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Mieszkańcy ul. Bogusławskiego w walce z żywiołem

Zalana ulica dojazdowa do dworca PKS i PKP w Zawadzkiem

Umacnianie wału w Kielczy przy ul. Mostowej

Ewakuacja Zamościa w Kielczy

Szanowni Państwo!
W imieniu Władz Samorządowych Gminy Zawadzkie i własnym składam gorące podziękowania za wyjątkowe zaangażowanie
i ofiarność w niesieniu pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym wskutek katastrofalnej powodzi w maju 2010 roku.
Dziękuję wszystkim, którzy nie zważając na zagrożenie, krańcowe wyczerpanie i niesprzyjające warunki pogodowe z
ogromnym poświęceniem uczestniczyli w akcji powodziowej. Gorąco dziękuję za wszelkie formy pomocy finansowej i
rzeczowej.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Sesja Rady Miejskiej
Ostatnia sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w
dniu 31 maja 2010 r. miała dosyć burzliwy przebieg.
Po przyjęciu uchwał dotyczących zmian w budżecie
gminy oraz bilansów instytucji kultury za rok 2009, tj.
biblioteki i MOKSIR-u dyskutowano na temat sytuacji
powodziowej w gminie. Na początek Burmistrz
przedstawił sprawozdanie z przebiegu akcji
przeciwpowodziowej. Ze sprawozdania wynika, że
od dnia 13 maja br., rozpoczęło się monitorowanie
stanu wód na rzece Mała Panew oraz Kieleczce.
Stan wody w rzece Kieleczka był poniżej
wyznaczonego punktu, natomiast stan na Małej
Panwi i w kanale był w normie. W dniu 15 maja stan
rzeki Mała Panew wzrósł na wodowskazie w
Zawadzkiem. 16 maja o godz. 9.20 zanotowano
spadek wody w rzece Mała Panew o 10 cm, Kielczka
spadek o 25 cm, a o godz. 23.15 wzrost o około 10
cm na Małej Panwi. 17 maja o godz. 7.00 w
Zawadzkiem stan wody na wodowskazie był bez
zmian, w Żędowicach nastąpił minimalny wzrost,
natomiast w Kielczy wzrost o 25 cm. Około godz.
14.00 zadzwoniono do p. Stępienia, aby z jazu na ul.
Kilińskiego wyciągnąć kratę, bo tamuje przepływ na
śluzie. Otrzymano informację, iż kraty tej nie można
wyjąć, natomiast należy otworzyć śluzy na hucie.
Kontrolę nad tymi śluzami sprawuje WRA. O godz.
16.00 otwarto bardziej staw w Żędowicach. Na
godz. 20.00 zwołano zebranie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, udano się po worki do
magazynu obrony cywilnej w Dębowej koło
Kędzierzyna-Koźla. 18 maja o godz. 00.00
ogłoszono alarm przeciwpowodziowy na terenie
gminy Zawadzkie. Około godz. 9.00 burmistrz po
przybyciu na ul. Zamoście w Kielczy zarządził
ewakuację ludności z tej ulicy oraz przygotowanie
ludzi z ul. Mostowej do ewakuacji. W ewakuacji
wykorzystano łódź z PSP Strzelce Opolskie oraz
ciężki sprzęt transportu leśnego. Do Kielczy w
godzinach rannych przybył z PSP Strzelce Opolskie
Zastępca Komendanta, który dowodził akcją
umacniania wałów. W akcji tej uczestniczyły również
inne jednostki OSP, koparka oraz samochód
dostawczy. Do pomocy przyłączyli się też
mieszkańcy. W godzinach wieczornych akcję
wsparły jednostki OSP Kietrz, Baborów, Zapowy,
PSP Olesno i Strzelce Opolskie z łodziami gotowymi

do dalszych działań. Pozostałe jednostki z
kompanii z Prudnika (Zapowy) były na terenie
Zawadzkiego. W Zawadzkiem w dniu 18 maja br.
około godz. 10.00 w wyniku napływu dużej ilości wód
powodziowych, które wdarły się do kanału
hutniczego zalało wiele ulic w Zawadzkiem. W celu
szybszego przepływu wód z kanału hutniczego do
Małej Panwi wykonany został przekop przy jazie na
ul. Kilińskiego. Kolejny przekop wykonano w wale
przy moście (ul. Kilińskiego) celem umożliwienia
sprawnego odpływu wody przelewającej się z kanału
hutniczego do Małej Panwi. Do akcji na terenie gminy
Zawadzkie zużyto 54 tys. worków oraz 1.690 ton
piasku. Zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego z
dnia 20 maja 2010 r. powołano trzy 3-osobowe
komisje ds. szacowania szkód. 24 maja br. komisje
rozpoczęły
prace. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji określiło formy
pomocy dla poszkodowanych w wyniku powodzi,
realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
następujący sposób: bezzwrotna pomoc do
wysokości 6 tys. zł w formie zasiłku celowego w celu
zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej - zasiłek
może być przyznany w szczególności na pokrycie
części lub całości kosztów zakupu żywności, leków,
leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów
użytku domowego, drobnych remontów i napraw w
mieszkaniu. Zasiłek ten ma charakter pomocy
doraźnej ukierunkowanej na konkretny cel, który
musi być przez wnioskodawcę wskazany. Pomoc w
formie zasiłku celowego do wysokości 20 tys. zł w
przypadku, gdy koszty likwidacji szkód przekraczają
6 tys. zł, z tym, że pomoc przysługuje na wniosek
osoby poszkodowanej, w którym przedstawi ona
szacunkowy koszt likwidacji szkód. Osoby
uprawnione są obowiązane przedstawić faktury i
rachunki potwierdzające poniesienie wydatków
związanych z remontem bądź odbudową budynków
mieszkalnych lub lokali mieszkalnych. Na sesji były i
podziękowania za pomoc, szczególnie dla
strażaków i rozgoryczenie niektórych mieszkańców.
I radni, i mieszkańcy obecni domagali się
szczegółowego wyjaśnienia dlaczego Zawadzkie
zostało zalane. Bardzo cenne uwagi w zakresie
zabezpieczenia przeciwpowodziowego wnieśli
Prezes OSP w Zawadzkiem Jerzy Poliński oraz

Zawadzkie biega

mieszkaniec Zawadzkiego Marian Knol.
Natomiast prezes PZW Koła Zawadzkie Tadeusz
Stępień w swojej wypowiedzi zaznaczył, że kraty
były wyczyszczone, a jak się stan wody na stawie
podniósł, to nie można było tam już dojść. W
poniedziałek jazy były pootwierane:
na ul.
Kilińskiego, Koronczoku, Chopina-Pustki, upust ze
stawu hodowlanego do Małej Panwi. Wyjaśniono
również, że straż ochotnicza w Zawadzkiem działała
do momentu przerwania wałów, później dowództwo
przejęła Państwowa Straż Pożarna. Wszystkimi
działaniami kierował dowódca z powiatu.
Do protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły
następujące wnioski:
1. Radny Józef Romberg wniosek do Burmistrza o
rozeznanie możliwości, a następnie podjęcie działań
mających na celu powołanie spółki wodnej, w gestii
której byłoby utrzymywanie infrastruktury wodnej na
terenie gminy (11 głosów „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”).
2. Wnioski radnego Pawła Klencza:
- opracować mapy topograficzne wraz z procedurą
postępowania podczas wzrostu poziomu wód,
- odtworzyć rowy odwadniające i systemy
melioracyjne wraz z modernizacją dostosowaną do
aktualnych warunków hydrologicznych,
- oszacować koszty i sposób realizacji powyższych
zadań wraz z harmonogramem ich realizacji.(12
głosów „za”).
Radny Józef Romberg złożył dwa wnioski, które
następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji
zostały wycofane przez wnioskodawcę: - wniosek o
wykonanie analizy finansowej i strategicznej pod
kątem odtworzenia tzw. „Koronczoka” oraz
możliwości uzyskania na ten cel środków z budżetu
państwa przeznaczonych na likwidację szkód
popowodziowych; oraz wniosek o powołanie zespołu
do wyjaśnienia przyczyn zatopienia Zawadzkiego
oraz zebrania w formie protokołu wniosków, które w
przyszłości wyeliminują powstanie podobnej
sytuacji. Jednocześnie wnioski te powinne być
pomocne przy staraniach o pozyskanie funduszy
tzw. powodziowych na odtworzenie infrastruktury
hydrologicznej. Radny Józef Romberg zwrócił się do
Burmistrza o wystąpienie do WRA o informacje na
temat działań tam podjętych.

Odkomarzanie Gminy Zawadzkie

W tym roku po raz drugi Zawadzkie przyłączyło
się do akacji promującej zdrowy styl życia pod
nazwą „Cała Polska biega”. Dzięki zaangażowaniu
Patryka Całujka oraz Marcina Buli właściciela
Siłowni Maximus, ponad sześćdziesięciu biegaczy
mogło pokonać trasę prowadzącą do Zameczku
Myśliwskiego w Kątach. A po biegu była kiełbaska
z grilla, chłodny napój, wspólne
rozmowy

W dniach od 18 - 30.06 2010 przeprowadzono
opryski w celu odkomarzania terenów Gminy
Zawadzkie. Odkomarzanie odbywało się metodą
naziemną i objęło ponad 130 ha, skoncentrowanych
głównie w okolicach rzeki Mała Panew, kanału
hutniczego oraz terenów zalanych w wyniku powodzi.

Segreguj śmieci
Poniżej podajemy harmonogram
zbiórki odpadów komunalnych

oraz niespodzianka - gratisowa
wejściówka na siłownię. Bieganie
t o n a j t a ń s z y, n a j p r o s t s z y
i najbardziej dostępny rodzaj
sportu. Miejmy nadzieję, że
w kolejnej takiej akcji udział
weźmie jeszcze więcej
mieszkańców.

Wybory prezydenckie 2010
w gminie Zawadzkie
Do urn poszło 46,59 procent
uprawnionych do głosowania.
Wybory w gminie zdecydowanie
wygrał Bronisław Komorowski.
Komorowski zdobył 1892 głosy (48,61
procent), Jarosław Kaczyński uzyskał
1146 głosów (29,45 procent). Na trzecim miejscu
uplasował się Grzegorz Napieralski, zdobył 454
głosów (11,66%). Do urn poszło 38,52 procent
uprawnionych do głosowania. Najwięcej, bo blisko 50
procent, głosowało w przedszkolu nr 2
w Zawadzkiem. Najmniej - nieco ponad 31 procent
uprawnionych głosowało w Ośrodku Pomocy
Społecznej.

Unia dla przedszkolaków
W roku szkolnym 2009/10 Przedszkole Publiczne
w Kielczy realizuje projekt ,,Ja się bawię
w przedszkolu a mama chodzi do pracy”, który
współfinansowany był ze środków EFS. Wsparcie
otrzymane w ramach projektu pozwoliło na wydłużenie
czasu pracy przedszkola o 4 godziny dziennie,
zapewniło dodatkowe posiłki dla dzieci w wieku 3-5
;obiad i podwieczorek z wsadem do kotła 4 zł dziennie.
Poszerzyło ofertę edukacyjną poprzez zapewnienie
dodatkowych nieodpłatnych zajęć dodatkowych;
rytmikę i indywidualne zajęcia z logopedą. Zajęcia
logopedyczne odbywały się dwa razy w tygodniu po 2
godziny dziennie. Ciekawe zabawy i ćwiczenia
z wykorzystaniem atrakcyjnych środków
dydaktycznych sprawiły, że dzieci bardzo chętnie
uczęszczały na zajęcia z logopedą.

selektywnej

lipiec sierpień
Zbiórka odpadów
zbiórka odpadów segregowanych
i gromadzonych selektywnie
(makulatura, szkło białe i kolorowe, 16
20
tworzywa szt.) w workach
dostarczanych bezpośrednio na
posesje w zabudowie jednorodzinnej.

zbiórka odpadów wielkogabarytowych

4

-

zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
w formie kontenera

21

18

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

PTTK zaprasza
Termin
25 lipca

Nazwa
II Wyprawa rowerowa „Szlakiem
Stawów Doliny Małej Panwi - 2010”

lipiec/sierpień

Wyprawa szlakiem Gór Stołowych
”Błędne Skały 2010”

12-15 sierpnia

Wyprawa górska „Słoweński Raj 2010”

Oddział Zakładowy PTTK Huta Andrzej,
Zawadzkie, ul. ks. Wajdy 1, tel. 77 45 61 309

Srebro Tomka w finale wojewódzkim
Czworo uczniów reprezentowało Publiczne
Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem w finale
wojewódzkim w lekkiej atletyce. Zawody odbyły się w
Opolu. Najlepszy wynik osiągnął uczeń klasy IIIc
Tomasz Kwasik, który w konkursie rzutu oszczepem
zdobył srebrny medal! W swoim najlepszym spośród
sześciu rzutów uzyskał odległość 46,19m
przegrywając „złoto” o niecały metr. Bardzo wysokie
miejsce zajął także uczeń klasy IIIc Dawid
B r y ś , k tó r y r e p r e z e n to w a ł n a s z e
gimnazjum w konkursie pchnięcia kulą.
Odległość 11,60m pozwoliła naszemu
zawodnikowi na zajęcie bardzo dobrego
szóstego miejsca. W zawodach wzięli
udział również Maciej Garbowski (bieg na
2000m) i Paweł Zagórowicz (bieg na
300m). Już sama możliwość
uczestniczenia w zawodach wojewódzkich
to duże osiągnięcie, gdyż zawodnicy
muszą przebijać się przez eliminacje
powiatowe. Nie inaczej było z naszymi
reprezentantami. W zawodach
powiatowych Tomek Kwasik i Paweł
Zagórowicz zajęli pierwsze miejsce w
swoich konkurencjach, a Maciej
Garbowski i Dawid Bryś drugie. W biegu
sztafetowym 4x100m nasza drużyna w
składzie: Paweł Zagórowicz, Jacek
Gwóźdź, Tomasz Kwasik i Robin

Smereczański, zajęła bardzo dobre drugie
miejsce, co niestety nie wystarczyło by awansować
do finału w Opolu. W finale powiatowym w Strzelcach
Opolskich reprezentowali nas ponadto: Ireneusz
Kwasik (Ia), Damian Gaworski (IIa), Weronika
Chorągwicka (IIa), Karolina Trepka (IIa), Jacek
Gwóźdź (IIIb). Wszystkim zawodnikom gratulujemy i
życzymy sukcesów w przyszłym roku szkolnym!

13 maja br. już po raz dziewiąty w Publicznej
Szkole Podstawowej w Zawadzkiem, odbył się
Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów kl. I -III.
Jego głównym celem było wyłonienie najlepszych
matematyków gminy Zawadzkie, którzy
reprezentowali gminę w Powiatowej Olimpiadzie
Matematycznej, ale również rozbudzanie
zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów,
wyrabianie umiejętności koncentracji, wytrwałości w
pokonywaniu trudności, poznawanie zasad zdrowej
rywalizacji, integracja międzyszkolna. W konkursie
wzięło udział 32 uczniów, wyłonionych w szkolnych
konkursach. Tradycyjnie konkurs miał formę pisemną.
Uczniowie samodzielnie pracowali nad rozwiązaniem
przygotowanego wcześniej zestawu zadań,
zróżnicowanych pod względem stopnia trudności i
dostosowanych do danego poziomu klasy. Jury
oceniało prace uczniów systemem punktowym zaraz
po zakończeniu konkursu; w tym czasie uczestnicy
byli zaproszeni na słodki poczęstunek. Na koniec
laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy
uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Sponsorem
konkursu była Rada Rodziców przy PSP w
Zawadzkiem.
Oto laureaci:
KLASA I :
1.Anna Kot PSP Zawadzkie I miejsce
2.Jakub Ludwig PSP Zawadzkie II miejsce
3.Agnieszka Kłys PSP Zawadzkie III miejsce

Konkurs wspomnień o Janie Pawle II
Fundacja Wspomagania Wsi i Instytut Papieża
Jana Pawła II w Warszawie zapraszają do udziału w
konkursie Archiwum wspomnień JP2. Zadaniem
drużyny konkursowej jest przygotowanie i nagranie
rozmowy z osobą, która brała udział w spotkaniach z
Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymek do
Polski. Relacja ma mieć postać pliku dźwiękowego
lub pliku wideo. Celem konkursu jest zebranie
wspomnień i stworzenie archiwum historii
mówionej. Zebrane relacje pozwolą przypomnieć
atmosferę wydarzeń, w których brały udział miliony
Polaków. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i

Młodzi matematycy

przeznaczony jest dla drużyn złożonych z 4 do 5
osób w różnym wieku. W skład grupy powinien
wchodzić przynajmniej jeden uczeń gimnazjum lub
liceum oraz przynajmniej jena osoba dorosła. Na
stronie internetowej www.wspomnieniajp2.pl
znajduje się szczegółowy regulamin, opis konkursu
oraz wszelkie
inne informacje. Najciekawsze
relacje zebrane w konkursie zostaną umieszczone
na stronie internetowej konkursu oraz na specjalnie
wydanej płycie CD. Główną nagrodą dla zwycięskiej
drużyny jest wyjazd do Rzymu. Ostateczny termin
przesyłani prac upływa 16 września 2010.

KLASA II:
1.Patrycja Długoszewska PSP Zawadzkie I miejsce
2.Jakub Górecki PSP Zawadzkie II miejsce
3.Marcelina Bugajewska PSP Zawadzkie III miejsce
KLASA III:
1.Dominik Lis PSP Zawadzkie I miejsce
2.Michał Krafczyk PSP Zawadzkie II miejsce
3.Piotr Krzyżostaniak PSP Zawadzkie III miejsce
Laureatką Powiatowej Olimpiady Matematycznej
została Agnieszka Kłys z kl. 1b PSP w Zawadzkiem,
zajmując III miejsce.
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy
sukcesów w przyszłym roku!
K. Sztęborowska

Cztery pory roku
To już drugi koncert jaki zorganizowało
Stowarzyszenie „Wincentego z Kielczy” w ramach

wykonaniu Kapeli zachowuje oryginalne maniery
wykonawcze a w przypadku muzyki religijnej
właściwy jej tematyce kontekst. Wysłuchaliśmy
najdawniejszej muzyki polskiej wsi
zaprezentowanej na starych instrumentach
takich jak cymbały,bęben,lira korbowa,basy
kaliskie.Temat wiosna kojarzy się z
Wielkanocą. Jak dowiedzieliśmy się również w
Wielkanoc kolędowano. Wysłuchaliśmy więc
kolęd z różnych regionów naszego kraju. Druga
część koncertu odbyła się w Zabytkowej Chacie.
Goście tłumnie przybyli do maleńkiej chatki,
żeby posłuchać poezji o tematyce wiosennej i
zobaczyć zdjęcia wykonane przez uczniów
Zespołu Szkolno Gimnazjlanego w Kielczy.
Wiersze recytowały uczennice miejscowego

projektu „Cztery
Pory Roku”. 16 maja w kościele św.Bartłomieja w
Kielczy gościliśmy Kapelę Brodów z Węgajt koło
Olsztyna z Pieśniami Maryjnymi i nie tylko. Na
repertuar Kapeli składają się również utwory
świeckie i religijne.Piękno starodawnych pieśni w

Góry Opawskie 2010
W wyjątkowo słoneczną sobotę 29 maja 2010 r.
odbyła się kolejna impreza OZ/PTTK w Zawadzkiem
wyprawa w Góry Opawskie, której głównymi celami
było zapoznanie uczestników z geografią, przyrodą i
historią tego regionu Śląska Opolskiego oraz
uczczenie 60 rocznicy powstania PTTK i 45 rocznicy
powstania Oddziału PTTK „Huta Andrzej” w
Zawadzkiem. Stu czterech Radowiczów, po dotarciu
autokarami na miejsce startu, ruszyło z Pokrzywnej,
czerwonym szlakiem, na najwyższe wzniesienie
„naszych gór”
Biskupią Kopę. Na szczycie
wzniesiona została, jeszcze przez Austriaków, wieża
widokowa. Z tej to wieży, turyści podziwiali rozległe
panoramy bliższej i dalszej okolicy. Udali się potem
do położonego w niewielkiej odległości Schroniska
PTTK „Pod Kopą Biskupią”. Po posiłku grupa udała
się w drogę powrotną, która wiodła do Jarnołtówka.
Tam, w każdej drużynie, przeprowadzono konkursy
„wiedzy wycieczkowej” z ufundowanymi przez
sponsorów nagrodami. Każdy z uczestników
otrzymał drobny upominek.
W wyprawie uczestniczyły drużyny SKKT-PTTK z:
PG Kolonowskie, PSP Staniszcze WielkieKolonowskei 3, PSP Staniszcze Małe-Spórok, ZSS
Zawadzkie, PG Zawadzkie, PSP Zawadzkie, ZSG
Żędowice, ZSG Kielcza oraz turyści indywidualni.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

gimnazjum. Prace fotograficzne uczniów, a było ich w
sumie 445, były prezentowane w formie prezentacji
multimedialnej z odpowiednim podkładem
muzycznym. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kielczy
ugościł wszystkich obecnych wspaniałym ciastem i
kawą.

Zaproszenie na lato
Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy, Parafia św.
Bartłomieja w Kielczy, Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Kielczy, OSP w Kielczy, DFK w Kielczy zapraszają
na koncert w ramach cyklu „Cztery Pory Roku
w Zabytkowej Chacie”.
W niedzielę 22 sierpnia 2010r. o godz. 16.00
w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap w Kielczy wystąpi
zespół "Classica Silesiana" oraz skrzypek Adam
Musialski
ZESPół CLASSICA SILESIANA powstał z inicjatywy
Anny /sopran/ i Grzegorza /kontratenor/ Góreckich,
absolwentów Wydziału Wokalnego Akademii
Muzycznej we Wrocławiu /Marii
CzechowskiejKrólickiej i Piotra Łykowskiego/. Do
współpracy zaprosili pianistę - Michała Szkurienkę,
koncertującego wybitnego pianistę, absolwenta
Konserwatorium w Kijowie. Repertuar zespołu to
głównie literatura wokalna renesansu, baroku i
klasycyzmu.
ADAM MUSIALSKI - skrzypce
Studia
uwieńczone dyplomem z wyróżnieniem
ukończył w Akademii Muzycznej w Katowicach u prof.
Romana Lasockiego. Uczestniczył w wielu kursach
mistrzowskich oraz występował z recitalami i jako

solista z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi w
Polsce i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów
skrzypcowych i kameralnych a także Nagrody
Specjalnej Kwartetu Wilanów oraz Nagrody
Specjalnej "The honouring of two prizewinners" na
"International Summer Academy of Music"
w Szwajcarii w 2000 roku.
Tuż po koncercie około godziny 17.30 w Zabytkowej Chacie odbędzie się prezentacja
zdjęć i filmów wraz z poezją ukazującą piękno lata,
recytowaną przez młodych ludzi w wieku 18 - 30 lat.
Najpiękniejsze prace zostaną uhonorowane
nagrodami. Wszystkich gości organizatorzy
zapraszają na kawą i słodkim poczęstunkiem.
Zapraszamy do wykonania zdjęć i recytowania poezji
ukazujących piękno lata. Chętnych do recytowania
poezji prosimy o kontakt z p. Anetą Kocot.
Zdjęcia w formie elektronicznej należy przekazać do
p. Mieczysława Orgackiego na adres
wincentyzkielczy@poczta.onet.pl w terminie do 18
sierpnia br.
Należy nadmienić, że wymieniony projekt jest
współfinansowany przez Fundację Wspomagania
Wsi w Warszawie oraz Powiat Strzelecki.

Podziel się życiem, oddaj krew.
Coraz więcej młodych osób z terenu naszej gminy
decyduje się na bezinteresowną pomoc osobom
najbardziej potrzebującym. Dar życia jaki ofiarują
krwiodawcy jest bezcenny. 4 czerwca odbyła się
trzecia w tym roku akcja poboru krwi.
30 krwiodawców oddało 13,5 l krwi. Oddawanie
krwi nie jest sprawą prostą i trzeba sobie z tego
zdać sprawę. Trzeba pokonać strach przed
strzykawką i organizm musi być na siłach, aby
"oddać" 450 ml krwi. Nie warto jednak czekać,
gdy krwi będzie potrzebował ktoś z naszych
przyjaciół, rodziny czy znajomych bo wtedy
może być już dla nich za późno. Panie i
Panowie brać jest bardzo łatwo ale dawać już o
wiele trudniej. Miejcie siłę i odwagę by dać tych
kilka kropli od siebie. Zapraszamy chętnych do
oddawania krwi już 6 sierpnia. Światowy Dzień
Krwiodawcy przypadający 14 czerwca jest
okazją, by złożyć życzenia tym osobom, które z
własnej krwi czynią bezinteresowny dar
ratujący ludzkie życie.

Składamy Państwu podziękowania i życzenia
w imieniu własnym oraz wszystkich wdzięcznych
Wam pacjentów: oby zdrowie nigdy Was nie
opuszczało!!!

Dzieci radośnie powitały lato. Były gry i zabawy, tańce
oraz konkursy plastyczne z nagrodami. Imprezę
zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie ze
szkołą podstawową, Nadleśnictwem Zawadzkie oraz
MOKSiRem.

Wieści z zawadczańskiego gimnazjum
MISTRZ ORTOGRAFII
Monika Wąsik z klasy Ic i Wioletta Długoszewska z
klasy III b reprezentowały Publiczne Gimnazjum nr 1
w Zawadzkiem w etapie międzygminnym X
Konkursu Ortograficznego dla uczniów szkół
gimnazjalnych. Konkurs składał się z 3 etapów: I –
szkolnego, II – gminnego i III – międzygminnego.
Głównym jego celem stało się propagowanie kultury
języka polskiego oraz szerzenie wśród młodzieży
nawyku pracy nad poprawnością językową.
Zwycięzca dwóch pierwszych etapów, który w
dyktandzie popełnił najmniejszą liczbę błędów,
przechodził do finału.. 12 maja br. młodzież z 8 szkół
powiatu strzeleckiego walczyła o tytuł MISTRZA
ORTOGRAFII. Monika Wąsik zdobyła II miejsce i
została laureatką konkursu, z kolei Wioletta
Długoszewska uplasowała się na IV miejscu.
RZEŹBIARZE POWIERZCHNI ZIEMI
Konkurs geologiczno - środowiskowy organizuje
Państwowy Instytut Geologiczny, w tym roku odbyła
się już XI edycja,
tym razem pod hasłem
„Rzeźbiarze Powierzchni Ziemi”. W etapie szkolnym
należało samodzielnie przygotować pracę pisemną
na jeden z trzech tematów: „Destrukcyjni
budowniczowie”, „Rzeźbiarze Ziemi wokół nas” i
„Każdy może rzeźbić”. Publiczne Gimnazjum nr 1 w
Zawdzkiem reprezentowały Monika Wąsik (1c) i
Aleksandra Hurek (2b). Jury konkursu
zakwalifikowało do finału regionalnego pracę Moniki.
Uczniów i nauczycieli zaproszono do siedziby
Państwowego Instytutu Geologicznego Górnośląskiego Oddziału w Sosnowcu. 30
gimnazjalistów z województw śląskiego i opolskiego
zmierzyło się z trudnymi pytaniami testu wiedzy o
środowisku - zarówno obecnym, jak i tym sprzed
milionów lat. Po zmaganiach umysłowych
organizatorzy nagrodzili wszystkich obecnych
okolicznościowymi kubkami oraz zaprosili na pyszną
pizzę. Monika Została finalistką eliminacji
regionalnych.

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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W stronę słońca

W tym roku odbędzie
się spis rolników

W miesiącu maju br. w ramach projektu „Promocja
walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny
Małej Panwi” w którym uczestniczy nasza Gmina,
prezentowane było stoisko na X Międzynarodowych
Targach Turystycznych „W Stronę Słońca” w Opolu.
Celem targów jest upowszechnianie turystyki, sportu
i aktywnego wypoczynku oraz promocja regionów,
miast i gmin. Zakres tematyczny targów obejmuje:
Opole i Opolszczyznę, miasta i regiony z kraju
i zagranicy, bazę noclegową, agroturystykę,
wypoczynek w polskich zabytkach,

sanatoria, ośrodki odnowy biologicznej oraz sport
- sprzęt, odzież i kluby. Dla wystawców organizowany
jest konkurs na najlepszą formę promocji
regionalnego produktu turystycznego i najlepsze
stoisko. Nasze stoisko zorganizowane wspólnie z
partnerami projektu zdobyło największe uznanie
wśród zwiedzających oraz jury. Zajęliśmy I miejsce.
Targi uświetnił swoim występem Dziecięcy Zespół
Żędowianie.

20 lat nauki demokracji
W 1990 roku przywrócono w Polsce Samorząd
Terytorialny. Obywatele, przez demokratycznie
wybieranych radnych, odzyskali możliwość
decydowania o najbardziej istotnych sprawach
swoich miast i gmin. Przez 5 kadencji samorząd
terytorialny zyskał na znaczeniu, poszerzył swoje
kompetencje i możliwości, a radni każdej kadencji
wpływali na zmiany w naszym najbliższym otoczeniu.
Od 1990 roku Zawadzkie miało 5 burmistrzów, zaś o
sprawach gminy decydowało 75 radnych. 13 radnych
pełniło swoje funkcje przez 2 kadencje, 2 przez 3
kadencje reprezentowały swoich wyborców w radzie
miejskiej. W radzie najczęściej zasiadali mężczyźni.
Najwięcej kobiet - 6, przypadło na kadencję 19901994, co stanowiło 1/4 rady. Po jednej radnej liczyły
rady w kadencjach 1998-2002 i 2006-2010, a w
kadencji 2002-2006 kobietę wybrano na
przewodniczącą rady.
Pierwszy po wyborach samorząd uchwalił 238
uchwał na 36 posiedzeniach, kolejne odpowiednio
(1994-1998) 254 uchwały na 39 posiedzeniach,
(1998-2002) 227 uchwał na 35 posiedzeniach, (20022006) 183 uchwał na 39 posiedzeniach. Aktualna
rada miejska obradowała już 40 razy i przyjęła 396
uchwał. Najważniejsze osiągnięcia samorządowców
w ciągu ostatnich 20 lat to min. budowa wodociągu
grupowego dla sołectw, budowa składowiska
odpadów komunalnych w Kielczy, gazyfikacja części
miasta Zawadzkie, telefonizacja gminy, budowa
gimnazjum oraz odremontowanie zabytkowej chaty.
Z kart historii
31 maja 1990 roku Generalny Komisarz Wyborczy
ogłosił zbiorcze wyniki wyborów. Ten dzień to
symboliczna data narodzin polskiego samorządu
lokalnego. Nowa ustawa o samorządzie
terytorialnym wprowadziła nową strukturę władzy
oraz sposób decydowania o zadaniach. W
Zawadzkiem władzę uchwałodawczą sprawowało
wtedy 24 radnych. Byli nimi Henryk Bartoszek,
Grzegorz Bojanowski, Elfryda Dykta, Małgorzata Goj,

Piotr Ibrom, Franciszek Iwanowski, Henryk Jacek,
Michał Jacek, Franciszek Krawiec, Jan Kusz, Henryk
Labus, Antoni Ludwig, Henryk Maniura, Gerard
Mateja, Karol Mikoszek, Henryk Olszański, Janina
Pamuła, Jerzy Piaskowski, Krystyna Pogorzelska,
Joachim Szulc, Anna Trepka, Joanna Wieszołek,
Marian Wójcik, Roman Ziaja. Na pierwszym
posiedzeniu rady 5 czerwca radni złożyli ślubowanie i
wybrali przewodniczącego, którym został Michał
Jacek. Na sesji 20 czerwca odbyły się wybory
Burmistrza Miasta i Gminy. Kandydatów było 4, z
czego jeden wycofał swoja kandydaturę tuz przed
sesją. W tajnych wyborach na burmistrza wybrano
Gerarda Mateję. Na kolejnym posiedzeniu
ukonstytuował się 5 osobowy Zarząd Miasta i Gminy
na czele którego stanął z wyboru rady burmistrz
Gerard Mateja. Zastępcą wybrano Henryka
Bartoszka, a członkami zostali Karol Mikoszek, Jerzy
Piaskowski i Marian Wójcik.
(źródło: „Zawadzkie miasto i gmina. Od wójta do
burmistrza” K. Wieszczeczyńska)
W związku z powodzią odwołane zostały
planowane uroczystości podsumowujące 20 lecie
samorządu w Zawadzkiem.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez 20
lat kształtowali wizerunek naszej gminy. Wcześniej,
kiedy o wszystkim decydowało ministerstwo taka
mała gmina jak nasza nie była istotnym tematem do
jakichkolwiek ich rozważań. Od kiedy wybrano
pierwszą radę gminy wszystko powoli, ale
konsekwentnie zaczęło się zmieniać. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu poszczególnych władz
gminy zmienił się obraz naszej małej ojczyzny.
Chciałbym życzyć, aby wszystkie nasze decyzje i
projekty wychodziły naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców. Niech lokalna społeczność rozwija się
w harmonii i spokoju
Mariusz Stachowski
Burmistrz Zawadzkiego.

Kasia w czołówce
Instytut Tertio Milennio zorganizował dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych po raz szósty konkurs
wiedzy o życiu Jana Pawła II.
Głównym jego celem jest
rozpowszechnienie nauczania
Papieża Polaka. Konkurs składał się z
czterech etapów. Etap wstępny to 15minutowy quiz on-line. Etap drugi to
test wypełniany również drogą
internetową. Po przebrnięciu przez te
dwa etapy, zakwalifikowani uczestnicy
musieli napisać esej na jeden z
wybranych przez siebie tematów, a
podanych przez organizatorów. Finał
konkursu to obrona przed komisją
swojej pracy oraz odpowiadanie na
pytania. Przez wszystkie te etapy
przebrnęła Katarzyna Dziuba,
u c z e n n i c a
L i c e u m
Ogólnokształcącego w Zawadzkiem,
która zajęła wysokie III miejsce.
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Znalazła się w czołówce krajowej, pokonawszy
około 8500 uczestników, na wszystkich etapach

Będzie to pierwszy
t a k i s p i s o d
przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej.
O d c z a s u
przeprowadzenia w
2002 r. powszechnego
spisu rolnego w polskim
rolnictwie wiele się zmieniło, choćby w związku z
włączeniem się naszego kraju w realizację Wspólnej
Polityki Rolnej. Wprowadzono mechanizmy rynkowe
i systemy dopłat do rolnictwa. Z członkostwa Polski w
Unii Europejskiej wynika także konieczność
dostarczania informacji o rolnictwie – w zakresie
tematycznym i terminach określonych przez Komisję
Europejską. Spis umożliwi zebranie danych
służących zapewnieniu bazy informacyjnej o
gospodarstwach rolnych i związanych z nimi
gospodarstwach domowych.
W spisie nie przewiduje się użycia formularzy
papierowych. Zostaną one zastąpione formularzami
elektronicznymi. Spis rolny ma na celu dostarczenie
informacji m.in. dotyczących ogólnej charakterystyki
gospodarstwa rolnego, powierzchni gruntów,
zasiewów, liczebności i struktury pogłowia zwierząt
gospodarskich. GUS chce także zabrać informacje o
liczbie ciągników i innych maszyn rolniczych, o
z u ż y c i u n a w o z ó w, s t r u k t u r z e d o c h o d ó w
gospodarstwa rolnego oraz na temat korzystania
z programów wsparcia dla rolnictwa.
Formularz do spisu będzie miał formę elektroniczną.
Dane zbierane podczas spisu będą zapisywane
bezpośrednio w systemach informatycznych. W
znacznym stopniu zostanie wykorzystany internet i
wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera,
wspomagany programem komputerowym.
Spis rolny odbędzie się w dniach 1 września 31 października 2010 roku. Obejmie on ok. 1,8 mln
gospodarstw rolnych, w tym ok. 1,7 mln
o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.
W trakcie spisu rolnego zostanie także
przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej
– na próbie ok. 200 tys. gospodarstw rolnych.
Szacuje się, że koszt spisu rolnego wyniesie ok.
200 mln zł. , z tego 4 mln euro będzie pochodzić ze
środków przekazanych przez Unię Europejską
(opracowanie własne na podstawie GUS)

Informacja
Grupa Anonimowych Alkoholików „NOVA”
informuje, że spotkania grupy odbywają się w każdy
czwartek tygodnia od godziny 17.00 w salce
parafialnej przy parafii św. Rodziny w Zawadzkiem

Poszukiwani partnerzy do projektu
Fundacja Rozwoju Nauki i Innowacji
Gospodarczych w związku
z planowanym na III kwartał 2010 r.
ogłoszeniem konkursu na tworzenie i
wspieranie porozumień (sieci) organizacji
pozarządowych o charakterze terytorialnym,
zaprasza organizacje pozarządowe z powiatu
strzeleckiego, zainteresowane udziałem w projekcie,
do zgłaszania wstępnych deklaracji uczestnictwa.
Projekt ma na celu
zwiększenie umiejętności
zarządzania organizacjami pozarządowymi z obszaru
powiatu strzeleckiego i umożliwianie im długofalowego
działania oraz rozwój współpracy pomiędzy
instytucjami państwowymi, samorządowymi
i pozarządowymi, a także propagowanie wiedzy
o organizacjach pozarządowych.
Organizacje pozarządowe, które wyrażą wolę
uczestnictwa w projekcie zostaną m. in. objęta
kompleksowo następującymi formami wsparcia:
- Doradztwem świadczonym w ramach Punktu
konsultacyjno-doradczego, gdzie organizacje będą
mogły skorzystać z pomocy doradców i ekspertów. Do
dyspozycji organizacji pozarządowych będzie:
prawnik, księgowa, specjalista ds. pozyskiwania
funduszy i rozliczeń.
- Szkoleniami z zakresu: zarządzania organizacją,
pozyskiwania funduszy i ich rozliczania, PR,
opracowania strategii organizacji i regionu, technik
komunikacyjnych, kursów komputerowych
- W y k o n a n i e m e k s p e r t y z y
funkcjonowania/działalności organizacji
pozarządowej na lata 2011 - 2015.
Wstępne deklaracje zgłoszeniowe zawierające wolę
uczestnictwa w projekcie sieciującym należy wysyłać
na adres e-mail: Fundacja@nauka-innowacja.org.pl
w temacie informacji należy wpisać: „Rozwój
strzeleckich ngo”. W miesiącu lipcu 2010 r. zostanie
zorganizowane spotkanie z zainteresowanymi
organizacjami pozarządowymi, które wyraziły akces
uczestnictwa w projekcie poprzez przesłanie
oświadczenia woli o uczestnictwie w projekcie.

V Gminne Dyktando pod hasłem:
„Mistrz Ortografii Gminy Zawadzkie”
Z okazji Dnia Dziecka w Publicznej Szkole
Podstawowej w Zawadzkiem odbyło się V Dyktando
pod hasłem: „Mistrz Ortografii Gminy Zawadzkie”.
Zmagania ortograficzne odbywały się w 5
kategoriach: Klasy I – III szkoły podstawowej –
Mistrzem Ortografii została Zuzanna Miksa (z PSP
Zawadzkie), Klasy IV – VI szkoły podstawowej –
Mistrzem Ortografii została Justyna Maryniak
(z PSP Zawadzkie), Gimnazja – Mistrzem
Ortografii została Mirela Wieszołek (z PG nr 1
w Zawadzkiem), Szkoły ponadgimnazjalne –
Mistrzem Ortografii została Marta Bury (z LO
w Zawadzkiem), Dorośli – Mistrzem Ortografii
została pani Katarzyna Kanoza. W
dyktandzie wzięło udział 113 osób.
Sprawdzaniem prac zajęli się nauczyciele
pracujący w szkołach naszej gminy,
nauczyciele emeryci oraz Teresa Drzewiecka
– metodyk z j. polskiego. Nagrody dla
„Mistrzów Ortografii” ufundowali: Urząd
Miejski w Zawadzkiem, Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem oraz
Rada Rodziców Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem. Oprawę
plastyczną przygotowała pani Iwona Kwiatek.
Nad całością czuwali pomysłodawcy
i główni organizatorzy dyktanda państwo

Jadwiga i Bogusław Salachnowie. Autorką
dyktand jak co roku była dr Iwona Konopnicka z
Uniwersytetu Opolskiego. Czas wyczekiwania na
wyniki dyktanda uświetniły programy artystyczne
grupy teatralne „Mali Aktorzy”, „Słowo” ,zespołu
muzycznego „Nutki” i zespołu tanecznego „Exodus”.

Dzień dziecka
1 czerwca dla przedszkolaków z Żędowice był
dniem wyjątkowym. Rozpoczął się zawodami
sportowymi i konkursami, za udział, w których dzieci
otrzymały nagrody. Miłą niespodzianką była wizyta
„słonecznej wróżki”, w którą wcieliła się sołtys Róży
Nocoń, obdarowując dzieci słodyczami. Największą
atrakcją okazał się przyjazd pana Rudolfa Ziaji
z cukrową watą, popcornem i kolorowymi balonami.
Dzień zakończyliśmy dyskoteką i zabawami w
ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem nowych
urządzeń ogrodowych, zakupionych przez

przedszkole z realizowanego projektu unijnego
„Ja się bawię w przedszkolu, a mama chodzi do

Wakacje z biblioteką
Od 19 lipca do 6 sierpnia Biblioteka Publiczna
w Zawadzkiem będzie zamknięta. Prosimy
o wcześniejsze wypożyczenie niezbędnej lektury.
W pozostałym okresie wakacyjnym zapraszamy do
korzystania ze zbiorów wypożyczalni i czytelni.
Młodzież w wolnym czasie może korzystać z czytelni
internetowej, na młodszych użytkowników biblioteki
czekają gry planszowe i kolorowanki. Zapraszamy!
Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek
8.00 - 16.00
Środa
7.00 - 15.00
Czwartek
8.00 - 16.00
Piątek
8.00 -16.00
W godz. 12.00 - 15.00
Poniedziałki - zajęcia plastyczne (kolorowanki,
wydzieranki, farby,…)
Wtorki - zagadki, krzyżówki
Czwartki - oglądanie bajek
Piątki - gry planszowe
Przypominamy, że w czerwcu nastąpi rozstrzygnięcie
konkursu na najlepszego czytelnika dziecięcego
naszej gminy w roku szkolnym 2009/2010.
O zwycięzcy poinformujemy w kolejnym numerze
gazety.
Konkurs na najśmieszniejsze zdjęcie z wakacji.
Termin dostarczania prac 31 sierpień.
Wyniki konkursu i wystawa zdjęć wrzesień 2010.
Filia KIELCZA
W godz. 16.00 - 17.00
Poniedziałki - z Internetem na TY
Środy - czytanie bajek
Piątki - gry multimedialne
W godz. 12.00 - 13.00
Wtorki - gry, zabawy, krzyżówki, rebusy
Czwartki - konkursy plastyczne
Filia ŻĘDOWICE
15 lipca i 12 sierpnia czytanie bajek połączone z
rysowaniem ilustracji do usłyszanych treści,
wystawy prac
12 lipca wycieczka rowerowa młodszych
czytelników do biblioteki w Zawadzkiem

Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji
(pozw. Wojewody Śl. Nr ŚR/I/66200/68/1/08)

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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Dziękuję - nie palę
W
Publicznej
Szkole
Podstawowej
w Zawadzkiem realizowany był program edukacji
antytytoniowej „ Nie pal przy mnie, proszę”.
Obejmował on
profilaktykę antytytoniową
i przeznaczony był dla uczniów klas I - III . Celem
programu było uwrażliwienie dzieci na szkodliwe
oddziaływanie dymu papierosowego związane

z biernym paleniem, W klasach I - III p. M.
Żuchowska przeprowadziła zajęcia warsztatowe,
podczas których uczniowie wykonali plakaty oraz
hasła
antytytoniowe.
Materiały
te
zostały
wykorzystane na wystawę szkolną z okazji „ 31
maja - Dzień bez tytoniu”. W realizację programu
włączył się Samorząd Uczniowski, który pod
kierunkiem
J. Hadamik
przedstawił uczniom
scenkę przestrzegającą przed
szkodliwością
palenia tytoniu. Teatrzyk Świetlicowy prowadzony
przez p. M. Jaskólską przygotował dla uczniów kl.
I III i rodziców przedstawienie o tematyce
antytytoniowej. Dziękujemy młodym aktorom: A.
Ochlust, A. Kusz, A. Skórzak , O. Budny z kl. I b
oraz A. Kalinowskiej, M. Ceglarek, E. Signus, N.
Ludwig z klasy V b. W kwietniu na zebraniach
klasowych wychowawcy zwrócili się do rodziców z
prośbą, aby nie narażali swoich dzieci na bierne
palenie
tytoniu.
Pielęgniarka
szkolna
przeprowadziła pogadankę z uczniami nt. „ Palenie
tytoniu a zdrowie człowieka”. W świetlicy szkolnej
odbyły
się cykliczne
zajęcia
warsztatowe
dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Podobne
zajęcia odbyły się również w świetlicy

Jan Paweł II Przyjaciel Dzieci
„Niebo jest dla tych,
którzy są prości jak dzieci,
tak pełni zawierzenia jak
one, tak pełni dobroci i
czyści”. Jan Paweł II
Uczniowie kl. I-III PSP w
Zawadzkiem uczcili 18
maja 90 rocznicę urodzin
Sługi Bożego Jana Pawła
II, uczestnicząc w programie artystycznym
prowadzonym przez członków kółka
katechetycznego. Występ połączony z prezentacją
multimedialną był przygotowywany z myślą
o dzieciach, które już nie pamiętają Papieża Polaka.
Korzystając ze zdjęć archiwalnych, przybliżono im
postać Karola Wojtyły i jego drogę na Stolicę
Piotrową. Spośród bardzo bogatej działalności
apostolskiej jego pontyfikatu, skoncentrowano się
głównie na podróżach misyjnych, a przede wszystkim
na spotkaniach z dziećmi całego świata, co
zobrazowano ukazując fotografie Ojca Świętego z
nimi. Dziewczynki i chłopcy z zainteresowaniem
słuchali starszych kolegów i koleżanek, którzy
przypominali ważne słowa Jana Pawła II, skierowane
do dzieci, będące wyrazem jego wielkiej miłości do
nich i troski o ich prawdziwe dobro. Przypomniano
również zebranym, że jako jedyny Papież

wystosował specjalny List Apostolski do dzieci, a
chociaż było to 16 lat temu, jego treść jest nadal
bardzo aktualna. Uroczyste spotkanie zakończono
modlitwą i śpiewem, a każdy z uczniów otrzymał
pamiątkowy obrazek z Janem Pawłem Wielkim.
Uczniowie kl. IV-VI już wcześniej uczcili 5 rocznicę
śmierci naszego Ojca Świętego, biorąc udział
Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II,
zorganizowanym przez firmę „Olimpus” z Warszawy.
Przygotowywali się do niego bardzo starannie, wraz z
katechetą, już od lutego, a ich wysiłki zostały
nagrodzone sukcesem. Pod koniec maja nadeszły
wyniki, które sprawiły ogromną radość: czworo
uczniów, z 19 reprezentantów szkoły, zostało jego
laureatami: IV m. Bartosz Pamuła, IX m. Justyna
Maryniak, a X m. Adam Lewandowski i Marcin
Pandzioch. Pozostali uczestnicy z PSP w
Zawadzkiem również zajęli wysokie miejsca (w
drugiej dziesiątce na 8893 uczniów szkół
podstawowych z całej Polski). Serdecznie im
gratulujemy! Niech znajomość działalności i
nauczania Jana Pawła II motywuje tych młodych ludzi
do budowania lepszego jutra, zgodnie z głoszonymi
przez niego wskazówkami. Będzie to najpiękniejszy
wyraz naszej pamięci i czci wobec Papieża Polaka.
H.Z PSP Zawadzkie

Mistrz carvingu
Melony, arbuzy, papaja, a nawet buraki czy też
jabłka mogą służyć nie tylko jako smakowita i zdrowa
przekąska, ale również jako ozdoba. Jak to
możliwe?? Carving, czyli sztuka rzeźbienia w
owocach i warzywach pozwala na przekształcanie
tych darów natury w prawdziwie okazałe arcydzieła
ozdabiające stoły i wnętrza na przyjęciach. Wiemy, że
mistrzem carvingu jest nasz zawadczanin Piotr
Wasik, który jest również członkiem Grupy
Carvingowej
Carving Team Poland. Pan Piotr
wspólnie z Łukaszem Szewczykiem w miesiącu maju
wziął udział w Mistrzostwach Europy w Rzeźbieniu

Kwiatów w Warzywach i Owocach, które odbyły
się we Francji. Wrócił oczywiście z medalami. W
kategorii Artistic - zajął 5 miejsce ze srebrnym

socjoterapeutycznej
„ Niezapominajka”
działającej przy OPS w Zawadzkiem. Zajęcia
prowadzono tam przy współpracy psychologa p. E.
Nawrockiego. Mamy nadzieję, że działania
podjęte w ramach edukacji antytytoniowej
pozytywnie wpłyną na kształtowanie u dzieci
postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
Danuta Bartosik

Wakacje-uwaga na narkotyki
Wakacje to szczególny okres w życiu młodzieży.
W tym czasie wielu młodych ludzi zacieśnia swoje
kontakty z grupami rówieśniczymi, a jednocześnie
mniejszy wpływ na ich zachowanie mają rodzice i
instytucje takie jak szkoła. Dla wielu osób okres letniej
wolności staje się doskonałą okazją do spróbowania
narkotyków. To właśnie podczas wakacji wiele dzieci
po raz pierwszy sięga po środki odurzające.
Bierze czy nie?
Jest kilka powodów, dla których dzieci sięgają po
narkotyki: ciekawość, presja kolegów, próba
skosztowania „dorosłości”, niezadowolenie z życia,
konflikty wewnętrzne, problemy w szkole lub w domu
czy brak atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego
czasu. Sygnałem, który powinien wzbudzić
zaniepokojenie rodziców są radykalne zmiany w
zachowaniu dziecka. U osoby mającej problemy z
narkotykami mogą pojawić się huśtawka nastrojów,
nadmierny apetyt lub brak apetytu, kłopoty w szkole,
izolowanie się od najbliższych, kłopoty z
koncentracją czy takie zachowania jak wynoszenie z
domu wartościowych przedmiotów. Wskazówką dla
opiekunów może stać się nowy styl ubierania,
szybkie chudnięcie lub wzrost wagi, krwawienie z
nosa, zaburzenia pamięci, bełkotliwy sposób
mówienia, słodkawy zapach czy ślady po ukłuciach.
Aby upewnić się czy dziecko bierze narkotyki można
wykonać test, który jest do kupienia w każdej aptece.
W przypadku, gdy wynik testu okaże się pozytywny
jedynym wyjściem jest zwrócenie się do specjalisty.
Rodzice nie będą w stanie samodzielnie pomóc
uzależnionemu od narkotyków dziecku. Bardzo
często trudno jest dostrzec objawy we wczesnej fazie
uzależnienia. Dzieci bardzo sprawnie maskują
wzbudzające zaniepokojenie objawy. W takim
przypadku mogą je zdradzić oczy. Sygnałem do
bliższego przyjrzenia się dziecku może być np.
zaczerwienienie spojówek, łzawienie, nadmierne
rozszerzenie lub zwężenie źrenicy. Bądźmy czujni,
ale nie zapomnijmy o rozmowach z naszymi
podopiecznymi, oni tego naprawdę potrzebują.

Sprzedawali cegiełki

medalem,
natomiast w kategorii
Te c h n i c - z o s t a ł
Wicemistrzem Europy ze
srebrnym medalem. To
jeszcze nie wszystkie jego
tytuły na tegorocznych
Mistrzostwach Europy
Zawadczanin otrzymał
nagrodę za najbardziej
oryginalną pracę. Cieszymy
się bardzo i gratulujemy.

8

W dniu 08 maja 2010r. Klub Karate „Nidan” z
siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 23,
przeprowadził zbiórkę publiczną w formie sprzedaży
cegiełek wartościowych. Na przeprowadzenie zbiórki
uzyskano pozwolenie Burmistrza Zawadzkiego,
wyrażone Decyzją Nr SO/OC 5022/4/2010 z dnia
05.05.2010r. W wyniku zbiórki sprzedano 161 szt.
cegiełek wartościowych po 5,00 zł każda, co dało
łączną kwotę 805,00 zł.
Zebrane ofiary pieniężne zostaną przeznaczone na
organizację zgrupowania szkoleniowego dla
członków klubu.
Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej wynosiły:
132,00 zł, z czego:
- koszt wydrukowania cegiełek oraz list sprzedaży:
50,00 zł,
- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na
prowadzenie zbiórki: 82,00 zł.

Majówka z Rodziną
Nie tylko parafianie kościoła pw. św. Rodziny w
Zawadzkiem przyszli na V Jubileuszowy festyn
rodzinny pn. „Majówka z Rodziną”, zorganizowany
przed Radę parafialna oraz Parafialny Zespół
Caritas. Jak co roku wszyscy bawili się świetnie, bo
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były
występy naszych najmłodszych pociech,
orkiestry, rozweselił nas występ
góralskiego zespołu Okovita, a
wieczorem można było potańczyć przy
dźwiękach zespołu Synteza. Całemu
festynowi przyświecały słowa: „Kiedy
coraz bardziej kochasz ludzi i pomagasz
tym, którym jest ciężko, szczęście samo
przychodzi niezauważone”
I tak też było tym razem. Niezliczona ilość
darczyńców i sponsorów przyczyniła się
do zorganizowania tej imprezy (wszystkim
dziękujemy). Dzięki nim mogła zostać
przeprowadzona loteria fantowa. Można
było wylosować rowery, kosiarkę, sprzęt

AGD oraz wiele, wiele innych niesamowitych
upominków. Dochód uzyskany z festynu
przeznaczony zostanie dla osób najbardziej
potrzebujących oraz jako dofinansowanie
wypoczynku letniego dla dzieci. Jak twierdzą

organizatorzy, dla tej chwili radości i zabawy naszych
parafian, ludzi z całej gminy i okolicy warto było
poświęcić wolny czas.

„Jest tyle rzeczy, za które nie można zapłacić pieniędzmi, tylko uśmiechem, chwilą uwagi i prostym „DZIĘKUJĘ”.
Podziękowania
Szczególne podziękowania składamy zespołom, które uświetniły swoim występem naszą Majówkę: Laureatom Śląskiego Berania- Z fajnyj miski się niy najysz - ZSG
Żędowice pod kierunkiem p. Jadwigi Breguła, Zespołowi EXODUS pod kierownictwem p. Maryli Morzyk i p. Małgorzety Rabickiej, Orkiestrze Dętej Miasta i Gminy Zawadzkie
pod batutą p. Gerarda Szeja i kierownictwem p. Piotra Beier, Zespołowi SYNTEZA z p. Józefem Brolik na czele, Państwu Halinie i Wernerowi Labus za przejazdy konne
naszych milusińskich.
Dziękujemy p. Jerzemu Gambuś za profesjonalne podłączenie elektryczne a panu Piotrowi Gambuś wraz z Zespołem SYNTEZA za nagłośnienie namiotu.
Obsłudze medycznej z niezastąpioną panią Elżbietą Adamską, Agencji Ochrony „ALFA” w osobach p. Renaty Ludwig, panom Janowi Kiszel, Przemysławowi Kochanek oraz
Albertowi Bury, Ryszardowi Imiełowskiemu i Romanowi Wieszczeczyńskiemu. Wszystkim osobom montującym namiot oraz zaangażowanych bezpośrednio w
przygotowaniu i obsłudze Festynu, wspaniałemu Zespołowi CARITAS za wielką pracę, dobrą wolę, życzliwość oraz poświęcony czas wyrażamy swą wdzięczność. Trudno
wymienić wszystkich sponsorów i darczyńców, bo jest ich wielu. Szczególne uznanie kierujemy w stronę Państwa Klaudii i Jana SMERECZAŃSKICH fundatorów głównych
nagród w Zabawie Fantowej. Dziękujemy za ich wielkie serce.
kard. Leon Joseph Suenens
Uzyskany dochód z festynu przeznaczymy na pomoc powodzianom, letni wypoczynek dla dzieci oraz na cele charytatywne. Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać.

Niemcy dla powodzian
Na wieść o powodzi akcję pomocy humanitarnej
zorganizowały stowarzyszenia partnerskie
działające w Bockenem i Wahrenbruck. Pierwszy
transport dotarł do Zawadzkiego 10 czerwca. Gdy
dopowiedzieliśmy się o powodzi w Zawadzkiem od
razu postanowiliśmy pomóc. Zamieściliśmy w
gazetach ogłoszenia o zbiórce darów. Ludzie bardzo
chętnie pomagali. Przywieźliśmy m.in. ubrania,
pościel, artykuły gospodarstwa domowego - mówi
przewodnicząca Ulrike Schumann. Do akcji
przyłączyła się spontanicznie lokalnie działająca
organizacja Niemiecki Czerwony Krzyż, która
przekazała głównie ubrania, pościel i zabawki.
Zbiórkę darów dla rodzin poszkodowanych
w kataklizmie przeprowadzili także nasi przyjaciele
z Wahrenbruck. Akcja została tam nagłośniona w
lokalnych i regionalnych mediach. 21 czerwca łóżka,

meble, lodówki, kołdry, ubrania oraz wiele innych
artykułów dotarły do Zawadzkiego. Dary z Niemiec
przekazywane są na bieżąco powodzianom.

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 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. Do
eliminacji gminnych zgłoszono w tym roku 7 posesji
prywatnych oraz 2 obiekty użyteczności publicznej.
Komisja konkursowa wytypowała do etapu
wojewódzkiego w kategorii obiektu dostępności
publicznej Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy im. Jana
Pawła II przy biurowcu Nadleśnictwa Zawadzkie
oraz w kategorii obiekt prywatny posesję Państwa
Ireny i Ryszarda Maśniaków z Zawadzkiego.
Niezapowiedziane wizje lokalne komisji konkursowej
z województwa odbędą się w miesiącach od czerwca
do września. Nagrodą za 1 miejsce jest voucher o
wartości 3 tys. zł do zrealizowania w wybranych
sklepach ogrodniczych.

Ogłoszenie
Mieszkanie dwupokojowe, 52m, parter, ogród,
sprzedam tel. 605 343 354
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Powódź w Zawadzkiem
Miesiąc maj okazał się dla kraju bardzo tragiczny
za sprawą wielkiej powodzi. Ucierpiała i nasza
gmina. Trwa zagorzała dyskusja na temat przyczyn
tragedii. Wersji i zarzutów jest wiele. Dlaczego zalało
Zawadzkie?
Zawadzkie zalała woda, która dostała się do miasta
kanałem hutniczym - mówi burmistrz Mariusz
Stachowski. Woda do kanału dostała się przez
przerwany wał w Żędowicach i dokładnie to samo
stało się 13 lat temu. Samorządy nie wyciągnęły
wniosków po powodzi w 1997 roku. Nie ma co
ukrywać, że wały kanału, którego właścicielem jest
Skarb Państwa, ze względu na swój wiek są
osłabione. Woda z kanału poszła do stawu
podnosząc jego poziom i w efekcie rozlała się po
mieście. Mieszkańcy zarzucają nam, że błędem i
karygodnym zaniedbaniem było zaniechanie
przekopania brzegów kanału, skąd woda mogłaby
swobodnie ujść do rzeki, nie zalewając miasta.
Zapewniam, że przekop został wykonany w
momencie, kiedy warunki na to pozwoliły. Pojawiły

się też wątpliwości co do faktycznego otwarcia
wszystkich jazów. Prezes związku wędkarskiego w
Zawadzkiem, Tadeusz Stępień, jak i przedstawiciel
WRA, Marian Żyłka twierdzą, że wszystkie jazy,
znajdujące się na Kanale Hutniczym zostały otwarte
przed nadejściem głównej fali powodziowej. Rury,
biegnące pod WRA, nie mogły w żaden sposób
przepuścić wystarczającej ilości wody, mimo
pełnego otwarcia jazów - wyjaśniał na sesji Marian
Żyłka. Niezależnie od tego, czy staw byłby
spuszczony i tak zalałoby miasto twierdzą strażacy,
którzy kierowali akcją do momentu przerwania
wałów. Nie było najmniejszych szans, by ta ilość
wody, jaka nadeszła, zmieściła się nawet w kilku
stawach hutniczych- dodają. Należy teraz w trybie
pilnym zabezpieczyć się na przyszłość. Trzeba
wykorzystać wiedzę mieszkańców co do dawnych
zabezpieczeń i zachowań rzeki. Dzięki nim uda nam
się stworzyć system polderów, które w przyszłości
odbiorą nadmiar wody. Kolejnym ważnym
problemem jest brak melioracji w naszej gminie. Od
kilkunastu lat, od czasu zaprzestania działalności
spółki wodnej w Zawadzkiem, za utrzymanie rowów
melioracyjnych odpowiedzialni są zainteresowani
właściciele gruntów, którzy poza nielicznymi
wyjątkami, nie poczuwają się do tego obowiązku. W
chwili obecnej dokonuje się inwentaryzacji
wszystkich rowów położonych na terenie gminy.
Jednocześnie rozpoczęto konserwację rowów,
których właścicielem jest gmina Zawadzkie.
Konserwacja pozostałych rowów leży w gestii ich
właścicieli, którzy w razie nie wywiązania się z tych
obowiązków, zostaną zobligowani do tego przez
starostę.
Powódź w Zawadzkiem
przebieg
zdarzeń:
13 maja Burmistrz, ze względu na
zapowiadane intensywne opady deszczu
wyznacza osoby do monitorowania stanu
wody na rzece Mała Panew i Kieleczka. Są
nimi H. Bartoszek, L. Bartoszek w Kielczy,
P. Prochota, R. Nocoń w Żędowicach, D.
Macioszek w Zawadzkiem
Stan wody na rzece Kieleczka utrzymywał
się poniżej wyznaczonego punktu, z kolei
poziom wody na Małej Panwi i kanale
hutniczym nie stanowił zagrożenia dla
zabudowań.
14, 15, 16 maja prowadzono w dalszym
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ciągu obserwacje stanu wód, który utrzymywał się
w normie. Monitoring prowadzony był co 6 godz. W
dniu 15 maja stan rzeki Mała Panew wzrósł na
wodowskazie w Zawadzkiem. W dniu 16 maja
obserwowano do godzin wieczornych. spadek
poziomu wody w rzece Mała Panew
17 maj
o godz. 10.00 Burmistrz wraz z p. L.
Bartoszek i sołtysem Kielczy i Żędowic
dokonali kontroli newralgicznych punktów na
terenie gminy Zawadzkie. Około godz. 14.00
nawiązano telefoniczny kontakt z p.
Tadeuszem Stępieniem, aby z jazu na ulicy
Kilińskiego wyciągnąć kratę, która tamuje
przepływ wody. Uzyskano informację, że kraty
tej nie można wyjąć, natomiast należy
otworzyć śluzy na hucie, celem zmniejszenia
poziomu wody w kanale hutniczym. W dalszej
kolejności nawiązano telefoniczny kontakt z p.
Marianem Żyłką, aby otworzyć wszystkie śluzy
na terenie huty. W/w przebywał za
granicą, przekazał jednak, że wysłani
zostaną pracownicy do otwarcia śluz.
W dalszej kolejności otrzymano
informację od OSP Zawadzkie, iż
należy otworzyć śluzy na terenie huty w
związku z wysokim stanem wody. Po
przybyciu na teren huty okazało się, że
jedna z śluz była minimalnie otwarta,
natomiast pozostałe są nadal zamknięte.
Uzyskano zezwolenie p. Mariana Żyłki na
otwarcie śluz przez strażaków po
uzgodnieniu z p. Stępieniem, na co wyraził
zgodę. W godzinach porannych
umacniane były wały przy ul. Mostowej w
Kielczy. O godz. 20.00 ze względu na
podnoszący się stan wód Burmistrz zwołał
zebranie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego i zarządził całonocny dyżur w celu
bieżącej obserwacji poziomu wód. W trakcie
nocnego dyżuru prowadzona była obserwacja
poziomu wody w rzece Mała Panew, Kanale

Hutniczym i jazach. Około godz. 23.00 wezwano
jednostki z terenu gminy Kolonowskie do pomocy
przy umacnianiu wału w Kielczy.
Od 17 maja do 24 maja w budynku urzędu oraz w
Kielczy przy moście na rzece Mała Panew
pracownicy urzędu prowadzili całodobowe dyżury.
18 maj godz. 00.00
Burmistrz ogłosił alarm
przeciwpowodziowy na terenie gminy Zawadzkie,
ze względu na podwyższający się stan wód
i przekroczenie stanu alarmowego na rzece Mała

ze względu na podwyższający się stan wód
i przekroczenie stanu alarmowego na rzece Mała
Panew. Od północy nastąpił duży przyrost wody na
wodowskazie przy moście w Zawadzkiem.
Do sołectwa Kielcza w godzinach rannych przybył
z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach

Opolskich zastępca Komendanta, który dowodził
akcją umacniania wałów. W akcji tej uczestniczyły
również inne jednostki OSP, koparka oraz
samochód dostawczy. Do pomocy przyłączyli się
również mieszkańcy. W godzinach wieczornych
akcję wsparły jednostki z OSP Kietrz, Baborów,
Zopowy (kompania obwodowa z Prudnika), PSP
Olesno i Strzelce Opolskie z łodziami gotowymi do
dalszych działań. Pozostałe jednostki z kompani z
Prudnika były na terenie miasta Zawadzkie. W
kolejnych dniach w umacnianiu wałów w
miejscowości Kielcza oraz na terenie miasta
Zawadzkie uczestniczyły wszystkie jednostki OSP i
PSP z powiatu strzeleckiego i oleskiego. O godz.
8.05 wezwano strażaków do sołectwa Kielcza i na
Osiedle Świerkle w Zawadzkiem. O godz. 8.30
otrzymano informację od p. Knoll, że na ulicy
Kilińskiego przelewają wały. Ok. godz.
9.00 Burmistrz po przybyciu na ul.
Zamoście
w Kielczy zarządził
ewakuację ludności oraz przygotowanie
do ewakuacji ludność z ul. Mostowej. W
ewakuacji wykorzystano łódź z PSP
Strzelce Opolskie oraz ciężki sprzęt
transportu leśnego. Majątek
mieszkańców z ul. Zamoście w Kielczy i
miasta Zawadzkiem dozorowała stale
Policja.
Po godz. 8.30 przerwany został wał w
Żędowicach, co spowodowało przelanie
się wody z Małej Panwi do kanału
hutniczego. Ok. godz. 9.00 zaczęto
przekopywać drogę na ul. Kilińskiego
oraz wał przy moście w Zawadzkiem.
Było to konieczne w celu umożliwienia
spływu wylewającej się wody z kanału
hutniczego do Małej Panwi. O godz.
10.00 przyjęto zgłoszenie o zalewaniu ul. Andrzeja
wodą z kanału hutniczego. W tym samym czasie
zaczęły się tworzyć zatory na kanale przy ul.
Powstańców Śląskich w Zawadzkiem, gdzie
wysłano jednostki straży pożarnych w celu ich
usunięcia. Pomiędzy godz. 10.30 11.00 zaczęła
wylewać woda ze stawu hutniczego
w Zawadzkiem. O godz. 10.30 uzyskano informację
o wyrwie przy ul. Ziai w Żędowicach. O godz. 11.00
zamknięta została droga na Kolonowskie (463) i
przystąpiono do usuwania tam zatoru. O godz. 11.05
uzyskano informację, że policja będzie kierować
ruchem na rondzie w Zawadzkiem. Około godz.
11.15 woda zaczęła zalewać mieszkania na
ul. Andrzeja, Ks. Wajdy w Zawadzkiem oraz
ul. Zamoście w Kielczy. O godz. 11.20 woda przelała
się przez wał na ul. Mostowej w Kielczy. O godz.
12.15 uzyskano informację od p. Leona Matuska, że
śluza na „Pustkach” oraz na „Koronczoku” jest
otwarta od godz. 17.00 dnia 17 maja. W kolejnych
godzinach napływały informacje o zalewaniu
następnych ulic. Około godz. 13.00 została
zamknięta droga wojewódzka Nr 901, na którą
wdarła się woda. O godz. 23.00 odbyło się
posiedzenie Sztabu Kryzysowego gminy Zawadzkie
z Wojewodą Opolskim i przedstawicielami
cd. na stronie 11

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące
sytuacji powodziowej w gminie i wypracowania
szczegółów dalszego postępowania mającego na
celu zapobieganie dalszym podtopieniom w
związku z niekorzystną sytuacją pogodową. Akcja
umacniania wałów trwała nieprzerwanie do 20 maja
przez strażaków OSP, PSP i mieszkańców. W
kolejnych dniach prowadzono obserwację stanu

wałów i rzeki przez OSP Kielcza.
19 maj
Otrzymano zgłoszenie o zalewaniu ul. Zielonej w
Zawadzkiem od strony placu węglowego. W tym
dniu przeprowadzono również ewakuację osób
przebywających
w tymczasowym miejscu
zakwaterowania na terenie MOKSiR-u w
Zawadzkiem do ZSG w Żędowicach z powodu
braku prądu i wody. O godz. 12.15 otrzymano
informację o przelewającej się wodzie poprzez wał
w Kielczy, gdzie skierowano 3 jednostki straży
pożarnej.

rozpoczęła swoją działalność 24 maja br.
Szanowny Czytelniku. Przebieg wypadków
pokazuje jak kierowano akcją powodziową.
Tobie pozostawiamy pod ocenę akcję
ratowania naszego miasta.
Ile kosztowała walka z powodzią i jej
skutkami?
W trakcie akcji zużyto 1 950,50 ton
piasku; 39 941 sztuk worków, w
tym: 30 241 sztuk zakupionych
zostało z budżetu gminy, 2000
sztuk otrzymaliśmy z magazynu
WZMiUW w Dębowej, 700 szt.
worków z PCZK Strzelce Opolskie,
7 000,00 zł z Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Ponadto
wykorzystano 4 094,75 litrów
paliwa- mówi Burmistrz
Zawadzkiego, Mariusz Stachowski.
Wstępnie oszacowaliśmy szkody jakie
powstały wskutek tego kataklizmu.
Szacunkowo; mieszkania to kwota 3 000
000,00 zł, uszkodzenia dróg 3 620 000,00
zł. Zostało zniszczonych wiele upraw
rolnych, które są stale wyceniane. Zalane
zostały 153 mieszkania, 42 budynki
z czego 52 budynki poddawane są
ekspertyzie. Budynek Publicznego
Przedszkola Nr 3 z oddziałem Żłobkowym poddane
z o s t a ł y o c e n i e p r z e z r z e c z o z n a w c ó w.
Zabezpieczenie finansowe w kwocie 40.000,00 zł z
rezerwy ogólniej budżetu przeznaczone zostało na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 100 000,00 zł
otrzymaliśmy z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
na wsparcie finansowe najpilniejszych działań
operacyjnych (zakup paliwa do pomp i pojazdów,
środków dezynfekcyjnych, worków, piasku itp.) oraz

20 maj
W godzinach porannych obserwowano minimalny
spadek poziomu wód w rzece Mała Panew. O godz.
13.25 otrzymano informację, że woda wdziera się
do pomieszczeń z akumulatorami na centrali
telefonicznej przy ul. Dworcowej, co może
doprowadzić do braku łączności. O godz.16.55
napłynęła informacja z komisariatu policji
w Zawadzkiem o otwarciu ronda w Zawadzkiem.
Ruch pociągów przywrócony został od godz. 11.55.
21 maj
- godz. 10.00 otrzymano informację
o przywróceniu ruchu na drodze 901 kierunek
Olesno, natomiast o 14.30, że droga
w kierunku Opola otwarta będzie od godz. 15.00
23 maj
- godz. 14.10 wydana został dyspozycja
o wykonaniu wykopu na zapleczu ul. Kilińskiego
obok wysokiego dębu, w celu odprowadzania wody
z rozlewiska w kierunku Małej Panwi.

732 000,00 zł również z Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków celowych dla
osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi
(zwrot do OUW 188.500,00 zł) pozostało 543
500,00 zł. Darowizny to kwota 420,00 zł.

24 maj
Po ustąpieniu wody Zarządzeniem Burmistrza
Zawadzkiego nr 611/XX/2010 z 20 maja 2010 r.
powołana została komisji ds. szacowania szkód
spowodowanych powodzią powołano 3
trzy
osobowe komisje ds. szacowania szkód, która

W akcji przeciwpowodziowej na terenie
naszej gminy udział wzięły 34 jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej, 3 Jednostki
Państwowej Straży Pożarnej oraz
policjanci z Komisariatu Policji
w Zawadzkiem. Pomoc dla osób
poszkodowanych w wyniku powodzi
napływała również z
zewnątrz. Otrzymaliśmy z :
- Nysy - środki czystości na
kwotę 10 000 zł,
- Zakładu Uboju „Neuman”
Jemielnica 30 kg kiełbasy na
kwotę 430,14 zł,
- Stowarzyszenia
„Dobrodzień Potrzebującym”
meble, środki czystości
odzież używaną,
- Caritas Diecezji Opolskiej
720 l mleka i artykuły żywnościowe,
- Domu Pomocy Społecznej Worki
Wielkie artykuły spożywcze
- Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego środek odkażający w
ilości 140 porcji,
- niemieckiego miasta partnerskiego

Bockenem
artykuły gospodarstwa domowego,
ubrania,
sprzęt,
- niemieckiego miasta partnerskiego Warenbrück artykuły gospodarstwa domowego, ubrania, sprzęt.
oraz od :
- p. Bartłomieja Szałackiego z Łodzi artykuły
żywnościowe,
- sołtysów Żędowic i Kielczy wodę mineralną,
- Anny Bronder-Błażytko żywność dla najbardziej
potrzebujących,
- wielu, wielu prywatnych osób z gminy Zawadzkie
środki czystości i żywność.
Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do
następujących firm i instytucji:
1. Firmy Bronder, za dostarczanie posiłków,
2. EJK p. Jana Strzody,
3. Unimot Express,
4. „Desmar” p. Marka Kozakiewicza za
udostępnienie piasku, usługi
transportowe oraz usługi koparko
ładowarką,
5. p. Józefa Chmiel za udostępnienie
piasku i sprzętu do celów akcji
przeciwpowodziowej,
6. Betoniarni Błyszcz za udostępnienie
piasku,
7. Żwir Prom z Glinicy ,
8. ZAW-KOM,
9. „Izmar” p. Marka Mrohsa za
udostępnienie sprzętu, dowożenie
worków itp.
10. Zespołów Szkolno Gimnazjalnych
w Żędowicach i Kielczy
11. Publicznej Szkoła Podstawowa
w Zawadzkiem
12. „KOMAX” p. Zygfryda Makselon
(Strzelce Opolskie) za dostawy worków,
13. „Agrotech” ze Strzelec Opolskich za
umożliwienie zakupu i dostaw piasku,
14. Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich za ogromne
zaangażowanie pracowników w pomoc dla gminy
Zawadzkie,
15. „Animex” Grodków za dostawy worków,
16. „TRANS KOM” za dostawy piasku,
17. p. Janowi Krupa za usługi koparko ładowarką,
18. p. Janowi Prus,
19. MOKSiR Zawadzkie,
20. p. Stefanowi Koniecznemu z Dąbrówki za
podarowanie pieczywa.
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Rada Regentów
8 maja br., w drugim terminie z powodu Żałoby
Narodowej, w hali sportowej MOKSiR w Zawadzkiem
odbyła się 16 edycja Turnieju Karate Rada Regentów
pod patronatem Marszałka Województwa
Opolskiego, Starosty Strzeleckiego, Burmistrzów:
Zawadzkiego, Dobrodzienia, Ozimka i
K o l o n o w s k i e g o o r a z W ó j t a J e m i e l n i c y.
Organizatorem turnieju był Klub Karate „Nidan”.
Uczestnikami turnieju byli zawodnicy i zawodniczki w
kategoriach wiekowych dzieci, młodzików, kadetów,
juniorów i seniorów w tym zawodnicy Kadry
Narodowej. Z zaplanowanych 59 konkurencji
rozegrano 55. W zawodach uczestniczyło 280
zawodników z 19 klubów. W tym roku klub obchodzi
Jubileusz 10 lecia, dlatego przebieg zawodów miał
uroczystą oprawę z atrakcyjnymi nagrodami. W
Nazwa konkurencji

zajęte
miejsce

trakcie trwania turnieju klub zorganizował zbiórkę
publiczną w formie sprzedaży cegiełek
wartościowych. Osiągnięty dochód w kwocie
805,00zł zostanie przeznaczony na zorganizowanie
zgrupowania szkoleniowego dla członków klubu. Jak
co roku nie zawiedli byli członkowie sekcji karate
przebywający za granicą tworzących grupę „Rady
Regentów” i oni również wzorem poprzednich 15 lat
wsparli turniej, a są to: Zygmunt Katryniok, Waldemar
Oblong, Jerzy Thiel, Andrzej Anioł, Heniek Andrecki
oraz mieszkający w Polsce Tomasz Swoboda. Klub
Karate Nidan reprezentowały wszystkie sekcje z
miejscowości: Ozimek, Dobrodzień, Strzelce
Opolskie i Zawadzkie w liczbie 92 zawodników. W
ogólnej klasyfikacji Nidan okazał się najlepszy
zdobywając 140 punktów (w tym 13 złotych, 16

Nazwisko i imię

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
7 lat i młodsze (do 8.1 kyu)

3

Błachowicz Laura

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
8 lat (do 8.1 kyu)

3

Telęga Julia

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
8 lat i młodsze (od 8.2 kyu)

2

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
9 lat (od 8.2 kyu)

1

Nazwa konkurencji
KATA DRUŻYNOWE dziewcząt
14 lat i starsze

2

KATA DRUŻYNOWE chłopców
10 lat I MŁODSI

2

Grzeczkowicz Daria

KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 8 lat i młodsze antom
KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 9 lat fantom

Krawiec Aleksandra

3

Kaczmarczyk Milena

3

Grejner Weronika

2
3

Kanoza Michalina
Kalinowska Agata

3

Zajdel Elżbieta

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
14-15 lat
KATA INDYWIDUALNE chłopców
7 lat i młodsi (do 8.1 kyu

3

Trepka Karolina

1

Padus Kacper

KATA INDYWIDUALNE chłopców
8 lat(do 8.1 kyu)

3
3

Studziński Patryk
Ochmańczyk Tomasz

KATA INDYWIDUALNE chłopców
11-12 lat (do 8.1 kyu)

1
2

Kłys Adam
Polis Maksymilian

KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 14-15 lat waga: - 54 kg

KATA INDYWIDUALNE chłopców
10 lat od 8.2 kyu)

3

Kalinowski Adam

KATA INDYWIDUALNE chłopców
11 lat od 8.2 kyu)

3

Kandora Karol

3

Piesiak Mateusz

3

Barański Bartłomiej

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
12-13 lat (od 8.2 kyu)

KATA INDYWIDUALNE chłopców
12-13 lat od 8.2 kyu)
KATA INDYWIDUALNE chłopców
16 lat i starsi

1
KATA DRUŻYNOWE dziewcząt
10 lat I MŁODSZE

KATA DRUŻYNOWE dziewcząt
11-13 lat
KATA DRUŻYNOWE dziewcząt
14 lat i starsze

12

2

Krawiec Aleksandra
Grzeczkowicz Daria
Grejner Wiktoria
Kaczmarczyk Milena
Pluder Paulina
Ziaja Marta

2

Zajdel Elżbieta,
Kanoza Michalina
Kalinowska Agata

2

Zajdel Ewa
Trepka Karolina
Sonia Guzy

KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 10 lat fantom
KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 11 lat antom
KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 10-11 lat waga: - 35 kg
KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 12-13 lat waga: -50 kg

Nazwisko i imię
Grejner Weronika
Wybraniec Zuzanna
Krawiec Katarzyna

3

Budnik Paweł
Kalinowski Adam
Mraz Robert
Telęga Julia

3
2
3
2
3
3

Kłys Adam
Piaskowska Hanna
Grzeczkowicz Daria
Krawiec Aleksandra
Grejner Wiktoria
Kaczmarczyk Milena

3

Jałowiecka Patrycja

1
3
1
2

Krawiec Aleksandra
Grejner Wiktoria
Zajdel Ewa
Ledwig Natalia
Kanoza Michalina
Zajdel Elżbieta
Szponder Natalia

Kłys Agnieszka

3
KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
10 lat (od 8.2 kyu)

zajęte
miejsce

srebrnych i 27 brązowych medali) wyprzedzając
Klub Atemi Bielsko Biała 99 punktów i Zarzewie
Prudnik 80 punktów.

3
1
2

Trepka Karolina

3

Guzy Sonia

KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 14-15 lat waga: + 54 kg

3

Grejner Weronika

KUMITE INDYWIDUALNE
chłopców 10 lat fantom

1

Kalinowski Adam

KUMITE INDYWIDUALNE
chłopców 11 lat fantom

2

Kandora Karol

1

Pawlak Dawid

KUMITE INDYWIDUALNE
chłopców 10-11 lat waga: + 40 kg

KUMITE INDYWIDUALNE
chłopców 14-15 lat waga: - 70 kg

3

Budnik Paweł

1

Brylka Beniamin

2

Gaweda Daniel
Stolarczyk Paweł
Garbas Artur

3
KUMITE INDYWIDUALNE
chłopców 16-17 lat waga: - 76 kg

1

Barański Bartłomiej

KUMITE INDYWIDUALNE
mężczyzn 18 lat i starsi aga: - 84 kg

2

Zadrożny Marcin

Podziękowania
Zarząd klubu w imieniu swoim i
uczestników serdecznie dziękuje
instytucjom, które wsparły ten
turniej, a byli to: Urząd
Marszałkowski w Opolu, Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
Urząd MiG Zawadzkie, Urząd MiG
Strzelce Opolskie, Urząd GiM
Ozimek, Urząd MiG Dobrodzień,
Urząd MiG Kolonowskie, Urząd MiG
Jemielnica, MOKSiR w
Zawadzkiem. Również serdeczne
podziękowania należą się
sponsorom, a należą do nich:
Drukarnia Sil-Veg-Druk z Lublińca,
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem,
Zakład Gospodarczy Orland, Spółka
z o.o Technar z Rudy Śląskiej, Firma
„pk.activeplus” Łukasza
Kalinowskiego, Tomil Polska, Firma
Lams z Tych, Nadleśnictwo
Zawadzkie, Firma Bruk-Termm z
Ozimka, Spólka z o.o Technodrew,
Spółka z o. o ZawKom, Spółka
Unimot, Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik, Sklep Warzywko Krzysztofa
Piaskowskiego, Spółka KolTram,
Firma Meble Rust z Pluder, Firma
Izmar, HDT Polska z Ozimka,
Fryzjerstwo Damsko Męskie
Państwa Kingi i Michała Pajek
„Salon Efekt”.

Rada Regentów
8 maja br., w drugim terminie z powodu Żałoby
Narodowej, w hali sportowej MOKSiR w Zawadzkiem
odbyła się 16 edycja Turnieju Karate Rada Regentów
pod patronatem Marszałka Województwa
Opolskiego, Starosty Strzeleckiego, Burmistrzów:
Zawadzkiego, Dobrodzienia, Ozimka i
K o l o n o w s k i e g o o r a z W ó j t a J e m i e l n i c y.
Organizatorem turnieju był Klub Karate „Nidan”.
Uczestnikami turnieju byli zawodnicy i zawodniczki w
kategoriach wiekowych dzieci, młodzików, kadetów,
juniorów i seniorów w tym zawodnicy Kadry
Narodowej. Z zaplanowanych 59 konkurencji
rozegrano 55. W zawodach uczestniczyło 280
zawodników z 19 klubów. W tym roku klub obchodzi
Jubileusz 10 lecia, dlatego przebieg zawodów miał
uroczystą oprawę z atrakcyjnymi nagrodami. W
Nazwa konkurencji

zajęte
miejsce

trakcie trwania turnieju klub zorganizował zbiórkę
publiczną w formie sprzedaży cegiełek
wartościowych. Osiągnięty dochód w kwocie
805,00zł zostanie przeznaczony na zorganizowanie
zgrupowania szkoleniowego dla członków klubu. Jak
co roku nie zawiedli byli członkowie sekcji karate
przebywający za granicą tworzących grupę „Rady
Regentów” i oni również wzorem poprzednich 15 lat
wsparli turniej, a są to: Zygmunt Katryniok, Waldemar
Oblong, Jerzy Thiel, Andrzej Anioł, Heniek Andrecki
oraz mieszkający w Polsce Tomasz Swoboda. Klub
Karate Nidan reprezentowały wszystkie sekcje z
miejscowości: Ozimek, Dobrodzień, Strzelce
Opolskie i Zawadzkie w liczbie 92 zawodników. W
ogólnej klasyfikacji Nidan okazał się najlepszy
zdobywając 140 punktów (w tym 13 złotych, 16

Nazwisko i imię

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
7 lat i młodsze (do 8.1 kyu)

3

Błachowicz Laura

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
8 lat (do 8.1 kyu)

3

Telęga Julia

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
8 lat i młodsze (od 8.2 kyu)

2

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
9 lat (od 8.2 kyu)

1

Nazwa konkurencji
KATA DRUŻYNOWE dziewcząt
14 lat i starsze

2

KATA DRUŻYNOWE chłopców
10 lat I MŁODSI

2

Grzeczkowicz Daria

KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 8 lat i młodsze antom
KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 9 lat fantom

Krawiec Aleksandra

3

Kaczmarczyk Milena

3

Grejner Weronika

2
3

Kanoza Michalina
Kalinowska Agata

3

Zajdel Elżbieta

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
14-15 lat
KATA INDYWIDUALNE chłopców
7 lat i młodsi (do 8.1 kyu

3

Trepka Karolina

1

Padus Kacper

KATA INDYWIDUALNE chłopców
8 lat(do 8.1 kyu)

3
3

Studziński Patryk
Ochmańczyk Tomasz

KATA INDYWIDUALNE chłopców
11-12 lat (do 8.1 kyu)

1
2

Kłys Adam
Polis Maksymilian

KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 14-15 lat waga: - 54 kg

KATA INDYWIDUALNE chłopców
10 lat od 8.2 kyu)

3

Kalinowski Adam

KATA INDYWIDUALNE chłopców
11 lat od 8.2 kyu)

3

Kandora Karol

3

Piesiak Mateusz

3

Barański Bartłomiej

KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
12-13 lat (od 8.2 kyu)

KATA INDYWIDUALNE chłopców
12-13 lat od 8.2 kyu)
KATA INDYWIDUALNE chłopców
16 lat i starsi

1
KATA DRUŻYNOWE dziewcząt
10 lat I MŁODSZE

KATA DRUŻYNOWE dziewcząt
11-13 lat
KATA DRUŻYNOWE dziewcząt
14 lat i starsze

12

2

Krawiec Aleksandra
Grzeczkowicz Daria
Grejner Wiktoria
Kaczmarczyk Milena
Pluder Paulina
Ziaja Marta

2

Zajdel Elżbieta,
Kanoza Michalina
Kalinowska Agata

2

Zajdel Ewa
Trepka Karolina
Sonia Guzy

KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 10 lat fantom
KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 11 lat antom
KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 10-11 lat waga: - 35 kg
KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 12-13 lat waga: -50 kg

Nazwisko i imię
Grejner Weronika
Wybraniec Zuzanna
Krawiec Katarzyna

3

Budnik Paweł
Kalinowski Adam
Mraz Robert
Telęga Julia

3
2
3
2
3
3

Kłys Adam
Piaskowska Hanna
Grzeczkowicz Daria
Krawiec Aleksandra
Grejner Wiktoria
Kaczmarczyk Milena

3

Jałowiecka Patrycja

1
3
1
2

Krawiec Aleksandra
Grejner Wiktoria
Zajdel Ewa
Ledwig Natalia
Kanoza Michalina
Zajdel Elżbieta
Szponder Natalia

Kłys Agnieszka

3
KATA INDYWIDUALNE dziewcząt
10 lat (od 8.2 kyu)

zajęte
miejsce

srebrnych i 27 brązowych medali) wyprzedzając
Klub Atemi Bielsko Biała 99 punktów i Zarzewie
Prudnik 80 punktów.

3
1
2

Trepka Karolina

3

Guzy Sonia

KUMITE INDYWIDUALNE
dziewcząt 14-15 lat waga: + 54 kg

3

Grejner Weronika

KUMITE INDYWIDUALNE
chłopców 10 lat fantom

1

Kalinowski Adam

KUMITE INDYWIDUALNE
chłopców 11 lat fantom

2

Kandora Karol

1

Pawlak Dawid

KUMITE INDYWIDUALNE
chłopców 10-11 lat waga: + 40 kg

KUMITE INDYWIDUALNE
chłopców 14-15 lat waga: - 70 kg

3

Budnik Paweł

1

Brylka Beniamin

2

Gaweda Daniel
Stolarczyk Paweł
Garbas Artur

3
KUMITE INDYWIDUALNE
chłopców 16-17 lat waga: - 76 kg

1

Barański Bartłomiej

KUMITE INDYWIDUALNE
mężczyzn 18 lat i starsi aga: - 84 kg

2

Zadrożny Marcin

Podziękowania
Zarząd klubu w imieniu swoim i
uczestników serdecznie dziękuje
instytucjom, które wsparły ten
turniej, a byli to: Urząd
Marszałkowski w Opolu, Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
Urząd MiG Zawadzkie, Urząd MiG
Strzelce Opolskie, Urząd GiM
Ozimek, Urząd MiG Dobrodzień,
Urząd MiG Kolonowskie, Urząd MiG
Jemielnica, MOKSiR w
Zawadzkiem. Również serdeczne
podziękowania należą się
sponsorom, a należą do nich:
Drukarnia Sil-Veg-Druk z Lublińca,
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem,
Zakład Gospodarczy Orland, Spółka
z o.o Technar z Rudy Śląskiej, Firma
„pk.activeplus” Łukasza
Kalinowskiego, Tomil Polska, Firma
Lams z Tych, Nadleśnictwo
Zawadzkie, Firma Bruk-Termm z
Ozimka, Spólka z o.o Technodrew,
Spółka z o. o ZawKom, Spółka
Unimot, Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik, Sklep Warzywko Krzysztofa
Piaskowskiego, Spółka KolTram,
Firma Meble Rust z Pluder, Firma
Izmar, HDT Polska z Ozimka,
Fryzjerstwo Damsko Męskie
Państwa Kingi i Michała Pajek
„Salon Efekt”.

APTEKI DYŻURUJĄ
Dyżury nocne aptek w naszym powiecie. Apteki w Zawadzkiem prowadzą dyżury w niedziele i święta w godzinach
od 16.00 do 17.00. W godzinach nocnych receptę można zrealizować w aptekach w Strzelcach Opolskich.

lipiec/apteka

sierpień/apteka

Spotkanie z absolwentem
PSP Zawadzkie
15.06.2010r. do naszej szkoły
przyjechał najlepszy zawodnik
świata 2009 „KASA” czyli
Sławomir Szmal. Po uroczystym
wprowadzeniu gościa na salę
gimnastyczną, przywitaniu
okrzykami i gromkimi brawami,
pani dyrektor Maria
Andrzejewska krótko
przedstawiała nam jego życiorys.
Potem sam Sławomir opowiedział nam pokrótce
skąd wzięło się jego zamiłowanie do sportu, a
konkretnie do piłki ręcznej i jak do tego doszedł.
Następnie mogliśmy zadawać pytania, a „KASA”
odpowiadał nam na nie. Pytania były najróżniejsze,
np. „Jakie jest pana życiowe motto”, „Kto jest pana
najlepszym przyjacielem”, a nawet „Kim pan chciał
zostać, gdy był mały”. Po odpowiedzi na wszystkie
pytania Sławomir Szmal wręczył najlepszym
sportowcom szkoły w piłce ręcznej dyplomy oraz
plakaty z jego autografem. Wykonano wiele zdjęć
pamiątkowych, wpisy do kronik. Rada
Pedagogiczna i uczniowie nadali Sławomirowi tytuł
„Przyjaciela Szkoły”. To był bardzo miły gest z Jego
strony, że jako absolwent chciał odwiedzić naszą
szkołę i w imieniu wszystkich uczniów dziękujemy.
Wiktoria Tkaczuk

DUBNICKIE DNI - Polskie akcenty z okazji 50. rocznicy Miasta
Drodzy Przyjaciele Zawadczanie!
KLUB POLSKI Środkowe Poważe - Miejscowe Koło
DUBNICA, dzięki zatwierdzeniu projektu
Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej - pod
ww. nazwą, partycypował w uroczystościach z okazji
50. rocznicy nadania Dubnicy nad Wagiem „Statusu
Miasta”, oraz 20-lecia samorządów miasta.
Uroczystości przebiegły w Dubnicy n. W. w dniach 4 6 czerwca 2010 r.
Na zaproszenie Klubu Polskiego przybyli do Dubnicy
n. W. - reprezentacyjna Orkiestra Dęta ZAWADZKIE,
pod kierownictwem p. Piotra Beiera, oraz dziecięcy
zespół taneczny EXODUS z MOKSiR-u Zawadzkie,
z instruktorką p. Małgorzatą Rabicką na czele.
Swoimi występami upiększyli programy „Dzieci
miastu - miasto dzieciom”, „Miasto dla wszystkich”
oraz uświetnili uroczystą Mszę św. na Kalwarii
Dubnickiej, którą celebrował w j. polskim ks. don
Jozef Motýľ. Orkiestra umiliła również chwile
seniorom z pensjonatu dubnickiego, oraz - wraz z
EXUDUS-em, spotkanie polonijne w dubnickiej
siedzibie KP. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością
gł. prezes Klubu Polskiego p. Czesław Marek Sobek,
z Bratysławy. Przywitał wszystkich obecnych i - w
zastępstwie hospitalizowanych miejscowych

działaczy, podkreślił użyteczności wzajemnych
kontaktów z rodakami, ich znaczenie dla Klubu
Polskiego i dla Polonii, żyjącej w regionie. Wziął
również współudział ze Zawadczanami w szerszych
rozmowach tematycznych, jak również i w
uroczystościach miasta.
W tym miejscu pragnę gorąco podziękować
wszystkim miłym gościom z Polski, z
partnerskiego Zawadzkiego, za przybycie do
Dubnicy, i do naszego społeczeństwa polonijnego
- przez wszystkie trudności, jakie doznali

powodziami, i za
nieocenioną bliskość
naszym sercom występów i
wspólnych rozmów. Pani
sołtys - Cecylii Cieślik,
dziękuję serdecznie za miłe
słowa, przekazane do
szpitala.
Za Miasto Dubnica n. W.
przysłał podziękowanie
jego Rzecznik - JUDr. Juraj
Džima:
„Mesto Dubnica nad
Váhom vyjadruje

poďakovanie družobnému mestu Zawadzkie za
účasť na oslavách 50. výročia priznania štatútu
mesta. Súčasne vyjadrujeme poďakovanie za
vystúpenia poľskému dychovému orchestru z UMiG
Zawadzkie a taktiež poľskej tanečnej skupine

exodus. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.“
M i a s t o D u b n i c a n a d Wa g i e m w y r a ż a
podziękowanie miastu partnerskiemu Zawadzkie za
uczestnictwo w uroczystościach 50. rocznicy
nadania statutu miasta. Zarazem wyrażamy
podziękowanie za występy polskiej orkiestrze dętej
Miasta i Gminy Zawadzkie, jak również i polskiej
grupie tanecznej EXODUS. Cieszymy się na
wzajemne spotkania.
Do podziękowań dołączył się dyrektor Pensjonatu
Dubnickiego - Ing. Jaroslav Hagan. Przebieg
uroczystości można obejrzeć w albumach
fotograficznych naszego stowarzyszenia - na stronie
internetowej:
http://picasaweb.google.pl/klub.polski.srodkowe.po
waze Pozdrawiamy serdecznie wszystkich
Zawadczan, ciesząc się na dalszą współpracę
i spotkania.
Za KLUB POLSKI Środkowe Poważe
Zbigniew Podleśny
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Najlepszy gimnazjalista
6 maja 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyły
się finałowe zmagania IX Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Zebranych
przywitali marszałek województwa Józef Sebesta,
opolska kurator oświaty Halina Bilik i dyrektor
Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Waldemar Zadka. Najpierw 50 uczniów zmierzyło się
z testem wyboru. Pytania (których było 30)
obejmowały zagadnienia m.in. tworzenia budżetu
gminy, kompetencji poszczególnych szczebli
samorządu itp. Po ogłoszeniu wyników okazało się,
że Kasia znalazła się w grupie 18 najlepszych, którzy
awansowali do ścisłego finału. Poziom był
wyrównany, gdyż do drugiego etapu (części ustnej)
dostali się tylko zdobywcy minimum 20 punktów, a
najlepszy w tej części wynik to 26 pkt. Etap drugi
polegał na udzieleniu odpowiedzi na wylosowane
wcześniej pytania oraz jak najbardziej interesującym
zaprezentowaniu własnej gminy. Multimedialna
opowieść o gminie Zawadzkie wzbudziła
zainteresowanie jury, ale, niestety, wylosowany
zestaw pytań okazał się bardzo trudny.
W
ostatecznym rankingu nagrodzono pierwszą trójkę
(laureaci konkursu) i zdobywców miejsc 4-6
(wyróżnienia). Pozostali uczestnicy ścisłego finału (w
tym Kasia) otrzymali zestaw drobnych upominków
oraz pisemne podziękowania. Nad przygotowaniami
do konkursu czuwał nauczyciel wiedzy o
społeczeństwie, pan Rafał Czuban.
GRATULUJEMY!!!
Już teraz zapraszamy chętnych uczniów do udziału w
kolejnej, jubileuszowej 10. edycji konkursu w 2011
roku! Proponujemy sprawdzić się, odpowiadając na
przykładowe pytania z tegorocznego finału:
1. Omów źródła dochodów gminy.
2. Wymień różnice między gminami wiejskimi,
miejskimi i miejsko-wiejskimi.
3. Omów zasady współpracy zagranicznej
Samorządu Terytorialnego.
4. Wymień prawa i obowiązki radnego.
5. Przedstaw stanowiska samorządowe wybierane
w sposób pośredni oraz bezpośredni.
6. Omów wyłączne kompetencje zarządu powiatu.
7. Wymień przykłady międzynarodowej współpracy
jednostek samorządu terytorialnego w obszarze
edukacji.
8. Czym jest euroregion?

Na zdjęciu od lewej: pani wicemarszałek
województwa opolskiego Teresa Karol; Katarzyna
Zendel; Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego –
Waldemar Zadka; opolski wicekurator oświaty pan
Rafał Rippel
„Rozłąka jest Naszym Losem
Spotkanie Naszą Nadzieją”
Odszedł wspaniały człowiek
13 maja zmarł nasz kolega KAROL KLUBA.
Wyrazy współczucia
z powodu śmierci
ś.p. KAROLA KLUBA
rodzinie
składają pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem

Laureaci kla
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Regolowiec 2010
W roku 60-lecia powstania PTTK i 45-lecia
powstania OZ/PTTK w Zawadzkiem 8 maja 2010 r.
odbył się XXIX Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa.
Szlakami pieszymi i rowerowymi na metę rajdu
dotarło ok. 350 uczestników, szczególnie młodzieży
szkolnej z gmin: Zawadzkie, Kolonowskie,
Jemielnica i ze Strzelec Opolskich (łącznie 11 grup
z: PG Kolonowskie, PSP Kolonowskie, PSP
Staniszcze Małe-Spórok, PSP Staniszcze WielkieKolonowskie 3, PG Zawadzkie, PSP Zawadzkie,
ZSG Żędowice, ZSG Kielcza, PSP Jemielnica, Koło
PTTK „Kamienie Szlachetne” ze Strzelec Opolskich,
KTK OZ/PTTK w Zawadzkiem).
Zlot przebiegł zgodnie z regulaminem i głównymi,
określonymi w nim celami wychowawczymi
i poznawczymi: propagowaniem historii regionu
i hutnictwa, poszanowania środowiska naturalnego,
kształtowania potrzeby obcowania z przyrodą,
poznania osobliwości fauny i flory Doliny Małej
Panwi.
Rozegrane zostały konkursy: wiedzy historycznej
i krajoznawczej, konkurs przyrodniczy
(zorganizowany przez pracowników Nadleśnictwa
Zawadzkie), konkursy sprawnościowe, drużynowy
konkurs piosenki turystycznej.
Poszczególne miejsca indywidualne i drużynowe

Sytuacja mniejszości narodowych
w Europie Środkowej i Wschodniej
Termin: 6-16 września 2010
Miejsce: Opole, Lwów
Język wykładowy: niemiecki
Wymagania: min. 2 lata studiów oraz dobra
znajomość języka niemieckiego

zostały nagrodzone, a każdy uczestnik otrzymał
okolicznościowy znaczek rajdowy. Nadwątlone siły
uczestnicy wzmocnili posiłkiem turystycznym. Mogli
też udokumentować swoje turystyczne osiągnięcia
odciskami pieczęci okolicznościowej w książeczkach
odznak turystyki pieszej, kolarskiej i przyrodniczych.
Wszystkie zgłoszone do Zlotu drużyny otrzymały
dyplomy uczestnictwa oraz puchary za zajęcie
czołowych miejsc w klasyfikacji końcowej.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem
dziękuje za współdziałanie i
wsparcie finansowe: Starostwu
Powiatowemu w Strzelcach
Opolskich, Urzędowi Miejskiemu
w Zawadzkiem, Urzędowi Miasta
i Gminy Kolonowskie,
Nadleśnictwu Zawadzkie,
Urzędowi Gminy Jemielnica,
Spółce Koltram, Księgarni p.
Z i e n t e k , B a n k o w i
Spółdzielczemu w Zawadzkiem,
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Hutnik” w Zawadzkiem, Straży
Pożarnej w Zawadzkiem oraz
wszystkim osobom, które
w przeprowadzeniu Zlotu
pomogły.

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy,
list motywacyjny, życiorys, kopia świadectwa
ukończenia szkoły, 2 listy rekomendacyjne,
zaświadczenie lekarskie, zdjęcie paszportowe
Koszt: 200 PLN
Termin zgłoszeń: 15 lipca 2010 r.
Kontakt: Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju
Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
tel. 77 4232888, www.domeuropejski.pl

Konkursy na wakacje
KONKURS NA LOGO IMPREZ PN.
GRZYBOBRANIE RENARDA
Termin zgłaszania:
do 19 lipca 2010 w UM Zawadzkie
KONKURS „PRZEPIS NA DANIE
Z GRZYBÓW RENARDA”
Termin zgłaszania:
do 5 lipca 2010 w UM Zawadzkie
PRZYŚLIJ ZDJĘCIE Z WAKACJI
W ZAWADZKIEM
Termin zgłaszania:
do 25 sierpnia 2010 w UM Zawadzkie
EKOLOGICZNY PAMIĘTNIK Z WAKACJI
Termin zgłaszania:
do 6 września 2010 w UM Zawadzkie
WAKACJE Z KAMERĄ –
NAKRĘĆ FILMIK O GMINIE
Termin zgłaszania:
do 10 września 2010 w UM Zawadzkie
Zainteresowanych informujemy, że na bieżąca na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl ukazywać się będą szczegóły
dot. poszczególnych konkursów. Zachęcamy i zapraszamy do
udziału. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
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Z kielczańskiego szkolnego podwórka
“Wielki to dar – być tam, gdzie nas potrzebują
i oczekują." Taką właśnie umiejętność posiadają
wolontariusze Szkolnego Koła „Caritas”, którzy
ofiarnie służą innym ludziom. W ciągu roku szkolnego
podejmują wiele działań charytatywnych, a w
ostatnim czasie byli bardzo zaangażowani w akcję
powodziową na terenie Kielczy. Kolejny raz
odwiedzili też pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej w Wiśniczach gdzie wiązanką wierszy i
piosenek przygotowanych z p. K. Palicą uczcili
wszystkie matki, wśród nich Tą najpiękniejszą –
Maryję.
28 maja członkowie Szkolnego Koła „Caritas”
pielgrzymowali na Górę św. Anny, gdzie razem z
innymi wolontariuszami województwa opolskiego
odwiedzili Babcię Chrystusa i przeżywali dzień
wspólnoty. Dzielili się również doświadczeniami i
przekonaniem, że więcej radości jest w dawaniu,
aniżeli
w braniu.
Półkolonie w Kielczy
Wzorem lat ubiegłych w ZS-G w Kielczy
organizowane będą półkolonie letnie dla dzieci i
młodzieży. W tym roku z inicjatywą tej formy
wypoczynku wystąpili nauczyciele pracujący w

Zespole, którzy z powodu braku odpowiednich
środków, pracować będą jako wolontariusze. W tym
roku dzieci będą miały zapewnione liczne atrakcje od
dnia 28 czerwca do dnia 2 lipca. Codziennie
organizowane będą konkursy: plastyczny, piosenki
turystycznej, gry i zabawy sportowe. Poza tym

każdego dnia odbywać się będą wycieczki. Program
przedstawia się następująco:
- 28 czerwca wycieczka do kręgielni „Pod Lasem”
w Kolonowskiem, rozgrywki sportowe na
świerzym powietrzu,
- 29 czerwca wycieczka do Dinoparku
w Krasiejowie, poznanie prehistorii najbliższej
okolicy,
- 30 czerwca do Parku Wodnego w Tarnowskich
Górach, nauka pływania dla najmłodszych,
konkurs plastyczny pt: „Wrażenia ze spotkania z
dinozaurami”,
- 1 lipca do Cinema City w Gliwicach na film
„Disco robaczki”, konkurs piosenki turystycznej,
- 2 lipca do Ogrodu Zoologicznego w Opolu,
poznanie zwierząt z całego świata.
Na zakończenie półkolonii każdy uczestnik
otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa,
dyplomy za udział w konkursach i drobne
upominki.

Poezja w przedszkolu
Już po raz trzeci Przedszkole Publiczne Nr 2
z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem wzięło
udział w konkursie recytatorskim pt. „Poezja w
przedszkolu”, który odbył się w Dobrodzieniu. Była to
już dziewiąta edycja tej imprezy, w której wystąpiły
dzieci w różnym przedziale wiekowym. Celem
konkursu było przybliżenie twórczości polskich
poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz
zachęcenie dzieci do poznania pięknych i ciekawych
wierszy. Do konkursu przystąpiło około 40
uczestników z różnych gmin województwa
opolskiego. Przedszkole Nr 2 reprezentowali:
· Adam Kaczka z grupy II recytujący wiersz „Jestem
duży” Iwony Salach
· Martyna Danysz z grupy III recytująca wiersz
„Spacerek” Doroty Gellner
· Dominik Żyłka z grupy IV recytujący wiersz „Sklep
dla żab” Doroty Gellner
· Nicol Zaręba z grupy V recytująca wiersz „Żyrafa u
fotografa” Ludwika Jerzego Kerna. Wyróżnienie za
recytację w przedziale wiekowym 5-6 latków otrzymał
Zawadczanin Dominik Żyłka, który bardzo
dynamicznie z wielkim zaangażowaniem oraz
odpowiednią intonacją głosu deklamował swój
wiersz. Wszystkie dzieci bawiły się świetnie,
występując jak prawdziwi artyści. Konkurs przebiegał
w przyjaznej atmosferze bez niepotrzebnej
rywalizacji, nie było pierwszych i drugich miejsc,
każde dziecko czuło się ważne i docenione.
Dzieciom, rodzicom i nauczycielom Przedszkola
Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w
Zawadzkiem serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!

Nowy sprzęt w OSP Kielcza
W dniu 19 czerwca br. Ochotnicza Straż Pożarna
w Kielczy wzbogaciła się o nowy sprzęt ratownictwa
drogowego. Sprzęt podarował jednostce
zaprzyjaźniony strażak z Holandii Eric van den
Boogaard oraz Jan Wirken - przedstawiciel firmy
Holmatro Holandia.
Przekazany sprzęt był eksploatowany w niewielkim
stopniu. Składa się z nożyc, rozpieraka, rozpieraka
kolumnowego oraz pompy hydraulicznej. Jego
wartość sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jest to
jedyny ciężki zestaw ratownictwa drogowego w
gminie Zawadzkie.
Obserwując stale zwiększające się natężenie ruchu
drogowego, pozyskanie przez jednostkę w/w sprzętu

jest jak najbardziej uzasadnione. Gdy dochodzi do
wypadku, dla osoby poszkodowanej ważna jest
każda minuta. Czasami pojazd w wyniku wypadku
jest tak zniszczony, że nie sposób bezpiecznie

Slajdowisko turystyczne

wydostać znajdujące się w nim osoby. Wówczas
do akcji wkraczają strażacy, którzy za pomocą
wspomnianego sprzętu potrafią w krótkim czasie
wydostać poszkodowanych z samochodu.
Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kielczy byli mile zaskoczeni otrzymanym
podarunkiem, bowiem nie spodziewali się, że
otrzymają aż tak wartościowy sprzęt.
Na ręce Pana Eric'a van den Boogaard oraz
Pana Jan'a Wirken strażacy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kielczy oraz władze gminy
Zawadzkie składają serdeczne podziękowania.

Statystyka na koniec roku szkolnego
Minął kolejny rok szkolny. 914
absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjalnych otrzymało świadectwa
promocji do następnej klasy. 104
uczniów zakończyło edukację na
etapie podstawowym, 76 w Zawadzkiem, 13
w Żędowicach i 15 w Kielczy. Gimnazjum ukończyło
116 uczniów, 78 w Zawadzkiem, 22 w Żędowicach
i16 w Kielczy.

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3
Każdy czwartek godz. 17.30 Puchar Lata 2010
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Informacja
Informujemy, że ze względów ekonomiczno organizacyjnych od dnia 14 czerwca zmieniają się
godziny pracy Filii Urzędu Pocztowego w Kielczy.
Urząd będzie czynny od poniedziałku do piątku w
godz. od 12.00 do 15.00

OKAZJA
Sprzedam mieszkanie 36m2 po kapitalnym
remoncie, gotowe do zamieszkania od zaraz przy ul.
Powstańców Śl., 4 piętro, wymienione okna, drzwi
wejściowe i wewnętrzne, podłogi panele, obniżone
sufity, wmontowana szafa, kuchnia wychodząca na
pokój z meblami, łazienka płytki, panele, kabina.
Cena 85 000 zł Tel. kontaktowy 784 515 710

19 czerwca spotkali się turyści, którzy w 2009
uczestniczyli w rajdzie Mała Fatra Krawańska na
Słowacji. Spotkanie przy kawie było wspaniałą
okazją do przywołania wspomnień z tamtej udanej
imprezy. Turyści oglądali zdjęcia oraz obejrzeli film
nakręcony podczas rajdu. Dzięki uprzejmości
gospodarzy spotkanie odbyło się w Domu Pomocy
Społecznej. Tego imprezy praktykowałem już w kole
PTTK Pielgrzym w Warszawie. Nie było wtedy
jeszcze kamer i filmów. Zazwyczaj spotykaliśmy się
na oglądaniu slajdów, stąd nazwa. Imprezy cieszyły
się dużym powodzeniem, dlatego podsunąłem
członkom PTTK pomysł zorganizowania
slajdowiska u nas mówi brat Paweł. W organizacje
zaangażował się Bolesław Imiełowski, a inicjatywę
poparł prezes Alfred Feliks. Uczestnicy
zapowiedzieli, że spotkają się na kolejnym
slajdowisku, który podsumuje rajd „Słowacki Raj”.
Spotkania wspominkowe z różnych imprez
turystycznych PTTK mają być też sposobem na
długie jesienne i zimowe wieczory.

Informacja
W związku z przerwą wakacyjną informujemy, że
kolejne wydanie Krajobrazów Zawadzkiego ukaże
się w pierwszy piątek września.

Wakacyjne rozmaitości

Krzyżówka

Wakacyjne rebusy

Kącik kucharski
Naleśniki ze szpinakiem
i dipem czosnkowym
Składniki:
4 jajka, szklanka mleka, szczypta soli, 15 dag mąki,
pół łyżeczki proszku do pieczenia, 20 dag świeżego
szpinaku, 8 dag gęstej kwaśnej śmietany, ząbek
czosnku, 8 dag owczego sera, pół pęczka
szczypiorku, pół strąka czerwonej papryki, sól,
pieprz, łyżka masła

1. Pływasz nią po wodzie.
2. Jeździłeś na nie by się wykąpać.
3. Pływający człowiek pod wodą
4. Roślina, która rośnie nad brzegiem jeziora
5. Leżysz nad nim czy też na nim, gdy jesteś nad
morzem, oceanem lub jeziorem...
6. Wyjazd z rodziną, klasą w celu zwiedzania
świata, przyrody itd.
7. Wolny czas od nauki to...
8. Kąpiesz się w niej, pływasz, a nawet pijesz ją.
9. Ozdabiają ogród, dom...
10. Mieszkamy na pojezierzu..
11. Gwiazda. Świeci nam teraz, świeciła przez
wakacje, ona również nas ogrzewa.
12. Prosto po lecie nadchodzi...
13. Najwyższe góry świata.

Labirynt

Sałatka warstwowa z tuńczykiem
Składniki:
20 dkg tuńczyka lub łososia w oleju, 20 dkg sera
żółtego,3 łyżki masła, 6 ugotowanych na twardo jaj,
1 cebula, natka pietruszki, 2 szklanki majonezu.
Jajka przekroić na połowę, oddzielić białka od żółtek,
zetrzeć na tarce do oddzielnych naczyń. Cebulę
obrać, drobno posiekać. Na drobnej tarce zetrzeć ser.
Rybę obsączyć z zalewy, pokroić w kostkę. W
szklanej salaterce układać kolejno warstwy, białko,
polać je roztopionym masłem, ryba, żółty ser, polać
majonezem i całość zwieńczyć tartym żółtkiem.
Odstawić do lodówki na 3 godziny. Udekorować i
podawać.

źródło: www.gazetka06.republika.pl
Rozwiązanie krzyżówki hasło prosimy przesłać do Redakcji
Krajobrazów Zawadzkiego, Urząd Miejski w Zawadzkiem,
pokój 304 w terminie do 20 sierpnia 2010 r. Nagrody czekają.

Zagadki
Dziwne pokrewieństwo
- Nie mam braci ani sióstr - rzekł pewien profesor do
swego gościa, wskazując na piękny portret rodzinny ale ojciec sportretowanego młodzieńca jest synem
mego ojca.
Pytanie: W jakim wzajemnym pokrewieństwie
znajdują się mówiący te słowa i młody człowiek
z wiszącego na ścianie portretu?
Bracia i siostry
Miłośnika rozrywek umysłowych, o którym wiedziano,
że posiada rodzeństwo, zapytano, ile ma sióstr
i braci. Zapytany bez chwili namysłu odparł:
- Mam tyle sióstr ilu braci, lecz każda z moich sióstr
ma dwa razy mniej sióstr niż braci.
Pytanie: Ile sióstr i braci miał nasz miłośnik rozrywek
umysłowych?

Przygotować ciasto: jajka utrzeć z mlekiem i szczyptą
soli. Dodać mąkę z proszkiem do pieczenia, lekko
wymieszać. Ciasto odstawić na 15 minut. Szpinak
przebrać, opłukać, pokroić w cienkie paseczki.
Śmietanę przełożyć do miski, dodać rozgnieciony
czosnek, 5 dag pokruszonego sera owczego,
pokrojoną w drobną kostkę paprykę i posiekany
szczypiorek. Przyprawić do smaku solą i pieprzem.
Z przygotowanego ciasta usmażyć na maśle 4 grube
naleśniki: najpierw wlać na rozgrzany tłuszcz porcję
ciasta, posypać ją szpinakiem, usmażyć z obu stron
na złoty kolor, zwijać w rulon tak, aby szpinak był na
wierzchu. Posypać pozostałym serem, podawać
z dipem czosnkowym.

Malowanka

Szklaneczki
Tą sztuką druh Jacek zaskoczył wszystkich
zebranych w izbie harcerskiej kolegów. Oto ustawił
na stole w szeregu sześć szklaneczek, do trzech z
nich nalał w następujący sposób oranżadę po czym
zapytał:

W jaki sposób jednym ruchem spowodować, żeby
trzy pełne szklaneczki znalazły się po prawej stronie,
a trzy puste po lewej?

Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku
autobusowym. Przechodzi obok chłopak i jej mówi:
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje
imieniny...
.......................................
Generałowi urodził się wnuk, więc postanowił
wysłać swego adiutanta do
szpitala, aby się dowiedział czegoś więcej. Po
powrocie generał pyta:
- I jak wygląda?!
Na to adiutant:
- Jest bardzo ładny... Podobny do Pana generała.
- Podać więcej szczegółów!
- Melduję, że niski, łysy i bez przerwy sie wydziera.
.......................................
Polak, Rosjanin i Niemiec wędrują po pustyni i
spotykają wielbłąda. Niemiec siada na jeden garb,
Polak na drugi.
- A gdzie ja? - pyta się Rosjanin.
Polak podnosi ogon wielbłąda i mówi:
- A ty Wania do kabiny!
.......................................
Blondynka budzi w nocy męża i szepcze:
- Słyszysz te hałasy w kuchni? To złodzieje!
- Ależ kochanie, złodzieje nigdy nie zachowują się
tak głośno.
Po godzinie blondynka znów budzi męża:
- Złodzieje! Słyszysz, jak w kuchni cicho?

Konkurs

Szklaneczki
Po prostu, ze szklaneczki drugiej przelał oranżadę
jednym ruchem do piątej szklaneczki, po czym postawił
ją na swoim miejscu.

Dla 3 pierwszych osób, które zgłoszą się do
urzędu miejskiego pok. 304 z poprawnymi
odpowiedziami na poniższe pytania, mamy gadżety z
autografami Sławomira Szmala.

Bracia i siostry
Miłośnik rozrywek miał 3 siostry i 3 braci.

zamaluj właściwe kratki i odczytaj hasło pod
rysunkiem

1. Ile bramek ma na swoim koncie szczypiornista
Sławek?
2. Ile meczów w reprezentacji Polski rozegrał
Sławek?
3. Kogo w plebiscycie Międzynarodowej Federacji
Piłki Ręcznej pokonał podopieczny Bogdana Wenty?
4. Co oznacza skrót IHF?
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Odpowiedzi:
Dziwne pokrewieństwo
„Mego ojca synem” może być tylko „mój brat” lub „ja
sam”, ale mówiący te słowa nie ma brata, musi więc to
być on sam, czyli że jest on ojcem sportretowanego
młodzieńca.

Sport w Krajobrazach
Piłka ręczna
Dobre czwarte miejsce
Kolejny sezon w I lidze piłki ręcznej mężczyzn
Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej może zaliczyć do
udanych. Wprawdzie do końca liczono na zajęcie 2
miejsca, premiowanego grą w barażach o ekstraklasę,
jednak trzeba uczciwie przyznać, że MSPR „SiódemkaMiedź” Legnica była nie do przeskoczenia. Udowodniła
to w meczach barażowych pokonując najpierw
wicemistrza grupy A KS Vetrex Sokół Kościerzyna
35:25 i 29:29, a następnie SPR Chrobrego Głogów
30:25 i 23:21 i po rocznej przerwie wróciła do
ekstraklasy. W ostatnim wyjazdowych spotkaniu nasza
drużyna grając w mocno okrojonym składzie pokonała
SPR Wisłę Sandomierz 31:29 (15:12) i ostatecznie
zajęła 4 miejsce. Powinno być trzecie, jednak, kilka
wpadek spowodowało, że miejsce to zajęła drużyna z
Końskich, którą podopieczni Gienadyja Kamielina w
rewanżowym meczu wręcz zdeklasowali wygrywając
45:30. W klasyfikacji strzelców tej grupy I ligi w
pierwszej 20-stce znalazło się 3 zawodników ASPR.
Artur Pietrucha z 108 bramkami w 20 meczach zajął 16
miejsce, Paweł Swat w 21 meczach strzelił 105 bramek
(18 miejsce). Na 20 miejscu uplasował się Daniel
Skowroński strzelając w 22 spotkaniach (komplet) 103
bramki. Na 8 miejscu sklasyfikowany został były
zawodnik ASPR Adam Skrabania, który aktualnie
strzela dla Miedzi Legnica. W 22 meczach strzelił 122
bramki. O przygotowaniach i ruchach kadrowych
piszemy w innym miejscu. Końcowa tabela sezonu
2009/2010 przedstawia się następująco:
1. Stal Mielec
22
44
871:640
2. Miedź Legnica
22
35
751:603
3. KS Końskie
22
31
686:647
4. ASPR Zawadzkie
22
30
716:636
5. Olimpia Piekary
22
20
676:698
6. AZS Radom
22
18
607:648
7. Gwardia Opole
22
17
568:605
8. MTS Chrzanów
22
17
636:689
9. BKS Bochnia
22
17
642:720
10. ChKS Łódź
22
15
612:670
11. Wisła Sandomierz
22
12
635:721
12. AZS Biała Podlaska
22
8
589:712

Przed nowym sezonem
Sezon 2009/2010 jeszcze się nie skończył a
działacze musieli już myśleć o kompletowaniu składu
na nadchodzący sezon. Do Powenu Zabrze odchodzi
Dominik Droździk, Bogumił Baran oraz Wojciech Knop
wracają do Gwardii Opole. Janusz Bykowski ma wolną
rękę i szuka klubu. Jeszcze nie wiadomo czy w kadrze
zobaczymy Przemysława Zadurę. Do Zawadzkiego po

kilku latach wraca wychowanek ASPR Krzysztof
Kubillas. Kadrę zasilą Paweł i Krzysztof
Dudkiewiczowie z Szczypiorna Kalisz. Z Włókniarza
Konstantynów kadrę zasilą młodzi zawodnicy
rozgrywający Paweł Całkowski oraz kołowy Krzysztof
Dzikowski. Są jeszcze prowadzone rozmowy z kilkoma
zawodnikami, jednak aktualnie są one na etapie
rozmów wstępnych. W skład kadry wejdą również
juniorzy naszego klubu Mateusz Kaczka, Mateusz
Albinger oraz Marcin Sławski. Okres przygotowawczy
do nowego sezonu rozpocznie się treningami we
własnej hali 15.07.2010. Następnie przewidziane jest
zgrupowanie dochodzące w Zawadzkiem, później
wyjazd na zgrupowanie do Czech zakończone
udziałem w turnieju. 04.09. planowany jest tradycyjny
turniej otwarcia sezonu z udziałem drużyn I i II ligi.
Inauguracja sezonu nastąpi 18.09.2010. Pomimo
wieści, że zmieni się układ drużyn na wschód-zachód
nie potwierdza tego zamieszczony terminarz I rundy
rozgrywek.

Terminarz I rundy

Bardzo dobrze radzi sobie w turniejach skatowych
rozgrywanych w ościennych gminach mistrz sekcji
skata MOKSiR Zawadzkie Antoni Świtała. Ma na
koncie zwycięstwo w o Puchar Burmistrza w Lublińcu
oraz w Kolonowskiem. Puchar w Kolonowskim był
zdobytym 150 pucharem w jego karierze.
Najcenniejszym jest puchar za mistrzostwo Polski w
roku 2002. Aktualnie w turniejach o Puchar Burmistrza
Strzelec Opolskich zajmuje 2 miejsce, jednak do
zakończenia pozostały jeszcze 2 turnieje i jeszcze nie
składa broni.

Sekcyjne turnieje
Sekcja skata MOKSiR Zawadzkie po miesięcznej
majowej przerwie wznawia tradycyjne rozgrywki o
Puchar Lata 2010. Pierwszy turniej został rozegrany
10 czerwca 2010 r. (czwartek) o godz. 17.30 w sali
Domu Kultury. Zaplanowano do rozegrania 11
punktowanych turniejów. Zdobywcą Pucharu Lata w
roku 2009 był Jan Pietrzak (MOKSiR Zawadzkie). Na
przełomie miesiąca lipca i sierpnia zostaną rozegrane
XII Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie.
Mistrzostwa składają się z 3 turniejów, które
rozgrywane są w trzech miejscowościach naszej
gminy. Poniżej podajemy szczegółowe terminy i
miejsca rozgrywek.
1 turniej 25 lipiec 2010 r. (niedziela) godz. 15.00
Firma Bronder w Żędowicach
2 turniej 01 sierpień 2010 r. (niedziela) godz. 15.00
Lokal Baccara w Kielczy
3 turniej 08 sierpień 2010 r. (niedziela) godz. 15.00
Dom Kultury w Zawadzkiem
Mistrzem zostaje zawodnik, który zgromadzi najwięcej
punktów. Tytułu mistrzowskiego broni zawodnik
MOKSiR-u Zawadzkie Józef Ludwig.

Zachowali szansę na awans

Sekcja skata MOKSiR Zawadzkie była
gospodarzem 4 kolejki II ligi A i spisała się poniżej
oczekiwań. Pierwsze dwie serie zapowiadały wręcz
katastrofę, gdyż drużyna na swym koncie zapisała tylko
2 duże punkty (mniej już nie można było). Ostatnie dwie
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Sławomir Szmal najlepszy
Wychowanek Stali Zawadzkie (obecnie ASPR)
Sławomir Szmal najlepszym piłkarzem ręcznym 2009
roku w plebiscycie Międzynarodowej Federacji Piłki
Ręcznej! O wynikach konkursu zdecydowali internauci,
którzy łącznie oddali ponad 33000 głosów, popularny
'Kasa' okazał się bezkonkurencyjny zdobywając 68.7%
z nich. Rywalami Polaka w walce o ten zaszczytny tytuł
byli Francuz Nikola Karabatic (20.9%) oraz Chorwat
Igor Vori (10.4%).

Zwycięstwo samorządowców
8 maja w strzeleckiej hali sportowej odbył się XI
Turniej Pracowników Samorządowych w piłki
siatkowej samorządowców. Udział w turnieju wzięło
siedem drużyn, reprezentujące opolskie jednostki
samorządu terytorialnego. Wśród drużyn była też
reprezentacja Zawadzkiego. W meczu finałowym
spotkał się zawadczański zespół z zespołem
Samorządowym Województwa Opolskiego.
Ostatecznie I miejsce zajął zespół Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem. Gratulujemy.

Podsumowanie roku pracy
ASPR Zawadzkie to nie tylko mężczyźni. Od
września ubiegłego roku w pięciu szkółkach rozpoczęto
systematyczną pracę z dziewczętami w wieku 9-10 lat.
Podsumowanie rocznej pracy zostało zakończone
turniejem, który rozegrano w Pawonkowie. W gronie
startujących drużyn z Jemielnicy, Pawonkowa,
Kolonowskiego, Dobrodzienia i Zawadzkiego najlepsza
okazała się drużyna ASPR Pawonków. Drugie miejsce
zajęła drużyna ASPR Jemielnica, a następne szkółki z
Zawadzkiego, Dobrodzienia oraz Kolonowskiego. W
drugim roku szkolenia nadal szkolenie będzie
odbywało się w poszczególnych szkółkach i rywalizacja
będzie prowadzona turniejowo. Dopiero w sezonie
2011/2012 po selekcji rozpocznie się rywalizacja na
szczeblu wojewódzkim. Turniej w Pawonkowie cieszył
się dużym zainteresowaniem kibiców. Najlepsze

Skat
Puchary Burmistrzów

drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi
pucharami i medalami, które wręczali wicemarszałek
województwa Józef Kotyś oraz właściciel firmy „Kler”
Piotr Kler. Również chłopcy szkoleni w szkółkach
podsumowali sezon. Spotkali się 17.06.2010 w
Kolonowskiem, W rozegranym turnieju najlepsza
okazała się szkółka z Kolonowskiego wyprzedzając
szkółki z Zawadzkiego, Jemielnicy i Pawonkowa.

Tenis stołowy

serie zagrali już dużo lepiej i ostatecznie zdobyli 9
punktów. Bezpośredni rywale w tabeli tez nie zagrali
rewelacyjnie, dlatego drużyna MOKSiR-u nic nie
straciła do nowego lidera. Spadła w tabeli z 2 na 3
miejsce, lecz gorsza jest tylko małymi punktami. Jak
można zauważyć w tabeli różnice punktowe są
minimalne i teoretycznie ostatnia drużyna ma szanse
na awans, a drużyny z czołówki na spadek. Na dorobek
punktowy drużyny zapracowali: Jan Mikołajczyk 3737
pkt., Antoni Świtała 2738 pkt., Józef Ludwig 2627 pkt.
oraz Franciszek Świtała 1896 pkt. Następna kolejka
dopiero we wrześniu a tabela po 4 kolejce przedstawia
się następująco:
1. Orkan Mikołów Kamionka
2. KS Łabędy Gliwice II
3. MOKSiR Zawadzkie
4. Grin Siemianowice Śl.
5. Mifama Mikołów
6. Grobla Ćwiklice
7. LKS Jedność 32 Przyszowice
8. Orkan Mikołów Kamionka
9. U Jana Tychy
10. BIS Tychy
11. Nitron Krupski Młyn
12. SK Barbara Chorzów II
13. Guido Zabrze
14. KWK Pokój Ruda Śl. II
15. TS Pszczyna
16. Sokół Wola
17. KWK Wujek Katowice
18. DDK Brzeziny Śl.
19. Sokół Imielin
20. Olimp MDK Bogucice

47
47
47
46
45
44
44
44
43
43
42
41
41
40
39
39
38
38
36
36

46644
46158
45885
46221
44376
45349
44859
43927
44265
42811
44008
46549
40441
43683
42924
42689
42694
42498
41005
40942

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

Mini Olimpic Games
W Chróścicach został rozegrany finał wojewódzki Mini
Olimpic Games. Uczestniczyły w nim zawodniczki i
zawodnicy urodzeni w roku 1998 i młodsze/si. W kategorii
dziewcząt zwyciężyła Julia Wójcik (LZS Victora
Chróścice). Na 2 miejscu uplasowała się Nicole Zyzik
(KTS MOKSiR Zawadzkie). W kategorii chłopców
najlepszy okazał się Wojciech Gabor (KTS MOKSiR
Zawadzkie) wygrywając w finale z Dawidem
Połoszczańskim (UKS MOS Opole). W półfinale, który
odbył się w Jastrzębiu Zdroju nasze województwo
reprezentowały Nicole Zyzik, Małgorzata Kała i Adrianna
Kolczyk (wszystkie KTS MOKSiR Zawadzkie). Pomimo
zwycięstwa, z uwagi na udział w finale ogólnopolskim
szkół podstawowych, nie wziął udział zwycięzca Wojciech
Gabor (drużyna zajęła 9 miejsce). W półfinale, który został
rozegrany w niedzielę w Jastrzębiu Zdroju bardzo dobrze
spisały się dziewczęta. Na 3 dobrym miejscu uplasowała
się zawodniczka KTS MOKSiR Zawadzkie Nicole Zyzik.
Również Julia Wójcik (LZS Victoria Chróścice) zajmując 5
miejsce zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego,
który w dniach 18/19.06.2010 odbył się w Wiśniowej
Górze. W gronie 32 startujących zawodniczek zostały
sklasyfikowane na miejscach 17-18. Obydwie
podopieczne to wychowanki trenerki Marty Lityńskiej.

Zwycięstwo PSP Jemielnica
W Zawadzkiem został rozegrany finał wojewódzki w
ramach IV Memoriału Andrzej Grubby. Turniej rozgrywany
jest jako drużynowy w układzie szkół podstawowych.
Wzięło w nim udział 13 drużyn. Bardzo dobrze spisała się
drużyna PSP Jemielnica zajmując w nim pierwsze miejsce i
prawo startu w finale ogólnopolskim, który w dniach
12/13.06.2010 r. odbył się w Sopocie. Drużyna wystąpiła w
składzie: Dawid Kała, Wojciech Gabor, Nicole Zyzik oraz
Małgorzata Kała. W finale pokonała drużynę PSP Popielów
3:2. Przyznano również nagrody dla najlepszej
zawodniczki i zawodnika turnieju. Najlepszą zawodniczką
turnieju uznano Karolinę Zając (PSP Dalachów), natomiast
najlepszym zawodnikiem został Dawid Kała, który nie
przegrał w turnieju żadnego pojedynku. Warto zaznaczyć,
że wszyscy zawodnicy na co dzień trenują pod okiem Marty
Lityńskiej w sekcji KTS MOKSiR Zawadzkie. Fundacja im.
Andrzej Grubby ufundowała wartościowe nagrody oraz
smaczny posiłek.
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fot. Karolina Polaczek
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Pierwsze Komunie Święte

fot. Karolina Polaczek
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Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Maj to także okres Pierwszej Komunii Świętej. Mali komunikanci w odświętnych ubrankach dumnie maszerują do
kościoła na uroczystość, do której przygotowywali się na lekcjach religii przez cały rok. To wielkie wydarzenie z życiu całej rodziny.
KONKURSOWY

