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POWIAT STR Z E LE C K I

Kontynuujemy dzie³o
hr. Renarda

¯yczê radoci z bycia razem w tej szkole
wyzwaniom. Mam równiez nadziejê, ¿e szko³a dysponuj¹ca tak¹ baz¹
sportow¹ stanie siê prawdziwie konkurencyjn¹ na rynku. S¹dzê, ¿e to zaplecze u³atwi wybór uczniom i ich
rodzicom, gdy zastanawiaæ siê bêd¹
nad wyborem kolejnej placówki edukacyjnej.
- ¯yczê wszystkim twórczych doznañ - dobrych pomys³ów nauczycielom i satysfakcji uczniom.
Wszystkim nam ¿yczê wielu radoci
z bycia razem w nowej-starej szkole.
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- Ta ostatnia inwestycja - mówi³
dalej - kosztowa³a ponad 3,3 mln z³,
ale przecie¿ nie by³a ona jedyn¹ w
ostatnich latach. Ojcem tych
wszystkich przedsiêwziêæ jest wicestarosta Waldemar Gaida, który potrafi³ przekonaæ zarz¹d i radnych
powiatu do takich nak³adów. Koniecznych dzi - by dostosowaæ siê do
standardów obowi¹zuj¹cych w Unii
Europejskiej, ale te¿ takich, by m³odzie¿ mog³a rozwijaæ siê wszechstronnie - nie tylko intelektualnie, ale i fizycznie.
W tym miesjcu starosta zwróci³
siê do m³odych ludzi - uczniów ZSO.

- Proszê Was, nie niszczcie tych
obiektów, nawet wtedy, gdy chcecie
odreagowaæ siê od szkolnego stresu.
Niech te wszystkie obiekty s³u¿¹ tak¿e waszym nastêpcom - kolejnym
pokoleniom uczniów. Niech tu, na
tych boiskach i w tej hali, rozwijaj¹
swoje umiejêtnoci przyszli olimpijczycy.
Na ten apel odpowiedzia³a póniej przewodnicz¹ca samorz¹du
szkolnego - Karolina Kopacz, dziêkuj¹c za taki dar dla m³odzie¿y i obiecuj¹c w imieniu spo³ecznoci
uczniowskiej ZSO dbaæ o salê sportow¹ i boiska.

Uczcie siê dla siebie
i dla nas

Marsza³ek województwa z pamiatkowym grawertonem
Do s³ów starosty o wielkoci nak³adów inwestycyjnych nawi¹za³ marsza³ek województwa Grzegorz Kubat.
- Ponad 900 tysiêcy z³otych prze-
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zna. I sam jest znany.
Potwierdza tê opiniê ndkm Krzysztof Jêdryszczak, oficer prasowy Komedy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. - Gdy tam siê pojawiamy, ludzie przytakuj¹ - znamy
naszego dzielnicowego. Ale czy by³by tak szybko rozpoznawany, gdyby nie pojawia³ siê tam wy³¹cznie w
mundurze? - to pytanie zostawmy
na boku. W ka¿dym razie mieszkañcy z Osiedla Piastów, przynajmniej
w znakomitej wiêkszoci, wiedz¹, z
kim mog¹ i powinni siê kontaktowaæ
w razie jakiego zagro¿enia, wykroczenia czy przestêpstwa. Bywa, ¿e
na policjê dzwoni siê równie¿ w wypadkach które wymagaja interwencji
innych s³u¿b: policji budowlanej, inspekcji pracy czy s³u¿b ochrony rodowiska.
- Od razu trzeba tu wyjaniæ bardzo istotny aspekt pracy dzielnicowego - dodaje ndkm K. Jêdryszczak.
- Ludziom wydaje siê, ¿e on w swoim rewirze powinien byæ obecny 24
godziny, przez wszystkie dni tygodnia a to zupe³nie mylne przekonanie. Dzielnicowy pracuje w normalnym czasie pracy, jak urzêdnik, po 8
godzin na dobê, choæ oczywicie - na
zmiany; po nocce musi mieæ okrelon¹ iloæ godzin przerwy na odpo-

znaczone zosta³o na tê inwestycjê ze
rodków ZPORR. 700 tysiêcy - na
salê sportow¹.
Ta inwestycja jest dobrym przyk³adem wspó³pracy samorz¹dów ró¿nych szczebli, a równoczenie - sprostania przez urzêdników samorz¹dowych wysokim wymogom. Wnioski
o dofinansowanie ze rodków unijnych zosta³y tak przygotowane, ¿e
mo¿na by³o je tylko zaakceptowaæ.
Zwracaj¹c siê z kolei do m³odzie¿y
szkolnej marsza³ek województwa,
zaapelowa³:
- Uczcie siê dla siebie, ale i dla nas. Po
skoñczeniu edukacji na wszystkich
poziomach, ³¹cznie ze studiami, bêdziecie dobrze przygotowani do pracy, nawet w krajach Unii Europejskiej. Ale te¿ bêdziecie dobrze przygotowani do pracy na rzecz rozwoju
kraju i regionu. Mam nadziejê, ¿e zechcecie powiêciæ swój wysi³ek w³anie dla dobra naszej ziemi.

Ostatni dzieñ przed oddaniem
inwestycji - 31 sierpnia
- Nak³ady inwestycyjne na owiatê nie zwracaj¹ siê szybko - mówi³
dyrektor ZSO Jan Wróblewski. Warunki nauczania w odnowionym
obiekcie i komfortowe zaplecze sportowe stanowiæ bêd¹ prawdziwe wyzwanie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Mam nadziejê - kontynuowa³ dyrektor Wróblewski - ¿e wszyscy razem potrafimy sprostac tym

Uroczyste ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy - 1 wrzenia

Podziêkowania dla przyjació³
Na uroczystoci nie zabrak³o te¿ wielu
serdecznych podziêkowañ skierowanych do tych, którzy wspomogli szko³ê i now¹ inwestycjê. By³o ich wielu, bo
przyjaciele potrafi¹ wspomóc nie tylko bardzo szczodrymi gestami ale równie¿ tymi drobniejszymi.
Wród uhonorowanych pami¹tkowymi grawertonami z podziêkowaniami
za pomoc wymieniæ nale¿y firmy: Gabart s.c. z Izbicka  Utraty, Belmar s.c.
ze Strzelec Opolskich, Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno Handlowo-Us³ugowe
STALMET ze Strzelec Opolskich,
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowoProdukcyjne BILPOL z Chorzowa,
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Strzelcach
Opolskich, Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe HENRYK RUDNER.
Osobne podziêkowania wrêczono równie¿: przedstawicielowi MENiS, marsza³kowi województwa, kuratorowi
opolskiemu, starocie i wicestarocie.

Dzielnicowy z sypialni

czynek.
- Co oczywicie wcale nie oznacza, ¿e ze zg³oszeniem np. awantury
w domu czy pobicia trzeba czekaæ,
a¿ dzielnicowy bêdzie obecny na miejscu - dopowiada st. post. D. Popanda. - Punkt przyjêæ interwencyjnych
na osiedlu, przy ul. Bursztynowej,
czynny jest wprawdzie raz w tygodniu - w rodê, od godz. 17.00 do
19.00, ale w³aciwie zosta³ uruchomiony z myl¹ o ludziach starszych,
bez samochodu. Z dzielnicowym
mo¿na te¿ kontaktowaæ siê telefonicznie pod numerem s³u¿bowym
462 19 25 lub 462 19 19 (kierownictwo rewirowych). Natomiast przez
ca³¹ dobê mo¿na zg³aszaæ interwencje pod policyjnym numerem alarmowym, czyli 997.
- Nie ma mo¿liwoci - mówi st.
post. D. Popanda - by czyje wezwanie zosta³o bez odzewu. nasza
pracê wspieraj¹ przecie¿ s³u¿by patrolowe i policja drogowa, a wiêc nawet gdy dzielnicowy ma akurat przerwê w s³u¿bie - ka¿de zg³oszenie z
jego rewiru bêdzie bardzo powa¿nie
potraktowane. A ten rewir licz¹cy
ponad 6 tysiêcy mieszkañców, uwa¿any jest za jeden z trudniejszych w
powiecie strzeleckim.
Jak wygl¹daj¹ obowi¹zki dziel-

nicowego? To przede wszystkim
prewencja. Wemy choæby pierwszy
na ca³ej d³ugiej licie zadañ - kontrola
miejsc zagro¿onych, wskazywanie
niebezpieczeñstw mieszkañcom. W
czasie s³u¿by przez 6-7 godzin robi
obchód swojego rewiru. W tym czasie nie tylko rozmawia z mieszkañcami o problemach, tak¿e podczas
spotkañ z ca³ymi grupami, np. w
szko³ach i przedszkolach, czy odwiedza te rodziny, które objête s¹ tzw.
nadzorem (o czym nieco dalej), ale i
patroluje miejsca, w których dochodzi do najwiêkszej iloci zdarzeñ: parkingi, place budów, okolice najwiêkszj w gminie szko³y czy sklepu
nocnego.
Na wszystkich du¿ych osiedlach
mieszkaniowych, niezale¿nie od regionu, dochodzi do podobnych zdarzeñ. Nie inaczej jest na Osiedlu Piastów. I choæ bywaj¹ ca³e tygodnie, ¿e
zupe³nie nic siê nie dzieje i nie mamy
¿adnych zg³oszeñ, to w innych wzywani jestemy raz za razem.
- Najczêciej policja jest wzywana do
rodzinnych awantur; przemoc w rodzinie to ci¹gle sta³y przejaw naszego ¿ycia. Bywa, ¿e s¹ to rzeczywicie incydentalne przypadki, ale w
niektórych rodzinach to swoista norma. Te w³anie maj¹ za³o¿on¹ tzw.

Niebiesk¹ Kartê - dokumentacja prowadzona przez policjantów zawiera
m.in. dane o iloci wezwañ, podjêtych inetrwencji, udzielonych wskazówek co do mo¿liwoci szukania
pomocy przez ofiary, ocenê rozowju
sytuacji w danej rodzinie - stanowi
czêæ ca³ej procedury przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie. A owa przemoc (czêsto po spo¿yciu alkoholu)
ma ró¿norakie przejawy: najczêstszym jednak jest szarpanie, bicie, czy
duszenie oraz wyrzucanie dzieci i
wspó³ma³zonka z domu. W ubieg³y
tygodniu na przyk³ad (rozmawiamy
31 sierpnia - przyp. mg) wzywani
bylimy trzy razy tylko z tego powodu.
A innych powodów do interwencji na tym osiedlu te¿ nie brakuje w³amania do piwnic, samochodów,
niszczenie mienia, zieleni, kradzie¿e
samochodów i rowerów czy wypuszczanie psów w miejscach niedozwolonych lub zak³ócanie ciszy nocnej.
Jak wczeniej wspomnia³am - praca
dzielnicowego to nie tylko interwencje w konkretnych wypadkach, ale i
prewencja. Jednym z dzia³añ z pogranicza obu sfer s¹ tzw. sto³y problemowe, dziêki którym próbuje siê
rozwi¹zywaæ problemy spo³eczne.
- Dobrym przyk³adem jest tu gro-

madzenie siê m³odzie¿y na klatkach
schdowych lub powstawanie melin
w mieszkaniach, gdzie bujnie toczy
siê ¿ycie m³odych ludzi, podczas gdy
rodzice pracuj¹ w Niemczech czy
Holandii - mówi D. Popanda. - Zaprosilimy na rozmowy mieszkañców, przedstawicela Urzêdu Miasta,
OPS, zarz¹dcy osiedla - czyli spó³dzielni oraz psychologa i kog z
Monaru. Wyjaniamy problemy, zagro¿enia i próbujemy im przeciwdzia³aæ. Czasem dobre efekty ca³oci zaczynaj¹ siê ju¿ od tak prostego kroku
jak zamykanie drzwi w klatkach schodowych. trzeba tu wyjaniæ, ¿e wielu lokatorów u³atwia sobie ¿ycie i np.
podczas wynoszenia mieci pod
drzwi wsuwa kamieñ, by siê nie zamknê³y. Mimo domofonów - u³atwia
to wejcie obcym i niepo¿¹danym
gociom. Ale te¿ trzeba przyznaæ ¿e
uda³o siê nam wykurzyæ towarzystwo.
- Jeli ju¿ mowa o obcych - prowadzimy równie¿ spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹ na temat zachowañ
wobec obcych na terenie szko³y i w
jej pobli¿u. I chodzi przecie¿ nie tylko o narkotyki, ale i ewentualne zagro¿enie molestowaniem - dodaje.
Zapisa³a M. Górka

