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to has³o tegorocznego konkursu plastycznego, organizowanego ju¿ po raz 10.
przez Komendê G³ówn¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej przy wspó³pracy z
Wydzia³ami Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdów Wojewódzkich i Powiatów.
Do powiatowego etapu konkursu nades³ano 86 prac plastycznych, wykona-
nych przez dzieci i m³odzie¿ z placówek o�wiatowych na naszym terenie w
czterech grupach:  
I grupa - grupa m³odsza 6-8 lat - szko³a podstawowa
II grupa - grupa �rednia: 9-12 lat - szko³a podstawowa
III grupa - grupa starsza: 13-16 lat - gimnazjum
IV grupa - uczniowie niepe³nosprawni.
W ka¿dej z grup jury, w sk³ad którego wchodzili przedstawiciele stra¿y po¿ar-
nej, starostwa powiatowego i ZSS w Kad³ubie, wyró¿ni³o po 5 prac i zakwali-
fikowa³o je do nastêpnego etapu konkursu � na szczeblu wojewódzkim.

�112 w trudnej sprawie �
nie u¿ywaj przy zabawie�

Wyró¿nienia otrzymali:

- w grupie I: Rafa³ Frank � PSP w Suchej; Dariusz Ko³odziej PSP w Jemielnicy,
Klaudia Ko³odziej � PSP w Jaryszowie, Dominik Dudarewicz i Mateusz Ty-
mich z PSP nr 1 w Kolonowskiem;
- w grupie II: Tosia Biela � PSP nr w Strzelcach Opolskich, Martina Koston �
PSP nr 1 w Kolonowskiem, Natalia Hudzik � PSP w Rozmierze, Dominika
Konieczny � PSP w Uje�dzie i Monika W¹sik � PSP w Zawadzkiem;
- w grupie III: Karolina Klyta, Sabina Moszko i Dorota Urbañczyk � PG w
Uje�dzie, Daria Kryspin � PG nr 1 w Strzelcach Opolskich, Wojciech Soko-
³owski � PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich;
- w grupie uczniów niepe³nosprawnych: Agnieszka Socha � PG w Uje�dzie,
£ukasz Juretko � ZSS przy DPS w Kad³ubie, Kamila Krzystawska � PG w
Uje�dzie, Piotr Bosy i Tomasz Syrek - ZSS przy DPS w Kad³ubie.

Pobór pod lup¹ MON

W dniach 10-14 marca 2008 gru-
pa uczniów z Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych w Zawadzkiem wraz z opie-
kunkami p. Monik¹ ¯urek oraz p.
Katarzyn¹ Leszczuk uczestniczy³a w
kolejnej miêdzyszkolnej polsko-nie-
mieckiej wymianie z Hubertus-
Schwartz-Berufskolleg w Soest. Pod-
czas pobytu w Niemczech ucznio-
wie obydwu szkó³ po�wiecili dwa dni
na pracê nad projektem �Vorurteile in
Deutschland und in Polen�, który
przyczyni³ siê do zatarcia stereoty-
pów zwi¹zanych z wizerunkiem Po-
laków w oczach Niemców i odwrot-
nie. Oprócz tego gospodarze przy-
gotowali mnóstwo atrakcji: wspi-
naczkê w parku linowym, k¹piel w
Aquaparku, ³y¿wiarskie szaleñstwo
na lodowisku, zwiedzanie fabryki
Alcoa, ca³odniow¹ wycieczkê do uni-
wersyteckiego miasta Münster.
Wspólne wieczory up³ywa³y na d³u-
gich rozmowach i dobrej zabawie.
Wiele emocji wzbudzi³ mecz pi³ki
no¿nej pomiêdzy zintegrowanymi
dru¿ynami polsko-niemieckimi. Piê-
ciodniowy pobyt zakoñczy³ siê pe³-
nym emocji po¿egnaniem i obietnic¹
ponownego spotkania w czerwcu,
tym razem w Polsce.

M. ̄ urek
K. Leszczuk

góra od lewej - Martin D³ugosz - PSP w Izbicku, Martyna Sowa - PSP w
Kolonowskiem; dó³ od lewej - Barbara Kozio³ - PSP w Jemielnicy, Edyta
Wieczorek - PSP w Kolonowskiem

góra od lewej - Damian Ogaza - PSP w Olszowej, Julita ̄ y³a - PSP w Jaryszo-
wie; dó³ od lewej - Andrzej Ko³odziej - PSP w Jaryszowie, Natalia Broncel -
PSP w Jaryszowie

góra od lewej - Piotr Dobrowolski - PSP nr 2 w Strzelcach Op., Rafa³ Frank
- PSP w Suchej; dó³ od lewej - 1szy rysunek brak autora, Martyna Weihs - PSP
w Izbicku

2 kwietnia w powiecie strzelec-
kim pojawi³a siê sze�cioosobowa ko-

misja, w sk³ad której wchodzili m.in.
oficerowie z Ministerstwa Obrony
Narodowej, prowadz¹ca nadzór nad
poborem do wojska. W tym roku od-
bywa siê ostatni pobór powszechny
przed planowanym uzawodowie-
niem armii.

Podpu³kownik Lech Matyszczyk
z MON wyja�ni³ nam, ¿e w taki spo-
sób cyklicznie sprawdza siê przebieg
poboru w ró¿nych województwach,
w tym roku jest to ju¿ druga z wizy-
tacji terenowych. � Teraz pad³o na
Opolszczyznê i powiat strzelecki �
stwierdzi³ krótko.

Zaprzeczy³, ¿e ma to jakikolwiek
zwi¹zek z ma³¹ ilo�ci¹ zg³oszeñ mê¿-
czyzn w wieku poborowym w po-
przednich latach.

Takiego zwi¹zku mo¿na jednak

domniemywaæ, skoro na Opolszczy�-
nie problem ze stawiennictwem m³o-
dych ludzi do odbycia s³u¿by woj-
skowej pojawi³ siê ju¿ w po³owie lat
90., zw³aszcza na terenach zamiesz-
ka³ych przez ludzi z podwójnym
obywatelstwem. Wielu m³odych wy-
je¿d¿a³o stamt¹d do pracy w Niem-
czech, nie wymeldowuj¹c siê, a wiêc
nadal figurowali w statystykach
mieszkañców.

W ubieg³ym roku najs³absze na
Opolszczy�nie wyniki poboru do
wojska uzyskano w powiecie strze-
leckim � 88,5%, jak wynika z dostêp-
nego w Internecie �Protoko³u Usta-
leñ Kolegium Doradczego Wojewo-
dy�, które odby³o siê 12 czerwca 2007
roku.

j.k.

Tyle osób stawi³o siê w ubieg³y
pi¹tek w Kro�nicy na dorocznej uro-
czysto�ci wbicia pala: jedyn¹ kobiet¹
w tym gronie by³a wójt gminy Izbic-
ko � Brygida Pytel.
- Tak licznie odpowiedzieli�my na
zaproszenie przedsiêbiorcy Huberta
Grabowskiego � z którego inicjaty-
wy w tym roku po raz kolejny uczci-
li�my dzieñ �w. Józefa, cie�li, które-
go dzieñ przypada 19 marca - opo-
wiada starosta Józef Swaczyna.

Setka do pala

- Z tak¹ tradycj¹ po raz pierwszy
spotka³em siê jeszcze za czasów mo-
jej pracy w OPOBP nr 1 w latach
siedemdziesi¹tych. Poniewa¿ praco-
wa³y tam brygady mieszkañców po-
granicza polsko-czeskiego, nie wiem,
czy ten zwyczaj nie wywodzi siê
w³a�nie z Czech.

Jednak, jak widaæ, i w innych re-
gionach �l¹ska jest kultywowany.

Kolejna
wizyta w Soest

Ju¿ nied³ugo � 19 kwietnia - poznamy tych, którzy zdobêd¹
tegoroczne Laury Ziemi Strzeleckiej. Spo�ród zg³oszonych do
tegorocznej edycji Laurów Ziemi Strzeleckiej 37 kandydatów,
Kapitu³a Konkursu nominowa³a 15 osób w 5 ró¿nych katego-
riach (po trzy w ka¿dej):

* w kategorii dzia³alno�æ gospodarcza: Zygfryd Makselon,
Hubert Palm i Ireneusz Strychacz

* w kategorii dzia³alno�æ kulturalna Zespó³ Wokalny SEN,
Marek Gaworski oraz Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny z ¯êdowic

* w kategorii dzia³alno�æ spo³eczna: W³adys³aw Haber, An-
toni Tercha, Kazimierz £ukawiecki

* w kategorii dzia³alno�æ sportowa: Joanna D³utowska, Prze-
mys³aw Trytko, LKS Rozmierka

* w kategorii dzia³alno�æ wychowawcza: ks. Franciszek Wol-
nik, Eugeniusz Szymaniec, Orkiestra Dêta Gminy Zawadzkie.

Zostan¹ przyznane tak¿e 2 nagrody specjalne.

Nominowani
           do Laurów

Jednak
wiosna


