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Śląskie Beranie w Żędowicach

II zawadczańska Gala Sportu

21 marca po raz 16. w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Żędowicach
odbyły się eliminacje gminne konkursu gwary śląskiej. Do rywalizacji
stanęło 10 uczniów szkoły podstawowej oraz cztery grupy
gimnazjalistów.

Tegoroczna II Gala Sportu odbyła się 16 kwietnia w sali Kinoteatru
w Zawadzkiem. W sali, oprócz sportowców, trenerów , działaczy, rodziców
zasiedli też Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem Stanisław Kiełek. Przyznano dziesięć
nagród oraz wręczono piętnaście stypendiów sportowych.

II zawadczańska Gala Sportu

Foto - Jan Kluba

Wszystkim Strażakom oraz Hutnikom
składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości.
Niech Wasz patron święty Florian czuwa nad Wami i Waszymi rodzinami.
Niech Wasza służba i praca przynosi Wam
jak najwięcej radości i zadowolenia,
społecznej akceptacji i wdzięczności.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Stanisław Kiełek

Cena: 1 zł

Burmistrz Zawadzkiego
Mieczysław Orgacki

Sesja Rady Miejskiej
XXX Sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu
25 marca 2013 r. w swoim porządku obrad zwierała
między innymi podjęcie uchwał: w sprawie
wystosowania protestu przeciwko wyłączeniu z
użytkowania linii kolejowej Nr 144 na trasie Fosowskie
– Zawadzkie, zmiany budżetu gminy w 2013 r., zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej, przekazania środków finansowych dla
Policji, zmiany uchwały
dotyczącej przyjęcia
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Zawadzkie na lata 2011-2032,
zmiany uchwały w sprawie określenia zasad dotacji
celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy
Zawadzkie, w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie
w roku 2013, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal
mieszkalny, przystąpienia do projektu pod nazwą
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion
w Gminie Zawadzkie, zmieniająca uchwałę w sprawie
wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Zawadzkie, w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich
zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w sprawie przekazania
skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w
Opolu oraz w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w

zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Tematami
wiodącymi sesji
była informacja na temat
funkcjonowania komunikacji gminnej oraz informacja o
podjętych działaniach w zakresie zabezpieczenia
komunikacji w związku z modernizacją sieci PKP na
trasie Opole-Częstochowa. W związku z tym drugim
tematem na zaproszenie Przewodniczącego Rady
Miejskiej na sesję przybyli: Sylwester BrząkałaDyrektor Opolskiego Zakładu Przewozów
Regionalnych w Opolu oraz Wojciech Skawinaprzedstawiciel Departamentu Infrastruktury
i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
Zaproszeni goście poinformowali, że przewozy
komunikacji zastępczej będą realizowane przez
przewoźników autobusowych wg kolejowej taryfy
przewozowej spółki Przewozy Regionalne
i na
podstawie rozkładu jazdy. Ilość autobusów
przewidzianych do obsługi całej linii dostosowana
będzie do ilości podróżnych.
XXXI Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 22
kwietnia 2013 r. Na sesji tej radni przyjęli sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem, ocenę zasobów pomocy społecznej
w roku 2012 dla gminy Zawadzkie oraz sprawozdanie
z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za
2012 r. W formie uchwały zostało przyjęte
sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy
Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz
sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie miasta i gminy Zawadzkie za
rok 2012.
Podjęto również uchwały: w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem

BURMISTRZ INFORMUJE
Spotkania Burmistrza z mieszkańcami
W miesiącu kwietniu odbyły się dwa spotkania
Burmistrza Zawadzkiego z mieszkańcami
Zawadzkiego oraz dwa spotkania wiejskie, w Kielczy
i Żędowicach.
Głównym tematem była gospodarka odpadami
od 1 lipca br. Mieszkańcy mogli wymienić się swoimi

spostrzeżeniami i dyskutowali o problemach,
z jakimi na co dzień się borykają. Mieszkańcy pytali
przede wszystkim o sprawy związane z wywozem
nieczystości, ale również poruszano tematy
dotyczące remontów dróg.

Przebudowa dróg gminnych
10 kwietnia br. Gmina Zawadzkie podpisła
umowę z Przedsiębiorstwem HandlowoUsługowym „RAD-TOM” Tomasz Jadach z siedzibą
w Herbach przy ulicy Zielonej 11, które wykonywać
będzie roboty budowlane w zakresie Przebudowy
konstrukcji nawierzchni jezdni ulic Waryńskiego
i 20 Stycznia w Zawadzkiem. Inwestycja ma na celu
poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu.
Remont potrwa do 30 czerwca i obejmować będzie:
rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie
koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, ułożenie warstwy z betonowej kostki
brukowej szarej. Odwodnienie pozostanie bez
zmian. Ponadto przewidziana jest regulacja
pionowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych.

Strzeleckim a Gminą Zawadzkie, zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem za 2012
r., w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą
„Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób
nieaktywnych zawodowo Lepszy Start w Gminie
Zawadzkie” w 2013 r., w sprawie powierzenia ZGK
„ZAW-KOM” Sp. z o.o. zadania własnego Gminy
Zawadzkie obejmującego sprawy zieleni gminnej
i zadrzewień oraz w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r. Na sesji Prezes Stowarzyszenia LGD
„Kraina Dinozaurów” Anna Golec zaprezentowała
działania i poziom wykorzystania środków
pozyskiwanych za pośrednictwem LGD beneficjentów
z terenu Gminy Zawadzkie. LGD Kraina Dinozaurów to
stowarzyszenie, które wyłoniło się w 2008 roku
z Fundacji o tej samej nazwie w celu realizacji zadań
w ramach programu LEADER. Początki działań Krainy
Dinozaurów to rok 2005, kiedy znaleziska
paleontologiczne w Krasiejowie zainspirowały dwie
założycielskie gminy Kolonowskie i Ozimek.
Obszarowo Kraina Dinozaurów obecnie obejmuje
7 gmin województwa opolskiego. Są to poza
wymienionymi: Chrząstowice, Dobrodzień, Turawa,
Zawadzkie, Zębowice. Priorytetem LGD jest
wykorzystanie posiadanych walorów turystycznorekreacyjnych obszarów, a w szczególności odkrycia
paleontologicznego na skalę światową, do stworzenia
możliwości rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji
lokalnej społeczności wiejskiej i pobudzenia inicjatyw
społeczno-gospodarczych.
Następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 27
maja 2013 r., a zasadniczym tematem sesji będzie
sprawozdanie z podjętych działań w zakresie
wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie.

Budowa boisk przyszkolnych
w Żędowicach i Kielczy
W dniu 18 kwietnia przekazano place budowy dwóch
boisk wielofunkcyjnych z polem do gry w piłkę ręczną,
piłkę siatkową i koszykówkę wraz z oświetleniem na
terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach
i Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Wincentego
z Kielczy. Budowa boisk odbywa się w ramach Operacja
pt. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na
terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza”,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Środki pozyskane za
pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów”. Wykonawca
robót budowlanych w miejscowości Kielcza jest
konsorcjum firm:
1. HEFAL Serwis S.A. ul. Marklowicka 30A, 44-300
Wodzisław Śląski
2. CONSTRUCTION SERVICE Sp. z o.o. ul.
Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski.
W miejscowości Żędowice inwestycję będzie
realizowało Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
Sp. z o.o. z siedzibą 43-300 Bielsko Biała ul. Lipnicka
6/5. W ramach inwestycji przewidziano budowę boisk
wielofunkcyjnych z nawierzchnią poliuretanową
z następującymi polami do gier: boisko do piłki ręcznej,
2 boiska do koszykówki, 2 boiska do piłki siatkowej.
Wartość inwestycji wynosi:
boisko w Żędowicach – 407.542,25 zł, boisko w Kielczy
– 400.980,00 zł. Termin realizacji do 30 czerwca 2013 r.

Burmistrz podpisał porozumienie. Będzie więcej patroli.
Burmistrz Mieczysław Orgacki spotkał się
z komendantem Komendy Powiatowej Policji
w Strzelcach Opolskich Dariuszem Wierzbickim.
Podczas spotkania podpisano porozumienie, na
podstawie którego magistrat przekazał na dodatkowe
patrole 15 tysięcy złotych. Dzięki tej kwocie do służby
będą skierowani dodatkowo policjanci, którzy
w czasie wolnym będą pełnić służbę w miejscach,
gdzie wymagane jest dodatkowe wsparcie
funkcjonariuszy. Więcej policjantów pojawi się także
w trakcie różnych imprez oraz uroczystości, które
będą odbywać się w mieście. Również w miejsca
szczególnie niebezpieczne, o których informują
policję mieszkańcy, wysyłane będą dodatkowe
patrole. Dzięki temu ma być bezpieczniej.

boisko w Kielczy

Zamiatanie ulic
Tegoroczna zima sprawiła, że brudu jest
szczególnie dużo.
Pod koniec kwietnia rozpoczął się na terenie naszej
gminy okres zamiatania dróg gminnych. Za
sprzątanie odpowiedzialna jest firma Remondis

Opole sp. z o.o. W godzinach wieczornych zamiatarki
oczyszczały nasze ulice. Zamiatanie kosztować
będzie budżet gminy około 18 tys. zł. Za zaistniałe
niedogodności mieszkańców przepraszamy.

boisko w Żędowicach

UCHWAŁA NR XXX/330/13
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 25 marca 2013 r.

Kupa wstydu, czyli sprzątajmy
po swoich pupilach

w sprawie wystosowania protestu przeciwko wyłączeniu z użytkowania linii kolejowej
nr 144 na trasie Fosowskie - Zawadzkie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
1.
2.

§ 1.
Rada Miejska w Zawadzkiem protestuje przeciwko wyłączeniu z użytkowania linii kolejowej
nr 144 na trasie Fosowskie-Zawadzkie.
Treść protestu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, którego zobowiązuje się do
przesłania uchwały do:
1) Prezesa Rady Ministrów,
2) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
3) Posłów Ziemi Opolskiej,
4) Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
5) Wojewody Opolskiego,
6) Marszałka Województwa Opolskiego,
7) Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
8) Starosty Strzeleckiego,
9) Burmistrza Kolonowskiego,
10) Burmistrza Ozimka,
11) Wójta Jemielnicy,
12) Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Opolu,
13) Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Stanisław Kiełek
Załącznik do Uchwały Nr XXX/330/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 marca 2013 r
.
Protest Rady Miejskiej w Zawadzkiem przeciwko wyłączeniu z użytkowania linii kolejowej
Nr 144 na trasie Fosowskie – Zawadzkie
Decyzja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o wyłączeniu z użytkowania linii kolejowej Nr 144
na trasie Fosowskie-Zawadzkie jest zaskakująca i nieprzemyślana, w związku z czym Rada Miejska
w Zawadzkiem stanowczo protestuje przeciw temu wielce szkodliwemu dla naszej gminy działaniu.
Linia kolejowa nr 144 łączy Opole i Tarnowskie Góry i jest w całości zelektryfikowana. Od grudnia 2011 r.
wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów wstrzymano ruch pociągów osobowych na odcinku
Tarnowskie Góry-Zawadzkie, a tym samym mieszkańcy Gminy Zawadzkie stracili możliwość dojazdu do
szkół i zakładów pracy w województwie śląskim. W ten sposób uniemożliwiono również najszybszy
dojazd do Tarnowskich Gór mieszkańcom naszego województwa. W obecnej chwili PKP PLK S.A. nosi
się z zamiarem wyłączenia z użytkowania linii na trasie Fosowskie-Zawadzkie, co spowoduje znaczące
ograniczenie potencjału rozwojowego regionu oraz pociągnie za sobą szereg kosztów oraz
negatywnych efektów zewnętrznych o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Informacja o zamiarze wyłączenia linii kolejowej jest dla mieszkańców naszej gminy zatrważająca,
ponieważ działania takie przyniosą negatywne konsekwencje dla naszej społeczności, regionalnego
rynku pracy oraz ograniczą szanse rozwoju całego województwa poprzez ograniczenie dostępności
komunikacyjnej poszczególnych jego rejonów. Ponadto zaznaczyć należy, że stworzenie oferty
atrakcyjnych połączeń kolejowych opartych na uwzględniającym potrzeby pasażerów rozkładzie jazdy,
a także skoordynowanie z komunikacją lokalną jest właściwym kierunkiem dla utworzenia atrakcyjnej
platformy transportowej o znaczeniu regionalnym. Wyłączenie z użytkowania linii kolejowej nie posłuży
temu celowi, a wręcz przeciwnie – stanowi realne zagrożenie dla naszego regionu i województwa,
w tym:
- wzrost kosztów transportu dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy (na odcinku
Zawadzkie - Tarnowskie Góry prowadzony jest ruch towarowy, z którego korzystają zakłady
przemysłowe m.in. Walcownia Rur Andrzej Grupa Alchemia, IZOSTAL S.A, UNIMOT Ekspress Sp.
z o.o., TRACK TEC KOLTRAM Sp. z o.o.- firma ta od lat jest liderem w produkcji rozjazdów kolejowych
dla potrzeb PKP, dla przemysłu oraz na eksport, zamknięcie linii spowoduje poważne problemy
logistyczne, co może doprowadzić do likwidacji tej firmy),
- spadek atrakcyjności gminy,
- utrata potencjalnych miejsc pracy w wyniku spadku dynamiki rozwoju gminy,
- wzrost liczby samochodów na drogach regionu, którego skutkiem będzie wzrost natężenia ruchu oraz
przyspieszona degradacja dróg miejskich i wojewódzkich, która z kolei pociągnie za sobą konieczność
wzrostu nakładów finansowych na utrzymanie dróg,
- spadek jakości życia w gminie,
- brak komunikacji ze stolicą województwa.
Rada Miejska w Zawadzkiem jest przeciwko kalkulowaniu opłacalności funkcjonowania linii kolejowej
jedynie w oparciu o wielkość przychodu dla właściciela kolei. Wyliczenia takie pomijają korzyści
o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym wynikających z istnienia transportu
kolejowego.
Mając na uwadze realne zagrożenie związane z takim stanem rzeczy, Rada Miejska
w Zawadzkiem, realizując oczekiwania mieszkańców naszej gminy wzywa adresatów niniejszej
uchwały do podjęcia stanowczych działań zmierzających do utrzymania funkcjonowania linii kolejowej
na trasie Fosowskie – Zawadzkie.

Na chodnikach, trawnikach, placach zabaw zalegają
ich dziesiątki. Można powiedzieć, że psia kupa na stałe
wpisała się w krajobraz naszego miasta. Czy
właścicielom czworonogów naprawdę sprawia
przyjemność spacer ze swoim pupilem w takim
otoczeniu? Zwierzęce odchody są nie tyle niestetyczne,
ale przede wszystkim niebezpieczne dla zdrowia
a czasami nawet życia. Blisko 50% trawników
i piaskownic, na których bawią się nasze dzieci jest
zakażonych pasożytami zwierzęcego pochodzenia.
Dolegliwości układu pokarmowego, które mogą pojawić
się po niewinnej zabawie na skażonym placu zabaw,
mają bardzo poważne konsekwencje. Układ
odpornościowy u dziecka jest dużo słabszy niż
u dorosłego. Dlatego nie bądź obojętny. Miej klasę
i posprzątaj po swoim piesku. To nic nie kosztuje. To
zwykłe lenistwo, bądź wstyd powoduje iż nie sprzątamy
po swoich psach, reszta to tylko wygodne wymówki,
tłumaczące nas uciekaniem od obowiązku sprzątania
po psie. Pogódźmy się więc z faktem, że nikt za nas nie
posprząta psich kupek - musimy zrobić to sami. Od 15
marca 2013 r. na terenie Gminy Zawadzkie obowiązuje
nowy regulamin utrzymania czystości i porządku,
zgodnie z którym, właściciele i opiekunowie zwierząt
domowych są zobowiązani do niezwłocznego
uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez
posiadane zwierzęta w miejscach przeznaczonych do
użytku publicznego, tj. w szczególności na klatkach
schodowych, chodnikach, ulicach, placach, terenach
zieleni itp.
Na właścicielach czworonogów ciąży wiele
obowiązków, których nieprzestrzeganie podlega
w zależności od stopnia przewinienia karze grzywny,
ograniczenia wolności, a nawet aresztu. Obowiązki
powyższe wynikają m.in. z zapisów ustawy o ochronie
zwierząt oraz uchwały Nr XXX/343/13 Rady Miejskiej w
Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy. Zgodnie z w/w aktami prawnymi, osoby będące
właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt
domowych, zobowiązane są do sprawowania właściwej
opieki nad tymi zwierzętami i zapewnienia im
odpowiednich warunków bytowania. Zabronione jest
trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały
dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich
uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz w sposób
niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu, przy
czym długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Konieczne jest także sprawowanie stałego nadzoru nad
posiadanymi zwierzętami. Zabrania się puszczania
psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren
ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu
wyjście. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt (za
wyjątkiem psów przewodników służących pomocą
osobom niewidomym) na teren placów zabaw
i piaskownic dla dzieci, kąpielisk miejskich, teren
c m e n t a r z y, d o p l a c ó w e k h a n d l o w y c h ,
gastronomicznych i innych obiektów użyteczności
publicznej oraz obsługi ludności, w szczególności do
urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki
społecznej, szkół i placówek wychowawczych,
placówek kulturalno - oświatowych, o ile właściciel tych
obiektów nie postanowi inaczej. Na właścicielu
zwierzęcia spoczywa również obowiązek usuwania
padłych zwierząt domowych. Wykonanie tego
obowiązku polega na przekazaniu padłego zwierzęcia
przedsiębiorcom świadczącym usługi odbioru lub
unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadającym
stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami
weterynaryjnymi. Osoby posiadające zwierzęta
zobowiązane są również do utrzymywania w należytej
czystości i porządku miejsca ich bytowania, jak również
do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta poza terenem własnej
nieruchomości, a szczególnie z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego takich jak:
jezdnie, ścieżki i chodniki dla pieszych, place, parkingi,
zieleńce, klatki schodowe. Nieprzestrzeganie w/w
nakazów i obowiązków podlega w zależności od stopnia
przewinienia karze aresztu lub grzywny.

Laur dla Nadleśniczego
Już po raz 15. odbyło się uroczyste wręczenie tej
prestiżowej nagrody. Nagroda przyznawana jest za
osiągnięcia dla ziemi strzeleckiej w pięciu kategoriach
działalności: gospodarczej, kulturalnej, społecznej,
sportowej, wychowawczej. Do tegorocznej edycji
zgłoszonych zostało 17 wniosków. Z terenu naszej gminy
nagrodę specjalną otrzymał Zdzisław Siewiera
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie. Gratulujemy
zaangażowania oraz profesjonalizmu we wszelkich
działaniach na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa.
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Zwrot dotacji
W związku z opublikowaniem artykułu prasowego
dot. przeprowadzonych kontroli projektów i zwrotem
źle wydatkowanych środków unijnych chcemy
Państwu przybliżyć zaistniałe fakty związane
z realizacją projektu pod nazwą Utworzenie
Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej
Panwi”, którego beneficjentami są trzy gminy:
Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek. Przetargi
związane z realizacją projektu Utworzenie
Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej
Panwi” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
w zakresie dotyczącym Gminy Zawadzkie oraz na
wyłonienie Inżyniera Projektu i na Promocję projektu
organizował w 2009 r. Burmistrz Zawadzkiego p.
Mariusz Stachowski. Stosowanie do treści zawartego
porozumienia pomiędzy Gminą Zawadzkie, Gminą
Kolonowskie oraz Gminą Ozimek, Gmina Zawadzkie
została wybrana liderem projektu, który wyznaczony
został do reprezentowania wszystkich gmin przed
Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego
(do złożenia wniosku o dofinansowanie, składania
wniosków o płatność, prowadzenie korespondencji
związanej z projektem). Każdy z partnerów projektu
natomiast odpowiedzialny był za realizację zakresu
na terenie własnej gminy, w tym do przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
w okresie ogłaszania przetargów gminy przedstawiały

do akceptacji Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Opolskiego treść ogłoszenia
o zamówieniu publicznym, a także specyfikację
istotnych warunków zamówienia celem weryfikacji
dokumentów pod względem podmiotowej
i przedmiotowej ich zgodności ze wnioskiem
o dofinansowanie. Urząd Marszałkowski nie wniósł
żadnych uwag do przekazanych dokumentów,
jednocześnie akceptując ich treść stosownym
pismem.
Projekt Utworzenie Regionalnego Centrum
Turystycznego „Dolina Małej Panwi” poddany był
trzykrotnej kontroli – dwie kontrole prowadzone przez
Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu oraz jedna kontrola
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
w Gminie Zawadzkie, Gminie Kolonowskie oraz
Gminie Ozimek. W wyniku kontroli, zdaniem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
nastąpiło naruszenie ustawy z dnia 29.01.2004 r. –
Prawo zamówień publicznych. W postępowaniach
ogłaszanych przez Gminę Zawadzkie uchybienie,
zdaniem kontrolujących dotyczyło zasad określonych
w art. 7 ustawy Pzp, tzn. zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Urząd Marszałkowski nałożył na gminy korekty
f i n a n s o w e
w
w y s o k o ś c i :
- Gmina Zawadzkie – 105.414,05 zł
- Gmina Kolonowskie – 26.686,59 zł
- Gmina Ozimek – 158.135,23 zł.
Od tych kar wniesione zostały odwołania. Zdaniem
beneficjentów podczas przeprowadzania procedur
przetargowych nie nastąpiły rażące uchybienia, a tym

samym nie można mówić o naruszeniu zasady
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców. Wszystkie podmioty startujące
w przetargach organizowanych przez Gminę
Zawadzkie traktowane były na równych zasadach,
a uchybienia w procedurze przetargowej nie mogły
w żadnym stopniu naruszyć art. 7 ustawy Pzp.
Potwierdzeniem stanowiska Gminy Zawadzkie była
opinia niezależnego specjalisty w zakresie zamówień
publicznych. UMWO nie odstąpił od nałożenia kar,
wyraził jedynie zgodę na obniżenie o 50%
(maksymalna wartość obniżenia) części nałożonych
korekt finansowych.
Mając na uwadze, iż w tej sytuacji beneficjentom
pozostało tylko wystąpienie na drogę sądową oraz w
celu nie narażania gmin na płacenie kolejnych
odsetek, samorządy postanowiły zwrócić część
przyznanego im dofinansowania zgodnie z naliczoną
korektą finansową. Gmina Zawadzkie 29
października 2012 r. podjęła stosowną uchwałę
o zmianie budżetu i zabezpieczając na ten cel kwotę
korekty finansowej naliczonej naszej gminie.
Z analizy informacji prasowych wynika, iż pojawiły się
pierwsze wyroki sądu, które podważają
automatyczność nakładania kar przez Instytucje
Zarządzające, na podstawie taryfikatora, co z kolei
umożliwia gminom dochodzenie zwrotu utraconych
środków. Mając niniejsze na uwadze Gmina
Zawadzkie przygotowuje swoje stanowisko w spawie
zwrotu przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego nałożonej korekty finansowej.

Wykaz gabinetów lekarskich funkcjonujących na terenie Gminy Zawadzkie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP"
z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Waryńskiego 1
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00
gabinet zabiegowy czynny soboty, niedziele i święta w
godzinach 9.00 - 10.00
tel. 77 46 16 381, 77 46 16 382
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDIKOR"
z siedzibą w Kielczy przy ulicy Ks. Wajdy 21
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00
tel. 77 40 49 090
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum
Medyczne S.C. Lucyna i Andrzej Dymek
z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Waryńskiego 4
prywatne poradnie specjalistyczne: laryngologiczna,
medycyny pracy, endokrynologiczna, neurologiczna,
ortopedyczna, kardiologiczna
czynny: poniedziałek, piątek w godzinach 7.00 - 18.00
środa w godzinach 8.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godzinach 14.00 - 18.00
tel. 77 46 22 065 wew. 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rehabilitacja
Medyczna "REH.MED"
z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Lublinieckiej 7A
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
tel. 77 46 34 440
Stacja Opieki "CARITAS"
z siedzibą w Żędowicach przy ulicy Miarki 1
-czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 10.00 i 14.00 – 15.00, pozostałe godziny to wizyty w domu
pacjenta
-rehabilitacja czynna: poniedziałek, piątek w godzinach
7.00 - 18.00
wtorek, środka, czwartek w godzinach 7.00 - 17.00
tel. 77 46 34 868
PORADNIE SPECJALISTYCZNE (kontrakt z NFZ)
PORADNIE STOMATOLOGICZNE
dr Ewa Wójcik z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Lublinieckiej 7A
czynna poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8.00 13.00
wtorek, czwartek 13.00 - 18.00
tel. 77 46 34 440
PORADNIA CHIRURGICZNA
dr Ireneusz Ludyga z siedzibą w Zawadzkim przy ulicy
Lublinieckiej 7A
czynna: wtorek w godzinach 14.00 - 16.00
piątek w godzinach 11.30 - 14.00
tel. 77 46 34 440

PORADNIA DERMATOLOGICZNA
dr Ewa Horowska-Półtorak z siedzibą w Zawadzkiem
przy ulicy Waryńskiego 1
czynna w środy w godzinach 11.00 - 14.00
tel. 77 46 19 885
PORADNIA ALERGOLOGICZNA
dr Lucyna Dymek, dr Andrzej Dymek, dr Andrzej Bożek
z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Waryńskiego 4
tel. 77 46 22 065 wew.1
PORADNIA NEUROLOGICZNA
dr Aleksandra Wójcik-Ortenburger z siedzibą w
Zawadzkim przy ulicy Lublinieckiej 7A
czynna: poniedziałek w godzinach 10.00 - 12.00
środa w godzinach 9.00 - 12.00
czwartek w godzinach 13.00 - 14.30
tel. 77 46 34 440
PORADNIA PSYCHIATRYCZNA
dr Valenty Burdeinyi z siedzibą w Zawadzkim przy ulicy
Lublinieckiej 7A
czynna: wtorek w godzinach 11.30 – 14.30
czwartek w godzinach 9.00 - 13.00
dr Katarzyna Kunach-Grzeszczuk
czynna czwartek od godziny 15.30
psycholog Agnieszka Ochlust
czynna piątek od godziny 13.00, tel. 77 46 34 440
PORADNIA OKULISTYCZNA
dr Danuta Marońska-Strózik z siedzibą w Zawadzkim
przy ulicy Lublinieckiej 7A
czynna środa od godziny 10.00
tel. 77 46 34 440
PORADNIA REHABILITACYJNA
dr Aleksandra Wójcik-Ortenburger z siedzibą w
Zawadzkim przy ulicy Lublinieckiej 7A
czynna: wtorek w godzinach 9.00 – 12.00
piątek w godzinach 9.00 – 12.00
tel. 77 46 34 440
PORADNIA REUMATOLOGICZNA
z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Lublinieckiej 7A
dr Violetta Trepka
czynna środa w godzinach od 15.00 – 17.00
dr Ryszarda Bogucka
czynna wtorek w godzinach 16.00 – 19.00
tel. 77 46 34 440
PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
dr Danuta Mainka z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Lublinieckiej 7A
tel. 77 46 34 440
PRYWATNE GABINETY SPECJALISTYCZNE

PORADNIE GINEKOLOGICZNE
dr Marek Lenart z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Waryńskiego 4
tel. 606 789 320
dr Wiesław Pyda z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Lublinieckiej 7A
czynna czwartek w godzinach 15.00 – 18.00
tel. 77 46 34 440

GABINETY INTERNISTYCZNE
dr Ewa Piecha z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Waryńskiego 1
tel. 77 46 16 381
dr Jerzy Trybuła z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Bogusławskiego 18/2
w ramach kontraktu z NFZ – badania usg
tel. 77 46 16 225

GABINET GINEKOLOGICZNY
dr Mirosława Zajdel z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Osiedle Świerkle 6
tel. 77 46 16 041, 604 120 203
GABINETY STOMATOLOGICZNE
dr Kinga Breilich z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Opolskiej 10
tel. 77 46 34 519
dr Marta Filipek z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Opolskiej 23
tel. 77 46 16 580
NZOZ "Wident" dr Rafał Wiench
z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Osiedle Świerkle
tel. 533 770 099
Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Bogusławskiego 10/1
dr Marta Drzyzga
dr Jerzy Drzyzga
tel. 77 46 16 946
ZAKŁAD OPTYCZNY
Jolanta Nowicki z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Opolskiej 44
tel. 77 46 34 458
LABORATORIUM ANALITYCZNE
Laboratorium Analityczne Sp. z o.o. z siedzibą w
Zawadzkiem przy ulicy Stawowej 12
czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 7.30 - 9.30
tel. 77 46 16 650
APTEKI
Apteka „Nowa” w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 70
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –
20.00, sobota 8.00 – 13.00
Apteka „Dworcowa” w Zawadzkiem przy ulicy Dworcowej 6
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –
20.00, sobota 8.00 – 13.00

Apteka „Awos” w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 38
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –
20.00, sobota 8.00 – 14.00
Apteka „Na Schodkach” w Zawadzkiem przy ulicy
Opolskiej 18
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –
20.00, sobota 8.00 – 14.00
Punkt Apteczny w Kielczy przy ulicy Opolskiej
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 –
18.00, sobota 8.30 – 12.30
Apteki w Zawadzkiem prowadzą zamiennie dyżury w
niedziele i święta w godzinach od 16.00 do 17.00.
DYŻUR STACJONARNY AMBULANSU „W”
w Zawadzkiem przy ulicy Dębowej 11
Całodobowy dyżur stacjonarny ambulansu zapewnia Firma
„Gregor-Trans” Grzegorz Chudzik, Starogard Gdański
KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
im. Dr Karola Marcinkowskiego z siedzibą 47-120
Zawadzkie, ul. Dębowej 11.

Jak segregować śmieci
Od 1 lipca będziemy segregować śmieci. Każde gospodarstwo domowe otrzyma zestaw pojemników oraz worków na określone odpady.
Segregować będziemy: odpady biodegradowalne (żywność, części drzew, krzewów itp.), papier, metal, plastik, tekstylia (czyste ubrania), szkło,
balast (wszystko to, czego nie można zakwalifikować do pozostałych odpadów), pieluchy jednorazowe. Poniżej podajemy co i do jakiego pojemnika
należy wrzucać.

ŻÓŁTY POJEMNIK LUB WOREK – przeznaczony na papier (odpady surowcowe)
WRZUCAMY
1) gazety, kolorowe czasopisma,
2) zeszyty, książki,
3) ulotki, foldery reklamowe, katalogi,
4) opakowania papierowe, kartony, tekturę,
5) papierowe ścinki, luźne kartki

NIE WRZUCAĆ

UWAGI

1) opakowań z jakąkolwiek zawartością tapet,
2) opakowań wielomateriałowych (kartoniki po
napojach, mleku),
3) artykułów higienicznych (pampersy,
chusteczki higieniczne)

1) zbierany papier musi być suchy
i niezanieczyszczony – jeśli tylko fragment jest
zabrudzony wystarczy go oderwać,
2) z zeszytów, książek należy usunąć
metalowe zszywki i okładki jeżeli są wykonane
z innych materiałów
(np. z tworzywa sztucznego)

ŻÓŁTY POJEMNIK LUB WOREK – przeznaczony na tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, metal (odpady surowcowe)
Joachim Greger - Dyrektor BS Zawadzkie

WRZUCAMY

NIE WRZUCAĆ

UWAGI

1) plastikowe butelki po napojach,
2)plastikowe opakowania po kosmetykach
i środkach czystości,
3) plastikowe opakowania po artykułach
spożywczych (jogurtach, serkach,
margarynach itp.),
4) plastikowe nakrętki,
5) folie i torebki z tworzyw sztucznych,
6) artykuły gospodarstwa domowego
z tworzyw sztucznych,
7) puszki i pudełka stalowe i aluminiowe po
napojach i żywności,
8) drobny złom metalowy, folie aluminiowe,
opakowania po dezodorantach,
9) kartoniki po napojach i mleku

1)opakowań po środkach farmaceutycznych,
2) butelek po olejach spożywczych, opakowań
po olejach silnikowych, smarach,
3)opakowań po środkach chwastobójczych
i owadobójczych,
4) puszek i pojemników po farbach, lakierach,
rozpuszczalnikach, styropianu

1) wyrzucane opakowania powinny być puste i
oczyszczone,
2) butelki po napojach powinny być opłukane,
odkręcone i zgniecione,
3) kartoniki po napojach i mleku powinny być
zgniecione

ZIELONY POJEMNIK LUB WOREK – przeznaczony na szkło kolorowe
BIAŁY POJEMNIK LUB WOREK - przeznaczony na szkło białe
WRZUCAMY
1) szklane butelki po napojach,
2)słoiki po artykułach spożywczych,
3)szklane opakowania po kosmetykach,
4)szklane naczynia

NIE WRZUCAĆ

UWAGI

1) szyb okiennych i samochodowych,
2) szkła zbrojonego, luster, ceramiki (fajans,
porcelana, doniczki, miski, talerze),
3) żarówek, świetlówek, kineskopów,
4)szklanych opakowań po środkach
farmaceutycznych

1) wyrzucane opakowania powinny być
puste i oczyszczone

BRĄZOWY POJEMNIK LUB WOREK – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji
WRZUCAMY

NIE WRZUCAĆ

1) skoszoną trawę, liście, części roślin,
2) drobne gałęzie, kwiaty cięte, rośliny
doniczkowe, odpady kuchenne pochodzenia
roślinnego (obierki, resztki jedzenia),
3) pieczywo, skorupki jaj, fusy herbaty i kawy
łącznie z filtrami,
4) resztki lub przeterminowane produkty
mleczne bez opakowania

1) ryb, mięsa, wędlin i kości, resztek oleju,
odchodów zwierzęcych,
2) artykułów higienicznych (pampersy,
podpaski)

UWAGI

Istnieje również grupa odpadów, z którą postępujemy w sposób specjalny i które musimy oddzielić z odpadów wyrzucanych do kubła
na odpady zmieszane. Poniżej zostały opisane:

POZOSTAŁE ODPADY ZBIERANE ODDZIELNIE I SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z NIMI
RODZAJ ODPADU

SPOSÓB POSTĘPOWANIA, odpowiednio

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe (materace, dywany, wózki
dziecięce, urządzenia sanitarne, sprzęt AGD, RTV itp.),
2) przeterminowane leki, niewykorzystane resztki leków i opakowania
po nich, zużyte baterie,
3) zużyte akumulatory, świetlówki, świetlówki kompaktowe (żarówki
energooszczędne),
4) inne odpady zawierające rtęć (np. termometry rtęciowe),
5) przeterminowane chemikalia (resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych
i syntetycznych, benzyn itp.),
6) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,
7) zużyte opony,
8) gruz i odpady remontowe pochodzące z drobnego remontu
mieszkania wykonywanego we własnym zakresie, tj. cegła, beton,
ziemia (jeżeli remont wykonuje firma, to ona odpowiada za wywóz gruzu
i innych odpadów remontowych),
9) szyby okienne, samochodowe, lustra, styropian budowlany, inne
niebezpieczne (np. tonery, tusze do drukarek),
10) odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, drewno zmieszane
i impregnowane

1) wystawiamy w oznaczonych terminach zbiórki przed posesję,
2) dostarczamy do punktu selektywnego zbierania,
3) wrzucamy do pojemników we wskazanych aptekach,
4) oddajemy w punkcie selektywnej zbiórki, wrzucamy do specjalnie
oznaczonych pojemników w punktach sprzedaży i placówkach
oświatowych

CIEMNOSZARE POJEMNIKI LUB WORKI
przeznaczone są na odpady pozostałe po segregacji (zmieszane), które nie mogą znaleźć się workach lub pojemnikach do zbiórki selektywnej ani nie
należą do powyższej grupy odpadów.

METALOWE POJEMNIKI LUB INNE WYRAŹNIE OZNAKOWANE BĘDĄ PRZEZNACZONE NA POPIÓŁ
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Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji
(pozw. Wojewody Śl. Nr ŚR/I/66200/68/1/08)

Stacja demontażu pojazdów
42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21

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

Pludry
Skrzydłowice

Nowy prezes Zaw-Kom
Z dniem 1 kwietnia br. na stanowisko Prezesa
Zarządu ZAW-KOM Spółka z o.o. powołany został
Marian Kreis. W skład Zarządu oprócz prezesa wchodzi
Gabriela Krawiec-Górzańska. Spółka posiada także trzy
osobową Radę Nadzorczą w składzie: Eugeniusz Konik
– Przewodniczący, Jacek Pieczonka - zastępca
Przewodniczącego, Eugeniusz Gałuszka – członek

Stanowisko Zarządu „ZAW-KOM” Sp. z o.o
dot. artykułu w gazecie „Strzelec Opolski” z dnia 16.04.2013 r.
W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego
w gazecie „Strzelec Opolski” z dnia 16 kwietnia 2013
r. pod tytułem „Milionowe długi i lista inwestycji”
niniejszym Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej
„ZAW-KOM” Sp. z o.o. w Zawadzkiem pragnie
poinformować, iż zamieszczone w artykule
wypowiedzi byłego prezesa Zarządu Pana Henryka
Morysa związane z oceną sytuacji w Spółce, są jego
osobistymi opiniami i odczuciami i nie stanowiły oraz
nie stanowią oficjalnego stanowiska Zarządu „ZAWKOM” Sp. z o.o.
Przedmiotowe sprawy nie były stawiane na
posiedzeniach Zarządu przez byłego Prezesa
Zarządu oraz nie były uzgadniane z Zarządem
Spółki. Jednocześnie Zarząd „ZAW-KOM” Sp. z o.o.
w Zawadzkiem zwraca uwagę, iż były Prezes
Zarządu pan Henryk Morys nie przebywał w Spółce w
dniach od 20.10.2012 r. do 12.03.2013 r. w związku z
problemami zdrowotnymi i tym samym wydaje się, iż
nie miał pełnego oglądu sytuacji gospodarczej Spółki.
Ponadto Zarząd „ZAW-KOM” Sp. z o.o. pragnie
dodać, iż sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i nie
zagraża jej istnieniu, natomiast nieodpowiedzialne
wypowiedzi na forach publicznych mogą
spowodować utratę zaufania kontrahentów do Spółki
i mieć znamiona działania na jej szkodę.
W związku z powyższym Zarząd „ZAW-KOM” Sp.
z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą, o prowadzenie
rozważnej debaty na tematy dotyczące Spółki, mając
na uwadze troskę o jej normalne funkcjonowanie
w związku z zadaniami przed nią postawionymi.

Zapraszamy do Klubu pod Dębem
W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od
14.00 do 19.00 czynny jest Klub „Pod Dębem” –
świetlica integracyjna dla seniorów z terenu naszej
gminy. Klub mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 11.
Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne. Podczas
spotkań istnieje możliwość miłego spędzenia czasu
oraz podjęcia aktywności zgodnej z własnymi
predyspozycjami i możliwościami, w gronie
życzliwych osób. Zachęcamy do uczestnictwa oraz
do składania propozycji działań wartych podjęcia
w ramach funkcjonowania Klubu. Serdecznie
zapraszamy!

Grand Prix dla Natalii Machelskiej
Rok 2013 to kolejny rok sukcesów Natalii
Machelskiej. W Głownie odbył się VIII Festiwal
Piosenki „Muzyczne Portrety. Anna Jantar i inni” na
który pojechała z rodzicami. Natalia wykonała
piosenkę "Nie wierz mi, nie ufaj mi" i od razu wywarła
ogromne wrażenie na jury festiwalu. Członkami jury
były osoby mające na co dzień styczność z muzyką
w wykonaniu profesjonalistów, to: Mariana Lichtmana
z Trubadurów, prowadząca szkołę muzyczną
Aleksandra Guni, Bartek Grzanka z Mam Talent,
Aleksandra Sochacka z X Factor i muzyk Damian
Tyszkiewicz. Rodzice wiedzą, że córka ma
niesamowity talent, ale nie spodziewali się, że
pokona 80 wokalistów. Jury jednogłośnie nagrodę
Grand Prix festiwalu przyznało Natalii. Gratulujemy.
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Wieści z OZ/PTTK w Zawadzkiem
Wyprawa w Góry Opawskie – Zlatohorská vrchovina (Czechy) Rajd Kijkowy „Zamek Katy 2013”
Góry Opawskie, to niewielkie pasmo leżące
w Sudetach Wschodnich, głównie na obszarze
Czech, w Polsce zajmujące jedynie obszary na
południe od Głuchołazów i Prudnika w okolicach
znanej miejscowości wypoczynkowej - Jarnołtówek.
Od południowego zachodu i od południa graniczą
z Jesionikami - grupą górską, do której faktycznie
przynależą. Znajdują się na terenie Śląska. Góry
Opawskie, to kilka masywów górskich
rozczłonkowanych na niezależne przez Osłobogi
i Opawy. Stanowią dobry punkt widokowy na Śląsk
Opolski na północy, oraz Jesioniki na południu. Po
polskiej stronie najwyższe wzniesienie stanowi
Biskupia Kopa (890 m n.p.m.), na której znajduje się
turystyczne przejście graniczne. W stronę wschodnią
wzdłuż granicy pasmo powoli opada, kończąc się na
wzniesieniu Gajna (362 m n.p.m.), będącym ostatnim
na wschodzie polskim wzniesieniem Sudetów.

Najwyższym szczytem pasma jest Příčný vrch
(975 m n.p.m.).
Okolice tego szczytu turyści z OZ/PTTK wyznaczyli
na pierwszy rajd górski w sezonie 2013.
Rajd rozpoczynający sezon turystyki górskiej
organizowany był zwykle w pierwszych dniach
wiosny. Tak było dotychczas, ale aura spłatała nam
figla i 16 marca w Górach Opawskich panowała
jeszcze dosyć sroga zima, ze sporą ilością śniegu. Na
szlak wyruszyła 45 osobowa grupa turystów.
Początkowo marsz utrudniał gęsta padający śnieg,
ale z upływem czasu pogoda uległa radykalnej
zmianie – niebo rozjaśniło się i zaświeciło słońce.
Dopiero teraz uczestnicy wyprawy mogli podziwiać
rozciągające się przed nimi widoki. Okolice piękne,
warto je odwiedzić – polecamy. Rajd okazał się
całkiem przyjemną wyprawą zimową.

Pogoda 2 marca nie wskazywała jeszcze na powrót
zimy. Dzień był słoneczny, temperatura początkowo na
lekkim minusie z tendencją do wzrostu. W takiej to
przyjemnej atmosferze ok. 60 turystów wyruszyło
z Zawadzkiego, Kolonowskiego, Kielczy, Żędowic
i Strzelec Opolskich na szlaki tegorocznego Rajdu
Kijkowego „Zamek Kąty 2013” z metą przy Letnim
Centrum Edukacyjnym Nadleśnictwa Zawadzkie
w Kątach (Zabytkowa Stodoła). Celem wyprawy była
popularyzacja turystyki pieszej, a w szczególności
techniki chodzenia z kijkami „Nordic Walking”, poznanie
uroków lasów Doliny Małej Panwi – zwłaszcza zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego „Melepartus” oraz
poznanie historii Leśnictwa „Dębie”. Na mecie na
turystów czekał „turystyczny posiłek” w postaci
pieczonych na rożnie kiełbasek. Prelekcję o historii
Leśnictwa „Dębie” przeprowadził p. Zdzisław Siewiera,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie. Przygotowane
plansze z historycznymi mapami regionu i zdjęciami
świetnie wystąpienie wzbogaciły, a było co oglądać –
zbiór okazanych materiałów zrobił na uczestnikach
rajdu piorunujące wrażenie. Pierwsze w tym roku
rajdowe spotkanie było też okazją do zaprezentowania
zamierzeń Oddziału PTTK na bieżący rok. Dobra
pogoda dopisała do końca imprezy, co uczyniło drogę
powrotną do miejsc zamieszkania również przyjemną.

WYBRANE WŁADZE ODDZIAŁU NA XV KADENCJĘ 2013-2016
ZARZĄD ODDZIAŁU
Prezydium Zarządu:
Prezes:
Wiceprezes:
Wiceprezes:
Skarbnik:
Sekretarz:

ALFRED FELIKS
STANISŁAW NIEWĘGŁOWSKI
ZDZISŁAW ANDRZEJEWSKI
HENRYK GWÓŹDŹ
RENATA CZECH

Członkowie Zarządu:
JERZY KUBIK
BOLESŁAW IMIEŁOWSKI
JERZY SPALLEK
BOGUSŁAW BARŁÓG
GRZEGORZ KWAŚNIK
JÓZEF HERTEL
KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
Prezes:
TOMASZ SWOBODA
Wiceprezes:
JÓZEF JAGODA
Sekretarz:
JERZY LACKERT

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
W bieżącym roku upływa XVII kadencja (4 letnia)
działania PTTK i XIV naszego Oddziału
w Zawadzkiem. W roku 2013 odbywają się w PTTK
wybory nowych władz (XVIII Walny Zjazd Zarządu
Głównego odbędzie się we wrześniu). 12 kwietnia
odbył się XV Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Oddziału PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem. 34
delegatów (Reprezentujących 369 członków PTTK)
oraz zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele
władz gminnych i współpracujących z Oddziałem
zakładów pracy i instytucji oraz członkowie
ustępujących władz organizacji i jej zasłużeni
członkowie, obradowali w Centrum Turystycznym
w Zawadzkiem. Celem spotkania był wybór nowych
władz OZ/PTTK na kolejna 4-letnią kadencję. Aby to
nastąpiło ustępujące władze musiały zdać relacje ze
swojej dotychczasowej działalności. Sprawozdanie
Zarządu Oddziału zaprezentował dotychczasowy
prezes Alfred Feliks, Komisję Rewizyjną
reprezentował jej prezes – Tomasz Swoboda,
sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego zreferował
Ulrych Sklorz. Opinie były pozytywne i wszystkim

członkom ustępującego zarządu delegaci udzielili
absolutorium. W imieniu Oddziałowej Komisji
Kolarskiej, w prowadzonej dyskusji, głos zabrał
Stanisław Niewęgłowski – prezentując działalność
w ubiegłej kadencji. Uzupełnił tę wypowiedź
Bogusław Barłóg z Koła „Kamienie Szlachetne” ze
Strzelec Op. Sprawy Rady do Spraw Młodzieży
poruszył jej przewodniczący Piotr Jendruś. Nie obyło
się bez podziękowań dla naszego Oddziału PTTK.
Nie mogąc przybyć na spotkanie Starosta Strzelecki,
Józef Swaczyna, przesłał podziękowanie i gratulacje
listownie. Za owocną współpracę dziękował obecny
na Zjeździe jako delegat Koła PTTK „Leśnik”,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Zdzisław
Siewiera. Ciepłe słowa usłyszeliśmy także od
Dyrektora DPS w Zawadzkiem, przekazane za
pośrednictwem br. Pawła Siennickiego. Po dyskusji
nad perspektywami działalności Oddziału
w przyszłości, przeprowadzono wybory jego nowych
władz. Są one na każdym szczeblu tajne. Po
przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna
ogłosiła wyniki.

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Prezes:
ULRYCH SKLORZ
Wiceprezes:
PAWEŁ SIENNICKI
Sekretarz:
DANUTA SZULC
Członek:
BEATA JENDRUŚ
RYSZARD LIS
DELEGACI NA REGIONALNĄ KONFERENCJĘ ODDZIAŁÓW PTTK
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1. ALFRED FELIKS
2. ZDZISŁAW ANDRZEJEWSKI
3. PIOTR JENDRUŚ
4. BOLESŁAW IMIEŁOWSKI
Zjazd, to także okazja do podziękowań za współpracę dla instytucji i
aktywną działalność członków. Wyróżnienia uzyskali:
Odznaczenia i wyróżnienia Zarządu Głównego PTTK dla działaczy
naszego Oddziału: Brązowa Honorowa Odznaka PTTK
1. Maria Andrzejewska
2. Aleksandra Labus-Gałuszka
3. Stanisław Kiełek
4. Jerzy Spallek
5. Alfred Werner
Dyplom ZG PTTK
1. Maria Miszczyk
2. Renata Spallek
3. Renata Labus
4. Piotr Hudzik
5. Jerzy Czech
6. Bernard Kij
7. Artur Walkowiak
Zasłużony w Pracy PTTK Wśród Młodzieży w stopniu złotym
1. Eryka Kubica
Dyplom Honorowy PTTK za Pomoc i Współpracę
1. Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Regionalna Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Turystyki na
Śląsku Opolskim”
1. Barbara Brolik
2. Agata Feliks
3. Zdzisław Siewiera
4. Józef Hertel
5. Piotr Nawrot
6. SKKT PTTK przy PG w Kolonowskiem
7. SKKT PTTK przy ZSG w Kielczy
Instytucjom i osobom współpracującym
1. Józef Kotyś
2. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawadzkiem
3. Zarząd Firmy „IZOSTAL” w Zawadzkiem
Dyplom Z/O PTTK dla członków PTTK
1. Kwaśnik Grzegorz
2. Halina Łyżwa
3. br. Krzysztof Siemiński
4. Danuta Szulc
5. Andrzej Świstak

Mistrzowie Sekcji Zawadzkie

Dyplom Z/O PTTK dla osób współpracujących
1. Celina Cieślik
2. Agnieszka Jamrozik
3. Iwona Pietruszka
Odznaka 25 lat w PTTK
1. Eryka Kubica
2. Dawid Imiełowski
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Zawadczańska podstawówka
Obchody Dnia Wiosny czyli Dzień Samorządności
20 i 21 marca br. w Publicznej Szkole
Podstawowej w Zawadzkiem uczniowie witali długo
oczekiwaną wiosnę, a żegnali zimę. Mimo, że
odbywało się to w zimowej scenerii, wszyscy mieli
wiele nadziei, że skutecznie wiosnę zaprosimy tym
wydarzeniem w nasze progi. Dzień ten jest zarazem
Dniem Samorządności, więc uczniowie wiedli prym
i przygotowali się do niego bardzo starannie. Zaprosili
do wspólnej zabawy swoich członków rodzin:
rodziców, babcie, dziadków, rodzeństwo, bo przecież
rodzina jest oparciem, w rodzinie tkwi prawdziwa siła
każdego. Im mocniejszą się ma rodzinę tym więcej
będzie się mogło osiągnąć. Rodzina jest przykładem,
w niej budzą się nasze zainteresowania, przed nią
chwalimy się naszymi sukcesami, żalimy w sytuacji
porażki.
Dzień ten był okazją do wymiany doświadczeń,

chwaleniem się swoim hobby, wzbudzeniem
zamiłowania i zainteresowania swoim hobby innych.
W każdej klasie odbywał się swoisty pokaz swoich
ulubionych zwierzątek, wytworów prac plastycznych,
technicznych. Odbywały się warsztaty, prowadzone
przez członków rodziny, poświęcone nadchodzącym
świętom wielkanocnym: ozdabianie jajek, robienie
stroików, warsztaty kulinarne: pieczenie i ozdabianie
ciastek, wykonanie deserów. Rodzice opowiadali
o swoich pasjach, uczniowie z zaciekawieniem
słuchali opowieści o leśnych zwierzętach, folklorze,
tradycjach śląska opolskiego, przygotowaniach do
udziału w turniejach sportowych. Młodzież chętnie
dzieliła się swoim doświadczeniem związanym z
turystyką, sportem malarstwem, muzyką. Przyjemnie
było patrzeć jak uczniowie wraz z rodzicami,
babciami, dziadkami siedzą przy jednym stole,

Sukcesy gimnazjalistów z Zawadzkiego
Czas konkursów przedmiotowych zakończył się dla uczniów
zawadczańskiego gimnazjum bardzo pomyślnie. Szkoła może pochwalić się
wieloma zdolnym uczniami, z których dwóch wyróżnia się szczególną wiedzą,
dzięki której zasłużyli na udział w etapie wojewódzkim konkursów
przedmiotowych. Pierwszym z nich jest Bartosz Pamuła, który okazał się
rekordzistą w ilości wygranych konkursów zakwalifikował się do etapu
wojewódzkiego Konkursów: Chemicznego, Biologicznego, Fizycznego,
Matematycznego oraz Technicznego. Drugim z uzdolnionych uczniów jest Adrian
Smieszkoł, który został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
We wszystkich przedmiotowych konkursach w etapie gminnym uczniowie
Publicznego Gimnazjum nr 1 zajmowali miejsca w pierwszej trójce. W Konkursie
Polonistycznym drugie miejsce zajęła Agnieszka Poliwoda, a trzecie Justyna
Maryniak. W Konkursie Języka Angielskiego wyróżniła się Elżbieta Zajdel, która
zdobyła drugie miejsce, a w Konkursie Języka Niemieckiego na pierwszym
miejscu uplasowała się Julia Skoluda. Konkurs Chemiczny także okazał się
owocny. Na pierwszym miejscu znalazł się Bartosz Pamuła, drugie miejsce
zajęła Elżbieta Zajdel, a trzecie Weronika Paliwoda. Wszystkie trzy miejsca
przypadły nam w udziale także w Konkursie Biologicznym, w którym kolejne
miejsca zajęli Bartosz Pamuła, Elżbieta Zajdel oraz Michalina Kanoza. Konkurs
Matematyczny również okazał się dla naszych uczniów sukcesem. Na
pierwszym miejscu uplasował się Bartosz Pamuła, natomiast na trzecim
Weronika Poliwoda. W Konkursie Geograficznym drugie miejsce zajął Bartosz
Pamuła. Bez względu na osiągnięte wyniki wszystkim uczniom gratulujemy
zdolności i życzymy dalszych sukcesów.
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słuchają się, uczą się od siebie nawzajem, jak
z zaciekawieniem angażują się w wykonanie różnych
prac, które później złożyły się na piękną wystawę
szkolną.
Uczniowie klas młodszych dzień ten zakończyli
pochodem z Marzanną i skutecznie pożegnali się
z Zimą. Przy ognisku śpiewając piosenki przywitali
Wiosnę. Natomiast uczniowie klasy 5a wraz
z wychowawcą, na zakończenie obchodów Dnia
Samorządności dla klas 4-6 przygotowali piękny
apel „Grunt to rodzinka”.
Dziękujemy wszystkim członkom rodzin, którzy
znaleźli czas, przyszli do szkoły by pochwalić się
swoimi pasjami, było to naprawdę cenne dla nas
wszystkich.
Barbara Michael-Konarska, Marzena Jaskólska

Wiosenne spotkanie seniorów
Swój tegoroczny sezon rozpoczęli emeryci ze
Związku Emerytów Koło Zawadzkie, którzy spotkali
się 13 marca w nowo stworzonym klubie dla
seniorów. Wiosenne spotkanie miało na celu
zintegrowanie naszych członków, a ponadto
pozwoliło na miłe i przyjemne spędzenie czasu wśród
znajomych. Przybyło ponad 60 osób. Spotkanie
zaszczycili swoją obecnością Burmistrz
Zawadzkiego Mieczysław Orgacki oraz kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej Marek Kutyła.
Burmistrz Zawadzkiego zapoznał mieszkańców z

aktualnymi problemami gminy, których jest niezwykle
dużo począwszy od opieki medycznej poprzez nowe
inwestycje a skończywszy na problemach z PKP.
Kierownik OPS-u poinformował o przysługujących
seniorom usługach opiekuńczych oraz innych
formach dostępnych dla potrzebujących. Z kolei
przewodnicząca Koła Janina Sklorz przedstawiła
plan pracy na rok 2013 i poinformowała o programie
spotkań i planowanych wycieczkach. Reszta
spotkania upłynęła na indywidualnych rozmowach
przy kawie i cieście.

Sebastian Beier w gronie najlepszych
W dniach 19 i 20 marca br. ponad dwustu uczniów
z 66 szkół z całej Polski wzięło udział w XXII
Konfrontacjach Instrumentów Dętych Oława 2013.
W dniach tych od rana do wieczora odbywały się
przesłuchania w sali rycerskiej Urzędu Miasta oraz
auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oławie.
Sebastian Beier, który uczy się w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Strzelcach Opolskich zdobył
wyróżnienie. Sebastian gra na tubie pod czujnym
okiem Haralda Powrósło. Gratulujemy.

Cyfryzacja Opolszczyzny
22 kwietnia nastąpiło
wyłączenie transmisji
analogowej w naszym
województwie. Sygnał
cyfrowy jest już nadawany.
Telewizor musi odbierać
sygnał w standardzie DVBT MPEG-4. Można
sprawdzić w instrukcji
odbiornika czy spełnia on te
standardy. Jeżeli telewizor
jest starego typu i nie spełnia standardu DVB-T
MPEG-4 należy kupić dekoder lub wymienić
telewizor na nowy, spełniający te wymagania. Sygnał
telewizyjny dociera do naszych domów najczęściej
na trzy sposoby:
-poprzez antenę satelitarną,
-poprzez instalację telewizji kablowej,
-poprzez zwykłą antenę telewizyjną, która odbiera
sygnał z naziemnych masztów
telewizyjnych
rozstawionych w całej Polsce i rozsyłających sygnał
do tych właśnie anten.
Co się zmieni po wprowadzeniu cyfryzacji?

STUDIO URODY „KWIAT LOTOSU"
od poniedziałku do piątku
od godziny 13.00-15.00 dajemy
naszym klientom RABAT "happy hours".
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ JUŻ DZIŚ,
a za zabieg zapłacisz 10% taniej!
Rabat 10% nie obejmuje zabiegów w promocji.
www.LotosStudio.pl,
Małgorzata Piosek, tel.721 461 023
Hodowcy gołębi z Żędowic
Zawadzkie, ul. Powstańców Śl. 3a

Odbiorcy telewizji kablowej lub satelitarnej nadal
będą odbierać swój sygnał tak jak dotychczas. Nie
muszą kupować ani dekoderów, ani anten do
odbierania sygnału cyfrowego.
Zmiana sygnału z analogowego na cyfrowy przynosi
korzyści w pierwszej kolejności związane z jakością
obrazu oraz liczbą dostępnych kanałów. Należy
pamiętać, że sygnał cyfrowy to nowa technologia, ale
nie wszystkie telewizory mają urządzenie do
dekodowania tego sygnału.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej: www.cyfryzacja.gov.pl lub uzyskać pod
nr telefonu, na bezpłatnej infolinii: 800 007 788.
UWAGA
Nie daj się oszukać akwizytorom oferującym
dekodery po „promocyjnych” cenach. Kupuj
urządzenia w autoryzowanych serwisach. Jeśli nie
posiadasz wiedzy technicznej, nie kupuj zbędnego
sprzętu. Porozmawiaj na ten temat z rodziną,
przyjaciółmi, znajomymi. Warto również sprawdzić,
jak zachowuje się dekoder podłączony do
wcześniejszej anteny, aby nie kupować pokojowej
anteny DVB-T, którą sprzedawcy chętnie oferują „na
wszelki wypadek”.
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Konkurs Recytatorski SŁOWO
13 marca br. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
po raz szesnasty był organizatorem Konkursu
Recytatorskiego SŁOWO. Impreza organizowana
jest od 1998 roku i kierowana jest do uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem
konkursu jest przede wszystkim zachęcenie
młodzieży do czytania, popularyzacja literatury
pięknej, dbałość o żywe słowo oraz poszukiwanie
rozwiązań interpretacyjnych utworów poetyckich
i epickich. Każdego roku w konkursie bierze udział
około 50 młodych recytatorów z terenu województwa
opolskiego, prezentując różnorodne teksty literackie.
Każdy uczestnik ma za zadanie wygłosić dwa teksty
epicki i poetycki, a rywalizacja dokonuje się w dwóch
kategoriach wiekowych: uczniowie szkół
podstawowych oraz uczniowie gimnazjów.
W tym roku w tym konkursie wzięły udział również
uczennice z PG Nr 1 w Zawadzkiem, które wyróżniają
się swoimi zdolnościami deklamacyjnymi. Trzy
uczennice - Weronika Poliwoda, Wiktoria Tkaczuk
oraz Magdalena Nowak pokonały tremę i brawurowo
przedstawiły publiczności swoją interpretację
znanych tekstów literackich. Gimnazjalistki wysoko
postawiły poprzeczkę, wybierając niebanalne teksty

m.in. Sławomira Mrożka, Wisławy Szymborskiej czy
Johanna Wolfganga Goethego. Mimo, że oceniający
występy młodzieży jury było dość krytyczne w swojej
ocenie, ostatecznie wyłoniło najlepszych młodych
artystów. Wśród wszystkich recytujących na scenie
Domu Kultury osób na wyróżnienie bez wątpienia
zasłużyła Magdalena Nowak, która otrzymała
nagrodę z rąk przewodniczącego jury założyciela
Teatru Jednego Wiersza Krzysztofa Żylińskiego.

Dostojne Jubilatki
24 marca p. Anna Brol obchodziła Jubileusz 90.
urodzin. Jubilatka pochodzi z Żędowic, gdzie
prowadziła z mężem gospodarstwo rolne,
a równocześnie pracowała w Krupskim Młynie. Jest
miłą, pogodną i wyjątkową osobą, która przez całe
swoje ciężko pracowała i której los nie oszczędzał.
Jak sama mówi obecnie życie jest bardziej nerwowe,
kiedyś było biedniej, ale ludzie byli znacznie dla
siebie życzliwsi. Doczekała się 1 syna, 1 wnuka i 1
prawnuka. Otoczona jest miłością bliskich
i znajomych, którzy czule mówią do niej „ciocia”.

Mistrzostwa Polski Seniorów Karate
Organizatorem Mistrzostw było Stowarzyszenie
Sportowe Bushi-do Bydgoszcz, uczestniczyło w nich
150 zawodników z 32 klubów. Klub Karate Nidan
reprezentowało 8 zawodników w osobach: Ewa
Zajdel, Weronika Grejner, Natalia Szponder, Karolina
Trepka, Bartłomiej Barański, Patryk Szarek, Marcin
Zadrożny i Dariusz Sworeń. Młoda ekipa składająca
się z juniorów i zawodników, którzy dopiero osiągnęli
wiek seniora wywalczyła 3 medale w tym 2 srebrne i 1
brązowy. Z wyniku jesteśmy zadowoleni bo obsada
konkurencji była bardzo liczna i stojąca na
wysokim poziomie sportowym.

Medale dla naszego klubu wywalczyli:
Srebrne:
1. Szponder Natalia w konk. kumite seniorek (open).
2. Drużyna w składzie: Szponder Natalia, Trepka
Karolina i Zajdel Ewa w konk. kata drużynowe
seniorek.
Brązowe:
1. Drużyna w składzie: Bartłomiej Barański, Marcin
Zadrożny i Dariusz Sworeń w konk. kata drużynowe
seniorów.

Kolejną Jubilatką była p. Gertrud Hampel
z Kielczy, która 28 marca, obchodziła Jubileusz 95
lecia urodzin. Pani Gertrud urodziła się w Kielczy.
Jest sympatyczną i uśmiechniętą starszą panią.
Pochodzi z wielodzietnej rodziny. Dzieciństwo
i młodość przeżyła w trudnych czasach. Urodziła się
w czasie pierwszej wojny światowej, a podczas
drugiej straciła męża. Później przeprowadziła się do
Niemiec i prawie 30 lat tam żyła. Trzy lata temu
wróciła do Kielczy i mieszka razem z córką i jej
rodziną. Pani Gertrud doczekała się 1 córki,
2 wnuków i 5 prawnuków.

Życzenia dla Jubilatek płynęły od najbliższych, ale nie
tylko oni pamiętali o jubilatkach. Listy gratulacyjne
wraz z wiązankami kwiatów przekazał Burmistrz
Mieczysław Orgacki oraz kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Marek Kutyła. Życzymy solenizantkom
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Usługi opiekuńcze
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
oferuje usługi opiekuńcze. Oferta skierowana jest do
osób starszych, chorych, potrzebujących opieki oraz
do osób, które w pełni nie mogą zaopiekować się
swoimi bliskimi będącymi w potrzebie.
Zadzwoń, zapytaj jak możemy Ci pomóc
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie,
nr tel. 77 46 22 095,
e-mail: sekretariat@ops.zawadzkie.pl
Nasze opiekunki pomogą w higienie osobistej i przy
wykonywaniu czynności, z którymi osoba starsza ze
względu na wiek lub stan zdrowia nie radzi już sobie
samodzielnie.
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Podczas Gali Sportu podsumowano osiągnięcia zawadczańskich sportowców
Tegoroczna II Gala Sportu odbyła się 16 kwietnia w sali Kinoteatru w Zawadzkiem. W sali, oprócz sportowców, trenerów , działaczy, rodziców zasiedli też Burmistrz
Zawadzkiego Mieczysław Orgacki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem Stanisław Kiełek oraz grupa zawadczańskich radnych. Po przedstawionej prezentacji
klubów sportowych oraz organizacji działających w zakresie sportu, turystyki i rekreacji nikt z uczestniczących w Gali nie miał wątpliwości co do istnienia i funkcjonowania
dobrego sportu w Gminie Zawadzkie. Burmistrz Zawadzkiego podkreślił, że na sali znajdują się właśnie osoby, którym sport jest bliski i którzy świadomi są świetnej pracy jaką
na co dzień wkładają w rozwój swoich umiejętności sportowych i szlifowanie talentów swoich podopiecznych. Medale i sukcesy zdobywane i osiągane na arenach
sportowych województwa, kraju i świata są zdecydowanym i niepodważalnym potwierdzeniem ogromu pracy i wylanego potu na treningach. Sport rodzi się z pasji, wyniki
i sukcesy z ciężkiej pracy, a pasja i ciężka praca nad jej realizacją dają człowiekowi prawdziwe spełnienie, które mimo wszelkich trudności i problemów dnia codziennego
zwycięża w bezpośredniej konfrontacji. Poniżej sylwetki stypendystów oraz nagrodzonych zawodników, działaczy i trenerów.

Stanisław Fedor - Lekkoatletyka
Trener klasy mistrzowskiej w lekkiej
atletyce. Pierwszy trener Danuty Plewni,
która jest mistrzynią w rzucie oszczepem.
Jest trenerem w Klubie Tenisa Stołowego
MOKSIR Zawadzkie, którego zawodnicy
pod jego czujnym okiem zdobywają
czołowe lokaty w Polsce. Stanowi przykład
wzorowego społecznika.

Adrianna Kolczyk
Klub Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie

Dawid Hadamek - Klub Modelarski Zawadzkie

Uzyskała awans do I ligi. Na
Mistrzostwach Województwa w kategorii
młodziczek zdobyła 3 medale: 2 srebrne, 1
brązowy. Na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików zdobyła złoty
medal. Zajmuje czołowe miejsca
w rozgrywkach Pucharu Polski.

Na 59 Mistrzostwach Polski Modeli
Pływających został I v-ce Mistrzem Polski
w klasie F4c Junior oraz zajął II m-ce
w klasyfikacji zespołowej.
W Mistrzostwach Międzywojewódzkich
zdobył 2 srebrne i dwa brązowe medale, w
zawodach rejonowych może pochwalić się
1 złotym i 1 brązowym medalem.

Krzysztof Matusiak - SSKS Stal Zawadzkie
Zawodnik klubu Stal Zawadzkie od 1999
r. Występuje na pozycji bramkarza.

Janusz Foks - SSKS Stal Zawadzkie
Zawodnik Klubu Stal Zawadzkie od
2002 r. Instruktor szkółki piłkarskiej
i animator zajęć w czasie wakacji letnich
na placu zabaw w Zawadzkiem.

Zbigniew Sworeń - Klub Karate Nidan

Ryszard Maśniak - ASPR Zawadzkie

Wprowadził 3 zawodników do kadry
województwa młodzików oraz 6 do Kadry
Narodowej, jego podopieczni uczestniczyli
w mistrzostwach Świata i Europy (zdobywszy 3
srebrne i 5 brązowych medali),
w Mistrzostwach Polski podopieczni wywalczyli
27 medali, w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach wywalczyli 9 medali (2 złote, 2
srebrne, 5 brązowych). W 2012 roku zawodnicy
udział wzięli w 24 zawodach rangi krajowej
i wywalczyli 233 medale w tym: 51 medali
złotych, 69 srebrnych i 113 brązowych medali,
co pozwoliło klubowi na zajęcie VII miejsca w
klasyfikacji krajowej. Współtwórca
Międzynarodowego Turnieju Rada Regentów,
organizator cyklicznego Turnieju
Mikołajkowego oraz wypoczynku letniego.

Prezes klubu sportowego ASPR
Zawadzkie i pierwszoligowego zespołu
piłki ręcznej, wychowankowie jego klubu
osiągają sukcesy o randze krajowej
i międzynarodowej w kategoriach
młodzieżowych, współtwórca ASPR,
twórca i dyrektor dwóch największych
turniejów piłki ręcznej w Zawadzkiem.

Paweł Zagórowicz - ASPR Zawadzkie
Jego drużyna zajęła: IV miejsce
w
Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjalnych,
Mistrzostwo Województwa Opolskiego
Szkół Gimnazjalnych. Zajęli ponadto I
miejsce w Klubowych Mistrzostwach
Województwa – w kategorii junior i II miejsce
w Klubowych Mistrzostwach Województwa –
w kategorii junior młodszy. W Gimnazjadzie
wojewódzkiej: zdobył srebrne medale w
skoku w dal i w sztafecie 4 x 100. Powołany
do kadry Polski szczypiorniaka.

Marian Jędrysik
SSKS Stal Zawadzkie, LKS Naprzód Kielcza
Wieloletni działacz sportowy, wieloletni
członek Klubu Stal Zawadzkie. Jest
sędzią piłkarskim. Stanowi wzór
prawdziwego społecznika.

Artur Wisniowski - Klub Modelarski Zawadzkie

Ewa Zajdel - Klub Karate Nidan
Drużynowo I, II miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych Juniorów
i Młodzieżowców Karate i III miejsce
indywidualnie. Jest członkinią kadry
klubowej.

11

Na 59 Mistrzostwach Polski
Pływających został II v-ce Mistrzem
Polski w klasia F4a Młodzik oraz został
zajął II v-ce Mistrzem Polski Modeli
samochodów RC. W Mistrzostwach
Międzywojewódzkich zdobył 1 brązowy
medal.

Marcin Zadrożyny - Klub Karate Nidan
Reprezentant KK Karate Nidan. Drużynowo
II i III miejsce na Mistrzostwach Polski AZS w
Karate. Członek kadry klubowej i kadry
Polski.

Dariusz Dombrowski - SSKS Stal Zawadzkie
Od 2002 r. trenuje piłkę nożną. W wieku
17 lat rozpoczął występy w drużynie
seniorów. Stanowi wzór dla swoich
rówieśników i młodszych kolegów.

Bartłomiej Barański - Klub Karate Nidan

Julia Bartoszek
Klub Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie

Adam Bogdon - Klub Modelarski Zawadzkie

Anna Gosztyła
Klub Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie

Zajął III miejsce indywidualnie oraz III
drużynowo
na Mistrzostwach Polski
Seniorów Karate. Jest członkiem kadry
klubowej i kadry Polski. II miejsce
indywidualnie oraz II i III miejsce
drużynowo na Mistrzostwach Polski AZS w
Karate. Zdobył III miejsce indywidualnie
oraz 2 x II miejsca drużynowo
w Mistrzostwach Polski Kadetów, Juniorów
i Seniorów Karate.

Osiąga bardzo wysokie wyniki na
zawodach szczebla ogólnokrajowego. W
Półfinale Mistrzostw Polski zdobyła 1 złoty
i 1 srebrny medal. W Mistrzostwach
Międzywojewódzkich zdobyła 1 złoty
medal. W Mistrzostwach rangi
wojewódzkiej zdobyła: 1 medal złoty,
2 srebrnych. Jej osiągnięcia pozwoliły na
awans do turniejów ogólnopolskich bez
konieczności rozgrywania eliminacji woj.

Jest Wicemistrzem Polski w klasie F4a
Junior i II Wicemistrzem Polski klasa F4c
i F4b Junior, wicemistrzem Polski
zespołowo podczas 59 Mistrzostw Polski
Pływających Modeli Redukcyjnych oraz
Zdobywcą Pucharu Polski klasa F4c, F2a.
W Mistrzostwach Polski zdobył: 3 złote
medale i 11 srebrnych.

Na Mistrzostwach Polski Szkół
Gimnazjalnych zajęła II miejsce.
W Mistrzostwach Wojewódzkich zdobyła:
3 złote medale, 3 srebrne i 1 brązowy.
Zajmuje czołowe miejsca w rozgrywkach
ligowych o zasięgu ponadregionalnym
(II liga).

Mateusz Labus - Klub Modelarski Zawadzkie

Danuta Plewnia - Lekkoatletyka, rzut oszczepem

Karolina Trepka - Klub Karate Nidan

Posiada najwyższą klasę mistrzowską
krajową M (w Polsce w 2012 r. tylko 7 osób
posiadało klasę M). Zajęła I miejsce na
Akademickich Mistrzostwach Polski, III
miejsce na Mistrzostwach Polski AZS, I
miejsce w Mistrzostwach Polski
Politechniki oraz 6 miejsce na
Mistrzostwach Polski Seniorów.

Zajęła III (drużynowo) miejsce na
Mistrzostwach Polski Seniorów Karate, II
miejsca (drużynowo i indywidualnie) na
Mistrzostwach Polski Karate Shotokan. Na
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,
Juniorów i Młodzieżowców Karate zajęła I i
II miejsce indywidualnie oraz I i III
drużynowo.wzięła udział w Mistrzostwach
Europy. Jest członkinią kadry klubowej
i kadry Polski.

Denis Hertel - ASPR Zawadzkie
W drużynie zdobył: Mistrzostwo
Województwa Opolskiego Szkół
Ponadgimnazjalnych. Zajęli ponadto
I miejsce w Klubowych Mistrzostwach
Województwa – w kategorii junior i II
miejsce w Klubowych Mistrzostwach
Województwa – w kategorii junior młodszy.
Powołany został do kadry Polski.

Julia Drzozga
Klub Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie

Mistrz Polski Pływających Modeli
Redukcyjnych w klasie F4a Młodzik,
zdobywca Pucharu Polski w tej klasie. Zajął
I miejsce na Międzynarodowych
Mistrzostwach Śląska i II miejsce
zespołowo. Jest Wicemistrzem Polski
zespołowo podczas 59 Mistrzostw Polski
Pływających Modeli Redukcyjnych. W
klasyfikacji Pucharu Polski zajął II miejsce.

Weronika Grejner - Klub Karate Nidan

N a M i s t r z o s t w a c h P o l s k i S z k ó ł III miejsce indywidualnie na Mistrzostwach
Gimnazjalnych zajęła II miejsce. W Polski Kadetów, Juniorów i Seniorów
Mistrzostwach Wojewódzkich zdobyła: Karate. Na Mistrzostwach Polski Juniorów
3 złote medale, 2 srebrne i 6 brązowych. Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców
Zajmuje czołowe miejsca w rozgrywkach Karate I miejsce indywidualnie i I miejsce
ligowych o zasięgu ponadregionalnym drużynowo. Członkini kadry klubowej
i kadry Polski.
(II liga).

Piotr Puszkar - ASPR Zawadzkie

Dariusz Sworeń - Klub Karate Nidan

W d r u ż y n i e z d o b y ł : M i s tr z o stw o
Województwa Opolskiego Szkół
Ponadgimnazjalnych. Zajęli ponadto
I miejsce w Klubowych Mistrzostwach
Województwa – w kategorii junior i II
miejsce w Klubowych Mistrzostwach
Województwa – w kategorii junior
młodszy.

III miejsce indywidualnie i III drużynowo na
Mistrzostwach Polski Kadetów, Juniorów i
Seniorów Karate. Wziął udział w Pucharze
Europy. Członek kadry klubowej i kadry
Polski.

Dodamy jeszcze, że galę muzycznie ubarwił Zespół Mażoretek z Dobrzenia Wielkiego, zaś dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Zawadzkiem wprowadzały nagrodzonych na scenę oraz wręczały dyplomy.
Galę zakończyły podziękowania za współpracę Burmistrza Zawadzkiego skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych.
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Wieści z Kielczy
Podwójny sukces pingpongistów
W Brzegu odbył się Finał Mistrzostw
Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych
w Indywidualnym Tenisie Stołowym, w którym
w kategorii dziewcząt wzięła udział uczennica
Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Kielczy - Julia
Bartoszek. W turnieju uczestniczyło 31 zawodniczek
z całego województwa opolskiego, które w etapach
powiatowych i półfinale wojewódzkim zajęły czołowe
miejsca. Julia doszła aż do finału, podczas którego
uległa swojej klubowej koleżance, zdobywając
ostatecznie tytuł V-ce Mistrzyni Województwa
Opolskiego w swojej kategorii. Wysokie miejsce Julii
nie było jedynym sukcesem, jaki odnieśli uczniowie
tej szkoły w ostatnim czasie w tenisie stołowym.
Natomiast 5 marca 2013 r. w Korfantowie odbyła się
tzw. Gimnazjada – Indywidualne Mistrzostwa
Województwa Opolskiego w Tenisie Stołowym w
kategorii chłopców klas gimnazjalnych, na których
swoją obecność zaakcentowali również uczniowie
szkoły w Kielczy. Do etapu wojewódzkiego, po
przejściu etapu powiatowego i półfinału
wojewódzkiego, zakwalifikował się Dominik
Bartoszek – brat Julii, który po wielu zaciętych
meczach zdobył brązowy medal, zajmując ostatecznie III miejsce w województwie w swojej kategorii.
Poziom gier na mistrzostwach był wysoki, ponieważ
większość zawodników zrzeszona jest w klubach
tenisa stołowego. Należy zaznaczyć, iż na co dzień

Julia i Dominik reprezentują KTS MOKSiR
Zawadzkie, prowadzony przez Martę Lityńską i
Stanisława Fedora.

Międzynarodowe Święto Pracy, obchodzone
1 maja, budzi u nas mieszane uczucia. Skojarzenia
z komunistyczną przeszłością są w jego przypadku
oczywiste. Lecz święto to, choć przez komunistów
zawłaszczone, nie jest wyłącznie ich świętem. 1 maja
jest w pierwszym rządzie świętem robotniczym
i pracowniczym. Jego geneza jest ściśle związana z
walką o najbardziej uniwersalny postulat
międzynarodowego ruchu robotniczego:
wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy.
„Uczestnictwo w pochodach pierwszomajowych było
obowiązkowe i surowo egzekwowane przez
sprawdzanie list obecności. Odmowa udziału w
paradzie była równoznaczna z buntem. Osoba
niepodporządkowana doświadczyć mogła różnych
represji, łącznie ze zwolnieniem z pracy. Na
wszystkich, którzy ze strachu lub dla świętego
spokoju zdecydowali się wystąpić w korowodzie
błaznów, czekała nagroda. Na specjalnych
straganach piętrzyły się pęta kiełbas, serdelków,
pomarańczy, cytryn i czekolady, po które ustawiały
się długie kolejki uczestników pochodów...”

3 maja narodowe i kościelne święto
Od lewej Julia Bartoszek

Wiara, nadzieja, miłość...
27 marca najmłodsi, średni i najstarsi uczniowie
ZS-G im. Wincentego z Kielczy połączyli swoje siły,
by wprawić w świąteczny nastrój zgromadzonych na
sali byłych i obecnych pracowników szkoły oraz
swoje koleżanki i kolegów ze szkolnej ławy. Chór
zaśpiewał przepiękną i romantyczną piosenkę.
Maluchy z klasy drugiej opowiedziały nam pięknie o
świątecznych tradycjach. Uroczo prezentowały się
najpierw w strojach ludowych, a potem jako śliczne
kurczaczki. Dziewczyny z klasy piątej i szóstej
przeżywały typowe dylematy zakochanych

Majowe święta
1 maja - czy ktoś jeszcze pamięta...?

nastolatek; podpowiedziały jakimi śląskimi
specjałami trafić do serca wybranka. Poza tym
ukazały groźne oblicze, przygotowując się do
dyngusowego ataku na biednych, nieświadomych
zagrożenia chłopaków. Klimat w nastrojowy
i refleksyjny zmienili stremowani trzeciogimnazjaliści.
Ukazali postać Tego, który czyni z Wielkanocy coś
więcej niż tylko święta pełne pisanek, kurczaczków
i smakołyków. Na zakończenie przypomnieli jakże
piękne słowa Hymnu o miłości św. Pawła.

Święto Matki Boskiej Królowej Polski
zainicjowane zostało przez króla Jana Kazimierza,
który po cudownej obronie Jasnej Góry przed
Potopem Szwedzkim ogłosił dnia 1 kwietnia 1656
roku, w katedrze we Lwowie Matkę Bożą Najświętszą
Królową Korony Polskiej. Po odzyskaniu
niepodległości, po 120 latach niewoli, Jasna Góra
znów zajaśniała jako Twierdza Maryjna, a Matka
Najświętsza jako Królowa Polski. Papież Pius XI
w 1924 roku ustanowił specjalne święto Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski i pozwolił je obchodzić
w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To
święto ma charakter wyjątkowy. Jest to święto
narodowe, bo ma odniesienie do Konstytucji 3 Maja,
a równocześnie święto Kościoła polskiego.
Święto 3 Maja to odwołanie się do jednego
z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii.
Wśród największych dzieł prawno-politycznych
dawnej Rzeczypospolitej Ustawa Rządowa z 3 maja
1791 r. zajmuje bardzo ważne miejsce. Była pierwszą
w Europie, a drugą po amerykańskiej, ustawą
zasadniczą regulującą podstawowe kwestie
społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli
oraz zasady organizacji władz państwowych,
wreszcie zagadnienia związane z obroną całości
terytorium Rzeczypospolitej.. Konstytucja 3 Maja
chlubnie zapisała się w dziejach powszechnych;
w rozwoju demokracji, parlamentaryzmu,
nowoczesnej myśli politycznej.
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Jesteśmy tacy sami

A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom

26 marca br. odbyło się drugie spotkanie z cyklu
„Jesteśmy tacy sami” z panią Agnieszką
FILIPKOWSKĄ, dla której dzieci z naszej szkoły
zbierają nakrętki. Oto , co pisze o sobie sama pani
Agnieszka: Nazywam się Agnieszka Filipkowska,
jestem z Gliwic i choruję na rdzeniowy zanik mięśni
typu 1. Według rokowań dzieci z tym typem żyją góra
do kilkunastu lat. Obecnie mam 32 lat, z czego około
25 żyję na kredyt. Dzięki rehabilitacji 5 razy
w tygodniu ja wciąż sama oddycham, jem, piszę.
Skończyłam filologię germańską a obecnie jestem
doktorantką na Uniwersytecie Śląskim. Niestety moja
choroba postępuje ostatnimi laty szybko
i uniemożliwia mi aktywne życie. Coraz ciężej
samodzielnie mi siedzieć czy oddychać. Jedyną
szansą na spowolnienie objawów choroby jest
terapia genowa prowadzona w cenionej na świecie
klinice w Chinach - www.beikebiotech.com. Jej
miesięczny koszt to 30 tys. USD i niestety mnie, ani
mych rodziców nie stać na poniesienie takich
kosztów. W związku z tym z przyjaciółmi zbieram
i oddaje do skupu plastikowe nakrętki.
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ZBIERAJ PROSZĘ
PLASTIKOWE NAKRĘTKI
TO CIĘ NIC NIE KOSZTUJE!
Kontakt: 604978105
Link do mojego bloga: www.agafilka.blox.pl
Organizatorem spotkań z cyklu „Jesteśmy tacy sami”
jest nauczycielka języka niemieckiego z PSP
w Zawadzkiem - pani Jolanta Czaja (prywatnie
przyjaciółka pani Agnieszki). W tym roku z powodów
organizacyjnych spotkanie odbyło się w auli
gimnazjum. Z miłym gościem spotkały się dzieci
z podstawówki i młodzież gimnazjalna ze swoimi
nauczycielami. Swoją sympatię i chęć pomocy pani
Agnieszce zakomunikowali swoją obecnościąprzedstawiciel władz miejskich p. Stanisław Kiełek
oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Zawadzkie p.
Agnieszka Jamrozik. Pani Filipkowska opowiedziała
słuchaczom o uśmiechu, ale też troskach jakie niesie
ze sobą jej każdy dzień, o radości jaką daje jej to, co
nam, zdrowym, wydaje się tak powszednie. Pani
Agnieszka podziękowała wszystkim za wsparcie w
akcji zbierania korków oraz za wszystkie dowody
sympatii i przyjaźni. Dzieci miały mnóstwo pytań,
a pani Agnieszka wiele cierpliwości, by na nie
wszystkie odpowiedzieć. Spotkanie przebiegło
w miłej, ciepłej atmosferze.

Bezpłatne porady psychologa
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad
psychologa w Punkcie Konsultacyjnym
w Zawadzkiem. Punkt Konsultacyjny mieści się
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem wejście od strony Pogotowia Ratunkowego
Krystyna Kowalska - psycholog kliniczny przyjmuje
w godzinach 13.00 – 16.00 w następujących dniach:
- 6 i 16 maja
- 13 i 27 czerwca
- 11 i 25 lipca
- 8 i 29 sierpnia
- 12 i 26 września
- 10 i 24 października
- 14 i 28 listopada
- 2 i 16 grudnia
Rejestracja pod numerem telefonu: 77 550 01 17

14

„Mój kraj. Moja ojczyzna”
Już od najmłodszych lat uczymy dzieci
patriotyzmu. Uświadamiamy dzieciom kim
jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza
przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do
kraju ojczystego. 10 kwietnia w Publicznym
Przedszkolu w Kielczy odbył się konkurs
recytatorski pod hasłem
„Mój kraj. Moja
ojczyzna”. Udział w nim wzięło 15
dzieci z
różnych kategorii wiekowych. Wiersze
tematycznie mówiły o Polsce, o fladze narodowej i

godle Polski. Dzieci, które występowały uczyły się
wierszy w domu. Rodzice zadbali o to, aby dzieci
pięknie deklamowały swoje wiersze, zwracając
uwagę na styl i dykcję oraz intonację głosu.
Recytowane wiersze oceniało jury, które wyłoniło
zwycięzców. I tak:
1 miejsce zajął Marcel Garcorz.
2 miejsce zajęła Dagmara Grondes.
3 miejsce zajęła Julia Michali.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Kurs pierwszej pomocy
W Polsce co druga
osoba nie zna zasad
udzielania pierwszej
pomocy. Jednym
z głównych zadań Polskiego
Czerwonego Krzyża jest
u ś w i a d a m i a n i e
społeczeństwu jak ważna
jest to wiedza. Tradycja
szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy
sięga początków istnienia Polskiego Czerwonego
Krzyża, tj. 1919 roku. Działalność związaną
z pierwszą pomocą prowadzą dla różnych grup
wiekowych - od najmłodszych (przedszkolaki) po
osoby dorosłe, które np.: w wolnym czasie będąc
na emeryturze chcą nauczyć się zasad udzielania
pierwszej pomocy.
Klub Honorowych Dawców Krwi
w Zawadzkiem zaprasza Państwa do zgłaszania
swojego udziału w kursach udzielania pierwszej
pomocy. Kursy odbywać będą się w siedzibie
Klubu w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem. Chętnych prosimy o zapisy
u Prezesa Klubu Tadeusza Jarawka, nr telefonu
783043777.
Kurs podstawowy:
- 16 godzin dydaktycznych
- 2 dni szkolenia
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- 90,00 zł od osoby
Kurs elementarny:
- 5 godzin dydaktycznych
- 1 dzień szkoleniowy
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- 60,00 zł od osoby.
Możliwe wystawienie faktury na wskazane
instytucje.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Od kilku lat Zarząd Miejsko Gminny ZOSP RP
w Zawadzkiem wspólnie z Zarządami jednostek OSP
działających na terenie naszej gminy przeprowadza na
szczeblu szkół gimnazjalnych w poszczególnych
miejscowościach eliminacje środowiskowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Eliminacje te odbyły się 4 marca 2013 nr. w 2 klasach
gimnazjum. Miejsca kwalifikujące się do drugiego etapu
turnieju na szczeblu gminnym zajęli:
gimnazjum Zawadzkie: Bartosz Pamuła (1 m-ce), Marcin
Pietrek (2 m-ce), Armin Juretko (3 m-ce)
gimnazjum Żędowice: Dawid Pyttel (1 m-ce), Dawid

Gwóźdź (2 m-ce), Dominik Zyzik (3 m-ce)
gimnazjum Kielcza: Paweł Poloczek (1 m-ce), Świerzy
Michał (2 m-ce), Kornelia Głowania (3 m-ce)
Wyżej wymienione osoby w dniu 15 marca br. brały udział
w II etapie turnieju - szczeblu gminnym kwalifikującym do
eliminacji powiatowych.
W dniu 5 kwietnia br. naszą gminę reprezentowali
w powiecie: Paweł Poloczek z ZSG w Kielczy, Dawid
Pyttel z ZSG w Żędowicach i Michał Świerzy z ZSG
w Kielczy. W eliminacjach powiatowych nasi zajęli
miejsca poza pierwszą dziesiątką.
H. Bartoszek - Prezes ZMG ZOSP RP

Krwiodawcy w akcji
Krew jest tkanką złożoną z komórek-krwinek
czerwonych, białych i płytkowych, które pływają
w części płynnej krwi zwanej osoczem lub plazmą.
Jedną z cech krwi ludzkiej jest jej zróżnicowanie
serologiczne-człowiek ma jedną z czterech grup krwi:
A, B, AB lub 0. Oprócz grupy krwi układu AB człowiek
może posiadać na swoich krwinkach antygen Rh D.
Posiada go około 85 % ogółu ludności-taką krew
określa się jako Rh dodatnią. Pozostałe 15 % ludzi nie
ma tego antygenu-ich krew określa się jako Rh
ujemną. Grupę krwi układu AB i Rh oznacza się u
każdego potencjalnego biorcy(pacjenta) po to, aby
chory otrzymał do przetoczenia zawsze zgodną
grupowo krew lub osocze. Dla wielu chorych jedynym
ratunkiem jest przetoczenie krwi. Czy możesz im
pomóc? TAK! Możesz zostać krwiodawcą.
5 kwietnia br. Zarząd Miejsko-Gminnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi im.dr Karola
Marcinkowskiego zorganizował kolejna akcję,
w której uczestniczyło 44 osób i oddano ponad 19
litrów krwi.
Kolejna akcja przeprowadzona zostanie w dniu
7 czerwca w specjalistycznym autobusie przed
budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem w godzinach od 8.00 do 12.00.
Zapraszamy. Na twoją krew i osocze czekają
tysiące chorych.
A tym, którzy oddają krew należą się słowa
podziękowania.

Śląskie Beranie w Żędowicach
21 marca po raz 16. w ZSG w Żędowicach odbyły
się eliminacje gminne konkursu gwary śląskiej. Do
rywalizacji stanęło 10 uczniów szkoły podstawowej,
którzy prezentowali śląskie monologi. Cztery grupy
gimnazjalistów przedstawiły scenki rodzajowe, w
których nie tylko popisali sie znajomością gwary, ale i
umiejętnościami aktorskimi. W tym gronie znalazła
się - jako jednyna – Kamila Lorek z Zawadzkiego.
Kielcza nie wystawiła swojej reprezentacji.
Wśród uczniów prezentujących monologi wygrał
Adam Koźlik, który bardzo swobodnie, bez tremy
opowiedział o życiu na wsi. II miejsce zajęła Wiktoria
Lechowicz wykonując monolog pt.,,Nasze tradycje”,
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III – Natalia Kordeczka mówiąca o Wielkim Tydniu.
Wyróżnione zostały: Kamila Lorek - ,,Jak to downi
z tom żyniaczkom boło” oraz Olivia Turek - ,,Ciynżkie
życie moji muterki”. W kategorii zespołowej
zwyciężyła klasa 3 gimnazjum scenką
,,Domówka,
OSP Zawadzkie
melanż, a może sobótka”. II miejsce przyznano
uczniom z klasy 1 i 3 za scenkę pt.,,Kolyjka”, III
miejsce – klasie 2 - ,,Jak Maryjka swojego Francika
na dobro droga sprowadzioła”.
Podczas berania zaprezentował się Taneczny Zespół
Dziecięcy ,,Żędowianie” oraz dzieci grające na
instrumentach. Organizatorkami konkursu były Anita
Stachowska i Jolanta Baron. Układy taneczne

opracowała Jadwiga Breguła, a o oprawę muzyczną
zadbała Sybilla Czech.
W niedzielę, 24 marca młodzi wykonawcy
zaprezentowali się po raz drugi. Tym razem byli
oklaskiwani przez mieszkańców wsi.
Laureaci eliminacji gminnych wystąpili w finale XX
Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego
,,Śląskie Beranie” w Izbicku. Zespół przedstawiający
,,Kolejkę” zajął 1. miejsce, a klasa druga gimnazjum
została wyróżniona za scenkę ,,Jak Maryjka swojego
Francika na dobrą drogę naprowadzioła”. W kategorii
klas I -IV Adam Koźlik zajął 2. miejsce monologiem
,,Życie na wsi”.

Wieści z żędowickiej szkoły
Młodzież recytowała poezję niemiecką
W żędowickiej szkole odbyły się eliminacje
gminne konkursu recytatorskiego ,,Jugend tragt
Gedichte vor”-,,Młodzież recytuje poezję”. Celem
konkursu jest przybliżenie twórczości
niemieckojęzycznych poetów oraz propagowanie
piękna żywego słowa. Do konkursu przystąpiło 18
uczestników z trzech szkół. Recytatorzy
zaprezentowali się w dwóch utworach poetyckich.
Jury w składzie: Jolanta Czaja, Urszula Piekacz,
Joanna Podwińska-Kolibaba, Barbara Dylong i Anton
Zyzik oceniało wymowę, intonację, pamięciowe
opanowanie tekstu, sposób zinterpretowania
utworów, czyli wrażenie artystyczne, jakie wywołały.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii uczniów szkół podstawowych:
1. Olivia Kopyra kl.4 (ZSG Żędowice)
2. Adam Koźlik kl.4 , Olivia Turek kl.5 (ZSG Żędowice)
Wiktoria Lechowicz kl.5 (ZSG Żędowice)

Wiktoria Bryniowska kl.5 (ZSG Żędowice)
3. Mikołaj Grycz kl.5 (PSP Zawadzkie)
W kategorii uczniów gimnazjum:
1. Viktoria Spałek (PG nr1 Zawadzkie)
Emilia Nowak (ZSG Kielcza)
2. Robert Signus (ZSG Żędowice)
Adrianna Guzy (ZSG Żędowice)
Mateusz Gwóźdź (ZSG Żędowice)
Fabian Labus (ZSG Żędowice)
Wszystkie w/w osoby zakwalifikowały się do etapu
rejonowego.
Konkurs uświetniły występy tancerzy z zespołu
,,Żędowianie” oraz instrumentaliści: Olivia Turek
(skrzypce), Wiktoria Lechowicz (flet) i akompaniujący
im Robert Signus.
Zarówno recytatorzy, jak i inni wykonawcy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami kolegów, koleżanek
i zgromadzonych mieszkańców Żędowic.

Ciekawe warsztaty
W kwietniu br. uczniowie klas młodszych
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach
brali udział w cyklicznych warsztatach plastycznotechnicznych organizowanych przez Castoramę w
Opolu. Zajęcia prowadzone były w ciekawej formie.
Przygotowano profesjonalne stanowiska pracy.
Dzieci korzystały z różnorodnych materiałów i

życzliwej pomocy organizatorów. W efekcie powstały
ciekawe kompozycje, które tematyką nawiązywały do
świąt wielkanocnych i wędrówek po Polsce.
Uczestnicy warsztatów w interesujący sposób
spędzili dzień, każdy z nich wrócił do domu z
własnoręcznie wykonaną pracą.

Nominacja
Małgorzata Kozioł Dyrektor Zespołu Szkolno
Gimnazjalnego w Żędowicach została nominowana
do nagrody „Perła Roku 2013”. Perła Roku to osoba
Przebojowa, Elokwentna, Rezolutna, Łebska,
Ambitna. I taką zapewne osobą jest p. Małgorzata.

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Kroszonkarskiego – Ewelina Strzelbicka
Ewelina Strzelbicka po raz trzeci uczestniczyła
w konkursie kroszonkarskim w Opolu. W latach
poprzednich została zauważona i wyróżniona przez
jury. W tym roku zdobyła 3. miejsce w kategorii
dziecięco-młodzieżowej. Ewelina może pochwalić
się również sukcesem w konkusie ,,Ale jajo!”
w Kielczy, gdzie uplasowała się na 1. miejscu. Do
konkursów przygotowywała się pod kierunkiem
Urszuli Piekacz.

Spotkanie uczniów kl. I-III
Uczniowie klas I – III spotkali się z Leśniczym
Józefem Sznajder. Dzieci z uwagą słuchały
opowiadania o zwierzętach żyjących na naszym
terenie i wykazały się wiedzą na temat właściwego
zachowania się w lesie. Miła atmosfera w czasie
spotkania przyczyniła się do tego, że uczniowie
chętnie zabierali głos, zadawali pytania, co
spowodowało poszerzenia ich wiedzy przyrodniczej.
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APTEKI DYŻURUJĄ
Rozmaitości - Dowcipne zagadki
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Kochane MAMY
Maj to także Święto Matki. Maj to miesiąc
najpiękniejszy, Taki świeży i pachnący, Wam MAMY,
go oddajemy by ten dzień był najcudniejszy...Dzień
Matki obchodzimy co roku 26 maja. Mama często
poświęca swoje życie i dopasowuje je do naszego.
Daje nam do zrozumienia, że nie ma dla niej w życiu
nic cenniejszego, niż nasza osoba. Oddaje całą
siebie, kocha nas bezwarunkowo. Jest cierpliwa,
wspiera nas w trudnych chwilach, wierząc, że
w końcu wszystko się uda. Nie rzadko w naszych
niepowodzeniach życiowych, cierpi razem z nami.
Przekazuje nam swą siłę i ogromną cierpliwość.
Jednym słowem jest osobą na której, nie zależnie od
sytuacji można polegać - możemy liczyć na nią na
każdym etapie naszego życia. Najdroższym Mamom!
Zawsze cierpliwym, oddanym, troskliwym, zawsze
spieszącym z pomocą, życzymy sto lat w szczęściu
i zdrowiu!
Jedno jest serce, wiedz, jedno, jedyne,
co dzieli twe łzy, twoje smutki, radości,
jedno jest serce, to serce matczyne,
pełne dobroci i pełne radości.
Wraz z tobą śmieje się, wraz z tobą płacze,
śpieszy się z pomocą w najmniejszej potrzebie,
wszystko zrozumie i wszystko przebaczy,
walczy, pracuje i bije dla ciebie.
Ciepłem ogrzeje cię swym jak ognisko,
kiedy łza w oczach zakręci się słona;
jedno jest pewne na świecie schronisko –
serce matczyne, matczyne ramiona.
Jest tylko jedna istota, pamiętaj,
która ci krew swą odda do ostatka,
jedno jest słowo tak wielkie, tak święte,
takie jedyne na świecie, to – Matka.
Matka – Anna Rudowcowa
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Odpowiedzi:
1.Ciele w kasku
2. Zależy z jakiej spadnie wysokości
3. Drut kolczasty
4. Mucha na wstecznym biegu
5. Z przeddzidzia przeddzidzia, sróddzidzia
przeddzidzia, i zadzidzia przeddzidzia
6. Pora na dobranoc
7. Mucha w ortalionowym płaszczu
8. W wojsku niemożliwe są tylko dwie rzeczy:
okopać się w wodzie i przewrócić hełm na lewa
stronę
9. Radio

maj

1. A co to jest krzyżówka krowy z żółwiem?
2. A czy akumulator może zabić człowieka?
3. Krzyżówka węża z jeżem?
4. A wiesz, co to jest: lata po pokoju i robi yzb, yzb,
yzb...
5. A z czego się składa przeddzidzie dzidy krótkiej
bojowej ogólnowojskowej?
6. Co Miś Uszatek je na kolację?
7. Co to jest łazi po ścianie i szeleści?
8. Co w wojsku jest niemożliwe?
9. Co to jest: siedzisz w Warszawie, a słyszysz
Londyn?

Rady babuni
Kakao można uszlachetnić wlewając do gorącego,
ale nie wrzącego płynu utarte z cukrem żółtko. Płyn
będzie gęsty, jedwabisty, a aromat kakao wystąpi
jeszcze silniej.
.................................
Cukier stosowany w małych ilościach do potraw
solonych nie słodzi, ale wysubtelnia smak potrawy
np. zupa pomidorowa, kalafior, brukselka
.................................
Frytki usmażą się szybciej i będą smaczniejsze, jeśli
zanurzymy je na kilka minut we wrzącej wodzie
i pozwolimy im wyschnąć przed położeniem na
tłuszcz.
.................................
Mięso należy panierować bezpośrednio przed
smażeniem. Z panierowanego wcześniej podczas
smażenia wyparowuje sok. Powoduje to oddzielanie
się panierki od mięsa.
.................................
Warzywa kapustne (kalafiory) gotować początkowo
bez przykrycia, aby odparował przykry zapach

Nie! alkohol dla nieletnich
Większość sprzedawców łamie przepisy
i s p r z e d a j e a l k o h o l n i e l e t n i m . To
przestępstwo. Art. 15 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi: wyraźnie mówi, iż „zabrania się
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
(…)osobom do lat 18,(…) oraz „w przypadku
wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy,
sprzedający lub podający napoje alkoholowe
uprawniony jest do żądania okazania dokumentu
stwierdzającego wiek nabywcy”. Oprócz
postępowania karnego może zostać cofnięte
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla
danego punktu sprzedaży. Zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych może być również cofnięte
w przypadku powtarzającego się co najmniej
dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu
sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania
porządku publicznego w związku ze sprzedażą
napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży,
gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów
powołanych do ochrony porządku publicznego.
Nie bądźmy biernymi świadkami sprzedaży
alkoholu nieletnim. Każdy z nas może zareagować.
Nie wyrażajmy przyzwolenia na sprzedaż alkoholu
nieletnim. Nie bądźmy obojętni, protestujmy jeśli
w naszej obecności sprzedaje się alkohol osobie
niepełnoletniej. Jeżeli Państwo zauważycie, że
w jakiejś placówce sprzedaje lub podaje się alkohol
nieletnim prosimy o poinformowanie Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zawadzkiem tel. 774623113.
Czy chciałbyś aby twojemu nieletniemu dziecku
sprzedano alkohol ?

Sałatka z kalafiora i jajka
Składniki:
kalafior, 3-4 jaja, 3-4 pomidory, cebula, sól, pieprz ,
majonez , śmietana
Sposób przygotowania:
Jaja ugotować na twardo i pokroić drobno a następnie
ułożyć do miski. Na to kładziemy pokrojone pomidory
i posypujemy solą i pieprzem. Kolejna jest cebulka
pokrojona drobno. Polewamy majonezem i śmietaną
wcześniej wymieszaną kto ile woli i dowolnie
przyprawiona. Na to układamy kalafior drobne kwiaty
(kalafior oczywiście wcześniej ugotowany w słonej
wodzie). Posypujemy solą i pieprzem.

Sałatka z selera i groszku
Składniki:
słoiczek selera startego, puszka groszku, puszka
czerwonej fasolki, ok. 20 dag ser żółty, śmietana,
majonez , sól, pieprz
Sposób przygotowania:
Seler, groszek, fasolkę odcedzić. Ser zetrzeć na tarce
o grubości selera. Wszystko mieszamy ze śmietana
i majonezem i doprawiamy do smaku.

Wiosenny omlet
Składniki:
4 jajka, 2 łyżki mąki, 2 łyżki mleka, sól, pieprz, 2 duże
plastry szynki, szczypiorek, papryka czerwona i żółta,
starty żółty ser, masło, zioła prowansalskie
Proporcje na patelnię 28 cm.
Jajka, mąkę, mleko z solą i pieprzem zmiksować.
Szynkę, paprykę, szczypiorek pokroić w kosteczkę
lub paseczki.Na patelni dobrze rozgrzać masło, wlać
zmiksowaną masę i na bardzo wolnym ogniu
podgrzewać. Po około 2 min. dodać szynkę, paprykę
i szczypiorek. Przykryć pokrywą i smażyć przez
chwilę, aż omlet zacznie się ścinać. Posypać startym
serem i ziołami i ponownie przykryć i podgrzewać
jeszcze przez chwilę, tak żeby ser się rozpuścił,
a omlet dobrze ściął.

Złote myśli
Kochamy zanadto nasze dzieci, a za mało
rodziców.
Alfred Aleksander Konar

Matka, to nie ktoś, na kim można się oprzeć, ale
ktoś, kto uczy, jak się obchodzić bez oparcia.
Dorothy Fisher

Jeżeli wszystkie kobiety będą takie, jak ich matki i
to jest ich tragedia. Żaden mężczyzna nie będzie
taki, jak jego matka i to jest jego tragedia.
Oscar Wilde

Dlaczego blondynka stoi z zamkniętymi oczami
przed lustrem ?
Bo chce się zobaczyć jak śpi
...............................
Blondynka budzi w nocy męża i szepcze:
- Słyszysz te hałasy w kuchni? To złodzieje!
- Ależ kochanie, złodzieje nigdy nie zachowują się
tak głośno.
Po godzinie blondynka znów budzi męża:
- Złodzieje! Słyszysz, jak w kuchni cicho?
...............................
Mąż do żony blondynki:
- Wzięłaś prysznic?
- No jasne! Jak coś zginie w tym domu, to
zawsze moja wina.
...............................
Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku
autobusowym. Przechodzi obok chłopak i jej mówi:
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje
imieniny...

Rozwiązanie krzyżówki
Prawidłowe rozwiązanie Wielkanocnej krzyżówki,
które brzmiało „Konanie Jezusa na krzyżu”, nadesłała
p. Jadwiga Ponitka z Zawadzkiego. Zapraszamy po
nagrodę do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pokój
nr 101. Gratulujemy.

Sport w Krajobrazach
Piłka ręczna
Zdecydują ostatnie dwa mecze
Piłkarze ASPR Zawadzkie w ostatnich 5 meczach
nie splamili się zdobyciem choćby jednego punktu.
Poniżej podajemy zestawienie rozegranych meczy.
W tym okresie drużyna grała z zespołami wyżej
notowanymi i o punkty było bardzo trudno. Całe
szczęście, że sąsiedzi z tabeli też nie grali najlepiej,
dlatego kto spadnie, względnie będzie grał
w barażach, zostanie rozstrzygnięte w ostatnich
dwóch meczach. Są to mecze: z ŚKPR Świdnica u
siebie oraz wyjazdowy mecz z Olimpią Piekary a więc
z przeciwnikami do pokonania. Rywal AZS Łódź ma
teoretycznie silniejszych rywali, którzy jednak już nie
mają potrzeb punktowych. Te ostatnie dwa mecze po
prostu trzeba wygrać i w najgorszym przypadku
trzeba o utrzymanie walczyć w barażach. Oto historia
ostatnich meczy:
Wiret CMC Zawiercie – ASPR Zawadzkie 37:34
(15:19) Bramki: Gradowski i Skowroński po 7, Płonka
i Piech po 5, Włoka 4,Kaczka i Ungier po 2. W 56 min
na tablicy wyników był remis 33:33. W ostatnich
minutach bramkarz gospodarzy był nie do pokonania,
a gospodarze strzelili 4 bramki. ASPR odpowiedział
tylko 1 i było po punktach.
ASPR – AZS UT-H Radom 23:38 (14:18) Bramki

zdobyli: Gradowski 5, Skowroński i Płonka po
4,Włoka i Ungier po 3, Piech 2, Słabiutki mecz,
przeciwnik górował nad naszą drużyną w każdym
elemencie.
Śląsk Wrocław - ASPR 39:29 (17:16) Bramki
zdobyli: Płonka i Skowroński po 8, Gradowski 6,
Włoka 3, Kozłowski 2. Do 45 minuty ASPR był
równorzędnym przeciwnikiem dla Śląska (25:24).
Później zabrakło sił i przeciwnik z łatwością
odskoczył i wyraźnie wygrał.
ASPR – KSSPR Końskie 33:42 (13:20) Bramki
zdobyli: Płonka 10, Piech 7, Skowroński 6. Gradowski
3, Kaczka 2. Rekordowa ilość bramek. W sumie
bramkarze piłkę z siatki wyciągali 75 razy. Nasi
bramkarze aż 42. Drużyna nadal bez zdobyczy
punktowych.
Nielba Wągrowiec - ASPR 36:29 (20:10) Bramki
zdobyli: Płonka 8, Gradowski 6, Piech 5, Juros 4,
Włoka 3.Wyraźne zwycięstwo gospodarzy. Nasza
drużyna była równorzędnym przeciwnikiem, gdy
gospodarze do gry wprowadzili zawodników
rezerwowych.
Tabela przed ostatnimi kolejkami przedstawia się
następująco:

Skat
Mistrzem Leopold Dybowski
Zakończyły się kolejne mistrzostwa sekcji skata
GOSiT Zawadzkie. Zostało rozegranych 30 turniejów
w których wzięło udział 65 zawodników. W końcowej
fazie rywalizacja o tytuł była bardzo zacięta.
Ostatecznie mistrzem został zawodnik GOSiT-u
Leopold Dybowski, który wyprzedził zawodnika
Victorii Chróścice Marcina Szymskiego. Czołówka
mistrzostw przedstawiała się następująco:
1. Leopold Dybowski GOSiT Zawadzkie 49446 pkt
2. Marcin Szymski
Victoria Chróścice 48256 pkt
3. Jan Nowak
Victoria Chróścice 47663 pkt
4. Antoni Świtała
GOSiT Zawadzkie 46014 pkt
5. Józef Pudełek
Unia Kolonowskie 45204 pkt
W dniu 06.06.2013 r. rozpocznie się kolejny cykl
turniejów pod umowną nazwą Puchar Lata 2013.

Liga po 3 kolejkach
Została rozegrana 2 i 3 kolejka II ligi skata
w których występuje drużyna GOSiT Zawadzkie. W
2 kolejce drużyna uzyskała 13 pkt a w 3 kolejce 9
i plasuje się w tabeli na 6 miejscu. Kolejny sezon to
walka o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej tj. I
ligi. W ostatnich kolejkach skład drużyny przedstawiał
się następująco: Antoni Świtała, Józef Ludwig,

Piłka nożna

Leopold Dybowski i Franciszek Świtała. Niestety
kadra została osłabiona nagłą śmiercią czołowego
zawodnika sekcji Jana Mikołajczyka. Tabela po 3
kolejkach przedstawia się następująco:
1. S.C. Strażak Głożyny
2. Piekuś Suble Tychy
3. Sambor Silesia Rybnik
4. Piast Leszczyny
5. Bombajka Klimzowiec Chorzów
6. GOSiT Zawadzkie
7. KS Łabędy Gliwice
8. Szombierki Bytom
9. KS Wyry
10. DK Rybnik Chwałowice
11. Walet Pawłowice
12. Olimp MDK Bogucice
13. Sokół Imielin
14. WOKiR Połomia
15. KS Górnik Boguszowice
16. LZS Ligota Dolna
17. U Jana Tychy
18. Grin Siemianowice
19. KWK Wujek Katowice
20. Ramsch Chrzowice

41
37
36
26
35
35
35
34
33
33
32
31
31
31
31
30
29
28
22
20

36789
36550
36516
34295
35914
34791
32828
34592
34254
31109
34350
33700
32994
32461
32179
29424
31624
30249
28866
28376

Tenis stołowy
Tuż za podium
Zakończyły rozgrywki w II lidze kobiet nasze
młodziutkie zawodniczki. Założony plan został
wykonany w 100%. Podopieczne Pani Marty
Lityńskiej zakwalifikowały się do grupy walczącej
o miejsca 1-8 i ostatecznie uplasowały się na 4
pozycji. W sezonie 2012/2013 trzon drużyny tworzyły
następujące zawodniczki: Anna Gosztyła, Julia
Drzozga, Nicole Zyzik, Daria Hajka, Julia Bartoszek,
Adrianna Kolczyk.
1. LZS Victoria Chróścice
22 43 200:20
2. MKS Cieszko Cieszyn
22 37 156:64
3. AZS Politechnika Gliwice
22 33 137:83
4. MOKSiR Zawadzkie
22 28 136:84
5. UKS Dalachów
22 26 114:106
6. KTS Lędziny
22 23 112:108
7. Silesia Miechowice Bytom
22 23 119:101
8. MKS Czechowice Dziedzice
22 19 101:119
Dużo gorzej spisali się mężczyźni grający w III lidze
wojewódzkiej. Po powrocie do składu Bartłomieja Koja
drużyna zaczęła punktować. Niestety finisz był
spóźniony i w nowym sezonie drużyna będzie
występowała w IV lidze. Trzon drużyny w minionym
sezonie tworzyli: Marcin Bula, Jacek Barański,
Bartłomiej Koj, Antoni Bonk, Marcin Czaja, Jerzy
Stefan, Dominik Bartoszek, Paweł Poloczek. Końcowa
tabela sezonu przedstawia się następująco:
18 36
143:37
1. LZS Kujakowice
18 26
114:66
2. AZS PWSZ Nysa III
18 25
105:75
3. UKS Dalachów
18 10
95:85
4. KS Lellek Sławice
18 15
78:102
5. LUKS Mańkowice
18 14
68:112
6. MMKS Kędzierzyn Koźle
18 14
90:90
7. MKS Sokół Niemodlin
18 13
84:96
8. SKS LUKS Nysa II
18 12
67:113
9. KTS MOKSiR Zawadzkie
18 6
56:124
10. LUKS MGOKSiR Korfantów

1. KS Gwardia Opole
24
46 783:613
2. MKS Nielba Wągrowiec
24
41 802:606
3. WKS Śląsk Wrocław
24
37 710:622
4. AZS UT-H Radom
24
27 717:737
5. MKS Kalisz
24
27 737:716
6. VIRET CMC Zawiercie
24
26 747:767
7. KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
24
24 730:731
8. KSSPR Końskie
24
24 718:706
9. ŚKPR Świdnica
24
22 650:676
10. GKS Olimpia Piekary Śl.
24
16 704:751
11. AZS UŁPŁ Łódź
24
14 634:705
12. ASPR Zawadzkie
24
13 702:814
13. Contol Process Tarnów
24
11 663:757
14. AZS AWF Biała Podlaska
24
650:746
8
Juniorzy młodsi w półfinale
ASPR Zawadzkie w kategorii juniorów młodszych,
jak już informowaliśmy, zajął 1 miejsce
w województwie i awansował na szczebel
ogólnopolski. Ćwierćfinałowy turniej odbył
w Zawadzkiem i podopieczni Łukasza Morzyka nie
zawiedli. Uzyskali następujące wyniki: pokonali Orlen
Wisłę Płock 33:32, Vive Targi Kielce 33:26 i przegrali z
UMKS PMOS Chrzanów 29:31 i zajęli 2 miejsce
premiowane awansem do półfinału. Szkoda, bo
w przypadku zajęcia 1 miejsca turniej półfinałowy
odbyłby się w Zawadzkiem, a tak trzeba jechać do
dalekiego Płocka. Oby to był wyjazd po finał.

W I lidze juniorów występowały 3 drużyny. Grały
w nich juniorki/rzy, kadeci/tki oraz młodzicy/czki.
Zostały rozegrane 3 turnieje w których każda drużyna
rozegrała po 11 meczy. Końcowa tabela I ligi
przedstawia się następująco:
1. LZS Victoria Chróścice
2. AZS PWSZ Nysa
3. LUKS MGOKSiR Korfantów I
4. KTS MOKSiR Zawadzkie I
5. LZS Victoria Chróścice II
6. GUKS Byczyna
7. OKS Olesno
8. KTS Kłodnica Kędzierzyn Koźle
9. KTS MOKSiR Zawadzkie II
10. KTS MOKSiR Zawadzkie III
11. LUKS MGOKSiR Korfantów
12. UKS Dalachów

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

22
20
18
14
14
12
10
10
4
4
2
2

33:1
30:6
27:8
23:19
24:20
22:24
22:22
22:21
13:30
10:26
6:31
6:32

Młodzieżowe mistrzostwa
W Dobrzeniu Wielkim zostały rozegrane
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa
w kategorii juniorek i młodziczek. W kategorii
młodziczek na 2 miejscu uplasowała się Julia
Bartoszek, a na 3 miejscu Adrianna Kolczyk.
Mistrzynią została Julia Wójcik (LZS Victoria
Chróścice) również podopieczna trenerki Marty
Lityńskiej. Para A.Kolczyk-J.Bartoszek zwyciężyły
jeszcze w grze podwójnej oraz w kategorii drużynowej.
Warto zaznaczyć, że wymienione zawodniczki mają
zapewniony awans na Mistrzostwa Polski
indywidualnie oraz drużynowo. W kategorii juniorek
Julia Drzozga zajęła 5 miejsce, a Anna Gosztyła 6. W
grze drużynowej drużyna juniorek KTS MOKSiR
Zawadzkie o awans do Mistrzostw Polski będą
walczyły w półfinale w Nysie. W Gorzowie Śląskim
został rozegrany finał wojewódzki Mini Olimpic
Games. W kategorii dziewcząt zwyciężyła
wychowanka Pani Marty Lityńskiej Julia Bartoszek.

Na początek 4 punkty
Pogoda pokrzyżowała rozpoczęcie rundy
wiosennej. Pierwsze 2 kolejki zostały przeniesione
na terminy późniejsze. Inauguracja nastąpiła
dopiero 13.04.2013 r. Pierwszy mecz drużyna
rozegrała na własnym stadionie i odniosła
przekonywujące zwycięstwo 4:1 z KS Górażdże.
W kolejnym wyjazdowym meczu padł wynik
remisowy 1:1 z Orłem II Źlinice i straciła fotel lidera.
1. LZS Chrząstowice
15 33 54:22
2. SSKS Stal Zawadzkie
15 33 35:25
3. LKS Jedność Rozmierka
15 29 45:32
4. KS Górażdże
15 29 35:24
5. LZS Adamietz Kadłub
15 26 31:24
6. SSKS Piast II Strzelce Op.
15 23 22:22
7. LZS Błękitni Jaryszów
15 21 38:38
8. KS Orzeł Źlinice II
15 18 22:28
9. KS Sławięcice Kędzierzyn Koźle
15 16 25:30
10. LZS Żywocice
15 15 30:36
11. LKS Victoria Żyrowa
15 15 21:28
12. KS Cisowa Kędzierzyn Koźle
15 12 28:38
13. TKKF Blachowianka Kędzierzyn K. 15 11 24:34
14. RTS Odra Kędzierzyn Koźle
15 11 18:47

Wyniki, wyniki
Poniżej podajemy wyniki uzyskane przez drużyny
młodzieżowe piłki nożnej:
Trampkarze – Podokręg Strzelce Op.:
Stal Zawadzkie
- Chemik Kędzierzyn 0:5
Otmęt Krapkowice - Stal Zawadzkie
1:1
Juniorzy – II liga:
Stal Zawadzkie
- LZS Leśnica
1:1
Stal Zawadzkie
- LZS Grudzice
4:1

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Piłka nożna Stadion GOSiT-u Zawadzkie
11.05.2013 r. godz. 17.00
kl.A seniorów Stal Zawadzkie – RTS Odra Koźle
18.05.2013 r. godz. 11.00
trampkarze Stal Zawadzkie – LZS Stradunia
19.05.2013 r. godz. 11.00
II liga juniorów Stal Zawadzkie – Odra II Opole
25.05.2013 r. godz. 17.00
kl.A seniorów Stal Zawadzkie – LZS Chrząstowice
01.06.2013 r. godz. 11.00
trampkarze Stal Zawadzkie – LZS Łowkowice
01.06.2013 r. godz. 11.00
II liga juniorów Stal Zawadzkie – Orzeł Źlinice
08.06.2013 r. godz. 17.00
kl.A seniorów Stal Zawadzkie – Victoria Żyrowa
Franciszek Świtała

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

Termin
28 maj
27 czerwiec

19

FOTORELACJA Z II GALI SPORTU W ZAWADZKIEM

Ryszard Maśniak - Prezes ASPR Zawadzkie
nagrodzony.

- Zbigniew Sworeń - Prezes i Trener Klubu Karate Marcin Zadrożny, wychowanek Klubu Karate
NIDAN Zawadzkie - nagrodzony.
NIDAN Zawadzkie - stypendysta.

W imieniu Stanisława Fedora nagrodę odebrał Marcin Bula - Prezes
Klubu Tenisa Stołowego MOKSIR Zawadzkie.

Mażoretki z Dobrzenia Wielkiego.

Foto: R. Kubik

Danuta Plewnia - oszczepniczka i przedstawicielka Lekkiej Atletyki
w Zawadzkiem - stypendystka.

Wyróżnieni kibice ASPR-u i Stali Zawadzkie: Hubert Świtała, Adrian
Sowiński i Piotr Bożek.

Przedszkolaki z „dwójki” wręczały dyplomy stypendystom
i nagrodzonym.
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