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W Żędowicach “berali”

Wiosenne spotkania władz z mieszkańcami

Już po raz trzynasty Zespół Szkolno Gimnazjalny w Żędowicach był
gospodarzem Gminnego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”,
w którym udział wzięło osiem zespołów oraz jedenastu uczestników
w kategorii indywidualnej.

Marzec był miesiącem spotkań władz Zawadzkiego z mieszkańcami
naszej gminy. Odbyły się trzy takie spotkania: w Zawadzkiem,
Żędowicach i Kielczy.

Śladami Chrystusa

Żyjmy bezpiecznie

Mieszkańcy Zawadzkiego 26 marca przebyli drogę krzyżową z kościoła
Najświętszego Serca Pana Jezusa do kościoła św. Rodziny. Droga
krzyżowa wprowadza w misterium męki Jezusa, pobudza do uczuć
skruchy, ugruntowuje nasze upodobnienie się w Jego poświeceniu się
Ojcu i ludziom.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem podczas
organizowanego Dnia Samorządności z okazji pierwszego dnia wiosny,
odbył się happening profilaktyczny pod hasłem: „Żyjmy bezpiecznie”.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
pragniemy życzyć Państwu zdrowych i pogodnych świat,
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Sworeń

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Wiosenne spotkania władz z mieszkańcami
Marzec był miesiącem spotkań władz
z mieszkańcami naszej gminy. Mieszkańcy
w pierwszej części spotkania zostali zapoznani
z inwestycjami zrealizowanymi w latach 2009-2010
oraz z kondycją finansową gminy. Burmistrz Mariusz
Stachowski zapoznał również zebranych z planami
budżetowymi na rok 2010.
Po wysłuchaniu planów gminnych inwestycji
i omówieniu ogólnej sytuacji gospodarczej, obecni
mieli okazję zadawać bezpośrednie pytania
Burmistrzowi Zawadzkiego. Problemy jakie poruszali
mieszkańcy związane były z bezpieczeństwem, a
raczej chuligaństwem jakie ma miejsce na terenie

naszej gminy. Niszczone są znaki drogowe
oraz elewacje świeżo malowanych budynków.
Mieszkańcy zainteresowani byli wyciąganiem
konsekwencji w stosunku do właścicieli
czworonogów "które zanieczyszczają odchodami
miasto", ale jak sami wiemy zależy tutaj wiele od
kultury ich właścicieli, a raczej jej brak. Najczęściej
jednak pytali o drogi, ich obecny stan oraz to kiedy
zostanie on poprawiony. Mieszkańcy Zawadzkiego
zadawali wiele pytań związanych z rozbudową
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem, a w
szczególności z funkcjonowaniem w niej stołówki
szkolnej. Inwestycja związana z kanalizacją była

głównym tematem poruszanym przez
mieszkańców Żędowic. Szkoda tylko, że w
tych spotkaniach uczestniczyło tak niewiele
osób. W Zawadzkiem udział wzięło 68 osób,
w Żędowicach 60 osób, natomiast w Kielczy
70 osób. Zebrani mieli możliwość zgłaszania
wniosków, które przekazane zostały do
realizacji Burmistrzowi Zawadzkiego. Na
spotkaniach tych zgłoszone zostały
następujące wnioski: Spotkanie
Burmistrza z mieszkańcami Zawadzkiego
w dniu 17 marca br.
- rozważyć możliwość uruchomienia
w Zawadzkiem gabinetu
dla chorych na cukrzycę
- rozwiązać problem
dojazdu rodziców z
dziećmi do żłobka
- poczynić starania, aby w
sezonie letnim uruchomić basen
leśny oraz zastanowić się nad
możliwością rozbudowy
powierzchni w/w basenu i
urządzeniem parkingu dla
użytkowników basenu
- ustawić stelaż na kwiaty przy
p o m n i k u
p o l e g ł y c h
ż o ł n i e r z y
podczas II wojny
światowej w
parku Urzędu
Miejskiego
- uruchomić punkt Powiatowego
Urzędu Pracy w Zawadzkiem dla
bezrobotnych
z terenu
naszej gminy
- zakończyć inwestycję drogową na
Osiedlu Świerkle

- wystąpić do Powiatu Strzeleckiego o likwidację
zastoju wody na ul. Strzeleckiej przy posesji Nr 54.
Spotkania przebiegały w miłej i kulturalnej
atmosferze i kończyły się około godz. 20.00.

Zebranie wiejskie w Kielczy w
dniu 18 marca br.
-uruchomić dziewięciogodzinną
opiekę dla dzieci przedszkolnych

Prace ruszyły
We wcześniejszych wydaniach KZ
pokazywaliśmy Państwu wizualizację przebudowy

Zebranie wiejskie w Żędowicach w dniu 19 marca
br.

ruszyła przebudowa budynku kinoteatru w
Zawadzkiem na budynek Centrum Informacji
Turystycznej poprzez utworzenie: biura
Informacji Turystycznej, sali konferencyjno
szkoleniowej, zaplecza gastronomicznego,
przechowalni i pomieszczeń magazynowych
d l a r o w e r ó w i k a j a k ó w, g a l e r i i
wystawienniczo-artystycznej oraz
zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
Ogłoszony został przetarg na przebudowę,
rekultywację stawu hutniczego w
Zawadzkiem z budową mola lub mostu na
wyspę i trawiastej plaży jako centrum

Klub Karate
„Nidan”
serdecznie zaprasza na
XVI TURNIEJ KARATE "RADA
REGENTÓW 2010"
ZAWADZKIE,
Hala MOKSiR
17 kwietnia 2010 r.
Kategorie: dzieci, młodzików,
kadetów, juniorów i seniorów
PROGRAM ZAWODÓW:
godz. 10.00 - uroczyste otwarcie
godz. 10.15 konkurencje drużynowe
godz. 11.00 konkurencje indywidualne kata i
kumite, eliminacje i finały
godz. 17.30 planowane zakończenie

budynku

kinoteatru w Zawadzkiem oraz nowy
wizerunek stawu hutniczego. Wszystko to
powstaje w ramach projektu pod nazwą
Utworzenie Regionalnego Centrum
Turystycznego „Dolina Małej Panwi”. W
ramach projektu

Dni Gminy 2010

rekreacji wodnej wraz z budową deptaka
łączącego staw z Kanałem Hutniczym. Już
dzisiaj zapraszamy na nasze stanice
kajakowe w Kielczy, Żędowicach i
Zawadzkiem, które powstały dzięki temu
projektowi. Z tych miejsc kajakarze mogą
rozpoczynać spływy Mała Panwią. Stanice
wyposażone są w deszczochrony, miejsce
na grilla, a w przyszłości powstaną pola
namiotowe.

Urząd Miejski w Zawadzkiem wraz z Miejskim
Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w dniach
12-13 czerwca 2010 roku organizuje imprezę
plenerową „Dni Gminy”. Impreza odbędzie się na
stadionie w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej.
Podobnie jak w latach ubiegłych obejmie swym
zasięgiem mieszkańców zarówno gminy Zawadzkie
jak i ościennych gmin zaprzyjaźnionych z miastem,
gości z Miast Partnerskich oraz licznych naszych
mieszkańców mieszkających poza granicami
naszego kraju. Program imprezy dostosowany
będzie jak zwykle dla każdego odbiorcy. Naszym
zamiarem w wyborze poszczególnych artystów było
spełnienie oczekiwań wszystkich. Mamy nadzieję, że
każdy w programie imprezy znajdzie „ coś dla siebie”.
Już teraz zaplanujcie Państwo czerwcowy weekend
w Zawadzkiem. Serdecznie zapraszamy.

Wędkuj za grosze

Bal na Dzikim Zachodzie
Jak co roku w karnawale
bawiliśmy się na balach
przebierańców. I tak też było w
Publicznym Przedszkolu nr 2 z
Oddziałem Integracyjnym w
Z a w a d z k i e m . Ty m r a z e m
wspólnie odbyli podróż na Dziki
Zachód. Przedszkolna szatnia
zamieniła się w amerykańską
prerię, a panie w Indianki i
Kowbojki. W gorący klimat
dzikiego zachodu wprowadził
uczestników klaun wraz ze swym
przyjacielem kowbojem. Wszyscy
przebierańcy tańczyli w rytm
wesołej muzyki oraz brali udział w
licznych szalonych zabawach i
konkurencjach. Przed śmiałkami
postawione zostało trudne
zadanie, które polegało na wypiciu
kubka
herbaty z przerażającym robakiem.
Na szczęście okazało się, że był nim
słodki żelek!! Następnie dzielni
przedszkolacy wzięli udział w
niebezpiecznych wyścigach
konnych. Po tak męczących
wyczynach każdemu należał się
odpoczynek. Siły zregenerowane
zostały dzięki przepysznej galaretce
z bitą śmietaną. Po przerwie
rozegrany został pojedynek na
pociski z gąbki. Wszyscy tak
wspaniale bawili się, że nawet nie
zauważyli godziny oznajmującej
koniec wspólnej zabawy
karnawałowej. Pożegnali się z
prowadzącymi bal i z ich
przyjacielem liskiem, który obiecał,
że w przyszłym roku znowu nas
odwiedzi.

Kolorowe kiermasze
Kolorowe pisanki, stroik, drewniane kaczuszki, a
także drożdżowe baranki można było nabyć podczas
wielkanocnych kiermaszy. Nasze tradycyjne ludowe

środki zebrane w ten sposób przeznaczone
zostaną na działalność Caritas oraz dofinansowanie
wypoczynku letniego dzieci z Ogniska
Środowiskowego w Zawadzkiem. Również w
Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem odbył
się tradycyjny kiermasz ozdób
wielkanocnych przygotowanych przez
uczestni kó w Wa rsztatów Terap i i
Zajęciowej działających przy Domu
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem wraz
z opiekunami. Również z okazji
nadchodzących świąt Wielkiej Nocy,
tradycyjnie już, spotkali się w Zespole
Szkolno Gimnazjalnym w Kielczy
uczniowie, rodzice i nauczyciele, aby
uczestniczyć w kiermaszu ozdób
świątecznych.

Caritas
ozdoby wykonane przez Panie z
Parafialnego Caritas przy parafii pw.
św.Rodziny w Zawadzkiem można było
nabyć w niedzielę palmową.Wszystkie
ozdoby cieszyły się dużym
powodzeniem, a

Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Opolu zaprasza
młodych adeptów wędkarstwa do
udziału w akcji promocyjnej pod
nazwą: „S z k o ł a z w ę d k ą”. Oferta
skierowana jest do dzieci i młodzieży
szkolnej w wieku do 16 lat. Zapraszamy chętnych do
zapoznaniasięzregulaminemamatorskiegopołowuryb
w zawadczańskim kole PZW. Wędkuj do końca 16 roku
życiazagrosze:
opłataegzaminacyjna
- 0zł
wpisowe
-0zł
składkaczłonkowska
-14zł
składkaokręgowa
-0zł
legitymacjaczłonkowska
-0zł
rejestrpołowuryb
-0zł
ubezpieczenie
-2zł
razem
-16zł
W przypadku uzyskania karty wędkarskiej należy
liczyć się z jednorazowym wydatkiem 10 zł
dodatkowo, pobieranych przez starostwo powiatowe
za wydanie druku.
Zainteresowanych zapraszamy do biura koła
wędkarskiego PZW w Zawadzkiem, które mieści się w
budynku hali sportowej (wejście od strony sklepu
Delikatesy Centrum) i czynne jest we wtorki i czwartki
od godziny 16.30 do 17.30 lub prosimy o kontakt
telefoniczny z prezesem tel. 781880628 lub
skarbnikiem tel. 692939693.
Zostań wędkarzem.

Wiosna
W i o s n a !
T o
najpiękniejsza pora roku.
Kiedy stopnieją śniegi
naszym oczom ukazują się
wszystkie szczegóły
naszego świata okrywane
wcześniej przez biel
śniegu. Wszystko zaczyna
budzić się do życia.
Wiosna jest istną eksplozją
życia. Z dnia na dzień
rozwijają się liście i kwiaty.
Jeszcze nie skończyły
kwitnąć krokusy, a już
widać pierwsze tulipany,
bratki i stokrotki. Ze zbrązowiałych roślin rozwijają się
zielone liście, początkowo zwinięte, skręcone, potem
się prostują. Zakwitają sady, kwitną bzy, jarzębina i
wiele ozdobnych krzewów. Na drzewach pojawiają
się pierwsze pąki, trawa znów zaczyna nabierać
zieleni. Równocześnie powietrze rozbrzmiewa
głosami ptaków, które śpiewają wiosną, jak nigdy w
ciągu roku.. Kwitną bzy, jarzębina i wiele ozdobnych
krzewów. Ptaki łączą się w pracy, zakładają gniazda,
po to aby wychowywać pisklęta. Pisklęta szpaków,
jaskółek czy wróbli, nieraz już samodzielnie próbują
latać. Wiosna wyciąga nas z domu. Gdy dzień staje
się długi, gdy wszędzie jest tyle światła, życia, ruchu,
trudno usiedzieć w mieszkaniu. Wtedy też
wyciągamy rowery, aby wyruszyć po trochę swobody,
i aby poczuć Świerzy wiosenny wiatr we włosach.
Wiosną możemy nareszcie zabrać się do prac
ogrodniczych. Możemy posiać łatwe do hodowania
kwiatki, pietruszkę czy szczypiorek. Ile radości
sprawia nam obserwowanie ich jak rosną. Wiosna
jest porą narodzin. Dni są coraz dłuższe, słychać
śpiew ptaków, a co najważniejsze na twarzy ludzi
powracają uśmiechy. Che nam się żyć. Wiosna to
ŻYCIE.

Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w miesiącu kwietniu
Kielcza
Można było nabyć stroiki oraz kartki
świąteczne. Jednak dla rodziców
najważniejsze było to, że mogli zobaczyć
swoje pociechy w akcji. Uczniowie pod
kierunkiem swoich wychowawczyń
przygotowali przedstawienia o tematyce
wielkanocnej.

WTZ

Zbiórka odpadów
termin
zbiórka odpadów segregowanych i
gromadzonych selektywnie
(makulatura, szkło białe i kolorowe,
t w o r z y w a s z t . ) w w o r k a c h 16 kwietnia
dostarczanych bezpośrednio na
posesje w zabudowie jednorodzinnej

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

4 maja

Jednocześnie informujemy Państwa, że na terenie
wsi Żędowice i Kielcza zlikwidowane zostały gniazda
do selektywnej zbiórki odpadów.

Kolejny gest przyjaźni
Nie jesteśmy w stanie doliczyć się,
ile to już razy nasi przyjaciele z
niemieckiego miasta Wahrenbrück
odwiedzali naszą gminę przywożąc
podarunki. Pani Katrin Philips., która
zastąpiła w niemieckim
Stowarzyszeniu Gertraud
Scherdtfeger po raz kolejny
przyjechała z darami dla

wychowanków Domu Pomocy
Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ogniska Środowiskowego w Zawadzkiem,
Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w
Żędowicach oraz zaprzyjaźnionych rodzin.
Jesteśmy im bardzo wdzięczni za tak liczne
dary.

Karatecy w natarciu
W Jubileuszowych XXX Mistrzostwach
Polski Karate WKF, które odbyły się 20
marca br. w Bydgoszczy do rywalizacji
przystąpiło 163 zawodników z 33 klubów.
Ekipa naszego klubu liczyła 4 osoby. Z
Mistrzostw wróciliśmy z jednym
brązowym medalem wywalczonym przez
Bartłomieja Barańskiego, Dariusza
Sworenia i Marcina Zadrożnego w
konkurencji kata drużynowego mężczyzn.
Wszyscy nasi zawodnicy z czwartym
zawodnikiem Mateuszem Kaszubą brali
udział w bardzo silnie obsadzonej
konkurencji kata indywidualnego
mężczyzn, najwyższą 5 lokatę zajął
Bartłomiej Barański. W konkurencji kumite
uczestniczył tylko Marcin Zadrożny
kończąc rywalizację w drugiej rundzie w
kat. wagowej (-75 Kg)

14 marca br. w Zabytkowej Chacie odbyło się
pierwsze spotkanie organizowane przez
Stowarzyszenie „Wincentego z Kielczy”. w ramach
projektu „Ludzie z pasją”. Piotr Górzański,
mieszkaniec Kielczy, prezentował „pasje swego
życia” – krótkofalarstwo i astronomię.Licznie
zgromadzeni mieszkańcy i młodzież mieli możliwość
uzyskania szerszej wiedzy w tym zakresie oraz
uzyskali wyczerpujących wyjaśnień nt.
posadowionych na swojej posesji anten. Nasz
pasjonat zdradził nam, że na początku było jedynie
zamiłowanie do elektroniki i to już od wczesnych lat
młodości i ciągłe ulepszanie swojego hobby.
Dowiedzieliśmy się, że krótkofalarstwo jest to hobby
polegające na nawiązywaniu łączności radiowych na
wielu pasmach radiowych przy pomocy radiostacji z
innymi krótkofalowcami, potwierdzaniu łączności za
pomocą specjalnych kart, uczestnictwo w zawodach.
Krótkofalowcy wspierają również społeczeństwo
zapewniając łączność w nagłych wypadkach,
podczas katastrof i klęsk żywiołowych.
Krótkofalarstwo jest niezwykle piękną pasją wielu
ludzi, która daje możliwość posiadania własnej
radiostacji, prowadzenia korespondencji radiowych z
całym światem przy wykorzystaniu swojego
indywidualnego znaku oraz doskonaleniu języków,
zawieraniu przyjacielskich więzi z ludźmi
mieszkającymi w bardzo odległych krajach.
Największym osiągnięciem naszego pasjonata to
uzyskanie 30 miejsca w Polsce w tej dziedzinie.
Drugą pasją p.Górzańskiego jest astronomia.
Dziedzina ta zajmuje się badaniem Wszechświata,
Słońca, planet, odkrywaniem i obserwacją ciał
niebieskich. Hobby to jest tym bardziej ciekawe, jeśli
można to wszystko zaobserwować własnym
teleskopem w domu, o określonej porze. Nasz
pasjonat zaprezentował samodzielnie wykonane
zdjęcia Księżyca, grupy gwiazd, mgławicy gwiazd.
Prezentacja swych pasji okazała się bardzo
interesująca, o czym świadczyć mogły liczne pytania,
zadawane przez słuchaczy.

Wielki Zjazd Absolwentów

Konkurs wiedzy pożarniczej
5 marca br. w sali narad Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem
przeprowadzono eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom",
którego organizatorem turnieju był Zarząd Gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Zawadzkiem. Głównym celem turnieju jest
popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad
postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki
pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W

Ludzie z pasją

turnieju uczestniczyli uczniowie klas drugich z
Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem oraz
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Żędowicach i
Kielczy. Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 13 osób
wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych. W roli
obserwatorów uczestniczyli
opiekunowie z
poszczególnych szkół, a nad właściwym
przeprowadzeniem turnieju czuwała pięcioosobowa
komisja. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się
następująco: I miejsce - Jakub Wolny z ZSG w
Kielczy, II miejsce - Aleksandra Kaniak z ZSG w
Kielczy, III miejsce - Daria Kokoszka z ZSG w Kielczy.
Uczestnicy ci zostali zakwalifikowani do
Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Z okazji 65 lecia Liceum Ogólnokształcącego
w Zawadzkiem zapraszamy wszystkich
absolwentów do udziału w Wielkim Zjeździe
Absolwentów,
który odbędzie się w dniu
2 października 2010 roku.
Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest:
1. Dokonanie wpłaty do 31 lipca 2010 roku.
Dokładne kwoty oraz nr konta będą podane w
późniejszym terminie. Szacunkowe kwoty:
a) 80 zł, jeżeli chce się uczestniczyć się w zjeździe,
ale bez balu absolwentów.
b) 130 zł, jeżeli chce się uczestniczyć się w
zjeździe łącznie z balem absolwentów.
c) 85 zł, za osobę towarzyszącą.
2. Dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej
Deklaracji Uczestnictwa (osobiście, listownie, fax,
elektronicznie) Liceum Ogólnokształcące im.
Mieszka I w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie
tel./fax (77) 4616-430
lozawadzkie@eduapple.pl
lozawadzkie@wodip.opole.pl
W programie przewidziano: uroczysty apel, mszę
świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Zawadzkiem koncelebrowaną przez
wszystkich księży uczestniczących w Zjeździe,
uroczystą akademię, zwiedzanie szkoły, spotkania
klasową, pamiątkową zdjęcia oraz na zakończenie
wspólna zabawa w Restauracji Renoma.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich
absolwentów liceum. Będzie to wspaniała okazja do
spotkania po latach i wspomnień.. Szczegółowe
informacje dotyczące zjazdu będą się ukazywać
s y s t e m a t y c z n i e n a s t r o n i e
www.lozawadzkie.wodip.opole.pl.
Powiadommy o tym wydarzeniu nasze koleżanki i
kolegów.

Zawadzkie ul. Lubliniecka
(obok Walcowni Rur)
tel. 077/461 65 17
tel. kom. 603 873 186
691 683 383
ZBUPH Rudolf Błyszcz
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„Wiatr, wypadek, ogień, woda strażak zawsze rękę poda”
Pod takim hasłem ruszyła XII edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i
młodzieży, organizowanego przez Komendę Główną
Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z
Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Etap gminny został zakończony 26
lutego br. poprzez ocenę prac przez komisję
konkursową. Spośród 49 prac, które wpłynęły na
konkurs komisja wybrała 14 prac w trzech grupach
wiekowych, które zostały przekazane do dalszego
etapu eliminacji ogólnokrajowych. Dokonując wyboru
członkowie komisji konkursowej brali pod uwagę
pomysł przedstawienia tematu konkursu,
oryginalność koncepcji pracy oraz samodzielność
wykonania. Głównym celem konkursu jest
zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko
pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości
występowania różnego rodzaju niebezpiecznych
zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia
sobie w sytuacji zagrożenia. Konkurs ma za zadanie
promować i poszerzać wiedzę, zarówno na temat
bezpieczeństwa, jak i związanej z tym działalności
służb ratowniczych, głównie straży pożarnej,

uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków,
pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk
żywiołowych. Coraz więcej wyzwań we
współczesnym świecie stoi przed strażą pożarną i
innymi służbami ratowniczymi. Człowiek powinien
mieć świadomość zmian zachodzących w naszym
środowisku naturalnym oraz wiedzę na temat
skutecznego radzenia sobie z nimi. Celem
edukacyjnym konkursu jest popularyzacja zasad i
wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności
bezpiecznego zachowania w przypadku
występowania zagrożeń, kształtowanie właściwych
postaw u dzieci i młodzieży. Tego typu konkurs daje
możliwość rozwoju wyobraźni uczestników, podobnie
jak akcje edukacyjne czy kampanie społeczne; gdzie
promuje się m.in. zasady bezpiecznego zachowania.
Oto lokalni zwycięzcy:
Kategoria wiekowa od 6 - 8 lat:
I miejsce Kamil Labus - Przedszkole Publiczne w
Żędowicach
II miejsce Anna Kot - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zawadzkiem
III miejsce Marta Niesłony - Przedszkole Publiczne w
Żędowicach

Serek i sierżanta Bogumiła Ugińskiego z
Powiatowej Komendy w Strzelcach Op. Policjanci
omówili i zaprezentowali sposoby zachowania się w
przypadku ataku psa na człowieka, tropienia śladów.
Prelegenci chętnie odpowiadali na liczne pytania
uczniów. Gościem i obserwatorem pokazów psów
był również Komendant Policji w Zawadzkiem
Krzysztof Łyżwa. Z wielkim zainteresowaniem
spotkał się również pokaz scenek związanych z
bezpieczeństwem przygotowany przez uczniów
klas IV-VI pod opieką wychowawców (scenki
dotyczyły bezpieczeństwa na ulicy, w lesie, w domu,
w szkole, w podróży, nad wodą, udzielania pierwszej
pomocy). Jury miało niełatwe zadanie przy ocenie
prezentacji scenek przez zespoły klasowe. Trzeba
zaznaczyć, że każda z klas bardzo ciekawie
przygotowała scenariusz, rekwizyty i odegrała
przedstawienie. Ostatecznie I miejsce przypadło kl.
6a, II- kl. 6b, III- kl. 5a i kl.5b a wyróżnienie kl. 4b.
Ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego
na temat: „Żyjmy bezpiecznie”. Wśród klas I-III
przyznano I miejsce- kl.3b, II- kl.3a, III- kl. 1b,
wyróżnienie kl. IIa. W klasach IV-VI laureatami
zostali: I miejsce - Aneta Wyrwich kl.4b , II - Natalia
Kucharczyk kl.4b,
III - Julia Zaręba kl. 4a.
Nagrodzeni uczniowie
otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe. Wszystkie
plakaty zostały
wyeksponowane tworząc
oprawę plastyczną
h a p p e n i n g u
profilaktycznego.
Sukces bardzo udanej
imprezy jest wynikiem
wielkiego zaangażowania
całej społeczności szkolnej
tj. uczniów, nauczycieli,
rodziców, pracowników
obsługi oraz przybyłych
gości.
M. Jaskólska
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1% Pomóżmy organizacjom

Żyjmy bezpiecznie
19 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w
Zawadzkiem podczas organizowanego Dnia
Samorządności z okazji pierwszego dnia wiosny,
odbył się happening profilaktyczny pod hasłem:
„Żyjmy bezpiecznie”. Głównym celem imprezy było
wdrożenie wszystkich uczniów szkoły do dbania o
bezpieczeństwo własne oraz bezpieczeństwo
innych osób. Temat
bezpieczeństwa został
potraktowany bardzo szeroko przez
pomysłodawców i organizatorów happeningu:
Marzenę Jaskólską, Danutę Bartosik, Jolantę
Zajączkowską. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu
z policjantami, z leśnikiem, wystawili scenki
sytuacyjne na temat bezpieczeństwa, wzięli udział w
zajęciach z programu profilaktyki agresji i przemocy:
„Bezpieczna szkoła” prowadzonych przez
wychowawców, przygotowali plakaty na konkurs
plastyczny. Anna Kutynia-Łotocka, policjantka
miejscowego Komisariatu Policji przeprowadziła
pogadankę na temat bezpieczeństwa w szkole, w
domu i na ulicy, natomiast przedstawiciel
Nadleśnictwa Józef Polis omówił zasady
bezpiecznego zachowania się na terenach leśnych.
Niezwykłą atrakcją okazał się pokaz psów
policyjnych tropiących pod opieką sierżanta Pawła

Wyróżnienia: Agnieszka Kusz i Mikołaj Grycz Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Kategoria wiekowa od 9 - 12 lat:
I miejsce Jasmina Machura - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zawadzkiem
II miejsce Justyna Damas - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zawadzkiem
III miejsce Paweł Krafczyk - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zawadzkiem
Wyróżnienia Natalia Chromy: i Helena Wajrauch z
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem
Kategoria wiekowa od 13 - 16 lat:
I miejsce Emanuel Kurerk - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zawadzkiem
II miejsce Wiktoria Wajrauch - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zawadzkiem
III miejsce Agata Polinska - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zawadzkiem
Wyróznienie Dariusz Kiedrowski - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zawadzkiem
Komisja konkursowa gratuluje pięknych prac i
serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom
konkursu oraz ich opiekunom.

Ponawiamy prośbę o wsparcie naszych lokalnych
organizacji pozarządowych posiadających status organizacji
pożytku publicznego. Do końca kwietnia br. dokonujemy
rozliczeń podatkowych. W tym właśnie okresie podatnicy
decydują do jakiej organizacji pozarządowej trafi 1% ich
podatku za 2009 r. Sposób przekazania jest bardzo prosty.
Należy tylko w odpowiedniej rubryce w rocznym zeznaniu
podatkowym wpisać nazwę organizacji, której chcemy
przekazać 1 % naszego podatku. Nie musimy wypełniać
przelewów i przekazów pocztowych, a co najważniejsze
wnosić za to opłatę bankową czy pocztową. Urząd Skarbowy
sam przekaże pieniądze wybranej organizacji.
Status organizacji pożytku publicznego z naszego terenu
posiada : Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w
Żędowicach, Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej,
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy „Stal”, Klub
Tenisa Stołowego „MOKSiR”, Ludowy Klub Sportowy
Naprzód w Kielczy, Fundacja Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych im. Św. Jana De La Salle oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego Nr 2
z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.
Prosimy do przekazywanie 1% podatku organizacją z Gminy
Zawadzkie.

Opolskie kwitnące
Celem organizowanego juz po raz drugi
konkursu „Opolskie Kwitnące” jest
wyłonienie najpiękniej ukwieconych i
zadbanych posesji prywatnych oraz
terenów i obiektów publicznych w
województwie opolskim. Konkurs
realizowany jest w ramach Planu Marketingu
Regionalnego Województwa Opolskiego „Opolskie
Kwitnące” i w swym założeniu ma zachęcić
mieszkańców do aktywnego udziału w tworzeniu
pozytywnego wizerunku ich najbliższego otoczenia,
a także dać im możliwość bezpośredniego wpływu na
wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając dodatkowo
poczucie przynależności do danej społeczności
lokalnej. Działania podejmowane w ramach realizacji
konkursowego celu są doskonałą promocją
współpracy pomiędzy mieszkańcami. Powodują
wśród nich pobudzenie aktywności oraz wpływają na
wzrost świadomości ekologicznej. Do udziału w
konkursie uprawnione są miasta, gminy miejskie i
wiejskie województwa opolskiego. Burmistrz
dokonuje oceny obiektów oraz typuje laureatów w
poszczególnych kategoriach konkursowych. W
danym roku kalendarzowym do eliminacji na
szczeblu wojewódzkim, można dokonać jednego
zgłoszenia w danej kategorii konkursowej.
Konkurs obejmuje następujące kategorie:
Kategoria „Wspólnota lokalna”, do której zaliczane
są m.in.:
1) przysiółek,
2) wieś lub miasto,
3)wspólnota mieszkaniowa / spółdzielnia
mieszkaniowa,
4) osiedle,
5) dzielnica.
Kategoria „Obiekt prywatny”, do której zaliczane
są m.in.:
1) domy jednorodzinne,
2)pojedyncze domki w zabudowie bliźniaczej i
szeregowej.
Kategoria „Obiekt dostępności publicznej”, do
której zaliczane są m.in.:
1) obiekty rekreacyjno - sportowe,
2) obiekty hotelowe,
3) obiekty gastronomiczne,
4) obiekty socjalne,
5) obiekty użyteczności publicznej,
6) przedsiębiorstwo.
Kategoria „Rzeźba floralna” do której zaliczane są
m.in.: Projekty stanowiące m.in.: ukwiecony element
małej architektury, budowle kwiatowe
z
wykorzystaniem przedmiotów gospodarczych,
starych maszyn lub urządzeń użytkowanych w
domach, zakładach pracy lub innych obiektach.
Laureaci I miejsc w kategoriach: „Obiekt prywatny”,
„Obiekt dostępności publicznej”, „Rzeźba floralna”
otrzymują statuetki, dyplomy oraz nagrody w postaci
voucherów o wartości 3.000 zł do zrealizowania w
określonym terminie w wybranych sklepach
ogrodniczych. Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie internetowej www.umwo.opole.pl
oraz www.zawadzkie.pl
Chętnych, w poszczególnych kategoriach,
prosimy o zgłaszanie swoich obiektów w terminie
do 30 kwietnia 2010 roku do Urzędu Miejskiego.

Agroturystyka dobrym interesem
Co to jest agroturystyka?
Agroturystyka to nowy, szczególny rodzaj turystyki
wiejskiej, znanej w Polsce od dawna, jako wczasy pod
gruszą.
Jest to forma wypoczynku u rolnika, w
funkcjonującym gospodarstwie rolnym, gdzie można
mieszkać, jadać wspólne posiłki z gospodarzami,
uczestniczyć w wielu pracach polowych, obserwować
jak na co dzień wygląda hodowla zwierząt i produkcja
roślinna.
W agroturystyce mamy zapewnioną domową
atmosferę i możemy liczyć na zdrową, świeżą
żywność. Mieszkanie na wsi to przestrzeń, swoboda,
świeże powietrze, zieleń.
Można czynnie uprawiać sporty letnie, zimowe,
zbierać runo leśne, łowić ryby, fotografować
zwierzęta.
Agroturystyka jest lekiem na uciążliwości egzystencji
współczesnego mieszkańca miasta. Jest jedną z form
turystyki - tzw. alternatywnej - przeciwko całej rzeszy
silnie zorganizowanych sposobów wypoczynku.
Jednocześnie jest też dodatkowym źródłem
dochodu dla rolników prowadzących gospodarstwa
agroturystyczne.
Dlaczego urlop
agroturystycznym?

w

gospodarstwie

Gwałtowny rozwój techniki,
powstanie dużych miast, hałas,
zanieczyszczenie środowiska,
rodzą w nas silną potrzebę czasowej
lub stałej zmiany stylu życia i chociażby na bardzo krótko ucieczki od miejskiego zamieszania.
To właśnie agroturystyka zapewnia bezpośredni
kontakt z przyrodą i odpoczynek. Jest formą
ekoturystyki, ponieważ ma minimalny wpływ na
środowisko. Nie wymaga dużych nakładów
finansowych, wznoszenia nowych budynków, dzięki
czemu przyczynia się do zachowania środowiska
wiejskiego. Najczęściej agroturystyka jest związana z
gospodarstwami ekologicznymi i w związku z tym, jest
najbardziej naturalną formą odpoczynku. W Polsce
jest to naprawdę zdrowy wypoczynek z uwagi na
niskie wykorzystywanie przez lata nawozów
sztucznych i środków ochrony roślin.
Zalety agroturystyki
- Agroturystyka przyczynia się do
rozwoju gospodarstw rolnych oraz
miejscowej infrastruktury wiejskiej.
- Aktywizuje miejscowy rynek
pracy.
- Zmusza rolników do rozbudowy i
modernizacji zasobów
mieszkaniowych.
- Daje dodatkowe dochody gospodarzom i budżetom
lokalnym.
- Zatrzymuje ludzi młodych w gospodarstwach rolnych.
- Stwarza możliwość atrakcyjnego wypoczynku,
zwłaszcza dla osób mniej zamożnych.

- Jednocześnie pozwala na zachowanie rodzinnych
gospodarstw rolnych, pomaga chronić wiejski styl
Sprawdź sam:
- www.agroturystyka.pl
- www.goscinnawies.pl
- www.e-agro.pl
- www.eintegracja.com/agro/
Niektóre gospodarstwa agroturystyczne w
naszej okolicy:
- DZIKA CHATA w Staniszczach Małych:
Tel.: 77 46 11 802, www.dzikachata.pl
- AGRO-PYTTEL w Jemielnicy:
Tel.: 77 46 32 702, www.agropyttel.ovh.org
- POD LASEM w Staniszczach Wielkich:
Tel.: 77 46 11 784
Zainteresowanych prosimy o kontakt z
Urzędem Miejskim w Zawadzkiem,
pod numerem telefonu:
tel.: 77 4623 113
lub w pokoju 304,
do dnia 9.04.2010,
bądź z sołtysem swojej wioski.
Urząd Miejski w Zawadzkiem pragnie
zainteresować swoich mieszkańców tematyką
agroturystyczną i rozwojem gospodarstw rolnych.
W tym celu planuje się zorganizować spotkanie
na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku, dla
osób zainteresowanych utworzeniem
gospodarstwa agroturystycznego.
Na spotkaniu:
- przedstawimy szczegółowe
informacje
dotyczące tego rodzaju inwestycji,
- p o w i e m y, s k ą d m o ż n a p o z y s k i w a ć
dofinansowywanie,
- swoimi doświadczeniami podzielą się osoby,
które już takowe przedsięwzięcia prowadzą.
W przypadku zainteresowania możliwe jest
zorganizowanie wyjazdu do gospodarstwa

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA ROLNIKÓW
ZAINTERESOWANYCH ZAŁOŻENIEM
GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO
CHĘTNYCH PROSIMY O KONTAKT
do 9 kwietnia 2010 r.
Z SOŁTYSEM SWOJEJ WIOSKI
BĄDŹ Z URZĘDEM MIEJSKIM
W ZAWADZKIEM:
Tel.: 77 4623 113
LUB W POKOJU 304.

Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji

Wiosna z PTTK
Termin

(pozw. Wojewody Śl. Nr ŚR/I/66200/68/1/08)

Nazwa

IX Wiosenny Rajd Rowerowy
19 kwietnia „Ścieżkami Gmin Doliny
Małej Panwi Wiosna 2010”
8 maja

XXIX Zlot Śladami Dawnego
Hutnictwa „REGOLOWIEC 2010”

29 maja

Rajd Młodzieży szkolnej
„Góry Opawskie 2010”

Naprawa sprzętu AGD
lodówek, pralek, zmywarek
tel. 034 356 42 31
696116102
662334581

Stacja demontażu pojazdów
42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444
kom. 605.272 666, 603.363 638
info@demontaz.com
(niepsprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)
Dobrodzień

Pawonków

Lubliniec

Częstochowa

Skrzydłowice
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Kubusiowi Przyjaciele Natury
Przedszkole Publiczne w Żędowicach bierze
udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
organizowanym przez firmę Tymbark oraz markę
Kubuś. Partnerem merytorycznym Programu jest
Fundacja Partnerstwo dla Środowisk. Dzieci z
wielkim zainteresowaniem uczestniczą w zajęciach o
tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Za
przeprowadzone wybrane działania, przygotowanie
raportu i uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów,
przedszkole może uzyskać tytuł „Kubusiowi
Przyjaciele Natury” oraz dodatkowe materiały
edukacyjne i drobne upominki.

Przebudzenie
protest przeciw pokusom
współczesnych nastolatków
Szkolna grupa teatralna Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Zawadzkiem odwiedziła świetlicę środowiskową
działającą przy Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zawadzkie z jednym ze swych repertuarowych
przedstawień pt. „Przebudzenie”. Wybór sztuki
podyktowany był celem spotkania, czyli ukazaniem
wychowankom świetlicy oraz zaproszonym rodzicom,
zgubnego wpływu używek na ludzkie życie.
Przedstawienie poruszało problem osamotnienia
młodego człowieka w rodzinie, a także jego odrzucenia
przez środowisko rówieśnicze.Monolog zagubionej i
osamotnionej bohaterki przeplatany był scenkami,
ukazującymi jej przeżycia oraz tańcem
symbolizującym dobro (tancerki w bieli), jak również
zło (tancerki w czerni) czyhające na młodzież pod
różnymi postaciami, m.in. używek. Uleganie pokusom
współczesnego świata wpływa na zanik empatii,
współczucia a także zrozumienia wśród młodzieży,
dlatego też warto podejmować wszelkie działania, aby
przypominać tym młodym ludziom o wartościach, które
należy pielęgnować i nie dopuszczać do ich
zatracenia. Do wartości tych niewątpliwie należą:
miłość, przyjaźń, zrozumienie i szacunek wobec
drugiego człowieka. Gra młodych aktorów wzbudziła
podziw wśród zgromadzonych gości, oczekujących
podobnych wrażeń w przyszłości.
D. Bugajewska, V. Początek

Nie wypalaj traw
Wypalanie traw i zarośli jest
prawnie zabronione! Jest to jeden z
najbardziej brutalnych sposobów
niszczenia środowiska. Wbrew
pozorom, wypalanie nie daje żadnych
korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody
dla przyrody, jak i dla samego człowieka.
Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania
atmosfery poprzez "wyrzucanie" do niej dziesiątków
ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych
związków chemicznych, a stan atmosfery ma
bezpośredni wpływ na kondycję zdrowotną
społeczeństwa.Dym pochodzący z wypalania jest
bardzo niebezpieczny nie tylko z powodu zatruwania
atmosfery. Wypalanie traw nierzadko utrudnia
również poruszanie się po drogach kierowcom. Gęsty
dym ścielący się na drogach ogranicza widoczność, w
wyniku czego, podobnie jak we mgle, dochodzi do
wielu wypadków i kolizji. Wypalanie traw niszczy także
wszystkie znajdujące sie w jego zasięgu zwierzęta,
nie tylko szkodniki. Giną organizmy glebowe, owady
zapylające kwiaty, drobne kręgowce, pisklęta
wcześnie zakładających gniazda ptaków. Zdarza się,
że w pożodze tracą życie zwierzęta chronione, czy
domowe. Przy wypalaniu giną miedzy innymi mrówki.
Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów
szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki
roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy
organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy.
Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze
szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce. Ogień
uśmierca też wiele pożytecznych zwierząt
bezkręgowych, takich jak dżdżownice mające
pozytywny wpływ na strukturę gleby. W naszej
świadomości zalągł się mit, że wypalanie traw i słomy
poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej
nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że
ogień to "najtańszy herbicyd" do zwalczania
chwastów. Okazuje się jednak, że ogień nie tylko
zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale
także wyjaławia glebę. Łąka czy pastwisko po
wypaleniu się zazielenią, ale będą bezwartościowe. O
to, aby nasiona chwastów nie rozsiewały się, należy
dbać na przestrzeni całego roku. Zastanówmy sie
więc zanim sięgniemy po zapałki czy zapalniczkę.
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Ale jajo
Już po raz jedenasty spotkali się miłośnicy
kroszonkarstwa na Międzyszkolnym Konkursie
Kroszonkarskim. Organizatorem był Zespół SzkolnoGimnazjalny im. Wincentego z Kielczy w Kielczy.
Wzięło w nim udział 38 uczniów ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych. Startowali w 4 kategoriach:
klasy I- III szkoły podstawowej, IV- VI szkoły
podstawowej, klasy gimnazjalne oraz
ponadgimnazjalne. Wszyscy uczestnicy
wykonywali swoje prace techniką rytowniczą,
wyjątek stanowili uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych. Ocenie poddawane były dwie
prace-jedna wykonana w domu i druga
kroszona w trakcie konkursu. Komisja
konkursowa, której kroszenie jaj nie jest obce,
gdyż sami od lat się tym zajmują w składzie
Urszula Piekacz, Helena Świtała, Elżbieta
Weber, Wilhelm Wyrwich nie miała łatwego
zadania. W kategorii klas I-III: I miejsce zajęła
Karolina Wanat z Kielczy, II miejsce Ewelina
Strzelbicka z Żędowic, III m-miejsce Julia
Plachetka z Kielczy. W kategorii klas IV-VI: I

miejsce zajęła Agata Spik z Żędowic, II miejsce
Weronika Bujara z Kielczy, III miejsce Natalia Głodek
z Żędowic. W kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce
Beata Czapla z Żędowic, II - Julia Kocot z Kielczy, III -

zaprezentowała przedstawienia „Śląskie wesele”
oraz „Darcie pierza”. W zupełnie inną europejską
tradycję, wywodzącą się z greckich korzeni,
wprowadziła zebranych grupa Kielczańskie
Nastolatki. Przedstawiła sztukę „Narcyz
zdradziecki kwiat”. Ukazała jak różne oblicza
może mieć miłość.
„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych
wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie miejsce
na rzeczy stare, uświęcone tradycją. Wierność
korzeniom jest zawsze twórcza, otwarta na nowe
wyzwania, wrażliwa na znaki czasu, oznacza
nade wszystko umiejętność budowania
organicznej więzi między odpowiednimi
wartościami” kielczańskie „Ale jajo!” wpisuje się
w słowa Jana Pawła II, wypełnia jedno z zadań,
które nam pozostawił.

Daria Bartoszek z Kielczy.
Natomiast w kategorii klas
ponadgimnazjalnych I
miejsce Sylwia Szłapa, II
miejsce Damian Szczęśniak
obydwoje z Zespołu Szkół
Z a w o d o w y c h w
Zawadzkiem. Przyznano
również wyróżnienia
Weronice Poliwodzie i
Wiktorii Tkaczuk z
Zawadzkiego. Uczniowie z
Zespołu Szkół Specjalnych
Caritas w Zawadzkiem oraz
Anna Liszka z ZSG w
Kielczy pracowali techniką
dowolną. Wszyscy otrzymali
wyróżnienia. Dużą atrakcją
był występ grupy Danieckie
Smaterloki, która

Wielkanoc w innych krajach
W Niemczech Wielkanoc zaczyna się w Wielki Piątek. Jest to
dzień wolny od pracy. Uroczyście obchodzona jest niedziela i
poniedziałek, nieznana jest jednak popularna w Polsce tradycja
"lanego poniedziałku". Dzieci w przygotowywanych specjalnie
kolorowych koszyczkach znajdują prezenty, jajka, czekoladowe
zajączki. W Niemczech trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez
zajęcy. Wykonane z czekolady zdobią witryny niemieckich
sklepów już przed świętami.
W niektórych regionach, przygotowuje się święconkę zjadaną w
Pierwsze Święto na śniadanie. Szczególnym niemieckim
zwyczajem jest malowanie na zielono jajek w Wielki Czwartek,
zwany z tego powodu Zielonym Czwartkiem. Przyjaciele
obdarowują się ręcznie zdobionymi jajkami. Na stole wielkanocnym znaleźć można
podobnie jak w Polsce baby drożdżowe, sernik i dobrą kiełbasę. Po świątecznym
śniadaniu Niemcy lubią bawić się w tłuczenie jaj. Stukają się jajkami - chodzi o to by
uszkodzić skorupkę przeciwnika nie naruszając własnej. Charakterystyczny dla
Świąt Wielkanocnych jest tam Bukiet Wielkanocny. Są to zielone gałązki przybrane
głównie wydmuszkami.
Tradycje wielkanocne w Chorwacji składają się zarówno z tych znanych,
popularnych w krajach europejskich, jak i ze specyficznych lokalnych obrzędów.
Symbolem Wielkanocy jak prawie wszędzie jest jajko, a konkretniej pisanka.
Motywy są różne choć najczęściej jednokolorowe. Jajka kolorowane były
tradycyjnie za pomocą buraków, łupin cebuli, sadzy, korzeni pokrzywy czy szpinaku.
W Chorwacji znana jest też metoda zdobienia jajek przy pomocy gorącego wosku.
Czasami na jajach występują motywy i napisy o treści religijnej. Tak
przygotowanymi jajkami Chorwaci często obdarowują najbliższych. Oprócz
pisanek często spotykanymi motywami są również zające (symbol płodności) i
kurczaczki. Święcenie potraw w Wielkanocną Sobotę jest nadal popularnym w
Chorwacji zwyczajem. Zawartość koszyczków jest tradycyjna: pieczywo, jajka,
wędlina.
Niektóre szwedzkie tradycje są dość podobne do tradycji polskich. U większości
Szwedów święta rozpoczyna Wielkanocny Piątek. Święta Wielkanocne w Szwecji
wyraźnie zauważyć można od Wielkanocnego Piątku, kiedy domownicy smagają
się brzozowymi gałązkami. Robią to na pamiątkę biczowania Chrystusa. Gałązki
można zorganizować samemu, albo też kupić na szwedzkich targowiskach, są
kolorowe, ozdobione piórkami i koralikami. Czasami Szwedzi stosują formę
uproszczoną i ograniczają się do ściągnięcia kołdry ze śpiącej osoby. Popularny jest
tu zwyczaj barwienia jaj. Szwedzi używają w tym celu dębowych liści, łupin cebuli i
kłosów zbóż. W Wielkanocną Sobotę dziewczęta ubrane w długie suknie, z
barwnymi piegami - przebrane za wiedźmy chodzą po domach zbierając drobne i
słodycze. W niektórych miastach tradycja dziecięcego kolędowania ma miejsce w
Czwartek.
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Numer porządkowy nieruchomości
- wielkie i małe litery alfabety
Wiele kontrowersji wzbudza
temat pisowni numerów
porządkowych posesji. Chodzi
głównie o litery w numeracji. Czy
ma być to małe “a”, czy też “A”?
Sposób ustalania numerów
porządkowych oraz oznaczania
nimi nieruchomości
zabudowanych, jak i przeznaczonych pod zabudowę,
określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
28 października 2004 r. w sprawie numeracji
porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz.
2432).
Ustawodawca jednoznacznie określił zasady
oznaczania nieruchomości numerem porządkowym:
poza wyjątkami opisanymi poniżej każda
nieruchomość powinna mieć jeden numer
porządkowy, przy czym tym samym numerem
porządkowym oznacza się również budynki położone
na tej nieruchomości.
Szczególnym przypadkiem stanowiącym wyjątek
w oznaczaniu nieruchomości (nurtującym wielu
mieszkańców naszej gminy) jest wprowadzanie do
istniejącej już numeracji porządkowej małych i
dużych liter alfabetu łacińskiego.
Jeżeli na nieruchomości oprócz budynku
przylegającego do ulicy znajduje się jeden lub
większa liczba budynków położonych w głębi
nieruchomości, wówczas budynki te oznacza się
numerem porządkowym, który ma cała
nieruchomość, z dodatkowym oznaczeniem
kolejnymi wielkimi literami alfabetu łacińskiego, z
wyłączeniem liter właściwych wyłącznie językowi
polskiemu.
W przypadku podziału nieruchomości na dwie
albo więcej nieruchomości przylegających do ulicy,
można wprowadzić do istniejącej już numeracji
dodatkowe oznaczenie poprzez dodanie do
istniejących numerów małych liter alfabetu
łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych
wyłącznie językowi polskiemu.
Oznaczenie nieruchomości numerem
porządkowym może nastąpić z urzędu, bądź też na
wniosek właściciela lub osoby faktycznie władającej
nieruchomością.
O nadaniu numeru porządkowego z urzędu
zawiadamia się pisemnie właściciela ujawnionego w
ewidencji gruntów i budynków, a w przypadku
nadania numeru na wniosek właściciela lub osoby
faktycznie władającej nieruchomością zawiadamia
się pisemnieZdobywcy
wnioskodawcę.
Grand PriX - ZSS Kadłub
Dodatkowych informacji dotyczących
przedstawionego zagadnienia udziela Referat
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (pokój
nr 302, tel. 77 4623144)

Zapisy do przedszkoli
Publiczne przedszkola dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zawadzkie wprowadza
zapisy dzieci do przedszkoli na rok szkolny
2010/2011. Druki kart zgłoszeń dziecka do
przedszkola są już dostępne w placówkach.
Przypominamy, że zgodnie ze statutami w/w
przedszkoli pierwszeństwo posiadają dzieci :
-6-letnie odbywające roczne przygotowanie
przedszkolne,
-matek (ojców) samotnie wychowujących dzieci,
-matek (ojców), wobec których orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
względnie całkowitą niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji , na
podstawie odrębnych przepisów,
- umieszczone w rodzinach zastępczych,
- wobec których orzeczono stopień
niepełnosprawności,
- obojga rodziców pracujących.
W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż
jest miejsc przewidzianych w projekcie organizacji
przedszkola, o przyjęciu dziecka będzie decydować
przedszkolna komisja kwalifikacyjna, w której
uczestniczy min. przedstawiciel rady rodziców.
Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010
roku. Listy dzieci przyjętych zostaną wywieszone na
tablicy ogłoszeń przedszkoli do 15 maja br.. W
terminie 2 tygodni od wywieszenia list, rodzice dzieci
nie przyjętych do przedszkola mogą składać
odwołania do dyrektora przedszkola.
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Śladami Chrystusa
Mieszkańcy Zawadzkiego 26 marca przebyli
drogę krzyżową z kościoła Najświętszego Serca

idących jednym rytmem, na mężczyzn niosących
krzyż nasunęła się refleksja: Panie, czy Ty nam
jeszcze raz przebaczysz? Odpowiedź
usłyszymy na pewno w rozpiętych
ramionach Chrystusa, w przebitym
sercu Jezusa i powiemy: „To nie
gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech”.
Oby każdy z nas spotkał Jezusa na swej
drodze, jak uczniowie idący do Emaus.

Pana Jezusa do kościoła św. Rodziny.
Droga krzyżowa wprowadza w
misterium męki Jezusa, pobudza do
uczuć skruchy, ugruntowuje nasze
upodobnienie się w Jego
poświęceniu się Ojcu i ludziom.
Droga krzyżowa uświadamia nam,
że mamy przez życie iść drogą z
Jezusem. Patrząc na kolumny ludzi

Już wkrótce zabrzmi hymn „Gaude Mater Polonia”
18 kwietnia 2010 roku o godzinie 16.00
w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. w
Kielczy odbędzie się koncert pn. „Koncert
Vincentio de Kielcza - „Gaude Mater
Polonia”. Koncert jest kontynuacją
Festiwalu „Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in
memoriam”. Festiwalu Ziemi Opolskiej, Ziemi Śląskiej,
ku czci Wincentego, wybitnego zakonnika, poety i
kompozytorem, pochodzącego z rodu rycerskiego ze
wsi Kielcza. Festiwal jest imprezą, która podkreśla, iż
kultura narodu rozkwitać powinna nie tylko w salach
filharmonicznych i operowych, ale także w mniejszych
ośrodkach.
W programie przewidziano
„Kościelny
rok w
baroku - G.F.Händel,
J.S.Bach,P.J.Vejvanovský”
G.F.Händel Suita D - dur
J.S.Bach Andante i Allegro z Sonáty BWV 1003
J.S.Bach aria z Kantaty Jesus soll mein erstes Wort.
BWV 171
P.J.Vejvanovský Sonáta A4 g-moll
J.S.Bach - Preludium in C
J.S.Bach-Ch.Gounod Ave Maria
G.F.Händel Let the Bright Serafim
„Campagnuollo Barok Ancamble”
w składzie:
Anna Sokolova - sopran

Jana Šnerchová - skrzypce
Samuel Mach - skrzypce
František Mizera trąbka piccolo
Marie Jakubíková - wiolonczela
Michal Gemrot - fagot
Martin Jakubík - pozytyw organowy, kierownik
artystyczny
Serdecznie zapraszamy wszystkich melomanów i
miłośników muzyki poważnej, a słowo o muzyce
wygłosi Jacek Woleński
„Campagnuollo Barok Ancamble”
Znany czeski zespół o barwnym składzie, łączącym
smyczki z instrumentami dętymi drewnianymi
i blaszanymi, tworzą wybitni muzycy Moraw i Śląska,
na co dzień związani z orkiestrami miast Odry,
Ostrawa, Opava. Na szczególną uwagę zasługuje
kopia pięknego barokowego instrumentu, pozytywu
organowego. Jego użycie umożliwia granie muzyki
organowej od ołtarza także w tych miejscach, gdzie nie
ma organów. Zespół znany jest publiczności wielu
krajów europejskich, europejskich w tym także polskiej
jako gość festiwali m.innymi: im.L.van Beethovena w
Głogówku czy im. M. Brosiga w Paczkowie. Kierownik
artystyczny Martin Jakubik gra także na pozytywie
organowym.

GABINET GINEKOLOGICZNY
ginekologpołożnik Mirosława Zajdel
Zawadzkie, Os. Świerkle 6
środa, piątek, 1800 - 2000
tel. 77 - 4616041

W Żędowicach „berali”
Już po raz trzynasty Zespół Szkolno Gimnazjalny
w Żędowicach był gospodarzem Gminnego
Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”.
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji regionu
Śląska i pamięci korzeni swoich przodków. Tradycja i
gwara śląska przetrwała dzięki wielu osobom wśród
których są nauczyciele Zespołu Szkolno
Gimnazjalnego w Żędowicach. Konkurs jest imprezą
środowiskową. Uczestniczą w im uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy.
Eliminacje odbywają się w dwóch kategoriach :
indywidualnej i zespołowej. Przedstawiane przez
młodych aktorów monologi i scenki rodzajowe nie
mogą być wcześniej publikowane. Tematyka
wystąpień dotyczy tradycji, obrzędów i zwyczajów
związanych z naszym regionem. Pierwsza edycja
konkursu pod nazwą „Żandowickie klachanie” miała
miejsce w 1997 roku. Od tego czasu, co roku,
uczniowie Zespołu Szkolno Gimnazjalnego,
zaproszeni goście oraz mieszkańcy Żędowic mają
możliwość uczestniczenia w prawdziwym festiwalu
gwary śląskiej. Zwycięzcy etapu gminnego
uczestniczą w Wojewódzkim Konkursie
Gawędziarkim w Izbicku. Z czasem uroczystość ta

stała się swoistą galerią sztuki śląskiej, gdyż
towarzyszy jej wystawa dawnych sprzętów,
przedmiotów codziennego użytku, strojów, obrazów
czy fotografii. Niejednokrotnie swoje prace wystawili
także artyści ludowi, między innymi. Teodor
Drzymała, A.Bartosik, Alina Lachcik, Teofil Lachcik,
Jan Maniura, Kathe Mrass, Urszula Piekacz. Od kilku
lat konkurs uświetniają śląskie tańce ludowe w
wykonaniu szkolnego zespołu tanecznego
„Żędowianie”. Największe osiągnięcia w etapie
wojewódzkim osiągnęli :
- Tomasz Koj - VI miejsce w 1997 r.
- Tomasz Koj - II miejsce w 1999 r.
- Zespół ze Szkoły Podstawowej w Żędowicach - II
miejsce w 1999 r.
- Aneta Dymarek - VIII miejsce w 1997 r.
- Aneta Dymarek - V miejsce w 2000 r.
- Michał Koj - IV miejsce w 2000 r.
- Zespół z Publicznego Gimnazjum Nr 2
w Żędowicach - II miejsce w 2001 r.
- Zespół z Publicznego Gimnazjum Nr 2
w Żędowicach - I miejsce w 2003 r.
- Zespół z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego
w Żędowicach - IV miejsce w 2005 r.

- Magdalena Włodarz - I miejsce w 2006 r.
-Beata Świerc -I miejsce w 2006 r.
Tegoroczny konkurs odbył się w dniu 19 marca br., a
mieszkańcy gminy mogli podziwiać wykonawców na
występie pokazowym w zawadczańskim Domu
Kultury 21 marca. W tegorocznym „beraniu” w
kategorii indywidualnej udział wzięło jedenastu
uczestników, natomiast w kategorii zespołów, udział
wzięło osiem zespołów. Oto tegoroczni zwycięzcy :
W kategorii indywidualnej I miejsce zajął Markus Buk
z monologiem pt. „Babski comber”, II miejsce Sonia
Guzy -„Mój Dzióbeczku Kochany…”, III miejsce
Artur Koźlik - „Wspominki weterana”. Wszyscy z
Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Żędowicach. W
kategorii zespołowej I miejsce zajął zespół z ZSG w
Żędowicach za scenkę „Ecik czeko na Dzieciątko”, II
miejsce również zespół z ZSG w Żędowicach „Z
fajnyj miski się niy najysz”, III miejsce, zespół z
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem za
spektakl „Czerwony Kapturek”. Jury było
jednomyślne z publicznością. Oprócz wsłuchania się
w monologi i scenki można było zwiedzić wystawę
obrazująca śląską izbę.
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APTEKI DYŻURUJĄ

Krzyżówka

Kącik kucharski
żurek wielkanocny
składniki
1,5 l wywaru z mięsa i warzyw,
1 l żuru,
50 dag surowej białej kiełbasy,
4 jajka na twardo,
1/2 szklanki gęstej śmietany,
30 dag pieczarek
1 łyżka startego chrzanu,
5 ząbków czosnku,
3 liście laurowe,
1,5 łyżki majeranku,
10 ziarenek czarnego pieprzu
sól i pieprz.

kwiecień/apteka

Poziomo:
1. Może być deszczu, rosy, łez, potu
2. W nim jak w garncu
3. Rodzi orzechy laskowe
4. Kwitną żółto na łące
5. Wiosną... jest coraz dłuższy, a noc coraz krótsza
6. Wiosenny ptak śpiewający nad polami
7. Jego przysmakiem są żaby
8. Np. paź królowej, bielinek, cytrynek
9. “Przebija” śnieg
10. Chętnie topiona w pierwszy dzień wiosny
11. Kwitną na wierzbach
12. Ulubiony kolor wiosny

Kolorowe pisanki

Zapraszamy po nagrody
Prawidłowe rozwiązanie „Świątecznego konkursu
dla Pań” i jednocześnie talon na kwotę 100 zł do
wykorzystania w Drogerii wylosowała Irena
Adamczyk z Zawadzkiego. Zapraszamy po odbiór
nagrody, do Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój
nr 304.Gratulujemy.

Chwila relaksu
Dzywiny tieskt
Zdognie z nanjwoymszi baniadmai
perzporawdzomyni na bytyrijskch uweniretasytch nie
ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao
solwa. Nwajzanszyeim jest, aby prieszwa i otatsnia
lteria byla na siwom mijsecu, ptzosałoe mgo? być w
niaedziłe i w dszalym caigu nie pwinono to sawrztać
polbemórw ze zozumierniem tksetu.
Dzijee sie tak datgelo, ze nie czamyty wyszistkch lteir
w sołwie, ale cłae sołwa od razu.
............................
1.Jaka jest różnica pomiędzy wróżką a czarownicą?
2. Kto mówi wszystkimi językami świata?
3. Jak długo żyje mysz?
4. Co to jest łopata?
5. Papież tego nie używa, a mąż daje żonie?

Żółty - liście brzozy i olchy, kora szakłaka i młodej
jabłoni, drewno morwy, suszone kwiaty jaskrów
polnych, majówka błotna, trzcina i rumianek, łuski
zwykłej cebuli oraz igły modrzewiowe.
Czerwony - marzanna, kora kruszyny i dębu,
olchowe szyszki, owoce czarnego bzu, suszone
jagody, cebula.
Pomarańczowy - z marchwi i dyni oraz z
połączenia czerwonego i żółtego
Brąz - łupiny i korzenie orzecha oraz igliwie jodły.
Bardzo ciemny brązowy - dębu i olchy.
Złoty - przez połączenie brązowego z żółtym
Niebieski - owoce tarniny
Fiolet - płatki ciemnej malwy i mieszanie koloru
czerwonego i niebieskiego
Zieleń - niektóre trawy, zioła, w tym głównie
pokrzywa, liście barwnika, młode żyto
Czerń - wygotowane olchowe szyszki.

Rady babuni

gdzie góra, gdzie dół
Zapach ryby na naczyniach
Woń ryby zniknie z naczyń w których były
przyrządzane po przetarciu ich skórką cytryny.
...................................
Pryskający olej
Aby rozgrzany tłuszcz nie pryskał z patelni, posyp
go szczyptą soli.
...................................
Zabarwione dłonie
Zabarwione ręce podczas obierania warzyw znowu
odzyskają swój naturalny kolor po wyczyszczeniu
ich plasterkiem cytryny.
...................................
Farbujące buty
Jeśli buty farbują ci rajstopy przetrzyj je szmatką
nasączoną octem lub spryskaj lakierem do włosów.
Buty możesz włożyć dopiero gdy całkowicie
wyschną.
...................................
Wyschnięte rodzynki
Wyschnięte rodzynki znów staną się miękkie, gdy
włożysz je na pół godziny do soku z cytryny.

1. Co najmniej 30 lat.
2. Echo.
3. To zależy od kota
4. Ręczny przenośnik materiałów sypkich
5. Nazwisko.

Białe pieczarki - jeśli umyte i pokrojone pieczarki
skropisz sokiem z cytryny, nie będą ciemniały.
...................................
Rosół będzie miał ładny kolor, jeśli do garnka
włożymy umytą łuskę od cebuli.
...................................
Świece palą się jaśniej i wolniej się stapiają, jeśli
naokoło knota podsypiemy trochę soli.
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Sposób przygotowania:
Kiełbasę zalać gorącym wywarem, liść laurowy
i ziarna pieprzu. Gotować 30 min. Wlać zakwas
i gotować na wolnym ogniu przez 20 min. Wyjąć
kiełbasę, zupę przecedzić. Dodać chrzan
i przeciśnięty przez praskę czosnek, śmietanę
i majeranek. Doprawić solą i pieprzem do smaku.
Kiełbasę pokroić w plastry. Dodać da żurku. Pieczarki
pokroić na ćwiartki, lekko podsmażyć i wrzucić do
żuru. Zagotować. Podawać z połówkami jajek.

jajka faszerwoane
składniki:
6 jaj
ugotowane mięso
szynka
majonez
chrzan, szczypiorek, sok z cytryny, ogórek, pół
czerwonej papryki, pomidor, puszka sardynek lub
szprotek w oleju, pół dymki, twarożek naturalny,
kawałek pora, sól, cukier i pieprz.
Sposób przyrządzenia:
Ugotować jaja na
twardo, obrać. Każde
jajko przeciąć wzdłuż na
połowę. usunąć żółtko, a
w jego miejsce nałożyć
farsz. Układać na
udekorowanym
z i e l e n i n ą
i
żółtkami półmisku.

rozdrobnionymi
Farsze:
szynkowy: szynkę drobniutko pokroić, wymieszacć
z żółtkiem i majonezem, przyprawić.
majonezowy: utrzeć 2 ugotowane na twardo żółtka z
2 łyżkami majonezu kieleckiego i dodać posiekany
s z c z y p i o r e k l u b s z c z y p i o r.
mięsny: mięso zemleć w maszynce, przyprawić
d o d a ć
c h r z a n
i
m a j o n e z
paprykowy: bardzo drobno posiekać ogórek, pół
czerwonej papryki, pomidora i kawałek pora
wymieszać z majonezem, przyprawić.
rybny: dwa żółtka dodać do sardynek lub szprotek z
puszki, dodać łyżkę majonezu, przyprawić.
pomidorowy: pomidora sparzyć obrać ze skórki,
usunąć dokładnie miąższ, drobno posiekać, połączyć
z ż ó ł t k a m i i m a j o n e z e m .
Wszystkie farsze przyprawiamy wg upodobań.

Dwa świetliki wybrały się na podryw. W oddali
widać światełko:
- To ja lecę - mówi jeden.
Po chwili słychać bardzo głośny pisk i świetlik
wraca:
- I co, laska? - pyta drugi.
- Nie, papieros...
...................................
Ile żyje dżdżownica złapana przez wędkarza?
- Dwa dni z hakiem.
...................................
- Czym różni się mężczyzna od telefonu ?
- Niczym. Albo pomyłka, albo zajęty, albo poza
zasięgiem.
...................................
Jasio do ojca:
-Tato, jak możesz uważać, że na innych planetach
nie ma życia?!
To po co wiesza się te tabliczki: "obcym wstęp
wzbroniony"?

Sport w Krajobrazach
Skat
Mistrzostwa sekcji
W ramach mistrzostw sekcji skata MOKSiR
Zawadzkie zostały rozegrane 27 turniejów w których
wzięło udział 39 zawodników. Nastąpiła zmiana na
pozycji lidera. Na 3 turnieje przed zakończeniem
rywalizacji, na czele stawki jest zawodnik gospodarzy
Antoni Świtała. Kolejność czołówki przedstawia się
następująco:

Niezły wynik w 2 kolejce

1. KS Łabędy Gliwice II
2. U Jana Tychy
3. Nadwiślan Góra
4. Grin Siemianowice Śl.
5. Orkan Mikołów Kamionka
6. SK Barbara Chorzów II
7. MOKSiR Zawadzkie
8. Nitron Krupski Młyn
9. Mifama Mikołów
10. Grobla Ćwiklice
11. LKS Jedność 32 Przyszowice
12. Sokół Imielin
13. Guido Zabrze
14. TS Pszczyna
15. KWK Pokój Ruda Śl. II
16. Sokół Wola
17. BIS Tychy
18. Olimp MDK Bogucice
19. DDK Brzeziny Śl.
20. KWK Wujek Katowice

27
25
24
24
24
23
23
23
23
22
22
22
22
21
21
21
21
19
18
15

24395
23532
23319
23305
22441
24001
22142
21892
21776
21961
21708
21130
20565
22918
21681
20932
20872
19763
20825
20946

1. Stal Mielec
2. Miedź Legnica
3. ASPR Zawadzkie
4. KS Końskie
5. AZS Radom
6. Olimpia Piekary
7. MTS Chrzanów
8. BKS Bochnia
9. ChKS Łódź
10. Gwardia Opole
11. Wisła Sandomierz
12. AZS Biała Podlaska

Drużyna skata MOKSiR Zawadzkie w 2 kolejce
zagrała w Tychach i zdobył 13 dużych punktów co
pozwoliło mu na awans w tabeli z 8 na 7 miejsce.
Drużyna zagrała bez czołowego zawodnika sekcji
Antoniego Świtały, pomimo tego mogła pokusić o
wynik lepszy nawet o 3 duże punkty i wygranie grupy.
Aby tak mogło się stać w 3 serii wystarczyło przegrać
o jedną grę mniej a po kolejce byłaby wiceliderem. Na
wynik zapracowali: Jan Mikołajczyk 3800 pkt., Józef
Ludwig 2733 pkt., Franciszek Świtała 2560 pkt. oraz
Józef Waloszek 1618 pkt. Tabela po 2 kolejkach
przedstawia się następująco:

Pozostały dwa mecze

Nie wesoło w III lidze mężczyzn

Rozgrywki w II lidze kobiet dobiegają końca.
Podopieczne Marty Lityńskiej w ostatnich dwóch
spotkaniach zdobyły 2 punkty. Pokonały AZS
Politechnikę Gliwice 6:4, by w tym samym stosunku
przegrać z liderem RKS Cukrownik Chybie. Do
zakończenia rozgrywek pozostały 2 kolejki. W
przedostatniej zmierzą się na wyjeździe z
wiceliderem AZS PWSZ Nysa, a w ostatniej kolejce u
siebie z LZS Victorią Chróścice. Aktualnie Tabela
przedstawia się następująco:

Drużyna seniorów grająca w III lidze w ostatnich
meczach doznała samych porażek i znalazła się w
strefie spadkowej. W miesiącu marcu drużyna
przegrała wszystkie swoje spotkania. ZKTS Kłodnica
Kędzierzyn Koźle 2:8, AZS PWSZ Nysa 0:8, KS
Lellek Sławice 2:8 oraz GUKS Byczyna 3:8. Do
zakończenia rozgrywek pozostały jeszcze 2 mecze
(obydwa u siebie) z LZS Młyn Pol Zakrzów oraz UKS
Dalachów. Aby mieć pewne utrzymanie zespól
powinien zdobyć przynajmniej 2 punkty. Tabela przed
ostatnimi kolejkami przedstawia się następująco:
1. AZS PWSZ Nysa
16 31 127:28
2. KTS Kłodnica K-Koźle
15 24 108:53
3. LZS Kujakowice
16 22 111:90
4. LUKS MGOKSiR Korfantów II 16 20 102:84
5. UKS Dalachów
15 14 92:91
6. LZS Młyn Pol Zakrzów
16 12 78:109
7. KS Lellek Sławice
16 12 80:103
8. KTS MOKSiR Zawadzkie
16 10 77:110
9. GUKS Byczyna
16 8
58:110
10. MKS Sokół Niemodlin
16 5
64:120

20
20
20
20
20
20
20
20

39
38
32
29
22
20
20
16

156:44
161:39
147:53
130:70
101:99
113:87
102:98
86:114

Piłka nożna
Na początek zwycięstwo
Wystartowali piłkarze w rozgrywkach o
mistrzostwo Kl.A pokonując na wyjeździe LZS Ligota
Oleska 5:2. Pierwsza połowa jednak nie zapowiadała
tak wysokiego wyniku. Wprawdzie w 38 sekundzie po
strzale Dawida Brzęczka objęli prowadzenie, jednak
w 6 minucie gospodarze prowadzili 2:1. Bramkę do
szatni strzelił z 40 m Dawid Cembolista
doprowadzając do remisu. Druga połowa to już
dominacja naszej drużyny i po bramkach Mariusza
Asztemborskiego, Dawida Brzęczka oraz Daniela
Nowaka pewne zwycięstwo. Zanim doszło do
inauguracyjnego spotkania, podopieczni Janusza
Parkitnego sprawili miłą niespodziankę pokonując w
rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu
wojewódzkim LZS Kotórz 2:1 i awansowała do
kolejnej rundy, gdzie spotka się z Rolnikiem
Wierzbica. Spotkanie zostanie rozegrane 12 maja
2010 r. w Zawadzkiem. W fazie przygotowań drużyna
zremisowała z Dramą Zbrosławice 2:2 oraz przegrała
Z Orłem Koty 4:6. W tym spotkaniu drużyna grała w
mocno odmłodzonym składzie. Tabela po I kolejce II
rundy.
1. Stal Zawadzkie
14
34 38:21
2. Stal Osowiec
14
31 38:12
3. LZS Brynica
14
27 29:16
4. LZS Kuniów
13
24 38:24
5. LZS Rudniki
14
23 36:23
6. Unia Murów
14
23 28:17

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

38
29
28
27
16
16
15
15
13
12
11
8

751:536
646:513
613:528
590:564
534:565
584:610
544:581
559:629
532:591
492:539
561:638
504:616

Co, gdzie, kiedy w sporcie

Tenis stołowy

1. RKS Cukrownik Chybie
2. AZS PWSZ Nysa
3. LZS Victoria Chróścice
4. KTS MOKSiR Zawadzkie
5. AZS Politechnika Gliwice
6. MKS Cieszko Cieszyn
7. LKS 45 Bujaków Mikołów
8. KTS Lędziny

Jest szansa
Ostatnie mecze podopiecznych Kamielina napawają
optymizmem. Jest szansa by zająć miejsce premiowane
prawem gry w meczach barażowych. Miedź Legnica straciła
punkty z KS Końskie (przegrała 31:32) i przewaga nad ASPR
zmalała do 1 punktu. Podstawowym jednak warunkiem jest
zdobycie kompletu punktów w pozostałych do rozegrania 3
meczach. Są to jednak bardzo trudne mecze. Pierwszym jest
wyjazdowe spotkanie z Miedzią Legnica, która bezpośrednio
wyprzedza naszą drużynę.
Zwycięstwo pozwoli na
wyprzedzenie rywala. Mecz ten zostanie rozegrany
10.04.2010 r. W kolejnym meczu (24.04) u siebie ASPR
będzie gościła Stal Mielec, która ma już zapewniony awans
do ekstraklasy. Na zakończenie II rundy i rozgrywek sezonu
2009/2010 wyjazd do Sandomierza. Rywal ASPR oprócz
meczu z naszą drużyną ma 2 mecze ze słabszymi rywalami.
Wszystko więc w „rękach” zawodników. W rozegranych w
marcu spotkaniach zespół zdobył komplet punktów. Kolejno
pokonał u siebie BKS Bochnię 38:30, następnie na wyjeździe
pewnie pokonał Olimpię Piekary 34:25. W ostatnim meczu
nie dał szans najsłabszej drużynie AZS Biała Podlaska
wygrywając 42:30. Tabela po XIX kolejkach przedstawia się
następująco:

7. LZS Ligota Oleska
8. LZS Szczedrzyk
9. Hetman Byczyna
10. Budowlani Pokój
11. Polonia Wołczyn
12. Żubry Smarchowice
13. Polonia Domaszowice
14. LZS Chocianowice

14
13
14
14
14
14
13
13

22
15
14
14
14
13
13
4

43:38
21:28
21:27
23:31
23:37
17:28
16:57
29:41

Porażki u siebie
W inauguracyjnym spotkaniu w klasie C LKS
Naprzód Kielcza przegrał u siebie z niżej notowaną
drużyną Sokołem Zalesie 2:5. Porażki doznała
również rezerwa Stali Zawadzkie przegrywając u
siebie z LZS Poręba 0:3. Tabela po 14 kolejce
przedstawia się następująco:
1 LZS Poręba
14
37
52:21
2. Plon Błotnica
12
32
66:15
3. LZS Staniszcze Wielkie 13
29
51:15
4. Naprzód Kielcza
13
25
42:24
5. Czarni Kalinów
14
22
29:22
6. LKS Roźniątów
14
20
32:46
7. Sokół Zalesie
14
18
32:32
8. LZS Olszowa
14
17
32:40
9. Zieloni Spórok
14
16
21:22
10. MKS II Gogolin
13
16
21:33
11. Źródło II Krośnica
14
14
31:44
12. Stal II Zawadzkie
13
5
17:48
13. LZS Zimna Wódka
14
2
16:80

Piłka nożna Boisko LKS Naprzód Kielcza
17.04.2010 r. godz. 11.00
Kl. A juniorów LKS Naprzód Kielcza - LZS Piotrówka
18.04.2010 r. godz. 16.00
Kl. C LKS Naprzód Kielcza - LZS Olszowa
02.05.2010 r. godz. 11.00
Kl. A juniorów LKS Naprzód Kielcza - LKS Orzeł Mokre
Łany
02.05.2010 r. godz. 16.00
Kl.C LKS Naprzód Kielcza - LZS Poreba
Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
03.04.2010 r. godz. 14.00
Kl. A KS Stal Zawadzkie - MKS Polonia Wołczyn
06.04.2010 r. godz. 16.00
II liga juniorów KS Stal Zawadzkie - LZS Bogacica
10.04.2010 r. godz. 11.00
trampkarze KS Stal Zawadzkie - Piast Nowa Wieś
17.04.2010 r. godz. 11.00
trampkarze KS Stal Zawadzkie - LZS Jaryszów
18.04.2010 r. godz. 11.00
II liga juniorów KS Stal Zawadzkie - KS Krasiejów
18.04.2010 r. godz. 16.00
Kl. A KS Stal Zawadzkie - LZS Kuniów
18.04.2010 r. godz. 16.00
Kl. C KS Stal II Zawadzkie - LZS Źródło Krośnica II
20.04.2010 r. godz. 17.00
trampkarze KS Stal Zawadzkie - LZS Leśnica
02.05.2010 r. godz. 11.00
II liga juniorów KS Stal Zawadzkie - LZS Radawie
02.05.2010 r. godz. 16.00
Kl. A KS Stal Zawadzkie - LZS Chocianowice
03.05.2010 r. godz. 17.00
trampkarze KS Stal Zawadzkie - Otmęt Krapkowice
09.05.2010 r. godz. 16.00
Kl. C KS Stal II Zawadzkie - LZS Zimna Wódka
11.05.2010 r. godz. 17.00
trampkarze KS Stal Zawadzkie - LZS Piotrówka
12.05.2010 r. godz. 16.00
Puchar Polski KS Stal Zawadzkie - Rolnik Wierzbica
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
09.04.2010 r. godz. 18.00
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - LZS Victoria
Chróścice
09.04.2010 r. godz. 18.00
III liga Mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - LZS Młyn
Pol Zakrzów
16.04.2010 r. godz. 18.00
III liga Mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - UKS
Dalachów
16.04.2010 r. godz. 15.00
Puchar Polski kobiet finał wojewódzki
Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
24.04.2010 r. godz. 18.00
I liga ASPR Zawadzkie Stal Mielec
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3
Każdy czwartek godz. 17.30 - Mistrzostwa Sekcji
MOKSiR Zawadzkie
Franciszek Świtała
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Wielkanocne ozdoby

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny na ozdobę wielkanocną.
Organizatorami zabawy był Burmistrz Zawadzkiego oraz Redakcja
"Krajobrazów Zawadzkiego. Jury z wielką przyjemnością i uwagą
oceniało prace konkursowe wykonane przez przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz dorosłych.
Autorzy, przygotowali 10 pisanek i kraszanek oraz 16 stroików
wielkanocnych. Do ich wykonania wykorzystali różne techniki
i materiały: papier, bibułę kolorową, nici, tkaniny, barwne wstążeczki,
sznurek, siano, drewno, ryż i oczywiście wydmuszki.
Wybór najpiękniejszych prac był naprawdę bardzo trudny. Jury po
długiej naradzie postanowiło przyznać wyróżnienia w kategorii
stroików: Katarzynie Zdrzałek, Warsztatom Terapii Zajęciowej przy
udziale osób niepełnosprawnych oraz Natalii Machelskiej. W kategorii
pisanki przyznano wyróżnienia Urszuli Piekacz, Agacie Spik i Beacie
Czapla.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w
konkursie, a wyróżnionych prosimy o odbiór nagród w Redakcji
Krajobrazów Zawadzkiego, Urząd Miejski w Zawadzkiem pokój 304.

Złoci medaliści
Zakończyły się rozgrywki
szczypiornistów w ramach Mistrzostw
Województwa Opolskiego w kategorii
juniorów młodszych w sezonie 2009/2010.
Niepokonaną okazała się drużyna
Autonomicznej Sekcji Piłki Ręcznej
prowadzona przez trenerów Łukasza
Morzyka i Leszka Kaczmarczyka.
Nasza drużyna w składzie: Damian
Buczko, Michał Jeruszka, Dawid Skwara,
Dawid Schabowicz, Mateusz Kaczka,
Łukasz Całujek, Mateusz Albinger, Kevin
Kubillas, Denis Staszel, Dawid Bryś,
Konrad Sobczyk, Marcin Sławski, Tomasz
Sus, Kevin Otrzonsek, Bartosz Lachacz,
była bezkonkurencyjna. Wygrali wszystkie
mecze, które rozgrywane były w systemie
„każdy z każdym”. Gratulacje należą się nie
tylko zawodnikom, ale również trenerom.
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