
Tak siê bawi,  
tak siê bawi... 

 
 W dniach 7-8 lipca  
w Kosorowicach mia³ miejsce 
tradycyjny Festyn Rekreacyj-
ny. Jak zwykle rozrywek na 
nim nie brakowa³o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wspania³y koncert da³ 
zespó³ Czarno-Czarni – muzy-
ka i temperament wykonaw-
ców porwa³y publicznoœæ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Robert Rozmus stwo-
rzy³ show jakich ma³o. Zmie-
nia³ ubrania i peruki lecz 
niezmiennie bawi³ – z werw¹  
i dowcipem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dla lubi¹cych zawrót 
g³owy i uzale¿nionych od ad-
renaliny zabawy z odrobin¹ 
strachu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tañcz, skacz, baw 
siê! zachêcani przez zespo³y 
muzyczne – przez dwa kolejne 
wieczory (i czêœæ nocy) 
festynowicze ochoczo ruszyli 
w tany. 
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Policyjna statystyka  
za 2006 rok 

 
 Jak podaliœmy wczeœ-
niej ("Gmina Tarnów Opolski 
"Nr 4/2007), w ostatnim przed 
wakacyjn¹ przerw¹ posiedze-
niu Rady Gminy uczestniczyli 
przedstawiciele Policji. Rad-
nym zaprezentowano sprawoz-
danie dotycz¹ce stanu bezpie-
czeñstwa na terenie dzia³ania 
Komendy Policji Ozimek. Po-
ni¿ej przedstawiono wybrane  
z tego opracowania dane do-
tycz¹ce przede wszystkim gmi-
ny Tarnów Opolski. 
 KP Ozimek podaje, ¿e 
w ca³ym 2006 roku na terenie 
swego dzia³ania zanotowa³ 534 
zdarzenia przestêpcze, czyli  
o 154  mniej ni¿ w roku 2005. 
Policja notuje tak¿e wzrost 
wykrywalnoœci przestêpstw: od 
56,4% w 2005 roku do 66,2% 
w roku 2006. Aktem oskar-
¿enia objê³o 415 osób (362  
w roku 2005). Wœród gmin 
Tarnów Opolski zachowuje 
ten malej¹cy trend, gdy¿ u nas 
zanotowano 85 przestêpstw 
(103 w 2005r.). Spoœród 
omawianych czynów zabronio-
nych najwiêcej by³o kradzie¿y 
z w³amaniem - 28 (2005 - 29) 
oraz prowadzenia pojazdów 
w stanie nietrzeŸwoœci - 40 
(wzrost! 2005 - 32). A nale¿y 
wspomnieæ, ¿e w roku 2006 
skontrolowano w sumie o 654 
pojazdów mniej ni¿ w po-
przednim roku. Mimo ogól-
nego spadku iloœci przestêpstw 
w naszej gminie, ich procen-
towy udzia³ w ogólnej statys-
tyce dotycz¹cej ozimskiego 
komisariatu wzrós³ w porów-
naniu z poprzednim rokiem. 
Prym w tej niechlubnej statys-
tyce wiedzie nadal miasto Ozi-
mek (tendencja rosn¹ca) i gmi-
na Turawa (malej¹ca). 
 Choæ z przytoczonego 
opracowania wynika, ¿e spo-
œród tzw. ''czynnoœci'' s³u¿bo-
wych w 7 na 10 kategorii nas-
t¹pi³ spadek, to liczba inter-
wencji policyjnych oraz prze-
prowadzonych wywiadów (us-
taleñ) znacz¹co wzros³a (inter-
wencji z 1594 do 2156; wy-
wiadów z 1450 do 1861 na 
terenie dzia³ania). Poza czyn-
noœciami nale¿¹cymi do co-
dziennej policyjnej pracy 
(operacyjnej i prewencyjnej) 
funkcjonariusze zobowi¹zani 
s¹ do dzia³añ na rzecz 

prokuratury i s¹downictwa - 
znaczny wzrost liczby tych 
dzia³añ - zdaniem autora rapor-
tu - odrywa funkcjonariuszy od 
innej pracy i rzutuje na jej 
wyniki. 
 Raport podaje tak¿e 
statystykê wykroczeñ. W gmi-
nie Tarnów Opolski odno-
towano ich w ci¹gu ubieg³ego 
roku 15 (17 w roku 2005).  
W cytowanym opracowaniu 
podano tak¿e ogóln¹ liczbê 
zdarzeñ przestêpczych odnoto-
wanych w ci¹gu pierwszych  
5 miesiêcy br. Wobec 190 
przestêpstw pope³nionych na 
terenie dzia³añ KP Ozimek,  
w naszej gminie zanotowano 
ich 25 (35 w analogicznym 
okresie roku ubieg³ego). 
 Ton ostro¿nego
optymizmu, jaki pobrzmiewa  
w zaprezentowanym raporcie, 
nie wspó³gra jednak z ogólnym 
poczuciem zagro¿enia odczu-
wanym przez ogó³ miesz-
kañców. Wydaje siê, i¿ – acz-
kolwiek statystyki notuj¹ spa-
dek przestêpstw- i byæ mo¿e 
mniej jest naruszeñ bezpie-
czeñstwa to obserwowane licz-
ne zak³ócenia porz¹dku publi-
cznego wp³ywaj¹ na tê ocenê. 
Czêsto wybryki chuligañskie  
a nawet drobniejsze przestê-
pstwa (przede wszystkim prze-
ciwko mieniu) pozostaj¹ poza 
statystykami. Opiesza³oœæ s¹-
dów, niewiara w skutecznoœæ 
dochodzenia swoich praw, 
(nies³awne umarzanie ze 
wzglêdu na ''nisk¹ szkodliwoœæ 
spo³eczn¹'') a czêsto i zwyk³e 
lenistwo czy strach - to przy-
czyny niezg³aszania tych zda-
rzeñ. I co z tym zrobimy? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak zapewniæ bezpieczeñstwo 
w gminie Tarnów Opolski? 

  
  W³adze gminy niejed-
nokrotnie postulowa³y o utwo-
rzenie w Tarnowie Opolskim 
Posterunku Policji. Ostatnio  
w tej sprawie zwróci³a siê do 
KP w Opolu Spó³dzielnia 
Mieszkaniowa w Tarnowie 
Opolskim. Poniewa¿ pismo 
nades³ane w odpowiedzi za-
wiera te same argumenty co 
przedstawione wczeœniej Wój-
towi i Radzie Gminy posta-
nowiliœmy przedstawiæ je czy-
telnikom w ca³oœci: 

  W odpowiedzi na 
pismo SM/52/2007 z dnia 
22.06.2007r. dot. mo¿liwoœci 
utworzenia w Tarnowie Opol-
skim ca³odobowego Posterunku 
Policji uprzejmie informujê, i¿ 
powy¿szy problem jest znany 
Komendantowi Miejskiemu Po-
licji w Oplolu  gdy¿ by³ wie-
lokrotnie poddawany szczegó-
³owej analizie zarówno w za-
kresie stanu zagro¿enia prze-
stêpczoœci¹ na terenie ca³ej 
Gminy, jak i mo¿liwoœciom 
etatowym garnizonu opolskie-
go. 

Stanowisko Komendy 
Miejskiej Policji w Opolu  
w zakresie utworzenia Poste-
runku Policji przedstawione 
by³o wielokrotnie zarówno na 
sesjach Rady Gminy jak  
i innych spotkaniach poœwiê-
conych bezpieczeñstwu, gdzie 
funkcjonowanie Posterunku
uzale¿nione jest od mo¿liwoœci 
partycypacji w jego tworzeniu 
jakie musia³aby ponieœæ Gmina 
- zakup etatów policyjnych, 
wyposa¿enie, itp. 

Nadmieniam, i¿ maj¹c 
na uwadze dalsz¹ poprawê 
stanu bezpieczeñstwa w samym 
Tarnowie Opolskim jak i ca³ej 
gminie, bêdziemy d¹¿yæ do 
zwiêkszenia iloœci s³u¿b poli-
cyjno-interwencyjnych w dni  
i rejony szczególnie zagro¿one, 
oraz wskazujemy mo¿liwoœæ 
wprowadzenia dodatkowych
p³atnych partoli Policji
dyslokowanych zgodnie z Pañ-
stwa oczekiwaniami. Tego typu 
rozwi¹zania funkcjonuj¹ w 
Opolu jak i w Tu³owicach, 
uzyskuj¹c pozytywne opinie 
spo³ecznoœci lokalnych - spadek 
iloœci zdarzeñ szczególnie 
uci¹¿liwych przy jednoczesnym 
wzroœcie wykrywalnoœci zarów-
no przestêpstw jak i wykroczeñ.  

Reasumuj¹c, w chwili 
obecnej Komenda Miejska Po-
licji w Opolu nie jest w stanie 
wyodrêbniæ etaty na bazie któ-
rych, mo¿na by utworzyæ ca-
³odobowy Posterunek Policji  
w Tarnowie Opolskim. Dlatego, 
jako najbardziej racjonalne 
rozwi¹zanie wskazujemy mo¿li-
woœæ wprowadzenia dodatko-
wych p³atnych patroli poli-
cyjnych. 

 
I ZASTÊPCA 

KOMENDANTA 
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI 

W OPOLU 
insp. mgr Tadeusz Kulesza 


