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przedstawia siê nastêpuj¹co: w stycz-
niu � 11, w lutym � 30, w marcu  -
32, w kwietniu � 29, do 15 maja � 17
(czyli dnia naszej rozmowy). �red-
nia wysoko�æ mandatu w tym okre-
sie to 200 z³. Oczywi�cie mandatu
mo¿na nie przyj¹æ, jednak wtedy
sprawa kierowana jest do s¹du.
Kto klnie? G³ównie m³odzi ludzie, do
21 lat. Co gorsza � coraz bardziej
wulgarne s¹ dziewczyny. Ale te¿...
zupe³ne dzieciaki. Na ulicach, w lo-
kalach, parku i... okolicach szkó³. W
ubieg³ym roku najwiêksze ¿niwo ze-
brano w okresie od marca do czerwca
pod budynkiem ZSZ nr 1 przy ul.
Powstañców �l. Przeklina siê te¿ na
boiskach. Ale w ich pobli¿u policja
bywa rzadko, choæ tu akurat mia³aby
niez³e pole do popisu. � zauwa¿y³
jeden z mieszkañców Strzelec Op.
Kiedy siê przeklina? W³a�ciwie za-
wsze.
- Wiele osób � twierdzi ndkm Jê-
dryszczak � niecenzuralne s³owa
traktuje jak przecinek czy kropkê,
nawet nie zauwa¿aj¹c, ¿e wplata je
w zdania. Gdy w takiej sytuacji do-

S³owo na �k� za dwie stówy

chodzi do spotkania z policjantem �
s¹ zdziwione, ¿e �zarobi³y� mandat.

Dodaje zaraz, ¿e czêsto samo po-
jawienie siê mundurowego uspokaja i
³agodzi jêzyk, ale zdarzaj¹ siê te¿ sy-
tuacje odwrotne, najczê�ciej przy
wezwaniach do awantur lokalowych:
widok munduru zwiêksza agresjê.
Oczywiste jest, ¿e uczestnicy awan-
tur maj¹ bardzo podgrzane emocje, ale
w ¿adnym razie nie op³aca siê im kl¹æ
w obecno�ci policji. Nawet je�li prze-
klina osoba pokrzywdzona w czasie
zaj�cia � na pewno zostanie ukarana
mandatem.

Nak³adaj¹ je najczê�ciej policjan-
ci w mundurach, ale bywaj¹ te¿ sytu-
acje, gdy policyjn¹ legitymacjê znie-
nacka wyci¹ga cywil: to zdarza siê
najczê�ciej na dyskotekach. Takie
spotkanie stanowi niemi³e zaskocze-
nie, ale wtedy te¿ najczê�ciej wstyd
jest tak du¿y, ¿e mandat zostaje przy-
jêty bez ¿adnych uwag.

Ile mo¿na zap³aciæ? Do 500 z³o-
tych, a je�li � w razie odmowy przy-
jêcia mandatu � spraw¹ zajmie siê s¹d
grodzki � nawet tysi¹c.

Od trzech lat uczestniczymy w
projektach pod patronatem Fundacji
im. Roberta Boscha � mówi¹  dyrek-
tor szko³y Dorota £akis i Gra¿yna
Marusiak, nauczycielka, a zarazem
jedna z koordynatorek projektu w
strzeleckiej szkole. Ona te¿ dopowia-
da, ¿e po spotkaniach z partnerami
niemieckimi ustalono, jak ma wszyst-
ko przebiegaæ i jak bêdzie wygl¹da³
efekt koñcowy. Zdecydowano siê na
�Osiem dni z ¿ycia Anny Frank�. W
ka¿dym miesi¹cu polscy i niemieccy
uczniowie wybierali jeden (w obu
szko³ach ten sam) z dni pamiêtnika
ukrywaj¹cej siê dziewczynki: czytali
go, omawiali i porównywali z dniem
dzisiejszym. Potem � zapisywali to
w swoim dzienniku. Nie by³ to jed-
nak koniec. Fina³ nast¹pi³ w czasie 7-
dniowego pobytu polskich uczniów
u kolegów w Soest, gdzie powsta³
wspólny pamiêtnik i w Amsterdamie,
gdzie zwiedzali Muzeum Anny Frank

Dzienniki histori¹
i tera�niejszo�ci¹ pisane

�ladami Anny Frank (ukrywaj¹cej siê przed nazistami w Amsterdamie nasto-
letniej ¯ydówki, zamordowanej w Bergen-Belsen) wyruszyli, w ramach miê-
dzynarodowego projektu pn. �Tolerancja � Integracja�, uczniowie partnerskich
szkó³: niemieckiej Bodelschwingh�Schule w Soest oraz strzeleckiego Zespo³u
Szkó³ im. Aleksandra Kamiñskiego. Realizacja tego projektu przynios³a zna-
cz¹ce wyró¿nienia: zarówno polskiego, jak i niemieckiego rz¹du.

(tam przekazano jeden z pamiêtni-
ków) oraz Muzeum Ruchu Oporu w
Aalten.
Okaza³o siê, ¿e po 8 miesi¹cach czy-
tania Dziennika Anny Frank dzieci
tak dobrze pozna³y wszystko, ¿e nie
mia³y ¿adnych problemów z rozpo-
znawaniem pomieszczeñ w domu,
gdzie Anna ukrywa³a siê, a którego
przecie¿ wcze�niej nie widzia³y. W
programie uczestniczyli uczniowie
klas gimnazjalnych szko³y im. Kamiñ-
skiego, zrzeszeni w Klubie Europej-
skim. Powsta³ on we wrze�niu ub.
roku i najpierw prowadzony by³ spo-
³ecznie, od stycznia tego roku � dziê-
ki grantowi z Powiatu Strzeleckiego -
zyska³ wparcie finansowe. Zapisa³o
siê do niego 22 dzieci, i mimo ¿e od
pocz¹tku wiadomo by³o, ¿e do Nie-
miec i Holandii wyjedzie tylko 12 z
nich, wszystkie bardzo anga¿owa³y
siê w prace Klubu. Dzi� chêtnych jest
nawet wiêcej.

Na terenie powiatu strzeleckie-
go trzeci rok funkcjonuje Powia-
towa M³odzie¿owa Orkiestra Dêta.
Mo¿na jej pos³uchaæ podczas wie-
lu uroczysto�ci i imprez, pocz¹w-
szy do do¿ynek po koncerty kolê-
dowe w ko�cio³ach. W³a�ciwie or-
kiestra sk³ada siê z 4 zespo³ów � z
Zawadzkiego, Jemielnicy, Le�nicy
i Strzelec Opolskich (wcze�niej
Kolonowskie). W jej sk³ad wcho-
dzi 120 muzyków, g³ównie m³o-
dzie¿y. Wspólne granie pod nazw¹
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
Mniejszo�ci Niemieckiej Powiatu
Strzeleckiego zapocz¹tkowano w
roku 2004, z inicjatywy ówczesne-
go pos³a Mniejszo�ci Niemieckiej
� Helmuta Pa�dziora.

Orkiestra otrzyma³a po raz trze-
ci dotacjê Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji na realizacjê za-
dania maj¹cego na celu ochronê, za-
chowanie i rozwój to¿samo�ci kultu-
rowej mniejszo�ci narodowych i et-
nicznych oraz zachowanie i rozwój
jêzyka regionalnego. Dziêki niej mo¿-
liwe jest wspólne muzykowanie m³o-
dych ludzi, bo w ramach projektu
�rodki m.in. mo¿na przeznaczyæ na
naprawê instrumentów, transport,
wynajêcie sali na warsztaty, zakup
materia³ów: nuty, papier, skoroszy-
ty i inne materia³y.

Kierownikiem orkiestry, który
sprawuje opiekê muzyczn¹ nad pro-
jektem jest pan Franciszek Czakaj.
Pod jego kierunkiem z roku na rok
orkiestra poszerza swój repertuar i
wszyscy, którzy mieli mo¿liwo�æ
pos³uchania orkiestry na ¿ywo, z
pewno�ci¹ potwierdz¹, i¿ warto

Powiatowa M³odzie¿owa Orkiestra Dêta

przyj�æ na koncerty, obojêtne czy
w programie znajd¹ siê pie�ni religij-
nych i kolêdy, muzyka powa¿na czy
standardy muzyki rozrywkowej.

M³odzie¿ podchodzi do tego
wspólnego muzykowania z wiel-
kim entuzjazmem, bo jest to prze-
cie¿ mo¿liwo�æ realizacji w³a-
snych zainteresowañ i doskona-
lenia umiejêtno�ci. A dziêki temu,
¿e jest to kontynuacja projektu -
powiat strzelecki posiada orkie-
strê reprezentacyjn¹, o której po-
ziomie artystycznym przekonaæ
siê mog¹ s³uchacze koncertów.

Szkoda jednak, ¿e niestety or-
kiestra nie posiada jednolitych stro-
jów. Pozostaje nadzieja, ¿e z cza-

sem uda siê pozyskaæ �ród³o ich sfi-
nansowania.

W ostatni¹ niedzielê � 21 maja �
Powiatowa Orkiestra u�wietni³a swo-
imi wystêpami imprezy lokalne w
Utracie ko³o Izbicka oraz w Kolonow-
skiem.

Najbli¿sze planowane koncerty
Powiatowej Orkiestry:
- wystêp podczas pielgrzymki

mniejszo�ci narodowych na Górze
�w. Anny � 4 czerwca,

- wystêp podczas Przegl¹du Orkiestr
i Kapel Mniejszo�ci Niemieckiej �
Lichynia �      11 czerwca

- wystêp z okazji Dni Miasta Za-
wadzkie � 18 czerwca

Serdecznie zapraszamy
M. P³aszczyk

W O�rodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Le�nicy 9 maja hucznie
obchodzono Dzieñ Europejski.
Okazj¹ do tak radosnego �wiêtowa-
nia by³o oficjalne otwarcie Klubu Eu-
ropejskiego �EUROLES�.

Idea powstania Klubu zrodzi³a siê
znacznie wcze�niej. Ju¿ w grudniu
podjête zosta³y pierwsze kroki aby
rozpocz¹æ wspó³pracê z klubami in-
nych placówek. Zorganizowano
pierwszy w historii klubu konkurs na
logo, który to jednog³o�nie wygra³
Przemys³aw Libigocki. Miejscem spo-
tkañ cz³onków jest Klub OK w inter-
nacie O�rodka. Nawi¹zano wspó³pra-
cê z szkoln¹ gazetk¹ w celu przeka-
zywania wszelkich informacji doty-
cz¹cych dzia³alno�ci klubu. Cz³onka-
mi klubu zostali: Danuta Botor, An-
drzej Podyma, Barbara Lej¿ak,
£ukasz Kowalczyk, Przemys³aw Ja-
niszewski. Osoby te by³y g³ównymi
organizatorami oficjalnego otwarcia
Klubu Europejskiego.

Uroczysty apel rozpocz¹³ dyrek-
tor O�rodka Ryszard Baszuk, gor¹co
i serdecznie witaj¹c wszystkich
uczestników. Dalsz¹ czê�æ imprezy,
która przebiega³a pod has³em �Euro-
pa da siê lubiæ� prowadzi³a przewod-
nicz¹ca Klubu pani Danuta Botor. W
czê�ci artystycznej spotkania wziêli

EUROPEJCZYCY Z SOSW W LE�NICY

udzia³ wspaniali, m³odzi arty�ci  z
O�rodka Szkolno - Wychowawcze-
go w Le�nicy, dostarczaj¹c nam no-
wych i ciekawych informacji o pañ-
stwach nale¿¹cych do Unii Europej-
skiej.

Go�cili�my grupê dziewcz¹t
prosto z Londynu, która zaprezen-
towa³a nam taniec �Koty�. Kolejni
arty�ci, tym razem z Francji, przy-
jechali do nas z najs³ynniejszych
paryskich domów mody, by przed-

stawiæ najnowsz¹ kolekcjê odzie¿y
�Wiosna � Lato 2006�, a taniec �kan-
kan� w wykonaniu grupy z Pary¿a
zachêci³ ca³¹ publiczno�æ do wspól-
nej zabawy. Prawdziw¹ niespo-
dziank¹ okazali siê go�cie z programu
� Europa da siê lubiæ�. Tym razem by³
to odcinek specjalny, na cze�æ otwar-
cia klubu �Euroles�, a tak¿e w zwi¹z-
ku ze zbli¿aj¹cymi siê Mistrzostwa-
mi �wiata w pi³ce no¿nej. Prowadz¹-
ca program Monika Richardson ( pani
Barbara Lej¿ak) i jej stali go�cie: Ste-
fen Moller (Adrian Sacha), Kevin
Aiston ( Pawe³ Mazur), Martina Kra-
lova (Dorota Popik) i Paolo Cotzza
(Adam Zakrzewski) próbowali oce-
niæ szanse ka¿dej dru¿yny na tego-
rocznym Mundialu. Go�ciem specjal-
nym by³ trener polskiej reprezentacji
Pawe³ Janas (pan £ukasz Kowal-
czyk).

Ca³o�æ uroczystego otwarcia Klu-
bu Europejskiego zakoñczyli�my
wspólnym od�piewaniem piosenki
�Europo witaj nam� daj¹c tym samym
wyraz pe³nej gotowo�ci naszego klu-
bu do dalszej dzia³alno�ci i wspó³pra-
cy.
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