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W naszym powiecie swoje �wiêto policjanci obchodz¹ w tym roku nieco
pó�niej, ni¿ wynika to z kalendarza, bo 29 lipca. Tradycyjnie ju¿ w tym
dniu wrêczane s¹ nagrody i awanse. W tym roku otrzymaj¹ je nastêpu-
j¹cy funkcjonariusze:

Medal Biskupa Polowego Wojska Polskiego - st. asp. Roman Konior
Br¹zowa odznaka �Zas³u¿ony Policjant� Ministra SWiA
- m³. asp. Grzegorz Sowiñski
Medal Komendanta G³ównego Policji za d³ugoletni¹ s³u¿bê
-  kom. Marian Buczek
Nagroda Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
- asp. szt. Krystian S³awenta
Nagrody Starosty Strzeleckiego
� asp. szt. Bernard Koprek i asp. Roman G³owacki

Opolski Komendant Wojewódzki Policji
z dniem 24 lipca 2010 roku mianowa³:

Z okazji �wiêta Policji

 w imieniu Rady oraz Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego

 ¿yczê wszystkim Funkcjonariuszom Policji satysfakcji zawodowej i osobistej.

Jednocze�nie sk³adam podziêkowania za codzienny trud i wysi³ek

wk³adany w zapewnienie bezpieczeñstwa, utrzymania ³adu

i porz¹dku publicznego na terenie Powiatu Strzeleckiego.

Sk³adam tak¿e najserdeczniejsze ¿yczenia

 zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomy�lno�ci policyjnym emerytom i rencistom.
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Strzeleckiego

Henryk Bartoszek

Wicestarosta Strzelecki

Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

�wiêto Policji
 � wyró¿nieni, nagrodzeni,

awansowani

komisarzem Policji:
podkom. Marian Buczek
podkom. Wojciech Kuczyñski
aspirantem sztabowym Policji:
st. asp. Krzysztof Rusin
starszym aspirantem Policji:
asp. Robert Augustyniak
asp. Piotr Dzia³ek
asp. Marek £abuda
asp. S³awomir £y¿wa
asp. Piotr Sobstyl
aspirantem Policji:
m³. asp. Franciszek Bania
m³. asp. Andrzej Du³awa
m³. asp. Marek Koprek
m³. asp. Krzysztof Lakwa
m³. asp. Miros³aw Rochecki
m³odszym aspirantem Policji:
sier¿. Zbigniew Cha³at
st. sier¿. Edward Dramski
st. sier¿. Artur Idec

post. Tomasz Chmielowiec
post. Patrycja Ka³u¿a
post. Anna Klekowska � Kuzio
post. Wojciech Latacz

sier¿. Piotr Klimek
sier¿. Beata Kocur
st. sier¿. Magdalena Ku�miuk-Garbacz
sier¿. szt. Ploch Piotr
sier¿. Pawe³ Serek
sier¿. Justyna Wo�niak
post. Krzysztof Kinel
post. Robert Wo�niak
starszym sier¿antem Policji:
sier¿. Karol Kamiñski
sier¿. Anna Kutynia-£otocka
sier¿. Arnold Skorupa
sier¿. Diana �wilak
sier¿. Damian Zembik
sier¿antem Policji:
st. post. Marcin Bielecki
st. post. Rafa³ Gruszka
st. post. Katarzyna Nowak
st. post. Joanna Tomczuk
st. post.  Tomasz Wojs

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich
 z dniem 24 lipca 2010 roku mianowa³

starszym posterunkowym Policji:

post. Joanna £ucarz
post. Paulina Porada
post. Pawe³ Szmigoñ

Praca d³ugotrwa³a, ¿mudna. W
pi¹tek, �wi¹tek i w niedzielê. W dzieñ
i w nocy. Z du¿¹ (zbyt du¿¹) ilo�ci¹
papierów. Wynagradzana �rednio �
mówi¹c oglêdnie (i raczej nie dla m³o-
dych ludzi z rodzin¹). I czasem, mimo
miesiêcy pracy � bez efektów. Wie-
dza o tym, ¿e kto� pope³ni³ przestêp-
stwo to jedno, ale niepodwa¿alne
dowody to drugie. Nie zawsze siê je
znajduje. Dlaczego? Czasem �ladów
jest za ma³o. Czasem s¹ takie, które
nie s¹ zwi¹zane ze sprawc¹. Albo
zg³oszenie nadchodzi za pó�no. Dwa-
trzy dni po w³amaniu to kawa³ cza-
su. A bywa, ¿e dopiero wtedy, o ile
nie pó�niej, z tym przychodz¹ i
mówi¹: przemy�la³em to, jednak chcê
zg³osiæ, ¿e mnie okradli. Albo ludzie
sprz¹taj¹ przed przyjazdem policji,
¿eby nie wygl¹da³o, ¿e taki ba³agan
maj¹ w domu. No, ró¿nie bywa. A
przecie¿ zdarza siê i tak, ¿e w ogóle
¿adnego przestêpstwa nie by³o, ale
jest zg³oszenie. I dopiero po tygo-
dniach dochodzenia okazuje siê, ¿e
ten gwa³t to kobieta sobie tylko wy-
my�li³a. Jakie �lady w takim przy-
padku mo¿na znale�æ? Co maj¹ za-
bezpieczyæ technicy - koledzy z pio-
nu?

A w ogóle, choæ mówi siê, ¿e nie
ma zbrodni doskona³ej, to jednak nie-
które przestêpstwa pozostaj¹ niewy-
kryte. I tyle. Nie jest ich du¿o, ale s¹.
A z drugiej strony - co to za prze-
stêpstwa s¹ w naszym powiecie! To
nie Nowy Jork, ani nawet Warszawa,
na szczê�cie. Piêtna�cie lat temu, kie-
dy Krystian S³awenta stawia³ pierw-
sze kroki w operacyjnym, by³o jesz-
cze spokojniej, bo co w sklepie GS-u
mo¿na by³o ukra�æ? Wtedy powa¿-
niejszych zdarzeñ nie by³o. Dzi� z³o-
dzieje w³amuj¹ siê po komórki, tele-
fony znaczy. �wiat siê zmieni³. Prze-
stêpcy udoskonalili swoje metody, ale
policja nie zostaje w tyle. Te¿ dosko-
nali swoj¹ pracê. Bo przestêpstwa
jednak staj¹ siê powa¿niejsze. Ale i
tak u nas jest bezpiecznie. Bywa jed-
nak, ¿e nie dzieje siê nic nadzwyczaj-
nego przez pó³ roku, a potem nagle �
trach! Dzieñ po dniu jakie� zdarze-
nie. I jedno tragiczniejsze od drugie-
go. Najgorsze jednak, gdy trzeba  byæ
na miejscu wtedy, kiedy ginie przy-
jaciel. Akurat ta �mieræ nast¹pi³a w

Kryminalni z powiatu
wypadku samochodowym, ale i tak
prze¿ycie by³o okropne � mówi K.
S³awenta.

Ka¿da �mieræ � a w koñcu poli-
cjanci do�æ czêsto siê z ni¹ stykaj¹,
choæ w naszym powiecie zapewne
rzadziej ni¿ w wielkich miastach �
stanowi prze¿ycie. Do tego � stresu-
j¹ca praca, ogl¹danie wszystkich bru-
dów ¿ycia� Najgorsze, z czym sty-
ka³ siê asp. szt. Dariusz Mazurek,
podczas 10 lat pracy jako technika
kryminalistycznego � to �mieræ dzie-
ci, najczê�ciej w wypadkach. To ru-
sza i bêdzie ruszaæ. Wra¿liwo�æ na
�mieræ najm³odszych pozostaje. Na
szczê�cie raz w miesi¹cu strzeleccy
funkcjonariusze maj¹ zajêcia z psy-
chologiem. To pomaga � mówi Bar-
tosz Niedoba.

A przecie¿ pewien dystans (nie
� obojêtno�æ) wobec �mierci jest ko-
nieczny. Nie da siê przez wiele lat
pracowaæ prze¿ywaj¹c mocno ka¿-
dy przypadek � nikt by tego psy-
chicznie nie wytrzyma³.

Dariusz Mazurek, który dzi� jest
dy¿urnym strzeleckiej komendy, nie
twierdzi jednak, ¿e to w³a�nie by³o
przyczyn¹ rozstania z wydzia³em
kryminalnym (jeszcze wcze�niej by³
dzielnicowym) � raczej fakt, ¿e na
pewnych stanowiskach mo¿liwo�æ
awansu jest ograniczona i powy¿ej
pewnego progu nie da siê ju¿ zdobyæ
wy¿szego stopnia. G³ównie dlatego
- ale nie bez znaczenia by³ te¿ sys-
tem pracy - zdecydowa³ siê na zmia-
nê.

Nie my�l¹ o niej, przynajmniej
na razie, moi dwaj poprzedni roz-
mówcy. � Tu ci¹gle siê co� dzieje �
mówi¹. Nie wyobra¿aj¹ sobie pracy
za biurkiem.

Nie inaczej jest w pracy dy¿ur-
nego. Dariusz Mazurek jest jednym
z piêciu w strzeleckiej komendzie.
Oni decyduj¹, gdzie skieruj¹ telefo-
niczne powiadomienie o przestêp-
stwie.

Rozbój czy w³amanie? � na pew-
no do kryminalnych. Siusiaj¹cy w
ogródku pies s¹siada? Do dzielnico-
wego albo do patrolu. Nie da siê wy-
liczyæ wszystkiego. Na jednej dy¿ur-
ny odbiera setki telefonów � numer
997 lub 112 znany jest powszechnie.
Czê�æ z dzwoni¹cych trafia do dy-

¿urnego w strzeleckiej komendzie
przypadkiem � gdy sieci komórko-
we s¹ przeci¹¿one, zostaj¹ tu prze-
kierowane rozmowy z powiatu ole-
skiego, kêdzierzyñskiego, lubliniec-
kiego. Bywaj¹ te¿ telefony obel¿y-
we, z wyzwiskami, co trudno zrozu-
mieæ � numer siê przecie¿ wy�wietla
na policyjnym aparacie. Ale to ma³a
czê�æ zg³oszeñ - poszkodowani naj-
czê�ciej wzywaj¹ pomocy lub zg³a-
szaj¹ przestêpstwo. Przychodz¹ te¿
osobi�cie. Najtrudniejsze rozmowy s¹
z ofiarami przemocy � najczê�ciej s¹
to kobiety z dzieæmi i dobrze, ¿e
wreszcie jest w recepcji komendy
k¹cik, gdzie kto� mo¿e pobawiæ siê z
dzieckiem, podczas gdy mama sk³a-
da zeznania. Wcze�niej, z p³acz¹cym
i przestraszonym maluchem na rê-
kach by³o to bardzo utrudnione.

Gdy pytam o najlepiej zapamiê-
tane zg³oszenie, asp. szt. Mazurek
wymienia telefon, który odebra³ zim¹,
g³êbok¹ noc¹ - dzwoni³ mocno prze-
straszony mê¿czyzna. By³ pijany,
obudzi³ siê w jakiej� ruderze, ale zu-
pe³nie nie wiedzia³, gdzie jest. Przez
ok. 40 minut trudno by³o us³yszeæ
od niego cokolwiek poza b³aganiem o
pomoc. Wreszcie uda³o siê go zloka-
lizowaæ; panowa³ siarczysty mróz,
mia³ odmro¿enia, nawet powa¿ne, ale
¿ycie mu uratowano.

To na pewno przynosi satysfak-
cjê, podobnie jak wszystkie inne po-
zytywnie zakoñczone sprawy. Tak-
¿e te, z którymi na co dzieñ do czy-
nienie maj¹ kryminalni.

Gdy pytam, czy jest co� takiego
jak �policyjny nos� � potwierdzaj¹,
choæ mo¿e bardziej ni¿ intuicja jest
nim do�wiadczenie, obeznanie z me-
todami dzia³ania przestêpców, czyli
po prostu � lata pracy.

I w ci¹gu nich mo¿na uodporniæ
siê zarówno na widok napisów
HWDP, jak i okre�lenia �psy�, czy
jakie� burczenie pod nosem zatrzy-
manych - nie robi to zupe³nie wra¿e-
nia na moich trzech rozmówcach.
Bartosz Niedoba dopowiada, ¿e w
opiniach na temat policji wyra�nie
widaæ zale¿no�æ punktu widzenia od
punktu siedzenia.

A czym dla nich jest praca w po-
licji? Sposobem na ¿ycie, s³u¿b¹, nie
tylko zwyk³ym zawodem.

Marta Górka

- Pamiêtnego 15 lipca roku 1410 na
polach Grunwaldu star³y siê dwie naj-
wiêksze armie �redniowiecznej Europy
polsko-litewska, czyli �rodkowo-euro-
pejska oraz zakonu krzy¿ackiego, czyli
zachodnioeuropejska. Po trwaj¹cej pó³
doby bitwie zwyciê¿y³o rycerstwo s³o-
wiañskie - to fragment wypowiedzi Pio-
tra ¯uchowskiego, Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Przewodnicz¹cego
Komitetu ds. Przygotowania
Obchodów 600. Rocznicy Bi-
twy pod Grunwaldem.

Tegoroczne Dni Grun-
waldzkie by³y rekordowe pod
wieloma wzglêdami. Najwiêk-
sza od pocz¹tku imprezy fre-
kwencja widzów, najliczniejsze
dru¿yny bractw rycerskich z
ró¿nych krajów, najwy¿sza
temperatura lipcowych dni.
Obchody 600-lecia bitwy pod
Grunwaldem przerodzi³y siê w
prawdziwy festiwal z turnieja-
mi, jarmarkiem, koncertami
utrzymanymi w �redniowiecz-
nej atmosferze. Rocznica
przyci¹gnê³a w okolice Grun-
waldu wielu polityków,    z Pre-
zydentem Komorowskim,
Ministrem Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego i Ministrem
Obrony Narodowej na czele.
Apogeum emocji przypad³o
jednak na 17 lipca, kiedy to o
godzinie 14 rozpoczê³a siê in-
scenizacja bitwy grunwaldz-

Strzelczanie
pod Grunwaldem

kiej. 150 tysiêcy widzów z ró¿nych
krajów podda³o siê historycznej narra-
cji oraz emocjom towarzysz¹cym ry-
cerskiemu starciu. W tym gronie zna-
le�li siê równie¿ mieszkañcy Strzelec,
których nie zniechêci³y ani kilkugo-
dzinne korki przy wyje�dzie z pola grun-
waldzkiego, ani 37-stopniowy upa³, w
którym od rana (rekordzi�ci przybyli
na miejsce bitwy o 5 rano) trzeba by³o
oczekiwaæ na niezwyk³e widowisko.

Dorota Maækula
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Szpital Powiatowy im. Pra³ata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
informuje, ¿e w dniu 29.03.2010 r. pod-
pisa³ z Centrum Systemów Informacyj-
nych Ochrony Zdrowia w Warszawie
umowê na dofinansowanie ze �rodków
unijnych projektu pt. �Zwiêkszenie do-

Dla rozwoju infrastruktury i �rodowiska
stêpno�ci i jako�ci specjalistycznych
�wiadczeñ zdrowotnych w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym Zespo³u Opieki
Zdrowotnej z siedzib¹ w Strzelcach
Opolskich poprzez rozbudowê obiektu
i zakup nowej specjalistycznej apara-
tury�.

Zgodnie z powy¿szym ZOZ w
Strzelcach Opolskich podpisa³, w dniu
25.05.2010 r. umowê z  Wykonawc¹
robót budowlanych na przebudowê i
modernizacjê Szpitalnego Oddzia³u Ra-
tunkowego, co stanowi rozpoczêcie
realizacji projektu. Prace budowlane
rozpoczê³y siê w czerwcu br.

Projekt realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko,
wspó³finansowanego z Unii Europejskiej ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


