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Od 1 do 31 pa�dziernika 2009  bêdzie trwa³
konkurs �Najlepszy dzielnicowy powiatu strze-
leckiego�. W ubieg³ych latach najlepsi dzielni-
cowi wy³aniani byli w konkursie, w którym
oceniane by³y umiejêtno�ci i wiedza fachowa.
Tym razem o wyborze najlepszych policjan-
tów dzielnicowych zadecyduj¹ mieszkañcy.

Udzia³ w konkursie mo¿e wzi¹æ ka¿dy
mieszkaniec naszego powiatu poprzez:
- wype³nienie kuponu konkursowego, który
zamieszczony bêdzie na ³amach lokalnej prasy:
tygodnik �Strzelec Opolski�, gazetka samorz¹-

Najlepszy dzielnicowy
W pa�dzierniku w powiecie strzeleckim przeprowadzony zostanie konkurs pn. �Najlepszy dzielnicowy powiatu strzeleckiego�.

Po raz pierwszy to mieszkañcy wybieraæ bêd¹ najlepszego dzielnicowego powiatu strzeleckiego

Nasi dzielnicowi

du powiatowego i samorz¹dów gminnych
- ankietê na stronie internetowej powiatu
strzeleckiego i  �Gazety Wyborczej�.

Tam te¿ oraz na stronie internetowej KPP
w Strzelcach Opolskich cyklicznie uka¿¹ siê
prezentacje dzielnicowych strzeleckiej komen-
dy.

Nastêpnie kupony nale¿y wyci¹æ i wrzuciæ
do jednej z urn umieszczonych w:
- Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opol-
skich, Urzêdzie Miejskim w Le�nicy, Urzêdzie
Miejskim w Uje�dzie, Urzêdzie Gminy w Je-

mielnicy, Urzêdzie Miasta i Gminy w Kolo-
nowskiem, Urzêdzie Gminy w Izbicku, Urzê-
dzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Urzê-
dzie Miejskim w Zawadzkiem oraz w redakcji
�Strzelca Opolskiego�.

Tytu³ �Najlepszego dzielnicowego powiatu
strzeleckiego� otrzyma ten dzielnicowy, który
uzyska najwiêksz¹ liczbê g³osów.

Praca dzielnicowego w najwiêkszym stop-
niu urzeczywistnia s³u¿ebn¹ rolê policji wobec
spo³eczeñstwa. Zdobycie przez dzielnicowego

zaufania mieszkañców nie jest rzecz¹ ³atw¹ i
buduje siê je poprzez codzienn¹ pracê i codzien-
ne kontakty najczê�ciej zwi¹zane z sytuacj¹ gdy
stali�my siê ofiar¹ przestêpstwa i nie wiemy
jak dalej post¹piæ, nie wiemy jak skutecznie
chroniæ swoje mienie, gdy czujemy siê zagro¿e-
ni.

Dziêki konkursowi mo¿ecie Pañstwo bli¿ej
poznaæ tych stró¿ów prawa, którzy opiekuj¹
siê wasz¹ ulic¹ czy wsi¹.

Gmina Strzelce Opolskie

Sier¿ant sztabowy Sta-
nis³aw Rak - dzielnico-
wym jest od 3 miesiêcy, w
Policji s³u¿y od 26. lat, zaj-
muje siê sprawami miesz-
kañców z rejonu s³u¿bowe-
go nr 1, obejmuj¹cego
m.in. Plac Targowy, ulicê
Marka Prawego i wiêksz¹
czê�æ ulicy Krakowskiej.
- Przez 25 lat s³u¿by by-

³em policjantem ruchu drogowego, na obecnym
stanowisku bêdê siê stara³ rzetelnie wype³niaæ swoje
obowi¹zki s³u¿bowe.

Aspirant Grzegorz
Czaus -  dzielnicowym
jest od 4,5 lat, w Policji
s³u¿y 8 lat; obejmuje swo-
im nadzorem m.in. rejon
dworca PKP, Now¹ Wie�,
ulicê 1 Maja i Karola Miar-
ki w Strzelcach Opolskich.
- Staram siê pomagaæ lu-
dziom w rozwi¹zywaniu ich
problemów i nale¿ycie wy-

wi¹zywaæ siê ze swoich obowi¹zków.

M³odszy aspirant Grze-
gorz P³atek  - od 4 lat
jest dzielnicowym, od 6 lat
s³u¿y w Policji.
Nadzorem obejmuje m.in.
ulice w centrum Strzelec
Opolskich oraz okolicy
ZSZ nr 1. Wspó³pracuje z
organizacj¹ po¿ytku pu-
blicznego � ZHP.
- Wykorzystuj¹c swoje do-
�wiadczenie pragnê poma-

gaæ mieszkañcom mojej dzielnicy, aby�my wspól-
nymi si³ami dzia³ali na rzecz poprawy ich bezpie-
czeñstwa. Moja dewiza to �S³u¿yæ i chroniæ�.

Sier¿ant Piotr Klimek
- dzielnicowym jest od 2
lat, policjantem od piêciu.
Obejmuje nadzorem w
Strzelcach Opolskich m.in.
rejon marketu Kaufland,
ulice: Wyszyñskiego,
Strzelców Bytomskich.
- Staram siê rzetelnie i su-
miennie wykonywaæ swoj¹
pracê.

Aspirant Andrzej Bo-
gusz - w Policji s³u¿y 11
lat, od 8 lat jest dzielnico-
wym. Swoim nadzorem
obejmuje m.in. Osiedle
Piastów �l¹skich oraz uli-
ce Bursztynow¹ i W³.
£okietka w Strzelcach
Opolskich.
- Staram siê rzetelnie wy-
konywaæ swoje obowi¹zki
i w miarê mo¿liwo�ci po-

magaæ ludziom oraz ³agodziæ spory s¹siedzkie. wy-
korzystuj¹c zdobyte do�wiadczenie.

M³odszy aspirant Ire-
neusz Nem� -  prawie 1,5
roku jest dzielnicowym, a
w Policji s³u¿y 11 lat. Swo-
im nadzorem obejmuje
m.in. ulicê Rychla, Mickie-
wicza, Kozielsk¹, Ujazdo-
wsk¹ w Strzelcach Opol-
skich.
- Staram siê pomagaæ lu-
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dziom w mojej dzielnicy, którzy zwracaj¹ siê do
mnie z ró¿nymi problemami.

Aspirant Dariusz Mar-
sza³ek, od 8 lat jest dziel-
nicowym, od prawie dwóch
lat na terenie pozamiej-
skim. Policjantem jest pra-
wie 9 lat. S³u¿y mieszkañ-
com rejonu s³u¿bowego nr
7 (Grodzisko, Rozmierz,
Sucha, Szymiszów, Ro¿ni¹-
tów, Kalinów, Kalinowice,
Ligota Dolna, Ligota Gór-
na, Niwki).

- Staram siê swoj¹ pracê wykonywaæ sumiennie i
nale¿ycie. Wykorzystuj¹c swoje do�wiadczenie za-
wodowe i ¿yciowe staram siê pomagaæ mieszkañ-
com rozwi¹zywaæ problemy czy te¿ ³agodziæ spo-
ry s¹siedzkie.

M³odszy aspirant Da-
riusz Popanda policjan-
tem jest od 6,5 roku, jako
dzielnicowy s³u¿y miesz-
kañcom od 3,5 roku, swo-
im nadzorem obejmuje
miejscowo�ci: Kad³ub,
Osiek, Jêdrynie, Rozmier-
ka, Szczepanek, Dziewko-
wice, Warm¹towice, B³ot-
nica Strzelecka, P³u¿nica,

Brzezina. Obecnie przebywa na misji pokojowej w
Kosowie.

Gmina Izbicko

Aspirant Marek Muc -
16 lat jest dzielnicowym,
natomiast s³u¿bê w Policji
pe³ni od 18 lat. S³u¿y
mieszkañcom miejscowo-
�ci: Sprzêcice, Siedlec, Po-
znowice, Otmice,  Izbicko
- ulice: Strzelecka � nume-
ry parzyste, Opolska � nu-
mery nieparzyste, Gogoliñ-
ska, Kani.

- S³u¿ê mieszkañcom swoim do�wiadczeniem za-
wodowym oraz ¿yciowym.

M³odszy aspirant
Krzysztof Lakwa � od
6,5 lat jest dzielnicowym,
w Policji s³u¿y 12 lat. Swo-
im nadzorem obejmuje
miejscowo�ci: Kro�nica,
Borycz, Grabów, Ligota
Czamborowa, Suchodaniec
oraz niektóre ulice w  Izbic-
ku.
- Staram siê wykonywaæ

swoje obowi¹zki s³u¿bowe rzetelnie.

Gmina Zawadzkie

Starszy sier¿ant Ma-
riusz £otocki � jest 4 lata
policjantem, od 1 wrze�nia
br. jest dzielnicowym.
Swoim nadzorem s³u¿bo-
wym obejmuje w Zawadz-
kiem m.in. ulice: Opolsk¹
� numery nieparzyste,
Waryñskiego, Poln¹, Lu-
blinieck¹, Szpitaln¹, Ks.
Wajdy, 20 Stycznia, An-
drzeja, Stawow¹, Powstañ-

ców �l., Bogus³awskiego, Chopina, Kurpiñskiego,
Osiedle �wierkle, Kiliñskiego, Ziaji, Paderewskie-
go, Handlowa, Now¹.

- Bêdê stara³ siê rzetelnie wykonywaæ moje obo-
wi¹zki s³u¿bowe wobec mieszkañców podleg³ego
mi rejonu, z zapewnieniem ³adu i porz¹dku pu-
blicznego.

M³odszy aspirant Grze-
gorz Nem� - dzielnico-
wym jest od pó³ roku, 14
lat s³u¿y w Policji. Swoim
nadzorem obejmuje nastê-
puj¹ce ulice w Zawadz-
kiem: Opolsk¹ � numery
parzyste, Le�n¹, Czarn¹,
Strzeleck¹, Ogrodow¹,
Nowe Osiedle, Zielon¹,
Dworcow¹, Kolejow¹,

Harcersk¹, Krótk¹, �wierklañsk¹, Dêbow¹, Jaku-
ba Kani, 1 Maja, Sienkiewicza, Moniuszki, Szafli-
ka, Szymanowskiego, Mickiewicza, Ligonia, Ka-
rola Miarki, �wierczewskiego.
- Staram siê sumiennie wywi¹zywaæ ze swoich obo-
wi¹zków. Wcze�niej przez 8 lat pe³ni³em s³u¿bê w
ruchu drogowym.

Aspirant Tomasz Goc -
10,5 roku jestem dzielni-
cowym, 14 lat s³u¿y w Po-
licji. Swoim nadzorem
obejmuje miejscowo�ci
Kielcza i ̄ êdowice.
- Staram siê wykonywaæ
swoje obowi¹zki rzetelnie
oraz utrzymywaæ sta³¹
wspó³pracê z samorz¹dem
lokalnym celem poprawy

bezpieczeñstwa mieszkañców.

Gmina Jemielnica

Aspirant Roman Ga-
domski - od 7 lat jest dziel-
nicowym, w Policji s³u¿y
9 lat. Swoim nadzorem
obejmuje miejscowo�ci:
Barut, G¹siorowice, £azi-
ska, Piotrówka, Wierchle-
sie oraz powierzone mu
obowi¹zki dzielnicowego
w Jemielnicy i Centawie.
- Staram siê dobrze wywi¹-

zywaæ z na³o¿onych obowi¹zków, s³u¿yæ pomoc¹
oraz niejednokrotnie rad¹ mieszkañcom.

Gmina Kolonowskie

Aspirant Przemys³aw
Bariasz - 6 lat jest dziel-
nicowym, prawie 10 lat
s³u¿ê w Policji. Swoim nad-
zorem obejmuje miejsco-
wo�æ Kolonowskie.
- Staram siê sumiennie wy-
wi¹zywaæ ze swoich obo-
wi¹zków s³u¿bowych.

M³odszy aspirant Wi-
told Galeja - 8 lat jest
dzielnicowym, 9,5 roku
s³u¿y w Policji,
obejmuje swoim nadzorem
miejscowo�ci: Staniszcze
Ma³e, Staniszcze Wielkie,
Spórok.
- Staram siê byæ obiektyw-
ny, wype³niaj¹c swoje obo-
wi¹zki s³u¿bowe wobec

mieszkañców podleg³ych mi miejscowo�ci.

Gmina Le�nica

Aspirant Adam Lamla -
dzielnicowym jest prawie
11 lat, w Policji s³u¿y od
18 lat. Jego rejon s³u¿bo-
wy obejmuje miejscowo�ci:
Góra �w. Anny, Wysoka,
Kad³ubiec, Dolna, Porêba.
- Staram siê wykonywaæ
swoj¹ pracê rzetelnie.
Znam bardzo dobrze le-

�nick¹ spo³eczno�æ lokaln¹, poniewa¿ tam siê wy-
chowywa³em.

Aspirant Przemys³aw
Kubisz - 10 lat  jest dziel-
nicowym, w Policji s³u¿y
11 lat. Obejmuje swoim
nadzorem miejscowo�ci:
Zalesie �l¹skie, Lichyniê,
Czarnocin.
- W swojej s³u¿bie  staram
siê sumiennie i rzetelnie
wykonywaæ swoje obo-
wi¹zki wobec  mieszkañ-
ców podleg³ego mi rejonu.

Sier¿ant Zbigniew
Cha³at - od 2 lat jest dziel-
nicowym,  prawie 5 lat s³u-
¿y w Policji. Swoim nad-
zorem obejmuje m.in.
miejscowo�ci: Raszowa,
£¹ki Kozielskie, Krasowa
oraz powierzono mu obo-
wi¹zki dzielnicowego w
Le�nicy.
- W swojej s³u¿bie staram

siê jak najrzetelniej s³u¿yæ mieszkañcom mojego
rejonu. Pomagam im rozwi¹zywaæ ich problemy
rodzinne czy te¿ s¹siedzkie.

Gmina Ujazd

Aspirant Roman G³o-
wacki  - od 13 lat jest
dzielnicowym, s³u¿y w Po-
licji 14 lat. Swoim nadzo-
rem obejmuje miejscowo�æ
Ujazd.
- Staram siê wykonywaæ
swoje obowi¹zki sumiennie
i rzetelnie.

M³odszy aspirant An-
drzej Du³awa � prawie 6
lat jest dzielnicowym, s³u¿-
bê w Policji pe³ni od 11 lat.
Obejmujê swoim nadzorem
miejscowo�ci: Stary Ujazd,
Zimna Wódka, Olszowa,
Klucz.
- Swoj¹ s³u¿bê staram siê
wykonywaæ najlepiej jak
potrafiê, korzystaj¹c z na-

bytej wiedzy i do�wiadczenia.

M³odszy aspirant Ro-
man Szabat - 10 lat s³u-
¿y w Policji, od 7 lat jest
dzielnicowym w miejsco-
wo�ciach: Jaryszów, No-
gowczyce, Sieroniowice,
Grzeboszowice, Balcarzo-
wice, Niezdrowice.
- Wype³niaj¹c obowi¹zki
staram siê anga¿owaæ w
problemy mieszkañców

podleg³ego mi rejonu s³u¿bowego.


