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Lichynia, miêdzywojnie

Przed �wiêtem Chleba
Strzelczanie pod Grunwaldem

Burmistrzu, pamiêtamy!

Wiêcej czytaj na str. 4

Wiêcej czytaj na str. 5

Nie ogl¹daj¹ w telewizji W-11.
Nie ogl¹daj¹ amerykañskich super-
produkcji z cyklu �kryminalne za-
gadki Nowego Jorku /Miami/Las
Vegas�.
Wcale nie dlatego, ¿e wkurza ich
ró¿nica miêdzy polsk¹ codzienno-
�ci¹ a amerykañskimi cudeñkami
techniki wykorzystywanej w kry-
minalistyce, bo polska codzienno�æ
� twierdz¹ -nie jest wcale tak zgrzeb-
na, jak przed laty. Oczywi�cie su-
persprzêtu nie ma w ka¿dej jedno-
stce � to nierealne, bo techniczne
cuda s¹ zbyt drogie i nawet Amery-
ka nie mo¿e sobie pozwoliæ na in-
stalowanie ich w ka¿dym hrabstwie.
Nie czytaj¹ krymina³ów. Przynaj-
mniej ci dwaj, z którymi rozmawia-

Kryminalni z powiatu
³am � asp. szt. Krystian S³awenta i m³.
asp. Bartosz Niedoba z pionu opera-
cyjno-rozpoznawczego wydzia³u kry-
minalnego w strzeleckiej komendzie
policji. Z ciemn¹ stron¹ ¿ycia stykaj¹
siê co dzieñ. I wystarczy. Nie musz¹
ju¿ tego ogl¹daæ po godzinach. Nawet
wtedy, gdy jest to podpicowane na
potrzeby filmu.
Zabójstwa (nawiasem mówi¹c - cieka-
we, ¿e wszyscy mówi¹ morderstwa, a
tylko policjanci zabójstwa), napady,
w³amania, kradzie¿e � to w³a�nie ich
codzienno�æ. Jednego od 15 lat (Kry-
stian S³awenta), drugiego od 6 lat (Bar-
tosz Niedoba). Nie zajmuj¹ siê prze-
stêpstwami gospodarczymi i interne-
towymi (od tego s¹ inni w komendzie).

dok. na str. 5

Wiêcej czytaj na str. 4

Na Placu ¯eromskiego 16. lipca, jak co miesi¹c, mo¿na by³o oddaæ krew w
specjalnie do tego przeznaczonym ambulansie. Niestety, krwiodawców zg³o-
si³o siê mniej ni¿ zazwyczaj. Przysz³o dwadzie�cia osób, natomiast krew
odda³o jedynie dwana�cie, co nie stanowi nawet po³owy tutejszej normy
(zazwyczaj notujemy wynik oko³o 30 krwiodawców) � ocenia Monika Fe-
ret z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Podziel siê ¿yciem

dok. na str. 2


