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Niezale¿nie od nazwy: pobór czy kwalifikacja, niezale¿nie od tego,
co s³ysza³e� w radiu czy telewizji � i tak MUSISZ siê stawiæ przed powia-
tow¹ komisj¹ lekarsk¹! I to ju¿ ca³kiem nied³ugo!

Kto musi zg³osiæ siê do kwalifikacji wojskowej?

W dniach od 15 kwietnia do 29 maja 2009 roku na terenie powiatu strze-
leckiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mê¿czyzn:
· urodzonych w roku 1990,
· urodzonych w latach 1985 do 1989, którzy nie posiadaj¹ okre�lonej zdol-

no�ci do czynnej s³u¿by wojskowej,
· którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia i zg³osili siê ochotniczo do odbycia zasad-

niczej s³u¿by wojskowej, je¿eli nie posiadaj¹ okre�lonej zdolno�ci do czyn-
nej s³u¿by wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa siê tak¿e kobiety urodzone w latach 1981-
1990 posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz
kobiety pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych kwalifikacji w roku szkol-
nym lub akademickim 2008/2009 koñcz¹ naukê w szko³ach medycznych i
weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studenta-
mi lub absolwentami tych szkó³ lub kierunków.

Nie pobór, a kwalifikacja

Kiedy nale¿y siê stawiæ?

Terminy pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Strzelcach Opolskich z
podzia³em na poszczególne gminy przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Gmina

Jemielnica

Kolonowskie

Strzelce Op.*

Ujazd

Zawadzkie

Izbicko

Le�nica

Kobiety

Terminy

15.04. - 17.04.

20.04. � 22.04.

23.04. � 11.05.

12.05. � 13.05

14.05. � 19.05.

20.05.

21.05. � 25.05

26.05

Ilo�æ dni

3

3

10

2

4

1

3

1

*  ze wzglêdu na pisemny egzamin maturalny, planowana jest przerwa w
pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniach 5 i 6 maja.
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Publiczne Gimnazjum nr 1, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych oraz
Odzia³ PTTK w Strzelcach Opolskich serdecznie zapraszaj¹ doroczny

Rajd �Strzelecka Wiosna� - 25. kwietnia na Górze �w. Anny.
Uczestnicy przybywaj¹ na metê rajdu /amfiteatr/ dowolnie wybran¹ tras¹  do
godziny 11.00.

PRZEBIEG RAJDU

1. Przej�cie lub przejazd dowolnie wybran¹ tras¹ i zameldowanie siê na mecie
- do godz. 11.00.

2. Udzia³ grup w konkursach rajdowych - do godz. 12.30.
3. Gor¹cy posi³ek turystyczny-grochówka - do godziny 13.15.

/Uwaga: nale¿y wzi¹æ ze sob¹ potrzebne naczynie i sztuæce/.
4. Podsumowanie przebiegu rajdu i rozdanie nagród- do godziny 14.
5. Zakoñczenie rajdu, powrót uczestników do miejsc zamieszkania (mo¿li-

wo�æ powrotu autobusem).

KONKURENCJE RAJDOWE
* Konkurs piosenki turystycznej.
* Konkurs na logo/znaczek przysz³orocznego rajdu �Strzelecka wiosna�/for-
mat pracy A4, technika dowolna/.
* Konkurs wiedzy ekologiczno � przyrodniczej.
* Konkurs sprawno�ciowy + quiz dotycz¹cy wiedzy o dyscyplinach sporto-
wych.
* Konkurs ,,Zgadnij, jakie to miejsce� dotycz¹cy znanych miejsc i obiektów
Polski.
* Loteria, równie¿ z mo¿liwo�ci¹ dokupienia losów (cena: 1 z³).
Dodatkowo odbêdzie siê indywidualny konkurs dotycz¹cy wiedzy
o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

ZG£OSZENIA
Zg³oszenia nale¿y dostarczyæ do dn. 17. kwietnia na kartach zg³oszeñ na ad-
res: Oddzia³ PTTK, Strzelce Opolskie, Rynek 4. Tel. 461 37 31

Wpisowe od uczestników rajdu w kwocie 5 z³ obejmuje: posi³ek turystyczny,
znaczek rajdowy, los na loteriê, drobne upominki dla ka¿dego uczestnika, prze-
jazd autobusem ze Strzelec Opolskich do Porêby i z Góry �w. Anny do Strzelec
Opolskich.
W przypadku niezg³oszenia siê na mecie rajdu wp³acaj¹cy traci prawo do zwrotu
wpisowego.

Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne.

V RAJD ,,STRZELECKA
WIOSNA� Góra �w. Anny

Jest wielu wspania³ych, m³odych
ludzi, którzy nios¹ pomoc lub chwilê
wytchnienia tym, którzy potrzebuj¹
jej najbardziej - nieszczê�liwym, s³ab-
szym, chorym, opuszczonym, dzie-
ciom i ludziom w starszym wieku.
Uczestnicz¹ w wielu lokalnych i ogól-
nopolskich akcjach charytatywnych.

�O�miu Wspania³ych�
�Zbyt rzadko doceniamy potêgê dotyku, u�miechu, uprzejmego s³owa, chêt-
nego ucha, szczerego komplementu, czy te¿ najdrobniejszego wyrazu troski,
choæ wszystkie one mog¹ z ³atwo�ci¹ ca³kowicie odmieniæ nasze ¿ycie�

Leo Buscaglia

Tegoroczna III strzelecka edycja Sa-
morz¹dowego Konkursu Nastolat-
ków �O�miu Wspania³ych� zgroma-
dzi³a w Sali Narad Gminnego Zarz¹-
du O�wiaty i Wychowania 11 marca
najaktywniejszych wolontariuszy i
ich opiekunów.

Zadanie wy³onienia reprezentan-

ta Strzelec Opolskich do fina³u XV
Ogólnopolskiego Samorz¹dowego
Konkursu Nastolatków �O�miu Wspa-
nia³ych� nie by³o ³atwe. Jury w sk³a-
dzie: Barbara Kemska-Guga (dyrektor
Poradni Pedagogiczno-Psychologicz-
nej), Violetta Zalejska (p.o. dyrektor
Strzeleckiego O�rodka Kultury), An-
toni Tercha (przedstawiciel Stowarzy-
szenia Pomocy Wzajemnej �Barka�),
Adrian Matuszczyk (przedstawiciel
Centrum Integracji Spo³ecznej), Ewa
Kotyrba (przedstawiciel Gminnego
Zarz¹du O�wiaty i Wychowania) po
wnikliwych pytaniach i wys³uchaniu
wszystkich kandydatów jednomy�lnie
postanowi³o przyznaæ:
cztery tytu³y finalisty: Kamili Urba-
niak, Dominiki Popio³ek (PG nr 2),
Patrycji Kalla (PG Szymiszów), Mar-
cie Sdzuj (RCS), dwa równorzêdne
wyró¿nienia specjalne: Mai Kaliciak
(PG nr 1) i Szymonowi Fija³ (RCS)
oraz wytypowa³o laureatkê Katarzy-
nê Placek (PG nr 1), która w dniach 5 -
6 czerwca w Poznaniu bêdzie repre-
zentowa³a gminê Strzelce Opolskie w
jubileuszowej XV  ogólnopolskiej edy-
cji konkursu.

Gratulujemy wszystkim wolonta-
riuszom i ich opiekunom: Gabrieli W¹-
chale i Ma³gorzacie Piechaczek (PG nr
1); Katarzynie Cichoñ (PG nr 2),
Ma³gorzacie Konewce (PG w Szymi-
szowie) oraz Iwonie Bogusz (RCS).
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Nasz¹ szko³ê reprezentowali
uczniowie: Agata Kozio³, Amanda
Gawlik, Krzysztof Hatlapa i Ma-
riusz Piecha pod opiek¹ Gra¿yny
Marusiak i Leszka Kosydora.

W 4-dniowym, perfekcyjnie
przygotowanym przez organizato-
rów, spotkaniu uczestniczy³a m³o-
dzie¿ z ró¿nych krajów: z Kirgista-
nu, S³owacji, Izraela, Niemiec, trzy
grupy z Polski. W ich trakcie pro-
wadzone by³y warsztaty podsumo-
wuj¹ce zadania projektu, ale zarazem
przygotowuj¹ce do dalszej wspó³-
pracy. Sprzyjaj¹ temu nawi¹zane w
czasie trwania projektu przyja�nie -
trwaj¹ce do dzi�, a otrzymana na-
groda pieniê¿na pomo¿e w planowa-
niu bud¿etów kolejnych projektów.

Nasi partnerzy z Izraela znaj¹
Polskê. To kraj, gdzie kiedy� miesz-
ka³y ich rodziny. Bliski ich sprawom,
têsknotom i prze¿yciom, tak¿e tym
najbole�niejszym, zwi¹zanym z Ho-
locaustem.

Zespó³ Szkó³ im. Aleksandra Ka-
miñskiego w Strzelcach Opolskich,
Morascha School z Netanya z Izra-
ela oraz Bodelschwingh-Schule z
Soest da³y przyk³ad partnerstwa dla
pokoju. Wspólny projekt dostarczy³
prze¿yæ, wiedzy i wzruszeñ. Tema-
tyk¹ wspólnych dzia³añ by³y: �To-
lerancja�, �Odwaga� i �Pomoc� - bli-
skie sprawom naszej szko³y, która

I miejsce w Berlinie
nosi imiê Aleksandra Kamiñskiego,
Sprawiedliwego w�ród Narodów
�wiata.

Projekt �Brama do ¿ycia� przy-
wraca³ pamiêæ historii i integrowa³
nas. Nie sposób opisaæ szybko
wszystkich dzia³añ. Bohaterk¹ tego
projektu by³a Pani Irena Sendlerowa
� wyró¿niona nominacj¹ do Pokojo-
wej Nagrody Nobla za ratowanie
¿ydowskich dzieci i medalem �Spra-
wiedliwej w�ród Narodów �wiata�.
Tak¿e jej drzewo, spo�ród innych,
ro�nie w parku otaczaj¹cym siedzi-
bê Instytutu Yad Vashem w Izraelu.
Pisali�my do niej listy. Szukali�my
równie¿ innych �wiadków Czasu.
Dotarli�my do �Dzieci Holocaustu�.
Opracowali�my nagranie filmowe
wspomnieñ jednego z nich � Pani
Malwiny Wollek. Spotkanie z ni¹
by³a wzruszaj¹c¹ lekcj¹ historii.
Przygotowali�my pod okiem in-
struktora Marka Wi�niewskiego
oraz koordynatora ds. wspó³pracy
z zagranic¹ Haliny Buczny prezen-
tacjê sceniczn¹ pt. Brama do ¿ycia�
- w tym uk³ady taneczne i piosenki.

Przygotowali�my siê do dwuty-
godniowego spotkania w Soest z na-
szymi szko³ami partnerskimi � po
15 osób z ka¿dej szko³y. Tam zorga-
nizowali�my wystawy i prezenta-
cje projektu. Znacz¹cym prze¿y-
ciem by³o zetkniêcie siê z kultur¹

¿ydowsk¹, a szczególnie ze �ladami tej
kultury w Kolonii. Nie bez znaczenia
by³ te¿ wyjazd do Izraela prowadz¹cej
projekt Haliny Buczny, która przygo-
towa³a dokumentacjê zdjêciow¹. Od tej
pory w szkole co tydzieñ spotykali-
�my siê, zg³êbiaj¹c korzenie tej kultu-
ry, gotuj¹c wg przepisów kuchni ko-
szernej. Spotkali�my siê z m³odzie¿¹
w szkole ¿ydowskiej we Wroc³awiu,
w gminie ¿ydowskiej, uczestniczyli-
�my w lekcjach plastyki, historii, he-
brajskiego. Ko³o Europejskie w dzia³a-
j¹ce w szkole zrealizowa³o grant ��la-
dami Dawida Rubinowicza�. Zrozumie-
li�my, jak wa¿ne jest poznanie historii
i wspó³czesno�ci innych narodów- na-
szych s¹siadów.

To by³ bardzo twórczy projekt �
wyró¿niony w Europie. Dziêkujemy
wszystkim, którzy przyczynili siê do
jego realizacji: Dorocie £akis, dyrektor
szko³y, realizatorom projektu: Halinie
Buczny,  Markowi Wi�niewskiemu,
Leszkowi Kosydorowi, Gra¿ynie Ma-
rusiak, Malwinie Wollek, Rodzicom,
Staro�cie Józefowi Swaczynie, Wice-
staro�cie Waldemarowi Gaidzie, wy-
dzia³owi promocji w starostwie strze-
leckim, Fundacji �Pokój dla Europy�,
organizacji PNWM z Warszawy, na-
uczycielom i uczniom z Bodel-
schwingh-Schule z Soest, Morascha
School z Izraela.

G.M.
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jest realizowany w Powiecie Strze-
leckim od 2005 roku, a do roku 2008
pozyskano ³¹czn¹ kwotê
289.951,00 z³. Na rok 2009 Mini-
ster Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji podj¹³ ju¿ ostateczn¹ decy-
zjê i przyzna³ Powiatowi Strzelec-
kiemu kwotê 93.226,00 z³ na reali-
zacjê nastêpuj¹cych zadañ Progra-
mu:
1. Codzienna dzia³alno�æ �wietlicy

� zajêcia popo³udniowe i spo-
tkania weekendowe � ³¹czna
kwota 7.610,00 z³

2. Dzia³alno�æ zespo³u Sumnaku-
ne Ciawoche � zakup strojów dla
zespo³u, wystêpy na imprezach
lokalnych, zatrudnienie instruk-

Program na rzecz spo³eczno�ci romskiej w Polsce
tora tañca i instrumentalisty �
kwota ³¹czna 13.506,00 z³,

3. Wyjazd zespo³u Sumnakune Cia-
woche na Festiwal Artystyczny
Dzieci i M³odzie¿y w Kielcach
� kwota 17.462,00 z³,

4. �Razem gramy, �piewamy i tañ-
czymy� � zakup instrumentów
muzycznych i sprzêtu nag³a�nia-
j¹cego � kwota 5.000,00 z³,

5. Razem gramy, �piewamy i tañ-
czymy � nauka gry na instru-
mentach � kwota 11.200,00 z³,

6. Mieszkamy w Europie � nauka
jêzyka obcego i zakup podrêcz-
ników i s³owników do nauki jê-
zyka obcego � kwota ³¹czna
16.560,00 z³,

7. �Poznajemy ciekawe miejsca w Pol-
sce� � kwota 7.088,00 z³,

8. �Równanie szans edukacyjnych
dzieci romskich � idziemy do
przedszkola� � kwota 8.000,00z³

9. Finansowanie kszta³cenia ponadza-
wodowego � kwota 6.800,00 z³

Powiat Strzelecki wnioskowa³ rów-
nie¿, jak co roku, o dofinansowanie za-
dania �Wyprawiamy dziecko do szko-
³y�, które uzyska³o pozytywn¹ opiniê
Ministra SWiA, ale jest to zadanie z
zakresu edukacji a wiêc dotacja mo¿e
zostaæ przyznana ze �rodków Mini-
stra Edukacji Narodowej, który nie
podj¹³ jeszcze decyzji co do kwoty jak¹
wesprze zadania edukacyjne.


