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Wizyta w Pa³acu Prezydenckim

Foto: Wojciech Olkuœnik, fotograf Prezydenta RP

27 czerwca para prezydencka Anna i Bronis³aw Komorowscy w Pa³acu Prezydenckim
spotkali siê z przedstawicielami samorz¹dów, które wprowadzi³y Kartê Du¿ej Rodziny.
Na spotkanie zaproszony zosta³ równie¿ Burmistrz Zawadzkiego Mieczys³aw Orgacki.
Prezydent dziêkowa³ samorz¹dowcom za dzia³anie na rzecz polskich rodzin i kreowanie
pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych. Chcia³em wyraziæ moj¹ g³êbok¹ nadziejê,
¿e i rodziny i wszyscy, którzy uwa¿aj¹, ¿e dzia³anie na rzecz polskich rodzin jest wiele warte, jest
rzecz¹ cenn¹, ¿e dadz¹ temu wyraz tak¿e w czasie wyborów samorz¹dowych, nagradzaj¹c
tych samorz¹dowców, którzy siê w tê wielk¹ akcjê zaanga¿owali - powiedzia³ prezydent. My te¿
bêdziemy publicznie z ¿on¹ dziêkowali tym samorz¹dom przed wyborami, które maj¹ ju¿ swoje
karty, bo chcielibyœmy, aby w³aœnie osoby i œrodowiska przechodz¹ce przez taki sprawdzian
mog³y nadal pracowaæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej - doda³. Ze s³owami wdziêcznoœci zwróci³
siê tak¿e do wszystkich przedsiêbiorców, którzy udzielaj¹ zni¿ek w ramach samorz¹dowych
kart rodzinnych. Samorz¹dowe Karty Du¿ej Rodziny uprawniaj¹ do ulg, zni¿ek i zwolnieñ
z op³at za korzystanie z wybranych us³ug i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy
na terenie danego samorz¹du przy³¹czyli siê do programu. Obecnie w gminach i powiatach
w ca³ym kraju jest ju¿ ponad 220 kart rodzinnych (w tym szeœæ na poziomie wojewódzkim).
Równolegle z systemem samorz¹dowych kart rodzinnych, dzia³a tak¿e ogólnopolski program
Karta Du¿ej Rodziny. Przypomnijmy, ¿e Gmina Zawadzkie jest pierwsz¹ gmin¹
w województwie opolskim która wprowadzi³a kartê „Du¿a Rodzina 4+”. Jestem dumny,
¿e ten pomys³ tak fajnie siê rozwija w Zawadzkiem i dzisiaj jest powszechnie wdra¿any przez
inne samorz¹dy oraz rz¹d RP, mówi Burmistrz Zawadzkiego.

Œwiêto Policji
Œwiêto Policji to dzieñ wyj¹tkowo donios³y,
w którym istnieje szczególna okazja by
wyraziæ wdziêcznoœæ i uznanie
funkcjonariuszom Policji oraz wszystkim
pracownikom cywilnym, za bezcenn¹
wartoœæ jak¹ wnosicie Pañstwo w codzienne
¿ycie mieszkañców naszej Gminy.
¯yczê Pañstwu samych sukcesów w s³u¿bie,
dobrego zdrowia, optymizmu oraz szczêœcia
i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
jak i zawodowym. Oby trudna
i odpowiedzialna s³u¿ba by³a dla Was
Ÿród³em satysfakcji, a Waszym dzia³aniom
towarzyszy³a ludzka przychylnoœæ.
Sk³adam tak¿e najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia, pogody ducha i wszelkiej
pomyœlnoœci policyjnym emerytom
i rencistom. Pamiêtamy, ¿e to tak¿e dziêki
Waszej pracy mieszkañcy mog¹ czuæ siê
dzisiaj bezpiecznie.
Przewodnicz¹cy Rady

Burmistrz Zawadzkiego

Miejskiej w Zawadzkiem
Stanis³aw Kie³ek

Mieczys³aw Orgacki

W numerze miêdzy innymi
- Podsumowanie Dni Gminy 2014
- Budowa kanalizacji sanitarnej
w Kielczy
- Kolejne remonty dróg
- Ciekawostki z naszych szkó³
... i wiele wiêcej

Z³ote i diamentowe gody

Foto: Studio Karolina Poloczek

W dniu 18 czerwca br. Burmistrz Zawadzkiego spotka³ siê z parami ma³¿eñskimi obchodz¹cymi jubileusz z³otych i diamentowych
godów, którzy zawarli zwi¹zek ma³¿eñski do koñca I pó³rocza. Wiêcej na stronach 10-11.

Krajobrazy Zawadzkiego

SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2013 r.
oraz sprawozdanie finansowe. Komisja Rewizyjna dokona³a
kontroli dokumentów oraz zapozna³a siê z pozytywn¹ opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej i wyst¹pi³a do Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Uchwa³y
w powy¿szych sprawach zosta³y podjête jednog³oœnie.
Pozosta³e uchwa³y podjête na Sesji to:
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy
Zawadzkie za 2013 r.;
- w sprawie zmiany bud¿etu gminy – zmiany dotycz¹ dochodów
bie¿¹cych, dochodów maj¹tkowych, wydatków bie¿¹cych
i wydatków maj¹tkowych;
- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoœci dla
przedsiêbiorców realizuj¹cych nowe inwestycje na terenie Gminy
Zawadzkie w ramach pomocy de minimis – projekt zak³ada
zwolnienie od podatku od nieruchomoœci przedsiêbiorców
realizuj¹cych nowe inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem unijnym. Rozporz¹dzenie
Komisji UE w porównaniu do poprzedniego rozporz¹dzenia
wprowadzi³o zmianê dotycz¹c¹ usuniêcia wymogu badania
s y t u a c j i e k o n o m i c z n e j p r z e d s i ê b i o r c y. O z n a c z a t o ,
¿e przedsiêbiorcy znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji ekonomicznej
mog¹ od 1 stycznia 2014 r. korzystaæ z pomocy de minimis;
- w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia
miêdzygminnego pomiêdzy Lasowicami Wielkimi a Gmin¹
Zawadzkie – na podstawie zawartego porozumienia zostan¹
okreœlone zasady prowadzenia nauczania religii dla ucznia
wyznania ewangelicko-augsburskiego w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym oraz zostan¹ okreœlone zasady zatrudnienia
katechety;
- w sprawie upowa¿nienia Kierownika Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Zawadzkiem do prowadzenia postêpowania i wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach przyznawania œwiadczeñ pomocy
materialnej o charakterze socjalnym - na podstawie tej uchwa³y
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem bêdzie prowadzi³
postêpowania w zakresie œwiadczeñ pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie
Gminy Zawadzkie;
- w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XLIII/425/14 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawach przyznania
dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, po³o¿onym na terenie miasta i gminy Zawadzkie
– zmieniono uchwa³ê podjêt¹ w dniu 26 maja br. w czêœci
obejmuj¹cej nazwê podmiotu dotowanego;
- w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzier¿awy nieruchomoœci gminnej oznaczonej jako dzia³ka gruntu
Nr 1310 z mapy 6, obrêb ¯êdowice – nieruchomoœæ wskazana
w uchwale by³a dzier¿awiona na czas oznaczony do lat trzech
z przeznaczeniem rolne. Dotychczasowy dzier¿awca wyst¹pi³
z wnioskiem do Burmistrza Zawadzkiego o zawarcie kolejnej
umowy dzier¿awy przedmiotowej nieruchomoœci
z przeznaczeniem pod uprawy rolne na kolejne trzy lata;
- w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVIII/319/13 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia
porêczenia – w zwi¹zku z rozstrzygniêciem i podpisaniem umowy
na realizacjê projektu „Budowa kanalizacji na obszarze Gminy
Zawadzkie – etap II Kielcza” zmianie uleg³a kwota porêczenia
wekslowego po¿yczki, udzielonego przez gminê na w/w zadanie
(z kwoty 4.408.200,00 z³ zosta³o obni¿one do kwoty
3.378.133,11 z³). Wobec powy¿szego mo¿liwe jest udzielenie
kolejnego porêczenia wekslowego po¿yczki na realizacjê nowego
zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej
w Zawadzkiem ul. Œwierklañska wraz z budow¹ przepompowni
œcieków” w wysokoœci 500.000,00 z³;
- w sprawie udzielenia porêczenia,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

W dniu 26 maja 2014 r. odby³a siê XLIII Sesja Rady Miejskiej
w Zawadzkiem. Porz¹dek obrad Sesji przewidywa³ przyjêcie
informacji na temat funkcjonowania gospodarki wodno-œciekowej
oraz podjêcie nastêpuj¹cych uchwa³:
- w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej (uchwa³a podjêta jednog³oœnie);
- w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwa³y
bud¿etowej na 2014 r. (uchwa³a podjêta jednog³oœnie);
- w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, po³o¿onym na terenie
miasta i gminy Zawadzkie - Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej Dla
Dzieci i M³odzie¿y oraz Osób Doros³ych Niepe³nosprawnych
Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkó³
Chrzeœcijañskich wyst¹pi³ z wnioskiem o udzielenie w roku 2014
dotacji celowej w wysokoœci 30.000,00 z³ na wykonanie prac przy
zabytku, obejmuj¹cych wymianê pokrycia dachowego na budynku
po³o¿onym przy ul. Czarnej 2 w Zawadzkiem – tzw. Zameczku
(dawnym pa³acyku myœliwskim) – etap I (uchwa³a podjêta
jednog³oœnie)
- w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ
Dyrektora Gminnego Oœrodka Sportu i Turystyki (9 g³osów „za”, 4
g³osy „wstrzymuj¹ce siê”);
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem za 2013 r.
(uchwa³a podjêta jednog³oœnie);
- w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyboru
metody i ustalenia wysokoœci stawki op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (uchwa³a podjêta jednog³oœnie);
- w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Zawadzkie (uchwa³a podjêta jednog³oœnie);
- w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu i zakresu
œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od w³aœcicieli nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy
i ich zagospodarowania w zamian za uiszczon¹ przez w³aœciciela
nieruchomoœci op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(uchwa³a podjêta jednog³oœnie);
- w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXX/346/13 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie okreœlenia
rodzajów dodatkowych us³ug œwiadczonych przez gminê
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci i zagospodarowania odpadów oraz wysokoœæ cen
za te us³ugi (12 g³osów „za”, 1 g³os „wstrzymuj¹cy siê”);
- w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez gminê (uchwa³a podjêta jednog³oœnie);
- w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Opolu wraz z aktami sprawy i odpowiedzi¹
(uchwa³a podjêta jednog³oœnie);
- w sprawie przyjêcia zmiany Statutu Zwi¹zku Gmin Œl¹ska
Opolskiego w Opolu (uchwa³a podjêta jednog³oœnie).
Do Komisji Uchwa³ i Wniosków wp³yn¹³ wniosek radnego Józefa
Romberga w sprawie przygotowania przetargu na wykonanie
przy³¹cza kanalizacyjnego ulicy Krótkiej i ¯eromskiego w
¯êdowicach.
Wniosek ten zosta³ skierowany do Komisji Bud¿etowoGospodarczej.
Porz¹dek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiejw Zawadzkiem,
która odby³a siê w dniu 30 czerwca 2014 r. obejmowa³ przyjêcie 13
uchwa³. Najwa¿niejsz¹ uchwa³¹ tej sesji by³o udzielenie
Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z wykonania bud¿etu
gminy, a wczeœniej przyjêcie sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonaniem bud¿etu gminy za 2013 r. Zgodnie
z przepisami prawa Burmistrz Zawadzkiego przed³o¿y³ w miesi¹cu
marcu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
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- w sprawie wyra¿enia opinii do projektowanych zmian przebiegu
granic obszaru NATURA 2000 „Dolina Ma³ej Panwi” na terenie
Gminy Zawadzkie – Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska
wyst¹pi³ do Rady Miejskiej o przedstawienie opinii do korekty granic
obszaru NATURA 2000 „Dolina Ma³ej Panwi” po³o¿onego na
terenie Gminy Zawadzkie. W uchwale zosta³y sprecyzowane uwagi
do projektowanych zmian.

Wszystkie uchwa³y XLIV Sesji Rady Miejskiej zosta³y podjête
jednog³oœnie.
Uchwa³y dostêpne s¹ na stronie www.bip.zawadzkie.pl.
Nastêpna Sesja odbêdzie siê w dniu 26 sierpnia 2014 r.
BRM

BURMISTRZ INFORMUJE
Podatek od œrodków transportowych
Obowi¹zek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia. Je¿eli
nabycie pojazdu nastêpuje w ci¹gu roku, obowi¹zek podatkowy
powstaje od pierwszego dnia kolejnego miesi¹ca. Je¿eli obowi¹zek
podatkowy powsta³ lub wygas³ w ci¹gu roku, podatek ustala siê
proporcjonalnie do miesiêcy, w których obowi¹zek istnia³.
Wraz z powstaniem obowi¹zku podatkowego powstaje równie¿
obowi¹zek z³o¿enia deklaracji podatkowej DT-1 wraz
z za³¹cznikiem DT-1/A. Podatnicy s¹ obowi¹zani z³o¿yæ
w³aœciwemu organowi podatkowemu deklaracjê na podatek od
œrodków transportowych za dany rok podatkowy w terminie do 15
lutego, a je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych
powstanie tego obowi¹zku.
Podatek jest p³atny – bez wezwania – na rachunek bud¿etu
w³aœciwej gminy, w dwóch równych ratach w terminach:
- I rata – do 15 lutego
- II rata – do 15 wrzeœnia ka¿dego roku.
Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³:
- po dniu 1 lutego, a przed 1 wrzeœnia danego roku podatek za ten
rok p³atny jest w dwóch ratach, w terminie 14 dni od powstania
obowi¹zku podatkowego – I rata, oraz do dnia 15 wrzeœnia – II rata
- od dnia 1 wrzeœnia danego roku, podatek p³atny jest jednorazowo
w terminie 14 dni, od dnia powstania obowi¹zku podatkowego.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, kwotê podatku
zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych.
Obowi¹zek podatkowy nie ci¹¿y na podmiotach, które czasowo
wycofa³y œrodek transportowy z ruchu - podstaw¹ jest wydana
decyzja organu rejestruj¹cego.

W Polsce opodatkowane s¹ œrodki transportu, których
dopuszczalna masa ca³kowita wynosi powy¿ej 3,5 t. Podatek ten
op³acaj¹ osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadaj¹ce osobowoœci prawnej, na które œrodek transportowy
jest zarejestrowany. W przypadku, gdy œrodek transportowy
stanowi wspó³w³asnoœæ, obowi¹zek podatkowy ci¹¿y solidarnie na
wspó³w³aœcicielach .
Opodatkowaniu podatkiem od œrodków transportowych podlegaj¹:
- samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej 3,5t
i poni¿ej 12t,
- samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej
lub wy¿szej ni¿ 12t,
- ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5t i poni¿ej 12t,
- ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12t,
- przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7t i poni¿ej 12t,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12t,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Kolejne remonty dróg gminnych
Zakoñczono kolejne remonty dróg gminnych: ulicy Opolskiej
(tzw. Granicznej) w Zawadzkiem, ulicy 1 Maja, Karola Miarki
i Konopnickiej w ¯êdowicach, odcinka drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w ¯êdowicach, drogi gminnej dojazdowej (ul. Opolskiej)
w Kielczy. Wartoœæ wykonanych robót to kwota 290.751,56 z³.
Roboty remontowe wykona³o Przedsiêbiorstwo Us³ugowo
Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa.

Po prawej
wyremontowana
ulica Opolska
(tzw. Graniczna)
w Zawadzkiem.

OG£OSZENIE
Burmistrz Zawadzkiego informuje, ¿e w Urzêdzie Miejskim
w Zawadzkiem mo¿na zapoznaæ siê z projektem Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie. Dokument
wy³o¿ony jest w pokoju nr 303, w godz. od 800 do 1400, a tak¿e
opublikowany zosta³ na stronie internetowej www.zawadzkie.pl
(zak³adka: Planowanie przestrzenne).
W terminie do dnia 20 sierpnia 2014 r. mieszkañcy mog¹
wnosiæ uwagi na piœmie do w/w projektu.

Wyremontowane drogi gminne: po lewej ulica Karola Miarki
w ¯êdowicach, po prawej ulica Konopnickiej w ¯êdowicach.
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Nowy – stary dyrektor

Powitali lato na rowerach

1 lipca br. Burmistrz Zawadzkiego Mieczys³aw Orgacki spotka³
siê z dyrektorami publicznych szkó³ i przedszkoli dla których
organem prowadz¹cym jest Gmina Zawadzkie w celu
podsumowania minionego roku szkolnego 2013/2014 oraz
pozyskania informacji o wynikach rekrutacji do przedszkoli i stanie
przygotowania szkó³ do przyjêcia od dnia 1 wrzeœnia br. dzieci
szeœcioletnich. W trakcie spotkanie Burmistrz Zawadzkiego,
w wyniku rozstrzygniêtego konkursu, uroczyœcie powierzy³
stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem
Ró¿y Paprotnej na okres kolejnych piêciu lat szkolnych tj. do dnia
31 sierpnia 2019 r.

Œwietn¹ atmosferê, ciekaw¹ trasê, kulinarne przysmaki
i sprawn¹ organizacjê chwalili uczestnicy XIII Rowerowego Rajdu
Samorz¹dowców - Zawadzkie 2014. Amatorzy turystyki rowerowej
z okolicznych gmin powitali lato na szlakach gminy Zawadzkie.
Rowerowy Rajd Samorz¹dowców co roku odbywa siê na terenie
jednej z gmin po³o¿onych wokó³ Ma³ej Panwi. W tym roku kolej
przypada³a na Gminê Zawadzkie. Celem tegorocznej wyprawy by³a
popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i architektonicznych gminy Zawadzkie. Rowerzyœci mieli do
pokonania 30 km trasê. Po drodze zwiedzali m.in. Izbê
Przyrodniczo-Leœn¹ przy Nadleœnictwie Zawadzkie, zameczek
myœliwski, w którym powita³ ich brat Pawe³ w stroju Renarda, Letni¹
Leœn¹ Izbê Edukacyjno- Przyrodnicz¹, skansen u Micha³a Ibroma,
M³yn u Thiela oraz Zabytkow¹ Chatê w Kielczy. Rajd by³ tak¿e
okazj¹ do spotkania z ciekawymi ludŸmi, którzy opowiadali
o walorach i atrakcjach naszej gminy: ks. Janem Wypiorem,
Agnieszk¹ Jamrozik z Nadleœnictwa Zawadzkie oraz Adamem
KoŸlikiem i Adamem Trojokiem, laureatami Œl¹skiego Berania
z ¯êdowic. W rajdzie wziê³o udzia³ ok. 90 osób. Turyœci przyjechali
z Zêbowic, Niwek, Chrz¹stowic, Kolonowskiego, Dobrodzienia
i Strzelec Opolskich. Na zakoñczenie rajdu zorganizowano ognisko
z pieczonymi kie³baskami i przeprowadzono konkurs
sprawnoœciowy.

Nasi uczniowie w Juraparku
Niesamowita przygoda czeka³a uczniów z Zespo³u Szkó³
Specjalnych. 18 czerwca ca³a szko³a uda³a siê na fantastyczn¹
wycieczkê - odwiedziæ dinozaury w Krasiejowie. Ju¿ od samego
rana mo¿na by³o zauwa¿yæ emocje panuj¹ce wœród uczniów. Jedni
cieszyli siê ogromnie, drudzy byli lekko wystraszeni, inni niepewni,
co te¿ mo¿e ich w tym Krasiejowie spotkaæ. A spotka³o
wiele.....dobrego. By³ tunel czasu w 3D, przeja¿d¿ka „poci¹giem”,
by³o zwiedzanie prehistorycznego oceanarium w 3D z rekinami
i ton¹c¹ kapsu³¹, by³ spacer wœród dinozaurów oraz szaleñstwa
w weso³ym miasteczku. Zabawa by³a przednia. Na karuzeli
³añcuchowej jechali wszyscy, dos³ownie. I nikt siê nie ba³, no mo¿e
za wyj¹tkiem…By³a równie¿ ogromna huœtawka w kszta³cie ³ódki,
oraz mini kolejka górska. Na zakoñczenie pobytu w Juraparku
uczniowie mogli poskakaæ i pobawiæ siê na placu zabaw oraz kupiæ
pami¹tki. Myœlê, ¿e wycieczka uda³a siê w 100%, pogoda dopisa³a
a ka¿dy wróci³ zadowolony, szczêœliwy i uœmiechniêty.

4

Krajobrazy Zawadzkiego

Dni Gminy 2014 Mieszkañcy – mieszkañcom
Po raz kolejny obchodziliœmy œwiêto Gminy Zawadzkie.
Tegoroczne by³y bez w¹tpienia wyj¹tkowe. Oprócz tradycyjnego
biesiadowania pod namiotami i karuzel, po raz pierwszy w historii,
mieszkañcy miasta Zawadzkie zorganizowali widowisko dla
mieszkañców gminy i przyby³ych goœci.„Jak prze¿yæ wszystko
jeszcze raz- z przymru¿eniem oka…” to spektakl muzyczny
przygotowany specjalnie z okazji tegorocznego œwiêta
i wystawiony w dniu 14 czerwca na deskach kinoteatru. Lata 70.,
80. ubieg³ego stulecia. Do Zawadzkiego przeprowadza siê pewna
rodzina. Mama (Julia Sowiñska) ma wiele w¹tpliwoœci, tata (Kamil
¯y³ka) jest uszczêœliwiony - dosta³ pracê w hucie, mieszkanie,
a dzieci (Bo¿enka- Zuzia Miksa, Grzeœ-Dominik ¯y³ka, Krzyœ- Kamil
Zalewski) na miejscu maj¹ i przedszkola i szko³y, od podstawowej
po œrednie! Wysiadaj¹ z poci¹gu i razem z innymi nowo przyby³ymi
do Zawadzkiego (Kasia Siwek, Wiktoria Machelska, Angelika
Ginko, Roland Szolka, Dawid Wojda, Przemek Brzeziñski)
rozpoczynaj¹ sceniczn¹ podró¿. Rodzina „prowadzi” widzów
w krótkich humorystycznych scenkach przez ca³e przedstawienie.
Inscenizacja zosta³a podzielona na cztery bloki nawi¹zuj¹ce do pór
roku. Historia zaczyna siê jesieni¹, w nawi¹zaniu do rozpoczêcia
roku szkolnego. Najpierw przedszkolaki zachwyci³y wszystkich
tañcami do dawnych przebojów (Remedium, Parasolki, Rudy rydz,
czy Biedroneczki), których urok podkreœla³y cudowne kostiumy
przygotowane przez ich nauczycieli i rodziców. Uczniowie Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych przypomnieli „jak to onegdaj w szkole
bywa³o”- przy popisach zespo³u Dopomina z mocnym wokalem
Marzeny Rakowskiej. Nie zabrak³o skeczu o nauczycielach. Dzieci
ze szko³y podstawowej zachwyci³a wiosn¹ i mi³oœci¹ w tañcu
i piosence, wspominaj¹c tradycje Zawadzkiego zwi¹zane
z obchodami 1 Maja i Dnia Hutnika. Wychowankowie Zespo³u
Szkó³ Specjalnych przy DPS wzruszyli wszystkich przepiêkn¹
opowieœci¹ muzyczno - ruchow¹ pt.„Calineczka”. Gimnazjaliœci „na
weso³o” wprowadzili nas w klimat nadchodz¹cych wakacji,
a „Horyzontura” zaprezentowa³a film nakrêcony na podstawie
kabaretu TEY „Smoleñ na kolonii”. Scenariusz napisa³a Gra¿yna
Machelska. Ona te¿ pe³ni³a funkcjê g³ównego re¿ysera.
Nadzorowa³a dobór œcie¿ek muzycznych, efektów dŸwiêkowych,
dobór zdjêæ i tematykê filmów, podk³adów wizualnych do
prezentacji. Nie sposób wymieniæ wszystkich zaanga¿owanych
w przygotowania osób - by³o ich tak wiele. Wspólna praca
i zaanga¿owanie przynios³o wspania³e efekty. Zawadzkie
przedstawi³o ciekawy, bogaty program artystyczny. Zachwytom nie
by³o koñca. Nasza spo³ecznoœæ udowodni³a, ¿e jest „razem” i ¿e
tylko na wspó³dzia³aniu mo¿na zbudowaæ coœ naprawdê cennego.
W imieniu organizatorów dziêkujemy serdecznie:
- dzieciakom z Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddzia³em
Integracyjnym oraz opiekunkom Barbarze Lepiorz, Barbarze
Pflaum, Bo¿enie Taibert, Renacie Pi³ackiej, Jolancie Momot
i Barbarze Zarêba,

- dzieciakom z Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddzia³em
¯³obkowym oraz opiekunkom Ma³gorzacie Pilawa-Grycan,
Agnieszce Pruskiej i mamie Emilii Nowak,
- uczniom Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami
Agnieszce Miksa i Katarzynie Leszczuk,
- Zespo³owi Dopomina z wokalistk¹ Marzen¹ Rakowsk¹,
- Alinie Raitarovskyi oraz Dominice Bregu³a,
- uczniom Publicznej Szko³y Podstawowej oraz opiekunkom
Gra¿ynie Winkler, Iwonie S³awskiej, Ma³gorzacie Rabickiej,
Gra¿ynie Machelskiej i Maryli Morzyk,
- Ewie Kie³ek – Rataj i Natalii Machelskiej,
- wychowankom Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy DPS
i opiekunkom Justynie Gireñ, Monice Nowak i Jolancie Ruhnke,
- grupie Exodus,
- uczniom Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem i opiekunom
Victorii Pocz¹tek, Dianie Bugajewska oraz Piotrowi Piekarskiemu,
- Aleksandrowi Misztela i Stowarzyszeniu Horyzontura,
- Katarzynie Kimak i Katarzynie Rudzik.
Wyj¹tkowy charakter mia³a te¿ pi¹tkowa uroczystoœæ w kinoteatrze.
Oprócz koncertu, który przeniós³ widzów do œwiata muzyki filmowej
i z lat dwudziestych ubieg³ego wieku, uroczyœcie otwarta zosta³a
Interaktywna Izba Tradycji Hutniczej. Umo¿liwia ona mieszkañcom
zapoznanie siê z wiedz¹ historyczn¹ dotycz¹c¹ naszej gminy, przy
wykorzystaniu interaktywnych narzêdzi. Powsta³a ona dziêki
zaanga¿owaniu i nieocenionej pomocy panów Arkadiusza Barona
i Gerarda Mañczyka. Szczególne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê
równie¿ zak³adom: KuŸnia - Zawadzkie Sp. z o.o., Alchemia S.A.
Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem, Track Tec Koltram Sp.
z o.o., TNS Sp. z o.o., GJH Ko³o Spó³ka Komandytowa, IZOSTAL
S.A., za udostêpnienie zdjêæ i filmów.
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Dostojni Jubilaci
Burmistrz Zawadzkiego Mieczys³aw Orgacki oraz Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem Marek Kuty³a udali siê do
Dostojnych Jubilatów obchodz¹cych rocznice 90 i 95 urodzin z najserdeczniejszymi ¿yczeniami. Jubileusz obchodzili:

Jan Kluba, lat 90

Adelajda Schroeter, lat 95

Halina Kluñ, lat 90

Anna Trifonowna
Kaczmarczyk, lat 90

Dostojnym Jubilatom ¿yczymy d³ugich
lat w zdrowiu i pomyœlnoœci.

Horzowska Zyta, lat 90
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczy
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze
œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie zaci¹gniêtych po¿yczek
(sp³acanych do 2028 roku).
W najbli¿szych dniach Mieszkañcy Kielczy, którzy podpisali umowê
o realizacjê przy³¹czenia nieruchomoœci do sieci kanalizacji
sanitarnej mog¹ spodziewaæ siê korespondencji ze strony Spó³ki,
która bêdzie dotyczyæ procedury przy³¹czenia nieruchomoœci do
nowej sieci kanalizacyjnej.
Mieszkañców, którzy nie zwrócili do Spó³ki lub nie podpisali umów
o realizacjê przy³¹czenia swoich nieruchomoœci do sieci
kanalizacyjnej (na spotkaniach w Zabytkowej Chacie w grudniu
2013r.) prosimy o zwrot umów w mo¿liwie najszybszym terminie do
Spó³ki do biura nr 3 (parter). O mo¿liwoœci pod³¹czenia swoich
nieruchomoœci do sieci Spó³ka bêdzie informowaæ pisemnie
mieszkañców. Nie wolno pod³¹czaæ nieruchomoœci do sieci
kanalizacyjnej przed otrzymaniem wspomnianego pisma.
Roboty zwi¹zane z etapem pierwszym zosta³y zakoñczone.
Aktualnie Wykonawca robót rozpocz¹³ prace zwi¹zane z etapem
drugim. Planowany termin zakoñczenia inwestycji to 30.11.2014r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie.”
Operacja pn.: „Poprawa gospodarki wodno-œciekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej
z przepompowniami sieciowymi wyposa¿onymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II”
wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania „Podstawowe us³ugi dla gospodarki
i ludnoœci wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W miejscowoœci Kielcza – czêœæ Pó³noc - trwa realizacja
inwestycji polegaj¹cej na budowie kanalizacji sanitarnej. Budowa
zosta³a podzielona na dwa etapy. Inwestorem, p³atnikiem oraz
beneficjentem œrodków unijnych inwestycji jest Zak³ad Gospodarki
Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. Wykonawca robót
budowlanych zosta³ wy³oniony w ramach przetargu
nieograniczonego i jest nim firma: "BUDEXIM" Sp. z o.o. ul.
Brzeziñska 8a, 44-203 Rybnik. Wykonawc¹ us³ugi polegaj¹cej na
nadzorowaniu robót jest firma: Wielobran¿owe Przedsiêbiorstwo
Inwestycyjne "WUDIMEKS" Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62, 42
200 Czêstochowa.
Pragniemy przypomnieæ, ¿e inwestycja jest wspó³finansowana (na
poziomie ok.. 50%) ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
dzia³ania "Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej"
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Z³ote

i

diamentowe gody - spotkanie jubilatów
Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego aktu dekoracji dokona³
Burmistrz Mieczys³aw Orgacki w towarzystwie przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Stanis³awa Kie³ka. Wszystkim parom ma³¿eñskim
zosta³y wrêczone listy gratulacyjne, i kwiaty. Burmistrz podziêkowa³
ma³¿onkom za przyjêcie zaproszenia oraz przekaza³ wszystkim
¿yczenia d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej mi³oœci
i poszanowaniu. Wyrazi³ równie¿ s³owa uznania za pracê i trud
w³o¿ony w wychowanie m³odego pokolenia oraz za wszystko co
przez ten d³ugi czas tworzyli dla rodziny i œrodowiska lokalnego. Po
czêœci oficjalnej tradycyjnie wzniesiono toast szampanem, a przy
poczêstunku by³ czas na wspomnienia i wymianê ma³¿eñskich
doœwiadczeñ.
W bie¿¹cym roku planowane jest jeszcze jedno spotkanie
w miesi¹cu grudniu.
Dla Dostojnych Jubilatów z programem artystycznym wyst¹pi³
zespó³ ¯êdowianie z Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego
w ¯êdowicach, prowadzony przez pani¹ Jadwigê Bregu³a i pani¹
Sybillê Czech.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy zdrowia oraz pomyœlnoœci na
dalsze wspólne lata.

W dniu 18 czerwca br. Burmistrz Zawadzkiego spotka³ siê
z parami ma³¿eñskimi obchodz¹cymi
jubileusz
z³otych
i diamentowych godów, którzy zawarli zwi¹zek ma³¿eñski do koñca
I pó³rocza.
Jubileusz 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego œwiêtowali pañstwo:
Gertruda i Kryspin BABIK oraz Hildegarda i Jan KOCHEL
z Zawadzkiego.
Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzi³o13 par,
a mianowicie z Zawadzkiego 6 par, pañstwo: Helena i Zygmunt
NOWAK, Gertruda i Franciszek POLIWODA, Gertruda i Piotr
PSYK, Adelajda i Franciszek PUZIK, Maria i Zenon MATUSZCZAK,
Maria i Zygmunt BARAN, z ¯êdowic 3 pary, pañstwo: Adelajda
i Konrad KOZIO£, Agnieszka i Helmut LIZUREK, Helena i Jan
GEISLER, z Kielczy 4 pary, pañstwo: Maria i Bronis³aw
BALCERZAK, Irena i Ginter MERKEL, Hildegarda i Józef
KASZUBA oaz Anastazja i Herbert RUNGE.
W imieniu gospodarzy goœci przywita³a kierownik Urzêdu Stanu
Cywilnego Teresa Dziuba. Ma³¿onkowie z³o¿yli sobie wzajemnie
s³owa podziêkowania za mi³oœæ, przywi¹zanie i opiekê. Jubilaci
obchodz¹cy z³ote gody odznaczeni zostali Medalami za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przyznanymi przez Prezydenta

Hildegarda i Jan Kochel

Maria i Zygmunt Baran

Gertruda i Kryspin Babik

Irena i Ginter Merkel

Gertruda i Franciszek Poliwoda

Helena i Zygmunt Nowak
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Adelajda i Franciszek Puzik

Gerdruda i Piotr Psyk

Agnieszka i Helmut Lizurek

Bronis³aw Balcerzak, ¿ona Maria

Maria i Zenon Matuszczak

Anastazja i Herbert Runge

Adelajda i Konrad Kozio³

Helena i Jan Geisler

Dziêkujemy za udostêpnienie zdjêæ
Foto Studio Karolina Polaczek.

Hildegarda i Józef Kaszuba
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Co s³ychaæ w zawadczañskim gimnazjum
Czarowanie i czytanie
Grupa uczennic klas II, realizuj¹ca czytelniczy projekt
edukacyjny, podjê³a kolejne zadanie, które mia³o na celu promocjê
czytelnictwa wœród najm³odszych. W tym celu Kolorowa Wró¿ka
wraz ze sw¹ œwit¹ odwiedzi³a Publiczne Przedszkole nr 2
z niezwyk³ym programem. Gimnazjalistki poprzez zabawê
promowa³y czytanie jako niezwyk³¹ przyjemnoœæ. By³o czarowanie,
losowanie kolorów, czytanie kolorowych wierszyków, a nawet bal
kolorów. Wspólna zabawa przeplatana czytaniem okaza³a siê
atrakcyjna zarówno dla przedszkolaków jak i dla gimnazjalistów.

podsumowuj¹cym dzia³alnoœæ naszego ko³a w roku szkolnym
2013-2014.
Bo¿ena Nawrot

Nasza Aga nie odpuszcza innym kangurom, z roku na rok
skacze z podium na podium….
Sukcesy Agnieszki Poliwody w „Kangurze” maj¹ ju¿ d³ug¹
historiê, w szkole podstawowej, w klasie II, III i IV uzyskiwa³a ju¿
bardzo dobry wynik, w klasie VI zdoby³a tytu³ laureata (100 %
mo¿liwych punktów). Ju¿ jako gimnazjalistka znowu uzyskuje
najlepsze lokaty, w klasie I – bardzo dobry wynik , no i tegoroczny
sukces to powtórka – wynik bardzo dobry. W tym roku szkolnym
by³o a¿ 4300 uczestników konkursu z Opolszczyzny. W swojej
kategorii wiekowej Agnieszka wynik bardzo dobry podzieli³a tylko
z jednym uczniem.
Bo¿ena Nawrot

Ma³e ko³o ale siê krêci
Mowa o szkolnym kole PPTK w Publicznym Gimnazjum nr 1
w Zawadzkiem. Liczy ono zaledwie 20 cz³onków, ale dzia³a bardzo
prê¿nie. Jako ko³o uczestniczymy w wiêkszoœci imprez
organizowanych przez Oddzia³ PPTK Huty Andrzej, ale oprócz tego
organizujemy swoje okolicznoœciowe imprezy. We w³asnym gronie
obchodzimy Miko³ajki, a wczesn¹ wiosn¹ rozpoczynamy sezon
rowerowy wyjazdem na naszych jednoœladach do Krêgielni
w Kolonowskiem. Nasze ko³o po raz pierwszy wziê³o udzia³
w konkursie edukacyjnym o tematyce paleontologicznej
„Poznajemy dzieje Ziemi – z JuraParkiem w tle‘’ zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Delta. W pierwszej czêœci konkursu
odpowiedzieliœmy na pytania wype³niaj¹c Kartê Konkursow¹.
Druga czeœæ konkursu by³a o wiele ciekawsza bo wymaga³a od nas
nakrêcenia filmu pt „ Poka¿emy Wam , jak fajnie jest w JuraParku ‘’.
W tym celu udaliœmy siê do JuraParku w Krasiejowie. Ca³odniowy
pobyt w iœcie tropikalnej pogodzie obfitowa³ w wiele ro¿nych
atrakcji, które uwieczniliœmy na naszych telefonach i aparatach.
Najwiêcej pracy mia³ jeden z naszych kolegów, który zmontowa³
film konkursowy. Prace konkursow¹ zg³osiliœmy i teraz czekamy na
wyniki. Pobyt w Krasiejowie by³ wyœmienitym akcentem

Gminne zawody sportowo – po¿arnicze
W sobotê 28 czerwca 2014 roku na stadionie miejskim Stali
Zawadzkie odby³y siê gminne zawody sportowo – po¿arnicze
z udzia³em stra¿aków jednostek: Ochotniczej Stra¿y Po¿arniczej
z Zawadzkiego w roli gospodarza oraz stra¿aków z OSP ¯êdowice
i OSP Kielcza. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Kielczy zaprezentowa³a
równie¿ swoj¹ m³odzie¿ow¹ dru¿ynê stra¿ack¹ dziewczyn, które
by³y bardzo dobrze przygotowane do tegorocznych zmagañ
sportowych jak swoi starsi koledzy z gminnych dru¿yn
po¿arniczych. Uczestnicy zawodów próbowali swoich si³
w æwiczeniu bojowym oraz w sztafecie po¿arniczej 7 x 50 m.
z przeszkodami.
Mimo nie sprzyjaj¹cej pogody wywo³anej nawa³nic¹, która przesz³a
nad naszym miastem i czasowymi przerwami w zawodach
spowodowanych trzykrotnym wyjazdem jednostki OSP Zawadzkie
do powalonych drzew zawody odby³y siê na wysokim poziomie

dziêki bardzo dobremu przygotowaniu stra¿aków naszych
jednostek OSP.
W tegorocznej sportowej rywalizacji stra¿ackiej nie by³o
przegranych, gdy¿ wszyscy uczestnicy zawodów zaprezentowali
zbli¿ony poziom o czym œwiadcz¹ uzyskane przez nich czasy. Na
najwy¿szym stopniu podium w kategorii seniorów stanêli broni¹cy
zesz³orocznego tytu³u stra¿acy jednostki OSP Zawadzkie
zajmuj¹cy tym samym pierwsze miejsce. Tu¿ za nimi usadowili siê
na drugiej pozycji przegrywaj¹c tylko o pó³torej sekundy druhowie
z jednostki OSP Kielcza, trzecie miejsce przypad³o dla jednostki
z OSP ¯êdowice.
W kategorii MDP Dziewczyn pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Kielczy pokazuj¹c zebranym na
stadionie sympatykom po¿arnictwa, ¿e stra¿akiem nie tylko mo¿e
zostaæ mê¿czyzna!
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Dzieciêce Zawody Wêdkarskie

Anna Kot
najlepszy matematyk szko³y 2014

Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka Polski Zwi¹zek
Wêdkarski, Ko³o w Zawadzkiem zorganizowa³ Dzieciêce Zawody
Wêdkarskie. Na listê uczestników wpisa³o siê 36 dzieci, ryby
równie¿ dopisa³y, sponsorzy nagród tak¿e nie zawiedli, wiêc
wszystkie dzieci wraca³y do domu nie tylko z uœmiechem, ale
i z nagrodami. Niezmiernie cieszy fakt, ¿e jest sporo osób, dla
których uœmiech dziecka jest bezcenn¹ wartoœci¹. W imieniu
organizatorów Zarz¹d Ko³a dziêkuje Burmistrzowi zawadzkiego
oraz wszystkim sponsorom. Zawody wygra³a Wiktoria Dyrdu³a,
II Oskar Skornia, III Jakub Imie³owski.

Ania Kot z 5b Publicznej Szko³y Podstawowej w Zawadzkiem
w roku szkolnym2013/2014 uzyska³a bardzo wysokie osi¹gniêcia
z matematyki. Zosta³a:
LAUREATK¥ Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Pionier
2013” organizowanej przez Instytut Rozwoju Edukacji
w Warszawie - I miejsce w kraju, uzyskuj¹c 60pkt na 60p.
FINALISTK¥ Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
LAUREATK¥ Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej
„Odkrywca 2014”organizowanej przez Instytut Rozwoju Edukacji
w Warszawie - I miejsce w kraju, uzyskuj¹c 240 pkt na 240 pkt.
WYRÓ¯NIENIE w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym
„Kangur Matematyczny 2014”

Festyn rodzinny
Tradycyjnie, jak co roku Rada Rodziców oraz personel
Przedszkola Publicznego w ¯êdowicach zorganizowa³a na terenie
placu przedszkolnego festyn rodzinny. W zwi¹zku z przypadaj¹c¹
na ten miesi¹c uroczystoœci¹ Dnia Matki, przedszkolaki
zaprezentowa³y program artystyczny i wrêczy³y swoim mamusiom
wykonane przez nich prezenty. Na festynie który mia³ charakter
pikniku , uczestników czeka³o wiele atrakcji. Dzieci mog³y
skorzystaæ z przeja¿d¿ki bryczk¹, zorganizowan¹ przez pana
Waldemara Mosonia oraz mia³y okazjê wzi¹œæ udzia³ w super
zabawie „Pomaluj swoj¹ buziê”. Najwiêksz¹ atrakcj¹ festynu

okaza³ siê pokaz iluzji w wykonaniu Marcina, który odebrany by³
z wielkim zainteresowaniem przez dzieci i doros³ych.W trakcie
pikniku mo¿na by³o równie¿ zakupiæ ciasto, kawê oraz kie³basê
z grilla, zaœ przygrywa³ i umila³ nam czas D.J. Maro - Marek Brol.
W imieniu Dyrekcji ,dzieci oraz Rady Rodziców sk³adamy
serdeczne podziêkowania za pomoc i wsparcie wszystkim
sponsorom, rodzicom i mieszkañcom, dziêki którym mogliœmy
zorganizowaæ festyn i zebraæ kwotê 3800,00 z³otych, któr¹
przeznaczymy na zakup urz¹dzeñ dla dzieci do ogrodu
przedszkolnego.
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Wieœci z Kielczy
S³oneczny wypoczynek
W tym roku po raz jedenasty odby³y siê w Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Kielczy pó³kolonie letnie, które jak zawsze
cieszy³y siê du¿ym powodzeniem. Dziêki dobroci wielu sponsorów,
dofinansowania z bud¿etu Gminy, ze œrodków Przeciwdzia³ania
Alkoholizmowi, a tak¿e wp³at dzieci, pó³kolonie mog³y byæ
atrakcyjne. Byliœmy w krêgielni ,, Pod lasem” w Kolonowskiem,
w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, w Cinema City
w Gliwicach na filmie pt. ,,Jak wytresowaæ smoka 2 ”, w opolskim
ogrodzie zoologicznym i w stadninie koni. Codziennie odbywa³o siê
wiele konkursów sportowych, muzycznych i plastycznych, za które
dzieci otrzyma³y dyplomy i nagrody. Ka¿dy uczestnik pó³kolonii
otrzyma³ szereg pami¹tek oraz dyplom uczestnictwa.

Podsumowanie wêdrówki
27 czerwca br. zakoñczyliœmy wspólnie rok szkolny 2013/2014.
Dzieñ ten by³ szczególny, jak co roku, dla naszych tegorocznych
absolwentów. Po uroczystej Mszy œw. udano siê do ZSG im.
Wincentego z Kielczy. Na czêœæ oficjalnej uroczystoœci wrêczone
zosta³y nagrody, stypendia, œwiadectwa, dyplomy, podziêkowania
oraz listy gratulacyjne. Szczególnym momentem by³o przekazanie
symbolicznej ³aweczki rodzicom jednej z absolwentek, którzy to
z nasz¹ placówk¹ zwi¹zani byli poprzez dzieci przez dobrych 27 lat.
Ciep³e s³owa do naszych wyraŸnie wzruszonych absolwentów
skierowa³a Dyrektor oraz Przewodnicz¹ca RR. Gdy ju¿ g³os
uzyskali oni, na pocz¹tek serdecznie podziêkowali swoim
nauczycielom i rodzicom, a póŸniej zabrali nas w szczególn¹
podró¿, do której scenografiê wyczarowa³a Izabela Karaœ.
W zabawnej scence ,,Wywiadówka w III gimnazjum", wed³ug
scenariusza swojej wychowawczyni Izabeli Ploch, opartego na ich
wspomnieniach, powspominali z uœmiechem swoje szkolne
grzeszki i wpadki. Przepiêknie zaprezentowali, d³ugo
i z poœwiêceniem szlifowany pod kierunkiem Jolanty Soloch ,
symboliczny taniec ¿ycia. £zy wzruszenia i œmiech towarzyszy³
prezentacji multimedialnej przygotowanej przez panów
przewodnicz¹cych Mateusza i Marcina. Pod kierunkiem ch³opaka
z gitar¹ zaœpiewali dla nas wyraŸnie ³ami¹cymi siê ze wzruszenia
g³osami po¿egnalne piosenki i... wsiedli do poci¹gu jad¹cego
w kierunku PRZYSZ£OŒCI. ¯yczymy wam, SKAZANI NA
PRZYSZ£OŒÆ, szczêœcia i ¿yczliwych ludzi na tych nowych
œcie¿kach ¿ycia.
Wyró¿nienie dla Niez³omnych
17 czerwca trójka naszych gimnazjalistów uda³a siê do Biura
Poselskiego Partyka Jakiego z „Solidarnej Polski”. Celem wizyty
by³o og³oszenie wyników konkursu „ ¯o³nierze Wyklêci –
Zapomniani Bohaterowie”- Sylwetka i dzia³alnoœæ wybranego
Dowódcy oddzia³u ¯o³nierzy Wyklêtych. Angelika Jonienc, Justyna
P³aczek i Tomasz Michali przedstawili sylwetkê Henryka Flamme
pseudonim „Bartek” dowódcy oddzia³u, który zosta³ zlikwidowany
w lasach pod Barutem.
Miejsce to otrzyma³o miano „Œl¹skiego Katynia”, gdy¿ zginê³o tam
œmierci¹ tragiczn¹ grupa ponad 150 ¿o³nierzy. Historia ta poruszy³a
jury i Kapitu³a Konkursu spoœród prawie stu prac, postanowi³a
przyznaæ wyró¿nienie naszym uczniom. Gratulujemy!
R.S.
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Turystyczna wiosna
Wiosna, to tradycyjnie, bardzo aktywny okres dla turystów z
OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem. Od kwietnia do czerwca
odby³o siê kilka bardzo udanych imprez, z których skorzysta³a
spora grupa mi³oœników wêdrówek pieszych (nizinnych i górskich),
rajdów kolarskich oraz wypraw krajoznawczych.
1. 12.04.2014 r. - XIII Wiosenny Rajd Kolarski. Impreza
zorganizowana przy wspó³udziale GOSiT w Zawadzkiem
i Nadleœnictwa Zawadzkie z met¹ na Stadionie Miejskim
w Zawadzkiem. 200 uczestników. G³ówne cele: inauguracja
sezonu turystyki kolarskiej 2014, promowanie walorów
krajoznawczo-turystycznych i zdrowotnych obszarów leœnych
Doliny Ma³ej Panwi, popularyzacja turystyki rowerowej.
2. 26.04.2014 r. – Wroc³aw.
Wycieczka krajoznawcza.
W programie zwiedzanie z przewodnikiem najatrakcyjniejszych
zabytków Wroc³awia: Panorama Rac³awicka, okolice Hali Stulecia,
Ogród Japoñski, Ostrów Tumski z Katedr¹ Œw. Jana Chrzciciela,
Uniwersytet Wroc³awski – „Aula Leopoldina”, „Oratorium
Marianum”, panorama miasta z tarasu Wie¿y Matematycznej,
Wroc³awski Rynek i Ratusz. W wycieczce uczestniczy³y 44 osoby.
3. 10.05.2014 r. - XXXIII Zlot Œladami Dawnego Hutnictwa
„REGOLOWIEC 2014”. Impreza zorganizowana dla 350
uczestników przy wspó³udziale i wsparciu finansowym: Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, UM w Zawadzkiem, Urzêdu
MiG Kolonowskie, Nadleœnictwa Zawadzkie, Spó³ki „TrackTec
KolTram”, Banku Spó³dzielczego w Zawadzkiem, Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawadzkiem, Ksiêgarni p. Zientek
w Zawadzkiem. G³ówne cele: uczczenie X rocznicy przyst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej, 90 rocznicy Lasów Pañstwowych –
Nadleœnictwa Zawadzkie, X rocznicy Spó³ki TrackTecKolTram oraz
zapoznanie z historia regionu, dawnego hutnictwa i osadnictwa
w dorzeczu Ma³ej Panwi.
4. 31.05.2014 r. - Rajd M³odzie¿y Szkolnej – „Œlê¿a 2014”. Po
kilkunastu latach wypraw w Góry Opawskie œrodowiska Szkolnych
Kó³ PTTK (m³odzie¿ z opiekunami) z³o¿y³y wniosek o zmianê trasy
corocznej górskiej wyprawy m³odzie¿y szkolnej. W tym roku
wybrano masyw Œlê¿y – tajemniczego wzniesienia w pobli¿u
Wroc³awia. 86 uczestników.
5. 7-5.05.2014 r. - Kotlina K³odzka-Czechy.Wyprawa
krajoznawcza z baz¹ w Dusznikach Zdroju. W programie
zwiedzanie kurortów Kotliny K³odzkiej Dusznik i Polanicy, Opactwa
Cystersów w Henrykowie i wyprawa do Czech – zwiedzanie zamku
NovéMìstonad Metuji i Skalnego Miasta Adršpach.32 uczestników.
6. 14.06.2014 - VI Rajd Rododendrona. Etap I pieszo/kolarski.
Impreza zorganizowana wspólnie z Ko³em PTTK „Wydra” DPS w
Zawadzkiem i Ko³a PTTK „Leœnik” Nadleœnictwo Zawadzkie przy
wspó³pracy z UM w Zawadzkiem i UMiG w Kolonowskie, z met¹
przy Leœnej Izbie Edukacyjno-Turystycznej na terenie Leœnictwa

„Dêbie” Nadleœnictwa Zawadzkie. W imprezie udzia³ wziê³o 65
uczestników. G³ówne cele: uczczenie obchodów Dni Gminy
Zawadzkie, popularyzacja turystyki pieszej i kolarskiej oraz
chodzenia z kijkami „NordicWalking”, poznanie uroków lasów
Doliny Ma³ej Panwi, zw³aszcza zespo³u przyrodniczokrajobrazowego „Malepartus”.
„Turystyka ³¹czy pokolenia”, to g³ówne has³o PTTK na rok 2014.
Popularyzacja wêdrówek pokoleniowych przyœwieca ka¿dej
z naszych tegorocznych wypraw. Od wielu lat m³odzi turyœci
z naszych SKKT-PTTK bior¹ z sukcesami udzia³ w Ogólnopolskim
M³odzie¿owym Konkursie Krajoznawczym PTTK „Poznajemy
Ojcowiznê”. W eliminacjach wojewódzkich XXI edycji tego
konkursu: I miejsce w kategorii „Szko³y podstawowe” zajê³a praca
Jakuba Ludwiga, II miejsce Olivii Kopyry z ZSG w ¯êdowicach.
Prace pisane pod kierunkiem p. Eryki Kubicy. W kategorii „Szko³y
gimnazjalne - album” I miejsce zaj¹³ Adam Jendruœ, a w kategorii
„Prace multimedialne” I miejsce zajê³y zespo³owo: Weronika
Spa³ek, Sonia Szyd³owska i Martina Kostonz PG w Kolonowskie.
Uczniami opiekowa³a siê p. Beata Jendruœ. W kategorii „Szko³y
ponadgimnazjalne” Grand Prix zdoby³a Emilia Konieczko, a II
miejsce zaj¹³ Kamil ¯y³ka, uczniowie LO z ZSP w Zawadzkiem.
Prace pisane pod opiek¹ p. Arkadiusza Barona. Na szczeblu
centralnym I miejsce w swojej konkurencji zaj¹³ Adam Jendruœ.
Nagrodê Polskiej Organizacji Turystycznej za pracê multimedialn¹
wywalczy³y dziewczêta z PG w Kolonowskie. Gratulujemy.
Nagrody za eliminacje wojewódzkie uczestnicy odebrali na
spotkaniu w Urzêdzie Marsza³kowskim w Opolu. Tradycyjnie
laureaci zmagañ ogólnopolskich spotykaj¹ siê na specjalnie
przygotowanym zlocie, który organizowany jest on rokrocznie na
terenie innego województwa. W roku 2014 laureaci spotkali siê na
LubelszczyŸnie w Bi³goraju.
W lipcu 20 uczestników kursu „Organizatorów Turystyki” odebra³o
legitymacje i odznaki uprawniaj¹ce do organizacji i prowadzenia
imprez OZ/PTTK w Zawadzkiem. Nowe grono dzia³aczy powinno
znacznie wzmocniæ nasze turystyczne poczynania.
Przed nami lato z wypraw¹ do Zakopanego i w Tatry (5-8.07.), II
etapem Rajdu Rododendrona (sp³yw kajakowy i rajd kolarski 12.07.), VI Rajdem Rowerowym Szlakiem Stawów Doliny Ma³ej
Panwi (26.07.), wyprawa w Góry Œwiêtokrzyskie (15-17.08.).
Wszystkim osobom i instytucjom, w szczególnoœci: Nadleœnictwu
Zawadzkie, UM Zawadzkie, UMiG Kolonowskie, GOSiT
w Zawadzkiem, p. Zientkom z Ksiêgarni w Zawadzkiem,
serdecznie dziêkujemy za wsparcie finansowe i pomoc w naszej
turystycznej dzia³alnoœci.
Zarz¹d OZ/PTTK w Zawadzkiem
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Klub Karate Nidan podsumowanie sezonu
20 czerwca 2014 roku cz³onkowie KK Nidan oficjalnie
zakoñczyli bardzo wyczerpuj¹cy sezon szkoleniowy 2013/2014.
Tradycyjnie zakoñczenie sezonu odby³o siê w formie pikniku
sportowego w Krêgielni „Pod Lasem” w Kolonowskiem.
W spotkaniu uczestniczy³o ponad 200 osób, g³ównie zawodnicy
i ich rodziny. W czêœci oficjalnej Prezes Klubu Zbigniew Sworeñ
podsumowa³ osi¹gniêcia m³odych sportowców i uzyskane wyniki,
a tak¿e zda³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Klubu w koñcz¹cym siê
sezonie szkoleniowym. Zarz¹d klubu wrêczy³ nagrody zdobywcom
pierwszych miejsc w klasyfikacji wewn¹trz-klubowej oraz upominki
za wzorow¹ frekwencjê. Nastêpnie ka¿dy móg³ zagraæ w krêgle czy
w bilarda, a najm³odsi mogli poskakaæ na dmuchanym zamku, który
udostêpni³ sklep sieci NETTO. Kierownictwu sklepu za tê mi³¹
niespodziankê bardzo dziêkujemy! Dla wszystkich cz³onków
przygotowano ciep³y posi³ek i napoje.
Poni¿ej przedstawiamy krótkie sprawozdanie z dzia³alnoœci
w zakoñczonym sezonie szkoleniowym. W klubie, w którym
zrzeszonych jest 140 cz³onków w czterech sekcjach: Zawadzkie,
Dobrodzieñ, Ozimek i Strzelce Opolskie uprawia siê dyscyplinê
karate shotokan oraz rywalizuje siê wed³ug formu³y WKF.
Zawodnicy KK Nidan w mijaj¹cym sezonie uczestniczyli
w zgrupowaniach Kadry Polski i zgrupowaniach kadry
wojewódzkiej m³odzików. Kadra trenerska i zawodnicy szkolili siê
na seminariach, szkoleniach zwi¹zkowych i konsultacjach
wojewódzkich w karate. Tradycyjnie na pocz¹tku grudnia
zorganizowano Turniej Miko³ajkowy w którym uczestniczyli
zawodnicy do 14 roku ¿ycia, a tak¿e w marcu XX Jubileuszowy

Turniej Karate Rada Regentów, który wspar³a dotacj¹ Gmina
Zawadzkie. W sezonie 2013/2014 przeprowadzono 3 egzaminy na
stopnie szkoleniowe kyu. Zawodnicy i dzia³acze uczestniczyli w III
Gali Sportu, podczas której 8 zawodników za uzyskanie wysokich
wyników sportowych otrzyma³o stypendia Burmistrza, a dwóch
dzia³aczy nagrody Burmistrza. Ponadto zawodnicy byli wyró¿niani
na szczeblu wojewódzkim, otrzymuj¹c stypendia i wyró¿nienia
Marsza³ka Województwa. Du¿ym wyró¿nieniem by³o otrzymanie
przez Rafa³a Talagê nagrody Prezydenta Opola „Opolskie Or³y
2014”, która przyznawana jest za wysokie wyniki w nauce
i w sporcie. W ca³ym sezonie szkoleniowym zawodnicy klubu
uczestniczyli w 25 zawodach w kraju i za granic¹, zdobywaj¹c
w nich 69 medali z³otych, 62 srebrne i 87 br¹zowych.
Do najwiêkszych osi¹gniêæ nale¿y wywalczenie 1 miejsca w kumite
dru¿ynowym przez Nataliê Szponder w Mistrzostwach Œwiata
karate Shotokan, które odby³y siê we wrzeœniu w Liverpool/Anglia
oraz 5 miejsca w kata przez Rafa³a Talagê, zawodniczka Ewa
Zajdel zakoñczy³a rywalizacjê w drugiej rundzie rozgrywek.
W sumie zawodnicy KK Nidan wywalczyli w ca³ym sezonie, a¿ 30
medali w Mistrzostwach Polski Karate WKF, Shotokan/ AZS
i Akademickich Mistrzostwach Polski. Serdecznie dziêkujemy
zawodnikom za ciê¿k¹ i wytrwa³¹ pracê, kadrze szkoleniowej za
pomoc w realizacji planów szkoleniowych, dzia³aczom za ich
nieocenion¹ spo³eczn¹ pracê oraz Gminie Zawadzkie za
otrzymane dotacje, dziêki którym mo¿emy realizowaæ pracê
szkoleniow¹ w naszej Gminie. Dziêkujemy równie¿ wszystkim
darczyñcom, sponsorom i rodzicom za wszelk¹ pomoc i wsparcie
oraz przekazanie 1 % podatku na rzecz klubu.

Sezon letnich wypraw rozpoczêty!
cystersów opiekuj¹cych siê koœcio³em. Pozosta³e budynki objê³a
we w³adanie Diecezja Wroc³awska, która podda³a obiekt
gruntownej renowacji. Obiekt prezentuje siê okazale, chocia¿
jeszcze nie wszystko zosta³o zrobione. Grupa naszych emerytów
by³a uczestnikiem uroczystoœci Sybiraków, a wiêc mszy œw.
przemarszu wojska i sztandarów.
Drugim celem wycieczki by³ ogród botaniczny w Wojs³awicach,
oddalony oko³o 30 km od Henrykowa. „Arboretum” jest piêknym
zbiorem okazów drzew, krzewów i kwiatów. Wszystko utrzymane
w naturalnej scenerii przyrodniczej, ukszta³towanej przez
cz³owieka. Za³o¿yciel ogrodu jest pochowany na jego terenie. Po
wojnie ogród by³ nieco zaniedbany, ale nabra³ blasku, kiedy przej¹³
go Uniwersytet Wroc³awski. Wszystkim polecamy to miejsce
relaksu i odpoczynku. Istnieje mo¿liwoœæ zakupu roœlin tam
hodowanych. Pierwsza wyprawa zosta³a zaliczona, a przed nami
nastêpne. Zapraszamy wszystkich emerytów na kolejne wyprawy.

Emeryci zrzeszeni w zawadczañskim kole PZERiI zaliczyli
pierwsz¹ w tym roku wyprawê turystyczn¹. Zgodnie
z wczeœniejszym harmonogramem wyruszyli do Cysterskiego
Opactwa w Henrykowie, po³o¿onego na Przedgórzu Sudeckim
w dolinie O³awy. Miejsce znajduje siê nieco na uboczu, jednak
niedaleko szlaku handlowego z Wroc³awia do K³odzka i dalej
do Czech. Ju¿ sama nazwa Henryków zdradza jego powi¹zanie
z ksi¹¿êtami œl¹skimi Henrykiem Brodatym i jego synem
Henrykiem II Pobo¿nym. Cystersi, którzy przybyli w XII wieku
z Turyngii z wielkim zapa³em rozbudowali klasztor i nabywali
ziemie. Tutaj znajduje siê s³ynna Ksiêga Henrykowska, w której
jedno ze zdañ napisane zosta³o w jêzyku polskim. Dzisiaj jest to
jeden z najcenniejszych zabytków kultury naszego kraju.
Przewodnik w sposób przystêpny i rzeczowy oprowadzi³ ich po
piêknym koœciele. Wspania³e rzeŸby, zabytkowe stalle, kruchta,
zakrystia i pomieszczenia klasztoru, w którym mieszka piêciu
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Turnieje Sympatyków Pi³ki Rêcznej „STAL” Zawadzkie
Na prze³omie maja i czerwca dru¿yna Sympatyków Pi³ki
Rêcznej z Zawadzkiego uczestniczy³a w miêdzynarodowym
turnieju pi³ki rêcznej w Mosheim. Udzia³ w turnieju by³ odpowiedzi¹
na trzyletni¹ wspó³pracê z fanami pi³ki rêcznej z Niemiec. Nasza
dru¿yna w sk³adzie: Leszek Kaczmarczyk, Jan Reudelsdorf,
Ireneusz Pop³awski, Patryk Ca³ujek, S³awomir Koz³owski,
Krzysztof Ploch, Sebastian Szostok oraz Piotr i Marek Kaczka
zajê³a drugie miejsce w turnieju ustêpuj¹c po zaciêtym meczu tylko
dru¿ynie gospodarzy TSV Ost – Mosheim 16:17 oraz wygrywaj¹c
z dru¿ynami TSV Wollrode 15:14 i TV Alsfeld 20:18. Okazj¹ do
rewan¿u by³ turniej z okazji Dni Gminy Zawadzkie, rozegrany dwa
tygodnie póŸniej. Sympatycy oprócz dru¿yny z Mosheim zaprosili

tak¿e szczypiornistów z Chrzanowa i Grodkowa. Równie¿ w tym
turnieju nasza dru¿yna zajê³a drugie miejsce przegrywaj¹c tym
razem z dru¿yn¹ z Chrzanowa. Dziêki organizacji turniejów oraz
wyjazdów na podobne imprezy zawodnicy z Zawadzkiego
przyczyniaj¹ siê do popularyzacji pi³ki rêcznej oraz promuj¹ Gminê
Zawadzkie w ró¿nych œrodowiskach. Sympatycy Pi³ki Rêcznej
z Zawadzkiego dziêkuj¹ serdecznie za wsparcie i wszelk¹ pomoc
Burmistrzowi Zawadzkiego Mieczys³awowi Orgackiemu,
dyrektorowi GOSiT Mateuszowi Ochlustowi oraz firmie ORLAND.
SPR Stal Zawadzkie

IV Przegl¹d Piosenki Leœno-Przyrodniczej
plenerow¹ uœwietni³y równie¿ wystêpy Goœci Specjalnych: Moniki
Skibiñskiej która wykona³a utwory m.in.. z filmu Titanic, oraz Natalii
Machelskiej, która œpiewa³a piosenki m.in. Anny Jantar. Podczas
Przegl¹du odby³o siê równie¿ uroczyste wrêczenie nagród
w konkursie „Chroñ las przed po¿arem” oraz konkursów
organizowanych przez Ko³o Towarzystwa Przyjació³ Lasu
w Zawadzkiem.

10 czerwca 2014 r. przy piêknej, s³onecznej pogodzie, na
terenie Letniej Leœnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leœnictwie
Dêbie odby³ siê Przegl¹d Piosenki Leœno-Przyrodniczej. Na
czwart¹ edycjê konkursu organizowanego przez Nadleœnictwo
Zawadzkie przyby³o ponad 200 uczniów z 12 szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych z Zawadzkiego, Kolonowskiego, Jemielnicy,
Piotrówki, Kielczy, Pluder, Bzinicy Starej, Kolonowskiego,
Staniszcz Wielkich i Staniszcz Ma³ych. Zmagania M³odych
artystów ocenia³o Jury w sk³adzie: Monika Skibiñska – Kierownik
Gminnego Oœrodka Kultury w Zawadzkiem, Stanis³aw Kie³ek –
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Zawadzkiem, Mariusz Jamrozik
– kierownik Zespo³u Sygnalistów Myœliwskich Waltornia przy
Nadleœnictwie Zawadzkie i Tomasz Gomu³ka – cz³onek Zespo³u.
Statuetkê Z³otej Wilgi – nagrody w Przegl¹dzie Piosenki LeœnoPrzyrodniczej w kategorii szko³y podstawowe kl. I-III przyznano
zespo³owi z Niepublicznej Szko³y Podstawowej w Bzinicy Starej
i solistce Nadii KoŸlik z Publicznej Szko³y Podstawowej w
Piotrówce. W kategorii szko³y podstawowe klasy IV-VI zwyciê¿yli:
zespó³ z PSP w Jemielnicy, Kornelia Sowa z Niepublicznej Szko³y
Podstawowej w Bzinicy Starej oraz Kinga Æmikiewicz z PSP
w Staniszczach Wielkich-Kolonowskiem. W kategorii gimnazja
przyznano dwie statuetki Z³otej Wilgi dla zespo³u i duetu
z Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem. Wszyscy zwyciêzcy
otrzymali równie¿ maskotki - liski w stroju leœnika. Imprezê
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Sport
trwa³o jednak d³ugo. Po zakoñczeniu sezonu odby³o siê Walne
Zebranie na którym nast¹pi³y du¿e zmiany w Zarz¹dzie. Sk³ad
Zarz¹du uleg³ du¿ym przeobra¿eniom. Ze starego sk³adu nie ma
ani jednej osoby. Nowym Prezesem zosta³ klubu zosta³ Mariusz
Asztemborski a cz³onkami s¹ jeszcze aktualni zawodnicy jak,
Pawe³ Wróblewski, Mariusz Kopyto, Micha³ Szostok. M³odzie¿
w natarciu. Jest deklaracja pomocy ze strony dzia³aczy
z poprzedniego Zarz¹du. Kadra dru¿yny aktualnie wg s³ów trenera
Ryszarda Skudlika bêdzie mocno zmieniona. Sieci na naszych
czo³owych zawodników zarzuci³y kluby z wy¿szych klas. M³ody
Zarz¹d czyni starania by ubytki zast¹piæ nowymi zawodnikami.
Bêdzie to kilku zawodników z grupy juniorów oraz prowadzone s¹
rozmowy z zawodnikami z innych klubów.

Pi³ka rêczna
Przygotowania do nowego sezonu rozpoczête
Niedawno zakoñczy³ siê sezon 2013-2014, jednak dzia³acze
nie maj¹ „wolnego”. Wprawdzie nowy sezon rozpoczyna siê
w po³owie wrzeœnia ju¿ teraz trwaj¹ dzia³ania organizacyjne.
Trzeba uzupe³niæ sk³ad. Ju¿ teraz wiadomo, ¿e dru¿yna dozna kilku
wzmocnieñ. O nazwiskach jeszcze trochê za wczeœnie, jednak wg
trenera £ukasza Morzyka sk³ad bêdzie du¿o silniejszy. Trwaj¹
jeszcze starania o bramkarza, Na tej pozycji zawsze
by³o bogactwo, tym razem jest biednie. Przygotowania do sezonu
rozpoczn¹ siê z pocz¹tkiem sierpnia na obiektach GOSiT-u.
Nie jest planowane zgrupowanie. W okresie przygotowawczym
zostanie rozegranych kilka spotkañ sparingowych. Dok³adne
informacje w nastêpnym numerze.

Koñcowe tabele sezonu 2013-2014
Klasa A seniorów
1. SSKS Stal Zawadzkie
2. …
15. KS Cisowa Kêdzierzyn KoŸle

M³odzicy na 10 miejscu w Polsce
Fina³ Pucharu Polski (nieoficjalne Mistrzostwa Polski) jak
informowaliœmy w poprzednim numerze zosta³y rozegrane
w nadmorskim DŸwirzynie.(starsi czytelnicy pamiêtaj¹, ¿e Huta
Andrzej posiada³a tam swój oœrodek wypoczynkowy). W finale
zagra³o 16 najlepszych klubów z Polski. Nasza dru¿yna w grupie
eliminacyjnej spotka³a siê MKS MOS Wieluñ wygrywaj¹c
25:18(10:9), nastêpnie zremisowa³a z UKS 31 Rokitnica Zabrze
30:30(14:20) by przegraæ z MKS Zag³êbie Lubin 30:28(15:8).
O wejœcie do ósemki dozna³a pora¿ki z KS SPR Koñskie
20:26(7:18). W spotkaniach o miejsce 9 pokona³a kolejno: TS Zew
Œwiebodziñ 24:14(12:5), UKS Osiedla Bacieczki Bia³ystok 24:23
(19:19), UKS Bursa Pu³awy 26:25(13:11). W ostatnim meczu fina³u
o 9 miejsce dru¿yna przegra³a z UKS Czwórk¹ Libi¹¿ 18:21(9:13).
By³a to kolejna grupa m³odzie¿y z Zawadzkiego, która zagra³a
w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim.

Klasa B seniorów
1. ród³o II Kroœnica
2. LZS Izbicko
3. Orze³ Mokre £any
4. LZS Staniszcze
5. LZS Kielcza
6. …
11. Zieloni Spórok
I liga juniorów m³odszych
1. Odra II Opole
2. Polonia G³ubczyce
3. Chemik Kêdzierzyn KoŸle
4. Stal Zawadzkie
5. …
6. Unia Kolonowskie

Tenis sto³owy

III liga juniorów
1. KS Chorula
2. …
9. LZS Kielcza
10. LZS Dêbska KuŸnia
11. LZS Kad³ub

Podsumowanie sezonu Opolskiego Zwi¹zku Tenisa
Sto³owego
W Chróœcicach 09.07.2014 r. odby³o siê spotkanie
przedstawicieli klubów OZTS Opole, na którym podsumowano
wyniki indywidualne i dru¿ynowe w sezonie 2013-2014.
W klasyfikacji m³odzie¿owej a 20 sklasyfikowanych klubów KTS
MOKSiR Zawadzkie zaj¹³ 2 miejsce. Zosta³ wyprzedzony tylko
przez LZS Victoriê Chróœcice notabene prowadzone przez ten sam
duet trenerski Marta Lityñska-Stanis³aw Fedor. W kategorii
seniorów klub KTS MOKSiR Zawadzkie zosta³ sklasyfikowany na
4 miejscu a w kategorii generalnej zaj¹³ 3 miejsce. W Warszawie
w dniu 05.07.2014 r. podsumowano wyniki na szczeblu
ogólnopolskim. Na bardzo dobry 12 miejscu znalaz³ siê LZS
Victoria Chróœcice trenowanym przez duet trenerski M.LityñskaS.Fedor. Na 53 miejscu sklasyfikowany zosta³ klub KTS MOKSiR
Zawadzkie. £¹cznie sklasyfikowano 465 klubów.
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II liga trampkarzy
1. OKS Olesno
2. Stal Zawadzkie
3. …
12. Naprzód Jemielnica

22
22

53
26

22

3

Orliki Strzelce Opolskie
1. Piast Strzelce Opolskie
2. Victoria ¯yrowa
3. B³êkitni Rozmierz
4. Stal Zawadzkie

18
18
18
18

48
42
15
3

22:159
65:21
46:25
22:46
8:49

Pi³ka No¿na

Skat

Plan wykonany i co do dalej?
Plan za³o¿ony przez kierownictwo sekcji zosta³ wykonany
100 %. W rundzie wiosennej dru¿yna nie dozna³a ¿adnej pora¿ki
(na boisku). W ostatnich meczach rundy wiosennej uzyska³a
nastêpuj¹ce wyniki:ze Œl¹skiem Reñska Wieœ 5:1, LZS Kad³ubiec
4:2, Piastem II Strzelce Opolskie 4:1, B³êkitnymi Jaryszów 3:0, LZS
II Przywory 3:2, LZS Rozmierka 3:1 (jednak póŸniej zosta³
zweryfikowany na 0:3 vo gdy¿ dru¿yna gra³a przez 5 minut bez
zawodnika m³odzie¿owego), KS Góra¿d¿e 7:1 oraz LZS Kad³ub
3:1. i pewnie zdystansowa³a pozosta³e dru¿yny. Œwiêtowanie nie

Puchar Lata 2014
W okresie czerwiec – sierpieñ tradycyjnie rozgrywany jest cykl
turniejów pod nazw¹ Puchar Lata 2014. Rozgrywanych jest 11
punktowanych turniejów. Aktualnie Puchar Lata jest na pó³metku.
Zosta³o rozegranych ju¿ 6 turniejów. W turniejach dotychczas
wziê³o udzia³ 42 zawodników w tym 1 kobieta. Aktualnie sytuacja
w klasyfikacji generalnej przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. Leopold
Dybowski (GOSiT Zawadzkie) 11317 pkt. 2. Leon Depta³a (Unia
Kolonowskie) 9758 pkt. 3. Franciszek Œwita³a 9010 pkt. 4.Antoni
Œwita³a (obaj GOSiT) 8817 pkt. 5.Krzysztof Samol (Nitron Krupski
M³yn) 8480 pkt.
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Awans na 3 miejsce
W I lidze skata zosta³a rozegrana IV kolejka. Gospodarzem
turnieju by³a sekcja GOSiT Zawadzkie. Kolejka zosta³a rozegrana
w ZajeŸdzie w Krapkowicach. (w Zawadzkiem nie by³o mo¿liwoœci
za³atwienia wy¿ywienia – komunie). Dru¿yna graj¹c w sk³adzie:
Marek Wyszkowski (4049), Leopold Dybowski (2891), Józef
Ludwig (2817) oraz Antoni Œwita³a (2340) zaliczy³a 11 du¿ych
punktów co pozwoli³o awansowaæ dru¿ynie na 3 miejsce w tabeli.
Jak wynika z ni¿ej zamieszczonej tabeli sytuacja jest bardzo
wyrównana. Zawodnicy zapewniaj¹, ¿e bêd¹ walczyæ do koñca
nawet o tytu³ dru¿ynowego mistrza Polski. Do rozegrania pozosta³y
2 kolejki. Tabela po 4 kolejkach przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. AMICUS Katowice I
50
48 195
2. KS CHSM Chorzów
47
44 600
3. GOSiT Zawadzkie
46
47 222
4. …
20. AMICUS Katowice II
25
38 141
Mistrzostwa Miasta i Gminy
Po raz XVI o mistrzostwo Miasta i Gminy zostan¹ rozegrane
w 3 miejscowoœciach turnieje skata. Pierwszy turniej odbêdzie siê
w œwietlicy OSP w Kielczyk w dni 20.07.2014. Drugi turniej bêdzie
rozgrywany w Firmie Brander w dniu 27.07.2014 r. Fina³owy turniej
zostanie rozegrany w dniu 03.08.2014 r. w Centrum Informacji
Turystycznej (dawny Kinoteatr). Wszystkie turnieje rozpoczynaj¹
siê o godz. 15.00. (zg³oszenia w dniu turnieju do godz. 14.45)

Na zdjêciu Marek Wyszkowski czo³owy zawodnik sekcji skata GOSiT Zawadzkie

Skat – Dom Kultury ul. Powstañców Œl. (boisko Orlik)
Ka¿dy czwartek o godz. 17.30 Turnieje o Puchar Lata 2014
Franciszek Œwita³a

Rozmaitoœci

K¹cik kucharski

Sposoby na komary

Owocowy koktajl

czyli jak siê broniæ

Sk³adniki:
30 dag arbuza
10 dag jagód
1 kiwi
1 banan
1 ³y¿ka miodu
Sposób wykonania: Arbuza pokroiæ na kawa³ki i oczyœciæ z pestek.
Jagody obraæ z liœci, op³ukaæ i osuszyæ. Kiwi obraæ ze skórki,
op³ukaæ i pokroiæ w kostkê. Banana obraæ ze skórki i pokroiæ
w plasterki. Do miski prze³o¿yæ arbuza, jagody, kiwi i banana.
Dodaæ miód i razem zmiksowaæ blenderem. Mo¿na podawaæ
z kostkami lodu.

W³aœciciele przydomowych ogrodów oraz hobbyœci, mog¹ ratowaæ
siê odpowiednimi roœlinami s¹ wœród nich:
- pelargonie, tak chêtnie sadzone na balkonach lub ustawione
w oknach
- kocimiêtka, która cieszy siê powodzeniem wœród kotów,
skutecznie odstrasza komary
-bazylia, obok walorów smakowych, jakie nadaje potrawom
równie¿
- roœlina o nazwie Plectranthus coleoides, w wyniku dotyku
wydziela specyficzny zapach, którego nie lubi¹ komary (trzeba j¹
czêsto „dotykaæ”).

D¿em z bananów i jagód
Sk³adniki:
1 kg bananów (waga po obraniu)
3 ³y¿ki soku z cytryny
30 dag jagód 1 szklanki cukru
1 szklanki wody
Sposób wykonania: Banany obraæ ze skórki i pokroiæ w plasterki.
Plasterki bananów prze³o¿yæ do garnka i polaæ sokiem z cytryny.
Jagody obraæ, op³ukaæ i osuszyæ. Nastêpnie prze³o¿yæ do
bananów. Dodaæ cukier i wodê. Ca³oœæ razem wymieszaæ i sma¿yæ
na ma³ym ogniu przez oko³o 7 minut. Na koniec zmiksowaæ
blenderem na g³adk¹ masê i prze³o¿yæ do czystych, suchych
s³oików. Szczelnie zakrêciæ i pasteryzowaæ przez 10 minut.

Jeœli nie chcemy komarów w domu, mo¿emy na parapecie
postawiæ spodeczek z u³o¿onymi na nim plasterkami cebuli, albo
zawiesiæ zielone listki pomidorów. Skuteczny jest tak¿e œrodek
chemiczny, w³¹czany do kontaktu.
Jedzenie du¿ych iloœci czosnku i cebuli, po których ludzki organizm
wydala doœæ nieprzyjemny dla otoczenia zapach, powoduje, ¿e
komary (w tym wypadku tak¿e i ludzie niestety) unikaj¹ naszego
towarzystwa.
Mo¿emy równie¿ przyjmowaæ witaminê B6 - komarom nie podoba
siê zapach potu, jaki wydziela nasz organizm w trakcie jej
przyjmowania.
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ ratowania siê olejkami eterycznymi –
cynamonowym, bazylikowym oraz waniliowym.

Ale Jaja

Komunikat krwiodawców

Kumpel wraca z wakacji i mówi do kolegi:
- Szkoda ¿e tego nie widzia³eœ. Jecha³em na s³oniu, a obok mnie
dwa lwy...
- I co dalej? Co dalej?
- Musia³em zejœæ z karuzeli.

6 czerwca w Zawadzkiem odby³a siê kolejna w tym roku akcja
krwiodawstwa. Krew odda³o 41osób, czyli w banku krwi pojawi³o siê
17 800 ml krwi! Dziêkujemy wszystkim krwiodawcom. Kolejna akcja
ju¿ 8 sierpnia. Zapraszamy wszystkim chêtnych do ambulansu
Stacji Krwiodawstwa ko³o Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Zawadzkiem. Podziel siê ¿yciem!

Urzêdniczka na poczcie:
- Ten list jest za ciê¿ki! Proszê dolepiæ jeszcze jeden znaczek!
- Pani naprawdê myœli, ¿e od tego list zrobi siê l¿ejszy?!
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