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kierunkiem prof. prof. S. Lewandowskiego,  J. Fourniera, S. Vegha, Ch. A. Linale i
R. Ricci.

Wystêpowa³ z recitalami i jako solista z orkiestrami symfonicznymi i kameral-
nymi w Polsce, Czechach, S³owacji, Ukrainie, Jugos³awii, Austrii, Niemczech, Szwaj-
carii, na Wêgrzech, we W³oszech, Hiszpanii, Australii i USA.

Bra³ udzia³ w wielu presti¿owych festiwalach, takich jak: Mistrzowie Polskiej
Wiolinistyki, Gwiazdy Promuj¹, Millennium Pace, Salzburger Festungskonzerte
Music Festival, Koncerty Mistrzów i innych.

W 2001 r. wyst¹pi³ w renomowanej sali koncertowej Palau de la Musica w
Walencji na nadzwyczajnym koncercie po�wiêconym pamiêci Yehudi Menuhina  w
ramach festiwalu organizowanego przez Fundacjê Yehudi Menuhina.

Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych i kameralnych a tak¿e Nagrody
Specjalnej Kwartetu Wilanów oraz Nagrody Specjalnej �The honouring of two
prizewinners� na �International Summer Academy of Music� w Szwajcarii  w 2000
roku.

W latach 1991-1993 by³ stypendyst¹ Ministra Kultury i Sztuki.
W latach 1992 i 1993 prowadzi³ kursy skrzypcowe w £añcucie a w roku 1995

kurs skrzypcowy w ramach festiwalu �Gwiazdy Promuj¹� w Jeleniej Górze.
Dokona³ wielu nagrañ radiowych, telewizyjnych i p³ytowych.
Adiunkt w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e wymieniony projekt jest wspó³finansowany przez Funda-
cjê Wspomagania Wsi w Warszawie oraz Powiat Strzelecki.

Zaproszenie na koncert i konkurs
dok. ze str 4

W dniach 6 i 12 czerwca 2010 roku
odby³y siê Mistrzostwa Województwa
Opolskiego w  Pilce siatkowej pla¿owej
w kategorii junior i kadet. Zawody od-
by³y siê w Suchym Borze ko³o Opola.
Strzelce Opolskie reprezentowali zawod-
nicy UKS KARO Strzelce Opolskie
Krzysztof Ku�niak- Rafa³ Kosmala,
Tomasz Chowaniec � Mateusz Dereñ,

Tomasz Kowalski � Grzegorz Ratajczak,
Bartosz Bednorz � Grzegorz Ratajczak.
W kategorii junior nasze zespo³y upla-
sowa³y siê na pozycjach od 5 do 8. Na-
tomiast w kategorii kadet mistrzami
województwa zosta³a nasza para Bartosz
Bednorz i Grzegorz Ratajczak awansu-
j¹c do pó³fina³u Mistrzostw Polski.

Sukces KARO
26 czerwca to Miêdzynarodowy

Dzieñ Przeciwdzia³ania Narkomanii.
Na kilka dni przed t¹ dat¹ z pytaniem,
czy narkotyki to problem w naszym
powiecie zwróci³am siê do Naczelnik
Wydzia³u Prewencji KPP, ndkm Jo-
lanty Dec, która od razu zaznaczy³a,
¿e obraz narkomana, jaki utrwali³ siê
w zbiorowej �wiadomo�ci: wychudzo-
ny, brudny, dr¿¹cy i s³aniaj¹cy siê na
nogach, z rozbieganymi oczami to ju¿
przesz³o�æ.
- Skoñczy³o siê gotowanie �kom-
potu� z makowin i takich narkoma-
nów ju¿ nie widaæ. Dzi� to ludzie za-
dbani, ubrani jak nale¿y, czasem na-
wet lepiej ni¿ przeciêtnie. Po narko-
tyki siêgaj¹ ludzie ze wszystkich �ro-
dowisk: ci doskonale zarabiaj¹cy, na
kierowniczych stanowiskach, ci zara-
biaj¹cy mniej, robotnicy, ale te¿ stu-
denci i uczniowie. Trudno po wygl¹-
dzie zewnêtrznym oceniæ, czy kto�
bierze, czy nie. Robi to stale czy oka-
zjonalnie, np. na imprezie, bo wszy-
scy inni bior¹ lub podczas towarzy-
skiego spotkania w zaufanym gronie.
Zmieni³a siê te¿ w stosunku do po-
przednich lat kultura siêgania po te
u¿ywki: w opinii wielu sta³y siê
czym� ekskluzywnym.
- A u nas, w powiecie? W tej chwili
narkotyki nie stanowi¹ bardzo po-
wa¿nego problemu, ale to nie znaczy,
¿e go nie ma w ogóle, mimo ¿e ¿adna
ze szkó³ nie zg³asza³a nam obecno�ci
narkotyków na jej terenie. Przyk³a-
dem mo¿e byæ choæby policyjna sta-
tystyka: od pocz¹tku tego roku do
koñca maj¹ stwierdzili�my 54 prze-
stêpstwa zwi¹zane z narkotykami
(posiadanie lub handel). Nie jest to
du¿o, ale i nie ca³kiem ma³o, tym bar-
dziej, ¿e mie�ci siê w nich 9 czynów
karalnych pope³nionych przez 4 oso-
by nieletnie.
- Na terenie naszego powiatu wraz
z zamkniêciem dyskotek w Kro�nicy
i Zawadzkiem skoñczy³y siê pewne

�Mary�ka� w szafie

k³opoty � dopowiada sier¿. Beata
Kocur, oficer prasowy KPP, dodaj¹c
natychmiast, ¿e wprawdzie nigdy nie
z³apano tam ¿adnego dilera, ale to nie
znaczy, ¿e by³y to zabawy ca³kiem
czyste od narkotyków. Jednak czê-
�ciej ni¿ dilerów ³apano p³otki: sprze-
da¿ narkotyków wi¹¿e siê z metod¹
³añcuszkow¹ i najczê�ciej wpadaj¹
ostatnie ogniwa.
- Mam wra¿enie, ¿e wraz z czêst-
szymi wyjazdami za granicê naszych
mieszkañców, wzros³a tolerancja dla
tego rodzaju u¿ywek � ocenia ndkm
Dec. � Sporo osób pracuje w Holan-
dii, a tam wej�cie do coffee-shopu to
niemal codzienno�æ. �Mary�ka�? �
¿adne mecyje. Tyle, ¿e to tam jest le-
galne. U nas � nie. Nawet posiadanie
na w³asny u¿ytek jest zabronione. Ale
przyzwyczajenie przywiezione z za-
granicy trwa. I tak zdarzaj¹ siê orygi-
na³y, które potrafi¹ sobie wyhodowaæ
marihuanê we w³asnym domu, a po-
tem � suszyæ j¹ w szafie na przyk³ad
i przechowywaæ w puszkach po ka-
wie czy herbacie. Mieli�my taki przy-
padek na naszym terenie. Ale trzeba
przyznaæ, ¿e wiêkszym ni¿ narkoty-

ki problemem jest u nas pijañstwo, i
co najwa¿niejsze � po alkohol siêgaj¹,
niestety, coraz m³odsi. Co nie znaczy,
¿e ma³olaty nie zechc¹ spróbowaæ in-
nego zakazanego owocu, czyli narko-
tyków w³a�nie.

Na koniec policjantki apeluj¹ do
rodziców: zwracajcie uwagê, w jakim
towarzystwie przebywaj¹ dzieci i na
to, jak siê zachowuj¹. Ostrze¿eniem
mo¿e byæ nag³a zmiana zachowania:
je�li staj¹ siê agresywne i opryskliwe
w stosunku do rodziców, je�li zaczy-
naj¹ Wam gin¹æ drobne sumy z port-
monetki, je�li zaczynaj¹ gin¹æ jakie�
rzeczy czy sprzêty z domu � to po-
winien byæ dla Was powa¿ny znak
ostrzegawczy. Zwracajcie uwagê na
oczy � je�li s¹ zaczerwienione i b³ysz-
cz¹ce, ze zwê¿onymi �renicami � za-
interesujcie siê tym. No i oczywi�cie
zapachem: marihuana ma s³odki, mdl¹-
cy zapach, który d³ugo utrzymuje siê
w powietrzu i którym przesi¹ka ca³e
ubranie.

A wakacje to czas, kiedy m³odzi
ludzie szukaj¹ � niestety � nowych
do�wiadczeñ, zw³aszcza ¿e wiele cza-
su spêdzaj¹ bez kurateli doros³ych.

/mg/

Uczniowie naszej szko³y, którzy
brali udzia³ w grze edukacyjnej "LIDE-
RZY EUROPY� 2010 organizowanej
przez Bank Zachodni WBK zdobyli I
miejsce w oddziale strzeleckim.
W dniu 09.06.2010r w Teatrze Rozryw-
ki w Chorzowie odby³a siê uroczysto�æ
wrêczenia nagród "Liderzy Europy"
2010 regionu  �l¹skiego. W uroczysto-

We wtorek 8 czerwca 2010 r.
uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych nr 1 w Strzelcach Opolskich
odwiedzili Izbê Tradycji Po¿arnictwa,
mieszcz¹c¹ siê przy Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
(ul. Zak³adowa 1). Jest to najwiêksza
izba tradycji tego typu w wojewódz-
twie opolskim. Stanowi zal¹¿ek przy-
sz³ego Muzeum Po¿arnictwa, jedyne-
go na naszym terenie. Najbli¿sze ta-
kie muzeum to Centralne Muzeum
Po¿arnictwa w Mys³owicach.

M³odzie¿ mia³a okazjê poznaæ
kawa³ek historii lokalnej. Jednostka
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Strzel-
cach Opolskich powsta³a jako Brac-
two Ogniowe w 1863 roku. Izbê Tra-
dycji za³o¿ono w 2000 roku. W miej-
scu tym zgromadzono wiele ekspo-
natów zwi¹zanych z ochron¹ prze-
ciwpo¿arow¹. Najwiêcej przedmio-
tów pochodzi z Polski, ale dziêki
wymianie z przyjació³mi stra¿akami
z ca³ej Europy i Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, wzbogacamy siê o
nowe, cenne nabytki.  Nasz najnow-
szy eksponat to he³m Galet F1, któ-
ry otrzymali�my od stra¿aków z
miejscowo�ci Teicha w Niemczech,
podczas odwiedzin  Izby w dniu 5
czerwca 2010 r.

W Izbie Tradycji Po¿arnictwa w
Strzelcach Opolskich znajduje siê ak-
tualnie oko³o 2000 przedmiotów zwi¹-
zanych z po¿arnictwem zawodowym
i ochotniczym. W�ród eksponatów na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ sikawki
konne firmy Ewald Gottwald z 1906,
Gebr. Kieslich z Paczkowa z okresu
1910 i 1914 oraz przyczepa na sprzêt
i motopompê firmy KOEBE z lat 30
�tych XX wieku.

Liderzy z ZSZ nr 1

Strzeleccy i le�niccy policjanci go-
�cili w Szkole Podstawowej w Uje�dzie.
W ramach programu �Bezpieczne wa-
kacje� m.in. informowali uczniów o za-
gro¿eniach i sposobach ich unikania w
trakcie wypoczynku letniego. Policjan-
tom towarzyszy³ równie¿ pies policyj-
ny.

W sobotê /12.06./ policjanci ze
Strzelec Opolskich i Le�nicy go�cili w
Szkole Podstawowej w Uje�dzie.

W trakcie spotkania w ramach pro-
gramu �Bezpieczne wakacje� informo-

�ci tej wziê³y udzia³ szko³y z 18 oddzia-
³ów Banku Zachodniego WBK regionu
�l¹skiego.

Nasz¹ szko³ê reprezentowali
uczniowie klasy III Tel, III tek a i III
TH.

Uroczyst¹ galê u�wietni³ spektakl
pt. "Oliver" w re¿yserii Magdaleny Pie-
korz.

wali uczniów w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi
siê wakacjami o zagro¿eniach i sposo-
bach ich unikania.

Znakowali równie¿ rowery, a prze-
wodnik psa przeprowadzi³ pokaz z psem.
Dzielnicowy z Ujazdu wspólnie z Pani¹
Dyrektor uroczy�cie wrêczyli uczniom
karty rowerowe.

Podobne spotkania w minionym ty-
godniu zosta³y przeprowadzone m.in. w
szko³ach w Otmicach, Szymiszowie i
B³otnicy Strzeleckiej.

¯eby wakacje by³y bezpieczne
Jak dawniej gaszono po¿ary...

        Poza wy¿ej wymienionymi
przedmiotami w Izbie znajduj¹ siê:
Drabina Mechaniczna 12 m typ D-
12, wszystkie rodzaje ga�nic (piano-
we, proszkowe, �niegowe) o ró¿nej
wielko�ci oraz drobny sprzêt, taki jak
: mundury (OSP, PSP polskie i zagra-
niczne), toporki, drabiny, bosaki, pr¹-
downice, rozdzielacze, wê¿e ssawne i
t³oczne, he³my, równie¿ sprzed I woj-
ny �wiatowej i kilka motopomp.
         Mo¿na  tu zobaczyæ równie¿
odznaczenia stra¿ackie: odznaki za
wys³ugê lat, odznaki m³odzie¿owe,
medale za zas³ugi dla po¿arnictwa oraz
kilka odznaczeñ zagranicznych z :
Rosji , S³owacji , Niemiec i Czech.
        Wygospodarowano tak¿e miej-
sce do ekspozycji przedmiotów zwi¹-
zanych z patronem stra¿aków, �w.
Florianem, gdzie mo¿na zobaczyæ

postaæ �w. Floriana wykonan¹ ró¿n¹
technik¹ (rysunki o³ówkiem, zdjêcia,
obrazki, p³askorze�ba w drewnie, w
mosi¹dzu oraz figura wykonana w
mydle). Uczniowie dowiedzieli siê, ¿e
�wiêty Florian  jest patronem nie tyl-
ko stra¿aków, ale równie¿ przedsta-
wicieli wszystkich innych zawodów
wi¹¿¹cych siê z ogniem: hutników,
kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jest
tak¿e patronem Górnej Austrii oraz
Linz, gdzie rozwiniêty jest przemys³
hutniczy.

Uczniowie z du¿ym zaintereso-
waniem przygl¹dali siê wszystkim
przedmiotom stanowi¹cym historiê
po¿arnictwa oraz wys³uchali krótkiej
prelekcji na temat struktury organiza-
cyjnej  Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych.

Anna Dalibóg


