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By na A4 by³o bezpieczniej

dok. ze str 1

Specyficzny mikroklimat, prawie
górski, sprawia, ¿e warunki jazdy na
tym odcinku A4 diametralnie ró¿ni¹
siê od tych w nizinach, zw³aszcza
zim¹. Kiedy na dole temperatura
dodatnia +2-3 stopnie, to na annogórskim odcinku autostrady przy
du¿ej wilgotnoci na pewno bêdzie
minus. Wiedz¹ o tym miejscowi kierowcy, ale pozostali maj¹ spore k³opoty. To jest nie tylko przyczyn¹
wielu wypadków i kolizji, ale i czêstego zablokowania drogi przez samochody niemog¹ce podjechaæ pod
górê. Dotyczy to zw³aszcza tirów 
mówi starosta Józef Swaczyna, jeden z uczestników tego spotkania.
- W roku 2006, kiedy zimê mielimy naprawdê niezwykle ostr¹ i intensywne, czêste opady niegu  niemo¿liwoci¹ by³o utrzymaæ czarn¹
nawierzchniê na wszystkich nawierzchniach naszych dróg  kontynuuje.  To powodowa³o pamiêtne
skutki: wielogodzinne zablokowanie
nie tylko A4, ale i zakorkowanie ca³ych Strzelec, bo têdy policja wyznacza³a objazdy. Jest to jednoznaczne
z równoczesnym niszczeniem
wszystkich okolicznych dróg, nieprzystosowanych do tak du¿ego natê¿enia ruchu. Jedynym wyjciem
zapobiegaj¹cym dochodzeniu do takich sytuacji by³oby zak³adanie ³añ-

cuchów na ko³a przed wjazdem na
annogórski odcinek A4, co oznacza,
¿e kierowcy musieliby to robiæ w
okolicach Gogolina z jednej strony, a
z drugiej  w pobli¿u wêz³a Olszowa. I by³oby to bardzo rozs¹dne rozwi¹zanie, gdyby nie fakt, ¿e przy
budowie autostrady zapomniano o
miejscach postojowych, w których
samochody mog³yby siê zatrzymaæ,
a kierowcy za³o¿yæ te ³añcuchy.
Na spotkaniu w UMWO wszyscy zgodzili siê, ¿e sprawdzi³o siê
wy³¹czanie z ruchu jednego pasa autostrady. W ten sposób zrobilimy
miejsce dla solarek i piaskarek, które
po opadach niegu natychmiast mog³y zacz¹æ pracê, by zapewniæ w miarê czarn¹ nawierzchniê. Równie¿ oddanie do u¿ytku MOP-ów z ponad
czterystu miejscami poprawi³o stan
bezpieczeñstwa. W efekcie tych dzia³añ zmniejszy³a siê iloæ wypadków.
- Jednoczenie trzeba zaznaczyæ 
mówi dalej starosta Swaczyna  ¿e
wiele brakuje nam do pewnych standardów i rozwi¹zañ stosowanych na
drogach szybkiego ruchu na ca³ym
wiecie. I nie chodzi tu tylko o opolski odcinek A4. Na przyk³ad brak
oficjalnego powo³ania policji autostradowej. Wymaga³oby to rozwi¹zañ systemowych, bo obecnie policji
brak na to rodków i ludzi. Powinna
te¿ zwiêkszyæ siê iloæ miejsc z mo¿liwoci¹ wjazdu na A4 s³u¿b ratowniczych. Wi¹¿e siê to m.in. z kwesti¹
porozumieñ s³u¿b mundurowych na
szczeblu województw i powiatów,
choæ to nie oznacza, ¿e bez takich
porozumieñ ich wspó³praca nie jest
mo¿liwa.
Na spotkaniu mówiono równie¿
o zabezpieczeniu pomocy medycznej ofiarom wypadków. Najbli¿szym
szpitalem z oddzia³em ratunkowym
jest oczywicie strzelecki. Dobrze
by³oby, gdyby jak najszybciej znalaz³ siê w sieci szpitali i przekszta³cony zosta³ w szpital ratunkowy.

Spotkanie burmistrzów
i wójtów
EUROPA FORUM wywodzi siê
z przekszta³cenia Ko³a Gospodarczego powo³anego z inicjatywy Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wroc³awiu. Powiat
Strzelecki jest jednym z cz³onków
Stowarzyszenia, w gronie których
przewa¿aj¹ przedsiêbiorcy. Jedn¹ z
popieranych przez EUROPA FORUM inicjatyw jest wymiana informacji. Stowarzyszenie umo¿liwia
wzajemne poznanie siê oraz stwarza warunki dla wspólnego rozwi¹zywania problemów, z jakimi spotykaj¹ siê przedsiêbiorcy.
To przypomnienie jest istotne, bo
ju¿ w pierwszej po³owie maja prawdopodobnie dojdzie do spotkania w
Strefie Aktywnoci Gospodarczej w
gminie Ujazd z przedsiêbiorcami
EUROPA FORUM.
- Chcemy tam promowaæ wszystkie
gminy w terenu powiatu strzeleckiego  mówi starosta Józef Swaczyna.
 Mam nadziejê, ¿e ta inicjatywa zaowocuje konkretnymi efektami  dodaje.  Liczê na to, ¿e nasze tereny i
warunki oka¿¹ siê na tyle atrakcyjne,
¿e przestaniemy mówiæ o planach
zainteresowania nimi inwestorów i
wreszcie rzeczywicie ich ci¹gniemy.
Te majowe plany by³y jednym z
tematów spotkania starosty z burmistrzami i wójtami gmin powiatu
strzeleckiego, które mia³o miejsce 15
lutego w siedzibie starostwa.

Kolejne omawiane na nim zagadnienie stanowi³y wszystkie inwestycje drogowe  a w³aciwie chodnikowe - na terenie powiatu zaplanowane
na rok 2007, w których partycypuj¹
gminy.
Mówiono równie¿ o sytuacji na
rynku pracy w powiecie. W roku
2006 zanotowalimy spadek bezrobocia, co oczywicie samo w sobie
jest pozytywnym zjawiskiem, ale gdy
po³¹czymy to z innym  wzrostem
iloci miejsc pracy o 300, to widaæ
nie tylko korzystne chwilowe tendencje, ale i wyrane potwierdzenie,
¿e gospodarka siê u nas rozwija 
dodaje starosta Swaczyna.
Trzeci temat to sytuacja w s³u¿bie zdrowia. Strzelecki szpital zakoñczy³ 2006 rok z dodatnim wynikiem
finansowym, i by³ to kolejny pomylny okres dla szpitala. Doceniona zosta³a równie¿ jakoæ naszych us³ug
medycznych: w ubieg³orocznym rankingu Rzeczpospolitej strzelecki
szpital znalaz³ siê na trzecim miejscu
w województwie opolskim. Tak wysoka pozycja cieszy, ale w zasadzie
stanowi tylko potwierdzenie  mówi
starosta  dobrej opinii o naszym szpitalu. Jeli ponad 25 % pacjentów pochodzi spoza naszego terenu, a w
przypadku rodz¹cych kobiet ten odsetek jest jeszcze wy¿szy i przekracza 50%, to wiadczy, ¿e szpital staje siê ponadpowiatowym, a ocena tu
warto siê leczyæ jest w pe³ni zas³u¿ona.

STOP przemocy w rodzinie

Najpierw wys³uchaæ
Przemoc w rodzinie to nie jaki
abstrakcyjny problem. Powiat strzelecki nie jest ¿adn¹ oaz¹ spokoju
ani ¿adnym wyj¹tkiem na tle województwa i kraju.
Nie wszystkie przypadki zg³aszane s¹ policji, wiele ofiar, zw³aszcza w mniejszych miejscowociach,
nie chce napiêtnowania lub niezdrowej sensacji o, policja do nich przyjecha³a. Sporo osób boi siê te¿ o w³asne bezpieczeñstwo, choæ s¹ drêczone latami, bo choæ ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie
mówi, ¿e s¹d mo¿e zamiast tymczasowego aresztu zastosowaæ dozór
policyjny pod warunkiem, ¿e sprawca opuci zajmowany lokal, to wprowadzenie tego w ¿ycie jeszcze potrwa  mówi Joanna HreczkowskaKisiel, pracownik socjalny, zajmuj¹ca siê pomoc¹ dla osób bêd¹cymi ofiarami przemocy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- Tak wiêc policyjne statystyki s¹
nieco ³agodniejsze, bo nie ka¿dy,
kto u nas szuka wsparcia, prosi o interwencjê policjê. A u nas nie ma tygodnia, by nie zg³osi³y siê co naj-

mniej dwie osoby, a bywaj¹ dni,
zw³aszcza po weekendach, ¿e jest
ich wiêcej, nawet kilka równoczenie. Nie tylko pokrzywdzeni sami
siê zg³aszaj¹, czasem dostajemy sygna³y ze szkó³.
- Nasze dzia³anie zaczyna siê od
wys³uchania. Potem zapada decyzja
 jak wesprzeæ i gdzie pokierowaæ
osoby pokrzywdzone. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
mo¿na liczyæ na pomoc psychologa, psychoterapeuty, prawnika 
mówi pani Joanna. - Oczywicie
pomoc jest bezp³atna.
- Wspó³pracujemy z OPS-ami i
Gminnymi Komisjami Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, ze
Stowarzyszeniem Barka, Domem
Samotnej Matki w ¯êdowicach i
Opolu  Grudzicach  dodaje. Dopowiada jednak, ¿e brak u nas
Orodka Interwencji Kryzysowej.
W innych powiatach na Opolszczynie takie funkcjonuj¹, z dwoma
wyj¹tkami  powiatu brzeskiego i
w³anie strzeleckiego. Mo¿e u nas
jeszcze nie dostrzega siê tego problemu.
Obecny przy naszej rozmowie

dyrektor PCPR Bernard Klyta zauwa¿a, ¿e Centrum prowadzi poradnictwo, ale o pieni¹dze na wsparcie dla
ofiar przemocy w rodzinie musi siê
staraæ z innych róde³.
- Od wielu lat dziêki grantom z Samorz¹du Województwa Opolskiego
mo¿emy finansowaæ pomoc psychologa i psychoterapeuty, ale ...od marca
do listopada. Na szczêcie w pozosta³ym okresie mo¿emy liczyæ na pomoc psychologa i terapeuty, a prawnik udziela porad pro publico bono.
- Czego najbardziej brakuje?  pytam.
- Odpowied wydaje siê oczywista: pieniêdzy. PCPR funkcjonuje w
okrelonych godzinach, poza nimi ofiary przemocy mog¹ liczyæ jedynie na
pomoc policji. Gdyby tak powsta³
orodek interwencji kryzysowej  zapewniona by³aby pomoc ca³¹ dobê. A
gdyby jeszcze uda³o siê wiêcej  mo¿na by, jak w Krapkowicach mieæ interwencyjny lokal mieszkalny, gdzie
w razie nag³ej potrzeby mo¿na by
umieciæ na przyk³ad maltretowan¹
matkê z dzieæmi  odpowiadaj¹ moi
rozmówcy.
Marta Górka

Fundacja Dzieci Niczyje organizuje akcjê
Zobacz! Us³ysz! Powiedz!.
Nie b¹d obojêtny, jeli wiesz, ¿e w jakiej rodzinie dochodzi
do przemocy wobec dzieci
zadzwoñ pod nr. telefonu 022 826 80 72

Jeli jeste wiadkiem przemocy wobec dzieci
lub ofiar¹ przemocy w rodzinie
ZADZWOÑ do strzeleckiej policji
* przez 24 godziny na dobê - tel. 997
* w godzinach pracy specjalisty ds. nieletnich - tel. 077 462 19 71

lady przemocy nie zawsze s¹ widoczne
W roku 2005 na terenie powiatu strzeleckiego policja odnotowa³a w
swoich statystykach ponad 3.500 przypadków przemocy w rodzinie. W
roku 2006 by³o ich znacznie mniej  2.376. W ci¹gu pierwszych 7 tygodni
tego roku zanotowano 115 takich przypadków. Oznacza to tendencjê
malej¹c¹, ale... Wzi¹æ trzeba pod uwagê, ¿e sporo osób wyjecha³o zagranicê. Tak¿e i to, ¿e nie ka¿dy decyduje siê na wezwanie policji, albo  co
zdarza siê równie¿  wycofuje siê w ostatniej chwili  mówi komisarz
Jolanta Dec z KP Policji w Strzelcach Opolskich.
- Tak w³anie zdarzy³o siê zupe³nie niedawno, gdy kobieta, która mielimy zabraæ wraz z dzieæmi do Domu
Samotnej Matki w ¯êdowicach, wycofa³a siê praktycznie w ostatniej ju¿
chwili, gdy podje¿d¿a³ radiowóz, by
odwieæ tam rodzinê  mówi kom.
Dec. - Tak czasem bywa, a my nie
mo¿emy nic zrobiæ  zawsze jest to
decyzja danej osoby. I doskonale zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e istnieje
pewna ciemna liczba przypadków
przemocy w rodzinie. Jak du¿a  nie
bêdê tu spekulowaæ. W ka¿dym razie zg³aszane u nas i w PCPR-ze
przypadki na pewno nie obejmuj¹
ca³oci spraw. Pamiêtaæ trzeba, ¿e
przemoc nie zawsze jest widoczna.
Znêcanie siê psychiczne boli

równie mocno, a czasem mo¿e nawet bardziej ni¿ bicie, ale zg³aszane
jest rzadziej. W dodatku nie mo¿na
zapomnieæ, ¿e ofiarami przemocy nie
zawsze s¹ kobiety i nie zawsze dzieci. Równie¿ mê¿czyni, równie¿ rodzice.
- W PCPR-ze us³ysza³am, ¿e
poza godzinami pracy, ofiary przemocy mog¹ liczyæ wy³¹czne na policjê.
- Najwiêkszy problem mamy z
ma³ymi dzieæmi, którym pomocy
udzieliæ nale¿y natychmiast. Przecie¿ nie mogê zostawiæ 2-letniego
dziecka z rodzicami, którzy  obydwoje! - maj¹ po 4 promile alkoholu! Trzeba je odizolowaæ od rodziców. Albo nale¿y skierowaæ je do

Zwyciêzcy konkursu pojad¹ do Brukseli
Uczniowie opolskich szkó³ rednich ju¿ po raz czwarty mog¹ wzi¹æ udzia³ w
Euroquizie.
Konkurs organizowany jest przez Radê Regionaln¹ Burgundii dla m³odzie¿y
Opolszczyzny, Kraju rodkowoczeskiego, Nadrenii-Palatynatu i Burgundii.
Mog¹ w nim wzi¹æ udzia³ uczniowie klas I i II szkó³ ponadgimnazjalnych. Wystartuj¹ 10-osobowe grupy.
Nagrod¹ dla najlepszej ekipy bêdzie wyjazd do Brukseli, gdzie zwyciêzcy poznaj¹ instytucje europejskie i spotkaj¹ siê ze swymi rówienikami z trzech
krajów. Pytania - na temat Unii Europejskiej i regionów partnerskich - znajduj¹ siê na stronie www.opolskie.pl. Odpowiedzi nale¿y przes³aæ do 13 kwietnia
do Departamentu Edukacji Urzêdu Marsza³kowskiego.

szpitala - dziêki Bogu, ¿e nasz nigdy
nie odmówi³ nam pomocy, a w dodatku pomaga jak mo¿e! - albo do domu
dziecka. takiego na terenie naszego
powiatu nie ma, najbli¿szy jest w Tarnowie Opolskim. Zostaje jeszcze inna
mo¿liwoæ  wezwanie na pomoc dalszej rodziny. Nawet z odleg³ych miejscowoci. Mamy takich podopiecznych, do których wzywamy rodzinê
z Wroc³awskiego. Czasem nawet, jak
jest bardzo le  wzywaj¹ j¹ sami s¹siedzi, bez powiadamiania nas. Dodam
jeszcze, ¿e gdy policja jest wzywana
na interwencje w przypadku awantur
domowych  w 99% przypadków zak³adamy rodzinie tzw. Niebiesk¹ Kartê, bo z naszego dowiadczenia wynika, ¿e dochodzi tam do przemocy. Taki
sposób postêpowania umo¿liwia nam
sprawowanie nad rodzin¹ przez pó³
roku szczególnego nadzoru. To przynosi efekty. Stanowi zimny prysznic dla sprawcy przemocy albo impuls do mêskiej rozmowy wspó³ma³¿onków i do analizy sytuacji. W
konsekwencji czêsto sytuacja domowa zmienia sie na lepsze.
M. Górka

Sprostowanie
W poprzednim numerze naszego
dwutygodnika przy sylwetce nowej
radnej powiatu wkrad³ siê b³¹d. Pani
Barbara Ksionsko pe³ni funkcjê przewodnicz¹cej ko³a PZERiI w Wysokiej, a nie w Lenicy, jak napisa³am.
Serdecznie wszystkich przepraszam
Marta Górka

