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Pocz¹tek wakacji i koniec roku
szkolnego to tradycyjnie zwiêkszo-
na ilo�æ ucieczek dzieci i m³odzie¿y
z domu. Regu³a ta niestety obejmuje
tak¿e powiat strzelecki. Choæ co
prawda to zjawisko nasila siê w okre-
sie wakacyjnym, to na szczê�cie nie
przybiera a¿ tak bardzo drastycz-
nych rozmiarów jak w innych regio-
nach, bo je�li z domu rodzinnego w
ci¹gu ca³ego roku ucieka �rednio 20-
30 dzieci, to w ci¹gu samych tylko
wakacji  ub.r. rodzice zg³osili 8 ucie-
czek. Trudno jednak uznaæ tê staty-
stykê za pe³n¹ i ca³kowicie wiary-
godn¹, bo dotyczy ona jedynie ucie-
czek  z domu rodzinnego. A o bardzo
wielu takich faktach rodzice po pro-
stu policji nie powiadamiaj¹.
- Dlaczego dzieci uciekaj¹?
- Jedna prawda jest pewna, niepod-
wa¿alna i oczywista - mówi moja roz-
mówczyni starszy aspirant  Ma³-
gorzata Oliñska, asystent ds. nie-
letnich sekcji prewencji Komen-
dy Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich. � Mianowicie zasada,
która zawsze siê sprawdza brzmi:
je�li dziecku jest dobrze w domu, ni-
gdzie nie ucieka. Dlatego te¿ najwiê-
cej  i najczê�ciej powtarzaj¹ce siê
ucieczki dotycz¹ nie domów rodzin-
nych, ale dzieci z placówek o�wiato-
wo-wychowawczych i domów dziec-
ka. Ponadto statystyka w tej materii
jest zgodna ze stanem faktycznym i
rzetelnie obrazuje wszystkie przy-
padki ucieczki, bo placówki te maj¹
obowi¹zek powiadamiania policji o
ka¿dym takim incydencie. Chocia¿ z
drugiej strony du¿a czê�æ tych dzieci
na wakacje otrzymuje przepustki i
wyje¿d¿a do swoich rodzin, co mo¿e,
choæ nie w znacz¹cym stopniu, za-
k³óciæ dane. Mimo wszystko jednak
dzieci przebywaj¹ce w tych placów-
kach, nale¿¹ do szczególnie trudnej
grupy m³odocianych. Maj¹ ju¿
wszystkie ukoñczone 13 lat i ich po-
byt w takiej placówce powi¹zany jest
z terapi¹ psychologiczno-pedago-
giczn¹ i obowi¹zkiem uczêszczania
do szko³y.

Mimo wszystko cieplejsze dni le-
dwo siê zaczê³y, a do czerwca mamy
ju¿ 3 zg³oszenia ucieczek z takich
placówek. W�ród podopiecznych s¹
na przyk³ad rekordzi�ci, którzy ju¿
nawet dziesiêciokrotnie podejmowa-
li próbê ucieczki!
- Czy Pani ma rozeznanie, co siê
najczê�ciej dzieje z tymi m³odymi
lud�mi, którzy s¹ �na gigancie�? Czy
uciekaj¹ po prostu w ciemno, przed
siebie, z chêci¹ prze¿ycia przygody?
Czy te¿ maj¹ jaki� z góry  za³o¿o-
ny plan?
- Nie wydaje mi siê, aby zjawisko
to da³o siê tak ³atwo i precyzyjnie
klasyfikowaæ. Nie ma sztywnych
regu³ i o charakterze ucieczki dziecka
decyduje zapewne w du¿ej mierze
powód, który je do takiego czynu
popchn¹³. Dla dzieci to przecie¿ tak-

¿e nie³atwa decyzja, która jest po-
wa¿nie analizowana i dojrzewa w
nich. Tak wiêc mimo wszystko uwa-
¿am, ¿e ka¿da taka ucieczka jest jako�
tam planowana i przygotowywana.
- Jak czêsto mali uciekinierzy po-
wracaj¹ sami, a kiedy w powrotach
musi pomagaæ policja?
- Statystyki pokazuj¹, ¿e jednak w
zdecydowanie wiêkszej ilo�ci przy-
padków dzieci wracaj¹ same, zw³asz-
cza po krótkotrwa³ych ucieczkach.
Dwie-trzy noce u kolegi, kole¿anki,
czy rodziny wystarcz¹. Sytuacja za-
czyna siê na ogó³ niebezpiecznie kom-
plikowaæ, je�li ucieczka przed³u¿a siê,
bo pojawia siê problem zdobycia �rod-
ków finansowych niezbêdnych do
¿ycia.
- Sk¹d dzieci, postawione czêsto
po raz pierwszy w tak ekstremal-
nej sytuacji, bior¹ pieni¹dze na
prze¿ycie?
- Niestety, kiedy koñcz¹ siê pie-
ni¹dze zabrane ze sob¹, a dziecko jesz-
cze nie dojrza³o do decyzji o powro-
cie, m³ody cz³owiek jest ju¿ na pro-
stej drodze do pierwszego konfliktu
z prawem. ¯eby prze¿yæ zaczyna
kra�æ. Czasem sprzedaje cia³o. Spra-
wa prostytucji w�ród nieletnich to
problem bardzo drastyczny i bole-
sny, ale pojawia siê on z regu³y w
du¿ych miastach, gdzie ³atwiej zacho-
waæ anonimowo�æ i pozostaæ nieroz-
poznanym. W takich ma³ych o�rod-
kach jak Strzelce, gdzie praktycznie
wszyscy siê znaj¹, problem nie jest
tak dotkliwy jak w du¿ych aglomera-
cjach.
- A jakie s¹ przyczyny decyzji o
ucieczce z domu?
- Mog¹ to byæ zarówno powody
b³ahe, jak s³abe �wiadectwo szkolne,
niepowodzenia w nauce, jak i bardziej
powa¿ne: alkoholizm rodziców, prze-
moc w rodzinie lub inne zjawiska
patologiczne, z którymi dziecko nie
mo¿e sobie samodzielnie poradziæ.
Czasem ucieczka z domu jest niekie-
dy ostateczn¹ form¹ zwrócenia na
siebie uwagi. W rodzinach dysfunk-
cyjnych zdarza siê jednak, ¿e nikt nie
zauwa¿y ¿adnych wcze�niejszych
oznak, ¿e dziecko zamierza opu�ciæ
dom. Na szczê�cie takich rodzin jest
znacznie mniej.

Rozmawia³ P. Koszyk

Wakacje sprzyjaj¹ dzieciêco-m³o-
dzie¿owym ucieczkom z domu. Na
alarm bij¹ wszyscy: rodzice, nauczy-
ciele, policja, Ko�ció³, media. Ja rów-
nie¿ zosta³am poproszona o kilka re-
fleksji na ten temat. Dedykujê je
przede wszystkim Wam - Drodzy
Rodzice.

Kiedy do domu, na czas, nie wra-
ca nasze dziecko, najpierw siê z³o�ci-
my, denerwujemy, a potem zaczyna-
my martwiæ. Szukamy u kolegi,
dzwonimy do znajomych i rodziny,
do szpitala i na policjê. Przeszukuje-
my jego pokój i osobiste drobiazgi. Po
g³owie chodz¹ nam najró¿niejsze
my�li. Wreszcie mamy pewno�æ: na-
sze dziecko uciek³o z domu. Zadaje-
my sobie i innym pytania co siê ta-
kiego sta³o? dlaczego  dziecko ucie-
k³o? dlaczego nam to zrobi³o? z
kim uciek³o? kto go do tego namó-
wi³?

Drodzy Rodzice.
1. Dzieci uciekaj¹ z domu ze z³o-

�ci na nas lub z lêku przed
nami.

2. Dzieci uciekaj¹ od rodziców
nadopiekuñczych, ale tak¿e od
nadmiernie rygorystycznych.

3. Dzieci uciekaj¹ równie¿ dla
zabawy, ¿eby prze¿yæ przygo-
dê.
Pamiêtajmy, ¿e dziecko ucieka od

czego�/ kogo� lub ucieka do czego�/
kogo� albo po prostu ucieka. Ka¿da
taka ucieczka to w jego mniemaniu
WOLNO�Æ. Dziecko nie ma �wia-
domo�ci, ¿e ta wolno�æ jest pozorna.
Nie wie, ¿e nara¿a siê na prze¿ycie
strachu i bezradno�ci,  na zimno, g³ód,
a nawet na spotkanie z³ych ludzi.

Dla nas - Rodziców, ka¿da

ucieczka dziecka to wielki szok.
Bywa, ¿e szukamy winy w sobie,
obarczamy siê odpowiedzialno�ci¹ za
brak dozoru, kontroli, za brak czasu
i lekcewa¿enie wcze�niejszych sy-
gna³ów.

Oznaki zbli¿aj¹cego siê kryzysu
zapewne by³y. Pierwszym zawsze
jest �ucieczka psychiczna�. Nasze
dziecko wycofuje siê z kontaktu z
nami, który je�li i tak by³ kiepski, to
teraz jest ju¿ fatalny. Ucieka w kole-
gów, w s³uchanie muzyki, w sport,
internet, a nawet naukê. Byle dalej od
nas. Nic nie opowiada o sobie, niczym
siê z nami nie dzieli, ani smutkami,
ani rado�ciami. Coraz mniej o nim
wiemy, coraz bardziej stajemy siê
sobie obcy. Niby wszystko jest okey.
Nikt na syna/córkê nie skar¿y siê w
szkole, z nauk¹ te¿ nie jest a¿ tak �le.

Warto byæ rodzicem przytom-
nym i czujnym. Warto dbaæ o dobry
kontakt z dzieckiem zawsze i z ca-
³ych si³. Nawet kosztem tak cennego
- dla nas doros³ych-czasu. Jest to bo-
wiem jedyna szansa na to, i¿ dziec-
ko nie bêdzie mia³o potrzeby ucieka-
nia od nas, ani uciekania do kogo�. Na-
uczmy go te¿ prze¿ywania przygód
razem z nami, by potrafi³o rozwa¿-
nie prze¿ywaæ przygody, gdy nas w
pobli¿u nie ma.

Drodzy Rodzice.
Je�li do�wiadczycie kiedykol-

wiek ucieczki Waszego dziecka z
domu, musicie byæ przygotowani do
jego powrotu. To bardzo, bardzo trud-
ny moment i dla Was i dla syna/córki.
Od tego Waszego spotkania wiele
bêdzie zale¿a³o, przede wszystkim
to, czy taka sytuacja siê nie powtó-
rzy.

Od dwóch prawie miesiêcy czê�æ
polskiej granicy sta³a siê granic¹ we-
wnêtrzn¹ Unii. Aby j¹ przekroczyæ
wystarczy dowód to¿samo�ci, nie-
potrzebna jest zielona karta, celnicy
nie kontroluj¹ ju¿ naszych baga¿y.
Mówi¹c w skrócie: jest pro�ciej, wy-
godniej i szybciej. Trzeba jednak pa-
miêtaæ, ¿e korzystanie z niektórych
przys³uguj¹cych nam w zjednoczo-
nej Europie �wiadczeñ wymaga oka-
zania odpowiednich dokumentów.
Tak w³a�nie jest z bezp³atnymi
�wiadczeniami zdrowotnymi.

Opieka medyczna przys³uguje
nam w dwu przypadkach: po pierw-
sze mamy prawo do �wiadczeñ ko-
niecznych z medycznego punktu wi-
dzenia (nag³e zachorowania, urazy,
zagro¿enia ¿ycia, konieczno�ci sta³e-
go leczenia w czasie d³u¿szego po-
bytu za granic¹); ponadto NFZ mo¿e
wyraziæ zgodê na przeprowadzenie

leczenia lub badañ w innym pañstwie
UE (zabiegi planowane). W przypad-
ku zabiegów niedostêpnych na tere-
nie kraju zgodê wyraziæ musi mini-
ster zdrowia.

Jak otrzymaæ niezbêdne doku-
menty? Dla nas, jako osób fizycz-
nych, najwa¿niejsze s¹ formularze
serii E 100, które wydawane s¹ na
wniosek ubezpieczonego przez regio-
nalny oddzia³ NFZ. Wniosek mo¿na
z³o¿yæ osobi�cie, przes³aæ listownie,
faksem lub drog¹ elektroniczn¹. Je�li
wniosek zosta³ przes³any - formularz
serii E nale¿y odebraæ osobi�cie w celu
potwierdzenia danych ubezpieczone-
go.

Druki podañ mo¿na znale�æ na
stronach internetowych funduszu
www.nfz.gov.pl, w siedzibie fundu-
szu lub jeszcze pro�ciej - otrzymaæ
je w Informacji Starostwa Strzelec-
kiego � na parterze.

Och³oñcie. Rozmawiajcie z
dzieckiem bez krzyków i wrza-
sków.
Nie straszcie poprawczakiem, do-
mem dziecka, oddaniem do rodzi-
ny zastêpczej. Niczym nie strasz-
cie.

Nie przes³uchujcie, a rozma-
wiajcie. Powiedzcie o tym co prze-
¿ywali�cie, ¿e bardzo siê martwi-
li�cie, ¿e jeste�cie szczê�liwi i cie-
szycie siê z jego powrotu.

Nie obarczajcie dziecka win¹
za nieprzespane noce, za prze¿y-
wany lêk czy wstyd przed rodzin¹
i s¹siadami. Rozmawiajcie spokoj-
nie.
Je�li dziecko nie chce z Wami roz-
mawiaæ - dajcie mu czas na oswo-
jenie siê z ca³¹ t¹ sytuacj¹, która
dla niego tak¿e nie jest ³atwa ani
przyjemna. Szukajcie pomocy u
kogo�, z rodziny lub przyjació³, kto
lubi Wasze dziecko i ma z nim do-
bry kontakt.

Pomocy profesjonalnej - psy-
chologa lub pedagoga - szukajcie
dopiero po wyczerpaniu wszelkich
w³asnych mo¿liwo�ci.  Przyjd�cie
sami, bez dziecka. Ono do takiej
wizyty winno byæ przygotowane, a
w tym w³a�nie pomo¿e Wam spe-
cjalista.

Drodzy Rodzice.
Wakacje 2004 roku  w³a�nie siê

rozpoczê³y. ¯yczê Wam i Waszym
dzieciom, by by³y udane.

Ufam, i¿ Wasza m¹dro�æ i mi³o�æ
wp³ynie na zmiany w policyjnej sta-
tystyce dotycz¹cej wakacyjnych ucie-
czek.

Ma³gorzata £oskot - pedagog

Uciekaj¹, gdy im �le

st. aspirant Ma³gorzata Oliñska -
w policji pracuje od 20 lat i zaczy-
na³a j¹ od wydzia³u dochodzenio-
wo �ledczego; od sze�ciu zajmuje
siê sprawami nieletnich w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich. Przyznaje, ¿e w³a�nie
do�wiadczenia z tego pierwszego
wydzia³u przydaj¹ siê dzi� w pracy
z trudn¹ m³odzie¿¹. - Praca z dzieæ-
mi wymaga - jak mówi - wiedzy z
zakresu psychologii i prawa, ale
tak¿e umiejêtno�ci pedagogicznych
w podej�ciu do dzieci i m³odzie¿y.

Opieka medyczna za granic¹

Wakacyjna wolno�æ naszych dzieci

25 czerwca w siedzibie Zarz¹du fir-
my Góra¿d¿e Cement S.A. w Cho-
ruli zosta³ podpisany akt notarialny
sprzeda¿y warsztatu mechaniczne-
go zlokalizowanego na terenie by³ej
cementowni w Strzelcach Opolskich
wraz z nieruchomo�ciami o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej ok. 4000 m2.
Nabywc¹ terenu zosta³a firma BA-
MAR-POL specjalizuj¹ca siê od roku
1991 w produkcji ¿aluzji, rolet i sys-
temów os³onowych. Ze strony Gó-
ra¿d¿y akt zosta³ podpisany przez
dyrektora generalnego Ernesta Jelito
i dyrektora finansowego Jacka Kwa-
�niaka, natomiast ze strony firmy
BAMAR-POL przez trzech wspó³-
w³a�cicieli, panów: Wieczorka, B³a-
cha i Pytla. Popisanie dokumentów
by³o dope³nieniem formalno�ci, jaka
by³a jednak droga prowadz¹ca do
zbycia wspomnianej nieruchomo�ci?
W zesz³ym roku powsta³a inicjaty-
wa w³adz samorz¹du gminy Strzelce
Opolskie i dyrekcji Góra¿d¿y o po-
wo³aniu do ¿ycia Strzeleckiej Strefy
Gospodarczej, jako �tworu�, który
zintensyfikowa³by prace nad poszu-
kiwaniem potencjalnych inwestorów.
Przedstawiciele Strzeleckiej Strefy
Gospodarczej starali siê wykorzystaæ
ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê okazjê do pre-

zentacji swoich ofert inwestycyjnych
oraz uruchamiali stare i nawi¹zywali
nowe kontakty, które mog³yby w
konsekwencji prowadziæ do skonsu-
mowania przedk³adanych ofert czyli
pozyskania inwestora. Pozyskanie
firmy BAMAR-POL jako nabywcy
jednej z ofert Góra¿d¿y odby³o siê
za po�rednictwem Agencji Rozwoju
Opolszczyzny w Opolu. To w³a�nie
agencja bêd¹c w kontakcie z obiema
firmami i znaj¹c zainteresowania biz-
nesowe w kwestii kupna i sprzeda¿y
obu stron, doprowadzi³a do pierw-
szego spotkania ich przedstawicieli
w kwietniu br. Firma BAMAR-POL
docelowo na terenie by³ej cementowi
chce zatrudniæ 100 osób, z tym ¿e
pomiêdzy stronami zosta³o zawarte
ustne porozumienie - firma zobowi¹-
za³a siê do zatrudnienia w pierwszej
kolejno�ci zwolnionych by³ych pra-
cowników cementowni. Obecnie in-
westor adaptuje zakupione budynki
na cele produkcyjne, a w niedalekiej
przysz³o�ci tj. nie pó�niej ni¿ do 15
lipca br. chce wydzier¿awiæ kolejne
magazyny i warsztat elektryczny, w
których niezw³ocznie, jak zadeklaro-
wa³, uruchomi now¹ liniê produkcyjn¹.
¯yczymy dalszych sukcesów obu
stronom!

Pierwszy inwestor pozyskany
� zmiany w by³ej Cementowni

w Strzelcach Opolskich

Przypominamy

Od 1 lipca obowi¹zuj¹ nowe 26-cyfrowe numery kont we wszystkich ban-
kach. W zwi¹zku z tym przypominanmy, ¿e je�li pracownik nie dostarczy
pracodawcy swojego nnowego numeru konta w banku - nie dostanie pensji.
Zagro¿ona jest tak¿e realizacja zleceñ sta³ych. Bez nowego numeru nie
bêdziemy mogli uregulowaæ zap³aty np. za rachunek telefoniczny czy elek-
tryczno�æ.
¯adnych k³opotów nie powinni mieæ natomiast ci, którzy otrzymuja pie-
ni¹dze z ZUS-u (emeryci, renci�ci), bo banki i ZUS podpisa³y miêdzy sob¹
stosowne porozumienia.

oczekiwaæ rekompensaty finansowej
od Narodowego Funduszu Zdrowia,
bo to oddzia³ najdro¿szy, a limit daw-
no ju¿ zosta³ przekroczony.
- Inne szpitale w podobnej sytu-
acji kolejno remontuj¹ oddzia³y.
Takie taktyczne dzia³anie.
- U nas remontów nie planujemy.
Wszystko ju¿ zosta³o wyremonto-
wane.
- A jak wygl¹da realizacja kontrak-
tów na specjalistyczn¹ opiekê am-
bulatoryjn¹? S³ysza³am, ¿e s¹ ko-
lejki do poradni.
- Rzeczywi�cie, w niektórych porad-
niach s¹ kolejki, najd³u¿sza - w po-
radni kardiologicznej - ale nie jest to
win¹ ZOZ. Jednyn¹ przyczyn¹ two-
rzenia siê kolejek i zapisów na do�æ
odleg³e terminy jest ograniczony kon-
trakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Dodam przy tym, ¿e nie
s³ysza³em ¿adnych oficjalnych skarg
na to, ¿e na przyjêcie w poradni trze-
ba czekaæ.

Rozmawia³a M. Górka

Druki E 100 mo¿na dostaæ w starostwie

Zarz¹d Powiatu
Strzeleckiego

sprzeda w drodze rokowañ

nieruchomo�æ po³o¿on¹
w Kad³ubie, ul. Wodna 13,

zabudowan¹ budynkiem
mieszkalnym,

wielorodzinnym,
czê�ciowo zamieszka³ym.

Wszelkie informacje
pod telefonem:

463 90 90 wew. 140.

 Sytuacja
finansowa

trochê lepsza
c.d ze str. 1


