
Na początku lutego ukazała się 
nowa powieść autorstwa opolskiego 
policjanta Aleksandra Sowy. „Wenus 
Umiera” to nietuzinkowe śledztwo 
zagadkowej zbrodni na szlaku Gór 
Stołowych.

Przypomnijmy, że wydany rok wcześniej 
kryminał Sowy otrzymał tytuł „Książki 
roku 2020” w plebiscycie jednego z 

najważniejszych, polskich portali literackich.
Obie książki są częścią cyklu kryminałów 
z Emilem Stomporem, znanej czytelnikom 
również jako tzw. seria astronomiczna. W jej 
skład wchodzi pięć tytułów. Na początku lu-
tego ukazał się najnowszy tom czyli właśnie 
„Wenus umiera”. Tym razem bohater literacki 
wykreowany przez pisarza z Opola zmierzy 
się z zagadką tajemniczej zbrodni na szklaku 
w Parku Narodowym Gór Stołowych. Ofiary 
to syn wysokiego rangą oficera Wojska Pol-
skiego oraz była Miss Polski. Sierż. szt. Alek-
sander Sowa część akcji i intrygi kryminalnej 
nowej książki umieścił w Opolu.

Natomiast inny, wydany w ubiegłym roku, 
tom tej samej serii pt. „Czas Wagi” kilka dni 
temu nagrodzono w plebiscycie portalu li-
terackiego Granice.pl tytułem „Książki roku 
2020” w kategorii kryminał/sensacja. Po-
wieść wygrała w głosowaniu internautów. 
Plebiscyt jest organizowany od dwunastu 
lat. Warto dodać, że w edycji tego plebiscytu 
z roku 2019 inna powieść tego samego cyklu 
autorstwa opolanina pt. „Gwiazdy Oriona” 
również została nagrodzona przez internau-
tów tytułem „Książki Roku” w kategorii kry-
minał/sensacja.

Sierż. szt. Aleksander Sowa jest policjan-
tem Samodzielnego Pododdziału Prewencji 
Policji w Opolu od 2012 roku. Bierze udział 
w zabezpieczaniu imprez masowych i wyda-
rzeń sportowych. Jest kierowany do służby 
patrolowej a także do poszukiwań, np. osób 
zaginionych. Wielokrotnie reprezentował 
nasz garnizon w Pododdziale Reprezentacyj-
nym Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu 
w obchodach świąt i wydarzeń państwowych. 
Autor podkreśla, że pisakie hobby jest dla 
niego najlepszym sposobem na odpoczynek 
po służbie.

Jest najnowsza powieść 
opolskiego policjanta

reklama

Miasto Opole skanalizowane jest  już 
w 100%, dlatego konieczne jest 
stałe unowocześnianie parku 

maszyn i taboru pojazdów specjalistycz-
nych, tak aby skutecznie dbać o stan sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej. Utrzymanie 
sprawności funkcjonowania sieci kanaliza-
cji sanitarnej i wodociągowej jest jednym  
z 13 zadań, które obejmuje realizowany pro-
jekt. W ramach tego zadania Spółka WiK Opo-
le zakupiła wysokiej jakości sprzęt, w tym:

• dwuzakresowy samochód specjalistycz-
ny do czyszczenia sieci wodno-kanalizacyjnej 
z recyklingiem,

• mobilny wóz diagnostyczny sieci wodo-
ciągowej, 

• pojazd wysokociśnieniowy do udrażnia-
nia sieci,

• zestaw do bezwykopowej renowacji ka-
nałów.

Opolskie wodociągi obsługują ponad 
150 pompowni ścieków i ok. 650 km sieci 
kanalizacyjnej. Szybkość reakcji w przy-
padku wystąpienia awarii oraz niezwłoczne 
przywrócenie drożności przesyłu ścieków 
do oczyszczalni są konieczne dla utrzyma-
nia sprawności całego systemu kanalizacji. 
Do tego stosowane są zakupione pojazdy: 
wysokociśnieniowy do udrażniania sieci  

i dwuzakresowy samochód specjalistyczny 
do czyszczenia sieci wodno-kanalizacyjnej  
z recyklingiem. 

W celu wczesnego wykrywania przecie-
ków z sieci wodociągowej i zapobiegania ich 
skutkom uzupełniono tabor pojazdów spe-
cjalistycznych o mobilny wóz diagnostyczny. 
Jest on wykorzystywany do precyzyjnego 
wykrywania miejsc nieszczelności sieci wo-

dociągowej oraz monitorowania jej stanu 
technicznego, której długość to ok. 482 km.  

Natomiast sprzęt do bezwykopowej re-
nowacji kanałów pozwala na naprawę ruro-
ciągów bez konieczności prowadzenia wy-
kopów na całej ich długości. Ta innowacyjna  
w skali kraju technologia jest nieinwazyjna 
dla mieszkańców i infrastruktury oraz ogra-
nicza utrudnienia w ruchu ulicznym. 
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Wodociągi i Kanalizacja 
w Opolu Sp. z o. o. 
realizuje największą 
inwestycję w historii 
miasta Opola - Projekt 
pn: „Kompleksowa 
modernizacja 
oczyszczalni ścieków w 
Opolu wraz  z poprawą  
gospodarki wodno - 
ściekowej”. 
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