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Jubileuszowy kola¿ w kielczañskim ZSG

W numerze miêdzy innymi

Remonty dróg gminnych

Ruszy³ projekt Opolskiej Karty
9 maja 2014r. ZSG w Kielczy œwiêtowa³ 10-lecie nadania imienia Wincentego z Kielczy.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ œw. pod przewodnictwem biskupa Jana Kopca. Po niej
uczniowie, pracownicy szko³y oraz zaproszeni goœcie zawitali w mury jubilatki. Wiêcej na
stronie 6.

Obchody Œwiêta Narodowego 3 Maja

Majówka z Rodzin¹

- Korekty deklaracji o wysokoœci
op³at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
- Obowi¹zki w³aœcicieli psów
-Program obchodów Dni Gminy
-Informacje OPS w Zawadzkiem
Na scenie zawadczañskiego kinoteatru, 4 maja, nasi mieszkañcy mogli podziwiaæ artystów
Œl¹skiej Operetki Kameralnej w operetkowej sztuce Johanna Straussa „Zemsta Nietoperza”.
Wiêcej na stronie 6.

- Ciekawostki z naszych szkó³
... i wiele wiêcej

Krajobrazy Zawadzkiego

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
Zasadniczym tematem XLII Sesji Rady Miejskiej, która odby³a
siê w dniu 28 kwietnia 2014 r. by³o przyjêcie sprawozdania z
realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej w 2013 r. oraz ocena
zasobów pomocy spo³ecznej za 2013 r. Zosta³y podjête równie¿
nastêpuj¹ce uchwa³y:
1. w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwa³y
bud¿etowej na 2014 r. – zmiany dotycz¹ wydatków i dochodów
bie¿¹cych oraz wydatków maj¹tkowych. Do bud¿etu zosta³o
wprowadzone nowe zadanie o nazwie „Zagospodarowanie terenu
przy zabytkowej chacie w Kielczy”.
Uchwa³a zosta³a podjêta przez radnych jednog³oœnie (13 g³osów
„za”) – uchwa³a Nr XLII/418/14.
2. w sprawie zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny –
do programu zosta³y wpisane dzia³ania ukierunkowane
na wsparcie m³odych rodziców w kszta³towaniu prawid³owych
wzorców rodzicielstwa.
Uchwa³a zosta³a podjêta przez radnych jednog³oœnie (13 g³osów
„za”) – uchwa³a Nr XLII/419/14.
3. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokoœci stawki op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W wyniku przeprowadzonej dyskusji zaproponowano nastêpuj¹ce
stawki:
- dla odpadów niesegregowanych – 22,00 z³ – „za” 2 radnych,
„przeciw” 10 radnych, 1 radny „wstrzyma³ siê” od g³osu,
Stawka 20 z³ (propozycja Komisji Samorz¹dnoœci i Porz¹dku
Publicznego) – „za” 9 radnych.
- dla odpadów segregowanych – 13,00 z³ – 11 g³osów „za”, przy
2 g³osach „przeciw”.
- dla odpadów niesegregowanych od jednego mieszkañca
zakwalifikowanego do programu „Du¿a Rodzina 4+” – 19,00 z³ „za” 7 radnych, „przeciw” 2 radnych, 4 radnych „wstrzyma³o siê”
od g³osu,
- dla odpadów segregowanych od jednego mieszkañca
zakwalifikowanego do programu „Du¿a Rodzina 4+” – 6,00 z³ – 13

g³osów „za”.
Za przyjêciem uchwa³y ze stawkami przeg³osowanymi wy¿ej
g³osowa³o 9 radnych, 1 „przeciw”, 3 radnych „wstrzyma³o siê”
od g³osu – uchwa³a Nr XLII/420/14.
4. w sprawie przed³u¿enia okresu obowi¹zywania taryfy na
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzania œcieków
na ternie gminy Zawadzkie – Prezes ZGK „ZAW-KOM” zwróci³ siê
z wnioskiem o przed³u¿enie obowi¹zuj¹cej taryfy.
Uchwa³a zosta³a podjêta przez radnych stosunkiem g³osów 12 „za”,
przy 1 g³osie „wstrzymuj¹cym siê” – uchwa³a Nr XLII/421/14.
5. w sprawie nawi¹zania wspó³pracy miêdzy Gmin¹ Zawadzkie
a Powiatem Strzeleckim w zakresie publicznego transportu
zbiorowego – Gmina Zawadzkie, w celu poprawy funkcjonowania
publicznego transportu zbiorowego na swoim obszarze wyrazi³a
wolê nawi¹zania wspó³pracy z Powiatem Strzeleckim w zakresie
publicznego transportu zbiorowego.
Uchwa³a zosta³a podjêta przez radnych stosunkiem g³osów 12 „za”,
przy 1 g³osie „wstrzymuj¹cym siê” – uchwa³a Nr XLII/422/14.
Do Komisji Uchwa³ i Wniosków wp³ynê³y nastêpuj¹ce wnioski:
Wniosek radnego Józefa Romberga: wniosek o wyst¹pienie
do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich o analizê mo¿liwoœci budowy
obwodnicy dla miasta Zawadzkie w ci¹gu najbli¿szych 3 lat. Radny
wniosek swój motywuje tym, i¿ droga wojewódzka biegn¹ca przez
Zawadzkie, w zwi¹zku z ci¹gle zwiêkszaj¹cym siê na niej ruchem
ko³owym stanowi coraz wiêksze zagro¿enie dla mieszkañców
naszej gminy. Temat obwodnicy by³ ju¿ kiedyœ rozpatrywany (8
g³osów „za”, 4 g³osy „wstrzymuj¹ce”).
Wniosek Komisji Oœwiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki:
rozeznaæ mo¿liwoœæ przy³¹czenia Gminy Zawadzkie do Œl¹skiego
Regionu Gospodarki Odpadami (11 g³osów „za”, 1 g³os
„wstrzymuj¹cy siê”.
Uchwa³y podjête na Sesji dostêpne s¹ na stronie
www.bip.zawadzkie.pl.
BRM

BURMISTRZ INFORMUJE
Remonty dróg gminnych
Zakoñczono remonty dróg
Dobieg³y koñca roboty drogowe wykonywane na ulicy Osiedle
Œwierkle w Zawadzkiem oraz ulicach Kopernika, S³onecznej
i Chrobrego w Kielczy. Prace zosta³y zakoñczone i odebrane przed
wyznaczonym terminem zakoñczenia robót. Wartoœæ wykonanych
robót to odpowiednio: przebudowa drogi gminnej ulicy Osiedle
Œwierkle w Zawadzkiem - 327.869,49 z³, zaœ przebudowa ci¹gu
dróg gminnych ulic S³onecznej, Chrobrego i Kopernika w Kielczy 254.925,78 z³.
Podpisano kolejne umowy na remont i przebudowy dróg
gminnych
Rozpoczêto remont ulicy Andrzeja w Zawadzkiem, planowany

termin zakoñczenia prac to 10 czerwca br. Wykonawc¹ robót jest
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe “TOMBUD”
z Olesna, a wartoœæ wykonywanych robót to kwota 53.530,41 z³.
Zadanie realizowane bêdzie ramach usuwania skutków klêsk
¿ywio³owych.
Podpisano umowê na przebudowê dróg gminnych - ulic
Waryñskiego i Szpitalnej w Zawadzkiem. Wykonawc¹ robót jest
firma OLS Sp. z o.o. Spó³ka komandytowa z Lubliñca. Wartoœæ
robót to kwota 348.000,00 z³. Remont potrwa do 31 sierpnia br.
Inwestycja dofinansowana jest z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeñstwo - Dostêpnoœæ
- Rozwój.

ul.Osiedle Œwierkle przed remontem

wyremontowana ul.Osiedle Œwierkle
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wyremontowana ul.S³oneczna

ul.S³oneczna przed remontem

Zmiana stawki op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wzór deklaracji - zmiana danych zawartych w deklaracji
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Od 1 czerwca 2014 r. na mocy uchwa³y Nr XLII/420/14 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie
wyboru metody i ustalenia wysokoœci stawki op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienione zostaj¹
stawki op³at, które wynosz¹ odpowiednio:
a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które nie s¹
zbierane i odbierane w sposób selektywny 20,00 z³ od osoby, zaœ
w przypadku rodzin zakwalifikowanych do programu „Du¿a
rodzina 4+” 19,00 z³ od osoby,
b) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które s¹
zbierane i odbierane w sposób selektywny 13,00 z³ od osoby, zaœ
w przypadku rodzin zakwalifikowanych do programu „Du¿a
rodzina 4+” 6,00 z³ od osoby.

Powy¿sza zmiana powoduje koniecznoœæ
sk³adania przez w³aœcicieli nieruchomoœci
nowych deklaracji.

Wype³nione deklaracje nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia
10.06.2014r. w siedzibie Zak³adu Gospodarki Komunalnej „ZAWKOM” Sp. z o.o., ul. Œwierklañska 2, 47-120 Zawadzkie
lub w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dêbowa 13,
47-120 Zawadzkie.

Dy¿ury przedszkoli w okresie wakacyjnym
01.07.2014 r. – 15.07.2014 r.
oddzia³ ¿³obkowy bêdzie czynny
w dniach:
01.07.2014 r. – 15.07.2014 r.,
16.08.2014 r. – 31.08.2014 r.

16.07.2014 r. – 31.07.2014 r.

Przedszkole Publiczne Nr 3
z Oddzia³em ¯³obkowym
w Zawadzkiem
ulica Harcerska 7

Przedszkole Publiczne
w ¯êdowicach
ulica Strzelecka 17
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01.08.2014 r. -15.08.2014 r.

Przedszkole Publiczne
w Kielczy
ulica Szkolna 1

16.08.2014 r. – 31.08.2014 r.

Przedszkole Publiczne Nr 2
z Oddzia³em Integracyjnym
w Zawadzkiem
ulica Paderewskiego 1
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Obowi¹zki w³aœcicieli psów

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Obowi¹zkowe szczepienia psów przeciwko wœciekliŸnie.
Przypomina siê w³aœcicielom psów o obowi¹zku szczepienia
zwierz¹t przeciw wœciekliŸnie. Na terenie Gminy Zawadzkie akcja
szczepienia zwierz¹t przeprowadzana jest corocznie w miesi¹cu
maju, jednak¿e szczepieñ mo¿na dokonywaæ równie¿
indywidualnie w innych terminach. Obowi¹zkowemu ochronnemu
szczepieniu przeciwko wœciekliŸnie podlegaj¹ psy powy¿ej 3
miesi¹ca ¿ycia. Posiadacze psów s¹ obowi¹zani zaszczepiæ psy
przeciwko wœciekliŸnie w terminie 30 dni od dnia ukoñczenia przez
psa 3 miesi¹ca ¿ycia, a nastêpnie nie rzadziej ni¿ co 12 miesiêcy od
dnia ostatniego szczepienia.
Szczepieñ psów przeciwko wœciekliŸnie dokonuj¹ lekarze
weterynarii œwiadcz¹cy us³ugi weterynaryjne w ramach
dzia³alnoœci zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.
Psy poddane szczepieniu podlegaj¹ wpisowi do rejestru
prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu
szczepienia posiadaczowi psa wydaje siê zaœwiadczenie lub
dokonuje siê wpisu w paszporcie zwierzêcia.
Stosownie do art. 85 ust.1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz o zwalczaniu chorób zakaŸnych
zwierz¹t (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z póŸn. zm.) , kto uchyla siê od
obowi¹zku ochronnego szczepienia psa przeciwko wœciekliŸnie
podlega karze grzywny w wysokoœci do 500 z³.
Obowi¹zek sprz¹tania zanieczyszczeñ zwierzêcych
z miejsc publicznych.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Zawadzkie, przyjêtym Uchwa³¹ Nr XXX/343/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. , w³aœciciele
i opiekunowie zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do
niezw³ocznego usuwania zanieczyszczeñ zwierzêcych z miejsc
przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
Obowi¹zek wyprowadzania psa na smyczy.
Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest mo¿liwe wtedy, gdy
pies bêdzie prowadzony na smyczy (§ 17 ust. 3 Regulaminu
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Zawadzkie). Psy
nie mog¹ przemieszczaæ siê po terenie Gminy swobodnie (tj. bez
nadzoru w³aœciciela).
Za niewywi¹zywanie siê w powy¿szych obowi¹zków gro¿¹
w³aœcicielom i opiekunom zwierz¹t domowych sankcje karne:
Art... 10 ust 2a ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póŸn.
zm.) - kto nie wykonuje obowi¹zków okreœlonych w uchwale (tj.
pozostawia psy w miejscach publicznych bez opieki, nie sprz¹ta
zanieczyszczeñ zwierzêcych) podlega karze grzywny od 20 do 500
z³.
Art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeñ (Dz. U.
2013 r. poz. 482 z póŸn. zm.)
- kto nie zachowuje œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu zwierzêcia

Ruszy³ projekt Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Gmina
Zawadzkie jest jednym z partnerów samorz¹du województwa
opolskiego w tym programie. Opolska Karta Rodziny i Seniora to
jeden z projektów realizowanych przez region w ramach programu
Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma przeciwdzia³aæ
wyludnianiu siê województwa. Wp³yw na z³¹ sytuacjê regionu ma
m.in. najni¿szy wskaŸnik dzietnoœci w kraju, ujemny przyrost
naturalny i najwy¿szy odsetek emigrantów w odniesieniu do liczby
osób zameldowanych. Projekty Specjalnej Strefy Demograficznej
bêd¹ finansowane z unijnych pieniêdzy. Zarz¹d województwa chce
przeznaczyæ na ten cel nawet ponad 300 mln euro. Z wyliczeñ
wynika, i¿ uprawnionych do korzystania z karty jest ok. 470
tys.osób Uprawnieni do korzystania z karty to: rodziny
wychowuj¹ce minimum dwójkê dzieci do 18 roku ¿ycia ma³¿onkowie, osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci, rodziny
zastêpcze, rodzinne domy dziecka, rodziny wychowuj¹ce dziecko
niepe³nosprawne, które nie ukoñczy³o 26 roku ¿ycia oraz osoby
starsze po 65 roku ¿ycia.
Warunkiem otrzymania karty jest zamieszkiwanie na terenie woj.
opolskiego, a wnioski o wydanie karty mo¿na pobraæ i z³o¿yæ :
1. w Urzêdzie Miejskim w Zawadzkiem (biuro Nr 101)
2. w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14, (parter-punkt obs³ugi klienta), 46-020 Opole.
Wniosek o wydanie karty jest dostêpny równie¿ na stronie:
www.ssd.opolskie.pl. Wniosek mo¿na pobraæ i wys³aæ poczt¹ na
adres urzêdu marsza³kowskiego. Otrzymana karta umo¿liwiaæ
bêdzie zni¿ki w instytucjach wojewódzkich i gminnych oraz ulgi
oferowane przez firmy. Do projektu przyst¹pi³y do tej pory 33 firmy
z Opolszczyzny oferuj¹c rabaty w wysokoœci od kilku do nawet 50
% na okreœlone produkty czy us³ugi. Wœród nich s¹ firmy oferuj¹ce
artyku³y dla dzieci czy artyku³y kosmetyczne; opa³, meble, us³ugi
stolarskie i us³ugi zdrowotne; zni¿ki na zajêcia muzyczne, kursy
jêzykowe, naukê jazdy, us³ugi rekreacyjne i sportowe, us³ugi
transportowe; us³ugi prawne, a tak¿e hotele i restauracje.
Regulamin, katalog ulg i zni¿ek dla mieszkañców regionu
i konkretnej gminy mo¿na bêdzie na bie¿¹co sprawdzaæ na stronie
internetowej, pos³uguj¹c siê numerem wydanej karty.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie internetowej
www.zawadzkie.pl w zak³adce Du¿a Rodzina 4+, Opolska Karta
Rodziny i Seniora oraz na www.ssd.opolskie.pl.

Stal Zawadzkie informuje
Zarz¹d stowarzyszenia Sportowego Klub Sportowy Stal
Zawadzkie informuje cz³onków stowarzyszenia,
i¿ sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie odbêdzie siê
13.06.2014 r. o godzinie 19:30 na stadionie miejskim
w Zawadzkiem. Zapraszamy równie¿ wszystkich sympatyków
naszego klubu, którzy w kadencji 2014-2016 mog¹ pomóc lub
prowadziæ dzia³alnoœæ stowarzyszenia. Jednoczeœnie Zarz¹d
dziêkuje sponsorom, którzy umo¿liwili w mijaj¹cej kadencji
dzia³alnoœc klubu i krzewienie kultury fizycznej dzieci i m³odzie¿y
z terenu Gminy Zawadzkie. W sposób szczególny dziêkujemy:
Burmistrzowi Zawadzkiego, Gminnemu Oœrodkowi Sportu
i Turystyki w Zawadzkiem, sponsorowi strategicznemu Bankowi
Spó³dzielczemu w Zawadzkiem oraz firmom Z&R Marian ¯y³ka,
Betoniarnia B³yszcz Rudolf, ZAW-KOM sp. z o.o., Krystian Smiech
Kärcher, Technodrew Polska sp. z o.o., Ubojnia Drobiu Tomasz
Prus, Krzysztof Prus, BUD-DOM Damian Wisniowski oraz Teodor
Cembolista.
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Obchody Œwiêta Narodowego

Jubileuszowy kola¿

3 Maja

w kielczañskim ZSG

Na scenie zawadczañskiego kinoteatru, 4 maja, nasi
mieszkañcy mogli podziwiaæ artystów Œl¹skiej Operetki
Kameralnej w operetkowej sztuce Johanna Straussa „Zemsta
Nietoperza”. Podczas trwaj¹cego ponad pó³torej godziny koncertu
mo¿na by³o us³yszeæ nie tylko najbardziej znane utwory muzyki
klasycznej, ale równie¿ muzyki rozrywkowej. Po raz kolejny
w ramach obchodów Konstytucji 3 Maja publicznoœæ mog³a
ws³uchaæ siê dzie³o sztuki najwy¿szego lotu, a sala zamieni³a siê
w salê operetkow¹. Nikomu nie trzeba przybli¿aæ kim by³ Starauss,
a do tego jeszcze dowcipne libretto, które mieliœmy w t³umaczeniu
Juliana Tuwima, to by³o naprawdê niesamowite prze¿ycie.
Na wyrazy uznania zas³uguj¹ nasi licealiœci z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, którzy wyst¹pili w roli
statystów i bardzo wzbogacili przedstawienie.
Przed rozpoczêciem operetki Burmistrz Zawadzkiego
Mieczys³aw Orgacki nawi¹zuj¹c do tradycji hutniczej i obchodów
Dnia Hutnika, zaprosi³ goœci do zapoznania siê z interaktywn¹ izb¹
tradycji hutniczej. Interaktywna izba tradycji hutniczej powsta³a
w ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju
dla ma³ych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Izba umo¿liwia mieszkañcom zapoznanie siê
z wiedz¹ historyczn¹ przy wykorzystaniu interaktywnych narzêdzi.

9 maja 2014r. ZSG w Kielczy œwiêtowa³ 10-lecie nadania
imienia Wincentego z Kielczy. Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹
œw. pod przewodnictwem biskupa Jana Kopca. Po niej uczniowie,
pracownicy szko³y oraz zaproszeni goœcie zawitali w mury jubilatki.
Mogli tu zapoznaæ siê z prezentacjami ukazuj¹cymi dorobek
szacownej placówki oraz historiê Kielczy- malutkiej, ale jak¿e
uroczej wsi, z której pochodzi³ twórca Gaude Mater Polonia,
odchodz¹c¹ w zapomnienie sztuk¹ wytwarzania papieru
czerpanego czy z arkanami rymarstwa. Nastêpnie udano siê na
salê gimnastyczn¹, któr¹ w miejsce niezwyk³e przekszta³ci³a
scenografia p. Izabeli Karaœ. Uczniowie pod kierunkiem p. Jolanty
Soloch, Izabeli Ploch i Ma³gorzaty Walnik zaprezentowali program
W krainie Wincentego z Kielczy. W nieszablonowy, oryginalny
sposób po³¹czy³ on czasy Wincentego ze wspó³czesnoœci¹.
Muzyce œredniowiecznej towarzyszy³a mieszanka popu, hip-hopu,
melodii filmowych, postacie historyczne przechadza³y siê obok
literackich, przywo³ano strofy z Mickiewicza oraz Wyspiañskiego.
Sceny historyczne dwa z³oœliwe duszki pomiesza³y ze
wspó³czesnoœci¹ obrazuj¹c¹ gor¹czkê przygotowañ do obchodów
jubileuszu. Wisienk¹ na torcie by³ taniec w symboliczny sposób
ukazuj¹cy up³yw czasu- kurtuazyjne dworskie kroczki i uk³ony
p³ynnie przesz³y w radosny pop i hip-hop. Ca³oœæ przypomina³a
ciekawy kola¿ trafnie ukazuj¹cy czym jest ¿ycie- ³¹czy w sobie
przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ zawart¹ w marzeniach,
nastrój powagi miesza z radosn¹ beztrosk¹, tworzy witra¿, którego
oko ludzkie ani obj¹æ, ani poj¹æ nie mo¿e. Jubileusz uœwietni³y
wystêpy chóru z G³ubczyc oraz zespo³u ¯êdowianie. ¯yczymy
szacownej jubilatce dalszych jubileuszy i barwnego zapisywania
siê na kartach historii Kielczy.
IZA

fot. S³awek Zielonka

fot. S³awek Zielonka
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Majówka z Rodzin¹
Nie tylko parafianie z koœcio³a pw. œw. Rodziny w Zawadzkiem
przyszli na dziewi¹ty festyn rodzinny pn. „Majówka z Rodzin¹”,
zorganizowany przed radê parafialna oraz Parafialny Zespó³
Caritas. Jak co roku wszyscy bawili siê œwietnie, bo ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ dla siebie. By³y pokazy artystyczne naszych
najm³odszych pociech, humorystyczny wystêp góralskiego zespo³u
Okovita, a wieczorem mo¿na by³o potañczyæ przy muzyce zespo³u
Synteza. Ca³emu festynowi przyœwieca³o motto: „Rodzina mi³oœci¹
wielka”. Jak co roku niezliczona iloœæ darczyñców i sponsorów
przyczyni³a siê do zorganizowania tegorocznej imprezy. Dziêki nim
mog³a zostaæ przeprowadzona loteria fantowa. W tym roku
przygotowano a¿ 1818 losów! Mo¿na by³o wylosowaæ rower, sprzêt
AGD, bi¿uteriê oraz wiele innych niesamowitych upominków.
Dochód uzyskany z festynu przeznaczony zostanie dla osób
najbardziej potrzebuj¹cych oraz jako dofinansowanie wypoczynku
letniego dla dzieci. Jak twierdz¹ organizatorzy, dla tej chwili radoœci
i zabawy ludzi z ca³ej gminy i okolicy warto by³o poœwiêciæ wolny
czas i ofiarowaæ innym cz¹stkê siebie.

Zespó³ CARITAS i Rada Parafialna
przy Parafii Œw. Rodziny

w Zawadzkiem

organizatorzy
„IX MAJÓWKI Z RODZIN¥”
w dniu 11 maja 2014 r.

sk³adaj¹

SERDECZNE PODZIÊKOWANIA
wszystkim ludziom dobrej woli, Zespo³owi CARITAS,
Radzie Parafialnej, darczyñcom, sponsorom za wielkie
serce, wsparcie finansowe i materialne oraz wszelk¹
pomoc w organizacji festynu a tak¿e tym, którzy przyjêli
nasze zaproszenie i wsparli ideê naszej majówki.
Której przyœwieca³o motto: „Rodzina mi³oœci¹ wielka”
Wszystkim za Wszystko serdeczne BÓG ZAP£AÆ.
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II Gminny Konkurs Talentów

Majówka z GOSIT-em

25 kwietnia, na scenie kinoteatru w Zawadzkiem odby³ siê
II Gminny konkurs Talentów . Do konkursu zg³osi³o siê dziesiêciu
wykonawców ( soliœci i zespo³y ). Wystêpy uczestników konkursu
ocenia³o profesjonalne Jury w sk³adzie: Jadwiga Bregu³a, Natalia
Richter i Bogdan Podlodowski. Nagrod¹ G³ówn¹ Konkursu by³
Puchar Burmistrza Zawadzkiego. Laureatem Konkursu i zdobywc¹
Pucharu zosta³ zespó³ rockowy Dopamina. Zespó³ tworz¹
uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem,
na czele z wokalistk¹ Marzen¹ Rakowsk¹. Przyznane zosta³y tak¿e
wyró¿nienia, które otrzymali: zespó³ taneczny ,,Ziomki spod
Biedronki’’, Natalia Stranc oraz zespó³ wokalno-instrumentalny
,,Melizmat’’ z Kielczy.
Natalia Stranc za wykonanie piosenki pt . ,,Kolorowy wiatr ‘’ z filmu
,,Pocahontas’’ otrzyma³a specjaln¹ nagrodê Jury, ufundowan¹
przez studio realizacji dŸwiêku Pequin. Nagrodê stanowi
mo¿liwoœæ nagrania piosenki w profesjonalnym studiu.
Goœciem specjalnym II Gminnego Konkursu Talentów by³a
dziewczyna z gitar¹-Klaudia Budner. Piosenkarka i gitarzystka,
swoim recitalem uœwietni³a wydarzenie.

Tegoroczn¹ Majówkê z Gosit-em rozpocz¹³ koncert
w wykonaniu m³odych artystów z Ukrainy i Kazachstanu, który
odby³ siê drugiego maja na scenie Kinoteatru w Zawadzkiem.
W kolejnym dniu majówki, zaplanowany zosta³ Majowy piknik
z GOSiT-em. W zamyœle mia³a to byæ impreza plenerowa. Niestety
zimna i deszczowa pogoda pokrzy¿owa³a wiêkszoœæ planów.
Pomimo trudnych warunków pogodowych, rano odby³ siê Rajd
rowerowy, w którym uczestniczy³o dwudziestu rowerzystów,
w wiêkszoœci przedstawicieli PTTK. Po zakoñczonym rajdzie,
na rowerzystów czeka³ ciep³y poczêstunek. Program pikniku
zrealizowano w kinoteatrze. Zosta³ wyœwietlony film o dzia³alnoœci
gromady Zuchów ,, Leœne skrzaty’’ z Zawadzkiego, odby³o siê
tak¿e karaoke. Tego dnia do Zawadzkiego zawitali tak¿e cystersi
z Jemielnicy oraz rycerze. Rycerze przygotowali prezentacjê walki,
mo¿na by³o m.in.. postrzelaæ z ³uku oraz przekonaæ siê jak ciê¿ki
mo¿e byæ miecz. Zwyciêzcy œredniowiecznych konkurencji zostali
pasowani na rycerzy przez Wielkiego Mistrza Zakonu. Uczestnicy
majówki mogli zakupiæ s³odkie wypieki oraz dania z grilla,
przygotowane przez Stowarzyszenie Kobiet ¯êdowickich.

Dy¿ur aptek w miesi¹cu czerwcu
14. „Centrum”
15. „Centrum”
16. „Multifarm”
17. „Awos”
18. „Pod s³oñcem”
19. „Flos”
20. „Vita”
21. „Na dobre i Z³e”
22. „Alga”
23. „Centrum”
24. „Centrum”
25. „Multifarm”
26. „Awos”
27. „Pod s³oñcem”
28. „Flos”
29. „Vita”
30. „Na Dobre i Z³e”

Apteki w Zawadzkiem prowadz¹ dy¿ury w niedziele i œwiêta
w godzinach od 16.00 do 17.00.
W godzinach nocnych receptê mo¿na zrealizowaæ w aptekach
w Strzelcach Opolskich. Zmiana dy¿urów w niedziel i œwiêta
o godzinie 9.00.
Apteka "Pod S³oñcem", Pl.¯eromskiego 9, tel. 77 461-21-43
Apteka "Flos", ul.B. Chrobrego 1, tel. 77 463-88-39
Apteka "Vita", ul.Jordanowska 1a, tel. 77 461-46-05
Apteka "Alga",ul.M.Prawego 9,tel. 77 440-20-06
Apteka "Centrum", ul.Marka Prawego 7, tel. 77 461-89-00
Apteka "Na Dobre i Z³e", Os. Piastów 15, tel. 77 461-02-92
Apteka "Multifarm", ul. Ligonia 1, tel. 77 415-20-55
Apteka "Awos", ul. Opolska 6 , tel. 77 417-90-03
1. „Flos”
2. „Vita”
3. „Na Dobre i Z³e”
4. „Alga”
5. „Centrum”
6. „Centrum”
7. „Multifarm”
8. „Awos”
9. „Pod s³oñcem”
10. „Flos”
11. „Vita”
12. „Na Dobre i Z³e”
13. „Alga”

Serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci
Mê¿a
Pani Krystynie Wieszczeczyñskiej
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
z Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem
oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem
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Obchody 90-lecia Lasów Pañstwowych po³¹czone z 10-leciem
Nadleœnictwa w Unii Europejskiej
11 maja 2014 r. w Nadleœnictwie Zawadzkie odby³y siê
uroczyste obchody 90-lecia Lasów Pañstwowych po³¹czone z 10leciem Nadleœnictwa w Unii Europejskiej.
Do sali widowiskowej Kinoteatru w Zawadzkiem przybyli
zaproszeni Goœcie: przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Katowicach, Urzêdu Marsza³kowskiego w Opolu,
Starosta Strzelecki, wójtowie i burmistrzowie gmin, prezesi
lokalnych stowarzyszeñ, dyrektorzy szkó³ i przedszkoli, cz³onkowie
rad miejskich, gminnych i so³eckich z terenu administracyjnego
nadleœnictwa. Nie zabrak³o równie¿ mieszkañców okolicznych
gmin. W pierwszej czêœci uroczystoœci wyœwietlony zosta³ film p. t. „
10 lat PGL LP Nadleœnictwa Zawadzkie w Unii Europejskiej”
zrealizowanyprzez pracowników Nadleœnictwa Zawadzkie i Pana
Zdzis³awa ¯uchowskiego, nauczyciela informatyki w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. W filmie przedstawiono
historiê i rozwój Unii Europejskiej oraz omówiono zadania
zrealizowane przez Nadleœnictwo Zawadzkie przy wsparciu ze
œrodków unijnych. Widzowie obejrzeli zmodernizowan¹
infrastrukturê drogow¹ i turystyczn¹, zadania zwi¹zane z
programem tzw. Ma³ej Retencji: wybudowane zastawki oraz ma³e i
du¿e zbiorniki retencyjne. Po prezentacji filmowej g³os zabra³ Pan
Wojciech Jendroska Kierownik Zespo³u d.s. Pomocowych w
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach który
podsumowa³ dzia³ania projektów unijnych realizowanych na
terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach.
Nastêpnie wyst¹pili zaproszeni Goœcie którzy na rêce Pana
Nadleœniczego Zdzis³awa Siewiery sk³adali gratulacje i ¿yczenia z
okazji jubileuszu dla wszystkich leœników Nadleœnictwa Zawadzkie.
Na przerwie kawowej mo¿na by³o obejrzeæ obrazy przyrody

autorstwa dwóch artystów: Pana Leona Kozoka z Krupskiego
M³yna i Pana Romana Ksciuka z Zawadzkiego którzy w swoich
pracach ukazuj¹ piêkno zawadczañskich lasów. Obaj artyœci
zostali uhonorowani przez Nadleœniczego Zdzis³awa Siewierê
tytu³em „Przyjaciela Lasu Nadleœnictwa Zawadzkie”. Dla Goœci
przygotowano równie¿ pami¹tkowe upominki
i foldery
Nadleœnictwa Zawadzkie. W drugiej czêœci uroczystoœci wyst¹pi³a
Pani Monika Skibiñska – Kierownik Domu Kultury w Zawadzkiem .
Przy akompaniamencie muzyków z Filharmonii Opolskiej wykona³a
ona arie z oper : „Carmen”,” Orfeusz i Eurydyka”, „Trubadur”,”
Juliusz Cezar” . Nastêpnie na scenie Kinoteatru pojawi³y siê dzieci z
zespo³u „¯êdowianie” , które zachwyci³y publicznoœæ nie tylko
przepiêknymi strojami ludowymi, ale przede wszystkim
tradycyjnymi tañcami, miêdzy innymi polonezem, mazurem,
kujawiakiem. Wystêpy przeplatane by³y monologami m³odych
artystów w gwarze œl¹skiej. Zespó³ „¯êdowianie” dzia³a przy
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w ¯êdowicach pod opiek¹ Pani
Jadwigi Bregu³y. Na zakoñczenie wyst¹pi³ Zespó³ Sygnalistów
Myœliwskich „Waltornia” przy Nadleœnictwie Zawadzkie. Muzycy
pod kierunkiem Mariusza Jamrozika przedstawili podstawowe
sygna³y u¿ywane podczas polowañ oraz zagrali fanfary i marsze na
rogach myœliwskich. Publicznoœæ wys³ucha³a ciekawych informacji
na temat rodzajów instrumentów wykorzystywanych podczas
uroczystoœci myœliwskich i mszy hubertowskich. Na zakoñczenie
spotkania Nadleœniczy Nadleœnictwa Zawadzkie Pan Zdzis³aw
Siewiera podziêkowa³ wszystkim artystom za uœwietnienie
uroczystoœci i wszystkim Goœciom za przybycie na obchody
jubileuszu.

9

Krajobrazy Zawadzkiego

Pi¹tek 13.06.2014 r.
19:00 Koncert „Powróæmy jak za dawnych lat” - CIT (kinoteatr) w Zawadzkiem
Program estradowy oparty na piosenkach polskich z lat 20 i 30 XX wieku, a tak¿e na piosence francuskiej, muzyce filmowej oraz
œwiatowych przebojach w wykonaniu TAKE STYLE PROJECT czyli ¯aneta Plotnik & Take Style. Zespó³ zaprezentuje lubiane i bardzo
znane piosenki rozpoczynaj¹c od inspiracji muzyk¹ lat 20 i 30 w Polsce i na œwiecie, w których zespó³ siê specjalizuje, po wspó³czesne
przeboje.
Darmowe bilety mo¿na odebraæ w pokoju nr 101 Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem.

Sobota 14.06.2014 r.
8:00 -11:00 Zwiedzanie zak³adu KUNIA - ZAWADZKIE Sp. z o.o.
9:00 Rajd Rododendrona - start parking przed CIT (kinoteatr) w Zawadzkiem
Rajd rowerowo - pieszy, organizator O/Z PTTK Huta Andrzej. Wpisowe 5 z³ od osoby nale¿y wp³aciæ w siedzibie O/Z PTTK Huta Andrzej
przy ul. Ks. Wajdy 1, w terminie do dnia 10.06.2014 r.

10:00 Gminny Sp³yw Kajakowy – Ma³apanew 2014
Wpisowe 25 z³ od osoby. Zapisy w sekretariacie Gminnego Oœrodka Sportu i Turystyki do dnia 11.06.2014 r. Sp³yw kajakowy rzek¹ Ma³a
Panew na odcinku Zawadzkie stanica Œwierkle - Zawadzkie DPS ul.Czarna. Sp³yw zakoñczony zostanie wspólnym ogniskiem. Liczba
miejsc ograniczona.

1%

10:00 Turniej Sympatyków Pi³ki Rêcznej - hala sportowa w Zawadzkiem
17:00 Jak prze¿yæ wszystko jeszcze raz - CIT (kinoteatr) w Zawadzkiem

Widowisko muzyczno-taneczne przygotowane przez dzieci i m³odzie¿ przedszkoli i szkó³ z miejscowoœci Zawadzkie. Podczas widowiska
cofniemy siê w niedalek¹ przesz³oœæ, kiedy to do Zawadzkiego przybywa pewna rodzina. Poprzez muzykê, œpiew i taniec bêdziemy mogli
œledziæ losy tej rodziny. W tle ukazane zostanie stare Zawadzkie, zdjêcia z ¿ycia miasta oraz jego ¿ywicielki huty oraz nasza piêkna
przyroda.
Darmowe bilety mo¿na odebraæ w pokoju nr 101 Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem.

19:30 Koncert Marcina Siegieñczuka - stadion miejski w Zawadzkiem

Marcin Siegieñczuk polski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. By³y wokalista zespo³u Toples (muzyka disco polo)

21:00 Zabawa taneczna z zespo³em Sempre - stadion miejski w Zawadzkiem
2:00

Zakoñczenie Imprezy

TAKE STYLE PROJECT

Sp³yw kajakowy
Rajd Rododendrona

„Jak prze¿yæ wszystko
jeszcze raz”
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Burmistrz Zawadzkiego zaprasza na

Dni Gminy Zawadzkie
13-15 VI 2014 r.
Niedziela 15.06.2014 r.
6:00

Zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Zawadzkiego - staw hutniczy

9:00

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Zawadzkiego - korty tenisowe w Zawadzkiem

14:30 Pokazy modeli p³ywaj¹cych - staw hutniczy w Zawadzkiem
16:00 Blok dla dzieci „Pracuœ BOB” - stadion miejski w Zawadzkiem
Zabawa na mini placu budowy, du¿e klocki, dodatkowe atrakcje min. kolorowe buŸki, balonowe cuda, bañkowe pokazy.

Gala Œl¹kich Szlagierów - stadion miejski w Zawadzkiem
16.30 Kabaretowa Biesiada Muzyczna

IMPREZA TOWARZYSZ¥CA

18.00 Klaudia i Kasia Chwo³ka
19:30 Mirek Szo³tysek Show
prowadzenie Mirek Riedel z TVS
21:00 Zabawa taneczna – zespó³ MIKADO
1:00

Zakoñczenie imprezy

Zapraszamy do udzia³u
w IX Dyktandzie Ortograficznym
pod has³em: „Mistrz Ortografii Gminy Zawadzkie”
1. Organizator:
Publiczna Szko³a Podstawowa w Zawadzkiem.
2. Termin i miejsce dyktanda:
12 czerwca 2014 roku, godz. 16:00, Kinoteatr w Zawadzkiem.
3. Zg³oszenie uczestnictwa:
Termin zg³oszenia – do 10 czerwca 2014 roku.
Zg³oszenie nale¿y przekazaæ do organizatora konkursu w formie:
- ustnej – numer telefonu 774616375,
- elektronicznej –zawadzkiepsp@poczta.onet.pl
- pisemnej (mo¿e byæ fax.) – PSP
ul. Opolska 47
47-120 Zawadzkie
fax. 774616375.
Do udzia³u w dyktandzie zapraszamy dzieci, m³odzie¿ i doros³ych.

Pracuœ BOB

Klaudia i Kasia Chwo³ka

Mirek Szo³tysek

11

Krajobrazy Zawadzkiego

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem informuje
œwiadczenie pielêgnacyjne.
Osoby zainteresowane bli¿szymi informacjami na ten temat mog¹
je uzyskaæ w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
osobiœcie (pok. C.9) lub telefonicznie (tel. 77 46 22 095) w godz.
od 7.00 do 15.00.

Rozwijamy wsparcie dla rodzin
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e gmina Zawadzkie po raz kolejny
pozyska³a dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej z konkursu pn. „Asystent Rodziny” realizowanego
w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu
Pieczy Zastêpczej na rok 2014. Zawadzkie otrzyma
dofinansowanie m.in. na zatrudnienie drugiego asystenta rodziny
w okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. Jeden asystent rodziny
pracuje w naszej gminie ju¿ dwa lata. Ma on za g³ówne zadanie
wspieraæ wybrane rodziny wykazuj¹ce trudnoœci opiekuñczowychowawcze wobec dzieci i zapobiegaæ umieszczaniu ich
w instytucjach tzw. pieczy zastêpczej. Asystent ma doœæ elastyczne
godziny pracy i zasadniczo wykonuje swoje obowi¹zki w miejscu
zamieszkania rodzin, które ma wspieraæ, co oznacza, ¿e ma z nimi
czêsty kontakt. Dziêki tej obecnoœci mo¿e pomagaæ w bie¿¹cych
problemach i stopniowo usamodzielniaæ swoich klientów. Pomoc
œwiadczona przez asystenta rodziny bardzo szybko siê przyjê³a
i jest bardzo wysoko oceniana przez rodziny z niej korzystaj¹ce
oraz œrodowisko lokalne.
Asystent rodziny z za³o¿enia jest równie¿ osob¹, do której mo¿e siê
zwróciæ o poradê i konsultacjê praktycznie ka¿da rodzina
zamieszkuj¹ca na terenie naszej gminyprze¿ywaj¹ca nawet tylko
przejœciowe trudnoœci opiekuñczo-wychowawcze
(np. z dorastaj¹cymi dzieæmi). Asystent rodziny dy¿uruje w
siedzibie OPS (pok. D.5 lub D.6) w ka¿dy wtorek w godz. od 13.00
do 15.00. Kontakt jest mo¿liwy równie¿ w inne dni i godziny (w tym
popo³udniowe) po wczeœniejszym umówieniu siê telefonicznym
pod numerami: 77 46 22 095 lub 508 599 286.

Jak wydawaæ by za du¿o nie wydaæ
Przewodnik po racjonalnym bud¿ecie domowym (cz. 2)
W kolejnej czêœci cyklu poœwiêconego prawid³owemu
gospodarowaniu domowymi finansami, przedstawione zostan¹
kolejne zasady, które pozwol¹ nam lepiej gospodarowaæ
funduszami.
Na zakupy chodzi siê samemu
Na zakupy wiêksze lub mniejsze zawsze warto iœæ samemu. Na
pewno niejednokrotnie, gdy towarzysz¹ nam np. dzieci podczas
robienia zakupów kupujemy rzeczy, które nie by³y pierwotnie
w planach. Osoby nam towarzysz¹ce – œwiadomie b¹dŸ nie –
nara¿aj¹ nas na wk³adanie dodatkowych rzeczy do zakupowego
koszyka.
Dzieci s¹ mistrzami, jeœli idzie o dodatkowe zakupy. Czêsto
zaczynaj¹ marudziæ, jêczeæ, p³akaæ a nawet krzyczeæ o ulubiony
s³odycz czy zabawkê. A my, by nie wyjœæ na wyrodnych rodziców po
prostu odpuszczamy i wychodzimy z dodatkowymi czekoladami,
¿elkami i innymi "zachciankami" naszych pociech.
Nie tylko najm³odsi potrafi¹ wyd³u¿yæ nasz paragon. Osoby
doros³e, równie¿ mog¹ byæ z³ymi doradcami, zachêcaj¹c nas np. do
zakupów produktów promocyjnych w ich ocenie czy polecaj¹c nam
produkty, które nie s¹ nam do koñca potrzebne i po przyjœciu do
domu mo¿e siê okazaæ, ¿e tak na prawdê wcale tego nie
potrzebowaliœmy. Ponadto zakupy w mi³ym towarzystwie i ciekawej
konwersacji mog¹ trwaæ d³u¿ej. Jesteœmy wtedy bardziej
rozluŸnieni i mniej skupieni, co powoduje d³u¿sze zakupy oraz
wiêksze nara¿anie nas na marketingowe chwyty.
Na zakupy zawsze najedzonym
Pyszne dro¿d¿ówki, chrupi¹ce kajzerki i roznosz¹ce cudown¹ woñ
bu³eczki prosto z pieca maj¹ jedno za zadanie. Wprowadziæ nas w
cudowny zakupowy nastrój. Nie bez powodu produkty te zaczynaj¹
nas witaæ w sklepach. Jest to celowe dzia³anie sklepów, a my
konsumenci nie zawsze jesteœmy tego œwiadomi, lecz zawsze
nara¿eni na takie dzia³ania. W momencie, gdy jesteœmy g³odni,
wchodz¹c do sklepu gdzie wita nas cudowny zapach pieczywa, po
który mo¿na od razu siêgn¹æ, po prostu to robimy. Zaspakajaj¹c
swoj¹ zachciankê podnosi na siê poziom endorfin w organizmie,
czyli hormonów szczêœcia. W pe³ni szczêœcia, w który wprowadzi³
nas sklep jesteœmy bardziej nara¿eni na nie do koñca kontrolowane
siêganie po dodatkowe produkty. Jeœli natomiast nasz g³ód jest ju¿
zaspokojony przed zakupami, mniejsze zakupy s¹ gwarantowane.
Wspólny bud¿et
Osoby tworz¹cy wspólne gospodarstwo domowe powinni mieæ
równie¿ wspólny bud¿et. Czêsto ma³¿onkowie chc¹c utrzymaæ
w³asn¹ niezale¿noœæ maj¹ osobne konta i dziel¹ siê domowymi
wydatkami. Nie sposób siê z tym nie zgodziæ, jednak gdy domowe
dochody nie s¹ za wysokie, to metoda ta okazuje siê doœæ
problematyczna. Kto ma p³aciæ rachunki, a kto kupowaæ jedzenie?
Kto ma op³aciæ samochód, je¿eli oboje z niego korzystaj¹? Kto ma
pokryæ nieprzewidziane wydatki jak np. szkolna wycieczka
dziecka? Dlatego domowy bud¿et powinien byæ jeden by obydwie
strony by³y w pe³ni œwiadome wszystkich dochodów rodziny.
£atwiej jest wtedy zaplanowaæ wydatki oraz ustaliæ czy staæ nas np.
na dodatkowe rzeczy np. kino, wakacje czy nowy samochód.
Zdecydowanie ³atwiej wtedy oszczêdzaæ oraz kontrolowæ nasze
domowe wydatki. Pamiêtajmy, ¿e to ile i na co wydajemy zale¿y
wy³¹cznie od nas samych, a maj¹c œwiadomoœæ stanu bud¿etu
domowego– planowanie staje siê ³atwiejsze.
W tej czêœci zaplanowane zosta³y kolejne trzy zasady
dotycz¹ce racjonalnego gospodarowania domowym bud¿etem.
W kolejnym numerze pojawi¹ siê kolejne rady.

Dodatki energetyczne
Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymuj¹ce dodatek
mieszkaniowy maj¹ prawo do nowego œwiadczenia
tj. zrycza³towanego dodatku energetycznego. Prawo do dodatku
energetycznego maj¹ tzw. odbiorcy wra¿liwi. Na podstawie ustawy
– Prawo energetyczne, odbiorca wra¿liwy energii elektryczne jest
to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych, która jest stron¹ umowy kompleksowej lub
umowy sprzeda¿y energii elektrycznej zawartej
z przedsiêbiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej. Warto w tym miejscu zwróciæ
uwagê, ¿e dodatek energetyczny mo¿e otrzymaæ tylko ta sama
osoba, która otrzymuje dodatek mieszkaniowy, posiadaj¹ca
spisan¹ na siebie umowê kompleksow¹ lub umowê sprzeda¿y
energii elektrycznej z przedsiêbiorstwem energetycznym.
Nie mo¿e zatem otrzymaæ dodatku energetycznego inna osoba,
np. cz³onek rodziny, który ma umowê na dostawê pr¹du na siebie,
nawet jeœli zamieszkuje w gospodarstwie domowym otrzymuj¹cym
dodatek mieszkaniowy.
Od 1 maja br. do 30 kwietnia 2015 r. wysokoœæ dodatków
energetycznych wynosi:
• 11,36 z³/miesi¹c dla gospodarstwa domowego prowadzonego
przez osobê samotn¹,
• 15,77 z³/miesi¹c dla gospodarstwa domowego sk³adaj¹cego siê
z 2-4 osób,
• 18,93 z³/miesi¹c dla gospodarstwa domowego sk³adaj¹cego
siê co najmniej z 5 osób.
Zmiany dla opiekunów osób niepe³nosprawnych
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkie informuje, i¿ z dniem
1 maja 2014r. uleg³a zmianie ustawa o œwiadczeniach rodzinnych
w zakresie wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego. Œwiadczenie
to, obecnie wynosi 800,00 z³ miesiêcznie.
Ponadto w dniu 15.05.2014r. wchodzi w ¿ycie ustawa z dnia
4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wyp³acie zasi³ków
dla opiekunów.Ustawa ta wprowadza nowe œwiadczenie – zasi³ek
dla opiekunów, do którego bêd¹ mia³y prawo osoby, którym w dniu
30.06.2013r. wygas³a z mocy prawa decyzja przyznaj¹ca

Aleksandra Bartosz
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Maibaum i Muttertag w Kielczy
Der Mai ist gekommen...”- przyszed³ maj (g³osz¹ s³owa
piosenki), a wraz z nim inicjatywa ko³a DFK Kielcza. 30 kwietnia, po
raz siódmy, w Kielczy ko³o zabytkowej chaty stanê³o majowe
drzewko. Budzi ciekawoœæ miejscowych i przyci¹ga przyjezdnych
i goœci.
Kielczañski Maibaum ma wyj¹tkowy charakter. Symboliczny
wyraz zawarty jest w herbach i herbikach na nim umieszczonych,
które ukazuj¹ wszystkie istniej¹ce w wiosce wspólnoty.
Na drzewku znalaz³o siê a¿ 21 graficznych symboli. W tym roku
wszystkie zosta³y odnowienie przez ich autora Jana Maniurê.
Zarz¹d zorganizowa³ równie¿ spotkanie dla swoich cz³onków
z okazji Dnia Matki. Mamy z DFK Kielcza spotka³y siê tradycyjnie w
zabytkowej chacie. Tym razem podczas uroczystoœci wyst¹pi³
zespó³ muzyczny reprezentuj¹cy szko³ê w Kielczy i miejscowe ko³o
mniejszoœci niemieckiej pod kierunkiem Ma³gorzaty Walnik.
To majowe niedzielne popo³udnie up³ynê³o w mi³ej, ciep³ej
i rozœpiewanej atmosferze. Obydwie inicjatywy zosta³y
sfinansowana ze œrodków Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
Niemiec, pozyskanych przez Zarz¹d Ko³a DFK w Kielczy.

Majówka z DFK
Majówka z DFK Zawadzkie to okazja do spotkania i integracji
pomiêdzy mieszkañcami Zawadzkiego. Tegoroczna, z powodu
niesprzyjaj¹cej aury, odby³a siê w sali Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Zawadzkiem. Organizatorzy przygotowali bogaty program
artystyczny. Dla publicznoœci zagra³a orkiestra dêta
z Zawadzkiego. Podczas imprezy zaprezentowa³ siê dzieciêcy
zespó³ Melizmat dzia³aj¹cy przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym
i Towarzystwie Spo³eczno kulturalnym Niemców na Œl¹sku
Opolskim (DFK) w Kielczy. Gwiazd¹ Majówki by³a Andera Rischka,
piosenkarka nazywana muzyczn¹ nadziej¹ Œl¹ska. W imieniu
zarz¹du ko³a dziêkujemy Mieczys³awowi Orgackiemu Burmistrzowi
Zawadzkiego, Markowi Kutyle kierownikowi Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej oraz Mateuszowi Ochlustowi dyrektorowi Gminnego
Oœrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem za przychylnoœæ i pomoc
przy organizacji festynu oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili siê do organizacji imprezy.
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Nowoœci w bibliotece
Drodzy czytelnicy!
Zapraszamy do zapoznania siê z nowoœciami w Miejskiej i Gminnej
Bibliotece Publicznej w Zawadzkiem.

12. Katarzyna Puzyñska – Motylek
13. S.J. Bolton – Ulubione rzeczy
14. Lee Child – Nigdy nie wracaj
15. Harlan Coben – Szeœæ lat póŸniej
16. Robert Galbraith – Wo³anie kuku³ki
Przygodowe, historyczne:
1. Arturo Perez-Reverte – Szachownica flamandzka
2. Arturo Perez-Reverte – Ostatnia bitwa templariusza
3. Arturo Perez-Reverte - Batalista
4. Tim Willocks – Religia
5. Tim Willocks – Dwanaœcioro z Pary¿a
Ksi¹¿ki Olivera Bowdena z serii Assassin’s Creed na podstawie gry
firmy Ubisoft:
6. Bractwo
7. Renesans
8. Czarna bandera
9. Clive Cussler – Szpieg
10. Steve Berry – Królewski spisek
11. Steve Berry – Tajemnica Kolumba
Dla m³odzie¿y:
1. Rick Riordan – Percy Jackson i bogowie olimpijscy – 5 tomów
Literatura popularnonaukowa:
1. Walerij Paniuszkin – Rublowka
2. Umberto Veronesi – Z rakiem walczy siê przy stole
3. Kaz Cooke – Ciê¿arówk¹ przez 9 miesiêcy
4. Anna Starmach – Pyszne 25
Szczególnie polecane:
1. Mark Helprin – Zimowa opowieœæ (ekranizacja powieœci)
2. Jordan Belfort – Wilk z Wall Street (ekranizacja powieœci)
3. Martin Sixsmith – Tajemnica Filomeny (ekranizacja powieœci)

Biografie:
1. El¿bieta Baniewicz – Gajos
2. Mariola Pryzwan – Anna Jantar: bursztynowa dziewczyna
Literatura faktu:
1. M.W. Phelps – Ukradzione dziecko
2. Louise Monaghan – Uprowadzona: ucieczka z Syrii
3. Sarah Jones – Pozwól mi odejœæ
4. Sarah Forsyth – Porwana i sprzedana
5. Sarah Forsyth – Porwanej i sprzedanej powrót do piek³a
Powieœci obyczajowe:
1. Adrian Grzegorzewski – Czas têsknoty
2. Natasza Socha – Macocha
3. Cecelia Ahern – Sto imion
4. Dagmara Dominczyk – Ko³ysanka polskich dziewcz¹t
5. S. Spencer-Wendel – Dopóki nie powiem do widzenia
6. Maria Bianka – Marysia i przyjació³ki
7. Liliana Fabisiñska – Z jednej gliny
8. Agata Bartoszek – Szara
9. Joanna Opiat-Bojarska – S³odkich snów, Anno
10. Agnieszka Lingas-£oniewska – Zak³ad o mi³oœæ
11. John Boyne – Ch³opiec w pasiastej pi¿amie
12. Eric-Emmanuel Schmitt – Tajemnica pani Ming
13. Magdalena Kordel – Wymarzony dom
14. Helen Fielding – Bridget Jones: szalej¹c za facetem
Krymina³y, thrillery:
1. Lars Kepler – Kontrakt Paganiniego
2. Lars Kepler – Hipnotyzer
3. Anna Jansson – Ofiary z Martebo
4. Andreas Franz – Schron
5. Vincent V. Severski – Nielegalni
6. Vincent V. Severski - Niewierni
Czarna seria:
7. Arne Dahl – Ciemna liczba
8. Unni Lindell – Miodowa pu³apka
9. Unni Lindell – Cz³owiek mroku
Seria ze strachem:
10. Thomas Enger – ¯¹dza krwi
11. K.O. Dahl – Lodowa k¹piel

Miêdzynarodowa konferencja gruziñsko-polska
W dniu 17.05.2014 r. na terenie Nadleœnictwa Zawadzkie
odby³a siê sesja terenowa miêdzynarodowej konferencji gruziñskopolskiej pod nazw¹ „Wspó³praca w zakresie leœnictwa i ochrony
przyrody”. Delegacja z Gruzji reprezentowana by³a przez
Pañstwow¹ Agencjê Leœn¹ , Pañstwow¹ Agencjê Obszarów
Chronionych, Departament Kontroli Œrodowiskowej Ministerstwa
Ochrony Œrodowiska i Zasobów Naturalnych Gruzji oraz Gruziñski
Uniwersytet Techniczny w Tbilisi. Zagraniczni goœcie obejrzeli
w sali konferencyjnej film „ 10 lat PGL LP Nadleœnictwa Zawadzkie
w Unii Europejskiej” oraz dyskutowali na temat wykorzystywania
œrodków unijnych w gospodarce leœnej. Nastêpnie zwiedzili obiekty
edukacyjne przy Nadleœnictwie Zawadzkie: Izbê LeœnoPrzyrodnicz¹ i Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy im. Jana Paw³a II.
W terenie zapoznali siê z dwiema du¿ymi inwestycjami
wybudowanymi przy wsparciu œrodków pochodz¹cych z Unii
Europejskiej: zbiornikami retencyjnymi Liszczok i Regolowiec.
Na zakoñczenie spotkania Goœcie zwiedzili Leœne Arboretum
oraz Izbê Przyrodniczo-Leœn¹ przy leœniczówce JaŸwin .
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Niesamowity goœæ

Jubileuszowe Mistrzostwa Œl¹ska

12 maja w klasie 1a Publicznej Szko³y Podstawowej
w Zawadzkiem goœci³a Pani Barbara Lach- aktorka Teatru Lalki
i Aktora w Opolu. Spotkanie to by³o kontynuacj¹ realizowanego
przez wychowawczyniê w tej klasie programu klasy teatralnej. Pani
Basia zamieni³a klasê w teatr – biurko nauczycielki sta³o siê scen¹
(przykrywane materia³ami w odpowiednich kolorach, ozdobione
kilkoma szczegó³ami, wprowadza³o nastrój pór roku), dzieci –
to widownia i statyœci jednoczeœnie. Uczniowie „wspó³grali”
w przedstawieniu o Demeter i Persefonie (na podstawie mitów
greckich dla dzieci autorstwa Grzegorza Kasdepke).
W poszukiwaniu zaginionej Kory musia³y przejœæ przez ciemny
tunel (dos³ownie- przesz³y przez tunel zrobiony z ciemnej folii
ogrodowej). Niestety, nie spotka³y tam zaginionej Bogini. Tworz¹c
muzyczne t³o (æwierka³y, szczeka³y, szumia³y) wyruszy³y w dalsz¹
wyprawê. Pozna³y Hadesa i jego psa Cerbera (powinien byæ
trzyg³owy, a by³ jednog³owy , za to w drucianych okularkach). Przez
historiê przewin¹³ siê te¿ Faun i Czarownica – to aktorka ubra³a
intryguj¹c¹ maskê. Dzieci by³y oczarowane. Historia
przedstawiona przez jednego aktora by³ niezwyk³a- ze wzglêdu
na fabu³ê, ale i sposób jej odegrania, przez wykorzystanie
autentycznych lal- figur teatralnych i rekwizytów. Na zakoñczenie
dzieci otrzyma³y pami¹tkowe plakietki z logo Teatru Lalki i Aktora
w Opolu. Fantastyczna lekcja! Kolejne spotkanie ustalone, tym
razem w teatrze…

Ju¿ po raz XX modelarze spotkali siê na terenie Oœrodka
Przystañ w Lasach Panewnickich, gdzie zosta³y rozegrane
jubileuszowe Miêdzynarodowe Mistrzostwa Œl¹ska Modeli
P³ywaj¹cych. W tym roku impreza odbywa³a siê w dniach 9-11
maja, a to z uwagi na Europejski Puchar Modeli ¯aglowych
NAVIGA.
W pi¹tkowe popo³udnie rozpoczê³a starty klasa F4A w grupie
m³odzików, juniorów i seniorów. We wszystkich kategoriach
zwyciê¿yli zawodnicy z Zawadzkiego! Wœród m³odzików: I m-ce
Artur Wisniowski , III m-ce Marta Beier; junior I m-ce Sebastian
Beier; senior Krzysztof Wasik – I m-ce i Piotr Hadamek – III m-ce.
Na wyró¿nienie zas³uguje debiutuj¹cy w tej klasie Seweryn Michna,
który mimo tremy wywalczy³ IV miejsce.
W sobotê i niedzielê rywalizowa³y modele, których budowa jest
bardziej skomplikowana i czasoch³onna. Zosta³y one poddane
ocenie wykonania przez komisjê sêdziowsk¹, a nastêpnie ruszy³y
na wodny szlak. Nasi modelarze zaprezentowali tutaj dwie nowe
jednostki wykonane na podstawie planów modelarskich w skali
1:50 - statek badawczy VICTOR HENSEN oraz okrêt szkolny
Polskiej Marynarki Wojennej ORP ISKRA. Pierwsze zawody i oba
modele znalaz³y siê na medalowych pozycjach: Adam Bogdon
i Artur Wisniowski - zajêli II miejsca w klasach F2a i F2b junior.
Nastêpnie przyszed³ czas startów modeli zestawowych czyli F4b
i F4c. W kategoriach juniorów modelarze klubu stanowi¹ obecnie
bardzo siln¹ reprezentacjê.
Œwiadcz¹ o tym wyniki: Adam Bogdon - I miejsce F4b i II miejsce
F4c, Mateusz Labus - I miejsce F4c, Dawid Hadamek – III miejsce
F4b, Sebastian Beier – IV miejsce F4b.
W klasach pokazowych F6 i F7, gdzie modele wykonuj¹ na wodzie
program skomplikowanych czynnoœci równie¿ wysokie lokaty – I i II
miejsce.
Jubileuszowe Miêdzynarodowe Mistrzostwa Œl¹ska okaza³y siê
bardzo udan¹ dla Klubu Modelarskiego imprez¹. Prawie wszyscy
modelarze z Zawadzkiego uplasowali siê ze swoimi modelami na
podium, a niektórzy nawet kilka razy odbierali zas³u¿one medale,
dyplomy i nagrody. Dziêki temu z r¹k Komandora Sekcji Modeli
P³ywaj¹cych klub otrzyma³ puchar za zdobycie II miejsca
w klasyfikacji dru¿ynowej.
Podziêkowania.
S³owa podziêkowania kierujemy w stronê Pana Nadleœniczego
Zdzis³awa Siewiera i Nadleœnictwa Zawadzkie za udostêpnienie
modelarzom du¿ego namiotu, który bardzo pomaga
w zabezpieczeniu modeli nad wod¹ podczas tegorocznych
wyjazdów na zawody i pokazy. Nasz udzia³ w zawodach by³
mo¿liwy dziêki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy z Gminy
Zawadzkie z ramach zadania Modelarstwo w Zawadzkiem 2014,
za co serdecznie pragniemy podziêkowaæ.
Klub Modelarski Zawadzkie

Smacznie i zdrowo
O tym, jak wa¿ne jest zdrowe od¿ywianie siê, wiadomo nie od
dziœ. Aby propagowaæ posi³ki, które nie tylko pozytywnie wp³ywaj¹
na pracê organizmu ale tak¿e na samopoczucie, uczniowie klasy
IIIb Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem otworzyli
"Kawiarenkê zdrowia", w której przez ca³y dzieñ przygotowywali
kolorowe, pyszne i przede wszystkim zdrowe przek¹ski. Akcjê
wspomogli ich m³odsi koledzy z klasy IIb, którzy przygotowali
szereg plakatów dotycz¹cych zasad prawid³owego od¿ywiania siê.
Patrz¹c na plakaty i czuj¹c aromaty unosz¹ce siê z kawiarenki,
chêtni na skosztowanie pysznoœci ustawiali siê w d³ugim wê¿yku na
ka¿dej przerwie.
Akcja przeprowadzona zosta³a w ramach projektu „¯yj
smacznie, zdrowo i bezpiecznie”, a jej celem by³a promocja
zdrowia.
Ola Morawiec
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Projekt - Fascynuj¹cy Œwiat

Wiosenne spotkania emerytów

Nauki i Technologii

Wiosna przysz³a do nas niespodziewanie szybko. Emeryci
z PZERiI Ko³o Zawadzkie równie¿ poczuli jej powiew,
co zaowocowa³o pierwszym wiosennym spotkaniem w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej. Do œwietlicy „Pod dêbem” przyby³o wielu
naszych cz³onków. Na nasze zaproszenie odpowiedzia³ Burmistrz
Zawadzkiego. W swoim przemówieniu poinformowa³ o przysz³ych
planach dotycz¹cych rozwoju miasta, o problemach i trudnoœciach
finansowych z tym zwi¹zanych. Odpowiada³ równie¿ na pytania
emerytów, a by³o ich trochê.
Przewodnicz¹ca ko³a Janina Szklorz przedstawi³a rozliczenie
finansowe za rok 2013 oraz poinformowa³a o planach
i zamierzeniach na rok 2014. Przedstawi³a plan wycieczek
w miesi¹cach: maj, czerwiec i wrzesieñ. Dalsza czêœæ up³ynê³a
w mi³ej atmosferze, na indywidualnych rozmowach przy kawie,
herbacie i smacznym cieœcie.

W ZSG w ¯êdowicach realizowany jest projekt Fascynuj¹cy
Œwiat Nauki i Technologii. W ramach projektu uczniowie klasy pi¹tej
i szóstej pojechali pod opiek¹ nauczycieli do Opola, by przekonaæ
siê jak wygl¹da nauka studentów. W pracowniach Uniwersytetu
Opolskiego, wyposa¿onych w nowoczesne przyrz¹dy do
doœwiadczeñ, uczestnicy wyjazdu mogli badaæ otaczaj¹cy ich
œwiat. Zaplanowano dla nich cykl zajêæ w formie wyk³adu
z pokazem na tematy z nauk œcis³ych: ,,Fizyka jest wszêdzie”, Od
alchemii do chemii wspó³czesnej”, ,,Ciekawostki z wnêtrza Ziemi”
oraz z zakresu nauk humanistycznych na temat ,,Szukamy innych
cywilizacji”.
Zajêcia poprzedzone zosta³y odœpiewaniem hymnu
,,Gaudeamus igitur”. W zdobywaniu wiedzy uczniom towarzyszy³y
ogromne maskotki sowy oraz or³a, z którymi na zakoñczenie zajêæ
zrobili sobie pami¹tkowe zdjêcia. Ka¿dy uczestnik zajêæ otrzyma³
certyfikat potwierdzaj¹cy zaliczenie zajêæ na uczelni.

Rozmaitoœci

K¹cik kucharski

puszyst¹ masê. Dodaæ jogurt, roztopione mas³o i przesian¹ m¹kê
wraz z proszkiem i delikatnie i krótko wymieszaæ ³y¿k¹ do
po³¹czenia siê sk³adników.
• Masê wy³o¿yæ równomiernie do przygotowanej tortownicy.
Truskawki wymieszane z kisielem wy³o¿yæ na powierzchni ciasta
zachowuj¹c odstêpy. Wstawiæ do nagrzanego piekarnika i piec
przez 27-30 minut, do czasu a¿ ciasto uroœnie, a wierzch siê lekko
zrumieni.
• W powsta³e zag³êbienia wlaæ od³o¿on¹ po³owê kisielu i posypaæ
drug¹ po³ow¹ truskawek. Mo¿na te¿ posypaæ cukrem pudrem.

Ciasto jogurtowe z truskawkami
Sk³adniki:
• 2 szklanki m¹ki pszennej
• 2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
• 1 szklanka cukru (mo¿na daæ trochê mniej)
• 2 ³y¿ki cukru wanilinowego
• 25 g roztopionego mas³a (mo¿na daæ olej)
• 2 du¿e jaja
• 1 szklanka jogurtu
• 500 g truskawek
• 1 ma³y kisiel b³yskawiczny truskawkowy z kawa³kami owoców
• 2 - 3 pe³ne ³y¿ki d¿emu truskawkowego (lub zmiksowanych
truskawek)
• cukier puder do posypania - dla chêtnych
Przygotowanie:
• Przygotowaæ i odmierzyæ wszystkie sk³adniki, jaja i jogurt. M¹kê
przesiaæ razem z proszkiem do pieczenia, dok³adnie wymieszaæ.
W drugiej miseczce wymieszaæ cukier z cukrem wanilinowym,
odstawiæ. Mas³o roztopiæ.
• Przygotowaæ œredni¹ blaszkê o wymiarach 20 x 30 cm lub
tortownicê o œrednicy oko³o 25 - 26 cm. Wysmarowaæ je miêkkim
mas³em.
• Piekarnik nagrzaæ do 180 stopni (bez termoobiegu).
• Truskawki pokroiæ i podzieliæ na 2 czêœci. Przygotowaæ kisiel
zgodnie z instrukcj¹ na opakowaniu, wymieszaæ z d¿emem
truskawkowym i odstawiæ. Po³owê kisielu wymieszaæ z po³ow¹
pokrojonych truskawek. Resztê kisielu i resztê truskawek zostawiæ
na koniec po upieczeniu ciasta.
• Jajka wbiæ do du¿ej miski, dodaæ wymieszany cukier i ubiæ na

Ale Jaja
Trzej ¿onaci mê¿czyŸni spotkali siê w koœciele.
Jeden mówi:
- Wiecie co? Gdy moja ¿ona by³a w ci¹¿y, czyta³a ksi¹¿kê "Jaœ i
Ma³gosia" i mamy dwoje dzieci.
Mówi drugi:
- A gdy moja ¿ona by³a w ci¹¿y, czyta³a "Trzech muszkieterów" i
mamy troje dzieci.
Ostatni zerwa³ siê do drzwi, a jeden spyta³:
- A gdzie ty tak pêdzisz?
- Lecê do domu, bo moja ¿ona czyta "101 dalmatyñczyków".
W numerze 2 og³osiliœmy konkurs na stroik wiosenny
lub wielkanocny. Tegoroczne prace by³y wyj¹tkowo pomys³owe
i oryginalne. W zwi¹zku z powy¿szym redakcja postanowi³a
przyznaæ dwie równorzêdne nagrody: pani Ma³gorzacie Graca
z ¯êdowic i Irenie Czaja z Kielczy. Zwyciê¿czynie zapraszamy
po odbiór nagród do Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem, pok. 101.
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Sport
Bezkonkurencyjnym zespo³em okaza³a siê ekipa z Otrokovic.
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z Dubnicy, potem kolejno
Zawadzkie I, Zawadzkie II, ¯êdowice oraz Kielcza. Na zakoñczenie
zawodnicy rozegrali mecz towarzyski dru¿yn mieszanych.
Jak podkreœlali trenerzy oraz obserwatorzy rozgrywki sta³y na
wysokim poziomie, a mecze poszczególnych dru¿yn ogl¹da³o siê
z du¿¹ przyjemnoœci¹. Dru¿yny bior¹ce udzia³ w zawodach
zaprezentowa³y siê z bardzo dobrej strony zarówno pod wzglêdem
szkoleniowym jak i pod wzglêdem kultury gry oraz przestrzegania
zasad sportowej rywalizacji oraz fair play.

Pi³ka No¿na
Odrobione straty
Liderem nadal jest dru¿yna LKS Jednoœæ Rozmierka, jednak
przewaga punktowa za spraw¹ dru¿yny LZS B³êkitnych Jaryszów
(wygra³a z Jednoœci¹ 1:0) siê zmniejszy³a do 2 punktów przy
jednym meczu rozegranym mniej. Od zwyciêstwa z Victori¹ ¯yrowa
podopieczni Ryszarda Skudlika krocz¹ od zwyciêstwa
do zwyciêstwa. Zagro¿one by³y punkty w wyjazdowym meczu z KS
S³awiêcice. Dopiero w ostatniej minucie spotkania zwyciê¿y³a 1:0
strzelaj¹c bramkê z rzutu karnego. W pozosta³ych meczach
zwyciêstwa przychodzi³y du¿o ³atwiej. Oto one: z KS Chorula 6:0,
Chemikiem II Kêdzierzyn 3:1 oraz z KS Cisow¹ 6:1. Spotkanie
z 17.05.2014 ze LKS Œl¹skiem Reñska Wieœ zosta³o prze³o¿one
na 11.06. Aktualna tabela przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. LKS Jednoœæ Rozmierka
21
55
71:19
2. SSKS Stal Zawadzkie
20
53
67:12
3. KS Góra¿d¿e
21
40
48:33
4. KS S³awiêcice
20
38
63:32
5. LKS Œl¹sk Reñska Wieœ
20
33
50:44
6. Chemik II Kêdzierzyn KoŸle
20
29
42:33
7. LZS II Tarnów Przywory
21
28
40:45
8. LZS ¯ywocice
21
27
46:47
9. LKS Victoria ¯yrowa
20
27
50:57
10. Piast II Strzelce Opolskie
21
26
31:35
11. LZS B³êkitni Jaryszów
21
24
39:41
12. LZS Adamietz Kad³ub
21
23
37:56
13. LZS Kad³ubiec
21
16
52:84
14. KS Magnum Chorula
20
15
33:64
15. KS Cisowa Kêdzierzyn KoŸle
20
2
17:83
W æwieræfinale Pucharu Polski spotka³y siê dru¿yny walcz¹ce
o mistrzostwo. Spotkanie zosta³o rozegrane w Zawadzkiem i lepszy
okaza³ siê lider LKS Jednoœæ Rozmierka 3:2. Dru¿yny wyst¹pi³y
w os³abionych sk³adach. Kto na tym wyjdzie lepiej oka¿e siê
w meczu mistrzowskim, które zostanie rozegrane 14.06.2014
w Rozmierce.

Skat
Marek Wyszkowski najlepszy w III GP PZSkat
W Lêdzinach ko³o Tychów zosta³ rozegrany III Grand Prix
Polskiego Zwi¹zku Skata. W turnieju zagra³o 427 zawodniczek
i zawodników. Bardzo dobrze spisa³ siê nowy nabytek sekcji
czo³owy zawodnik w rozgrywkach I ligi Marek Wyszkowski, który
okaza³ siê najlepszy zwyciê¿aj¹c z wynikiem 3396 pkt. Pozostali
zawodnicy GOSiT-u Zawadzkie zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
Leopold Dybowski 113 - 2168 pkt., Antoni Œwita³a 275 – 1591 pkt.
oraz Franciszek Œwita³a 325 – 1408 pkt. W klasyfikacji po 3
turniejach najwy¿ej sklasyfikowany jest M.Wyszkowski na 45
miejscu oraz Leopold Dybowski na 53 miejscu. Turnieje GP s¹
kwalifikacj¹ do Indywidualnych Mistrzostw Polski do których
kwalifikuje siê 90 zawodników. Do rozegrania pozosta³o jeszcze
5 turniejów.

Wyniki, wyniki wyniki
Dobrze spisuje siê dru¿yna LZS Kielcza w rozgrywkach Kl. B.
W II rundzie nie przegra³a jeszcze ¿adnego meczu. Jedyna strata
punktów to remis 4:4 w wyjazdowym spotkaniu z LZS Izbicko.
Pozosta³e mecze koñczy³y siê zwyciêstwami. Z LZS Kroœnica 4:1,
Zielonymi Spórok 3:1, Têcz¹ Szymiszów 7:1. Dru¿yna plasuje siê
na 8 miejscu w tabeli, jednak strata do 3 miejsca to tylko 1 punkt.
S³abiej spisuj¹ siê juniorzy wystêpuj¹cy w II lidze. W rundzie
wiosennej zaliczy³a tylko 1 zwyciêstwo wygrywaj¹c z LZS Dêbska
KuŸnia 4:2. Dru¿yna zajmuje aktualnie 8 miejsca na 11 startuj¹cych
dru¿yn.
Od zwyciêstwa do zwyciêstwa kroczê podopieczni Mariusza
Asztemborskiego. W rundzie wiosennej w I lidze juniorów
m³odszych nie doznali goryczy pora¿ki zwyciê¿aj¹c kolejno:
KS Uniê Tu³owice 5:0, Uniê Kolonowskie 6:1,Chemik Kêdzierzyn
KoŸle 3:0, Ma³¹panew Ozimek 4:1. Aktualnie dru¿yna zajmuje
4 miejsce w tabeli maj¹c w zapasie w stosunku do lidera 2 mecze
zaleg³e, natomiast do 2 dru¿yny MKS MOSIR Opole i KS Polonii
G³ubczyce 1 mecz. Z tymi w³aœnie dru¿ynami dru¿yna rozegra
najbli¿sze mecze. Dru¿yna trampkarzy w gronie 12 dru¿yn zajmuje
9 miejsce z dorobkiem 20 pkt. Wiosn¹ uzyska³a nastêpuj¹ce
wyniki:z LZS Przywory 6:2, OKS Olesno 0:10, Swornic¹
Czarnow¹sy 1:3, LZS Staniszcze Wielkie 2:2oraz KS Krasiejów
3:0.
Partnerski Turniej Pi³ki No¿nej
W dniach 16-08 maja odby³ siê w Zawadzkiem Partnerski Turniej
Pi³ki No¿nej. Uczestniczyli w nich zawodnicy z rocznika 2002
i m³odsi z Otrokovic, Dubnicy, Zawadzkiego, ¯êdowic i Kielczy.
Rozgrywki odby³y siê w pi¹tek, gdzie wy³onieni zostali zwyciêzcy
tego dnia, a pó³fina³y i fina³ odby³y siê w sobotê rano.

Awans na 4 miejsce
W I lidze skata zosta³a rozegrana III kolejka. Po punkty
do Gocza³kowic Zdroju pojecha³a dru¿yna w najsilniejszym
sk³adzie. Na zdobycz 11 punktów zapracowali:Marek Wyszkowski
3499 pkt., Antoni Œwita³a 3363 pkt., Józef Ludwig 2567 pkt.
oraz Leopold Dybowski 2387 pkt. Pomimo raczej œredniego wyniku
dru¿yna awansowa³a z 9 na 4 miejsce. Gospodarzem IV kolejki jest
nasza sekcja, jednak z uwagi na brak mo¿liwoœci zabezpieczenia
wy¿ywienia (komunie) miejscem rozgrywek bêdzie Krapkowice
(Restauracja Zajazd). Poni¿ej aktualna tabela:
1. AMICUS Katowice I
38
36 662
2. SILESIA Tarnowskie G.
37
35 395
3. KWK Boles³aw Œmia³y
36
35 650
4. GOSiT Zawadzkie
35
35 125
5. KS Barbara Chorzów
35
34 756
6. KS CHSM Chorzów
35
33 217
7. SC Stra¿ak G³o¿ony
34
36 168
8. GOKiR Mszana
34
34 619
9. TKKF Racibórz
34
32 912
...
18. OSP Lêdziny
27
30 567
19. POKÓJ Ruda Œl.
26
29 599
20. AMICUS Katowice II
17
27 722
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28:30, który dawa³ awans do fina³u. Tabela pó³fina³u przedstawia³a
siê nastêpuj¹co:
1. MKS Zag³êbie Lubin
3
6
97:75
2. ASPR Zawadzkie
3
3
83:78 (+5)
3. UKS 31 Rokitnica Zabrze
3
3
94:91 (+3)
4. MKS MOS Wieluñ
3
0
61:91

Pi³ka rêczna
Dobrnêli do koñca
Jak informowaliœmy w poprzednim numerze dru¿yna ASPR
Zawadzkie z utêsknieniem czeka³a na zakoñczenie rozgrywek.
W ostatnich 3 meczach konto dru¿yny powiêkszy³o siê tylko
o 2 punkty. Jeden punkt dru¿yna zdoby³a w wyjazdowym spotkaniu
z Orlikiem Brzeg 30:30 (15:17) oraz w ostatnim meczu u siebie
z Liderem Swarzêc 36:36 (20:15). Przegra³a wyjazdowe spotkanie
MKS ¯agiew Dzier¿oniów 37:25 (16:14). Analizuj¹c ostatnie wyniki,
dru¿yna wyraŸnie nie wytrzymywa³a spotkañ kondycyjnie.
Do przerwy wyniki by³y zadowalaj¹ce, czym bli¿ej koñca spotkañ
tym gorzej. Wyniki nie by³y tutaj najwa¿niejsze, gdy¿ dru¿yna mia³a
zapewniony byt. S³aboœæ mo¿na wyt³umaczyæ równie¿
przemêczenie m³odych zawodników, którzy uczestniczyli
w pó³fina³ach i fina³ach mistrzostw Polski juniorów. Kilka danych
statystycznych: dru¿yna sk³ada³a siê z 18 zawodników. Wszystkie
spotkania zaliczy³ tylko Micha³ Krygowski, po 25 meczy rozegrali
Denis Hertel, Daniel Skowroñski i Pawe³ Zagórowicz. Dwadzieœcia
i wiêcej spotkañ rozegrali: Kevin Kubillas (23), Kamil Kulej (20),
Piotr Puszkar (21), Patryk Szlensog (20) oraz £ukasz Szulc (21).
Najskuteczniejsi zawodnicy to: Daniel Skowroñski i Micha³
Krygowski po 119 bramek oraz Denis Hertel 112. Da³o to im w
klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników miejsca 16, 17, 18.
Dla ciekawoœci informujemy, ¿e najskuteczniejszym strzelcem w tej
grupie II ligi by³ zawodnik SPR Bór Oborniki Œl¹skie Artur Szabat,
który strzeli³ 247 bramek. Nie najlepiej wygl¹da statystyka
zdobytych goli z rzutów karnych. Na strzelane 93 rzuty zosta³y
zdobyte tylko 66 bramki co daje dru¿ynie 9 miejsce w klasyfikacji
wszystkich dru¿yn. W klasyfikacji zdobytych bramek, jak wynika
z ni¿ej zamieszczonej tabeli, dru¿yna by³a ze 829 najlepsza,
natomiast w liczbie straconych bramek zajê³a 2 miejsce (804).
Gorsza by³a tylko ostatnia dru¿yna w tabeli Startu Konin, która
straci³a 831 bramek. Najwiêksz¹ iloœæ kar dwuminutowych zaliczy³
Kamil Kulej (15+7 ¿ó³tych kartek), Patryk Ca³ujek (14+8), Denis
Hertel (13+12) oraz £ukasz Szulc (13+9). Koñcowa tabela
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. KU AZS UZ Zielona Góra
2. MKS ¯agiew Dzier¿oniów
3. SPR Bór Oborniki Œl¹skie
4. LKS OSiR Komprachcice
5. Lider Swarzêc
6. LKPR Moto-Jelcz O³awa
7. SKF KPR Sparta Oborniki
8. ASPR Zawadzkie
9. UKS Orlik Brzeg
10. MKS Zag³êbie II Lublin
11. KS AZS Politechnika Wroc³aw
12. MKS Têcza Koœcian
13. EUCO UKS Dziewi¹tka Legnica
14. SSRiR Start Konin

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

46
42
39
34
29
28
27
27
21
20
18
17
15
1

Równie¿ m³odziczki ASPR Zawadzkie-Pawonków okaza³y siê
najlepsze w województwie. W ostatnich meczach w lidze
wojewódzkiej najpierw pokona³y lidera UKS Olimp Grodków 23:21
oraz kolejn¹ dru¿ynê z czo³ówki LZS Tor Dobrzeñ Wielki 14:11.
Jako mistrz dru¿yna mia³a prawo ubiegania siê o gospodarza
turnieju pó³fina³owego. Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej w Polsce przyzna³
organizacjê pó³fina³u i do Pawonkowa zawita³y dru¿yny KPR
Jelenia Góra, MOSM Tychy oraz ChKS £ódŸ. W pierwszym
spotkaniu wyraŸnie pokona³y ChKS £ódŸ 27:12. W pozosta³ych
spotkaniach podopieczne Adriana Sternika dozna³y pora¿ek choæ
toczy³y wyrównane pojedynki. Z MOSM Tychy przegra³y 19:25
a z KPR Jelenia Góra 18:26 i ostatecznie zajê³y niepremiowane
awansem do fina³u 3 miejsce. Tabela pó³fina³u:
1.
2.
3.
4.

MOSM Tychy
KPR Jelenia Góra
ASPR Zawadzkie-Pawonków
ChKS £ódŸ

3
3
3
3

6
4
2
0

78:47
73:49
64:63
34:90

Fina³ Pucharu Polski m³odzików zosta³ rozegrany w dniach 2629.05.2014 r. w nadmorskim DŸwirzynie. Przeciwnikami w grupie
byli miêdzy innymi KSSPR Koñskie, UKS Nike Ciechanów, UKS
Czwórka Libi¹¿. Wyniki w nastêpnym wydaniu Krajobrazów.

Tenis sto³owy
Koniec sezonu ligowego
Dru¿yny KTS MOKSiR Zawadzkie zakoñczy³y rozgrywki w
II lidze (kobiety) oraz IV lidze (mê¿czyŸni) M³oda dru¿yna kobiet
w rozgrywkach spisywa³a siê bardzo dobrze plasuj¹c siê w tabeli
na 4 miejscu (na 16 dru¿yn). W ostatnich meczach II rundy dru¿yna
przegra³a z KTS Lêdziny 4:6, zremisowa³a z LKS Orze³ Stanica 5:5
oraz wygra³a z UKS Dwójk¹ Sosnowiec 9:1. Dru¿yna mêska
w ostatnim meczu pokona³a LUKS MGOKSiR Korfantów II 10:0
i zakoñczy³a sezon na 5 miejscu (na 10 dru¿yn).

789:574
768:646
811:730
775:743
794:783
707:680
694:690
829:804
695:754
727:781
758:804
733:781
666:721
576:831

Mistrzostwa Województwa M³odziczek
W dniu 12.04.2014 r. w Niemodlinie rozegrane zosta³y
Indywidualne Mistrzostwa Województwa M³odziczek w tenisie
sto³owym. Do rywalizacji stanê³y równie¿ m³odziczki z KTS
MOKSiR Zawadzkie. Z³oty medal w grach indywidualnych
wywalczy³a Julia Bartoszek, natomiast jej klubowe kole¿anki
zosta³y sklasyfikowane na miejscach: Ochlust Amelia (11-12),
Zgorzelska Maria, Rudzik Magdalena (13-16), Taibert Paulina,
Mazurek Zuzanna (17-24). W klasyfikacji klubowej gier
indywidualnych KTS MOKSiR Zawadzkie zaj¹³ II miejsce w
województwie.
W grach podwójnych rozgrywanych w tym samym dniu z³oty medal
zdoby³ debel: Julia Bartoszek – KTS MOKSiR Zawadzkie oraz
Natalia Pawelec – LZS Victoria Chróœcice. Pozosta³e zawodniczki z
naszego klubu zosta³y sklasyfikowane na miejscach 5-8. W
klasyfikacji klubowej gier podwójnych KTS MOKSiR Zawadzkie
zaj¹³ I miejsce w województwie.
W dniu 13.04.2014 r. w Niemodlinie rozegrano Dru¿ynowe
Mistrzostwa Województwa M³odziczek w tenisie sto³owym.
Reprezentantki naszego klubu w dru¿ynie: Julia Bartoszek oraz
Maria Zgorzelska zdoby³y srebrny medal, natomiast dru¿yna w
sk³adzie: Rudzik Magdalena, Ochlust Amelia i Taibert Paulina
zosta³a sklasyfikowana na miejscach 5-6.
W klasyfikacji klubowej gier dru¿ynowych KTS MOKSiR Zawadzkie
zaj¹³ II miejsce w województwie.

M³odzie¿ na arenie ogólnopolskiej
Po ch³opcach i juniorach, kolejne grupy m³odzie¿owe zagra³y
w turniejach pó³fina³owych Mistrzostw Polski. W ostatniim meczach
w lidze wojewódzkiej pokonali dru¿ynê UKS Olimp Grodków 31:20
i zdobyli tytu³ mistrzowski. Kolejnym etapem by³ turniej pó³fina³owy,
który zosta³ rozegrany w Lubinie. W pierwszym meczu wyraŸnie
pokonali zespó³ z UKS MOS-em Wielunñ 25:18. W kolejnym meczu
dru¿yna zremisowa³a 30:30 z UKS 31 Rokitnica Zabrze. O awansie
do fina³u zadecydowa³ mecz z maj¹c¹ ju¿ pewny awans dru¿yn¹
MKS Zag³êbie Lubin. By zaj¹æ premiowane miejsce nie mog³a
przegraæ ró¿nic¹ wiêksz¹ ni¿ 3 bramkami. Po I po³owie dro¿yna
z Lubina prowadzi³a 15:8 i nic nie wskazywa³o na to, ¿e awansuj¹.
W drugiej po³owie obraz gry zmieni³ siê diametralnie. Podopieczni
trenerów £ukasza i Micha³a Morzyków ambitnie niwelowa³a
przewagê Lubinian, by ostatecznie zakoñczyæ spotkanie wynikiem

18

Krajobrazy Zawadzkiego
Podwójna medalistka
W dniach 14-18 maja 2014 r. w Radomiu odby³y siê
Indywidualne i Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski M³odzików
i M³odziczek w tenisie sto³owym. Do udzia³u w mistrzostwach
dopuszczani s¹ wy³¹cznie zawodnicy i zawodniczki, którzy
w rankingu ogólnopolskim zajmuj¹ najwy¿sze miejsca. O punkty do
rankingu zawodnicy walcz¹ przez ca³y rok, uczestnicz¹c w
wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach kwalifikacyjnych. Z nr 4
na Mistrzostwach Polski wystartowa³a zawodniczka KTS MOKSiR
Zawadzkie – Julia Bartoszek, dla której te zawody by³y wyj¹tkowo
udane. Po kilku dniach zaciêtej rywalizacji Julia wróci³a do swojego
klubu jako podwójna medalistka Mistrzostw Polski, przywo¿¹c dwa
br¹zowe medale. W poszczególnych grach indywidualnych
zawodniczka nasza pokona³a kolejno: Annê Grabowieck¹ z LUKS
EUROCENTR Suchowola – 3:0, Kamilê Gryko z UKS SOVIT
Bia³ystok – 3:0, Juliê Sobolsk¹ z GKS GORZOVIA Gorzów
Wielkopolski – 3:1 oraz Majê Miklaszewsk¹ z MRKS Gdañsk – 3:0.
W pó³finale zawodniczka z Zawadzkiego uleg³a niepokonanej
dotychczas przez nikogo faworytce mistrzostw - Annie Wêgrzyn z
UKS MLKS ŒNIE¯NIK Stronie Œl¹skie – rozstawionej w rankingu
z nr 1, zdobywaj¹c ostatecznie br¹zowy medal. W grach
podwójnych (deblowych) Julia Bartoszek wyst¹pi³a ze swoj¹
kole¿ank¹ Joann¹ Soko³owsk¹ z UKS KOKIS Kolno (podlaskie).
Po zaciêtej rywalizacji dziewczyny wywalczy³y kolejny medal –
równie¿ br¹zowy. Dla ka¿dego sportowca zakwalifikowanie siê
oraz udzia³ w Mistrzostwach Polski jest szczególnym
wyró¿nieniem, natomiast zdobycie medalu to szczyt marzeñ.
Te marzenia spe³ni³y siê u Julii, która zdobywaj¹c dwa br¹zowe
medale zosta³a podwójn¹ medalistk¹ na najwa¿niejszych
zawodach w kategorii m³odziczek w sezonie 2013/2014.
Szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê trenerom naszej zawodniczki
– Pani Marcie Lityñskiej i Panu Stanis³awowi Fedorowi, którzy
poprzez systematyczne treningi i ciê¿k¹ pracê pomagaj¹
zawodnikom spe³niaæ ich marzenia.

Zawadzkie by³ Dominik Bartoszek, który zaj¹³ 7 miejsce. Najlepsze
czwórki w ka¿dej kategorii otrzyma³a pami¹tkowe puchary,
dyplomy oraz wartoœciowe nagrody rzeczowe. Klub Tenisa
Sto³owego MOKSiR Zawadzkie nawi¹za³ kontakty z dru¿ynami
z Niemiec. Trenerk¹ m³odzie¿y w klubie TSV Watenbuttel (i jeszcze
zawodniczk¹) jest by³a zawodniczka dawniejszej Stali Zawadzkie
Joanna Jerominek. M³odzie¿ niemiecka mia³a bardzo bogaty
program pobytu. Zwiedzili Sztolniê w Tarnowskich Górach, p³ynêli
kajakami po Ma³ej Panwi, Zwiedzili Izbê Przyrodnicz¹
w Nadleœnictwie Zawadzkie oraz obejrzeli mecz II ligi pi³ki rêcznej
ASPR Zawadzkie. W przysz³ym roku planowana jest rewizyta.

Co gdzie kiedy w sporcie
Pi³ka No¿na – stadion Miejski
08.06.2014 r. godz. 18.00 Kl. A seniorów Stal Zawadzkie LZS Piomar II Tarnów Op.
11.06.2014 r. godz. 18.00 Kl. A seniorów Stal Zawadzkie - LKS
Œl¹sk Reñska Wieœ
18.06.2014 r. godz. 18.00 Kl. A seniorów Stal Zawadzkie KS Góra¿dze
Pi³ka No¿na – boisko w Kielczy
01.06.2014 r. godz. 11.00 II liga juniorów LZS Kielcza Orze³ linice
04.06.2014 r. godz. 18.00 II liga juniorów LZS Kielcza - KS Chorula
08.06.2014 r. godz. 17.00 Kl. B seniorów LZS Kielcza LZS Staniszcze Wielkie
Tenis Sto³owy Hala GOSiT Zawadzkie
01.06.2014 r. godz. 09.30 Indywidualne Mistrzostwa Województwa
kadetów/tek, juniorów/rek
Skat – Dom Kultury ul. Powstañców Œl. (boisko Orlik)
29.05.2014 r. godz. 17.30 – ka¿dy czwartek
Franciszek Œwita³a

Miêdzynarodowe granie
W Zawadzkiem zosta³ rozegrany I Miêdzynarodowy Turniej
Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Zawadzkiego. Turniej
zosta³ rozegrany w kategoriach kadetów i juniorów dziewcz¹t
i ch³opców. W turnieju wziê³o udzia³ ponad 100 dziewcz¹t
i ch³opców z Czech, Niemiec Ukrainy oraz Polski.
W poszczególnych kategoriach zwyciê¿ali. W kategorii kadetek
zwyciê¿y³a zawodniczka LZS Victorii Chróœcice Julia Wójcik.
Zawodniczki KTS MOKSiR Zawadzkie uplasowa³y siê 4 i 5 miejscu.
Czwarte miejsce zajê³a Adriann Kolczyk a 5 Julia Bartoszek.
W kategorii kadetów najlepszy okaza³ siê reprezentant z TV TEZ
Trinec (Czechy) Jakub Pilch. W kategorii juniorek zwyciê¿y³a
Aleksandra Nowak (LZS Victoria Chróœcice), która w finale
pokona³a Juliê Drzozgê (by³¹ zawodniczkê KTS MOKSiR
Zawadzkie). Na 4 miejscu uplasowa³a siê Julia Bartoszek.
Najlepszym juniorem okaza³ siê reprezentant Ukrainy Rostys³aw
Bi³yj (LIRS ¯owkwa). Najlepszym zawodnikiem KTS MOKSiR
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