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M ³ o d s z y
aspirant Ro-
man Szabat
pe³ni funkcjê
dzielnicowego
jedenasty rok, i
tak samo d³ugo
s³u¿y w policji.
W c z e � n i e j
przez cztery

lata by³ stra¿nikiem miejskim w Le-
�nicy. - W³a�ciwie przeszed³em �za
�cianê�, bo posteunek policji mie�ci
siê w tym samym budynku � �mieje
siê. - Ale paca w policji jest znacznie
ciekawsza i jestem bli¿ej ludzi. To my,
policjanci, mamy wp³yw na poziom
bezpieczeñstwa w gminie.

Gdy pytam, czy nie wola³by zaj-
mowaæ siê na przyk³ad sprawami kry-
minalnymi, odpowiada, ¿e pracowa³
w s³u¿bie kryminalnej w Kêdzierzy-
nie-Ko�lu, ale zdecydowanie lepiej
czuje siê �na ulicy�, w bezpo�rednich
kontaktach z mieszkañcami. - Praca
za biurkiem to nie dla mnie � przy-
znaje.

Ale tak naprawdê nie tylko z pro-
blemami mieszkañców ma do czynie-
nia. Wcze�niej, w wojsku, by³ koman-
dosem, zdoby³ te¿ uprawnienia piro-
technika. Wiêc gdy zajdzie taka ko-
nieczno�æ � jest wzywany niezale¿-
nie od pory do ró¿nych akcji, kiedy
jego obecno�æ jest niezbêdna. - Mate-
ria³y wybuchowe, mieszaniny � to
moja specjalno�æ � mówi. - I gdy trze-
ba � idê na pierwszy ogieñ.

A plebiscyt na najlepszego dziel-
nicowego? - Tak, by³em zaskoczony,
¿e otrzyma³em a¿ takie popracie, ale
najbardziej ucieszy³o mnie, ¿e najwiê-
cej g³osów uzyska³em nie poprzez
Internet, a dziêki kwestionariuszom
wrzucanym do urn, To dla mnie jest
bardziej warto�ciowe, bo ludziom
musia³o siê chcieæ po�wiêciæ wiêcej
czasu: wype³niæ kupony i zanie�æ je
do instytucji, gdzie ustawione by³y
urny; klikniêcie nie wymaga tyle po-
�wiêcenia.

A s p i r a n t
G r z e g o r z
Czaus (l.32)
jest policjantem
od 2002 roku.
Pracê zaczyna³
w plutonie pa-
trolowo-inter-
wencyjnym. Po
dwóch latach
stwierdzi³, ¿e to

jednak nie dla niego � praca w pre-
wencji tak, ale bli¿ej ludzi i ich co-
dziennych spraw, niekoniecznie ogl¹-
danych od najciemniejszej strony.
Napisa³ wiêc raport o przeniesienie
do rewiru dzielnicowych. Komendant
wyrazi³ zgodê i od 2004 roku pracuje
tak, jak chcia³. No, mo¿e nie ca³kiem.

Tak naprawdê marzy mu siê, ¿e
kiedy� polscy dzielnicowi bêd¹ pra-
cowali tak jak w Holandii � nie bêd¹
musieli realizowaæ ¿adnych czynno-
�ci zlecanych przez s¹dy, prokuratu-
rê itp., tylko ca³¹ s³u¿bê bêd¹ po�wiê-
caæ sprawom mieszkañców swoich
dzielnic.

Ale to chyba zupe³nie nierealne
marzenie, przynajmniej na razie, choæ
przecie¿ o tym samym marz¹ chyba
wszyscy dzielnicowi w Polsce. I
wszyscy chc¹, ¿eby kiedy� sta³o siê
rzeczywisto�ci¹.

Bo u nas praca dzielnicowego wy-
gl¹da zupe³nie inaczej. Tych zleca-
nych zadañ np. przez s¹dy jest spo-
ro. Tyle, ¿e przynajmniej 1,5 godzi-
ny ka¿dego dnia swojej s³u¿by w re-
wirze dzielnicowi musz¹ po�wiêcaæ
na sporz¹dzanie dokumentacji z wy-

konanych czynno�ci � z ka¿dej spra-
wy musz¹ sporz¹dziæ notatkê. Ile ich
by³o? Najlepiej mówi o tym liczba
dziennika � w tym roku przekroczy-
³a ju¿ dawno 800! Czasem wpadaj¹
zastêpstwa... No wiêc, czy mo¿na
mu siê dziwiæ, ¿e pytanie, czy zna
mieszkañców swojej dzielnicy wy-
daje siê cokolwiek nie na miejscu?
- Mam bardzo du¿y rewir: Nowa
Wie�, Farsk¹ Koloniê, ulice 1 Maja,
Matejki, Karola Miarki � nie mogê
znaæ wszystkich! Ale to nie znaczy,
¿e mam ma³y kontakt z mieszkañca-
mi. Wrêcz przeciwnie. Sporo osób
przychodzi do mnie na komendê, a
tych, którzy wol¹ porozmawiaæ ze
mn¹ w innym miejscu � odwiedzam
w domach; mój numer telefonu, dziê-
ki dobrej wspó³pracy z so³tysami,
mo¿na ³atwo znale�æ.
- Z jakim sprawami najczê�ciej
zwracaj¹ siê ludzie?
- Praktycznie ze wszystkimi, ale
przewa¿aj¹ s¹siedzkie niesnaski.
Ró¿nego kalibru, ale zawsze staramy
siê osi¹gn¹æ kompromis. I to siê uda-
je, nawet w trudnych sprawach, gdy
obie strony na pocz¹tku okopa³y siê
na swoich pozycjach i ¿adna nie chce
ust¹piæ. Tak by³o z pszczo³ami.

Brzmi to do�æ tajemniczo, wiêc
asp. Czaus wyja�nia:  - Jeden z miesz-
kañców mojej dzielnicy mia³ w przy-
domowym ogrodzie trzy ule, nato-
miast wszyscy cz³onkowie rodziny
s¹siada byli uczuleni na u¿¹dlenia tych
owadów. Nawet trawy w swoim ogro-
dzie nie mogli skosiæ, bo w³¹czenie
kosiarki natychmiast powodowa³o
agresjê pszczó³. I s¹siedzi zupe³nie
nie mogli siê dogadaæ w sprawie prze-
niesienia uli w inne miejsce. A jednak
uda³o siê do tego doprowadziæ przy
mojej pomocy. To najbardziej lubiê
w swojej pracy: przecie¿ policja jest
nie tylko od karania, ale równie¿ od
pomagania.

M ³ o d s z y
a s p i r a n t
G r z e g o r z
Nem� to naj-
m³odszy sta-
¿em dzielni-
cowy w na-
szym powie-
cie: sw¹ funk-
cjê pe³ni zale-

dwie od 1 marca 2009 roku!. Podob-
no nawet Komendant Powiatowy by³
zaskoczony, ¿e od tak niedawna jest
w rewirze, a takie poparcie uzyska³
w plebiscycie.
- Ale ja s¹dzê � mówi - ¿e g³oso-
wali na mnie wszyscy, którzy znaj¹
mnie jeszcze z pracy w ruchu drogo-
wym. Dobra opinia chyba idzie za
mn¹ od pocz¹tku s³u¿by.

Czyli od kilkunastu lat, bo dzi�
jest � jak sam mówi � stary. Po 14
latach w �drogówce� oceni³: do�æ, albo
idê na emeryturê (móg³ jeszcze doli-
czyæ s³u¿bê w wojsku), albo przeno-
si siê do Zawadzkiego, do rewiru
dzielnicowych. Po trzech latach usil-
nych starañ uda³o siê wreszcie do-
pi¹æ swego: znalaz³a siê dla niego praca
tam, gdzie chcia³.
- Dlaczego tak upiera³ siê przy
zmianie pracy?
- Bo praca w ruchu drogowym nie
jest dla ludzi z rodzin¹, a dla kawale-
rów i panien � ocenia.-  Wymaga dys-
pozycyjno�ci  na okr¹g³o � przez 24
godziny na dobê. W ka¿dej chwili
mog¹ zadzwoniæ i powiedzieæ �je-
dziesz!�. I muszê jechaæ do zdarze-
nia, choæbym nie chcia³. To by³o do-
bre, kiedy by³em m³ody. Ale dzi� � to
ju¿ nie dla mnie.

Zapisa³a Marta Górka

Dzielnicowi trzej
W�ród 99 najlepszych uczniów

szkó³ z Opolszczyzny, którym zo-
sta³y przyznane stypendia Prezesa
Rady Ministrów znalaz³a siê czwór-
ka uczniów szkó³ ze szkó³ Powiatu
Strzeleckiego. Kto mo¿e otrzymaæ
takie stypendium? Uczniowie, którzy
s¹ laureatami olimpiad przedmioto-
wych i konkursów na prace naukowe,
uczestnicz¹ w zajêciach na wy¿szych
uczelniach, otrzymali promocjê z
wyró¿nieniem za najwy¿sz¹ w swo-
jej szkole �redni¹ ocen lub szczegól-
nie uzdolnionych w co najmniej jed-
nej dziedzinie wiedzy, ale w pozosta-
³ych wyniki maj¹ co najmniej dobre.
Tegoroczne stypendium wynosi 2560
z³ na ca³y rok szkolny.

Ta czwórka najzdolniejszych to:
Natalia Antoniszyn z ZSO w Strzel-

Stypendy�ci Premiera
cach Opolskich (uczennica klasy II LO
im. W . Broniewskiego; �rednia ocen
5,27), Zuzanna Mañczyk z LO w Za-
wadzkiem (uczennica klasy II; �red-
nia ocen 5,23); Grzegorz Wycis³o
(uczeñ klasy IV Technikum w ZSZ nr
1 uczestnik wielu konkursów i olim-
piad przedmiotowych, m.in. olimpia-
dy wiedzy technicznej, konkursu wie-
dzy elektrycznej i elektronicznej,
konkursu jêzyka angielskiego) oraz
Iwona Zieliñska (uczennica klasy IV
Technikum Ekonomicznego w ZSZ w
Zawadzkiem; �rednia ocen 5,26).

Na uroczysto�ci 23 listopada w
sali koncertowej Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I i II Stopnia  im. Fryde-
ryka Chopina w imieniu premiera sty-
pendia wrêczy³ wojewoda opolski.

Czy poza nauka maj¹ jeszcze czas
na cokolwiek? Jedna ze stypendystek
Prezesa Rady Ministrów, Zuanna
Mañczyk, która bra³a udzia³ w tak
ró¿nych tematycznie konkursach jak
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblij-
nej, ale i Ma³a Olimpiada Matema-
tyczna, odpowiada tak: - Bardzo wiele
wynoszê z zajêæ lekcyjnych, dlatego
nie po�wiêcam do¿o mojego czasu na
naukê w domu, dziêki temu mam czas
na inne przyjemno�ci miedzy innymi
na czytanie ksi¹¿ek, s³uchanie muzy-
ki i �piewanie. Nale¿ê do chóru �pie-
waczego Stowarzyszenie Chóralne
COLNOVICA w Kolonowskiem.
Plan ów na przysz³o�æ nie mam spre-
cyzowanych, ale chcia³abym studio-
waæ chemiê

9 listopada uczniowie Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych realizu-
j¹cy projekt edukacji globalnej pod
has³em ,,Patrz i zmieniaj� uczest-
niczyli na zaproszenie Centrum
Edukacji Globalnej w Ogólnopol-
skiej Prezentacji Projektów M³o-
dzie¿owych.

Impreza to podsumowanie ca³o-
rocznej pracy uczniów i ich nauczy-
cieli realizuj¹cych projekty w ramach
programów m³odzie¿owych fundacji
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Zaproszone do OPPM projekty wy-
brano ze wzglêdu na sposób, w jaki
zosta³y zaplanowane i przeprowa-
dzone. Liczy³o siê pe³ne uczestnictwo
uczniów w projekcie i ich realny
wp³yw na ostateczny kszta³t dzia³añ,
zaanga¿owanie otoczenia i zyskanie
lokalnych sojuszników, a tak¿e dba-
³o�æ o to, by projekt by³ zgodny z
Kodeksem obrazów i przes³añ i mia³
niski eko�lad.

W Pa³acu Kultury i Nauki zespó³
reprezentuj¹cy Strzelce (Katarzyna
Doros, Marta Jaskólska, Ewa Ku-
czyñska, Marcin Malecko), wybrany
spo�ród 500 grup z ca³ej Polski, mia³
okazjê zaprezentowaæ swoje dzia³ania
na bardzo szerokim forum i przed zna-
cz¹cymi patronami imprezy. W�ród
go�ci z zainteresowaniem przypatru-
j¹cych siê efektom dzia³añ uczniow-
skich znale�li siê Ambasador Wielkiej
Brytanii - Ric Todd, Podsekretarz Sta-
nu Ministerstwa Edukacji Narodowej
� Krzysztof Stanowski oraz prezes
Fundacji Centrum Edukacji Obywa-
telskiej � Jacek Strzemienny. Motywu-
j¹cym pochwa³om dla zaproszonych
zespo³ów nie by³o koñca: -Tak my, or-
ganizatorzy, jak i eksperci uczestni-
cz¹cy w prezentacji, jeste�my pod
du¿ym wra¿eniem projektów, które
realizujecie pañstwo w swoich szko-

Najlepsi w Pa³acu Kultury i Nauki

³ach. Wszystkie przedstawione dzia-
³ania mog³yby z powodzeniem s³u-
¿yæ za przyk³ad dla innych wspó³-
pracuj¹cych z nami szkó³- us³yszeli
uczestnicy ogólnopolskiej prezenta-
cji.

W czasie
prawie sze�ciu
godzin imprezy
nie by³o jednak
zbyt wiele czasu
na cieszenie siê z
samego faktu na-
grodzenia dzia-
³añ grupy oraz
wys³uchiwanie
licznych entu-
z j a s t y c z n y c h
opinii obserwa-
torów. Ucznio-
wie uczestniczy-
li w kolejnych
w a r s z t a t a c h
(Gra o zasoby,
Obywatel �wia-
ta, Globalne
wspó³zale¿no-
�ci, Ma³e rzeczy-
wielkie zmiany),
forum eksper-
tów, rozmowach
z trenerami oraz
zwiedzaj¹cymi
e k s p o z y c j e
szkó³ go�æmi i
przedstawicielami mediów. W cza-
sie krótkich przerw mo¿na by³o sa-
modzielnie wykonaæ przypinki (bad-
ge) i sitodrukowe nadruki na koszul-
kach OPPM. Stoisko z koszulkami
by³o szczególnie oblegane przez
strzelecki zespó³, bowiem logo te-
gorocznej prezentacji projektów
m³odzie¿owych zosta³ wybrany
projekt wymy�lony przez Aleksan-
dra Jamê - ucznia Zespo³u Szkó³

Ogólnokszta³c¹cych, cz³onka grupy
,,Patrz i zmieniaj�.
Dlaczego m³odzi ludzie w³¹czaj¹ siê
w tego typu akcje?
- Uczestniczê w akcjach ,,Patrz i zmie-
niaj�, poniewa¿ wiem, ¿e nasze dzia-
³ania przynosz¹ zamierzone skutki.
Pomagamy ludziom zrozumieæ wa¿-
ne sprawy, o których wiele osób nie
ma pojêcia � deklaruje obecna w Pa³a-
cu Kultury Ewa Kuczyñska. � Uczest-
nictwo w projekcie daje mi tez satys-
fakcjê: czujê, ¿e jestem potrzebna, bo
robiê co� dobrego dla �wiata i dla in-
nych � dodaje.
Inni cz³onkowie szkolnej grupy ,,Patrz
i zmieniaj� uzasadniaj¹ swoj¹ aktyw-
no�æ w projekcie, wskazuj¹c na zu-
pe³nie prozaiczne motywy. � Mogê
mi³o i po¿ytecznie spêdziæ czas �
stwierdza krótko Marta Jaskólska. �
Jest to dla mnie inna forma nauki przez
zabawê i ciekawy sposób na dowia-
dywanie siê ró¿nych rzeczy. Poprzez
ten projekt poznajê te¿ nowych ludzi �
dodaje Marta Tarsa, która podobnie
jak jej imienniczka nale¿y do grupy
od samego pocz¹tku jej istnienia.

-Wszystkie drogi prowadz¹ do ludzi,
dlatego ¿yczymy ziemi oswojenia ich,
gdy¿ wtedy bêdziemy potrzebni zarów-
no drugiemu cz³owiekowi, jak i ca³e-
mu �wiatu � napisali w ¿yczeniach
dla uczestników OPPM strzeleccy
uczniowie, którzy maj¹ chêæ i odwa-
gê, aby nie tylko patrzeæ, ale i zmie-
niaæ.

Dorota Maækula


