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Z wizytą w Otrokovicach

28 – 29 maja na poznańskim stadionie Olimpia odbyły się Akademickie
Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. W zawodach uczestniczyła Danuta
Plewnia z klubu AZS KU Opole. Zawadczanka posyłała oszczep na
odległość 51,87 m zdobywając złoty medal Akademickich Mistrzostw
Polski oraz złoty medal w Politechnikach.

21 maja Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki, radni Rady
Miejskiej Brygida Polak i Dariusz Nowosielski oraz Zespół Ludowy
Żędowianie uczestniczyli w obchodach „Dni Przyjacielskiej Kultury
Zawadzkie - Otrokovice - Dubnica”, które odbyły się w czeskich
Otrokovicach.

Regolowiec po raz XXX (1982-2011)

Majówka z Rodziną

14 maja odbył się XXX Jubileuszowy Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa
„Regolowiec 2011”, zorganizowany przez Oddział Zakładowy PTTK
„Huta Andrzej” w Zawadzkiem. Była to wspaniała okazja do
podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
i sponsorowania oraz tym, którzy angażowali się w jego organizacje przez
30 lat.

Już po raz VI, Caritas Parafialny oraz Rada Parafialna przy parafii pw. św.
Rodziny w Zawadzkiem były organizatorami „Majówki z Rodziną”. To
wspaniała rodzinna, integracyjna impreza, w której uczestniczą nie tylko
mieszkańcy naszej gminy. Zwyciężczynią głównej nagrody została pani
Magda (na zdjęciu), która bardzo ucieszyła się z wygranej.

Sportowy
Piknik Rodzinny
pod patronatem
Burmistrza Zawadzkiego
18 czerwca 2011 r.
ZAPRASZAMY!
Ponadto w numerze:
- relacja z Sesji Rady Miejskiej
- konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon
- “Lepszy Start”
- Dzień Strażaka
- sport

Mistrzowie Ortografii Gminy Zawadzkie 2011

Sesja Rady Miejskiej
23 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w
Zawadzkiem odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej.
Tematyka Sesji obejmowała między innymi
zapoznanie się z informacją na temat stanu realizacji i
ewentualnych zagrożeń wynikających z
harmonogramu robót zadania pn. Centrum
Turystyczne Dolina Małej Panwi. Z informacji wynika,
że termin zakończenia robót przy zagospodarowaniu
terenu stawu hutniczego jako miejsca rekreacji
wodnej wraz z budową deptaka łączącego staw z
kanałem hutniczym przypada na dzień 30 września
2011 r. Termin ten może być zagrożony ze względu
na zaistniałe błędy projektowe związane z kładkami
oraz z deptakiem na murze oporowym i mostkiem
żelbetowym nad kanałem. Gmina zmuszona jest do
przeprojektowania części dokumentacji projektowej
polegającej na rezygnacji z mostku nad kanałem oraz
przeniesieniem deptaka na wysokości budynku przy
ul. Powstańców Śl. 11 na przeciwległy brzeg kanału.
W związku z tym, harmonogram rzeczowo-finansowy
będzie uaktualniony o czas opracowania i uzyskania
pozwolenia budowlanego. Do wykonania pozostało
dokończenie rewitalizacji wysp, budowa trzech
kładek, dokończenie budowy deptaka, nasadzenie
roślin ozdobnych, mała architektura (stoły do ping
ponga, do gry w szachy, plac pod ściankę do treningu
piłki nożnej i tenisa, domek do grillowania, ławki,
kosze), ustawienie słupów oświetleniowych. Całość
robót jest nadzorowana i kontrolowana przez
inspektorów nadzoru wyłonionych z przetargu. W
zależności od problemów wynikających w trakcie
robót, raz w tygodniu organizowane są rady budowy
przy udziale wykonawcy, inspektorów nadzoru
odpowiednich branż oraz w razie konieczności
autorów projektu wraz z przedstawicielem inwestora.
Natomiast termin zakończenia drugiej inwestycji przebudowy kinoteatru na Centrum Informacji
Turystycznej w Zawadzkiem przypada na 2 listopada
2011 r. Obecnie trwają wyjaśnienia wykonawcy
dotyczące zastosowanego systemu docieplenia, w
związku z czym prace dociepleniowe zostały
wstrzymane do czasu przedstawienia przez
wykonawcę materiałów wraz z dokumentami do
akceptacji przez inspektora nadzoru. Do wykonania
zostały następujące roboty: posadzki, wykładziny,
roboty malarskie, montaż przewodów gniazd oraz
opraw oświetleniowych, instalacja c.o. i wentylacji,
remont foteli sali widowiskowej oraz cyklinowanie
parkietu, licowanie i malowanie elewacji,
instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,
drogi, chodniki, zieleń, ławki, scena plenerowa.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Sesji,
zostały podjęte następujące uchwały:
1/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy
partnerskiej na rzecz realizacji projektu pt. „Program
zajęć dodatkowych wspierających rozwój
kompetencji kluczowych szkół gimnazjalnych

Lepszy Start ciąg dalszy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem od 1
kwietnia br jest realizatorem projektu systemowego
pn: Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
Osób Nieaktywnych Zawodowo „LEPSZY START” w
Gminie Zawadzkie, współfinansowanego przez Unię
Europejską. Celem ogólnym projektu jest zdobycie
kwalifikacji oraz zwiększenie aktywności społecznej,
zawodowej osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. Udział w projekcie
zadeklarowało 10 osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. Uczestnicy projektu korzystają
z następujących kursów: kierowca wózków
jezdniowych z napędem silnikowym, opiekun osób
starszych i niepełnosprawnych, ABC
przedsiębiorczości, księgowość komputerowa,
podstawy komputera, tworzenie i pielęgnacja małych
ogrodów. Pierwszy efekt szkolenia już jest. W
ramach zajęć praktycznych realizowanego kursu
tworzenia i pielęgnacji małych ogrodów uczestnicy
obsadzili kwiatami klomb znajdujący się w centralnej
części Parku Miejskiego przy Urzędzie Miejskim w
Zawadzkiem.

województwa opolskiego w roku szkolnym
2010/2011” realizowanego w ramach poddziałania
PO KL 2007-2013”, zmniejszeniu uległa kwota
dofinansowania projektu zaplanowana na 2011 r.
Zmiany wynikają z korekty liczby uczestniczących w
nim uczniów oraz przesunięcia między zadaniami
środków na nagrody dla koordynatorów projektu.
Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą
następujących kwot: w związku ze zmianą formy
zatrudnienia z umowy o pracę na umowę o zlecenie
zwiększony został plan wydatków w rozdziale 75023
o kwotę 6 300,00 zł, i zmniejszony o tę samą kwotę w
rozdziale 90095, przesunięcie w ramach jednego
rozdziału 75056 Spis powszechny, które
jest
podyktowane zmianą zakwalifikowania dodatków
spisowych. (750, 75056 kwota 24 415,00 zł) oraz
przesunięcia środków pozostałych po
rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie
finansowe rozwoju sportu na terenie gminy
Zawadzkie w 2011 w kwocie 10 000,00 zł na
zwiększenie dotacji w rozdziale 92114 na wspieranie
sportu w Miejskim
Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Zawadzkiem.
2/ w sprawie uchwalenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 – 2015
oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy - w związku z
wygaśnięciem terminu obowiązywania Uchwały Nr
XXVIII/198/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
08.09.2005 r. w sprawie uchwalenia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na
lata 2005-2010 oraz zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz złożoną w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym skargą Wojewody Opolskiego na
Uchwałę Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z
dn. 08.09.2005 r. w sprawie uchwalenia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na
lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy została przygotowana nowa uchwała, która
uwzględniła wszystkie zarzuty Wojewody Opolskiego
przedstawione w skardze.
3/ w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu
Sądowi Administracyjnemu w Opolu wraz z aktami
sprawy i odpowiedzią – uchwała ta wiąże się
bezpośrednio z poprzednią uchwałą. W dniu 26
kwietnia 2011 r. Wojewoda Opolski przekazał skargę
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
za pośrednictwem Rady Miejskiej w Zawadzkiem na
uchwałę Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z
dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia
programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy na lata 2011 – 2015 oraz
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. Wojewoda Opolski
wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej
uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa. W

związku z powyższym Rada Miejska była
zobowiązana podjąć uchwałę przekazującą skargę
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie
równocześnie wniesiono o umorzenie postępowania
ze względu na to, że Rada Miejska podejmując
poprzednią uchwałę uwzględniła wszystkie zarzuty
Wojewody Opolskiego.
4/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej nieruchomość oznaczona jako działka Nr 4/8 z mapy
9, obręb Zawadzkie, stanowiąca własność Gminy
Zawadzkie, była dzierżawiona na czas oznaczony do
trzech lat
z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności z zakresu sportu, turystyki, rekreacji i
wypoczynku wraz z usługami towarzyszącymi.
Dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem do
Burmistrza Zawadzkiego o zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy części przedmiotowej nieruchomości z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności z
zakresu sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku, na
okres do 3 lat.
5/ w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/10 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2010 r. w
sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Sportu oraz ustalenia jej składu osobowego –
uchwałą tą została zmieniona nazwa komisji, która
obecnie brzmi: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Sportu i Turystyki.
6/ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
– w uchwale budżetowej na 2011 rok został
zaplanowany kredyt w wysokości 2.422.100 zł.
Polityka finansowa gminy, płatności związane z
inwestycją Budowa Centrum Turystycznego „Dolina
Małej Panwi” zakładała regularną refundację
poniesionych nakładów inwestycyjnych. Wobec
braku jasnej interpretacji sposobu rozliczania 23%
podatku VAT Urząd Marszalkowi wstrzymał wniosek
o płatność. W związku z powyższym zgodnie z
wytycznym nie jest możliwe rozliczenie kolejnych
faktur dotyczących tej inwestycji w taki sposób, aby
nie naruszyć płynności finansowej Gminy.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek
Klubu Radnych „Przyszłość Zawadzkiego” w sprawie
zorganizowania przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w dniu 2 czerwca 2011 r. spotkania z
udziałem dyrektorów i przewodniczących Rad
Rodziców z Publicznej Szkoły Podstawowej i
Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem. Do Komisji
wpłynęły również wnioski porządkowe, jednakże
zostały one przekazane do odpowiedniej komisji w
celu zaopiniowania i wypracowania stanowiska.
Następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu
28 czerwca 2011 r. (wtorek), a zasadniczym tematem
będzie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 r. oraz udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Zawadzkiego.
J. Zawadzka

Mistrzowie ortografii
31 maja 2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej w
Zawadzkiem odbyło się VI GMINNE DYKTANDO pod
hasłem „MISTRZ ORTOGRAFII
GMINY
ZAWADZKIE”. Do boju o tytuł mistrza ortografii w
pięciu kategoriach stanęło 100 uczestników. Dla
każdej kategorii wiekowej przygotowano inny tekst,
których autorem dr Iwona Konopnicka z Uniwersytetu
Opolskiego. Oczekiwanie na wyniki dyktanda
uatrakcyjniły występy dzieci
z zespołu „Nutki”,
młodzież z zespołu„Exodus i Ola z Krupskiego Młyna.
Można śmiało powiedzieć, że Gminne Dyktando na
stałe wpisało się w kalendarz imprez w naszej gminie.
MISTRZOWIE ORTOGRAFII GMINY ZAWADZKIE
2011 r.
Kategoria dorośli – Pani Katarzyna Kanoza
Kategoria szkoły ponadgimnazjalne - Marta Bury
Kategoria gimnazja – Weronika Koronczok
Kategoria kl. IV – VI – Wiktoria Kulpa
Kategoria kl. I – III – Mikołaj Grycz
Sprawdźmy swoje umiejętności. Fragment dyktanda
dla rodziców:
„Dwudziestoletni żołnierz o imieniu Hubert po

długoletniej wojaczce wracał do domu rodzinnego.
Truchtał raźno po brukowanym trakcie wijącym się
pomiędzy pozieleniałymi pagórkami. Co jakiś czas
mijał rosnące przy dróżce jabłonie i grusze, pokryte
srebrzystymi kwiatami. Nad jego głową wesoło
brzęczały pszczoły, bąki i trzmiele. Od czasu do czasu
powietrze przecinał trzeszczący odgłos skrzydeł
szerszenia oraz piski jaskółek. Z krzaków dobiegało
szczebiotanie skowronka. Gdzieś niedaleko szumiał
nieśmiało niewielki strumień…”

Najbardziej ukwiecony balkon - KONKURS
Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w I edycji konkursu „NA NAJBARDZIEJ UKWIECONY BALKON". Celem konkursu jest zachęcenie
mieszkańców Gminy Zawadzkie do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, a tym samym o promocję gminy wśród odwiedzających. Patronat medialny nad
konkursem objęła Gazeta Samorządowa "Krajobrazy Zawadzkiego". Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej
www.zawadzke.pl lub w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój nr 304. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia zawierającego: imię i
nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, w pokoju nr 304. Na zwycięzców czekają nagrody!!!
Zgłoszenia można składać do 1 lipca 2011 r.

BURMISTRZ INFORMUJE
Remonty na drogach gminnych
Konkurs na stanowisko Dyrektora
Trwa remont drogi przy ul. Chopina w
Zawadzkiem. Remont polega na wykonaniu
podbudowy z tłucznia bazaltowego, utrwaleniu
nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie
grysami bazaltowymi. Remont potrwa do dnia
30 czerwca. Wykonawca robót Zakład
Budownictwa Drogowego, WodnoKanalizacyjnego i Transportu Edward
Hucz z Boronowa, został wyłoniony z
przetargu nieograniczonym.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Larix spółka z o.o z Lublińca, wyłonione z
przetargu nieograniczonego,
jest
wykonawcą odbudowy drogi ul. Kilińskiego
w Zawadzkiem. Odbudowa jest
dofinansowywana w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych. Roboty
odbudowy rozpoczęte zostaną z
początkiem czerwca, potrwają do
31 sierpnia. Odbudowa polegać będzie na
mechanicznym rozebraniu istniejącej nawierzchni,

wykonaniu podbudowy z tłucznia bazaltowego
oraz ułożeniu nawierzchni z asfaltobetonu.
Trwa również remont cząstkowy dróg gminnych
w gminie Zawadzkie. Remont polega na łataniu dziur
i nierówności w nawierzchniach. Remont potrwa do
15 czerwca.

Za utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy.
Prosimy o wyrozumiałość.

Niewypały
Od zakończenia działań II wojny światowej minęło
już ponad pół wieku, ale nadal spotykamy się w życiu
codziennym jej pozostałościami. Znajdujemy wiele
przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub
mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza
nadmierna ciekawość doprowadza do wielu
niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.
Niezachowanie należytych środków
bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub
niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające
z braku świadomości o grożącym
niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia
działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.
Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy
stosowany w technice wojskowej w praktyce jest
całkowicie odporny na działanie wszelkiego
rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie
od daty produkcji zachowuje swe właściwości
wybuchowe.

znaleziska - nie dopuścić innych osób do
manipulowania przedmiotem.
W dniu 26 maja br. podczas prowadzonych prac
na stawie hutniczym został znaleziony niewypał,
który został zabezpieczony przez policję, a następnie
usunięty przez brygadę saperów z Brzegu. W dniu 27
maja br. został odnaleziony kolejny przedmiot
przypominający niewypał. Był to jednak alarm
fałszywy. Po sprawdzeniu terenu został on określony
przez saperów jako bezpieczny. Prosimy jednak aby
do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy nie
wchodzić na teren budowy. Potencjalnie
niebezpieczne miejsca zostały zabezpieczone taśmą
w kolorze biało - czerwonym przez jednostkę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzkiem.

Jak sie zachować przy zagrożeniu
niewypałami lub niewybuchami?
W przypadku odnalezienia podejrzanego
przedmiotu:
- nie dotykać go, a w szczególności nie podnosić,
nie przesuwać, nie używać wobec przedmiotu
jakichkolwiek narzędzi;
- w miarę możności zabezpieczyć miejsce
znalezienia przed ingerencją innych osób;
- powiadomić policję lub urząd gminy pod nr tel.
505 092 987
- do czasu przyjazdu policji pozostać w pobliżu

Ważne dla przedsiębiorców
1 lipca 2011 r. ruszy Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzona przez Ministra Gospodarki. CEIDG to
system rejestracji i ewidencji przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi. Dotychczas nie było w
Polsce rejestru skupiającego w jednym miejscu
wszystkich przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą (z wyłączeniem spółek
prawa handlowego). Obecnie funkcjonujący system
ewidencji tychże przedsiębiorców należy do gmin. To
im właśnie państwo w ramach zadań zleconych
przekazało kompetencje do prowadzenia Ewidencji
Działalności Gospodarczej. Jak nietrudno sobie
wyobrazić odnalezienie przedsiębiorcy bądź
informacji jego dotyczących często przysparzało
wiele trudności. Zmienić to ma właśnie CEIDG.
Centralną ewidencję prowadzić będzie w systemie
teleinformatycznym minister właściwy do spraw
gospodarki a do jej zadań należeć będzie:
- ewidencja przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi,
- udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i
innych podmiotach w zakresie wskazanym w
ustawie,
- umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie
udostępnianych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru sądowego,
umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian
wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Z wizytą w Otrokovicach
W dniach 21 maja Burmistrz Zawadzkiego
Mieczysław Orgacki, radni Rady Miejskiej Brygida
Polak i Dariusz Nowosielski oraz Zespół Ludowy
Żędowianie uczestniczyli w obchodach „Dni
Przyjacielskiej Kultury Zawadzkie – OtrokoviceDubnica”, które odbyły się w czeskich Otrokovicach.
Miasta współpracują głównie w dziedzinie kultury.
Wspólnie zorganizowano konkursy plastyczne z
wystawą prac plastycznych oraz imprezy kulturalne
wspomagające promocję miasta partnerskiego
podczas imprez organizowanych na swym terenie.
Pobyt delegacji zawadczańskiej rozpoczął się
spotkaniem oficjalnym z burmistrzem
Otrokovic, radnymi Rady Miejskiej tego
miasta oraz przedstawicielami władz
partnerskiej Dubnicy nas Wagiem.
Delegacja z Zawadzkiego zaproszona
została do obejrzenia stadionu
sportowego oraz ścieżek rowerowych w
Otrokovicach. Kolejnym z punktów wizyty
był udział w koncercie zespołów
artystycznych z miast partnerskich.
Naszą gminę reprezentował Zespół
Żędowianie, który wystąpił z 30
minutowym programem. Dla wszystkich
zainteresowanych śląskim folklorem była
to wspaniała okazja, aby podziwiać
śląskie tańce i piękne kostiumy. Barwne
stroje oraz taniec bardzo spodobały się
widowni. Spotkanie władz obu miast

Ogłoszony został konkurs na stanowisko Dyrektora:
1.Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem, przy ul. Opolskiej 47.
2. Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem
Żłobkowym w Zawadzkiem, przy ul. Harcerskiej 7.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z
podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
w zależności, którego konkursu oferta dotyczy:
„Konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem” lub „Konkurs na
dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem
Żłobkowym w Zawadzkiem” na adres: Urząd Miejski
w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie
(pok. 101), w terminie do dnia 14 czerwca 2011 r.,
godz. 15.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym
terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje w sprawie wymagań
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola oraz
zawartości oferty osoby przystępującej do konkursu
można uzyskać z Biuletynu Informacji Publicznej,
strony internetowej www.zawadzkie.pl, tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
względnie osobiście w Referacie Oświaty i
Wychowania (pok. 105).

partnerskich w Otrokovicach było pierwszym tego
typu zarówno dla Mieczysława Orgackiego
Burmistrza Zawadzkiego jak i dla Jaroslava Budka
Burmistrza Otrokovic. Obaj burmistrzowie objęli
urząd w 2010 roku, dlatego też wizyta w mieście
partnerskim była dla władz Gminy Zawadzkiego
bardzo znacząca. Pozwoliła ona władzom obu miast
przedstawić plany dalszego rozwoju każdego z nich
oraz określić kierunki dalszej współpracy
partnerskiej. Wizyta przebiegała w bardzo przyjaznej
atmosferze, dlatego też liczymy na dalszą wymianę
doświadczeń oraz realizację wspólnych
przedsięwzięć.

W związku z powyższym prosimy osoby fizyczne,
które kiedykolwiek miały zarejestrowaną działalność
gospodarczą, aby upewniły się czy:
- działalność, którą prowadzili, a już jej nie prowadzą,
została wyrejestrowana w Urzędzie Miejskim w
Zawadzkiem (nie wystarczy wyrejestrowanie firmy w
Urzędzie Skarbowym),
- działalność, która prowadzona jest aktualnie,
posiada aktualne kody PKD ( PKD-2007 rodzaje
prowadzonej działalności). Jeżeli data wydania
ostatniego wpisu lub zmiany jest datą przed 2008
rokiem, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w
Zawadzkiem w celu uaktualnienia PKD (zgodnie z
ustawa zmiany tej należało dokonać do końca 2009
roku).
Wszelkich informacji oraz sprawdzenia danych
można dokonać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,
pokój 304 lub telefonicznie pod nr telefonu
774623113.

Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
Data
Zbiórka odpadów
zbiórka odpadów segregowanych
i gromadzonych selektywnie
(makulatura, szkło białe i kolorowe,
tworzywa szt.) w workach dostarczanych
bezpośrednio na posesje w zabudowie
jednorodzinnej
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Ile wynoszą diety dla radnych?
W 2002 r. na sesji Rady Miejskiej w dniu
13 grudnia 2002 r. radni podjęli uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych za udział w pracach organów
gminy. Diety dla radnych ustalono w następujących
wysokościach:
1. za udział w sesji:
- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 6%
- pozostali radni – 5%
2. za udział w posiedzeniu komisji stałych i
doraźnych:
- przewodniczący komisji – 6 %

Nasze złotko

- członkowie komisji – 5%
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w
czasie pełnienia funkcji przysługuje dieta w formie
miesięcznego ryczałtu w wysokości 60% kwoty
bazowej. Przewodniczący Rady Miejskiej
nie
korzysta z telefonu służbowego i żadnych innych
ryczałtów. Od 1 stycznia 2008 r. sołtysom przysługuje
miesięczna dieta zryczałtowana w wysokości 250 zł.
Na przestrzeni lat kwota bazowa ulegała zmianom.
Diety kształtowały się następująco:

Wykonanie budżetu w paragrafie dotyczącym wydatkowania diet w poszczególnych latach przedstawia się
następująco:

BRM

W dniach 28 – 29 maja na poznańskim stadionie
Olimpia odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w
lekkoatletyce. W zawodach uczestniczyła
Zawadczanka Danuta Plewnia z klubu AZS KU Opole.
W konkursie rzutu oszczepem brało udział prawie 60
zawodniczek z całej Polski, z różnych typów uczelni.
Konkurs był bardzo emocjonujący, szczególnie w
końcowej części finału. Od samego początku
prowadziła Karolina Mor (50,38m), jednakże w
ostatnim rzucie Danuta Plewnia „przerzuciła ją”
posyłając oszczep na odległość 51,87 m zdobywając
złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski oraz złoty
medal w Politechnikach. Jest to jej najlepszy wynik w
tym sezonie (rekord życiowy: 53,34 m). W tym roku
startowała jeszcze na mitingu w Zgorzelcu oraz w
Łodzi na Mistrzostwach Polski AZS zdobywając tam
brązowy medal. Rozpoczęcie sezonu dla nasz Danusi
jest bardzo pomyślne bo udało się jej już zdobyć klasę
mistrzowską, teraz ważne jest aby nadal udało się
utrzymywać ten poziom i móc starać się o więcej. Teraz
nasza „Zawadczańska Oszczepniczka” przygotowuje
się do Mistrzostw Polski Seniorów, które odbędą się 11
– 13 sierpnia 2011 roku w Bydgoszczy. „Czeka mnie
jeszcze wiele pracy żeby przygotować się do tych
zawodów technicznie, fizycznie i psychicznie. Mam
dopiero 3 starty za sobą, wiec mam nadzieję że się
jeszcze „rozrzucam”. Muszę jeszcze wiele
popracować nad techniką (szczególnie nad
rozbiegiem) – w tym pomaga mi również Pan Stanisław
Fedor, który już od lat kibicuje mi i pomaga, za co
jestem mu bardzo wdzięczna. Chciałabym powtórzyć
wynik z 2010 roku i powalczyć o miejsca medalowe
wśród najlepszych oszczepniczek, broniąc tytułu
wicemistrzyni Polski. Jest kilka oszczepniczek które w
tym roku osiągają już bardzo wysokie wyniki, ale ja
również „depczę im cały czas po piętach” i mam
nadzieję że najlepsza forma wyjdzie właśnie na
Mistrzostwach Polski Seniorów. Dopiero tam rozegra
się walka o najlepsze tytuły. Ogromnym sukcesem dla
mnie byłoby również zdobycie najwyższej klasy
sportowej – klasy międzynarodowej. Ale to jeszcze
troszeczkę mi brakuje ? (klasa międzynarodowa jest
od 56 metrów). Na razie przygotowania trwają, w lipcu
czeka mnie jeszcze obóz w Spale… a co będzie? Tego
nie wiem. Czas pokaże. Ale wiem na pewno, że dam z
siebie wszystko na zawodach”. „Korzystając z okazji
chciałam bardzo serdecznie podziękować tym
wszystkim, dzięki którym mam możliwość
swobodnego trenowania u siebie w Zawadzkiem, za
udostępnianie mi obiektów sportowych, Marcinowi
Bula za możliwość korzystania z siłowni MAXIMUS w
Zawadzkiem oraz Markowi Mrohs (Centrum
Ogrodnicze w Zawadzkiem, firma IZMAR) za
zasponsorowanie nowego ubioru sportowego”.
Kończąc już, zachęcam do uprawiania lekkoatletyki i
próbowania własnych sił w tej dyscyplinie, a kibiców i
miłośników sportu zapraszam na stadiony
lekkoatletyczne?
Ze sportowym pozdrowieniem Danuta Plewnia

OPOLSKIE KWITNĄCE w gminie

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

Celem 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 3 posesje prywatne oraz 2 obiekty użyteczności
publicznej. Komisja konkursowa wytypowała do
etapu wojewódzkiego w kategorii obiektu
dostępności publicznej Ogród EdukacyjnoPrzyrodniczy im. Jana Pawła II przy biurowcu
Nadleśnictwa Zawadzkie oraz w kategorii obiekt
ogród pani Kariny Gryc z Żędowic. Niezapowiedziane
wizje lokalne komisji konkursowej z województwa
odbędą się w miesiącach od czerwca do września.

info@demontaz.com
(niesprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)
Zawadzkie

Pludry
Skrzydłowice

Podziękowania Panom Józefowi Płaczkowi i
Gerhardowi Buchwaldowi za odnowienie kapliczki
przy ul. Michała Ziai
TSKN Zawadzkie

Moja wieś - moje miejsce

Strażackie święto
Tradycyjnie w maju członkowie Ochotniczych
Straży Pożarnych wspólnie świętowali Dzień
Strażaka. To strażackie święto stało się dniem
refleksji i podsumowań, a przede wszystkim dniem
radości z osiągnięć i dokonań w służbie strażackiej.
W 2010 roku w sumie strażacy wyjeżdżali do 60
pożarów i 59 innych zagrożeń. Poważnym
wyzwaniem była dla nich ubiegłoroczna powódź. Na
terenie gminy Zawadzkie działają 3 jednostki OSP,
skupiające ogółem 129 członków, w tym 1 kobietę.
Wśród tych członków jest 12 honorowych i 14
wspierających. Strażackie święto stało się okazją,
aby uhonorować najbardziej zasłużonych strażaków
w gminie Zawadzkie. Brązowy medal „Za zasługi dla
pożarnictwa” otrzymał Krzysztof Smolira z OSP

Zawadzkie. Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymało 9
druhów z OSP Zawadzkie: Ariel Poliński, Grzegorz
Kozierski, Grzegorz Zajac, Marcin Hertel, Marek
Ostrowski, Dawid Dworaczek, Paweł Feliks,
Przemysław Feliks oraz Sandra Polinska. Wręczono
także odznaczenia za wysługę lat. Otrzymali je za 10
lat w OSP: druh Krzysztof Pasieka i Kamil Gałach z
OSP Kielcza, za 15 lat Łukasz Kluba, Rafał Guzy i
Bogdan Gałach z OSP Kilecza oraz Tomasz Opas z
OSP Zawadzkie, za 30 lat Jerzy Poliński i Roland
Krawiec z OSP Zawadzkie, za 40 lat Werner Wind z
OSP Kielcza oraz za 45 lat Antoni Swierzy, Józef
Kluba i Henryk Bartoszek z OSP Kielcza.
Młodzieżową odznakę otrzymał druh Roman
Szczygieł z OSP Zawadzkie.

OSP Zawadzkie

Moja wieś - moje miejsce, pod takim tytułem
zorganizowany został przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” konkurs
literacki, w którym uczestnicy opisywali walory
historyczne, społeczne i kulturalne terenu LGD, a
więc terenu 7 gmin woj. opolskiego. Konkurs
przeprowadzony został w trzech kategoriach:
1) Ciekawe miejsce LGD „Kraina Dinozaurów”
2) Opowiadanie lub legenda podkreślające specyfikę
i historię terenu LGD
3) Osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się
bądź przyczynia do rozwoju lub promocji obszaru
Krainy Dinozaurów.
Zgłoszone prace miały formę eseju lub reportażu,
uzupełnione zostały ciekawymi zdjęciami i rycinami.
Jedna ze zgłoszonych prac napisana została gwarą
śląska. Miło nam poinformować, że uczennice
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem
osiągnęły sukces. Monika Wąsik (kl. 2c) zdobyła I
miejsce, a Barbara Kemska (kl. 2c) III miejsce w
kategorii "Opowiadanie lub legenda podkreślająca
specyfikę i historię terenu Lokalnej Grupy Działania".

Na zdjęciu od prawej: Anna Golec-prezes Stowarzyszenia
LGD, Barbara Kemska, Monika Wąsik (laureatki konkursu),
Róża Paprotna-dyrektor PG Nr 1 w Zawadzkiem, Rafał
Czuban-nauczyciel PG Nr 1
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Majówka z Rodziną
Już po raz VI, Caritas Parafialny
oraz Rada Parafialna przy parafii
pw. św. Rodziny w Zawadzkiem były
organizatorami „Majówki z
Rodziną”. To wspaniała rodzinna,
integracyjna impreza, w której
uczestniczą nie tylko mieszkańcy
naszej gminy, ale również goście z
gmin ościennych. Jak co roku.
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Największą atrakcją festynu była
loteria fantowa, w której za każdy
los otrzymywało się niespodziankę,
a dodatkowo losy brały udział w
losowaniu wielu atrakcyjnych
nagród, gdzie główną nagrodą był
rower. Z roku na rok organizatorzy
przygotowują więcej losów, tak, aby
nikomu nie zabrakło, w tym roku
było ich 1900, a łaczny dochód
uzyskany ze sprzedazy cegiełek
wyniósł 9.418 zł. Mogliśmy podziwiać występ
Zespołu „Tęcza” z Zespołu Szkół Specjalnych,
Zespołu Teatralnego „Mali Aktorzy” z PSP
Zawadzkie, zespoły z Leśnicy oraz Tarnowa
Opolskiego. Wszystkim popołudnie umiliła
Biesiada z Zespołem „Duo Fenix-Dwa Fyniki”,
występ Orkiestry Dętej Miasta i Gminy, a wieczór
zabawa z Zespołem Synteza. Jak na prawdziwy
festyn przystało, były stoiska zaopatrzone we
wspaniałe wypieki naszych miejscowych
gospodyń, napoje oraz grilowaną kiełbaskę i
krupniok. Uzyskany dochód z festynu
przeznaczony zostanie dla osób najbardziej
potrzebujących oraz na dofinansowanie
wypoczynku letniego dzieci. Można z całą
odpowiedzialnością powiedzieć, że każdy mógł
znaleźć coś dla siebie i że warto było to pogodne
majowe popołudnie spędzić z rodziną,
zapominając o codziennych stresach.

Ksiądz Proboszcz, Zespół
CARITAS i Rada Parafialna
przy Parafii p.w. Świętej Rodziny
w Zawadzkiem

organizatorzy
„VI MAJÓWKI Z RODZINĄ”
składają

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
wszystkim ludziom dobrej woli, darczyńcom, sponsorom
za wielkie serce, wsparcie finansowe, materialne
i wszelką pomoc w organizacji festynu oraz wszystkim tym,
Którzy przyjęli nasze zaproszenie i wsparli ideę naszej majówki.

Życie seniora
Życie seniora nie musi oznaczać siedzenia w
domu, bierności, niezadowolenia, braku kontaktu z
ludźmi. Można być aktywnym w każdym wieku na
miarę swoich możliwości. Koło Emeryta w
Zawadzkiem pod kierownictwem Janiny
Żuchowskiej-Labus, stara się wyjść naprzeciw tym
dążeniom. Już pięć lat działają w naszym
małomiasteczkowym środowisku, starając się umilić
życie seniorom, organizując różnego rodzaju
imprezy. Od października ubiegłego roku do kwietnia
włącznie zorganizowanych zostało siedem wyjazdów
do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.
Większość uczestników korzystała z wodnych
atrakcji typu jacuzzi, basenów, a pozostali
zażywali „kąpieli” oddechowej w grocie solnej. W
miesiącu lutym odbyło się pierwsze w tym roku
spotkanie przy kawie i ciasteczkach. Dzięki
dofinansowaniu koła przez władze lokalne, za co
im bardzo dziękujemy, mogą za stosunkowo
tańsze pieniądze organizować wycieczki
turystyczno-krajoznacze, w ramach, których
planują zwiedzić Książ, Krzeszów, Wambierzyce,
Kudowę Zdrój, Nysę i wiele innych, atrakcyjnych
miejscowości. Jak co roku planowany jest również
w miesiącu sierpniu piknik połączony z pieczeniem
kiełbasek, a jesienią spotkanie przy kawie i
ciasteczkach. Zarząd Koła serdecznie zaprasza do
współpracy i otwarty jest na nowe propozycje.

6

Ważne dla naszego zdrowia
Nasze zdrowie jest najważniejsze.
Państwowa Inspekcji Pracy przypomina
o przestrzeganiu podstawowych zasad
bezpieczeństwa i higieny przy
eksploatowaniu zbiorników na gnojówkę
i gnojowicę oraz płyt gnojowych. Gospodarstwa rolne
prowadzące chów zwierząt, zobowiązane są do
przystosowania istniejących lub wybudowania
nowych magazynów nawozów naturalnych (płyty
gnojowe jak i zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę) o
odpowiedniej jakości i wielkości, tak aby obiekty tego
typu spełniały podstawowe wymogi bezpieczeństwa i
higieny. Zasady bezpiecznego eksploatowania w/w
obiektów określone są przepisami prawa, m.in. w
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 132, poz. 887 z zm.). Podczas eksploatacji w/w
obiektów należy przestrzegać m.in. następujących
zasad:
- sprzęt do usuwania obornika należy używać
zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami obsługi
dostarczonymi przez producenta,
- w strefie pracy maszyn i urządzeń stosowanych do
usuwania obornika nie mogą znajdować się osoby
postronne. To zalecenie jest ważne, gdyż w
przypadku awarii istnieje duże ryzyko ciężkich
urazów u ludzi przebywających w strefie pracy
maszyn,
- strefy składowania gnojowicy, z uwagi na
przemieszczających się w tych obszarach ludzi,
powinny być oznakowane tablicami ostrzegawczymi
o występowaniu niebezpiecznych dla zdrowia gazów
oraz zagrożeniach pożarowych, - osoby, które
przebywają w strefach zagrożenia zatruciem gazami,
powinny stosować maski ochronne,
- wszystkie zbiorniki na gnojowicę należy
zabezpieczyć przed dostępem do nich osób
postronnych (zbiorniki podziemne powinny mieć
włazy o dużej wytrzymałości, najlepiej zamykane na
klucz),
- prace w zbiornikach, szczególnie zamkniętych,
należy wykonywać w zespole trzyosobowym z
wykorzystaniem szelek i lin asekuracyjnych. W
czasie pracy osoby pozostają na zewnątrz,
asekurując osobę pracującą w strefie zagrożenia.

Dostojna Jubilatka
Pani Wiktoria Perepetycja obchodziła Jubileusz
90 urodzin. W Zawadzkiem mieszka od urodzenia.
Przez ponad trzydzieści lat pracowała zawodowo,
najpierw w zawadczańskiej Hucie, później w
Krupskim Młynie. Pani Wiktoria jest niezwykle
pogodną, przesympatyczną i uczuciową osobą, która
cieszy się tym co przynosi jej każdy kolejny dzień.
Doczekała się trójki dzieci, pięcioro wnuków i jednego
prawnuka. Otoczona jest wielką miłością i
życzliwością przez swoich bliskich, a swoim
optymizmem potrafi „zarazić” osoby przebywające w
jej towarzystwie. Życzymy Drogiej Jubilatce wiele
zdrowia.

„Regolowiec” po raz XXX (1982-2011)
14 maja, pod Honorowym Patronatem Starosty
Strzeleckiego, odbył się XXX Jubileuszowy Zlot
Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec 2011”,
zorganizowany przez Oddział Zakładowy PTTK „Huta
Andrzej” w Zawadzkiem.
W słowie wstępnym rajdowego regulaminu Prezes
OZ/PTTK, Alfred Feliks napisał: „30 lat wspólnego
wędrowania Śladami Dawnego Hutnictwa,
to czas wspólnego poznawania naszej
historii, tożsamości i korzeni. To czas
poznawania uroków naszej pięknej Doliny
Małej Panwi z jej przyrodą i ludźmi.
Tegoroczny 30-sty Jubileuszowy Zlot
niech będzie okazją do podziękowania tym
wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji i sponsorowania przez 30 lat
Zlotów Śladami Dawnego Hutnictwa
„Regolowiec”.
To przesłanie i założone główne cele
Zlotu uczczenie 60 rocznicy PTTK na
Opolszczyźnie, uczczenie „Roku turystyki
rodzinnej w PTTK”, zapoznanie z historią
regionu, dawnego hutnictwa i osadnictwa
w dorzeczu Małej Panwi propagowanie
piękna Doliny Małej Panwi, umacnianie
więzi turystycznych wśród mieszkańców
sąsiadujących gmin - przywiodło 350
turystów, szlakami rowerowymi i pieszymi,
na piękną polanę leżącą nad rzeczką
Bziniczką w centrum lasów Nadleśnictwa
Zawadzkie. Turyści przybyli z Zawadzkiego, Kielczy,
Kolonowskiego, Staniszcz Małych i Wielkich,
Jemielnicy oraz Strzelec Opolskich, a pojedyncze
osoby jeszcze z odleglejszych stron. Na „Regolowcu”

uczestnicy przyjmowani byli turystycznym
posiłkiem przygotowanym przez firmę „Markus” z
Kolonowskiego. Około godz. 11:30 dokonano
uroczystego otwarcia imprezy i 12 drużyn szkolnych i
seniorów przystąpiło do zmagań w zlotowych
konkurencjach: konkursu wiedzy krajoznawczej i
turystycznej oraz historii regionu, konkursu wiedzy

Strzelec Opolskich, za nim uplasowało się Koło
PTTK „Wydra” z DPS w Zawadzkiem. Najlepszym
drużynom gratulujemy. Za czołowe miejsca drużyny
otrzymały puchary i dyplomy.
Jubileuszowy Zlot nie mógł się odbyć bez
gratulacji, podziękowań i życzeń skierowanych do
działaczy OZ/PTTK w Zawadzkiem. W Zlocie

przyrodniczo-leśnej (zorganizowanego przez
leśników z Nadleśnictwa Zawadzkie), konkursu
piosenki turystycznej oraz sprawnościowych –
kolarskiego toru przeszkód, rzutów lotkami, krążkami i
piłkami do celu. Przy pięknej (jak zwykle na naszych
rajdach) pogodzie, wszystkie konkursy
zostały sprawnie przeprowadzone, a
ich najlepsi uczestnicy nagrodzeni.
Podsumowano także punktację
generalną Zlotu, na którą złożyły się
najlepsze wyniki przedstawicieli
poszczególnych drużyn we wszystkich
konkurencjach. Wśród drużyn ze szkół
podstawowych I miejsce zajęło SKKTPTTK PSP Zawadzkie, II miejsce PSP
Jemielnica, a III – SKKT-PTTK PSP
Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3.
Wśród gimnazjów najlepsze okazało
się SKKT-PTTK PG Kolonowskie, II
miejsce zajęło SKKT-PTTK PG
Zawadzkie. W kategorii ZSS najlepszą
drużyną okazał się zespół ZSS z
Zawadzkiego. Zwycięzcą w
konkurencji seniorów zostało Koło
PTTK „Kamienie Szlachetne” ze

uczestniczyły przedstawicielki Lokalnej Grupy
Działania „Kraina Dinozaurów” ze Spóroka. Ciepłe
słowa usłyszeliśmy od wiceprzewodniczącego
Samorządu Województwa Opolskiego Józef Kotysia,
życzenia od Burmistrza Zawadzkiego przekazał radny
Rady Miejskiej Paweł Klencz, miłe słowa padły też ze
strony Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie p.
Zdzisława Siewiery.
Organizatorzy dziękują: Staroście Strzeleckiemu
za „Honorowy Patronat” nad Zlotem, Nadleśnictwu
Zawadzkie za współpracę w przeprowadzeniu
imprezy, za wsparcie Urzędom Gminnym w
Zawadzkiem, Kolonowskiem i Jemielnicy, Spółkom
„Koltram” i „Izostal”, Bankowi Spółdzielczemu i
Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” oraz Księgarni p.
Zientek z Zawadzkiego. Dziękujemy Paniom
Policjantkom z Komisariatu w Zawadzkiem za opiekę
na trasach oraz upominki dla uczestników konkursu
rowerowego oraz strażakom z Zawadzkiego za
ochronę podczas trwania imprezy.
Szczególne podziękowania składamy naszym
koleżankom i kolegom, dzięki którym Zlot został
sprawnie przeprowadzony.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Narkotykom mówimy: NIE!
Życie serwuje nam sporo niespodzianek, więc
w ogromnym skupieniu obejrzała również filmu
wielu z nas pragnie żyć tak, aby każdy dzień miał
profilaktyczny „Życie pod murem”, a także poznała
szansę stać się tym najpiękniejszym. Czy to tylko
konsekwencje używania narkotyków dzięki
pobożne mrzonki? Na co dzień trudno jest uciec od
spektaklowi „Narkotyki to zakład z twoim
umysłem” przygotowanemu przez uczniów ze
problemów szarej rzeczywistości. Być może dzieje
szkolnego koła teatralnego. Program artystyczny
się tak dlatego, że dotyczą one nas wszystkich. Z
problemem agresji, przemocy czy uzależnień
pokazał, jak bardzo słaby staje się człowiek
spotykamy się na co dzień, nawet jeśli nie dotyczą
uzależniony. By zdobyć towar, gotowy jest na
A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom
nas one bezpośrednio, to dostrzegamy je w sposób
wszystko. Ludzie używający narkotyków stają się
pośredni - u naszych sąsiadów, kolegów, znajomych.
zobojętniali na uczucia, otoczenie, tracą przyjaciół.
Problem uzależnień nie jest obcy również dzieciom i
Gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć, że wśród
narkomanów nie ma miejsca na przyjaźń – jest
młodzieży szkolnej. Młody człowiek, nie znający
miejsce tylko na układy. Dowiedzieli się także, że
świata, tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego,
jak poważnym zagrożeniem może być dla niego
każdy rodzaj narkotyku doprowadza do ostatecznej
narkotyk. Dlatego właśnie warto zająć się tym
klęski – odrętwienia, a narkomania to choroba, która
problemem i zwalczać go w zarodku. Nie można
może człowieka doprowadzić do śmierci. Jakie
przemilczeć spraw tak ważnych dla dalszego rozwoju
wrażenia pozostały uczniom po obejrzeniu
młodych ludzi.
przedstawienia? Przede wszystkim jest to
Aby naświetlić młodzieży zagrożenie, jakie niesie za
wspomnienie emocji - ciągle żywych - jakie wywołało
sobą narkomania, 6 maja w Publicznym Gimnazjum
w nich zetknięcie się z innym sposobem myślenia,
nr 1 w Zawadzkiem został zorganizowany DZIEŃ
postrzegania świata, które okazało się czymś
PROFILAKTYKI. Organizatorami i pomysłodawcami
zupełnie oderwanym od ich dotychczasowych
tego przedsięwzięcia były: Sylwia Pruska – pedagog
doświadczeń. Wśród wielu z nich narodziły się
szkolny oraz Victoria Początek – nauczycielka
refleksje dotyczące własnego światopoglądu oraz
języka polskiego i opiekun szkolnego koła
dotychczasowej wiedzy, a właściwie niewiedzy na
teatralnego. Akcja przygotowana została przede
temat narkomanii. Odbiór całej akcji okazał się
wszystkim ku przestrodze i miała na celu ukazanie
bardzo pozytywny, widać było, że ten sposób
piekła, jakie niesie za sobą narkomania. Wielu
przekazywania wiedzy bardziej podoba się
młodzieży i dłużej pozostaje w pamięci. Jednak by
młodych ludzi nie zaczęło jeszcze eksperymentować
akcja organizowana w PG nr 1 w Zawadzkiem miała
ze środkami odurzającymi, więc dzięki takim
działaniom profilaktycznym możemy
zapobiec
szerszy wymiar, organizatorzy zwracają się z prośbą
sięgnięciu przez nich po środki odurzające. W
również do wszystkich dorosłych, którzy mają pod
ramach imprezy uczniowie mogli wysłuchać prelekcji
swoją opieką dorastającą młodzież.
przedstawiciela Policji - starszego sierżanta Anny
Drodzy rodzice i opiekunowie!
Łotockiej, która przedstawiła publiczności problem
Zapamiętajcie, że czas poświęcony dzieciom
narkomanii od strony prawnej. Młodzież gimnazjalna
bywa zbawienny i dlatego w miarę możliwości

należy poświęcać go im jak najwięcej. Wy macie
na nich duży wpływ. Nie zostawiajcie ich samym
sobie! Wasze pociechy powinny czuć się
kochane, rozumiane i wspierane przez rodzinę,
pomimo trudności i egzaminów z życia, z jakimi
przyjdzie im się zetknąć. Rodzice winni być
podporą dla swych milusińskich i nie dać się
zwieść pozorom, że przecież wychowane jest
w dobrej, szanowanej rodzinie, gdzie takiego
problemu nie było, więc nie powinien się zdarzyć.
Należy być ich oczami i uszami, a wówczas
sytuacja nie wymknie się spod kontroli.
Przedsięwzięcie w postaci „DNIA PROFILAKTYKI”
w PG nr 1 w Zawadzkiem przygotowane zostało
w ramach zajęć współfinansowanych przez
Europejski Fundusz POKL.
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Konkurs poezji dziecięcej
Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3
z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem wzięły udział
w Konkursie Recytatorskim – Poezja w Przedszkolu.
Uczestnikami imprezy byli indywidualni wykonawcy
w wieku od 3 do 7 lat, a głównym jej
celem była popularyzacja polskiej
poezji dziecięcej. Konkurs
przebiegał w dwóch etapach:
I etap – to eliminacje
wewnątrzprzedszkolne. Z
dziewięciu laureatów komisja
konkursowa
wyłoniła czworo
dzieci, które reprezentowały nasze
przedszkole w II etapie
zorganizowanym w Dobrodzieniu.
Jury w swojej ocenie kierowało się
następującymi kryteriami: dobór
repertuaru, wykonanie, ogólny
wyraz artystyczny.
Największy
sukces odniosła
Natalka Stranc reprezentująca
Przedszkole Publiczne nr 3 z
Oddziałem Żłobkowym zajmując I
miejsce w grupie dzieci 4 letnich.

Natalka zachwyciła wszystkich recytacją wiersza
Jana Brzechwy „Na straganie”. Pozostali uczestnicy
otrzymali dyplomy i wzięli udział w uroczystym
poczęstunku .

Nasze siatkarki
Uczniowski Klub Sportowy „Technodrew”
Zawadzkie był organizatorem turnieju siatkarskiego
dla Kadetek i Juniorek, który odbył się na zakończenie
sezonu siatkarskiego 2010/2011. W kategorii
Kadetek wystąpiły zespoły z Olesna, Komprachcic i
Zawadzkiego, natomiast w kategorii Juniorek zespoły
z Olesna, Krapkowic i Zawadzkiego. Turniej
rozegrano w zawadczańskiej hali sportowej, na
dwóch boiskach, systemem do dwóch setów
wygranych. W kategorii Kadetek I miejsce zajął
zespół LUKS „Sukces” Komprachcice, II miejsce OKS Olesno, III miejsce - UKS „Technodrew”
Zawadzkie, który wystąpił w składzie: Dagmara
Żyłka, Katarzyna Konieczna, Kinga Baran, Daria
Karlińska, Jana Wilczyńska, Beata Buszman,
Aleksandra Buchwald, Anita Hentschel. W kategorii
Juniorek (rocznik 94' i starsze): I miejsce zajął zespół
OKS Olesno, II miejsce zajął UKS „Technodrew”
Zawadzkie w składzie: Aleksandra Gajda, Estera
Richter, Aleksandra Bobińska, Zuzanna Bensz, Aneta
Lonczyk, Karolina Szymoś, Ewelina Węgrzyńska, III
miejsce zajął UKS Komprachcice.
Zarząd Klubu pragnie podziękować fundatorom
nagród Państwu Klaudii i Janowi Smereczyńskim
oraz sponsorom Firmie Marko z Zawadzkiego i
Spółdzielnia Mleczarskiej w Kadłubie, za
przygotowanie smacznego, słodkiego i zdrowego
poczęstunku dla 60 zawodniczek. Dziękujemy.

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
12.06.2011 r. godz. 11.00
II liga juniorów Stal Zawadzkie - LZS Rudniki
23.06.2011 r. godz. 17.00
Kl. A seniorów Stal Zawadzkie - Unia Murów
Piłka nożna Boisko w Kielczy
19.06.2011 r. godz. 17.00
Kl. B seniorów LZS Kielcza - LZS Kadłub
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
18.06.2011 r. godz. 10.00
Mistrzostwa Województwa żaczek i żaków

Ogłoszenie
Sprzedam komplet wypoczynkowy 3+2 (kolor
brąz z beżem) 3 rozsuwana, stan dobry. cena 500 zł.
kontakt: 508344525
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Biegali w Zawadzkiem
Celem akcji "Polska Biega" jest zmobilizowanie Polaków do tego, by wyszli z domu i
odnaleźli radość w najprostszej formie ruchu jaką jest bieganie. Organizatorem akcji na
terenie naszej gminy jest właściciel Siłowni Maximus z Zawadzkiego Marcina Bula wraz
z Patrykiem Całujek i Piotr Muszkiet. Ponad trzydziestu miłośników biegania
wystartowało ze stadionu miejskiego w Zawadzkiem kierując się ulicą Czarną w stronę
Zameczku Myśliwskiego, aby powrócić na stadion, gdzie czekała na nich grilowana
kiełbaska. Najmłodszy uczestnik wspólnego biegania miał 6 lat, najstarszy 50 lat.

12

Piknik samarytański
22 maja w ogrodzie Domu pomocy Społecznej w
Zawadzkiem odbył się piknik samarytański. Imprezie
towarzyszyło hasło „Błogosławiona Maria Merkert
jako wzór służenia drugiemu człowiekowi. Głównym
organizatorem imprezy był Zespół FormacyjnoZdaniowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas

Christiana” w Piotrówce. „Civitas Christiana” to
organizacja przygotowująca katolików świeckich do
służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie
wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji,
rodziny, pracy oraz samorządności. Imprezie
patronował Burmistrz Zawadzkiego i Wójt Gminy
Jemielnica. Na Pinich zjechali mieszkańcy
okolicznych gmin. W sumie w ogrodzie zameczku
zjawiło się około 500 osób. O godz. 15.00 odbyło się
nabożeństwo majowe w kaplicy DPS w Zawadzkiem.
Zebrani mogli obejrzeć film o życiu i działalności
błogosławionej Marii Merkert oraz wysłuchać wykładu
Siostry Elżbietanki Rut Rzytki. Organizatorzy
zapewnili uczestnikom wiele atrakcji. W ogrodzie,
przy ognisku i stołach biesiadnych wystąpił zespół z
Piotrówki Faska oraz zespół wokalny Mariusza
Cierpicha, a państwo Maria i Kazimierz Szmalowie
opowiedzieli o drodze do kariery ich syna Sławomira.
Atrakcją pikniku były także koncert młodzieżowego
zespołu Sióstr Elżbietanek z Nysy oraz recytacja
przez mieszkańców Piotrówki wierszy Ojca Henryka
K a ł u ż y. O r g a n i z a t o r z y r e a l i z u j ą c p r o j e k t
przeprowadzili edukację w zakresie religijno-

duchowym dotyczącą poznawania i zrozumienia
życia postaci świętych, które dla kolejnych pokoleń
stają się autorytetem i wzorem godnymi
naśladowania. Wspólne spotkanie mieszkańców
sąsiadujących gmin, osób niepełnosprawnych oraz
dzieci pozwoliło z pewnością na wykształcenie
umiejętności dzielenia się dobrami z drugim
człowiekiem, współpracy z ludźmi dobrej woli,
kształtowania postaw szacunku dla godności ludzkiej
oraz integrowania się i zrozumienia człowieka
starszego, chorego, czasami zapomnianego.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
darczyńcom: Staroście Strzeleckiemu Józefowi
Swaczynie, Wójtowi Gminy Jemielnica Joachimowi
Jelito, Burmistrzowi Zawadzkiego Mieczysławowi
Orgackiemu, Sklepowi Rodziny Goliszewskich IGA,
Ewelinie Jelito, Annie Stachowskiej Sklep MEDAN,
Sylwii Sowa
Apteka AWOS, Urszuli Neuman,
Jolancie Józefowskiej, Rozalii Matysek, Barbarze
Jaskóła, Janinie Paszkowskiej, państwu Marii i
Kazimierzowi Szmalom, Siostrom Elżbietankom z
Prowincji Nyskiej, pracownikom Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Zawadzkiem za przygotowanie sceny
oraz pracownikom kuchni DPS z szefową na czele, za
przygotowanie smacznej grochówki. Szczególne
podziękowania kierujemy w stronę głównych
organizatorów: Bronisławy Latochy z Piotrówki oraz
brata Pawła Siennickiego.

23 czerwca obchodzony jest Dzień Ojca , już dziś składamy wszystkim tatusiom najlepsze życzenia . Święto
to obchodzone jest w Polsce od 1965, nie jest tak znane jak Dzień Matki, ale pamiętajmy jednak o nim , bo
tatusiowie tak samo jak mamusie zasługują na szacunek i pamięć.
Wszystkim OJCOM z okazji Ich Święta,
za wczoraj i dziś,
każdym czułym serca uderzeniem
i każdym z niego płynącym życzeniem - zdrowia, sil i codziennej radości wraz ze słowami największej
wdzięczności za wszystkie dla
nas trudy i starania
wszystkie dzieci składają Wam podziękowania...

Przedszkolaki z wizytą u dinozaurów
W rocznym planie pracy Przedszkola Publicznego
Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem na
rok szkolny 2010/2011, zawarte zostały tematy
i działania związane z rozbudzaniem świadomości
przyrodniczej i ekologicznej. Nie sposób byłoby więc
w planowaniu pracy pominąć zorganizowanie
wycieczki do Juraparku w Kasiejowie. Jako, że
Krasiejów koło Ozimka ukazał niedawno oczom
przyrodników jedyne miejsce w Polsce, gdzie
w obfitości zachowały się szczątki lądowych
i słodkowodnych kręgowców ery mezozoicznej - ery
dinozaurów.
Przedszkolaki od dawna fascynują się dinozaurami,
chętnie oglądają literaturę na ten temat, słuchają
informacji o ich życiu na ziemi, zbierają naklejki
a najbardziej uwielbiają klorowanki z
dinozaurami. Niektórzy z nich nawet ,,sypią jak
z rękawa” trudnymi nazwami poszczególnych
dinozaurów, zaskakując wiedzą nie tylko
s w o i c h r ó w i e ś n i k ó w, a l e i p a n i e
z przedszkola. Dlatego też 23.05.2011r.
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola
Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w
Zawadzkiem wraz z rodzicami zorganizowało
wychowankom tejże placówki wycieczkę do
Krasiejowa. Dla dzieci sam przejazd dwoma
autokarami to już wielka frajda. Podczas całej
wycieczki przedszkolaki były bardzo
zdyscyplinowane, zainteresowane wszystkim
co zobaczyły, zadawały mnóstwo pytań. Nie
było słychać żadnych narzekań na bolące nogi
czy przygrzewające słoneczko. Dzieci starsze
wraz z opiekunami odbyły podróż w ,,Tunelu

Wypoczynek letni dla uczniów
W ramach półkolonii w
Publicznej Szkole
Podstawowej w Zawadzkiem planuje się organizację
dla 240 dzieci tj. 2 turnusów po 120 dzieci.
Wypoczynek letni będzie przebiegał pod hasłem:
„Wakacyjny tydzień wycieczkowy”. Obecnie trwa
ustalanie programu półkolonii w związku z tym
szczegółowe informacje
dot. organizowanych
wycieczek będzie można uzyskać w późniejszym
terminie ze stronie internetowej szkoły:
w w w. s p _ z a w a d z k i e . w o d i p . o p o l e . p l . K o s z t
organizacji w/w form wypoczynku dla dzieci poniosą
w rodzice zainteresowanych uczniów.
W oparciu o środki pozyskane z Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zawadzkiem Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
w Żędowicach zorganizuje w br. wypoczynek letni
dla uczniów pod hasłem: „Gdyby kamienie umiały
mówić”. Pozostałe koszty organizacji półkolonii
poniosą rodzice uczniów. Odpłatność wnoszona
przez uczestników będzie wynosić 70 zł/1 osobę.
Półkolonie będą organizowane w okresie od 26.06.01.07.2011r. Przewidywana liczba uczestników to 35
uczniów z Żędowic i 7 uczniów z miasta
partnerskiego Wahrenbrűck. W programie
półkolonii przewidziano: wycieczkę do Kopalni Soli w
Wieliczce, wyjazd do JURAPARKU w Krasiejowie
oraz wyjazd do AquaParku w Tarnowskich Górach.
W Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Kielczy
przy współpracy z Radą Rodziców planowana jest
organizacja jednego turnusu półkolonii dla uczniów.
Półkolonie zostaną zorganizowane w okresie w
okresie 27.06.- 01.07.2011 r. Planowana liczba
uczestników organizowanego wypoczynku - 50
uczniów. Całkowity koszt półkolonii poniosą rodzice
zainteresowanych uczniów i wyniesie on 120 zł/1
Foto:
Sławomir Sulecki
osobę. W ramach półkolonii
zaplanowano:
wyjazd
do kręgielni „Pod Lasem” w Kolonowskiem, wyjazd
do AquaParku w Tarnowskich Górach, wyjazd do
Cinema City w Gliwicach, wyjazd do Ogrodu
Zoologicznego w Opolu oraz wyjazd do
JURAPARKU w Krasiejowie.
Opiekę nad uczniami we wszystkich szkołach
w czasie trwania półkolonii pełnić będą w ramach
wolontariatu nauczyciele poszczególnych szkół.

Kto ukradł kwiatki?
Przy ulicy Opolskiej w Zawadzkiem ukradziono
kwiaty z rabaty. Wartość kradzieży to około 150
złotych. Posadzone były na rabacie przy chodniku
przed Bankiem Zachodnim. Kwiaty, które posadziła
firma ogrodnicza, na koszt gminy zniknęły w
tajemniczych okolicznościach. Zostało po nich puste
miejsce. Dużo mówi się o upiększaniu i ukwiecaniu,
ale niestety kradzież kwiatów i drzewek jest coraz
bardziej powszechna.

czasu”, zaś młodsze grupy spacerkiem podziwiały
już naturalne okazy dinozaurów w przyrodzie. Po
części edukacyjnej był czas na drugie śniadanko i
relaks na placu zabaw. Jedną z wielu atrakcji tego
dnia był przejazd na karuzelach, odpowiednich dla
każdej grupy wiekowej. Po uśmiechniętych i
zadowolonych twarzach przedszkolaków, było
poznać że wyjazd był udany. Mimo wielu obaw co do
grupy I najmłodszej ,,Żabek”, czy nie zmęczą ich zbyt
długie spacery, śmiało można stwierdzić, że
wszystkie dzieci pozytywnie zaskoczyły swoje Panie
nauczycielki, swoją postawą
i właściwym
zachowaniem. I chociaż w drodze powrotnej małe
,,Żabki” w autobusie pozasypiały to drugiego dnia tak
jak i reszta dzieci pytały już o następny wyjazd.

Ogłoszenie
Sprzedam kawalerkę w Zawadzkiem na
Nowym Osiedlu, po kapitalnym remoncie z
pełnym wyposażeniem lub zamienię na
podobne w Strzelcach Opolskich, najlepiej do
remontu. Telefon : 512046996
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APTEKI DYŻURUJĄ

Rady babuni
Jak obrać pomidory ze skórki?
Skórkę na czubku pomidora nacinamy nożem na krzyż
i wkładamy do naczynia z wrzątkiem. Po 30 - 60
sekundach wyjmujemy i szybko wkładamy do miski z
zimną wodą. Teraz możemy łatwo zdjąć skórkę
nożem.
....................................
Jak rozpoznać dojrzałego arbuza?
Bierzemy arbuza do ręki i pukamy w skórkę. Jeśli
słyszymy niski i głuchy dźwięk, oznacza to, że arbuz
jest dojrzały!
....................................

Czerwiec
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vlos”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”

Kiedy ananas jest dojrzały?
Dojrzały ananas charakteryzuje się intensywnym
aromatem. Dojrzały owoc poznaje się po tym, że liście
jego pióropusza łatwo odchodzą, a miąższ ugina się
pod lekkim naciskiem palca. Inną cechą dojrzałych
ananasów są brązowe kolce skórki przypominającej
strukturę plastra miodu.
....................................
Jak uzyskać chrupiącą skorupkę kremu brulee?
Krem posypujemy równomiernie cukrem pudrem i
podgrzewamy palnikiem! Krem nie powinien stać
uprzednio w lodówce, ponieważ na jego powierzchni
może gromadzić się woda, przez co skorupka nie jest
chrupiąca.
....................................
Jak uniknąć łez podczas krojenia cebuli?
Deskę do krojenia i cebulę opłukujemy zimną wodą.
Do krojenia cebuli używamy ostrego noża. Podczas
krojenia nie nachylamy się bezpośrednio nad cebulą.
....................................
Co zrobić, aby makaron nie kleił się po
ugotowaniu?
Nie zostawiamy makaronu w gotującej wodzie,
ponieważ staje się miękki i traci swój smak! Makaron
odcedzamy na sicie i najlepiej od razu mieszamy z
sosem. Aby nasz makaron był elastyczny (al. dente),
dolewamy nieco aromatycznej oliwy z oliwek.

Ciasto truskawkowe
Po prostu. Najlepsze i Najprostsze. Z bardzo dużą
ilością owoców i pyszną kruszonką.
Składniki:
800 g truskawek
200 g miękkiego masła
200 g cukru pudru
4 jajka
250 g mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Kruszonka:
150 g mąki
75 g masła
75 g cukru
cukier puder
Przygotowanie:
Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Okrągłą formę z
odpinaną obręczą o średnicy 24 cm wysmarować
masłem (ciasto można też piec w prostokątnej
blaszce).Przygotować kruszonkę: na małym ogniu na
patelni roztopić masło, dodać cukier a po chwili mąkę,
wymieszać, ostudzić.
Ucierać masło z cukrem pudrem na gładką i puszystą
masę, przez minimum 8 minut. Nie przerywając
ucierania dodawać kolejno po jednym jajku, w około 3
minutowych odstępach czasu. Następnie dodawać
po kilka łyżek przesianej mąki z proszkiem do
góra, gdzie
pieczeniagdzie
i miksować
już nadół
mniejszych obrotach
miksera i krócej, do połączenia się składników.
Ciasto przełożyć do formy, na wierzchu rozłożyć
truskawki (większe pokroić na połówki). Posypać
kruszonką i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec
przez 60 - 70 minut. Po ostudzeniu posypać cukrem
pudrem.

....................................

Kajakiem po Małej Panwi
Już po raz 15. odbędzie się
Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Mała
Panew 2011”. Organizatorem imprezy
jest Gliwicki Klub Kajakowy „Wiking”,
który serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków
kajakarstwa. Spływ odbędzie się w dniach 09-11
września br. na trasie Krupski Młyn-ZawadzkieFosowskie. Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i
drużynowe przyjmowane są w siedzibie Klubu w
Gliwicach przy ulicy Zabrskiej 41 lub telefonicznie
pod numerem 32 230-68-31 lub 32 231 84 32.
Wpisowe od uczestnika dorosłego wynosi 35 zł, 30 zł
opłaca młodzież szkolna, 40 zł osoby towarzyszące.
Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia
sprzętu, jednakże ilość jest ograniczona. Uczestnik w
ramach wpisowego otrzymuje: wklejki do TOK o
Odznaki O.I.PZK, ubezpieczenie NW, przewóz
uczestników spływu na etapy. Nagrodą główną za 1
miejsce w klasyfikacji drużynowej są wiosła, ponadto
organizatorzy oferują wiele pucharów, medali oraz
nagród niespodzianek.

O czym należy pamiętać przed obróbką surowego
drobiu?
Przy zakupie zwracamy uwagę na skórę, która musi
być sucha, zwłaszcza w fałdach skórnych. Wilgotna i
tłusta skóra oznacza, że mięso jest zepsute. Przed
rozpoczęciem gotowania ważne jest, aby mięso umyć
w zimnej wodzie, a następnie osuszyć ręcznikiem
papierowym. Do przygotowania mięsa i warzyw
używamy różnych noży i desek do krojenia.

Sudoku
Zasady gry Sudoku są bardzo proste.
Kwadratowy diagram gry podzielony jest na 9
identycznych kwadratów. Każdy z nich jest
podzielony na 9 kolejnych. Zadaniem gracza jest
wypełnienie wszystkich 81 kwadratów, na które
podzielony jest diagram cyframi od 1 do 9. W każdym
rzędzie i każdej kolumnie dana cyfra może wystąpić
jedynie raz. Podobnie w każdym z 9 większych
kwadratów - cyfry nie mogą się w nich powtarzać.

17.06.2011 (piątek) o godz. 19.00 na boisku
sportowym w Gogolinie odbędzie się koncert
Thomasa Godoj, pochodzącego z Rybnika,
zwycięzcy niemieckiej edycji programu Idol. Jest to
jedyny koncert tego artysty w Polsce. Wstęp wolny
dla wszystkich. Organizatorami koncertu są Konsulat
RFN w Opolu, TSKN na Śląsku Opolskim oraz
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Nazwa imprezy

Termin
11 czerwiec
16 lipiec

Wyprawa „Rajd Rododendrona-2011”

7 - 10 lipiec

Wycieczka/rajd „Tatry 2011”

5

Przychodzi klient do restauracji:
- Poproszę lody truskawkowe.
Kelner przynosi lody, a klient krzyczy:
- Co ta mrówka robi w moich lodach?!
- Nie wiem, pewnie jeździ na nartach...
*****
Dwa świetliki wybrały się na podryw. W oddali
widać światełko:
- To ja lecę - mówi jeden.
Po chwili słychać bardzo głośny pisk i świetlik
wraca:
- I co, laska? - pyta drugi.
- Nie, papieros...
*****
Wygląda dżdżownica z ziemi, patrzy, a tu obok
druga.
- Dzień dobry!
- Co, dzień dobry!? Własnego tyłka nie
poznajesz?...
*****
Rozmawiają dwie pchły:
- Kochasz mnie?
- Kocham
- To kup mi psa...

Zapraszamy na koncert

PTTK zaprasza
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Kącik kucharski

Prawidłowe rozwiązania należy przekazać do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, pokój 304 w terminie do
25 czerwca br. Nagroda czeka.

Sport w Krajobrazach
Piłka nożna
Za rok, może...
W majowych spotkaniach drużyna Roberta
Gwoździa w rozegranych 5 spotkaniach zdobyła 6
punktów. W zimowych warunkach w Namysłowie
odniosła pewne zwycięstwo z tamtejszym Startem 4:1.
Przed meczem sędziowie z uwagi na padający śnieg nie
chcieli dopuścić do rozpoczęcia meczu. Po usilnych
prośbach gospodarzy i naszej drużyny spotkanie się
odbyło. Już do przerwy po niezłej grze Stal po bramkach
Nowaka i Pałkowskiego prowadziła 2:0. W drugiej
połowie zespół kontrolował sytuację na boisku i po
bramkach Dombrowskiego oraz ponownie
Pałkowskiego pewnie wygrała. W kolejnym meczu na
własnym stadionie gościła drużynę z dolnych rejonów
tabeli LZS Bogacicę. Jaki przeciwnik taka gra. Nasz
drużyna na boisku grała bardzo chaotycznie. Dobrze, że
przeciwnik nie wytrzymał kondycyjnie tego spotkania i
pozwolił na strzelenie sobie 3 bramek. Autorami byli:
Pałkowski 2, Szlapa 1. Aby utrzymać kontakt z czołówką
trzeba było z Brynicy przywieźć komplet punktów.
Niestety kolejny słaby mecz w wykonaniu naszej
drużyny. Dopiero po stracie bramki w 58 minucie się
obudzili, jednak formacje obronne gospodarzy nie
pozwoliły na strzelenie chocby wyrównującej bramki.
Ostatecznie porażka 0:1 i poważne ograniczenie szans
na walkę o awans. W kolejnym spotkaniu w Zawadzkiem
gościliśmy prawie pewnego mistrza Widawę Lubską.
Była szansa na zwycięstwo. Do przerwy goście
prowadzili1:0. Po przerwie wyrównał Nowak, a w 79
minucie po strzale Dombrowskiego Stal objęła
prowadzenie. Niestety niepewne interwencje naszych
formacji obronnych doprowadziły do utraty bramki w 89
minucie. Zamiast 3 punktów na otarcie łez tylko 1.
Kolejne majowe spotkanie odbyło się w Ligocie Oleskiej.
Jest to drużyna, która walczy o utrzymanie. W miesiącu
maju nie splamili swojego konta choćby zdobyciem
jednego punktu. Co nie udało się wcześniej udało się w
meczu ze Stalą. Gospodarze prowadzili już 2:0 i dopiero
w połowie drugiej połowy Stal zaczęła grać. Zabrakło
jednak czasu by zdobyć komplet punktów. Po bramkach
Szostoka i Nowaka zdołali uratować remis.
Tabela po 26 niepełnych kolejkach przedstawia się
następująco:
70:32
1 Widawa Lubska
25
56
59:28
2. Unia Murów
25
50
64:33
3. Stal Zawadzkie
26
44
49:34
4 Budowlani Pokój
26
44
46:27
5. Żubry Smarchowice
26
43

6. LZS Uszyce
7. LZS Rudniki
8. LZS Brynica
9. Start II Namysłów
10. LZS Chocianowice
11. GKS Starościn
12. LZS Ligota Oleska
13. Hetman Byczyna
14. LZS Bogacice
15. MKS Wołczyn
16. Piast Gorzów Śl.

26
25
25
26
25
25
25
26
25
26
25

69:54
58:46
50:43
50:51
44:39
38:48
57:58
39:45
47:59
32:70
15:118

43
41
39
36
35
34
33
32
23
17
4

II liga juniorów
Drużyna juniorów pod wodzą Roberta Kafarskiego
występująca w II lidze rundę wiosenną rozpoczęła od 3
porażek. Przegrała u siebie z LZS Szczedrzyk 1:2 i
Sokołem Bierdzany 1:3 oraz wyjazdowe spotkanie z
Młodzikiem Wołczyn 1:5 i sytuacja w tabeli nie była za
ciekawa. W kolejnym spotkaniu zremisowali z
Małąpanwią Ozimek 2:2. Kolejny mecz i kolejna porażka
z KS Krasiejów 1:2. W majowych meczach drużyna
zanotowała aż 3 mecze zweryfikowane jako walkowery.
Niestety 2 z nich jako porażki 0:3 u siebie z Hetmanem
Byczyna oraz LZS Kup. (gra nieuprawnionych
zawodników). Punkty bez walki otrzymali z wycofania z
dalszych gier drużyny LZS Ligota Oleska. W pozostałych
meczach pokonali na wyjeździe LZS Victorię Chróścice
3:1 oraz u siebie z LZS Proślice 4:2. Tabela po
rozegranych 23 kolejkach przedstawia się następująco:
1. Małapanew Ozimek
2. Młodzik Wołczyn
3. LZS Radawie
4. Sokół Bierdzany
5 Motor Praszka
6. LZS Rudniki
7. LZS Szczedrzyk
8. Stal Zawadzkie
9. LZS Proślice
10. LZS Kup
11. KS Krasiejów
12. Hetman Byczyna
13. Victoria Chróścice
14. LZS Ligota Oleska

58
54
53
38
35
34
31
30
28
25
22
21
19
6

23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23

64:24
64:24
61:18
70:42
45:32
54:32
43:44
43:59
46:50
40:68
34:61
32:60
34:75
13:77

Runda remisów
Bilans rozegranych meczy przez drużynę LZS
Kielcza w rundzie wiosennej Kl.B nie jest imponujący. Na
rozegranych 8 spotkań w czterech padły wyniki

Piłka ręczna
Młodzicy w finale
Drużyna młodzików prowadzona przez Leszka
Kaczmarczyka oraz Łukasza Morzyka okazała się
bezkonkurencyjna w rozgrywkach młodzików
województwa opolskiego. W rozgrywkach w
rozegranych 14 spotkaniach nie poniosła ani jednej
porażki i awansowała do finału Pucharu Polski
młodzików, który w połowie czerwca zostanie rozegrany
w Dźwirzynie. W klasyfikacji strzelców Paweł Zagórowicz
strzelając 129 bramek zajął 2 miejsce. A na 3 miejscu
uplasował się Joachim Hajduk strzelec 110 bramek. W
klasyfikacji FARI PLAY niestety drużyna została
sklasyfikowana na przedostatnim miejscu z 145
punktami karnymi. Gorsza była tylko Gwardia Opole 155
pkt. Tabela końcowa rozgrywek sezonu 2010/2011
przedstawia się następująco:
1. ASPR I Zawadzkie
2. UKS Olimp Grodków
3. SKS Orlik I Brzeg

14
14
14

28
22
21

441:236
398:234
476:254

W Niemodlinie został rozegrany finał wojewódzki Mini
Olimpic Games. W kategorii dziewcząt dobrze spisały się
podopieczne trenerki Marty Lityńskiej Julia Bartoszek i
Adrianna Kolczyk zajmując odpowiednio 3 i 5 miejsce
kwalifikując się do półfinału, który odbył się 29 maja 2011
r. w Drzonkowie. Finał wojewódzki wygrała inna
podopieczna naszej trenerki zawodniczka LZS Victorii
Chróścice Julia Wójcik. Z rozegranego półfinału do finału
zakwalifikowała się Adrianna Kolczyk, która w półfinale
zajęła 7 miejsce. Adrianna wspólnie z Julia Wójcik i
Magdą Kozubek (obie LZS Victoria Chróścice) zagrają w
finale ogólnopolskim, który w dniach 4-5 czerwca
zostanie rozegrany w Stroniu Śląskim. Nie udało się
awansować Julii Bartoszek, która w półfinale uplasowała
się na 9 miejscu. (awansowało 8 zawodniczek).

Brąz dla Julii i Ani
W dalekim Grajewie odbyła się XVII Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży w tenisie stołowym. Udanie zagrały
w niej wychowanki trenerki Marty Lityńskiej Julia Drzozga
i Ania Gosztyła. W grach pojedynczych Anna Gosztyła
została sklasyfikowana na miejscach 9-12, natomiast
Julia Drzozga na miejscach 17-24. W grach podwójnych
Ania Gosztyła w parze z Zuzanną Woźniak (LUKS

LZS Izbicko
LZS Kielcza
Czarni Kalinów
LZS Kielcza
Naprzód Jemielnica
LKS Roźniątów
LZS Kielcza
Zieloni Spórok

-

LZS Kielcza
Tęcza Szymiszów
LZS Kielcza
LZS Staniszcze
LZS Kielcza
LZS Kielcza
Tempo Grodzisko
LZS Kielcza

Tabela po rozegranych 19 kolejkach
19
52
1. Naprzód Jemielnica
19
45
2. LZS II Piotrówka
19
39
3. LZS Kadłub
19
28
4. Tęcza Szymiszów
19
27
5. LZS Izbicko
19
26
6. LZS Staniszcze
19
26
7. Tempo Grodzisko
19
18
8. LZS Kielcza
18
18
9. Czarni Kalinów
19
16
10. Zieloni Spórok
18
15
11. Źródło II Krośnica
19
10
12. LKS Roźniątów

2:1
0:0
0:0
2:2
3:0
3:2
2:2
3:5
63:7
73:26
59:27
33:34
36:30
34:39
60:40
28:51
23:49
34:68
23:43
29:81

Liga trampkarzy
W powiatowej lidze trampkarzy nasza młoda drużyna
gra ze zmiennym szczęściem. Należy do najmłodszych
w tej klasie rozgrywkowej, pomimo tego nieźle sobie
radzi. Rozgrywki prowadzone są systemem
czterorundowym (po 2 razy mecz i rewanż). Nasza
drużyna gra w grupie o składach 11 osobowych. W
rundzie wiosennej drużyna uzyskała następujące wyniki:

1. Piast Strzelce Op.
2. Naprzód Jemielnica
3. Stal Zawadzkie
4. Unia Kolonowskie
5. Rzemiosło Dziewkowice

14
14
15
14
15

38
31
17
10
8

114:9
68:28
27:75
28:49
18:94

Skat

4. KS Gwardia I Opole
5. M-GTS Siódemka Ozimek
6. KS Gwardia II Opole
7. SKS Orlik II Brzeg
8. ASPR II Zawadzkie

14
14
14
14
14

15
14
6
3
3

384:308
293:320
273:423
207:457
186:426

Półfinał w Końskich
Drużyna juniorów młodszych ASPR Zawadzkie po
awansie do półfinału mistrzostw Polski o awans do finału
walczyła w Końskich. Przeciwnikami naszej drużyny były
zespoły KSSPR Końskie, MKS Sambor Tczew oraz
GSPR Gorzów Wlkp. Drużyna przegrała wszystkie swoje
mecze z KSSPR Końskie 26:37, MKS Sambor Tczew
25:31 oraz GSPR Gorzów Wlkp. 21:29 i została
wyeliminowana z dalszych rozgrywek.
Końcowa tabela półfinału:
1. KSSPR Końskie
3
6
122:86
2. MKS Sambor Tczew
3
4
94:94
3
3. GSPR Gorzów Wlkp.
2
77:88
3
4. ASPR Zawadzkie
0
72:97

Tenis stołowy
Mini Olimpc Games

nierozstrzygnięte, dwa mecze zakończyły się
porażkami, a dwa zwycięstwami. Oczekiwania były dużo
większe. Poniżej wyniki wiosennych spotkań:

Warmia Lidzbark Warmiński) zostały sklasyfikowane
na miejscach 5-8). Julia Drzozga w parze z Honoratą
Olczak (UKS Sucha Koszalińska) została
sklasyfikowana w przedziale 9-16. W grach mieszanych
na miejscach 5-8 sklasyfikowano pary Julia Drzozga
Adam Dosz (LKS Pogoń Lębork) oraz parę Anna
Gosztyła z Kamilem Trubiłowiczem (ZKS Drzonków).
Najlepiej spisały się w turnieju drużynowym. W grach
grupowych odniosły 3 zwycięstwa pokonując: 3:1 UKS
TS SP Oborniki, 3:2 UZTS Barcin oraz 3:0 Silesię
Miechowice awansując do półfinału. O awans do finału
walczyły z drużyną MKS Rokita Brzeg Dolny
przegrywając 1:3 zdobywając tym samym brązowy
medal. Inna wychowanka Marty Lityńskiej
reprezentująca barwy LZS Victoria Chróścice
Aleksandra Nowak zdobyła dwa srebrne medale. W grze
pojedynczej uległa w finale innej byłej Opolance Natalii
Bajor (KU AZS UE Wrocław), natomiast w grze
podwójnej z partnerką Zuzanną Chrulską (LUKS Warmia
Lidzbark Warmiński) uległy parze Aleksandra Falarz
(LKS Brzostowianka Brzostek) Joanna Kiedrowska
(GKTS Gdańsk). W klasyfikacji klubowej KTS MOKSiR
Zawadzkie został sklasyfikowany na 8 miejscu na 54
sklasyfikowane kluby, natomiast w klasyfikacji

Puchar Lata 2011
Miesiąc maj w rozgrywkach sekcji skata jest
jedynym miesiącem w którym sekcja nie prowadzi
rozgrywek w Zawadzkiem. Zawodnicy biorą udział w
turniejach organizowanych przez inne kluby. W
Krupskim Młynie zakończyła się pierwsza część
mistrzostw sekcji Nitron Krupski Młyn. Po
rozegranych 20 turniejach zawodnicy MOKSiR-u
spisują się bardzo dobrze. Na 1 miejscu plasuje się
Leopold Dybowski, 3 miejsce zajmuje Antoni Świtała,
7 Jan Mikołajczyk, 9 Józef Ludwig a 11 Franciszek
Świtała. Sklasyfikowanych jest 42 zawodników. Od 2
czerwca rusza tradycyjny coroczny turniej pod
umowną nazwą Puchar Lata 2011. Zostanie
rozegranych 11 punktowanych turniejów. Pucharu
broni zawodnik DOKiS-u Dobrodzień Ernest Bryłka.
19 czerwca 2011 w Chorzowie zostanie rozegrana 4
kolejka w II lidze, w której nasza drużyna ma realne
szanse awansu do I ligi. W lipcu i sierpniu oprócz
rozgrywek Pucharu Lata 2011 odbędą się XIII
Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie.
Turnieje odbędą się w Kielczy, Żędowicach oraz
Zawadzkiem. Od września kolejna edycja mistrzostw
sekcji w sezonie 2011/2012. Rozgrywki sekcyjne
odbywają się w Domu Kultury w Zawadzkiem w
czwartki o godz. 17.30.

zwyciężczynie turnieju tenisa stołowego
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