2

P O W I A T

Niebieski pokój
c.d. ze str.

Przyjd na targi
Zapraszamy

Zdrowych, radosnych, spokojnych
wi¹t Wielkiej Nocy,

wszystkich

mieszkañców powiatu na I Strze-

nieletnich ofiar przemocy. Koszt nie

zazdroæ. W tych rodzinach, w któ-

spe³nia³o wszystkie standardy prze-

po³owa przy tak przed³u¿aj¹cej siê

jest ma³y, ale te¿  by pomieszczenie

widziane dla tego typu obiektu - musi

byæ przyjazne, zapewniaj¹ce intym-

noæ, ale te¿ odpowiednio wyposa-

¿one, zw³aszcza w sprzêt audio-wi-

zualny dla nagrywania zeznañ (bo

obowi¹zuje zasada, ¿e nieletniego

rych kto pracuje za granic¹, a druga
nieobecnoci, próbuje tu u³o¿yæ sobie jako ¿ycie i wi¹¿e siê z kim in-

nym. Ten pierwszy wraca z saksów, dowiaduje siê o wszystkim i...
rzuca siê do bicia.

Kto wzywa policjê i... Co dalej

kwietnia w godz. 9.00  18.00 na

wystawców - na najlepsz¹ ofertê tar-

dla zwiedzaj¹cych!

niebieskiej linii, która okrela pro-

atrakcje natury artystycznej. Dla cia³a

czas funkcjonariusze przynosili za-

rodzinie. Zak³adana od razu jest w

rzyszyæ bêdzie festyn, w czasie któ-

bawki z w³asnych domów.

Dopiero teraz  mówi ndkm Jê-

dryszczak  bêdziemy mieæ prawid³owe warunki do zapewnienia w³a-

ciwego pierwszego kontaktu z ofia-

aktach sprawy niebieska karta 

mówi ndkm K. Jêdryszczak.  Jeli
ofiara z³o¿y zawiadomienie o przestêpstwie  wszczynamy dalsze po-

stêpowanie karne (tak dzieje siê obo-

rami przemocy w rodzinie. Nawet

wi¹zkowo w przypadku drêczycieli

mieæ miejsce pozwalaj¹ce na wyci-

wiêkszoæ ofiar jednak siê wycofuje.

doroli, którzy jej doznali  musz¹

 recydywistów). Zdecydowana

szenie.

W ubieg³ym roku na terenie powiatu

cia, którego koszt szacuje siê na ok.

ponad 100 razy na interwencje zwi¹-

W sfinansowaniu przedsiêwziê-

25 tysiêcy z³otych, policjê wspomo-

g³y samorz¹dy: Urz¹d Miejski w

Strzelcach Opolskich, Urz¹d Gminy

strzeleckiego policja wzywana by³a

zane z Niebiesk¹ Kart¹, ale podjê³a
tylko 34 postêpowania.

Dlaczego ofiary siê

w Izbicku oraz Urz¹d Miejski w Uje-

wycofuj¹?

dzie. Strzeleckie starostwo powiatowe i Urz¹d Miejski w Lenicy udzie-

li³y wsparcia komendzie policji przy

Najczêstsz¹ przyczyn¹ jest za-

poprzednich inwestycjach: nowych

le¿noæ maj¹tkowa i emocjonalna. Bo

Lenicy, zakupie samochodu i prze-

¿ywicielem rodziny, a ofiara jest czê-

pomieszczeniach dla posterunku w
budowie punktu recepcyjnego KPP.

Ró¿ne oblicza

ten, który pobi³, czêsto jest jedynym
sto niezaradna, nieprzystosowana i
nieprzygotowana do samodzielnego
¿ycia. W dalszej kolejnoci ofiary nie

przemocy

chc¹ cigania sprawcy dla dobra dzie-

Wracamy jednak do rozmowy o

przemocy w rodzinie. Jak siê przejawia?

Tu sprawcom inwencji nie bra-

kuje. Oznacza to, ¿e imaj¹ siê wszyst-

kiego: piêci, nóg, zêbów, ale te¿ ró¿-

nego rodzaju narzêdzi. Gdy kto
chce zadaæ ból  zrobi to. Ale prze-

ci i rodziny.

Zawsze informujemy, gdzie ofia-

ry mog¹ szukaæ pomocy i wsparcia 
dla siebie i dzieci, wskazujemy te¿
drogi wyjcia z trudnej sytuacji.

- Czasem koñczy siê na jednej-jedy-

nej interwencji. Tak jak w przypadku mê¿czyzny z Zawadzkiego, który od 2003 roku, kiedy nas wezwano

cie¿ przemoc nie musi przejawiaæ siê

do jego domu, nie podniós³ ju¿ wiê-

zumie siê tak¿e znêcanie siê

Potwierdza to nie tylko brak dalszych

tylko biciem. Pod tym pojêciem roekono-

miczne, seksualne (równie¿ gwa³ty

zdarzaj¹ siê w rodzinach, czy zwi¹zkach nieformalnych)

czy psychicz-

cej rêki na cz³onków swojej rodziny.

wezwañ, ale i raporty dzielnicowe-

go. Po zg³oszeniu nam interwencji,

dzielnicowi zobowi¹zani s¹ do ob-

ne (wyzywanie, obra¿anie, poni¿a-

serwowania i odwiedzin w takich ro-

przemocy najczêciej dowiadczaj¹

- Czêciej jednak bywa, ¿e interwen-

nie) . W³anie tego ostatniego rodzaju

mê¿czyni, choæ oni ofiarami staj¹ siê

nader rzadko.

1.- Najczêciej - ocenia ndkm Jêdrysz-

czak  przyczynami przemocy s¹:

frustracja, bezrobocie, nadu¿ywanie

alkoholu czy narkotyki. Czêciej dochodzi do niej w rodzinach zagro¿onych patologi¹ ni¿ w tzw. porz¹d-

nych, ale przecie¿ i tam siê zdarza. W
naszym powiecie s¹ to jednak spora-

dyczne przypadki. Mo¿na równie¿

zaobserwowaæ, ¿e w ostatnim czasie

dosz³a jeszcze jedna przyczyna 

TU MO¯ESZ

dzinach  mówi ndkm Jêdryszczak.
cji jest wiele, a mimo to ofiary nie

podejmuj¹ siê zg³osiæ doniesienia o
przestêpstwie. Zdarza siê te¿ zupe³nie inaczej. Oto w czasie rozprawy

rozwodowej jeden z ma³¿onków zg³asza, ¿e jest ofiar¹ przemocy. Nie ma

¿adnych wczeniejszych wezwañ,
nie ma wiadków, ale najwa¿niejszy

jest... podzia³ maj¹tku. W tych przy-

padkach dochodzi czasem do gorsz¹cych rzeczy  koñczy K. Jêdryszczak.

Marta Górka

UZYSKAÆ POMOC ! ! !

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB

UZALE¯NIONYCH OD

ALKOHOLU I CZ£ONKÓW ICH RODZIN
Czynny: rody

Tel.461 44 93
i

Pi¹tki od 16.00

do

rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Habryki 11

19.00

Strzelce Opolskie

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY
Tel. 461 44 93

Czynny: Czwartki i wtorki

od 16.00

do

rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Habryki 11

19.00

Strzelce Opolskie

STRZELECKI KLUB ABSTYNENTA
Tel. 46107 00

Czynny: od Poniedzia³ku do Pi¹tku w godzinach 16.00 - 20.00
ul. Krakowska 18 Strzelce Opolskie

GMINNA KOMISJA ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

przy Urzêdzie Miejskim w Strzelcach Op. ul. Plac Myliwca 1
Tel. 404 93 36

M£ODZIE¯OWY KLUB TERAPEUTYCZNY ARKA
Tel. 463 86 39

Czynny: od Poniedzia³ku do Pi¹tku w godzinach 14.00 - 18.00
ul. Krakowska 18 Strzelce Opolskie

¿yczy mieszkañcom gminy

Na estradzie podczas targów od-

bêd¹ siê liczne wystêpy artystyczne

maskotek czy kredek i papieru do ry-

cedury policji wobec przemocy w

w ¿yciu zawodowym i prywatnym

ale... Przewidziano równie¿ nagrody

Domu Kultury, a tak¿e dzieci przed-

sowania. Nawiasem mówi¹c  dotych-

oraz wszelkiej pomylnoci

gow¹ i na najlepszy wystrój stoiska,

siê dzieje?

zgodnie z zasad¹ tzw. procedury

wiosennego s³oñca na co dzieñ

Zaplanowalimy konkursy dla

dej tego typu sprawie postêpujemy

nie. Nie mo¿e równie¿ zabrakn¹æ tu

spotkañ przepe³nionych rodzinnym ciep³em,

Targowisku Miejskim.

przes³uchuje siê tylko raz), a ponad-

Jedziemy na interwencjê. W ka¿-

smacznego jajka, mokrego dyngusa,

leckie Targi Budowlane - 16 i 17

ruj¹cych i kontroluj¹cych przes³ucha-

to izoluj¹ce dziecko od osób nadzo-

S T R Z E L E C K I

zespo³ów profesjonalnych, strzelec-

Rada Miejska i Burmistrz

kich zespo³ów zrzeszonych przy

Strzelec Opolskich

szkolnych i m³odzie¿y szkolnej. To
te¿ siê co znajdzie. Targom towa-

rego przewidujemy sporo atrakcji dla

Laureatem jest Mateusz Matuszyk uczeñ LO im. Mieszka I w Zawadz-

ca³ych rodzin wraz z dobr¹ gastrono-

kiem, a zarazem mieszkaniec naszego powiatu.

biæ zakupy  sadzonek, krzewów,

Z³ota Spinka w Zawadzkiem

mi¹. W dodatku bêdzie tu mo¿na zrosprzêtu niezbêdnego w domu i ogro-

dzie, a tak¿e obejrzeæ pokazy jego

wsparcie finansowe osób,

pracy.

które w szczególny sposób
udzielaj¹ siê w szkole.

Kad³ub odbierze
nagrodê

Sporód 60 wnio-

sków wybrano pi¹tkê najlepszych, m.in. Mateusza Matuszyka z Zawadzkiego.
Swoj¹

Urz¹d Marsza³kowski woje-

oraz dotychczasowe osi¹-

zgodnie z zawartym wczeniej poro-

gniêcia. Wraz z zespo³em

zumieniem miêdzy UM a Akademi¹

zdoby³ III nagrodê w krajo-

Rolnicz¹ we Wroc³awiu, w tym roku

wym konkursie historycz-

do Kad³uba przyjad¹ studenci z Wro-

nym organizowanego przez

c³awia, by opracowaæ projekt urz¹-

Fundacjê Stefana Batorego

dzenia wsi wraz z projektem ma³ej

architektury.

Wykonaj¹ te prace w

oraz orodek Karta. Ponad-

ramach swoich praktyk studenckich,
a dokumentacja, która powstanie

bêdzie nagrod¹ za uzyskanie dru-

giego miejsca przez Kad³ub w kon-

kursie

2004,

Piêkna

Wie

Opolska

organizowanym

Urz¹d Marsza³kowski.

przez

Studenci dokonaj¹ równie¿ in-

wentaryzacji przestrzeni, urz¹dzeñ

infrastruktury technicznej i spo³ecz-

nagrodê

otrzyma³ za zainteresowania

wództwa opolskiego zawiadomi³, ¿e

19 marca wrêczono Z³ote Spin-

to bra³ udzia³ w olimpiadzie

historycznej i rozmaitych konkursach

ki najwybitniejszym postaciom wo-

w tej dziedzinie. Prócz historii, lubi

roku organizowana przez Now¹ Try-

czynie posiada tak¿e sukcesy.

jewództwa opolskiego. Akcja jest co

bunê Opolsk¹. W tym roku prócz tra-

dycyjnych Z³otych Spinek wrêczono równie¿

5 stypendiów dla

uczniów szkó³ rednich. Ich celem jest

równiez teatr i film  na tej p³asz-

Po-

nadto Mateusz jest cz³onkiem PTTK

I SKKT oraz KSM-u przy parafi
NASPJ w Zawadzkiem.

nej wsi, a tak¿e przeanalizuj¹ jej zagospodarowanie przestrzennej.

Wspó³dzia³anie samorz¹dowców z

NOMINOWANI DO NAGRODY
LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ ZA 2004 ROK

uczelniami daje bardzo wymierne
korzyci dla obu stron.

Liczy³ siê pomys³
c.d. ze str. 1
Ale te¿, jak przyznaje Andrzej Piontek, naczelnik wydzia³u edukacji, ka¿-

da szko³a co dosta³a, bo ¿adnej in-





wencji nie brakowa³o i wszystkie zg³o-

I KATEGORIA: DZIA£ALNOÆ SPORTOWA

Kamila Porczyk - z³ota medalistka Mistrzostw Polski, Europy i wiata
w Fitness

Józef Kaliciak  emerytowany nauczyciel, dzia³acz sportowy, miesz-

kaniec Strzelec Opolskich

Marcin Zadro¿ny  czo³owy zawodnik Klubu Karate Nidan w Zawadzkiem

si³y po kilka wniosków. Na przyk³ad
szko³y specjalne wnioskowa³y o sfi-

nansowanie hipoterapii, kó³ek wokal-



no-muzycznych czy ¿ywego s³owa,



W sumie na realizacjê szkolnych gran-



warsztatów teatralnych.

tów przeznaczono 68,8 tysiêcy z³otych. W tym roku. To istotne dopo-

II KATEGORIA: DZIA£ALNOÆ KULTURALNA

Sybilla Czech  nauczycielka w PSP w ¯êdowicach, mieszkanka Za-

wadzkiego

Tadeusz Budzanowski  instruktor muzyki w Domu Kultury w Strzel-

cach Opolskich

Zbigniew Rzepka  emerytowany instruktor modelarstwa w Domu
Kultury w Strzelcach Opolskich

wiedzenie, bo na tym jednym konkursie powiat nie zamierza poprzestaæ - ma to byæ d³ugofalowe dzia³a-



III KATEGORIA: DZIA£ALNOÆ SPO£ECZNA

Ryszard Maniak  dzia³acz sportowy z Zawadzkiego



Ryszard Froñ  Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Lenicy, spo³ecznik



MKS Strzelce Op.  stowarzyszenie sportowe zrzeszaj¹ce m³odzie¿

propozycjami ich dyrekcji. Kwoty



Jan Krawczyk - nauczyciel, dzia³acz sportowy, wychowawca m³odzie-

ne  tu jedynym kryterium stanowi



nie.

Dodatkowa pula pieniêdzy  w kwo-



cie 50 tysiêcy z³  zostanie przezna-

czona na zakup niezbêdnego sprzêtu
dydaktycznego w powiatowych placówkach owiatowych  zgodnie z

dla szkó³ s¹ oczywicie zró¿nicowailoæ oddzia³ów w danej szkole.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Op.
informuje,

i¿ w ramach specjalistycznego
poradnictwa






w ka¿d¹ rodê

od godziny 16

IV KATEGORIA: DZIA£ALNOÆ WYCHOWAWCZA

szkoln¹, posiadaj¹ce znacz¹ce osi¹gniêcia w koszykówce na arenie ogól-

nopolskiej.

¿y, mieszkaniec Izbicka

Kazimierz Kubal  nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogól-

nokszta³c¹cym w Zawadzkiem

V KATEGORIA: DZIA£ALNOÆ GOSPODARCZA

Rajmund Adamietz  w³aciciel firmy LIGHT ADAMIETZ w Ka-

d³ubie

Józef Garbacz  Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Lenicy

Henryk Piaszczyñski - prezes firmy Packprofil w Kolonowskiem,
zaanga¿owany dzia³acz spo³eczny, aktywny cz³onek Rady Inicjatyw
Gospodarczych.

-17

00

Leon Sta  d³ugoletni so³tys Kronicy, dzia³acz spo³. gminy Izbicko

00

udzielane s¹ b e z p ³ a t n e
porady prawne.

PCPR ul. Chrobrego 5,
tel. 461 33 81



VI KATEGORIA: NAGRODA SPECJALNA

Jan Goczo³  poeta s³awi¹cy piêkno ziemi l¹skiej, pochodz¹cy z Roz-

mierzy

