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STYCZEŃ 2012

Angelika Plank z Zawadzkiego Najpiękniejszą Kosmetyczką w Polsce

W niedzielę, 8. stycznia 2012 r. podczas uroczystej gali w hotelu Sheraton w Warszawie
wyłoniono laureatki Miss Kosmetyczek 2012. W trzeciej edycji konkursu Miss Kosmetyczek,
jury w skład którego weszli m.in.. Katarzyna Cichopek, Monika Richardson, Jerzy Gruza, Ewa
Kuklińska, Robert Korzeniowski, Marek Włodarczyk oraz Miss Polonia Marcelina Zawadzka
zadecydowało że tytuł Miss Kosmetyczek 2012 otrzymała Angelika Plank.

Cena: 1 zł

Najlepsi Sportowcy 2011 roku

W plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej na
Sportowca Roku 2011 tytuł Najpopularniejszego
Sportowiec Roku otrzymał zawodnik ASPR-u
Zawadzkie Tomasz Wasilewicz. Na trzecim
miejscu uplasował się Bartłomiej Barański, a na
szóstym miejscu Natalia Szponder, oboje z
Klubu karate NIDAN.

Złoci i Diamentowi Jubilaci

foto: FOTO-STUDIO Karolina Polaczek

21 grudnia 2011 r. w Restauracji Lido odbyła się, zorganizowana przez Burmistrza Zawadzkiego, uroczystość Złotych i Diamentowych Godów
par małżeńskich, które od ponad pół wieku trwają przy złożonej sobie przysiędze małżeńskiej.

Od 1 stycznia ruszyła komunikacja pasażerska gminy. Aktualny rozkład jazdy na stronie 8-9.

Sesja Rady Miejskiej
W miesiącu grudniu 2011 r. Rada Miejska
obradowała na dwóch sesjach: w dniu 19 grudnia
oraz w dniu 29 grudnia 2011 r. Na sesji w dniu 19
grudnia został uchwalony budżet gminy na 2012 r.,
wieloletnia prognoza finansowa, przyjęto plany sesji,
komisji problemowych oraz kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2012 r., Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Miasta i Gminy Zawadzkie. Uchwalono
również Regulamin Targowiska Miejskiego oraz
wysokość opłaty targowej. Przygotowany przez
Burmistrza Zawadzkiego projekt budżetu gminy
uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej i w głosowaniu przeprowadzonym na
sesji został jednogłośnie uchwalony. W budżecie na
ten rok zaplanowano między innymi wydatki na:
komunikację wewnętrzną gminy, budowę dróg –
dojazdowej do działek na ul. Harcerskiej, ul. Zielonej
w Zawadzkiem. W Kielczy – zabezpieczono środki na
opracowanie dokumentacji projektowej związane
z budową drogi ul. Kopernika i Słonecznej. Planuje
się wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do
budynków komunalnych położonych przy
ul. Paderewskiego, Waryńskiego i Zielonej
w Zawadzkiem, wykonanie adaptacji byłego
przedszkola w Zawadzkiem oraz budynku byłej
szkoły w Żędowicach. Zaplanowano sporządzenie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Zawadzkie oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Kwota
w wysokości 10 tys. zł została ujęta w budżecie na
dofinansowanie policji w celu wzmocnienia patroli
policyjnych na terenie gminy, a co za tym idzie
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Gmina
ponosi również wydatki związane z utrzymaniem
poczekalni autobusowej na dworcu kolejowym, w tym
opłacany jest czynsz oraz sprzątane są

pomieszczenia dworca kolejowego.
Zaplanowano również środki na nagrody i stypendia
dla sportowców. Ze szczegółowym planem
dochodów i wydatków gminy na 2012 r. można
zapoznać się na stronie internetowej
www.bip.zawadzkie.pl.
Druga sesja, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011
r. przewidywała podjęcie dwóch uchwał: zmiany
w budżecie gminy na 2012 r. oraz w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości, której cena przekracza 200.000 zł.
Nieruchomość ta, to grunt położony przy zbiegu ulic
Opolskiej i Strzeleckiej w Zawadzkiem, który został
zbyty przez gminę w 1998 r. i pozostawał
niezagospodarowany. Z uwagi na czas, jaki upłynął
od momentu zakupu przedmiotowej nieruchomości
od Gminy Zawadzkie i niezagospodarowanie jej
przez nabywcę zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz
Zawadzkiego postanowił skorzystać
z przysługującego Gminie Zawadzkie prawa
pierwokupu i nabyć nieruchomość za cenę ustaloną
pomiędzy stronami w warunkowej umowie
sprzedaży, która wynosiła 800 tys. zł.
16 stycznia br. odbyła się kolejna, XVI Sesja tej
kadencji. Przyjęto między innymi sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej oraz komisji
problemowych Rady Miejskiej za 2011 r. Rada
Miejska przyjęła również jednogłośnie stanowisko
dotyczące działań Rady Powiatu Strzeleckiego
zmierzających do likwidacji Zespołu Szkół
Zawodowych w Zawadzkiem. Stanowisko zostało
przygotowane przez Przewodniczącą Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki radną
Beatę Mańka-Kulik oraz radnego Joachima Szulca
i doprecyzowane na posiedzeniu komisji, w którym
udział wzięli radni powiatowi z naszej gminy,
dyrektorzy szkół średnich, nauczyciele,
przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu

innymi na nowe rozwiązanie komunikacyjne
wprowadzone przez Gminę Zawadzkie,
a umożliwiające odtworzenie tradycyjnych powiązań
między Zawadzkiem, a zachodnimi gminami
województwa śląskiego, istniejąca przez dziesiątki lat
dogodna komunikacja kolejowa powodowała, iż
w średnich i zawodowych szkołach Zawadzkiego,
kształciło się wielu uczniów dojeżdżających od
Strzybnicy przez Tworóg i Krupski Młyn. Kolejnym
argumentem jest niewątpliwie szybko zwrócić
również uwagę na wyraźnie pozytywny trend
rozwojowy zachodzący w przedsiębiorstwach
działających na terenie byłej huty w Zawadzkiem
i w regionie. Podjęta uchwała w sprawie stanowiska
została niezwłocznie przekazana Radzie Powiatu
Strzeleckiego oraz Kuratorowi Oświaty w Opolu.
W związku z wezwaniem Wojewody Opolskiego do
podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśniecie
mandatu radnego Andrzeja Pietrusiaka na Sesji radni
podjęli decyzję (stosunkiem głosów 9 „za”, przy
3 głosach „wstrzymujących się”) o odmowie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Wojewoda Opolski swoje wezwanie uzasadnił tym, iż
z posiadanych dokumentów wynika, że radny
naruszył przepisy ustawy o ustroju sądów
powszechnych, które do dnia 13 czerwca 2011 r.
mówiły o tym, że ławnikami nie mogą być radni gminy,
która dokonuje wyboru ławników. Radny Andrzej
Pietrusiak został wybrany ławnikiem przez radę V
kadencji lat 2006-2010. Po nowelizacji ustawy
o ustroju sądów powszechnych, która obecnie mówi
o tym, że ławnikami nie mogą być radni gminy,
powiatu, województwa radny Andrzej Pietrusiak nie
wykonywał funkcji ławnika. Stosowane oświadczenie
zostało złożone Prezesowi Sądu Rejonowego
w Strzelcach Opolskich.
Następna sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2012 r.,
a uchwały podjęte na sesjach wymienionych powyżej
dostępne są na stronie www.bip.zawadzkie.pl
BRM

Stanowisko Rady Miejskiej w Zawadzkiem
dotyczące działań Rady Powiatu Strzeleckiego zmierzających do likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem

Rada Miejska w Zawadzkiem z zaniepokojeniem
przyjmuje działania Rady Powiatu Strzeleckiego
zmierzające do likwidacji Zespołu Szkół
Zawodowych w Zawadzkiem.
Uznając zasadność czynnika ekonomicznego
w zakresie utrzymania placówek oświatowych na
terenie powiatu, pragniemy zwrócić uwagę na kilka
ważnych aspektów, wskazujących na potrzebę
utrzymania kształcenia zawodowego w istniejącej
strukturze Zespołu Szkół Zawodowych przynajmniej
w okresie najbliższych kilku lat.
Podstawowym argumentem jest nowe
rozwiązanie komunikacyjne wprowadzone przez
gminę Zawadzkie, a umożliwiające odtworzenie
tradycyjnych powiązań między Zawadzkiem,
a zachodnimi gminami województwa śląskiego.
Istniejąca przez dziesiątki lat dogodna komunikacja
kolejowa, powodowała iż w średnich i zawodowych
szkołach Zawadzkiego, kształciło się wielu uczniów
dojeżdżających od Strzybnicy przez Tworóg i Krupski
Młyn. Udział tej grupy uczniów sięgał 40%
w niektórych rocznikach szkolnych.

W związku z tymczasowym, jak mamy
nadzieję, zawieszeniem połączeń kolejowych
z Tarnowskimi Górami, w trosce o zapewnienie
dojazdu młodzieży do szkół
ponadgimnazjalnych od 01.01.2012 roku,
została uruchomiona komunikacja gminna,
łącząca województwo śląskie z gminą
Zawadzkie. Przyjęte przez naszą gminę
rozwiązanie, którego wykonawcą
i beneficjentem jest strzelecki PKS, ma na celu
przede wszystkim wsparcie szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie swobodnego
dojazdu młodzieży, która dzięki temu może
skorzystać z oferty edukacyjnej szkół
w Zawadzkiem. Jak wiadomo, jednym
z podstawowych kryteriów wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej jest czynnik komunikacyjny,
dlatego też należy spodziewać się, że wobec
nowych możliwości przemieszczania się
z województwa śląskiego nastąpi większe
zainteresowanie szkołami w Zawadzkiem.
Kolejnym ważnym aspektem, na który należy
zwrócić uwagę są ewolucyjne zmiany struktury
gospodarki w naszym regionie. Jedną z niewątpliwie
najważniejszych dla rozwoju naszego regionu gałęzi
gospodarki, będzie eksploatacja
niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Jedną
z form wykorzystania tej szansy, może być
z pewnością utrzymanie wielu dotychczasowych
kierunków kształcenia zawodowego (mechanicy,
spawacze, konstruktorzy urządzeń i budowli,
informatycy…), oraz rozbudowa oferty edukacyjnej
ZSZ o profile przydatne dla przemysłu
eksploatacyjnego.
Warto też zwrócić uwagę na wyraźnie pozytywny
trend rozwojowy zachodzący w przedsiębiorstwach
działających na terenie byłej huty w Zawadzkiem i
w regionie. Na przykład firma Track Tec Koltram
w ostatnim okresie zgłosiła zapotrzebowanie na pilny
nabór 60 pracowników.
Nie sposób też zgodzić się ze stwierdzeniem, iż

nabór do klas zawodowych w ZSZ w Zawadzkiem
ulega zmniejszeniu. Zgodnie z przekazaną Radzie
Miejskiej w Zawadzkiem
informacją, tendencja
związana z zainteresowaniem szkolnictwem
zawodowym jest wyraźnie wzrostowa. Świadczą
o tym liczby przedstawiające liczebność klas
zawodowych: pierwsza klasa zawodowa liczy 36
uczniów natomiast klasa druga liczy, 24 a trzecia 22
uczniów. Proponowana reorganizacja Zespołu Szkół
Zawodowych w Zawadzkiem, zakładająca
przeniesienie technikum do budynku Liceum
Ogólnokształcącego wymusza wprowadzenie
dwuzmianowości, co znacznie obniży komfort
nauczania, a co za tym idzie wybieranie szkół
ponadgimnazjalnych poza granicami gminy.
Po gruntownej analizie aktualnych i przyszłych
uwarunkowań kierunków rozwoju gospodarczego
naszego regionu, uważamy za nieodzowne
przeprowadzenie działań kierownictwa ZSZ
w zakresie elastycznego dostosowania oferty profilu
kształcenia do bieżących i najbliższych trendów
rozwoju gospodarki w Powiecie Strzeleckim
i obszarach ościennych. W szczególności Rada
Miejska uznaje potrzebę dostosowania profilu
kształcenia zawodowego do zachodzących zmian
w zakresie pozyskiwania niekonwencjonalnych
źródeł energii. Na koniec trzeba podkreślić, że Rada
Miejska w trosce o rozwój aktywności gospodarczej
na swoim terenie, nie dokonała (w odróżnieniu od
większości gmin) podniesienia stawki podatków od
gruntów i nieruchomości na rok 2012. Spodziewanym
efektem tego działania będzie dalszy rozwój lokalnej
aktywności gospodarczej, a co za tym idzie
uruchomienie nowych stanowisk pracy opartych
o wykształconą i fachową kadrę.
Reasumując, Rada Miejska w Zawadzkiem
stwierdza, że w bieżących uwarunkowaniach
ekonomicznych, ograniczenie bądź likwidacja
nauczania zawodowego w ZSZ w Zawadzkiem jest
posunięciem przedwczesnym, bądź wręcz
chybionym.

Sukces technikum
Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych zostało sklasyfikowane na 7 miejscu w województwie opolskim (najlepszy wynik spośród szkół w naszym
powiecie) w corocznym rankingu szkół ponadgimnazjalnych opublikowanym przez Rzeczypospolitą. Zawadczańska szkoła została również ujęta w klasyfikacji
ogólnopolskiej na 159 pozycji. O miejscu w rankingu decydowała przede wszystkim zdawalność matur oraz egzaminu zawodowego. Przypominamy, że zdawalność
egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk w ubiegłym roku w naszej szkole kształtowała się na poziomie 76 %, znacznie wyżej od średniej wojewódzkiej
i krajowej – 61 %.

BURMISTRZ INFORMUJE
Zakończona budowa przedszkola w Kielczy
W miesiącu marcu 2008 roku rozpoczęła się
procedura związana z rozpoczęciem zadania pod
nazwą „Rozbudowa szkoły podstawowej
o przedszkole przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
przy ul. Szkolnej 1 w Kielczy”. Po przedstawieniu
społeczności lokalnej i przeprowadzonych
konsultacjach z Radą Parafialną, Rada Sołecką oraz
pracownikami ZSG w Kielczy i mieszkańcami
przystąpiono do realizacji inwestycji. Na powyższe
zadanie została przeznaczona kwota 350 tys. zł.
11 sierpnia 2008 r. Dyrekcja ZSG w Kielczy podpisała
umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na
kwotę 21.960 zł, a w dniu 7 maja 2009 r. na
opracowanie przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich na kwotę 4.270 zł. Zawarta 29 czerwca
2009 r. umowa (kwota 30.500 zł) na opracowanie
dokumentacji projektowej, z powodu braków efektu,
została rozwiązana 9 grudnia 2009 r. (tym samym
zobowiązani zostaliśmy do zapłacenia kar
umownych w wysokości 3.050 zł). Kolejnym etapem
było wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy
z terminem zakończenia i oddania do użytku w dniu

2008
2 1 .9 6 0 ,0 0 z ł

grudnia 2010 r. Firma BUDUJ z NAMI Henryk
Tobiczyk z Krapkowic nie wywiązała się z umowy i już
28 kwietnia 2011 r. Gmina Zawadzkie rozpoczęła
procedurę odstąpienia od umowy. Budowę
dokończyła firma POLGAZ Roman Dyner z Kotów
i zgodnie z podpisana umową prace zakończone
i odebrane zostały w dniu 23 grudnia 2011 r. W
obecnej chwili trwa procedura związana z oddaniem
budynku do użytkowania. Zawiadomiono
o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora
Stacji Saniatarno-Epidemiologicznej w Strzelcach
Opolskich oraz Państwową Powiatową Straż
Pożarną w Strzelcach Opolskich. Po pozytywnym
odbiorze budynku tych dwóch instytucji nastąpi
ostateczny odbiór, który dokona Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego, wydając decyzję
zezwalającą na użytkowanie przedszkola.
Przeniesienie placówki przedszkola do nowego
budynku nastąpi w okresie letnich wakacji, a nasi
najmłodsi mieszkańcy już od 1 września 2012 r.
uczęszczać będą na zajęcia do nowego budynku.

Koszty wykonania inwestycji w poszczególnych latach:
200 9
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W centrum turystycznym będzie kinoteatr
Gmina Zawadzkie jako koordynator projektu
w imieniu gmin: Zawadzkie, Kolonowskie i Ozimek
podpisała umowę z Zarządem Województwa
Opolskiego na realizację projektu ze środków
unijnych pod nazwą „Utworzenie Regionalnego
Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”.

Przedmiotem projektu było utworzenie Regionalnego
Centrum Turystycznego przy wykorzystaniu
potencjału turystycznego i rekreacyjno-sportowego
trzech sąsiadujących ze sobą gminy. Oprócz
wspólnych osi projektowych, uwzględnione zostały
indywidualne uwarunkowania każdej Gminy. Nasz
projekt obejmował: przebudowę budynku kinoteatru
oraz rekultywację stawu hutniczego. Realizacja tych
zamierzeń powoli zmierza do odbiorów końcowych.
Inwestycja dot. przebudowy kinoteatru na budynek
Centrum Informacji Turystycznej, poprzez utworzenie:
biura Informacji Turystycznej, widowiskowej sali

Pierwsze opady śniegu
Wyłoniona w przetargu nieograniczonym na
realizację zadań związanych z odśnieżaniem dróg
gminnych Firma P.U.H. „DOMAX” z Boronowa,
zapoznaje się z siecią dróg gminnych. Pierwsze opady
śniegu mamy już za sobą. Problemy zaistniały. Pług
nie dotarł we wszystkie zaśnieżone bądź oblodzone
miejsca. Dzwoliliście Państwo z interwencjami. Nadal
prosimy o zgłaszanie problemów pracownikowi
Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnemu za Akcję Zima
Teresie Siejek nr tel. 509990692 lub 77 46 23 118
i prosimy o wyrozumiałość.

konferencyjno-szkoleniowej wraz z projektorem
i systemem nagłośnienia, miejsca spotkań
z zapleczem gastronomicznym, przechowalni
i pomieszczeń magazynowych dla rowerów i kajaków,
galerii wystawienniczo-artystycznej,
zagospodarowanie terenu wokół obiektu jest na
ukończeniu. Obecnie trwają prace wykończeniowe
wewnątrz budynku, to roboty malarskie, cyklinowanie i
malowanie parkietów, osadzanie remontowanych
foteli. Odbiór końcowy zaplanowano na dzień 30
kwietnia br.
Zagospodarowanie stawu
30 listopada 2011 r. po odbiorze inwestycji związanej
z zagospodarowaniem stawu hutniczego, Gmina
Zawadzkie 9 stycznia br. uzyskała decyzję
zezwalającą na użytkowanie terenu rekreacyjnego
położonego przy ulicy Stawowej w Zawadzkiem. Po
protokólarnym przekazaniu inwestycji Gminnemu
Ośrodkowi Sportu i Turystyki oraz zamieszczeniu
odpowiednich oznaczeń i regulaminu korzystania
z terenu będzie można korzystać z uroków tego
miejsca. Przykro jedynie, że teren ten nie jest jeszcze
oficjalnie dopuszczony do użytkowania, a juz pojawiły
się pierwsze oznaki wandalizmu. Nasi miejscowi
wandale mają specyficzne pomysły na zabicie nudy.
Łamią nowonasadzone drzewka, niszczą klosze
latarń, kosze na śmieci nie wspominając
o zaśmiecaniu terenu. Jeżeli my mieszkańcy nie
będziemy reagować na wszelkie oznaki wandalizmu,
to za chwilę teren rekreacyjny zamieni się
w śmietnisko. Czy tego chcemy i oczekujemy? Mamy
również nadzieję, że Policja zwiększy ilość patroli
w godzinach nocnych.

Wesprzyjmy nasze
lokalne organizacje
Zbliża się koniec roku rozliczeniowego. Będziemy
musieli rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.
Pamiętajmy, że 1% podatku dochodowego możemy
przekazać naszym lokalnym organizacjom pożytku
publicznego. Wypełniając roczny PIT możemy sami
wybrać szlachetny cel, zasilimy nasze organizacje
pozarządowe kwotą równą 1 % należnego fiskusowi
podatku. Zastanówmy się zanim się rozliczymy. Oni
zyskają, a my nic nie tracimy.

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
Burmistrz Zawadzkiego planuje przystąpić do
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie.
W związku z powyższym ponownie prosimy
mieszkańców, przedsiębiorców i inne osoby z terenu
miasta i gminy Zawadzkie pragnących
przekwalifikować swoje działki pod: zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, usługi, zalesienie lub
też przeznaczyć je na inne cele, o zgłaszanie
stosownych wniosków. Pisma w przedmiotowej
sprawie należy składać w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem w terminie do dnia 16 lutego 2012 r.
Szczegółowych informacji udziela Referat
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem pok.
303, tel. 77/4623145.

Stypendia i nagrody sportowe
Stypendia i nagrody sportowe przyznawane są
przez Burmistrza Zawadzkiego na podstawie
Uchwały Nr XIII/84/11 oraz Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada
2011 roku”. Wnioski o przyznanie stypendium lub
nagrody należy składać w terminie do 31 stycznia
2012 roku, uwzględniając wyniki sportowe
osiągnięte w roku 2011. Wnioski o przyznanie
stypendium lub nagrody mogą składać kluby
i stowarzyszenia sportowe, dyrektorzy szkół, dyrektor
GOSiT oraz grupa co najmniej 20 osób-mieszkańców
Gminy Zawadzkie. Termin składania wniosków
upływa z dniem 31 stycznia 2012 roku, a druki
wniosków można pobrać ze strony internetowej
www.zawadzkie.pl lub w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, Referat Rozwoju
Gospodarczego i Promocji, tel. 77 4 623 113

Zmiana terminów składania
wniosków i zwrotu podatku akcyzowego
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie nowe
przepisy regulujące zasady składania wniosków
i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Zmianie uległy terminy składania wniosków
oraz wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.
Termin składania wniosków.
Zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr
291 poz. 1707 ) producenci rolni , aby uzyskać zwrot
akcyzy , zobowiązani są składać wnioski do gminy w
następujących terminach:
- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego
(dla pierwszego okresu zwrotu podatku )
- od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku
(dla drugiego okresu zwrotu podatku )
Przy czym pierwszy zwrot podatku realizowany
w 2012 r. powinien obejmować okres od września
2011 r. do stycznia 2012 r., tzn. pięć miesięcy,
natomiast drugi od lutego do lipca 2012 r.
Ustawa określa również limit zwrotu podatku, który
ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86
oraz powierzchni użytków rolnych, będących
w posiadaniu lub współposiadaniu producenta
rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków,
według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie
decyzji Burmistrza, następuje w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia jeżeli wnioski
o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia
1 lutego do ostatniego dnia lutego
- od dnia 1 października do dnia 31 października
jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone
w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
Nadmienia się, iż wzór wniosku o zwrot podatku
akcyzowego zawarty w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października
2011 r., w związku z zaistniałymi zmianami przestał
obowiązywać z dniem 1 stycznia 2012 r. Na dzień
dzisiejszy w Ministerstwie trwają prace nad
opracowaniem nowego wzoru.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem, Referat FinansowoBudżetowy, pokój nr 112 p. Regina Padus
lub telefonicznie pod nr 77 46 23 155.

Zawadczańskie gimnazjum
Pielęgnowanie tradycji, czyli jasełka gimnazjalistów
Wielu z nas narzeka dziś na apatię społeczeństwa
wobec tego, co ważne. Z bólem przyglądamy się jak
rośnie pokolenie internetowych samotników, dla
których przestało się liczyć wszystko poza wirtualnym
światem. Dlatego właśnie, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, próbujemy organizować akcje
pomagające młodym ludziom zrozumieć, co jest
w życiu najważniejsze. Jednym z takich
przedsięwzięć było przedstawienie
Bożonarodzeniowe przygotowane przez szkolne
koło teatralne działające w Publicznym Gimnazjum nr
1 w Zawadzkiem pod kierownictwem nauczycielki
języka polskiego - Victorii Początek, które miało
miejsce 22 grudnia 2011 roku. Szkolne jasełka to
przede wszystkim pielęgnowanie tradycji. Jest to też
jeden ze sposobów na nietypową dydaktykę, bo
przecież w grę wchodzi dobra zabawa, rozwijanie
zdolności aktorskich, a przy okazji oswajanie uczniów
z okazywaniem emocji, poczuciem bliskości
i wartością, którą dla wszystkich powinna być
rodzina. Przedstawienie w wykonaniu młodzieży
gimnazjalnej przyniosło ogrom emocji zarówno
widzom, jak i jego młodym odtwórcom. Głębokie
zaangażowanie członków koła teatralnego
uwidoczniło
się
szczególnie w
sposobie
przekazywania uczuć wobec nowonarodzonego
Pana. Słowa wypływające z ust aktorów – Aniołów,
przeplatane pięknymi kolędami przy
akompaniamencie akordeonu, fletów i cymbałek,
były
pełne otwartości, szczerości, skromności
i ciepła. Prostota stajenki i prostota

przedstawienia współgrały ze sobą – nie miały
one w sobie nic wyszukanego, udziwnionego,
pompatycznego. Czyż nie na tym właśnie polega
urok jasełek?

Dar serca
W grudniu ubiegłego roku, uczniowie klasy 2d
Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I
w Zawadzkiem, zorganizowali w szkole świąteczną
zbiórkę słodyczy oraz pluszowych maskotek dla
młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych
w Zawadzkiem. Szkolna akcja trwała od 1 do 21
grudnia. Zbliżające się święta wyraźnie mobilizowały
młodzież, bo czym bliżej było do Gwiazdki, tym więcej
zgłaszało się ofiarodawców. Młodzi ludzie okazali
wiele serca i wrażliwości z dnia na dzień przybywało
maskotek oraz słodyczy. W środę 21.12 uczennice
klasy 2d Karolina Bujmiła i Kinga Kluba udały się
z przygotowanymi wcześniej paczkami do ZSS.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał do licealnych
aniołów okazały prezent. Na twarzach dzieci zagościł
uśmiech, co było głównym celem i najpiękniejszym
podziękowaniem dla młodzieży LO w Zawadzkiem.
Wszystkim którzy się przyczynili do zebrania
podarunków serdecznie dziękujemy.

Gniew
Pierwsza lekcja w grudniowa środę miała
szczególny charakter. Tego dnia przyjechali do
naszej szkoły aktorzy z krakowskiego teatru
„Kurtyna”. Goście zaprezentowali spektakl
profilaktyczny pt. „Gniew”. Historia Piotra, niegdyś
lekarza, a obecnie alkoholika żyjącego na marginesie
społeczeństwa, Artura – osiedlowego dresiarza
i bandyty oraz pochodzącej z patologicznej rodziny
Niny wzbudziła spore emocje. Uczniowie

i nauczyciele zgromadzeni na forum szkolnym
w skupieniu przeżywali opowieść o współczesnych
przejawach agresji i przemocy, a później, już po
zakończeniu przedstawienia, jeszcze długo dzielono
się wrażeniami. Spektakl został sfinansowany ze
środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – a okazane wsparcie
serdecznie dziękujemy!

Mikołajki
6 grudnia Samorząd Uczniowski
przygotował słodką niespodziankę. Tego
dnia każdą klasę odwiedził Mikołaj, który
razem z towarzyszącymi mu elfami
i reniferami nagradzał cukierkami
wszystkich uczniów i pracowników naszej
szkoły. Radości było co niemiara – aż
szkoda, że Mikołajki są tylko raz w roku!

Mamy nowy samochód

Podziękowania z Kancelarii Prezydenta
Niezwykły prezent otrzymali uczniowie
i nauczyciele – przed świętami Bożego Narodzenia.
Do szkoły dotarła przesyłka z … Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej!
Niespodziewany podarunek jest formą
podziękowania ze strony Pana Prezydenta za
aktywne włączenie się społeczności szkolnej
w listopadowe obchody Narodowego Święta
Niepodległości. Formalnym adresatem listu jest
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, Rafał Czuban,
który opisał i udokumentował działania
przeprowadzone w ramach świętowania
11 listopada, a następnie przesłał do Warszawy
krótkie sprawozdanie.
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
Panu Piotrowi Lepiorzowi
składają
Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady Miejskiej
w Zawadzkiem oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie
z powodu śmierci
śp. Gintera Wodarza
składają
Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady Miejskiej
w Zawadzkiem oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem

W roku 2011 Burmistrz Zawadzkiego po
uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Zawadzkiem na
sesji w dniu 28 czerwca 2011 r. przeznaczył kwotę
20 000 zł na karosację samochodu policyjnego VW
Transporter 2,0 TDI pozyskanego przez OSP Kielcza
na cele zarządzania kryzysowego. W miesiącu
wrześniu zwrócono się do kilku firm o wycenę
karosacji w/w pojazdu. Karosacja polegała min. na
przemalowaniu samochodu, adaptacji i modernizacji
przedziału osobowego, wykonaniu tylnego modułu
przeznaczonego do przewozu sprzętu. W miesiącu
grudniu jednostka OSP Kielcza odebrała w/w
samochód z firmy dokonującej karosacji,
a z początkiem br. roku samochód wprowadzono do
użytku. Samochód ten będzie garażowany
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy
i pierwszej kolejności służyć będzie Gminnemu
Zespołowi Zarządzania Kryzysowego oraz jako
samochód ratownictwa technicznego przez OSP
Kielcza. Pojazd ten zastąpi wysłużonego
strażackiego Żuka, który ze względu na
wyeksploatowanie i bardzo częste awarie został
wycofany z użytku.

Najpiękniejsza Kosmetyczka w Polsce
Angelika Plank zpostała uhonorowana tytułem
Mis Kosmetyczek 2012. 23 letnia Angelika jest
studentką kosmetologii, studiuje biotechnologię
kosmetologiczną. Jej pasją jest stylizacja paznokci
i mikropigmentacja. Ponadto uwielbia muzykę. Gra
na pianinie i śpiewa w zespole Eremos. Od kilku lat
uczy się także tańca towarzyskiego.
Gratulujemy i bardzo się cieszymy z otrzymanego
tytułu.

Tenisistki na medal
Pod koniec grudnia 2011 r. w hali Widowiskowo
sportowej w Żorach odbył się VIII Wigilijny Turniej
Dzieci i Młodzieży w tenisie stołowym, w którym brali
udział zawodnicy Klubu Tenisa Stołowego
MOKSIR Zawadzkie. Wielkie gratulacje
należą się Annie Gosztyła za zajęcie I
miejsce w kategorii dziewczęta gimnazjum
rocznik 1996-98. Chcielibyśmy również
podkreślić, że w ubiegłym roku odbyło się
spotkanie Marszałka Województwa
Opolskiego z medalistami Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży i 10 najlepszymi
sekcjami sportowymi województwa
opolskiego w 2011 roku, w którym
uczestniczyli również przedstawiciele
Klubu Sekcji Tenisa Stołowego MOKSIR
Zawadzkie. Wyróżnienie otrzymały
zdobywczynie brązowego medalu na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w
Grajewie w tenisie stołowym w turnieju
drużynowym: Julia Drzozga i Anna

Gosztyła oraz trenerzy Stanisław Fedor i Marta
Lityńska. To nie tylko wielkie wyróżnienie dla
zawodniczek, ale i trenerów.

Walentynki tuż, tuż
Prawdopodobnie wszyscy już
znamy zwyczaj obchodzenia
Walentynek ale kim był ich patron
Święty Walenty?. W tradycji
chrześcijańskiej odnajdujemy
informacje o co najmniej trzech
Świętych o imieniu Valentine lub
Valentinus. Jedna z legend mówi
o duchownym, który przeciwstawił się rozkazowi
Imperatora Rzymu Klaudiusza II. zakazującego
udzielania ślubów młodym mężczyznom, jako że wg.
doradców Klaudiusza, nieżonaci mężczyźni byli
lepszym żołnierzami. Za to nieposłuszeństwo
duchowny Walenty został skazany na śmierć. Inna
historia mówi o młodym człowieku, który skazany za
OSP Zawadzkie
pomoc prześladowanym chrześcijanom,
sam został
skazany na śmierć. Z więzienia wysłał swojej

ukochanej list z podpisem 'From Your Valentine'
(podpis używany do dzisiaj na walentynkach w języku
angielskim). Obecnie Dzień Świętego Walentego
obchodzony jest na całym świecie jako święto
miłości. Tego dnia wysyłamy sobie kartkę
z wierszykiem bądź wyznaniem miłosnym (tzw.
walentynkę) albo też obdarowujemy się
prezencikami. Walentynki to szczególny dzień, na
który warto starannie się przygotować i wymyśleć coś
wyjątkowego. Nie masz pomysłu co napisać
ukochanej - skorzystaj z gotowych propozycji sms,
wierszy bądź użyj miłosnego cytatu, żeby wyrazić
swoje uczucia. Walentynki to dzień jedyny w roku,
gdy miłość wyrażają wszyscy i wszędzie. Nie
zapomnij o tym dniu! Spraw by ten dzień na zawsze
zagościł w twojej pamięci.
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ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY - SPOTKANIE JUBILATÓW
W dniu 21 grudnia 2011 r. w restauracji ”Lido” w Zawadzkiem miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH GODÓW, na które zaproszono
12 par małżeńskich. Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowali państwo Maria i Paweł KOŁODZIEJ oraz Elżbieta i Paweł LISY z Zawadzkiego, a z Żędowic
państwo Bibianna i Ignacy SZOSTOK. ZŁOTE GODY świętowało 9 par, a mianowicie z Zawadzkiego 4 pary, państwo: Renata i Józef BERNAD, Krystyna i Joachim LISEK,
Małgorzata i Jerzy SOJKA oraz Emilia i Egon LOREK; z Żędowic 4 pary, państwo: Gertruda i Paweł BROL, Joanna i Gerard MICHLA, Elżbieta i Paweł PROCHOTA oraz
Elżbieta i Ginter CHLUBA, a z Kielczy państwo Antonina i Jan BORONOWSCY.
W imieniu gospodarzy gości przywitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Dziuba. Małżonkowie złożyli sobie wzajemnie słowa podziękowania za okazywaną
przez te wspólne lata, miłość, przywiązanie i opiekę. Jubilaci obchodzący złote gody odznaczeni zostali Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego aktu dekoracji dokonał burmistrz Mieczysław Orgacki. Gratulacje składał również przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pietrusiak. Wszystkim parom małżeńskim zostały wręczone listy gratulacyjne, nagrody i kwiaty. Tradycyjnie wzniesiono toast szampanem i wykonano pamiątkowe
zdjęcia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Z programem artystycznym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem pod kierunkiem Marii
Andrzejewskiej.

Elżbieta i Ginter Chluba

Emilia i Egon Lorek

Renata i Józef Bernard

Gerturda i Paweł Brol

Joanna i Gerard Michla

Krystyna i Joachim Lisek

Maria i Paweł Kołodziej

Bibianna i Ignacy Szostok

Małgorzata i Jerzy Sojka

Elżbieta i Paweł Prochota

Antonina i Jan Boronowscy

Elżbieta i Paweł Lisy

Niestety z powodów zdrowotnych współmałżonka, niektórzy Jubilaci sami odbierali życzenia i listy gratulacyjne. Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia.
Kolejne uroczyste spotkanie dla pozostałej grupy Dostojnych Jubilatów obchodzących swoje jubileusze w 2011 roku odbyło się w dniu 19 stycznia 2012 r.
Zdjęcia opublikowane zostaną w kolejnym wydaniu KZ.
Zdjęcia mogliśmy opublikować dzięki uprzejmości i FOTO - STUDIO Karolina Polaczek.
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Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy – dofinansowanie do
czynszu za mieszkanie?
Na dofinansowanie do czynszu za mieszkanie mogą
liczyć osoby osiągające niskie dochody. Pomoc ta
przyznawana jest na okres sześciu miesięcy. Osoby
takie powinny posiadać tytuł prawny do mieszkania:
- najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych
- posiadacze spółdzielczych mieszkań lokatorskich
lub własnościowych, właściciele mieszkań lub
domów jednorodzinnych,
- osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego
oczekujące na przysługujący im lokal zamienny
socjalny co jest potwierdzone zaświadczeniem
z sądu. Sam tytuł prawny nie wystarcza jednak, aby
otrzymać dodatek mieszkaniowy. Należy jeszcze
legitymować się odpowiednimi dochodami, stanem
majątkowym i metrażem. Przysługuje on osobom,
które spełniają określone przepisami kryterium
dochodowe tj. jeżeli średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku nie przekracza:
- 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym, tj. kwoty 1 274,32 zł - 125 %
najniższej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym, tj. kwoty 910,23/osobę.
Dla uzyskania dodatku mieszkaniowego ważna jest
tzw. powierzchnia normatywna przypadająca na
jedną osobę w gospodarstwie. Wartość powierzchni
normatywnej wynosi:
2
- 35 m -dla jednej osoby,
2
- 40 m -dla dwóch osób,
2
- 45 m -dla trzech osób,
- 55 m2 -dla czterech osób,
- 65 m2-dla pięciu osób,
- 70 m2- dla sześciu osób, a w razie zamieszkiwania

Dotacje na sport

w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej
kolejnej osoby zwiększa się normatywną
2
powierzchnię tego lokalu o 5 m . Jednakże wskazana
powierzchnia może być przekroczona o 30% albo
o 50 % jeżeli udział powierzchni pokoi i kuchni
w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 %.
Wymagane dokumenty:
- wniosek (osoby, które mieszkają w budynku
wielolokalowym, powinny z wypełnionym wnioskiem
udać się do zarządcy domu, by potwierdził dane
o miejscu zamieszkania, tytule prawnym do lokalu,
sposobie ogrzewania pomieszczeń i wody,
wydatkach mieszkaniowych), - deklarację
o wysokości dochodu gospodarstwa domowego
(należy w niej podać dochody wszystkich członków
gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy
kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku),
- informację o wysokości opłat za mieszkanie,
- ostatnią fakturę za energię elektryczną (książeczkę
opłat za energię elektryczną).
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot
zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,
zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych
z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń
pieniężnych i świadczeń w naturze przyznanych
z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się
ponadto dodatków mieszkaniowych oraz
jednorazowej zapomogi pieniężnej. Wniosek
o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożyć należy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11, biuro Nr 3.

Bliskie spotkanie
Pod koniec ubiegłego roku grupa uczniów
Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Kielczy udała się
wraz z nauczycielem j. angielskiego Anną Kozioł do
Opola na bliskie spotkanie z językiem angielskim.
Na samym początku wyprawy udaliśmy się do
Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych
(RCKJO) gdzie uczestniczyliśmy w wykładzieprezentacji Amerykanina mgr J. Hamblena na temat
kultury i historii dwóch skrajnie różnych stanów:
Alaski i Hawajów (oczywiście w j. angielskim).
Wszystkim nam utkwiły w pamięci Mele Kalikimakahawajskie życzenia Wesołych Świąt, czy też autobus
WikiWiki – od którego wzięła się nazwa Wikipedii.
Następnie przemieściliśmy się do Galerii Sztuki
Współczesnej, w której można było
podziwiać światowej sławy wystawę zdjęć
World Press Photo 2011 (międzynarodowa
wystawa zdjęć nagrodzonych w dziedzinie
fotografii prasowej). Zwiedziliśmy ją będąc
pod wrażeniem niesamowitych ujęć oraz
przejmujących scen. A jako młodzi amatorzy
fotografii uwieczniliśmy i siebie na zdjęciach
w tym miejscu.
Kolejnym punktem wycieczki był powrót
do RCKJO na prezentację S. Dewsbury,
rodowitego Anglika, na temat
najsłynniejszego brytyjskiego zespołu
wszech czasów – The Beatles. Zostaliśmy
wtajemniczeni w kulisy sławy oraz historię
niesamowitej czwórki z Liverpoolu, mieliśmy
również okazję wysłuchać największych
przebojów tej grupy. „Yellow submarine”

oraz „All you need is love” towarzyszyły nam
(w naszym wykonaniu) do samego powrotu do
szkoły.
Wyjazd jak najbardziej można zaliczyć do
udanych. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę, poznaliśmy
ciekawych ludzi oraz mogliśmy skonfrontować nasze
umiejętności językowe w kontakcie
z anglojęzycznymi native speakerami. Dodatkową
atrakcją wycieczki było karaoke – repertuar
obejmował najsłynniejsze przeboje ze szczególnym
uwzględnieniem dwóch w/w hitów Beatelsów odbywające się w drodze powrotnej. Mamy nadzieję,
że będzie więcej tego typu wyjazdów.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na wsparcie finansowe rozwoju sportu na
terenie gminy Zawadzkie w roku 2012, Burmistrz
Zawadzkiego podpisał 4 umowy z klubami
sportowymi na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu, na łączną kwotę
40.000,00 zł.
Dotacje celowe otrzymali:
- Klub Karate NIDAN – 6.000,00 zł, na realizację
zadania pn. Organizacja XVIII Turnieju Karate „Rada
Regentów”,
- Klub Tenisa Stołowego MOKSiR – 6.000,00 zł, na
realizację zadania pod nazwą: Organizacja sportu
kwalifikowanego – tenisa stołowego w Gminie
Zawadzkie,
- Klub Sportowy Stal Zawadzkie – 9.000,00 zł, na
realizację zadania pod nazwą: Upowszechnianie
rozwoju sportu w dziedzinie piłki nożnej w mieście
Zawadzkie,
- ASPR Zawadzkie – 19.000,00 zł, na realizację
zadania pod nazwą: Udział drużyny seniorów ASPR
„Zawadzkie” w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej
w sezonie 2012/2013.

Wiadomości z PSP
Pomóżmy ptaszkom
5 stycznia w klasie II a PSP w Zawadzkiem
słychać było szum wiertarek i zgrzyty śrubokrętów.
Tak, tak, dokładnie tak było…Dzieci budowały
karmniki dla ptaków! Z pomysłem
i pomocąSulecki
przyszli
Foto: Sławomir
im tatusiowie: Dariusz Zebrala, Grzegorz Wiertel,
Adam Koprek, Paweł Hirsz, Marcin Pinkawa.
Tatusiowie pomogli dzieciom złożyć i skręcić karmniki
, a następnie ochoczo zabrali się do ich malowania.
Ale nie tak zwyczajnie, jednokolorowo,o-nie!
Inwencja twórcza okazała się bardzo bogata.
Pojawiły się ptaszki, gwiazdki, kwiatuszki
i…serduszka. Trudno powiedzieć ,kto miał większą
frajdę z tej zabawy- dzieci czy tatusiowie..? Dzieci
i pani wychowawczyni bardzo dziękują za takie
wspaniałe zajęcia tatusiom, którzy w nich
uczestniczyli oraz mamom, które dzielnie wspierały
swoich mężów w podjęciu przez nich tak
wyczerpujących działań!!

Uczniowie ZSG w Kielczy

Jasełka
Już na początku stycznia uczniowie klasy IIa
zaprezentowały swoim rodzicom przedstawienie
jasełkowe. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem
odgrywali swoje role, co doceniła i nagrodziła
brawami szacowna publiczność
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Realizacja zadań oświatowych w Gminie Zawadzkie za rok szkolny 2010/2011r.
Na podstawie art 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty tj. Dz.U z 2004r. Nr 254 poz. 2572 ze zm. w miesiącu październiku corocznie powinna być
przedstawiona Radzie Miejskiej informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów, o których
mowa w art.9 ust. 1 w szkołach, w których prowadzenie należy do zadań własnych JST, w tym przypadku Gminy Zawadzkie są to szkoły podstawowe i gimnazjalne. Jako
wieloletni obserwator sesji w naszej gminie nie zauważyłem, aby taką informację wcześniej przedstawiono na sesjach, z zachowaniem ustawowych wymogów. Skoro więc
taki wymóg jest, to na sesję RM w dniu 17.10.2011r. przygotowano i zapoznano radnych z taką informacją. W mojej ocenie powinna ona być znana nie tylko radnym, ale też
mieszkańcom naszej gminy, gdyż utrzymanie tych szkół i ocena oświaty na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum jest zadaniem własnym gminy. Informację na ten temat
przedstawię w postaci tabel, gdyż będzie ona bardziej czytelniejsza. Tak więc :

Jeżeli chodzi o demografię w gminie , to wzrosła ona w przedszkolach o 0,36 %, a zmalała w szkołach podstawowych o 3,47 % i w gimnazjach o 3,9 %. Podstawowe
wskaźniki w naszych szkołach przedstawiają się następująco:
Szkoły podstawowe
Gimnazja

Nagrody i inne wyróżnienia

Wyniki egzaminu gimnazjalnego osiągnięte przez uczniów w 2010/2011r.

Wyniki sprawdzianu umiejętności osiągnięte przez uczniów szkół podstawowych w 2010/2011 r.

Osiągnięcia w wojewódzkich konkursach przedmiotowych zorganizowanych w 2010/2011

Przepływy uczniów / migracje w PG nr 1 w Zawadzkiem

Istotę w tej tabeli jest to, że za każdym uczniem do budżetu gminy przekazywana jest z Ministerstwa Finansów
kwota subwencji oświatowej, która kształtuje się następująco:

Opracował na podstawie materiałów sesyjnych przygotowanych przez Referat Oświaty UM w Zawadzkiem – Przew. Rady Miejskiej -A.Pietrusiak
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Gminny transport zbiorowy uruchomiony
Informujemy wszystkich mieszkańców, że od dnia 1 stycznia 2012 r. uruchomiony został gminny transport zbiorowy. Transport odbywa się na linii komunikacyjnej
Zawadzkie Cmentarz – Krupski Młyn Słoneczna – Zawadzkie Cmentarz. Rozkład jazdy skonstruowany został tak, aby umożliwić przede wszystkim komunikację
z województwem Śląskim ( rozkład jazdy skomunikowany został z linią MZKP nr 129 Krupski Młyn - Tarnowskie Góry – Krupski Młyn). Przewoźnikiem świadczącym usługi
przewozowe na w/w linii komunikacyjnej jest PKS Strzelce Opolskie. Wszelkie uwagi dotyczące gminnego transportu zbiorowego prosimy zgłaszać pod nr telefonu 77 46 23
118 lub 77 46 23 138.
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Budżet Gminy Zawadzkie na 2012 rok uchwalony
W budżecie Gminy Zawadzkie na 2012 rok dochody zostały zaplanowane na łączną kwotę 28.830.000,00 zł.
Dochody bieżące wynoszą 25 930 000,00 zł stanowią 89,94 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe
wynoszą 2 900 000,00 zł tj. 10,06 % dochodów ogółem.
Dochody

Szczegółowe źródła dochodu gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Najogólniej możemy je podzielić na trzy grupy główne: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z
budżetu państwa.
Struktura dochodów bieżących w 2012 r.

Kwalifikacja wojskowa
Informujemy, że kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn
rocznika 1993 z terenu gminy Zawadzkie odbędzie się
w dniach: od 28 – 30 marca 2012 r. w siedzibie
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 59 w godzinach od
9.00 do 11.00.
Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz
pierwszy powinny przedstawić: dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadane
dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, aktualną
fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy),
dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub
pobieranie nauki.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1993, a także
mężczyźni urodzeni w latach 1988 - 1992, którzy dotąd nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia od
obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed
właściwą komisją lekarską oraz wojskowym komendantem
uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie
przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało
nakazane lub odmówią poddania się badaniom lekarskim,
zgodnie z art. 224 wyżej cytowanej ustawy, podlegają
grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny burmistrz z urzędu albo na wniosek
przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub
wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę
podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu
przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie
przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szkolenie przygotowujące do naboru
z „Małych Projektów”
Natomiast w dochodach majątkowych dochody ze sprzedaży majątku stanowią 53,71, dochody z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,08%, dotacje i środki na inwestycje
46,21%.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki na kwotę 28 157 244,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 25
930 000,00 zł stanowią 92,09 % ogółu wydatków. O ich wysokości decydują przede wszystkim możliwości
finansowe gminy wynikające z uzyskanych dochodów bieżących. Wydatki majątkowe Gminy Zawadzkie na 2012
rok zaplanowano na kwotę 2 227 244,00 zł co stanowi 7,91 % ogółu wydatków.
Gmina Zawadzkie musi także uwzględnić w rozchodach spłatę raty wcześniej zaciągniętego kredytu na budowę
gimnazjum oraz pożyczki na termomodernizację . Daje to razem kwotę 672 756,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina
Dinozaurów” zaprasza wszystkich chętnych na
SZKOLENIE przygotowujące do naboru w ramach
działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
tzw. małych projektów, które odbędzie się dnia
1 lutego 2012 roku o godz. 15.00 w siedzibie biura
Stowarzyszenia w Spóroku. Dodatkowe informacje i
karty zgłoszeniowe zamieszczone są na stronie
i n t e r n e t o w e j S t o w a r z y s z e n i a
www.krainadinozaurow.pl. Informacje dotyczące
szkolenia uzyskać można także dzwoniąc do biura
LGD: tel. 77 46 11 228, kom. 605 052 777 w godzinach
urzędowania biura: poniedziałek, wtorek: 10: 00 - 18:
00 środa, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00.

Konkurs na dyrektora
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki
ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Domu
Kultury w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w
Zawadzkiem. Więcej szczegółów na bip.zawadzkie.pl

Nowe zadania w budżecie
W 2012 r. wprowadzono do budżetu nowe zadanie
– Lokalny transport drogowy na kwotę 80 000,00 zł.
Ponadto zdecydowanie więcej środków
przeznaczono na drogi 1 014 000,00 zł. Zaplanowano
środki na stypendia sportowe oraz nagrody za wyniki
i osiągnięcia sportowe 30 000,00 zł. Powrócono do
dofinansowywania do wymiany systemów ogrzewania
i montażu układów solarnych 60 000,00 zł oraz
usuwania azbestu 30 000,00 zł. Wprowadzono także
do budżetu nowy rozdział- Dzienni opiekunowie,
w ramach którego zaplanowano środki na utworzenie
na terenie gminy instytucji dziennego opiekuna, jako
formy opieki nad dziećmi do lat 3, kwota 152.900,00 zł.
W 2012 r. zaplanowano także 10 000,00 zł na
dofinansowanie policji.
Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2012 r. wynosi
8.670.534,00 zł. Składa się na to:
- kredyt inwestycyjny w BOŚ, zaciągnięty na budowę
gimnazjum w Zawadzkiem w wysokości 6 095 834,00
zł
-pożyczka w WFOŚ, zaciągniętą na
termomodernizację ZSG w Żędowicach w wysokości
152 600,00 zł.
- kredyt w BS Zawadzkie zaciągnięty na pokrycie
deficytu w 2011r. w wysokości 2 422 100,00 zł
W celu dostosowania wydatków gminy do
ograniczonych możliwości finansowych, niezbędne
będzie ograniczenie wydatków bieżących.
Szczegółowa informacja na powyższy temat znajduje
się na stronie internetowej: bip@zawadzkie.pl
w zakładce Rada Miejska, Uchwały Rady Miejskiej,
Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
19 grudnia 2011 r.
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Noworoczne spotkanie seniorów
10 stycznia 2012 r. w sali Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
odbyło się uroczyste „Spotkanie
noworoczne dla seniorów”. Przybyło
na nie ok. 70 osób – mieszkańców
Kielczy, Żędowic i Zawadzkiego.
Zebranych przywitał i życzenia
noworoczne złożył Burmistrz
Zawadzkiego Pan Mieczysław
Orgacki oraz p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy

A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom

WOŚP - zebrali 9500 zł
„Gramy z pompą! Zdrowa mama,
zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko,
czyli na zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia
wcześniaków oraz pomp insulinowych
dla kobiet ciężarnych z cukrzycą” to
tytuł tegorocznej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wg
Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie kobiet
w ciąży i cukrzyca to choroba cywilizacyjna XXI
wieku. Technologie ratowania życia i leczenia dzieci
rozwijają się w kosmicznym tempie. Dzięki temu dziś
lekarze mogą podejmować się coraz to nowych,
jeszcze niedawno niemożliwych do zrealizowania,
wyzwań. Fundacja od kilku lat kupuje pompy

Społecznej w Zawadzkiem Pani Maria
Jureczko. Było coś dla ciała i coś dla ducha.
Uroczystą oprawę i dodatkowe przeżycia
artystyczne dostarczył występ uczniów
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Żędowicach. Spotkanie przyczyniło się do
pozytywnego budowania wśród
mieszkańców tożsamości lokalnej oraz
niwelowania poczucia osamotnienia osób
starszych.

insulinowe dla kobiet chorych na cukrzycę, które
dzięki planowaniu i odpowiedniej terapii w czasie
ciąży mogą urodzić zdrowe dzieci. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zebrała w 2012 roku ponad 40
milionów złotych. My także mieliśmy swój mały wkład
w to tak zacne zadanie. Nasi wolontariusze, a było
ich aż 30, od samych godzin rannych zbierali
pieniądze w w naszej i sąsiedniej gminie co
zaowocowało kwotą prawie 9500 zł. O godzinie 16.00
odbyło się komisyjne podliczenie pieniędzy
w naszym Zawadczańskim Domu Kultury gdzie
dzieci i młodzież mogli się rozgrzać i porozmawiać
przy małym poczęstunku, który przygotowała dla nas
Firma Bronder. Także jak co roku Bank Spółdzielczy
w Zawadzkiem przelał zebrane w czasie zbiórki
pieniądze nie pobierając prowizji.
Nie zabrakło także naszej Policji z Zawadzkiego,
która w tym dniu miała pod opieką wszystkich
wolontariuszy a wieczorem po podliczeniu zebranej
kwoty asystowała przy przekazaniu pieniędzy do
banku.
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w organizację i przebieg WOŚP
oraz zapraszamy do współpracy za rok.

Najlepsi Sportowcy 2011 roku

Rozstrzygnięcie plebiscytu Nowej Trybuny
Opolskiej Sportowiec Roku 2011 województwa
opolskiego obyło się 14 stycznia br. Wręczenia
nagród dokonano w czterech kategoriach.
Najpopularniejszym Sportowcem Roku został
zawodnik ASPR-u Zawadzkie Tomasz Wasilewicz.
Bartłomiej Barański, zawodnik Klubu Karate Nidan
zajął 3 miejsce, a Natalia Szponder również z KK
Nidan zajęła 6 miejsce. Już samo wytypowanie przezLaureaci kla
kapitułę plebiscytu naszych zawodników jest dla nich
dużym wyróżnieniem i zarazem historycznym, bo po
raz pierwszy nasi zawodnicy znaleźli się w elicie
sportowców województwa opolskiego. Serdecznie
gratulujemy naszym
zawodnikom osiągniętego
wyniku w plebiscycie i życzymy równie znaczących
sukcesów w roku 2012.

Świąteczny stroik
W konkursie na wykonanie bożonarodzeniowego
stroika, ogłoszonego przez Burmistrza Zawadzkiego,
mógł wziąć udział każdy. Pomysły naszych
wykonawców zadziwiły nawet komisję konkursową.
Zwycięzcami zostali: w kategorii klas podstawowych
Anna Bartoszek, w kategorii klas gimnazjalnych
Daria Bartoszek. Specjalne wyróżnienie otrzymała
praca wykonana przez uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem. Zapraszamy po
odbiór nagród, do Redakcji Krajobrazów
Zawadzkiego w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.
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Spotkanie noworoczne
W wtorkowy wieczór, 20 grudnia, władze
samorządowe naszej Gminy, radni Rady Miejskiej,
przedstawiciele jednostek podległych, prezesi
i dyrektorzy firm, zakładów usługowych, instytucji
oświaty, kultury, sportu, duchowieństwa oraz
zaproszeni goście spotkali się przy opłatku. Była to
okazja do refleksji na temat mijającego roku, do
wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Spotkanie
rozpoczął Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław

Orgacki, który podziękował za zaangażowanie na
rzecz rozwoju naszej gminy, za wyrozumiałość
i okazywaną sympatię dla podejmowanych przez
samorząd działań oraz za wsparcie finansowe
naszych lokalnych organizacji pozarządowych oraz
placówek oświatowych. Brat Paweł Siennicki wspólną
modlitwą i odczytanym fragmentem Ewangelii wg św.
Łukasza i wprowadził zebranych w świąteczny nastrój.
Były życzenia i wspólne łamanie się opłatkiem.

Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, natomiast
22 stycznia Dzień Dziadka. To znakomita okazja, by
przypomnieć sobie o osobach, którym często
zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa.
Pamiętajmy o złożeniu im życzeń. Przecież wnuczęta
są dla nich największym skarbem i radością. U Babci
zawsze jest ciepło, miło i przyjemnie. Z Dziadkiem
można porozmawiać o piłce nożnej, skokach
narciarskich, wspólnie pomajsterkować. Dla
Dziadków zawsze jesteśmy najważniejsi. Szanuje się
ich za cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć, miłość,
i ogromne doświadczenie życiowe. Spędzajmy z nimi
wiele czasu, cieszmy się ich obecnością. Wszystkim
Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Dedykujemy życzenia, które zostały do nas
przesłane, a skierowane są właśnie do naszych Babć
i dziadków:
Niechaj dziadzio z babciunią tak nam
długo żyją,
póki komar i mucha morza nie wypiją.
A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,
niech się dziadzio z babcią “nażyją” do woli.

W gołębniku – kolumna hodowców gołębi
W dniach od 13 do 15 stycznia br. w Sosnowcu
odbyły się Targi EXPOGołębie. To największa w
Polsce impreza dla hodowców i miłośników gołębi
pocztowych. Każdego roku w targach biorą udział
wystawcy z Polski i zagranicy. Łącznie z targami
odbyła się Ogólnopolska Wystawa Gołębi
Pocztowych, której organizatorem jest Polski Związek
Hodowców Gołębi Pocztowych. Na stoiskach
wystawienniczych eksponowanych było ponad 5
tysięcy gołębi. Dla wystawców EXPOGołębie to
najważniejsza impreza w roku, a dla zwiedzających to
okazja do spotkania hodowców z Polski i zagranicy
oraz obejrzenia najpiękniejszych okazów gołębi.
Podczas tegorocznej wystawy Oddział Zawadzkie
reprezentowały 3 gołębie duetu Kostorz-Żółkiewicz.
Dwa z nich w kategorii młodzików zajęły II miejsce.
14 stycznia rozdano także nagrody za
współzawodnictwo lotowe na szczeblu
ogólnopolskim. Ii wicemistrzem olimpijskim gołębi
młodych w 2011 roku został Ryszard Żółkiewicz.

Ptasie mleczko
Ptasie mleczko istnieje rzeczywiście, choć tak
naprawdę wcale nie wygląda i nie smakuje jak ten
popularny przysmak. Pod nazwą ptasiego mleczka
znane jest to, co powstaje w wolu gołębia –
a mianowicie serowata wydzielina o żółtawym
zabarwieniu. Wydzielina ta powstaje zarówno
u samicy jak i u samca, a jej wytwarzanie trwa mniej
więcej - tydzień czasu licząc od wyklucia się młodych
gołębi. Wydzielina (…) z wyglądu ma raczej postać
mlecznych baryłek, podobnych do okruchów chleba,
z którymi jednak rzecz jasna nie ma nic wspólnego.
Poza tym – wspomniana wydzielina zawiera 70 do 75
% wody, zaś krowie mleko zawiera 92 % wody. (…)
Po ośmiu dniach wysiadywania na jajkach ściany
wola zaczynają się pogrubiać – dochodzi do
większego napływu krwi – gruczoły znajdujące się na
bocznych częściach wola zaczynają z wolna się
powiększać i rozwijać, by być gotowym do

produkowania mleczka gdy tylko nadejdzie koniec
Trojok
wysiadywania naAdam
jajkach.
Począwszy od 16 dnia
wysiadywania na jajach gruczoły są gotowe do
wytwarzania mleczka. Ale to jeszcze nie wystarcza.
(…) Wysiadujące gołębie muszą wyczuwać, że
młode pisklę porusza się w jaju i w nim „pracuje”.
Dopiero w tym właśnie momencie następuje sygnał
do rozpoczęcia wydzielania mleczka. Gdyby na
przykład pod koniec wysiadywania na jajach
położono gołębiom już wyklutego małego młódka –
jego nakarmienie nastąpiło by dopiero po 12 do 18
godzinach. (…) Gołębie, które nie przesiedziały 16
dni na jajkach i którym podłożono by klujące się jajka
– nie będą posiadały mleczka, a wyklute młódki
szybko zginą, karmione tylko wodą i kilkoma
ziarenkami. Mniej więcej po ośmiu dniach mleczko
nie jest już wytwarzane, a młode gołębie otrzymują
normalną mieszankę zbożową.
Fragment książki ks. Józefa Żyłki 75 lat w Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych mgr Jerzego Tomsika

Wieści z żędowickiej szkoły
Stypendystka Marszałka Województwa Opolskiego
Projekt „Otwieramy Drzwi Kulturze”
Z wielką przyjemnością przyjęliśmy wiadomość
o tym, że po raz pierwszy uczennica Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach otrzymała
stypendium w ramach „Programu pomocy
stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów
szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych”. Beata Buszman, która 12
grudnia 2011 roku odebrała stypendium z rąk
Marszałka Województwa Józefa Sebesty,
jest
uczennicą III klasy gimnazjum. W II klasie
gimnazjum uzyskała średnią 5,13. Brała udział
w wielu konkursach przedmiotowych i sportowych.
Jest dziewczyną skromną i pracowitą. Angażuje się
w działania na rzecz klasy i szkoły. Jej pasją jest
sport, a zwłaszcza siatkówka. Od kilku lat bardzo
aktywnie trenuje tę dyscyplinę sportową z drużyną
TECHNODREW Zawadzkie.
Beacie bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Oxford Historia
W Żędowickiej szkole odbył się konkurs „Oxford
Historia”. Udział w nim wzięło 22 uczestników, którzy
reprezentowali wszystkie klasy szkoły podstawowej
i gimnazjum. Konkurs był organizowany po raz ósmy,
a jego głównym celem było zwiększenie motywacji
uczniów do poznawania tajników wiedzy
historycznej. Każdy uczeń niezależnie od wyniku
otrzymał prezent płytę DVD z filmem z serii “Wielkie
Bitwy Historii”. Michał Włodarz uczeń klasy
I gimnazjum jako jedyny rozwiązał test bezbłędnie.
W związku z tym otrzymał tytuł laureata I stopnia
z wyróżnieniem. Wśród uczniów, którzy podobnie jak
Michał otrzymali 100 punktów, rozlosowane były
cenne nagrody, takie jak: netbook, kamera cyfrowa
czy konsola xBox. Grand Prix stanowił iPad 2
i właśnie Michał został jego właścicielem.
Gratulujemy sukcesu!

W okresie od września do grudnia 2011 roku
w ZSG realizowany był projekt „Otwieramy drzwi
kulturze”, na który pozyskano środki w wysokości
6000 zł ze Starostwa Powiatowego. Jego
beneficjentem była młodzież gimnazjalna (48
uczniów), a jego realizatorami Jolanta Baron i Anita
Stachowska. W czasie trwania projektu jego
uczestnicy wzięli udział w 3 wyjazdach na imprezy
kulturalne: do kina ( na film „Bitwa warszawska”
w Kinie „Helios” w Opolu), do teatru (spektakl
”Balladyny” w Teatrze Nowym w Zabrzu), do muzeum
(zwiedzanie wystaw stałych i czasowych Muzeum
Śląska Opolskiego w Opolu). Młodzież uczestniczyła
w lekcji teatralnej, lekcji muzealnej oraz dwóch
koncertach muzycznych: „Perkusja to nie tylko bęben”
i „Muzyczna podróż dookoła świata” prowadzonych
przez pedagogów Szkoły Muzycznej w Opolu.
Uczniowie
wzięli również udział w
zajęciach
warsztatowych w szkole prowadzonych na zasadzie
wolontariatu (13 godzin), na których wprowadzeni
zostali w świat filmu, uczyli się pisać recenzje,
wykonywali plakaty teatralne, rysowali komiksy
przedstawiające drogę do zostania artystą muzykiem,
pisali artykuły prasowe z wycieczki do muzeum oraz
projektowali własne „Przewodniki po kulturze” jako
kompendium wiedzy o kulturze zdobytej w trakcie
trwania projektu. Najlepsze prace zostały wyróżnione
dyplomami i nagrodami.W czasie trwania projektu
w szkole zostały wykonane gazetki na tematy
związane ze sztuką, m. in. dotyczące historii kina,
dziejów teatru oraz instytucji kulturalnych w regionie.
pozyskanych środków zakupiono m. in. telewizor,
filmy DVD, materiały biurowe oraz nagrody dla
uczniów.Dzięki projektowi młodzież z małej
miejscowości miała możliwość uczestniczenia
w różnych formach życia kulturalnego (kino, muzeum,
teatr, warsztaty muzyczne). Uczniowie poszerzyli
swoje wiadomości na temat poszczególnych dziedzin
sztuki oraz rozwinęli swoje zainteresowania
artystyczne. Drzwi do kultury zostały otwarte.

13

Recepta na zdrowie
Aktywność fizyczna i edukacja zdrowotna jest
niezbędnym warunkiem zdrowia. Zmiana
współczesnego modelu życia doprowadziła do
ograniczenia aktywności fizycznej do koniecznego
minimum. Nie zważając na biologiczne potrzeby
organizmu, czas wolny wolimy spędzać przed
ekranem telewizora i komputera. Wartość zdrowia,
dopóki nie zaczniemy chorować, schodzi na dalszy
plan. Coraz młodsze osoby zapadają na choroby

cywilizacyjne. Konsekwencją siedzącego trybu życia,
złych nawyków żywieniowych jest nadwaga i wady
postawy. Obserwacja obecnego stylu życia skłania
do przekonania, że upodobania do aktywności

ruchowej oraz szeroko pojętej dbałości o zdrowie
profilaktycznych, quizy, konkursy. Finansowym
należy kształtować już od wczesnego dzieciństwa.
partnerem projektu było Starostwo Powiatowe
Świadomość poruszanych problemów skłoniła
w Strzelcach Opolskich, jego całkowity koszt
nauczycieli działających w Stowarzyszeniu
wynosił 6000 zł. Wszystkie przedsięwzięcia były dla
Przyjaciół Szkoły w Żędowicach do opracowania
uczestników projektu nieodpłatne. Mamy nadzieję,
projektu, adresowanego przede wszystkim do
że Recepta na zdrowie skutecznie zachęciła dzieci
młodzieży, propagującego ruch i edukację
i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego
zdrowotną. W ramach Recepty na zdrowie
oraz uświadomiła, iż w znacznym stopniu sami
cyklicznie odbywały się marsze z kijkami nordic
ponosimy odpowiedzialność za decyzje dotyczące
walking, gimnastyka korekcyjna, wyjazdy na
własnego zdrowia.
basen. Podczas „Akcji witaminka” zachęcano do
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
spożywania świeżych owoców i warzyw.
w Żędowicach
Pozytywnym odbiorem wśród uczniów
spotkała się organizacja „Dnia zdrowego
śniadania” i degustacja naturalnych soków.
Wiedzę o tym jak dbać o sylwetkę
i właściwą dietę beneficjenci zdobywali
podczas spotkań z rehabilitantem
i dietetykiem. W kalendarzu imprez znalazły
Mistrzowie lotów gołębi dorosłych z Sekcji Kielcza
również się biegi przełajowe i wycieczki
rowerowe. Najmłodsi, podczas kursu
„Małego Ratowniczka” poznali zasady
wzywania pogotowia ratunkowego
i udzielania pierwszej pomocy. Na problemy
związane z próchnicą i właściwą higieną
jamy ustnej zwracał uwagę zaproszony na
spotkanie z dziećmi stomatolog. Sposobów
radzenia sobie ze stresem i nałogami młodzież
uczyła się w ramach warsztatów z psychologiem.
Zajęcia uatrakcyjniały występy teatrzyków

Nasz mały jubileusz
To już pięć lat istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół
zostały zrozumiane i zapamiętane. Zdobyta w ten
Szkoły w Żędowicach, które w swoich szeregach
sposób wiedza stanie się fundamentem, który będzie
zrzesza 20 członków, głównie nauczycieli
procentował w dorosłym życiu i kreował właściwy
i pracowników szkoły. Naszym celem jest m. in
stosunek do historii naszego regionu i otaczającego
wspieranie działań szkoły w zakresie dydaktyki,
świata.
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
Ważnym aspektem projektu była możliwość
wzbogacanie bazy szkoły, a także działalność na
wspólnych działań edukacyjnych z młodzieżą
rzecz środowiska lokalnego. Stowarzyszenie objęło
niepełnosprawną z Zespołu Szkół Specjalnych przy
patronatem Dziecięcy Zespół Ludowy Żędowianie. Mistrzowie
Domu Pomocy
Sekcji Społecznej
Żędowice w Zawadzkiem. Wspólnie
Cele statutowe stowarzyszenie realizuje dzięki
spędzony czas zaowocował przyjaźnią i wymianą
pozyskanym środkom w ramach ogłaszanych
doświadczeń.
konkursów, jak również z wpływów tzw. 1%. Początki
„Recepta na zdrowie”
naszej działalności były trudne i w pierwszym roku nie
W ramach “Recepty na zdrowie” cyklicznie odbywały
udało nam się zrealizować żadnego projektu. Z roku
się marsze z kijkami nordic walking, gimnastyka
na rok nabieraliśmy doświadczenia i zaczęliśmy
zdobywać środki na działalność. Przez pięć lat
zrealizowaliśmy 22 projekty na ogólną kwotę 143.
157,60 zł. W roku 2011 zrealizowaliśmy następujące
zadania:
Projekty Stowarzyszenia

Kwota

Organizacja czynnego
wypoczynku dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Zawadzkie

8 999,98 zł

POKL „Dla mnie i mojej wsi”

49 956,25 zł

„Otwieramy drzwi kulturze”

5 985,00 zł

„Żywa historia dla najmłodszych”

5 300,00 zł

„Recepta na zdrowie”

7 980,00 zł

SUMA

78 221,23 zł

Realizację trzech ostatnich projektów zakończono w grudniu.
Wszystkie były współfinansowane przez Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich.

„Otwieramy drzwi kulturze”
Dzięki projektowi młodzież z małej miejscowości
miała możliwość uczestniczenia w różnych formach
życia kulturalnego ( kino, muzeum, teatr, warsztaty
muzyczne). Uczniowie gimnazjum (48 osób)
poszerzyli swoje wiadomości na temat
poszczególnych dziedzin sztuki oraz rozwinęli swoje
zainteresowania artystyczne. Projekt realizowały
Jolanta Baron i Anita Stachowska. Drzwi do kultury
zostały otwarte.
„Historia żywa”
Uczniowie klas młodszych (53 osoby) pod kierunkiem
Ewy Węglarz, Małgorzaty Jeruszki, Krystyny
Grabińskiej uczestniczyli w cyklu zajęć, które pełniły
funkcję edukacyjną, rekreacyjną i turystyczną oraz
dały możliwość odkrycia niepowtarzalnych zasobów
Ziemi Strzeleckiej. Spowodowały one, że
wiadomości z trudnej dziedziny, jaką jest historia,
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korekcyjna, wyjazdy na basen, wycieczki rowerowe.
Pozytywnym odbiorem wśród uczniów spotkała się
organizacja „Dnia zdrowego śniadania” i degustacja
naturalnych soków. Wiedzę o tym jak dbać o sylwetkę
i właściwą dietę beneficjenci (157 osób) zdobywali
podczas spotkań z rehabilitantem i dietetykiem. ie

Najmłodsi, podczas kursu „Małego Ratowniczka”
poznali zasady wzywania pogotowia ratunkowego
i udzielania pierwszej pomocy. Recepta na zdrowie

skutecznie zachęciła dzieci i młodzież do aktywnego
spędzania czasu wolnego oraz uświadomiła, iż
w znacznym stopniu sami ponosimy
odpowiedzialność za decyzje dotyczące własnego
zdrowia. Projekt realizowały: Krystyna Grabińska,
Agata Spałek, Beata Śmich.
W ten sposób zdrowo i kulturalnie spoglądaliśmy
w historię robiąc coś zarówno dla siebie jaki i dla
swojej wsi, nie zapominając o wypoczynku.
Kolejny rok wyzwań przed nami. Mamy plany i
chcemy je zrealizować dla dobra dzieci, a także,
również całej społeczności lokalnej. Będziemy
wdzięczni za wsparcie.
1% Twojego podatku może pomóc naszej
Mistrzowie Sekcji Zawadzkie
organizacji. W zeznaniu podatkowym wystarczy
wpisać KRS 0000258236.

Cykl pod redakcją Arkadiusza Barona
Tragedia nad Małą Panwią z lat trzydziestych w oczach uczestnika
Uderz w stół a odezwą się nożyczki! Swój
pierwszy tekst napisałem z myślą o tym przysłowiu.
Liczyłem bardzo na odzew tych, którzy pamiętają
utonięcie dzieci i nauczyciela Heinricha Scheera w
Małej Panwi. Natychmiast po ukazaniu się artykułu w
grudniowym numerze Krajobrazów, do mojej
teściowej zadzwonił Pan Jan Smieszkol z ulicy
Szpitalnej 1. Oznajmił, że w artykule są nieścisłości.
Udałem się niezwłocznie do niego. Okazało się, iż
Pan Jan był uczestnikiem nieszczęsnej wycieczki
Scheera i uczniem klasy, w której doszło do
opisanego dramatu! Oto wersja Pana Jana.
„Odezwałem się, ponieważ opisane w Krajobrazach
zdarzenia nie miały miejsca w 1937 roku, lecz
w 1939. Dokładnie było to 5 sierpnia 1939 r. Dzień był
gorący, parny i duszny. Scheer zaproponował nam
wyjście ze szkoły. Zapytał, czy chcemy się kapać, czy
raczej wolimy zbierać zioła na herbatę. Przewodzący
w klasie chłopcy wybrali oczywiście kąpiel. Wtedy
nauczyciel zapytał, czy idziemy nad staw, czy nad
rzekę? Ze szkoły bliżej było nad Małą Panew stąd
i oczywista odpowiedź dzieci – My chcemy nad rzekę!
Miejsce do którego udała się klasa Scheera to okolice
dawnego prowizorycznego mostu drewnianego na
rzece, zbudowanego po wojnie, kilkaset metrów
poniżej wysadzonego w styczniu 1945 r. mostu
betonowego. Z naszego kąpieliska doskonale
widzieliśmy ten most. W okolicy była też hałda żużlu
ze spalanego w hucie węgla. Kiedy przyszliśmy nad
wodę opiekun stwierdził, że kapać się będą tylko ci
z nas, którzy mają kąpielówki. Reszta miała zbierać

zioła. Scheer kazał kąpiącym się chłopcom nurkować
z biegiem rzeki. Nie wiedział, że przed kilkoma dniami
mocno padało i płytkie dotychczas zakola zamieniły
się w zdradzieckie doły, głębokie nieraz na kilka
metrów! Scheer był oficerem rezerwy i wrócił, zdaje
się, akurat z przeszkolenia. - stąd mógł nie wiedzieć
o niebezpieczeństwie. Zgodnie z poleceniem
nauczyciela zaczęliśmy nurkować w kierunku zakoli.
Gdy wszedłem do wody było mi jej po kolana. Po
pierwszym wynurzeniu miałem już wody po pierś! A
za trzecim razem nie potrafiłem złapać gruntu. Na
szczęście umiałem jako tako pływać pieskiem i
pomimo wartkiego nurtu, dopłynąłem z wysiłkiem do
nadbrzeżnych chaszczy, których kurczowo się
uczepiłem i czekałem na pomoc. Bardzo szybko
zauważono niebezpieczeństwo. W okolicy było pełno
wojska, uczestników obozu Służby Pracy
(Reichsarbeitsdienst), którego baraki znajdowały się
w okolicach dzisiejszych ulic 1 maja, i Kani). W hucie
zawyły syreny. Zbiegli się robotnicy i mieszkańcy.
Zapanowało okropne zamieszanie. Mnie wyratowali
jacyś ludzie, rzucając mi linę. Widziałem, jak Scheer
rzucił się do wody i wyciągnął jednego z tonących.
Potem zanurkował ponownie i już chyba właśnie
wtedy nie wypłynął. Widziałem, jak dwaj z moich
kolegów szamocą się w nurcie rzeki i znikają pod
wodą. To było straszne. Z bezpiecznego brzegu
obserwowałem akcję ratowniczą. Jeden z lekarzy
mieszkających wówczas w Zawadzkiem - nie wiem
Riemann, czy Mehlitz - reanimowali jednego
z topielców – bez rezultatu. Następnego z

Świąteczne kolędowanie
W niedzielne popołudnie 15 stycznia Orkiestra
Dęta Miasta i Gminy Zawadzkie kolędowała
w Kościele pw. świętej Rodziny w Zawadzkiem.
Orkiestra pod kierownictwem Piotra Beiera i batutą
Gerarda Szyji przywitała zebranych tradycyjnie
intradą - Narodził się Jezus Chrystus. Tę kolędę
pierwszy raz zagrali w trakcie wspólnego
kolędowania 14 lat temu. Niestety ze składu 16
muzyków, którzy wtedy zagrali zostało jedynie 3,
w tym dyrygent – Gerard Szyja. Obecnie w skład
orkiestry wchodzi 40 muzyków, a
aktywnie grających jest 30 z całej
okolicy. W sumie przez te 14 lat grało
z nami 53 muzyków. Przez ten czas
grali i uczyli się z orkiestrą dzisiejsi
liderzy tego typu muzyki
z Jemielnicy, Żędowic, Kielczy,
Wielowsi, Kolonowskiego,
Dobrodzienia. Przez 3 lata Orkiestra
Dęta Miasta i Gminy równolegle
„grała” z orkiestrą hutniczą, którą
rozwiązano po przekształceniu huty
w spółki. Wtedy też „odziedziczyli” po
niej część muzyków. Jednak sprzęt:
instrumenty, stroje, materiały nutowe
są już własnym dorobkiem. Orkiestra
nagrała 3 płyty i hejnał miasta, 12
razy koncertowała za granicą. Brała
udział w 39 różnych konkursach

i przeglądach orkiestr. Najczęściej zajmowali
czołowe miejsca. Wysokie pozycje zachęcają dzieci
i młodzież do nauki gry na instrumentach. Jak sami
twierdzą efekty są mierne, przegrywają ze sportami
popularnymi w mieście i muzyką elektroniczną.
Każdego roku towarzyszy im obawa czy za rok znowu
będą mogli grać. Czy ich praca nie pójdzie na marne.
Wszyscy mamy nadzieje, że nie, i dalej będziemy
mogli cieszyć się muzyką w ich wykonaniu.

wyłowionych z wody – Kleinerta, już nie
reanimowano, bo to było po kilkunastu już minutach.
Scheera i jeszcze jedną z ofiar – Haase'go, nie
odnaleziono chyba tego dnia. Dopiero w następnym
odnaleziono ich ciała. Tutaj też nie zgadza się to z
relacją Spallka Ofiar wśród dzieci nie było pięcioro,
lecz troje. (informacje o pięciu ofiarach podaje też
Curt Schneider w swojej kronice, notabene
przedwojenny sąsiad Jana Smieszkola z ulicy
Szpitalnej – przyp. A. B.). Tragedia był ogromna. Na
brzegu zebrali się nie tylko przypadkowi ludzie i
ratownicy, ale też i bliscy ofiar. Był wielki płacz i krzyk.
Przybiegła też moja mama. Rozpaczała narzeczona
Scheera – nauczycielka o nazwisku Fikus.
Pogrzeb był manifestacją współczucia dla rodzin
ofiar. Kondukt z kościoła przeszedł najpierw w
kierunku kolonii (Bemowskie - skrzyżowanie ulic
Paderewskiego i Opolskiej). Stamtąd zawrócił na
cmentarz. Tutaj wojsko oddało salwy w powietrze.
Zwłoki Scheera zabrano do kremacji, do Gliwic.
Stamtąd pewnie zabrał urnę jego brat, który był
leśniczym. Pamiętam, że ów brat rozdał wszystkim
uczestnikom nieszczęśliwej wycieczki po tabliczce
czekolady.”
Tyle w relacji Jana Smieszkola. Dodam tylko ze swej
strony, że ofiarami wypadku 5 sierpnia 1939 r. byli:
Josef Kleinert (lat 9), Ewald Boronowski (lat 10),
Martin Haase (lat 9) oraz Heinrich Otto Scheer (lat
41). Serdecznie Panu Janowi dziękuję za informacje
o zdarzeniu.

Zuchwały napad
Tego jeszcze nie było w Zawadzkiem. W środę,
11 stycznia br., około godziny 19.00, miał miejsce
napad na Aptekę „Na Schodkach” w Zawadzkiem
przy ulicy Opolskiej 18. Zamaskowany sprawca
z kominiarką na głowie, uzbrojony w nóż
przypominający maczetę, wpadł do apteki, żądając
wydania pieniędzy. Znajdujący się za ladą właściciel
apteki p. Karol Lembke, nie chcąc narażać na
niebezpieczeństwo pracownicy, która w tym czasie
znajdowała się przed ladą, posłusznie wydał
znajdujące się w kasie pieniądze. Sprawca po
otrzymaniu pieniędzy wybiegł z apteki. Pan Lembke
natychmiast powiadomił Policję. Analiza
powyższego wydarzenia oraz odtworzenie nagrania
pochodzącego z
monitoringu pozwoliły ustalić
sprawcę. Sprawcą okazał się 35 letni mieszkaniec
Zawadzkiego Krystian W.

Podziękowania
W związku z bandyckim napadem w dniu
11 stycznia 2012 roku na Aptekę „Na Schodkach”
w Zawadzkiem ul. Opolska 18 i skutecznym ujęciem
przestępcy, pragniemy serdecznie podziękować
funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Zawadzkiem
za szybką i skuteczną reakcję, która w konsekwencji
doprowadziła do pozytywnego finału sprawy.
Dzięki takim funkcjonariuszom mieszkańcy miasta
i gminy Zawadzkie mogą czuć się bezpieczni

Kasacja pojazdów

Z wyrazami szacunku
Monika Grochowalska-Lembke
Karol Lembke

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
(niesprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)
Zawadzkie

Pludry
Skrzydłowice

Grupa Wsparcia AA
Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików
“Nowa” serdecznie zaprasza na spotkania w każdy
czwartek miesiąca o godz. 17.00. Spotkania
odbywają się w salce katechetycznej parafii pw. św
Rodziny w Zawadzkiem
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APTEKI DYŻURUJĄ

Luty
“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”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”

NAGRODA CZEKA...
Każdy numer gazety Krajobrazy Zawadzkiego
wydany w roku 2011 zawierał kupon konkursowy
o treści „WYTNIJ I ZACHOWAJ”. Zebranie
wszystkich kuponów z całorocznego wydania dało
szansę na wylosowanie nagrody głównej oraz dwóch
nagród pocieszenia. Pierwszą nagrodę wylosowała
Eryka Guzy z Kielczy i nasze gminne gadżety
wylosowała Krystyna Paszkiewicz z Zawadzkiego
oraz Agnieszka Waloszek z Żędowic. Serdecznie
zapraszamy po odbiór nagród do Redakcji
Krajobrazów zawadzkiego-Urząd Miejski
w Zawadzkiem, pokój 304. Naszych wszystkich
wiernych czytelników zapraszamy do udziału
w konkurach.

Karnawał i ostatki
Karnawał to okres od
Trzech Króli do wtorku
„diabelskiego”, czyli
„kusego”, przede Środą
P o p i e l c o w ą ,
poprzedzająca Wielki
Post. Początki
karnawałowych zabaw
sięgają w Zachodniej
Europie czasów
średniowiecza, skąd przywędrowały do Polski
i zaowocowały powstaniem przebogatej
obrzędowości. Najważniejszym świętem kościelnym
w czasie zapustów jest uroczystość Ofiarowania
Pańskiego, zwanego Świętem Matki Boskiej
Gromnicznej. Gromnica stanowi symbol życia
człowieka, gdyż towarzyszy mu od dnia narodzin aż
do śmierci. Ze Świętem Matki Boskiej Gromnicznej
kończył się w Polsce okres śpiewania kolęd,
trzymania choinek i żłobków. Było to jakby
przedłużone Boże Narodzenie W ostatnie dni
zapustne, zwane diabelskimi lub ostatkami,
zabawom i jedzeniu nie było umiaru. Raczono się
tłustymi słodkościami - racuchami, blinami
i pampuchami oraz ciastem nadziewanym słoniną
i smażonym na smalcu. Stąd pochodzi tradycja
"tłustego czwartku", który rozpoczynał "tłusty
tydzień", wieńczący karnawał. Dziś z bogactwa
dawnych obyczajów pozostał tylko "tłusty czwartek",
w którym królują na naszych stołach pączki i faworki,
czyli chrust. Historia pączka sięga czasów rzymskich.
Ostatnie dni karnawału w starożytnym Rzymie były
czasem zabawy, obfitego jedzenia i picia. Wszyscy
z lubością spożywali wówczas tłuste potrawy,
w szczególności pączki. W Polsce zwyczaj smażenia
tego specjału pojawił się w XIX wieku. Także obecnie
najwięcej pączków zjada się na koniec karnawału.
Mówi się, że jeśli ktoś w tłusty czwartek w ogóle nie
zje pączka, nie będzie się mu wiodło.
Najważniejszym z tych dni jest bez wątpienia wtorek,
znany w Polsce jako śledzik, ostatki czy kusaki.
Pączki domowe
składniki:
1 kg mąki tortowej
1/2 litra mleka
1 łyżka masła
kostka drożdży
6 łyżek cukru
5 żółtek
litr oleju do smażenia
sposób wykonania:
Rozcieramy drożdże z żółtkami. Dodajemy cukier,
mleko podgrzewamy na ogniu z masłem. Letnie
mleko łączymy z drożdżami, żółtkiem i kilogramem
mąki. Wyrabiamy do momentu powstania jednolitej
masy. Dłonie zwilżamy od czasu do czasu odrobiną
oleju. Formujemy pączki i smażymy na głębokim
oleju przez około 2 min z każdej strony.

Segreguj śmieci
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
segregacja odpadów jest obowiązkowa, ale to przede
wszystkim powinno być nasze świadome działanie
na rzecz ochrony środowiska.
Poniżej podajemy harmonogram selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w 2012 roku

Przepisy
Sałatka z ziemniaków i oregano
Składniki:
1 kg małych ziemniaków
1/2 szklanki dobrej, kwaśnej śmietany
2 łyżki soku cytrynowego
świeże oregano
sól, pieprz
Sposób przyrządzenia:
Ziemniaki dokładnie umyć, ugotować nie obierając,
schłodzić. Ziemniaki obrać ze skóry, przekroić na
połówki, przyprawić solą i pieprzem. Śmietanę
wymieszać z sokiem z cytryny, polać nią ziemniaki,
lekko przemieszać, posypać oregano. Odstawić
w chłodne miejsce aby sałatka „doszła”

Sałatka z grilowanego kurczaka
Składniki:
2 upieczone na grillu piersi z kurczaka lub kaczki
różne rodzaje ulubionych sałat
1 cebula
Dressing:
4 łyżki oliwy z oliwek
2 łyżki soku z cytryny
1 rozgnieciony ząbek czosnku
1 łyżeczka dobrej musztardy
Sposób przyrządzenia:
Piersi z kurczaka pokroić w grube plastry. Sałaty
umyć, osuszyć, porozdzierać palcami na mniejsze
kawałki. Cebulę obrać, pokroić w plastry, podzielić na
pierścienie. Wszystkie składniki dressingu
zmiksować. Składniki sałatki wymieszać, ułożyć na
półmisku, polać sosem. Udekorować pierścieniami
cebuli. Odstawić na 1 godzinę i podawać. Polecam,
pychota.

Rady babuni
Kurczak będzie miał chrupiącą i rumianą skórkę, jeśli
przed pieczeniem posmarujemy go majonezem lub
śmietaną.
....................................
Zupy i rosoły na mięsie możemy odtłuścić wrzucając
do gorącej zupy 3-4 kostki lodu. Gdy tłuszcz osadzi
się wokół lodu kostki wyjmujemy łyżką cedzakową.
....................................
Jeżeli suszone grzyby będziemy moczyć w słonym
mleku przez kilka minut będą jak świeże.
....................................
Makaron będzie smaczniejszy, jeśli ugotujemy go
w bulionie.
....................................
Do sosu z pieczeni lub gulaszu można dodać trochę
piwa. Znakomicie zastępuje śmietanę.

Przysłowia noworoczne
Do Trzech Króli od Nowego Roku przybyło dnia
o baranim skoku.
.......................................
Gdy Nowy Rok mglisty - zjedzą kapustę glisty.
.......................................
Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.
Gdy w Nowy Rok pluta, ze żniwem też będzie pokuta.

Psycholog przyjmuje
Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują
wsparcia, bądź pomocy psychologa do skorzystania
z bezpłatnych porad w Punkcie Konsultacyjnym,
który mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem wejście od strony pogotowia.
Pani Krystyna Kowalska - psycholog przyjmuje
w miesiącu lutym w dniach 6 i 27 w godzinach od
13.30 do 16.30.
Osoby chętne do skorzystania proszone są
o ustalenie godziny przyjęcia pod nr telefonu
774623113.
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Składamy serdeczne podziękowania
mieszkańcom oraz wszystkim innym darczyńcom, za
dary, które złożyli do „Koszyków dobroci”
wystawionych w wybranych sklepach na terenie
miasta Zawadzkie oraz za przygotowane paczki dla
dzieci złożone podczas akcji „Obdaruj dzieci z rodzin
potrzebujących”.
Dzięki hojności ludzi dobrego serca na wielu
twarzach pojawił się uśmiech i w tak wielu domach
na terenie Gminy Zawadzkie rodziny mogły spędzić
radosne Święta Bożego Narodzenia!

11

p. o. Kierownik oraz Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

Sport w Krajobrazach
Piłka ręczna

Piłka nożna

Będą problemy

Egzotyczny mecz

Została rozegrana pierwsza kolejka z II rundy.
Pretendent do awansu Gwardia Opole nie zostawił
suchej nitki na naszym zespole. Nasza drużyna
wystąpiła bez trójki zawodników. Nie zagrali Ireneusz
Popławski, Grzegorz Giebel oraz Patryk Całujek.
Prawdopodobnie nawet ich gra nie pozwoliłaby na
nawiązanie równorzędnej walki. Gwardia
przewyższała nasz zespół we wszystkich
elementach gry. Końcowy wynik 22:34 powinien
wystarczyć za komentarz. W rozegranych
5 spotkaniach
konto drużyny wzbogaciło się
o 4 punkty. Stało się to dzięki zwycięstwu w meczu
wyjazdowym z ŚKPR Świdnica 26:25 oraz
pokonaniem u siebie AZS AWF Białą Podlaską 32:29.
W pozostałych meczach doznała wyraźnych
porażek. Z Viretem Zawiercie u siebie 23:28,
W Końskich 23:33 oraz awansem u siebie z Gwardią
Opole. Prognozy na II rundę nie są wesołe. W gronie
zespołów zagrożonych spadkiem jest aż 6 zespołów
i tylko z ŚKPR Świdnica ASPR zagra u siebie.
W pozostałych punktów będzie musiał szukać na
parkietach potencjalnych spadkowiczów. Kadra
ilościowo przedstawia się nie najgorzej. Jednak na
poszczególnych pozycjach nie jest dobrze.
W drużynie brak zawodników będących zagrożeniem
dla przeciwników z drugiej linii. Na pozycji kołowego
nie posiadamy również wspaniałego zawodnika.
Jedną z pozycji, która jest jaśniejszą stroną to
bramkarze. Szczególnie Tomasz Wasilewski w kilku
meczach był podporą drużyny. Również skrzydłowi,
a szczególnie Andrzej Kryński należy do
wyróżniających się zawodników. Jest on również
najskuteczniejszym zawodnikiem, znajduje się
w czołówce strzelców tej grupy I ligi. Nie jest wesoło z
finansami. Nadal brak tytularnego sponsora.
Również finanse wojewódzkie oraz samorządowe
prawdopodobnie będą mniejsze niż dotychczasowe.
Prezes ma obawy czy drużyna wystartuje
w pozostałych meczach II rundy. Miejmy nadzieję, że
ten scenariusz nie będzie miał miejsca i kibice, którzy
nie opuszczają drużyny w tych trudnych chwilach
nadal będą mogli oglądać I-ligowe mecze. Tabela po
rozegraniu 12 kolejek przedstawia się następująco:
1. KS Czuwaj Przemyśl
2. KSSPR Końskie
3. MKS Piotrkowianin Piotrków T.
4. KS Gwardia Opole
5. GKS Olimpia Piekary Śl.
6. KPR Ostrovia Ostrrów Wlkp.
7. KS Viret CMC Zawiercie
8. ASPR Zawadzkie

Chyba tylko 3 miejsce ?

12
12
12
12
12
12
12
12

23
19
19
19
15
11
8
8

427:353
403:336
394:329
361:301
380:352
354:379
343:359
307:377

Pod koniec 2011 r. w naszej hali gościliśmy
egzotyczny zespół z Królestwa Bahrajnu. Drużyna
w mistrzostwach Azji w roku 2010 zajęła 2 miejsce
i zdobyła prawo startu w Mistrzostwach Świata
zajmując 23 miejsce. Królestwo Bahrajnu to małe
państewko na archipelagu w Zatoce Perskiej, które
niepodległość uzyskało w roku 1971. Spotkanie
oglądała duża grupa miłośników piłki ręcznej, która
zobaczyła bardzo interesujące widowisko. Początek
spotkania zapowiadał klęskę drużyny ASPR, jednak
w II połowie drużyna się skoncentrowała
doprowadzając do stanu 19:20. Ostatecznie
spotkanie zakończyło się porażką naszej drużyny
27:30, ale spotkanie podobało się.

Przed rewanżami
Przerwa pomiędzy I i II rundą dobiegła końca. Dla
Zarządu jej jednak nie było. Cały czas trwały starania
o wzmocnienie kadrowe drużyny. Pożegnano Pawła
Dutkiewicza, który wrócił do Ostrowa Wlkp.
W II dekadzie stycznia kadrę wzmocniło dwóch
zawodników GSPR Gorzów Wlkp. Mateusz
Krzyżanowski oraz Mateusz Stupiński. W I rundzie
dla drużyny GSPR w której występował nasz były
bramkarz Daniel Janik (w II rundzie będzie bronił
ekstraklasowy zespół Miedzi Legnica)
zdobyli
w sumie 61 bramek. Pierwszy z nich grający jako
rozgrywający oraz kołowy zdobył ich 36, natomiast
drugi na pozycji lewoskrzydłowego 25. O ich wartości
przekonamy się w czasie XI Międzynarodowego
Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Marszałka
Województwa Opolskiego w którym zagrali m.in.
dwie drużyny austriackie Handbal West Wien i AON
Fivers Wiedeń, czeska Sokol HC Prerov, KS Vice
Targi Kielce (bez kadrowiczów) NMC Powen Zabrze,
Gwardia Opole, Zagłębie Lubin oraz gospodarze.
Turniej rozgrywany był w halach w Strzelcach
Opolskich oraz Zawadzkiem (wszystko o turnieju
w lutowym numerze).

Najlepsi w województwie
Jedna bramka zadecydowała o mistrzostwie
juniorów ASPR Zawadzkie. W bezpośrednich
pojedynkach z UKS Olimp Grodków u siebie doznała
porażki 32:36 by w rewanżu w Grodkowie pokonać
gospodarzy 34:29. Najpierw na 15 sekund przed
zakończeniem meczu gospodarze nie wykorzystali
rzutu karnego, by po kontrze Paweł Zagórowicz na
4 sekundy przed jego zakończeniem strzelił bramkę
na wagę mistrzostwa. ASPR będzie gospodarzem
jednego z ćwierćfinałowych turniejów o mistrzostwo
Polski

Tenis stołowy
II liga kobiet
Tylko o 2 punkty wzbogaciła swoje konto młoda
drużyna KTS MOKSiR Zawadzkie występująca w II
lidze. W rozegranych ostatnich 5 spotkaniach
doznała porażek z LZS Victorią Chróścice 1:9, AZS
PWSZ Nysa II 2:8, UKS Dalachów 1:9 oraz KTS
Lędziny 3:7. Wygrała wyjazdowe spotkanie z MKS
Siemianowice 9:1 i okupuje 11 miejsce. Tabela po 14
kolejkach przedstawia się następująco:
1. RKS Cukrownik Chybie
2. LZS Victoria Chróścice
3. AZS PWSZ Nysa II
4. MKS Cieszko Cieszyn
5. AZS Politechnika Gliwice
6. KTS Lędziny
7. UKS Dalachów
8. ULKTS Pszczyna
9. Silesia Miechowice
10. MKS Skarbek Tarnowskie Góry
11. KTS MOKSiR Zawadzkie

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

28
26
24
23
20
17
16
16
12
11
10

123:17
113:27
109:31
103:37
85:55
79:61
72:68
69:71
52:88
55:85
61:79

III liga mężczyzn
Zakończyli rozgrywki w III lidze mężczyzn tenisiści
stołowi KTS MOKSiR Zawadzkie. W ostatnich
3 meczach do konta dołożyli 3 punkty i opuścili
ostatnie miejsce w tabeli. Wyniki ostatnich kolejek:
zwycięstwo z LZS Kujakowice na wyjeździe 8:4,
porażka u siebie z SKS LUKS Nysa 3:8 oraz remis u
siebie z MKS Sokół Niemodlin 7:7. Drużyna rozegrała
spotkanie Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim
pokonując w I rundzie DOKiS Dobrodzień 4:1.
Kolejnym przeciwnikiem będzie UGKS Odra Brzeg.
Tabela po I rundzie przedstawia się następująco:
1. AZS PWSZ Nysa II
2. UGKS Odra Brzeg
3. SKS LUKS Nysa II

9
9
9

18
14
13

72:9
63:35
64:40

4. UKS Dalachów
5. LUKS MGOKSiR Korfantów II
6. MKS Sokół Niemodlin
7. KS Lellek Sławice
8. KTS MOKSiR Zawadzkie

9
9
9
9
9

13
10
6
5
5

55:45
53:50
49:58
44:64
34:65

Julia Bartoszek trzy razy pierwsza
Hala GOSiT
Zawadzkie gościła
młodzież szkół
podstawowych
i gimnazjum w II i III
Turnieju Szkolnym. Po
raz trzeci w swojej
kategorii wiekowej
najlepszą okazała się
podopieczna pary
trenerskiej Marta
Lityńska-Stanisław
Fedor Julia Bartoszek.
Julia prowadzi
zdecydowanie po
3 turniejach. Również
w
k a t e g o r i i
gimnazjalistek Anna
Gosztyła oraz Julia
Drzozga należą do
czołówki. W II turnieju
na 2 miejscu uplasowała się Julia Drzozga, a na
6 miejscu uplasowała się Anna Gosztyła. W III na
2 miejscu uplasowała się Anna Gosztyła, a 4 miejsce
zajęła Julia Drzozga. Najlepszy gimnazjalista
z Zawadzkiego Bartosz Szumski w II turnieju
uplasował się na 6 miejscu. Nieźle zagrał Arkadiusz
Szaton (ZSG Kielcza) w grupie zawodników rocznik
1999-2000 zajmując w stawce 28 zawodników
8 miejsce.

Ostatni mecz I rundy A-klasowa drużyna Stali
Zawadzkie rozegrała na wyjeździe z liderem
Otmętem Krapkowice Nie mamy jednak pomyślnych
wieści. Lider obnażył wszystkie słabości naszej
drużyny. Porażka 0:3 jest drugą najwyższą porażką w
I rundzie rozgrywek (przegrała również 0:3 z LKS
Groszmalem Opole). Jest teoretyczna szansa walki
o dające awans 2 miejsce, jednak zdecydowanie
muszą poprawić grę w obronie. Prowadzące drużyny
straciły tylko po 14 bramek natomiast nasza drużyna
aż 25. Mamy w drużynie lidera w żółtych kartkach w II
grupie Kl.A. Tę niechlubną z 6 żółtymi kartkami
zajmuje Tomasz Matusiak. Jako jedyna drużyna ma
czyste konto w czerwonych kartkach. Końcowa
tabela po I rundzie rozgrywek przedstawia się
następująco:
1. KS Otmęt Krapkowice
15
40
33:27
2 SKS Piast Strzelce Op. II 15
34
35:14
3. SSKS Stal Zawadzkie
15
30
35:25
4. KS Górażdże
15
28
54:14

Po co ten pośpiech
W ostatnim numerze przedstawiliśmy końcową
tabelę po I rundzie w Kl.B. Władze Podokręgu
postanowiły rozegrać 2 wiosenne kolejki. Grupa
składa się z 11 drużyn i na pewno nie zahaczy o
EURO 2012. Może myślą, że z tej grupy ktoś zostanie
powołany do kadry Polski i musi być do dyspozycji
trenera kadry. Dość jednak żartów. Nasza drużyna
LKS Naprzód Kielcza, już na poważnie, pierwszy
mecz z II kolejki wygrała na wyjeździe 3:2 z LZS
Zalesie, by nie dojechać na spotkanie do Błotnicy.
Aktualnie spotkanie zweryfikowano jako 3:0 VO dla
LKS Plon Błotnica Strzelecka, jednak działacze LKS
Naprzód liczą na wyznaczenie nowego terminu na
wiosnę Aktualnie tabela przedstawia się następująco:
1 LZS Jaryszów
12 33 73:14
2. LZS Stary Ujazd
12 29 36:16
3. LKS Naprzód Kielcza
12 25 23:15
4. LKS Plon Błotnica Strzelecka 12 23 44:22
5. LZS Kadłubiec
12 20 44:20
Piąte miejsce juniorów
W ostatnim spotkaniu I rundy drużyna juniorów
Stali Zawadzkie pokonała u siebie LZS Sławice 6:0
i zakończyła rozgrywki po I rundzie na dobrym
5 miejscu. Tabela po I rundzie przedstawia się
następująco:
13
1. LKS Jedność Rozmierka
32
48:20
2. LZS Swornica Czarnowąsy 13
29
65:21
13
3. ULKS Orzeł Źlinice
26
28:16
13
4. Tor Dobrzeń Wielki
25
52:24
13
5. Stal Zawadzkie
23
33:24
13
6. KS Unia Kolonowskie
22
24:23

Skat
Mistrzostwa sekcji skata GOSiT Zawadzkie
W mistrzostwach sekcji skata MOKSiR
Zawadzkie zostało rozegranych 19 turniejów. Wzięło
w nich udział 49 zawodników i 1 zawodniczka. Od
9 turnieju na prowadzeniu Antoni Świtała i dość
pewnie zmierza do kolejnego mistrzostwa. Aktualnie
po rozegranych turniejach sytuacja przedstawia się
następująco:
1. Antoni Świtała
GOSiT Zawadzkie 32166 pkt
2. Ernest Bryłka
DOKiS Dobrodzień 30116 pkt
3. Jerzy Kandziora DOKiS Dobrodzień 29207 pkt
4. Leopold Dybowski GOSiT Zawadzkie 28374 pkt
5. Marcin Szymski Victoria Chróścice 28218 pkt
Turnieje odbywają się w każdy czwartek o godz.
17.30 w Domu Kultury w Zawadzkiem ul. Dworcowa 3

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Piłka ręczna Hala GOSiT Zawadzkie
04.02.2012 r. godz. 18.00
I liga ASPR Zawadzkie – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
03.03.2012 r. godz. 18.00
I liga ASPR Zawadzkie – Ostrovia Ostrów Wlkp.
Tenis Stołowy Hala GOSiT Zawadzkie
20.01.2012 r. godz. 18.00
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie – LKS 45 Bujaków
Mikołów
17.02.2012 r. godz. 18.00
III liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie – AZS PWSZ
Nysa II
19.02.2011 r. godz. 09.00
Mistrzostwa Województwa seniorek/rów
Liga 5-tek Hala GOSiT Zawadzkie
Każdy wtorek, czwartek i piątek w godz. od godz. 20.15
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3
Każdy czwartek. godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji sezon
2011/2012
Franciszek Świtała
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