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FESTIWAL GAUDE MATER POLONIAWincenty z Kielczy in memoriam

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej sk³adamy
podziêkowania Dyrektorom, Nauczycielom oraz
wszystkich Pracownikom placówek oœwiatowych
za podejmowany trud dydaktyczny,
opiekuñczy i wychowawczy.
¯yczymy, by codzienna praca stanowi³a Ÿród³o
satysfakcji i poczucia dobrze spe³nionego
obowi¹zku. Niech ka¿dego dnia towarzyszy
Pañstwu pogoda ducha, pasja przekazywania
wiedzy oraz kszta³towania charakterów i postaw
m³odych ludzi.
Jednoczeœnie ¿yczymy wytrwa³oœci, energii,
niewyczerpanych si³ oraz by Pañstwa wysi³ek
owocowa³ wysokimi osi¹gniêciami dzieci
i m³odzie¿y i wzbudza³ w m³odym pokoleniu
wielkie aspiracje.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
w Zawadzkiem
Stanis³aw Kie³ek

Burmistrz Zawadzkiego
Mieczys³aw Orgacki

W numerze miêdzy innymi
- Do¿ynki Gminne Kielcza 2014
- Rozmowa z Panem Zdzis³awem Siewier¹ Nadleœniczym
Nadleœnictwa Zawadzkie
W niedzielê 14 wrzeœnia w Koœciele Parafialnym œw. Bart³omieja
w Kielczy zainaugurowano XI Festiwal Gaude Mater Polonia- Wincenty
z Kielczy in memoriam. Wiêcej na stronie 15.

- Œwietlica wiejska w ¯êdowicach i plac zabaw dla dzieci
- Ciekawostki z naszych szkó³
... i wiele wiêcej

„ ¯êdowianie” tañcz¹ ju¿ 10 lat!

20 wrzeœnia w zawadczañskim kinoteatrze odby³ siê uroczysty koncert podsumowuj¹cy dziesiêciolecie dzia³alnoœci Zespo³u Tañca
Regionalnego i Narodowego „¯êdowianie”, który dzia³a przy Stowarzyszeniu Przyjació³ Szko³y w ¯êdowicach. Wiêcej na stronie 4.

Krajobrazy Zawadzkiego

XLV i XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
W dniu 25 sierpnia 2014 r. odby³a siê XLV Sesja Rady Miejskiej.
Na sesji Burmistrz Zawadzkiego przed³o¿y³ raport o stanie gminy
oraz przyjêto informacjê na temat promocji zwi¹zanej z turystyk¹.
Radni uchwalili nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwa³y
bud¿etowej na 2014 r. – zmiany dotycz¹ dochodów bie¿¹cych,
wydatków bie¿¹cych i wydatków maj¹tkowych;
- w sprawie wyra¿enia zgody na wniesienie dop³aty do kapita³u
rezerwowego ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ w Zawadzkiem, na pokrycie straty bilansowej
za 2013 r. – spó³ka rok 2013 zakoñczy³a strat¹ bilansow¹, która by³a
konsekwencj¹ oddalenia apelacji S¹du Okrêgowego w Opolu i
utrzymania wyroku S¹du Rejonowego zas¹dzaj¹cego od spó³ki na
rzecz firmy PUHM+ kwotê 79.386,96 wraz z odsetkami oraz
kosztami procesu za wykonane roboty budowlane. £¹czna kwota to
108.651,14 z³.
- w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ Dyrektora
Gminnego Oœrodka Sportu i Turystki w Zawadzkiem – po zbadaniu
zasadnoœci skargi przez Komisjê Rewizyjn¹, skarga zosta³a
uznana przez radnych za bezzasadn¹,
- zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXII/176/05 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Zawadzkie – skutek
zmian to wy³¹cznie uprawomocnienie obs³ugi œwiadczeñ pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Zawadzkiem;
- w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomoœci sprzedawanej jako lokal mieszkalny (2 uchwa³y) –
rada wyrazi³a zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoœci 95% od
ceny nieruchomoœci przy sprzeda¿y na rzecz najemców w trybie
bezprzetargowym lokali komunalnych;

- w sprawie wyra¿enia zgody na roz³o¿enie na raty oraz umorzenie
zaleg³oœci czynszowych – rada nie wyrazi³a zgody na roz³o¿enie na
raty ani umorzenie zaleg³oœci czynszowych;
- w sprawie dostosowania opisu granic okrêgów wyborczych Gminy
Zawadzkie do stanu faktycznego – zaktualizowano opisy granic
okrêgów wyborczych do stanu faktycznego bez zmiany granic
okrêgów;
- w sprawie dostosowania opisu granic obwodów g³osowania
Gminy Zawadzkie do stanu faktycznego – zaktualizowano opis
granic obwodów g³osowania do stanu faktycznego.
W dniu 29 wrzeœnia 2014 r. odby³a siê XLVI Sesja Rady
Miejskiej. Na sesji przyjêto informacjê na temat analizy oœwiadczeñ
maj¹tkowych oraz rozpatrzono sprawozdanie z wykonania bud¿etu
gminy Zawadzkie za I pó³rocze 2014 r. (sprawozdanie zosta³o
przyjête przez radnych jednog³oœnie). Na Sesji zosta³y podjête
równie¿ uchwa³y:
- w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej - zmiany spowodowane s¹
aktualizacj¹ bud¿etu gminy;
- w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwa³y
bud¿etowej na 2014 r. – zmiany dotycz¹ dochodów bie¿¹cych
i wydatków bie¿¹cych;
- w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na
lata 2011 – 2015 oraz wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy – wprowadzono poprawki
porz¹dkuj¹ce nazewnictwo.
Wszystkie podjête uchwa³y s¹ dostêpne na stronie
www.bip.zawadzkie.pl.
Ostatnia sesja tej kadencji odbêdzie siê w dniu 27 paŸdziernika
2014 r.

Prace Rady Miejskiej
remont dróg Osiedla Œwierkle w Zawadzkiem, poszerzenie dróg –
ul. Waryñskiego i Szpitalnej w kierunku ul. Opolskiej (nawierzchnia
asfaltowa), prace remontowe sanitariatów w Szkole Podstawowej
w Zawadzkiem, remont ul. Andrzeja, naprawa nawierzchni
ul. Œwierklañskiej w Zawadzkiem, remont drogi dojazdowej do
studni nr 5 – ul. Opolska w ¯êdowicach, zakup przyczepy
pod³odziowej dla OSP Zawadzkie, remont od strony ulicy Opolskiej
w kierunku ul. Zielonej, powiêkszenie parkingu naprzeciw
cmentarza i zainstalowanie lamp, zakup dzia³ki pod cmentarz,
remont ul. Stawowej, uzbrojenie ul. Paderewskiego, odwodnienie
targowiska, zakup sprzêtu ratownictwa dla stra¿y po¿arnej, remont
ul. Granicznej, remont ul. Andrzeja, remont basenu na
ul. Powstañców Œl., remont gzymsów w szkole podstawowej,
remont ul. Miarki oraz Konopnickiej w ¯êdowicach, odnowienie
elewacji budynku „starej szko³y” wraz z otoczeniem (¯êdowice),
remont ul. 1–Maja w ¯êdowicach, ugruntowanie ul. Polnej
w ¯êdowicach, wyremontowanie OSP ¯êdowice, czêœciowy
remont stra¿nicy w Kielczy, remont kuchni w Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Kielczy, remont ul. Opolskiej w kierunku
ul. Topolowej w Kielczy, zakup kontenera szatniowego na boisko
w Kielczy.
2) Klubu Radnych „Nasza Gmina Zawadzkie”, który dzia³a
w nastêpuj¹cym sk³adzie: Andrzej Or³owski – Przewodnicz¹cy
Klubu, Piotr Beier, Ryszard Opas - w przedmiotowym okresie do
Burmistrza Zawadzkiego nie wp³ynê³y ¿adne wnioski o charakterze
bud¿etowym.
Pozostali radni nie sk³adali wniosków do bud¿etu.

W bie¿¹cej kadencji do Burmistrza Zawadzkiego zosta³y
skierowane wnioski o charakterze bud¿etowym:
1)
Klubu Radnych „Przysz³oœæ Zawadzkiego”, który dzia³a
w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Brygida Polak – Przewodnicz¹ca Klubu, Piotr Guzy, Kazimierz
Szmal, Stanis³aw Kie³ek, Danieliusz Ga³¹zka, Joachim Szulc,
Dariusz Nowosielski, Pawe³ Klencz, Beata Mañka-Kulik. Wnioski
Klubu Radnych „Przysz³oœæ Zawadzkiego”:
Remont ul. Zielonej w Zawadzkiem, remont ul. Lublinieckiej
z chodnikiem i parkingami, zakup terenu pod cmentarz komunalny,
uruchomienia basenu k¹pielowego „Leœny” z baz¹ gastronomiczn¹
i przystani¹ kajakow¹, sprzeda¿ budynku po by³ym Domu Kultury
i przeniesienie dzia³alnoœci kulturalnej i innej do obiektów przy
„Orliku”, kinoteatrze i obiektów OPS-u, budowa chodnika na
osiedlu Powstañców Œl. (od skrzy¿owania z ul. Opolsk¹ do mostu),
poszerzenie przejœcia dla pieszych i rowerów pomiêdzy osiedlem
Powstañców Œl. a Netto, budowa hangaru na kajaki przy stawie
wraz z ma³¹ gastronomi¹, budowa parkingu pomiêdzy Orlikiem a
gimnazjum na osiedlu Powstañców Œl., remont ³awek na stadionie
miejskim i likwidacja ³awek po drugiej stronie boiska
i zamontowanie zadaszenia, przeprowadzenie remontu chodnika
przy ul. Opolskiej od nr 6 do Nowego Osiedla (ZDW), budowa
chodnika i drogi przy ul. Harcerskiej, realizacja kompleksowego
remontu hali sportowej, w tym znajduj¹cej siê tam bazy hotelowej
i gastronomicznej, remont ul. Lublinieckiej (a¿ do Opolskiej)
w Zawadzkiem, remont ul. Strzeleckiej w Zawadzkiem, remont
ul. Kopernika w Kielczy, remont ul. S³onecznej w Kielczy,
przeanalizowanie kosztów oœwietlenia LED na terenie gminy,

BRM
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BURMISTRZ INFORMUJE
Œwietlica wiejska w ¯êdowicach

Informacja dla osób

i plac zabaw dla dzieci

niepe³nosprawnych

W ramach dzia³ania 413 „Wdra¿anie lokalnych strategii
rozwoju” dla operacji, które odpowiadaj¹ warunkom przyznania
pomocy w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”, zrealizowany
zosta³ projekt pod nazw¹ „Remont budynku œwietlicy wiejskiej
w ¯êdowicach i zagospodarowanie terenu przy œwietlicy”. Celem
operacji by³o zaspokojenie potrzeb spo³ecznych ¯êdowic, poprzez
remont budynku Œwietlicy Wiejskiej i wyposa¿enie miejsca
rekreacji przy œwietlicy. W ramach powy¿szego projektu zosta³
przeprowadzony remont elewacji zewnêtrznej œciany Œwietlicy
Wiejskiej. Zosta³y wykonane nowe wyprawy tynkarskie,
pomalowano elewacjê przedniej œciany œwietlicy, obróbkê
blacharsk¹ wraz z wymian¹ czêœci rynien i rur spustowych.
Ponadto po³o¿ono nowe pokrycia dekarskie jakim jest zadaszenie
nad wejœciem do budynku œwietlicy. Kwota remontu to 17.610,02 z³
brutto.
Druga czêœæ projektu obejmowa³a zagospodarowanie terenu
przy œwietlicy, na który zosta³y zakupione i zamontowane
urz¹dzenia zabawowe na plac zabaw dla dzieci, w sk³ad którego
wchodz¹: rurka do zje¿d¿ania, œcianka wspinaczkowa, most
linowy, œcianka motoryka, œlizgawka têczowa, œcianka
„Samochód”, rura tunelowa, rampa ze schodkami oraz lin¹ do
wspinania siê. Ca³kowita powierzchnia urz¹dzenia zabawowego
konstrukcji „D¿ungla” wynosi 8,30 m x 2,30 m. Ponadto oprócz tego
urz¹dzenia zabawowego zosta³y zakupione równie¿: huœtawka
z jednym siedziskiem, huœtawka wagowa oraz dwie ³awki
z oparciem.
Koszt wszystkich urz¹dzeñ zabawowych wynosi 54.476,70 z³
brutto. Ca³kowity koszt projektu to 72.086,72 z³ brutto z czego
49.410,00 z³, to fundusze unijne.

Urz¹d Miejski w Zawadzkiem posiada nastêpuj¹ce
udogodnienia dla osób niepe³nosprawnych, które potrzebuj¹
za³atwiæ sprawy w urzêdzie:
1. Podjazd umo¿liwiaj¹cy wjazd do budynku o ³agodnym k¹cie
nachylenia prowadz¹cy do wejœcia z ty³u urzêdu. Podjazd posiada
równie¿ barierkê u³atwiaj¹c¹ poruszanie siê osobom
niepe³nosprawnym.
2. Dzwonki wzywaj¹ce pracownika Punktu Obs³ugi Petenta,
który bezpoœrednio przyjmuje do realizacji sprawê petenta
niepe³nosprawnego. Dzwonek znajduje siê przy drzwiach
wejœciowych z przodu budynku (dwa dzwonki przy wejœciu na
schody) oraz z ty³u budynku urzêdu i wewn¹trz budynku.
3. Urz¹d Miejski w Zawadzkiem zapewnia równie¿ bezp³atny
dostêp do skorzystania z us³ugi t³umacza jêzyka migowego.
Zasady skorzystania z tej us³ugi zosta³y zamieszczone na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl zak³adka Urz¹d, Komunikacja
z urzêdem dla niepe³nosprawnych oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej w zak³adce Informacje, informacja publiczna, a tak¿e na
tablicy og³oszeñ.
Zg³oszenia nale¿y dokonaæ za poœrednictwem dostêpnych
œrodków komunikacji: pod adresem umig@zawadzkie.pl,
sekretariat@zawadzkie.pl, faksem 77 46 23 175 lub bezpoœrednio
pracownikowi w pomieszczeniu biurowym nr 202 lub w Punkcie
Obs³ugi Petenta.
4. Dostêpne œrodki komunikacji:
pracownik urzêdu w Punkcie Obs³ugi Petenta
77 46 23 105 lub 774623113
Telefon 774623100
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl

Zaproszenie do konsultacji
Na podstawie Zarz¹dzenia Nr 845/XXIV/2014 Burmistrz
Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce
dzia³alnoœæ na terenie Gminy Zawadzkie do konsultacji projektu
programu wspó³pracy Gminy Zawadzkie z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, na rok
2015. Termin konsultacji: do dnia 24 paŸdziernika 2014 r. Forma
konsultacji: pisemna z wykorzystaniem formularza konsultacji
Wype³niony formularz mo¿na z³o¿yæ:
1) drog¹ pocztow¹ na adres: Urz¹d Miejski w Zawadzkiem, ul.
Dêbowa 13,
2) drog¹ elektroniczn¹ na adres: umig@zawadzkie.pl,
3) osobiœcie w siedzibie Urzêdu Miejskiego, pok.101.

Wyremontowana elewacja budynku œwietlicy

„Bóg widzi œmieræ inaczej ni¿ my.
My widzimy j¹ jako ciemny mur, Bóg jako bramê”
Serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci
Mamy
Pani Reginie Padus
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
z Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem

Plac zabaw przy œwietlicy
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„ ¯êdowianie” tañcz¹ ju¿ 10 lat!
regionalne. Najstarsi uczniowie stanowi¹ grupê koncertow¹, która
oprócz repertuaru regionalnego, wykonuje wszystkie polskie tañce
narodowe, takie jak polonez, kujawiak, krakowiak, oberek czy
mazur.
Zespó³ „¯êdowianie” uœwietnia swoimi wystêpami wiele lokalnych
imprez œrodowiskowych. Bierze udzia³ w przegl¹dach amatorskiej
twórczoœci artystycznej (Grand Prix w 2009 r. i wyró¿nienie w 2011
r. w Strzelcach Opolskich). Wielokrotnie reprezentowa³ tak¿e nasz¹
Gminê za granic¹: w Niemczech, w czeskich Otrokowicach i
wielokrotnie w Dubnicy na S³owacji (w tym trzy razy na
Miêdzynarodowym Dubnickim Festiwalu Folklorystycznym) .
Jubileuszowy koncert by³ pokazem tanecznych umiejêtnoœci
wszystkich grup Zespo³u „¯êdowianie”, którzy zaprezentowali
wiele tañców regionalnych i narodowych, budz¹c ogromny zachwyt
licznie zebranej publicznoœci. W koncercie wyst¹pili tak¿e: grupa
muzyków pod kierunkiem Sybilli Czech, Antek i Francek, czyli
Adam KoŸlik i Mariusz Cepok w zabawnych scenkach
kabaretowych napisanych przez pani¹ Anitê Stachowsk¹ oraz
goœcinnie - Zofia Czechlewska z Zespo³em i Robert Czech.
Owacjom publicznoœci nie by³o koñca… Nagrod¹ dla
wystêpuj¹cych by³ kosz kwiatów oraz ogromny tort, który w blasku
fajerwerków wjecha³ na scenê.
Dyrektor Ma³gorzata Kozio³ gor¹co podziêkowa³a Jadwidze
Bregule za ogrom pracy w³o¿onej w prowadzenie zespo³u.
Gratulacje z³o¿yli tak¿e Burmistrz Zawadzkiego Mieczys³aw
Orgacki, Marsza³ek Roman Kolek oraz w imieniu Starosty Powiatu Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Henryk Bartoszek.
W przygotowanie koncertu w³¹czyli siê wszyscy nauczyciele i
pracownicy Zespo³u Szkolno – Gimnazjalnego w ¯êdowicach.
Zapraszamy na kolejne wystêpy „¯êdowian”!

20 wrzeœnia w zawadczañskim kinoteatrze odby³ siê uroczysty
koncert podsumowuj¹cy dziesiêciolecie dzia³alnoœci Zespo³u
Tañca Regionalnego i Narodowego „¯êdowianie”, który dzia³a przy
Stowarzyszeniu Przyjació³ Szko³y w ¯êdowicach. Za³o¿ycielem,
instruktorem i choreografem zespo³u jest Jadwiga Bregu³a, która z
wielk¹ pasj¹ i zaanga¿owaniem wprowadza w œwiat tañca kolejne
ju¿ roczniki uczniów, rozwijaj¹c ich zainteresowania artystyczne
oraz wpajaj¹c im szacunek do tradycji regionalnych i narodowych.
Idea za³o¿enia zespo³u tanecznego zrodzi³a siê w momencie
przygotowywania Gminnego Konkursu Gawêdziarskiego „Œl¹skie
Beranie”. Pierwszy sk³ad zespo³u stanowi³o zaledwie osiem
dziewcz¹t z klas gimnazjalnych. Przez pierwsze lata swojej
dzia³alnoœci zespó³ wystêpowa³ w kostiumach skompletowanych
wy³¹cznie z prywatnej garderoby cz³onków zespo³u.
Kolejne lata to sukcesywny rozwój grupy. Zadbano o poprawê
wizerunku scenicznego wystêpuj¹cej m³odzie¿y poprzez
skompletowanie strojów ludowych z regionu Œl¹ska Opolskiego,
nastêpnie zakupiono kostiumy do tañców krakowskich, a w 2013
roku dziewczêce suknie oraz mêskie kostiumy z okresu Ksiêstwa
Warszawskiego.
W celu podniesienia jakoœci pracy zosta³a nawi¹zana sta³a
wspó³praca z Pani¹ Zofi¹ Czechlewsk¹, by³¹ tancerk¹ i
choreografem Zespo³u Pieœni i Tañca „Œl¹sk”, która prowadzi
zajêcia warsztatowe z zespo³em w szkole oraz w siedzibie Zespo³u
„Œl¹sk” w Koszêcinie.
Obecnie grupa liczy ok. 50 tancerzy oraz 10 muzyków, którzy
przygotowuj¹ siê do wystêpów w trzech grupach wiekowych.
Najm³odsz¹ stanowi¹ dzieci z klas I – III szko³y podstawowej. Ucz¹
siê one podstawowych kroków krótkich tañców regionalnych o
charakterze zabawowym. Drug¹ grupê tworz¹ dzieci z klas IV-VI. W
œl¹skich strojach ludowych tañcz¹ one g³ównie œl¹skie tañce

Podró¿ w przesz³oœæ
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem wraz
z wychowawcami, w pierwszych tygodniach wrzeœnia wybrali siê
na rowerow¹ wycieczkê do oddalonego o oko³o 20 km Krasiejowa.
Celem naszych woja¿y by³o zwiedzenie nowootwartego Muzeum
Ewolucji Cz³owieka przy JuraParku w Krasiejowie.Wra¿enia
wspania³e.Nowoczesne multimedialne muzeum, "osobisty
przewodnik zamkniêty w kasku", wspania³e wystawy i do tego
klimat promu kosmicznego, przenosz¹cy w przesz³oœæ o miliony lat.
Nastêpny punkt wycieczki to seansy w kinie 5D, a potem ju¿ tylko
atrakcje na karuzelach. Wspania³a wycieczka!
Bo¿ena Nawrot
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Pielgrzymka z kryczkami

Konkurs Literacki
„Moja szko³a ma 60 lat”

Od lat tradycyjnie we wrzeœniu z ¯êdowic wyrusza piesza
pielgrzymka na Górê œw. Anny na uroczystoœæ Podwy¿szenia
Krzy¿a. W tegorocznej 128 pielgrzymce wziê³o udzia³ oko³o 80
uczestników. P¹tnicy wyruszyli z ¯êdowic po porannej mszy œw.
w pi¹tek 12 wrzeœnia. Dla jednych by³a to mo¿liwoœæ
zadoœæuczynienia, czy wyra¿enia proœby, dla innych okazja do
wyciszenia b¹dŸ okazania wdziêcznoœci. Dla ¿êdowickich
pielgrzymów z kryczkami by³y to z pewnoœci¹
kolejne
niezapomniane prze¿ycia religijne. W tym roku grupa zosta³a
w sposób szczególny powitana przez mieszkañców Szczepanka.
Specjalnie dla p¹tników napisany zosta³ wiersz:

Regulamin konkursu
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich absolwentów i
obecnych uczniów Publicznej Szko³y Podstawowej w Zawadzkiem.
Przewidywane s¹ trzy poziomy uczestnictwa.
I grupa – uczniowie klas IV-VI
II grupa – uczniowie gimnazjum i szko³y œredniej
III grupa – absolwenci PSP w Zawadzkiem
2. Cele konkursu:
- uczczenie 60-lecia PSP w Zawadzkiem
- inspirowanie i promowanie twórczoœci literackiej
- kszta³towanie wra¿liwoœci literackiej i estetycznej
- uwra¿liwienie na piêkno jêzyka ojczystego
- poznanie tradycji i historii PSP w Zawadzkiem
- budowanie wiêzi ze œrodowiskiem szkolnym i lokalnym
3. Forma pracy:
- wiersz
- opowiadanie
- kartka z pamiêtnika
4. Kryteria oceniania prac:
- estetyka pracy, szata graficzna
- oryginalny, interesuj¹cy sposób przedstawienia tematu
- poprawnoœæ jêzykowa i stylistyczna
- twórczy charakter utworu
- zgodnoœæ utworu z tematem
5. Prace ocenianie bêd¹ w dwóch kategoriach:
- poezja
- proza
6. Praca powinna byæ dzie³em jednego autora i nie powinna
przekraczaæ dwóch stron formatu A4. Mo¿e byæ napisana
komputerowo lub odrêcznie, ale czytelnie.
7. Prace konkursowe nale¿y podpisaæ imieniem, nazwiskiem
twórcy i klas¹ (dot. uczniów klas IV-VI) oraz adresem (dot.
gimnazjalistów, uczniów szko³y œredniej i absolwentów PSP w
Zawadzkiem).
8. Prace nale¿y sk³adaæ do 7.11.2014 r. w sekretariacie PSP w
Zawadzkiem lub dostarczyæ nauczycielkom jêzyka polskiego.
9. Rozstrzygniêcie konkursu, wrêczenie nagród oraz prezentacja
wyró¿nionych prac nast¹pi podczas uroczystoœci jubileuszu 60lecia PSP w Zawadzkiem (26.11.2014 r.)
10. Warunki koñcowe:
- prace konkursowe nie podlegaj¹ zwrotowi, pozostaj¹ do
dyspozycji organizatorów
- prace konkursowe ocenia komisja powo³ana przez organizatora;
jej werdykt jest ostateczny i niepodwa¿alny.
Organizator konkursu PSP w Zawadzkiem

Gdy po³owa wrzeœnia siê zbli¿a,
idzie pielgrzymka na Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a.
By byæ bli¿ej Boga i Matki Najœwiêtszej i prosz¹c,
by wys³uchali zanoszone intencje, na górê ufnej modlitwy id¹
¯êdowianie,
by ju¿ po raz 128 stan¹æ na niej.
Modl¹ siê, œpiewaj¹ i orkiestra gra,
to znak, ¿e ka¿dy P¹tnik Boga w sercu ma.
A gdy ju¿ z powrotem krocz¹, zawsze w tym samym miejscu
zbocz¹,
robi¹ ma³y przystanek – to koœció³ek we wsi Szczepanek.
Witajcie i odpocznijcie w jego progach,
bo ju¿ wiele przebytych kilometrów w Waszych nogach.
Nabierzcie si³ w tym starym Antka Piontka dziele,
który tak¿e pracowa³ przy Waszym Koœciele.
Pielgrzymuj¹c przez równiny, doliny i górki, bierze ze sob¹ zawsze
kosturki.
Nie zapominajcie tak wa¿nego od lat rekwizytu i nie oddawajcie do
depozytu.

„Nowe wieœci ze starego stowarzyszenia”
Stowarzyszenie Kobiet ¯êdowickich (kiedyœ Ko³o Gospodyñ Wiejskich) istnieje od 11 lat. Z aktywnoœci¹ naszego ko³a by³o w tym
okresie ró¿nie. Najprê¿niej dzia³a³yœmy w latach 2003-2007, bo mia³yœmy fajn¹ siedzibê, przestronn¹ i dobrze usytuowan¹. Potem nasze
lokale siê zmienia³y i nasza dzia³alnoœæ trochê przygas³a. Od niedawna mamy nowe lokum, gdzie mog³yœmy siê urz¹dziæ.
Zaadoptowa³yœmy jedno z wielu pomieszczeñ, które przydzieli³ nam so³tys w budynku po gimnazjum w ¯êdowicach przy ulicy Strzeleckiej
35A. Zanim jednak lokal uzyska³ obecny wygl¹d, trzeba by³ w³o¿yæ w remont du¿o pracy i pieniêdzy. Z oszczêdnoœci stowarzyszenia
wypracowanych na festynach min. ze sprzeda¿y ciast zakupiono potrzebne materia³y. Remont ukoñczono w czerwcu bie¿acego roku,
a w czasie zebrania roboczego 16 lipca oficjalnie przeciêto wstêgê. W tym wa¿nym i przyjemnym dla nas wydarzeniu uczestniczy³ so³tys
¯êdowic Jerzy Stasz. W tym miejscu serdecznie dziêkujemy Lucynie Stasz za podarowanie 10 litrów bia³ej emulsji, Grzegorzowi Stasz za
obróbkê okien w regipsy, Rufinowi Grzywocz za pomalowanie ca³ego pomieszczenia oraz Jerzemu Stasz za usuniecie awarii pr¹du. Przed
nami d³ugie wieczory. Chcemy aby zaczê³o siê coœ dziaæ. Mamy zamiar zorganizowaæ ró¿ne spotkania z ciekawymi ludŸmi. Chcemy
spotkaæ siê m.in.. z dietetyczk¹, z paniami ze studia sylwetki, zorganizowaæ zajêcia z florystyki, rzeŸbienia w owocach, warsztaty z wikliny
papierowej, robienia kwiatów z papieru i wiele innych, wynikaj¹cych z zapotrzebowania kobiet. Jesteœmy otwarci na propozycje i potrzeby
mieszkanek ¯êdowic, a nawet gminy. Wszystkie pokazy i uczestnictwo w spotkaniach s¹ bezp³atne. Byæ mo¿e warto pomyœleæ o tym, aby
mi³o spêdziæ czas przy herbatce lub kawie i coœ ciekawego zobaczyæ. W wszystkich wydarzeniach bêdziemy na bie¿¹co informowaæ w
internecie, w sklepowych witrynach no i z ust do ust, bo poczta pantoflowa dobrze dzia³a. Zale¿y nam na zainteresowaniu ze strony
œrodowiska, dlatego zapraszamy do skorzystania z naszych ofert i zagl¹danie do „œwietlicy wiejskiej” w ¯êdowicach.
Przewodnicz¹ca Edyta Koj
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Wycieczki emerytów – ci¹g dalszy

Track Tec wspiera innowacje

Kolejnym etapem podró¿y emerytów zrzeszonych
w zawadczañskim kole PZERiI by³a wycieczka do Tarnowskich
Gór. Pojechaliœmy do Zabytkowej Kopalni Srebra wpisanej
na presti¿ow¹ listê pomników historii. Jak prawdziwi górnicy,
w kaskach na g³owie, zjechaliœmy wind¹ w podziemia.
Zobaczyliœmy kilka komór wydobywczych. Przekonaliœmy siê w jak
trudnych warunkach musieli pracowaæ gwarkowie. Dodatkowych
wra¿eñ dostarczy³ nam podziemny przep³yw ³odziami oraz
spotkanie legendarnego ducha kopalni. Zwiedzaliœmy tak¿e
skansen starych parowych lokomotyw. Jeden z eksponatów
pochodzi z naszej huty. Niektórzy uczestnicy pamiêtaj¹, jak kiedyœ
ta lokomotywa wozi³a wagony na bocznicê. Po drodze zwiedziliœmy
tak¿e zamek w Tarnowicach Starych, jeden z najstarszych
obiektów na terenie Górnego Œl¹ska. Mogliœmy podziwiaæ tam
m.in. komnaty oddaj¹ce ducha minionych epok, unikatow¹ na skalê
europejsk¹ kolekcjê zdobieñ meblowych, makietê kolejki praz,
bibliotekê bogat¹ w starodruk. Ostatnia wycieczka, zamykaj¹ca
tegoroczny sezon, odby³a siê we wrzeœniu. Tym razem celem
naszych woja¿y by³ Kraków. Zwiedzanie dawnej stolicy Polski
i siedziby królów rozpoczêliœmy oczywiœcie od katedry na Wawelu.
Nastêpnie drog¹ królewsk¹ udaliœmy siê w kierunku krakowskiego
rynku. Tam obejrzeliœmy nowoczesne muzeum w podziemiach
Rynku. Wykopaliska po³¹czone z multimedialnymi efektami
wizualno-dŸwiêkowymi dostarczy³ niezapomnianych wra¿eñ.
Podsumowaniem akcji letniej naszego Ko³a by³ piknik
w ¯êdowicach w Firmie Bronder, przy kie³basce z grilla i smacznych
sa³atkach czas up³yn¹³ mi³o i spokojnie. Wszystkie wycieczki w tym
roku odby³y siê w ramach projektu „ZnaleŸæ wiosnê w jesieni ¿ycia”,
dofinansowanego z bud¿etu Gminy Zawadzkie. Do zobaczenia w
przysz³ym roku. Zapraszamy do wspó³pracy i jesteœmy otwarci na
Pañstwa propozycje.
Zarz¹d Ko³a

w bran¿y kolejowej
Podczas MTK InnoTrans w Berlinie, Grupa Track Tec S.A.
wrêczy³a nagrody za najlepsze prace naukowe z zakresu
kolejnictwa. Spó³ka postanowi³a w ten sposób wesprzeæ
kszta³cenie kadry in¿ynierskiej, pracuj¹cej nad nowatorskimi
rozwi¹zaniami technicznymi, które wp³ywaj¹ na podnoszenie
trwa³oœci infrastruktury kolejowej, a tym samym bezpieczeñstwa
dla jej u¿ytkowników. Grupa Track Tec od lat wdra¿a pionierskie
projekty, które stanowi¹ odpowiedŸ na coraz wiêksze wymagania
bran¿y kolejowej. In¿ynierowie Spó³ki konsekwentnie, w trybie
ci¹g³ym, pracuj¹ nad innowacjami, których g³ównych za³o¿eniem
jest budowanie nowych standardów w bran¿y, w szczególnoœci w
obszarze trwa³oœci i bezpieczeñstwa infrastruktury. Takie podejœcie
do prowadzenia biznesu przynios³o Track Tec wiele wyró¿nieñ
bran¿owych za wk³ad w rozwój polskiej myœli technicznej. Spó³ka
postanowi³a jednak pójœæ o krok dalej i wesprzeæ doktorantów i
absolwentów uczelni wy¿szych. Formu³a Konkursu o Nagrodê
Prezesa Zarz¹du Track Tec umo¿liwi³a zidentyfikowanie
najciekawszych i najbardziej wartoœciowych prac naukowych,
których tematyka jest zwi¹zana z szeroko pojêt¹ infrastruktur¹
kolejow¹. Spó³ka nagrodzi³a tych, którzy odznaczaj¹ siê rozleg³¹
wiedz¹ oraz nowatorskim podejœciem do zwiêkszania
innowacyjnoœci szeroko pojêtej bran¿y. Dla przyk³adu, wdro¿enie
zaproponowanej przez laureata metody lokalizacji poci¹gu w
procesie sterowania ruchem kolejowym umo¿liwi zwiêkszenie
zdolnoœci przepustowej linii kolejowej i poprawi p³ynnoœæ ruchu
kolejowego. Dodatkowym efektem mo¿e byæ zmniejszenie zu¿ycia
energii przez poruszaj¹ce siê p³ynnie poci¹gi. „Za³o¿eniem
wszystkich podejmowanych przez Grupê Track Tec inicjatyw jest
podnoszenie standardów w bran¿y kolejowej, przede wszystkim w
obszarze jakoœci i bezpieczeñstwa. Dlatego te¿ postanowiliœmy
nagrodziæ osoby, dla których którym bliskie s¹ zawodowo podobne
wartoœci, co nam. Nie by³oby to jednak mo¿liwe gdyby nie wsparcie
merytoryczne wybitnych osobowoœci œwiata nauki, dziêki którym
mieliœmy szansê wytypowaæ osoby, które na wyró¿nienie zas³uguj¹
w szczególnoœci.” – powiedzia³ Jaros³aw Pawluk, Prezes Grupy
Track Tec S.A. Jurorzy wy³onili zwyciêzcê po analizie wybranych
prac dyplomowych i rozpraw doktorskich obronionych w ci¹gu
minionego roku na uczelniach wspó³pracuj¹cych z Track Tec.
Laureat i finaliœci Konkursu zostali wyró¿nieni nagrodami
pieniê¿nymi.
• I miejsce-Andrzej Toruñ Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego w Radomiu) za pracê pt. „Metoda lokalizacji
poci¹gu w procesie sterowania ruchem kolejowym”;
• II miejsce-Bart³omiej S³yœ i Maciej Szmit z Politechniki
Krakowskiej za pracê pt. „Analiza monoblokowych podk³adów
strunobetonowych o ró¿nych typach zakotwieñ”;
• III miejsce-£ukasz £apczyñski z Politechniki Krakowskiej za
pracê pt. „Okreœlenie gruboœci warstwy betonu uszkodzonej
dzia³aniem wysokiej temperatury metod¹ Torrenta”.
Track Tec jest kompleksowym dostawc¹ elementów nawierzchni
kolejowej, bazuj¹cym na produktach wytwarzanych we w³asnych
zak³adach. St¹d pochodzi po³owa podk³adów kolejowych i co drugi
rozjazd zabudowywany obecnie na polskiej sieci kolejowej. Czêœæ
produkcji trafia na rynki zagraniczne. Cech¹ produktów jest ich
uznana, wysoka jakoœæ bêd¹ca efektem przyjêtego priorytetu:
pe³nego zadowolenia partnerów firmy z wyrobów i ze wspó³pracy z
Grup¹ Track Tec. Track Tec ma aspiracje oferowania nowej jakoœci
w zakresie logistyki w obszarze infrastruktury kolejowej. Oprócz
optymalizacji kosztów, pozwoli ona na skracanie czasu realizacji
prac, zamkniêæ torowych, co ma szczególne znaczenie dla
korzystaj¹cych z infrastruktury kolejowej przewoŸników i ich
klientów.

Jesienna Akademia Seniora
„Jesienna Akademia Seniora” to projekt socjalny realizowany od
01.10.2014 r. przez pracowników Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Zawadzkiem. Projekt skierowany jest do wszystkich chêtnych
mieszkañców gminy Zawadzkie w wieku od 50 r.¿., którzy chcieliby
w mi³ej atmosferze i aktywnej formie spêdziæ swój wolny czas.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w m.in. zajêciach
komputerowych, zajêciach artystycznych oraz prelekcjach
zwi¹zanych ze zdrowiem, bezpieczeñstwem i kultur¹. Zajêcia
odbywaj¹ siê w „Klubie pod Dêbem” w siedzibie Oœrodka przy ul.
Dêbowej 11.
Wiêcej informacji na temat projektu mo¿na uzyskaæ w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej osobiœcie lub telefonicznie u Agnieszki Masoñ
(tel. 77 46 22 095 wew. 22) lub Estery Frystackiej (tel. 507 927 547
lub 77 46 22 095 wew. 25).
Na zdjêciu: uczestnicy pierwszej grupy zajêæ komputerowych
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Narodowe czytanie trylogii
Po raz kolejny z inicjatywy Pana Prezydenta Bronis³awa
Komorowskiego odbywa³a siê ogólnopolska akcja Narodowego
Czytania. W tym roku ca³a Polska czyta³a Trylogiê Henryka
Sienkiewicza. 5 wrzeœnia w Kinoteatrze w Zawadzkiem fragmenty
tego wspania³ego dzie³a czyta³y osoby znane i lubiane,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: Mieczys³aw OrgackiBurmistrz Zawadzkiego, Stanis³aw Kie³ek- Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Zawadzkiem, nauczyciele szkó³ z terenu Zawadzkiego,
przedstawiciele s³u¿b mundurowych a tak¿e brat zakonny
ze Zgromadzenia Braci Szkó³ Chrzeœcijañskich w Zawadzkiem.
Spotkanie literackie poprowadzi³ Jakub Mickiewicz z radia DOXA.
Akcji Narodowego Czytania towarzyszy³a wystawa literacka w holu
Kinoteatru oraz prezentacja multimedialna przedstawiaj¹ca zdjêcia
scen filmowych, zekranizowanych powieœci. Sk³adamy serdeczne
podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê
do zorganizowania ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.
Spotkania z literatur¹ polsk¹, organizowane z inicjatywy Pana
Prezydenta z pewnoœci¹ wpisz¹ siê na sta³e w kalendarz imprez
kulturalnych gminy Zawadzkie.

„Mam Czas Zawadzkie”
„Mam Czas Zawadzkie” to grupa m³odych mam wraz ze swoimi
pociechami, bêd¹ca fili¹ pyskowickiego Klubu „Mam Czas”. Grupa
powsta³a m.in.. w wyniku realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny. Od maja 2014 r. organizuje cotygodniowe
spotkania. W okresie letnim spotkania odbywa³y siê przewa¿nie w
ogrodzie udostêpnionym przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Zawadzkiem, gdzie dzieci (w wieku od kilku miesiêcy do kilku lat)
maj¹ sporo miejsca do zabawy i integracji. W czasie spotkañ mamy
maj¹ okazjê wymieniæ siê doœwiadczeniami, podzieliæ codziennymi
troskami, czy po prostu poplotkowaæ. Czas dodatkowo umilaj¹
domowej roboty wypieki oraz desery, chêtnie przynoszone przez
mamy. Wakacyjna aura sprzyja³a tzw. spotkaniom „basenowym”,
zarówno w ogrodzie, gdzie dzieci pluska³y siê w dmuchanych
basenach, jak i na Basenie Letnim przy ul. Powstañców Œl.
w Zawadzkiem. Oprócz zabawy i integracji, celem klubu jest
stworzenie przestrzeni m.in. intelektualnej,
umo¿liwiaj¹cej
kobietom i ich rodzinom rozwój: od kulturalnego, przez naukowy,
zawodowy, a tak¿e ten wynikaj¹cy z codziennego funkcjonowania
w spo³eczeñstwie. G³ównymi za³o¿eniami klubu jest cyklicznoœæ
oraz, poza ogólnymi rozmowami, czêœæ prowadzona przez
specjalistów. Mo¿e to byæ mini-wyk³ad, warsztaty, pokazy. Na jedno
ze spotkañ zaproszona zosta³a pani kosmetolog ze Studia Urody
„Kwiat Lotosu”, która udzieli³a mamom wielu cennych rad z zakresu
kosmetologii oraz wykona³a makija¿ jednej z mam. W ostatnich
tygodniach wakacji grupa organizowa³a Rajd Rowerowy M³odych
Rodzin oraz piknik rodzinny w M³ynie Bombelka w ¯êdowicach,
gdzie integrowa³y siê nie tylko dzieci i mamy, ale równie¿ tatusiowie
z „Mam Czas Zawadzkie” oraz z „Klubu Mam Czas Pyskowice”.
Natomiast w pierwszy weekend wrzeœnia odby³a siê profesjonalna
sesja zdjêciowa mam wraz z dzieæmi, któr¹ wykonywa³a Karolina
Polaczek z „Zak³adu Fotograficznego Foto - Studio Karolina
Polaczek”. Aktualnie grupa dosta³a dofinansowanie jako grupa
nieformalna w konkursie dotacyjnym organizowanym przez
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych oraz
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Dolina Stobrawy”,
dzia³aj¹c jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w
ramach projektu „Kierunek FIO”. W ramach projektu „Mam miejsce”
4 paŸdziernika zorganizowano wyk³ad „ABC rodzicielstwa
bliskoœci” prowadzony przez znan¹ psycholog Agnieszkê Stein,
krzewicielkê tego nurtu w Polsce. Rodzicielstwo bliskoœci to termin
utworzony przez amerykañskiego pediatrê Williama Searsa,
okreœlaj¹cy filozofiê rodzicielsk¹ opart¹ na zasadach teorii
przywi¹zania, która mówi, ¿e dziecko tworzy z opiekunami siln¹
wiêŸ emocjonaln¹, maj¹c¹ wp³yw na ca³e jego przysz³e ¿ycie.

Wra¿liwi i dostêpni emocjonalnie rodzice pomagaj¹ dziecku
zbudowaæ bezpieczny styl przywi¹zania, który sprzyja
prawid³owemu rozwojowi spo³ecznemu i emocjonalnemu oraz
wp³ywa na poczucie szczêœcia. Agnieszka Stein opowiada³a jak
nawi¹zaæ relacje w rodzinie, nawi¹zywaæ i utrzymywaæ wiêzi
miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przedstawi³a koncepcjê trzech R:
RELACJA– nawi¹zanie i dbanie o dobr¹ wiêŸ pomiêdzy doros³ymi
a dzieæmi; REGULACJA– rozwi¹zywanie trudnych sytuacji
wychowawczych; nauka samoregulacji emocji; ROZWÓJ–
wsparcie dziecka w rozwoju; rozwój osobisty dziêki obcowaniu z
dzieæmi. W listopadzie zaplanowane s¹ warsztaty „Bunt na
pok³adzie. Bunt dwulatka. Bunt trzylatka. I kolejne” prowadzane
równie¿ przez A. Stein, a w po³owie paŸdziernika spotkanie z
doradc¹ zawodowym oraz laktacyjnym. W ramach dofinansowania
zosta³y zakupione sprzêty na zajêcia muzyczne oraz plastyczne
(odbywaj¹ siê 2 razy w miesi¹cu w budynku OPS) jak równie¿
wyposa¿enie sali na wtorkowe spotkania (krzes³a oraz stoliki dla
dzieci, maty piankowe na pod³ogê oraz fotele sako). Serdecznie
zapraszamy Mamy z naszej gminy oraz gmin oœciennych na
spotkania- we wtorki o godzinie 11:00 oraz w czwartki o 16:00.
Zachêcamy równie¿ do zajrzenia na nasz profil „Mam Czas
Zawadzkie” na Facebook'u.
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75 rocznica utworzenia

Mira¿ nauki z zabaw¹

Polskiego Pañstwa Podziemnego

Tradycyjnie, jak co roku, w s³oneczn¹ sobotê 4 paŸdziernika
uczniowie, rodzice i nauczyciele zawadczañskiej podstawówki
zgromadzili siê na placu szko³y, by wspólnie spêdziæ czas przy
zabawie, nauce i degustacji smako³yków przygotowanych na tê
okazjê przez rodziców. Festyn Rodzinny otworzy³ w tym roku cykl
imprez towarzysz¹cych obchodom 60 – lecia szko³y. Atrakcji by³o
co niemiara. O godz. 9.00 grupa mi³oœników grzybów wyruszy³a na
grzybobranie pod przewodnictwem Justina Ko³ka - wybitnego
grzyboznawcy, który ciekawie opowiada³ o gatunkach rosn¹cych w
naszych lasach – tych jadalnych i truj¹cych. Nawet najbardziej
zagorzali grzybiarze z zapartym tchem s³uchali Pana Justina, a
dzieciaki z ogromn¹ radoœci¹ kolekcjonowa³y w swoich koszykach
ciekawe okazy, by nastêpnie przynieœæ je na konkurs
„Najciekawszy i najobfitszy kosz grzybów” .W tym samym czasie
grupa rowerzystów pod kierunkiem Marii Andrzejewskiej
uczestniczy³a w rajdzie rowerowym „Œcie¿kami Doliny Ma³ej
Panwi”. Uczestnicy pe³ni entuzjazmu zameldowali siê na mecie w
szkole o godz. 14.00, kiedy to uroczyœcie dyrekcja szko³y z
Zarz¹dem Rady Rodziców otwarli imprezê. Tegoroczny Festyn
obfitowa³ w liczne atrakcje. By³ pokaz psów policyjnych i pogadanka
nt. bezpieczeñstwa, klasy I – III przygotowa³y wystêpy wokalne
„Rozœpiewana szko³a”, zarówno w j. polskim jak i niemieckim.
Wystêpy artystyczne wzbogaci³ pokaz taneczny Agnieszki i Wioli –
solistek zespo³u „EXODUS”. Wielkie emocje wzbudza³y konkursy i
rozgrywki rodzinne. Tradycyjnie rozegrany zosta³ mecz siatkówki
pomiêdzy dru¿yn¹ rodziców i nauczycieli. W organizacje Festynu
w³¹czyli siê harcerze, organizuj¹c w parku szkolnym zabawy dla
dzieci. Smaczku ca³ej imprezie dodawa³y pyszne ciasta, gofry,
naleœniki, popcorn, placki ziemniaczane, kie³baski i szasz³yki z
ro¿na smakowite pajdy chleba ze smalcem. Oblegane by³o stoisko
ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹, gdzie mo¿na by³o degustowaæ m. in.
przetwory, sa³atki owocowe i soki. Du¿¹ radoœæ sprawi³y
dzieciakom kolorowe malunki na twarzy w wykonaniu artysty
plastyka Bo¿eny Wanat. Pogoda i humory dopisa³y wszystkim
uczestnikom.

W pi¹tek 26 wrzeœnia w Zawadzkiem odbywa³y siê obchody
75 rocznicy utworzenia Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê przed Urzêdem Miejskim
w Zawadzkiem, nastêpnie z³o¿ono kwiaty przy Tablicy Pami¹tkowej
ofiar II Wojny Œwiatowej. Na scenie Kinoteatru wyst¹pili uczniowie
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, prezentuj¹c
monta¿ s³owno-muzycznym- ,, My z niego wszyscy.’’ Scenariusz
uroczystego apelu przygotowa³ dr Arkadiusz Baron, nauczyciel
historii w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.

Dyrektor i Zarz¹d Rady Rodziców serdecznie dziêkuje
wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom, sponsorom,
którzy w³¹czyli siê w organizacjê imprezy.
W sposób szczególny sponsorom IX Festynu Rodzinnego:
Nadleœnictwu Zawadzkie, Komendzie Powiatowej Policji w
Strzelcach Opolskich, PPH Gra¿yny Zadorskiej i Damiana
Zadorskiego, Ubojni Drobiu Krzysztofa Prus oraz za ufundowanie
tortów paniom Joannie Stêpieñ, Beacie Dusza i Bo¿enie
Baranowskiej oraz rodzicom, którzy upiekli przepyszne ciasta i
przygotowali przetwory na stoisko ekologiczne.
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Foto relacja - Do¿ynki Gminne Kielcza 2014
Wyj¹tkowo ciep³a i s³oneczna pogoda towarzyszy³a
tegorocznym uroczystoœciom do¿ynkowym w Kielczy. Obchody
tradycyjnie rozpoczê³y siê w obejœciu starostów do¿ynkowych
Heleny i Henryka Œwiata³a. Pañstwo Œwiata³owie nie posiadaj¹ co
prawda gospodarstwa rolnego, ale od 30 lat pani Helena zajmuje
siê wyplataniem korony do¿ynkowej. To na terenie ich posesji co
roku spotykaj¹ siê kielczañskie panie, aby z trudem i mozo³em
tworzyæ cudowne kielczañskie korony do¿ynkowe. Jak na
prawdziwe do¿ynki przysta³o nie zabrak³o symboli do¿ynkowych:
piêknych koron z Kielczy i ¯êdowic, chleba, którym Burmistrz
Zawadzkiego podzieli³ siê z mieszkañcami zebranymi podczas
mszy œwiêtej oraz barwnego korowodu. Wyj¹tkowy charakter
tegoroczne do¿ynki zyska³y dziêki akcji zainicjowanej przez
Wspólnotê Misyjn¹ „Paulus” z Kielczy. Mieszkañcy gminy mogli
wspomóc biedn¹ ludnoœæ Republiki Œrodkowej Afryki, która od
dziesi¹tek lat ¿yje w pañstwie bezprawia, zamachów i rebelii.
Mo¿na by³o to uczyniæ poprzez udzia³ w licytacji podarowanych
przedmiotów, b¹dŸ poprzez zakup drobnych rzeczy
sprzedawanych w sklepiku misyjnym na terenie boiska. Wspólnota
zebra³a ponad 4 tysi¹ce z³otych. Ca³oœæ zebranych w ten sposób
pieniêdzy zosta³a przes³ana do o. Piotra Michalika z RŒA, aby móg³
pomagaæ tym, którzy g³oduj¹.
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Wieœci z Kielczy - Do¿ynkowy

Niepe³nosprawni na Zlocie

lilipuci taniec z sercem na d³oni

M³odzie¿y Szkolnej
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych z Zawadzkiego po raz
kolejny wziêli udzia³ w zlocie „Góra œw. Anny” zorganizowanym
przez Oddzia³ Zak³adowy PTTK „Huta Andrzej” w dniu 13 wrzeœnia.
Podczas pieszej trasy z Ligoty Górnej do skalnego amfiteatru
uczniowie zdobywali wiedzê o regionie, poznawali przyrodê oraz
historiê Masywu Che³mskiego. By³ równie¿ konkurs wiedzy
z nagrodami, zwiedzanie Góry œw. Anny, posi³ek turystyczny
a przede wszystkim aktywnie spêdzony czasu wolny pod has³em
„Turystyka ³¹czy pokolenia”.
A.Szampera

8 wrzeœnia w Kielczy œwieci³o s³oñce. Po uroczystej mszy œw.
w koœciele parafialnym pw. œw. Bart³omieja dzieci oraz m³odzie¿
wraz z nauczycielami ZSG im. Wincentego z Kielczy w barwnym
korowodzie, przy akompaniamencie orkiestry, przemaszerowali na
miejscowe boisko, by razem z mieszkañcami i goœæmi œwiêtowaæ
do¿ynki gminne. Po czêœci oficjalnej uczniowie zaprezentowali
program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. M. Walnik, B.
GwóŸdŸ, p. S. Zielonki; ascetyczn¹ i pomys³ow¹ scenografiê
zaprojektowa³a dla nich p. I. Karaœ. M³odzi nie tylko zaœpiewali,
zagrali, ale i zatañczyli. Zespó³ muzyczny wdziêcznie przygrywa³
na mandolinach, gitarach i bêbenkach. Dziewczyny piêknie
œpiewa³y, ch³opcy cudnie buczeli swymi g³êbokimi basami, od
których publice ciarki po plecach przechodzi³y. Zgrabne panny
odtañczy³y taniec z d³ugimi nogami w roli g³ównej. Maluchy
radoœnie pl¹sa³y w do¿ynkowych rytmach. GwoŸdziem programu
okaza³ siê lilipuci taniec w wykonaniu torsów ch³opców uzbrojonych
w trampki i wdziêcznych ramion panien z III gimnazjum
Dowiedzieliœmy siê równie¿ od gimnazjalistów z Kabaretu
Przystojniaków, ¿e reprezentacja krajowa pi³ki no¿nej planuje
sparing ze szkoln¹ dru¿yn¹. Oj! Bêdzie siê dzia³o. Mieszkañcy
Kielczy nie tylko œwiêtowali, udowodnili, ¿e maj¹ wielkie serca,
bior¹c udzia³ w aukcji i robi¹c zakupy w misyjnym sklepiku.
Licytacjê z wdziêkiem prowadzi³ Tomasz oraz absolwenci- Artur i
Micha³. Dzielnie dopingowali ich p. S. Olkuœnik i ks. J. Wypior pomys³odawcy akcji Chleb dla Misji. Do¿ynkowe show uœwietni³y
wystêpy ochotników- najm³odszych kielczan, naszych ma³ych
skarbów, którym nie przeszkadza³y nawet pampersy:) I niech nam
gra ta muzyka serc do koñca œwiata i o jeden dzieñ d³u¿ej.
IZA
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Rozmowa z Panem Zdzis³awem Siewier¹
Nadleœniczym Nadleœnictwa Zawadzkie
wystêpowania II strefy uszkodzeñ spowodowanych przez
przemys³, którego skutki bolesne odczuliœmy w latach 80, kiedy
nast¹pi³o wyginiêcie œwierka na poziomie oko³o 80 %. Ponadto lasy
w naszym rejonie stanowi¹ warstwê ochronn¹ dla zbiorników wód
podziemnych Opolszczyzny, z których to poprzez studnie
g³êbinowe czerpana jest woda do wodoci¹gów miejskich
i wiejskich. Swoim zasiêgiem Nadleœnictwo obejmuje teren
administracyjny 7 gmin: Zawadzkiego, Kolonowskiego, Jemielnicy,
Wielowsi, Dobrodzienia, Pawonkowa i czêœci Lubliñca oraz 5
powiatów strzeleckiego, oleskiego, tarnogórskiego, gliwickiego
i lublinieckiego, jak równie¿ 2 województw: opolskiego i œl¹skiego
(ok. 2 tys. ha). Nadleœnictwo zaliczone jest do pierwszej kategorii
zagro¿enia po¿arowego ze wzglêdu na
drzewostany
jednogatunkowe iglaste, zwartoœæ kompleksu leœnego, penetracjê
terenów leœnych przez turystów i zbieraczy runa leœnego, gêstoœæ
dróg publicznych i linii kolejowych.
Las pe³ni wiele z³o¿onych funkcji
Tak, z uwagi na funkcje lasu miêdzy innymi o charakterze
gospodarczym, ochronnym i spo³ecznym. Funkcje ochronne lasu
wyra¿aj¹ siê korzystnym wp³ywem na kszta³towanie klimatu
globalnego i lokalnego, sk³adu atmosfery, regulacj¹ obiegu wody,
przeciwdzia³anie powodziom oraz zachowaniem potencja³u
biologicznego gatunków roœlin i zwierz¹t.
Zadaniem Nadleœniczego jest wykonywanie obowi¹zków
w zakresie realizacji zadañ objêtych Planem Urz¹dzania Lasu
i dba³oœci o stan lasu. Plan Urz¹dzania Lasu sporz¹dzany jest co 10
lat przez niezale¿n¹ jednostkê tj. Biuro Urz¹dzania Lasu i Geodezji
Leœnej w Brzegu podleg³ej Ministrowi Skarbu Pañstwa,
a wyszczególnione planowane zadania gospodarcze s¹
konsultowane z organami samorz¹dowymi, Regionaln¹ Dyrekcj¹
Ochrony Œrodowiska w Opolu, Wojewódzk¹ Komend¹ Stra¿y
Po¿arnych w Opolu i Katowicach. Powy¿szy Plan zawiera równie¿
ocenê Nadleœnictwa za ubieg³y okres. Zawsze, bo a¿ czterokrotnie
Komisja Techniczno-Gospodarcza na czele z Dyrektorem
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach ocenia³a
pozytywnie prowadzon¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Nadleœnictwa.
Najtragiczniejsz¹ rzecz¹ dla leœnika jest wyst¹pienie klêski
¿ywio³owej w drzewostanach, a takimi s¹ huragany, tornada,
powodzie, œniego³omy, po¿ary, gradacje owadów i ostatnio coraz
czêœciej wystêpuj¹ce wysokie temperatury w okresie letnim oraz
³agodne zimy bezœnie¿ne, co zwi¹zane jest z ociepleniem klimatu.
Te wszystkie wymienione zdarzenia wystêpowa³y czêsto w naszym
Nadleœnictwie. Niektóre klêski ¿ywio³owe tak jak np. powodzie
w 1997r. i 2010r. poza stratami materialnymi w zasobach
mieszkañców i drzewostanach oraz w infrastrukturze mia³y
pozytywny wp³yw na oczyszczenie powierzchni leœnej
z zanieczyszczeñ przemys³owych z poprzednich lat gdy¿ sp³yw
powierzchniowy wody i w g³¹b ziemi spowodowa³y obni¿enie
kwasowoœci tej gleby co zaskutkowa³o rozwojem grzybni i dzisiaj
mamy niesamowity urodzaj borowików, podgrzybków i pozosta³ych
grzybów jadalnych i niejadalnych. Usuwanie skutków huraganów
i œniego³omów w drzewostanach równie¿ przyczyni³o siê do
wprowadzenia nowych technologii zarówno przy pozyskaniu
i zrywce drewna oraz przygotowaniu gleby.
Na Nadleœnictwie ci¹¿y wiele zadañ, min. gospodarczych,
ochronnych.
Tak, zadania gospodarcze to nie tylko pozyskiwanie drewna, ale
równie¿ jego sprzeda¿ do odbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w ro¿nych stronach kraju i za granic¹, jak równie¿
sprzeda¿ drewna opa³owego dla mieszkañców. To ochrona lasu
przed szkodnikami owado¿ernymi (prawie corocznie dokonujemy
oprysku chemicznego na powierzchni
oko³o 200-300 ha),
zabezpieczenie przeciwpo¿arowe lasu w okresie od 1 marca do 30
wrzeœnia, odnowienie lasu, pielêgnowanie lasu, jak równie¿ zbiór
nasion i produkcja szkó³karska. Na terenie szkó³ki w Kielczy
i Borowianach prowadzimy hodowlê sadzonek drzew iglastych
i liœciastych.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e w dniu w którym mog³am z Panem
porozmawiaæ mija 30 lat Pana pracy na stanowisku
Nadleœniczego Nadleœnictwa Zawadzkie.
Zgadza siê. Dzisiaj (1.10.2014 r.) obchodzê Jubileusz 30 lecia
pracy na stanowisku Nadleœniczego Nadleœnictwa Zawadzkie. Po
ukoñczonych studiach w 1971r. na Wydziale Leœnym Wy¿szej
Szko³y Rolniczej w Krakowie zacz¹³em pracowaæ w Nadleœnictwie
Namys³ów, a od 1 lutego 1975 roku do dnia dzisiejszego pracujê w
Nadleœnictwie Zawadzkie i jestem mieszkañcem tej gminy. Przez
40 lat pracujê na stanowisku kierowniczym w Nadleœnictwie
Zawadzkie. W tym okresie zdoby³em du¿e doœwiadczenie w
zakresie kierowania Nadleœnictwem jako zarz¹dca maj¹tku Skarbu
Pañstwa. W sk³ad Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy
Pañstwowe Nadleœnictwa Zawadzkie wchodz¹ nie tylko lasy ale
równie¿ nieruchomoœci. Stara³em siê w tej wieloletniej pracy dbaæ o
pracowników, odpowiednio ich wynagradzaæ z uwzglêdnieniem
realizacji przez nich obowi¹zków s³u¿bowych ale zarz¹dzanie
pracownikami jest nie³atwym zadaniem pracodawcy. Jak
wspomnia³em ogromnym atutem naszego Nadleœnictwa s¹
pracownicy. W³aœciwy dobór kadr i ich zaanga¿owanie stanowi
sukces w dzia³alnoœci gospodarczej i spo³ecznej Nadleœnictwa. W
Nadleœnictwie zatrudnionych jest 49 pracowników w tym 47 na czas
nieokreœlony, a pozostali to sta¿yœci. Ogólnie mo¿na powiedzieæ,
¿e Nadleœnictwo jest œrednim przedsiêbiorstwem dzia³aj¹cym na
du¿ej przestrzeni, gdy¿ powierzchnia administracyjnego dzia³ania
to 285 km2. Dzia³alnoœæ gospodarcza jest wielokierunkowa, a
mianowicie: pozyskanie drewna, zrywka drewna, sprzeda¿
drewna, hodowla lasu, ochrona lasu, ochrona przeciwpo¿arowa,
ochrona przyrody, gospodarka rolna, rybacka, ³owiecka, zasoby
mieszkaniowe, remonty: dróg, budynków i urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych, turystyka, edukacja oraz inwestycje. Dzia³alnoœæ ta
oparta jest na rachunku ekonomicznym, uwzglêdniaj¹ca procedury
zamówieñ publicznych. Po roku 1997 nast¹pi³o sprywatyzowanie
us³ug leœnych, gdzie poprzednio zatrudnieni robotnicy leœni
utworzyli firmy leœne lub pracuj¹ jako robotnicy w zak³adach us³ug
leœnych. Corocznie organizowane s¹ przetargi na us³ugi leœne,
gdzie przy obecnych przepisach nigdy nie wiadomo czy firma ta
bêdzie rzetelnie wykonywaæ us³ugi leœne zgodnie ze sztuk¹ leœn¹.
W ci¹gu roku w ró¿nych okresach dzia³alnoœci us³ugowej
zatrudnienie ma od 300 do 500 osób. Nieod³¹cznym elementem w
zarz¹dzaniu Nadleœnictwem s¹ ró¿norakie kontrole, które
dokonuj¹ sprawdzenia prawid³owoœci gospodarowania maj¹tkiem
Skarbu Pañstwa. W tym zakresie nie mieliœmy powa¿niejszych
nieprawid³owoœci, ale zdarza³y siê drobne uchybienia, które nie
mia³y wp³ywu na gospodarkê leœn¹ (ten siê nie myli co nic nie robi).
Nadleœnictwo Zawadzkie obejmuje swoim zasiêgiem
bardzo rozleg³y obszar?
Rzeczywiœcie, Nadleœnictwo Zawadzkie gospodaruje na
powierzchni oko³o 19,5 tys. ha, w tym pod nadzorem naszym s¹
równie¿ lasy NITRON ERG ok. 100 ha. Zawadczañskie lasy to lasy
ochronne z funkcj¹ gospodarcz¹. Ochrona ta przejawia siê z racji
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Zadania ochronne to zadania zwi¹zane z realizacj¹ Programu
Ochrony Przyrody, gdzie wzd³u¿ rzeki Ma³a Panew mamy obszar
ochronny Natura 2000 o powierzchni ok. 1000 ha, 5 zespo³ów
przyrodniczo-krajobrazowych o powierzchni ok. 1800 ha, u¿ytki
ekologiczne 180 ha i kilkadziesi¹t pomników przyrody oraz lasy
referencyjne o powierzchni oko³o 300ha, nie mówi¹c o ochronie
gatunkowej roœlin i zwierz¹t. Ustawa o lasach zobowi¹zuje
Nadleœniczego do samodzielnego prowadzenia gospodarki leœnej
w Nadleœnictwie w oparciu o Plan Urz¹dzania Lasu, a jednoczeœnie
stwierdza, ¿e odpowiada za stan lasu.
W szczególnoœci Nadleœniczy reprezentuje Skarb Pañstwa
w stosunkach cywilno-prawnych, kieruje Nadleœnictwem jako
podstawow¹ jednostk¹
organizacyjn¹ Lasów Pañstwowych,
bezpoœrednio zarz¹dza lasami, gruntami i innymi
nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa, pozostaj¹cymi w zarz¹dzie
Lasów Pañstwowych, ustala organizacjê Nadleœnictwa wraz
z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, organizuje ochronê
mienia i zwalczanie szkodnictwa leœnego oraz udziela
w³aœcicielowi lasu niestanowi¹cego w³asnoœci Skarbu Pañstwa
pomocy na jego wniosek poprzez doradztwo w zakresie zalesiania
i gospodarki leœnej, i odp³atnego udostêpnienia sadzonek
do zalesienia gruntów rolnych.
Zarz¹dzam maj¹tkiem
Nadleœnictwa o wartoœci oko³o 600 000 000 z³.
Nadleœnictwo to nie tylko lasy, ale ca³a infrastruktura.
W trakcie 40-tu lat pracy w Nadleœnictwie wybudowanych zosta³o
oko³o 180 km dróg utwardzonych, kilkanaœcie mieszkañ. Do roku
1999 Nadleœnictwo posiada³o w zasobach 142 mieszkania, które
od 2000 roku sukcesywnie sprzedawa³o po cenach
preferencyjnych. Docelowo ma pozostaæ oko³o 17 mieszkañ w tym
13 leœniczówek. Ponadto wybudowaliœmy k³adkê pieszo-rowerow¹
przy Zameczku Myœliwskim ³¹cz¹c¹ Gminê Kolonowskie
i Zawadzkie poprzez œcie¿kê rowerow¹. Od 2006r. Nadleœnictwo
korzysta ze œrodków unijnych. Poprzednio Nadleœnictwo korzysta³o
z dotacji finansowych z Ekofunduszu w Warszawie,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu i Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie. W celu poprawy zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego lasów ze œrodków NFOŒiGW wybudowano
trzy dostrzegalnie przeciwpo¿arowe, ka¿da o wysokoœci 32m,
z tym ¿e w Kolonowskiem ma wysokoœæ 36m i posiada platformê
widokow¹. Na wyposa¿eniu punktu alarmowo-dyspozycyjnego jest
stacja meteorologiczna. Na podstawie odczytów okreœla siê
stopieñ zagro¿enia po¿arowego lasu.
Obiekty budowlane Nadleœnictwa s¹ wkomponowane w krajobraz
leœny. Leœnicy pracuj¹ wœród spo³ecznoœci lokalnej i ich
obowi¹zkiem jest codzienna troska o infrastrukturê s³u¿¹c¹
gospodarce leœnej. Zadaniem leœników jest nie tylko dba³oœæ o las,
ale te¿ pozostawienie w swoich zasobach obiektów o charakterze
leœnej architektury, które s¹ i powinny stanowiæ wizytówkê Lasów
Pañstwowych. Ze wzglêdu na charakter historyczny i pañstwowy
tych obiektów konieczna jest dba³oœæ o ich wygl¹d, ale tak¿e o stan
techniczny. Do dba³oœci o powierzone mienie Skarbu Pañstwa
zobowi¹zuje nas God³o Pañstwowe na budynkach leœniczówek.
Modernizowane obiekty budowlane na terenie Nadleœnictwa
Zawadzkie pochodz¹ w wiêkszoœci z pocz¹tków XIX wieku i maj¹
wyj¹tkow¹ architekturê. Obiekty mieszkalne o charakterze
leœniczówek oraz obiekty edukacyjne mo¿na obejrzeæ na stronie
internetowej Nadleœnictwa www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl,
mo¿na te¿ odbyæ wirtualny spacer dostêpny pod adresem
www.katowice.lasyonline.pl/zawadzkie.html .
Nadleœnictwo pod Pana kierownictwem otrzyma³o wiele
presti¿owych nagród i wyró¿nieñ.
Nagród i wyró¿nieñ mamy naprawdê wiele. W 2009r. Nadleœnictwo
otrzyma³o Certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej za Najlepszy Produkt Turystyczny w kategorii obszar
pn. „Turystyka przyrodnicza na terenie leœnym Nadleœnictwa
Zawadzkie”. Równie¿ w 2009r. Nadleœnictwo otrzyma³o statuetkê
„W Trosce o Œrodowisko” przyznan¹ przez WFOŒiGW w Opolu.
W 2012r. i 2013r. z Klubu Gaja przyznano Nadleœnictwu z okazji

Œwiêta Drzewa statuetki pn. „Czarodziejskie Drzewo”. Ju¿ po raz
trzeci wystêpowaliœmy w „Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja
Roku”. Decyzje dotycz¹ce zg³oszeñ do tego konkursu by³y bardzo
trafne tj. Letnia Leœna Izba Edukacyjno-Turystyczna w Leœnictwie
Dêbie w 2012r. znalaz³a siê w finale, Stawy Pluderskie w 2013r.
równie¿ wesz³y do fina³u, Zespó³ Administracyjno-Edukacyjny przy
Leœniczówce Zarzecze oraz Zbiornik Retencyjny „Liszczok”
równie¿ znalaz³y siê w finale w 2014r. Corocznie z ca³ej Polski
zg³aszanych jest oko³o 1000 obiektów do tego konkursu i dla
Nadleœnictwa jest to olbrzymie wyró¿nienie, ¿e zg³oszone cztery
obiektu zosta³y przez Komisjê Opiniuj¹c¹, na podstawie wizji
terenowej, zakwalifikowane do fina³u. Natomiast Zbiornik
Retencyjny „Liszczok” zosta³ laureatem w 2014 roku. Wrêczenie
dyplomów i statuetki odbywa³o siê w Sali Z³otej w Zamku
Królewskim w Warszawie. W dniu 29 paŸdziernika 2014r. za
wybudowany zbiornik retencyjny „Regolowiec” otrzymujemy
wyró¿nienie w Kategorii Ochrona Przyrody nadany przez Polsk¹
Izbê Ekologii w Konkursie Ekolaury. Osobiœcie w 2012r.
otrzyma³em tytu³ Zas³u¿ony dla Gminy Zawadzkie, w 2013r. zosta³a
przyznana Nagroda Specjalna przez Stowarzyszenie Ziemia
Strzelecka w formie statuetki jako Laur Ziemi Strzeleckiej, 24
sierpnia 2014r. otrzyma³em tytu³ Honorowy Obywatel Gminy
Kolonowskie, a 11 wrzeœnia 2014r. w czasie obchodów 90 lecia
Lasów Pañstwowych w Koszêcinie zorganizowanych przez
Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Katowicach
otrzyma³em Odznakê Zas³u¿ony dla Województwa Opolskiego.
Nagrody, wyró¿nienia i podziêkowania z poprzedniego okresu
i obecnego s¹ zgromadzone w sali Sztandarowej w biurowcu
Nadleœnictwa.
Poza dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i ochronn¹ Nadleœnictwo
œciœle zwi¹zane jest z gospodark¹ ³owieck¹?
Nadleœniczy pe³ni
nadzór nad gospodark¹ ³owieck¹, ale
oczywiœcie w ograniczonym zakresie. Na naszym terenie dzia³a
7 kó³ ³owieckich. Znacz¹cym ko³em jest Ko³o „Daniel”
w Zawadzkiem, Ko³o „Leœnik” z Kolonowskiego i „Szarak”
w Kielczy. W szczególnoœci wspó³praca zwi¹zana jest w zakresie
ograniczenia szkód w uprawach rolnych i leœnych. Na bie¿¹co
zobowi¹zani jesteœmy do monitorowania stanu zwierzyny jak
i szkód, a w konsekwencji musimy odpowiednio oddzia³ywaæ na
Zarz¹dy kó³ ³owieckich w zakresie prowadzenia racjonalnej
gospodarki ³owieckiej z poszanowaniem pracy rolnika i leœnika.
Do realizacji swoich zadañ wykorzystujecie œrodki w³asne,
ale nie tylko.
Je¿eli chodzi o œrodki unijne, to ich zdobywanie zaczêliœmy zaraz
po wejœciu Polski do Unii Europejskiej. Pamiêtamy tornado z 14
sierpnia 2003 r., w wyniku którego zniszczeniu uleg³o ca³kowicie
oko³o 200 ha drzewostanów oraz 100 tys. m3 drewna na
powierzchni oko³o 5500 ha. Ta klêska wymusi³a na mnie
poszukiwania œrodków zewnêtrznych, o których wiedzia³em,
¿e takowe s¹ dostêpne, ale warunek by³ jeden, ¿e Nadleœnictwo
powinno znaleŸæ siê w wykazie nadleœnictw klêskowych
og³oszonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki
¯ywnoœciowej. I tutaj zaczê³y siê schody, ale krok po kroku uda³o
siê w³¹czyæ nasze Nadleœnictwo do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, gdzie zadanie brzmia³o „odtwarzanie roœlinnoœci leœnej
na terenach poklêskowych”. Wnioski w zakresie infrastruktury
drogowej na dofinansowanie w 2005r. sk³adaliœmy w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. Spotkaliœmy
tam bardzo uprzejmych i ¿yczliwych ludzi. Po roku 2007 wnioski
o przyznanie œrodków unijnych sk³adamy w ARiMR w Krakowie i te¿
spotkaliœmy siê z du¿¹ ¿yczliwoœci¹ pracowników.
Wiadomym jest, ¿e dla ¿ycia cz³owieka i lasu jest niezbêdna woda.
Od 2009r. Nadleœnictwo rozpoczê³o przygotowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy zastawek, ma³ych
zbiorników i du¿ych zbiorników retencyjnych w ramach Programu
Infrastruktura i Œrodowisko w zakresie „Zwiêkszenia mo¿liwoœci
retencyjnych oraz przeciwdzia³ania powodzi i suszy
w ekosystemach leœnych na terenach nizinnych”

12

Krajobrazy Zawadzkiego
nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 w ramach dzia³ania 3.1
Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeñstwa
przeciwpowodziowego priorytetu III Zarz¹dzanie Zasobami
i przeciwdzia³anie zagro¿eniom œrodowiska Programu
Operacyjnego Infrastruktura Œrodowisko 2007-2013”. W latach
2010 – 2013 wykonano 12 zastawek na rowach, 7 ma³ych
zbiorników retencyjnych i dwa du¿e zbiorniki retencyjne tj. Liszczok
i Regolowiec. W 2014 roku budujemy dodatkowo dwa ma³e
zbiorniki retencyjne w leœnictwie JaŸwin. Zbiorniki retencyjne maj¹
za zadanie nie tylko gromadzenie wody, ale równie¿
w szczególnoœci ich znaczenie jest przeciwpowodziowe i to dotyczy
zbiornika Regolowiec oraz Liszczok. Zapora wodna przy zbiorniku
Regolowiec czêsto nazywana jest „Ma³¹ Solink¹”, która chroni
miasto Kolonowskie przed powodzi¹. Zbiornik wodny Liszczok
bêdzie wykorzystywany przez Klub Modelarski Zawadzkie w celu
popularyzowania modelarstwa wodnego, gdzie próby takie zosta³y
ju¿ wykonane w miesi¹cu sierpniu br. Nadleœnictwo dla modelarzy
wykona³o specjalne podesty wraz z zadaszeniem turystycznym.
Obiekty retencyjne w przysz³oœci bêd¹ stanowiæ miejsce
wypoczynku dla okolicznych mieszkañców.
Na dzieñ dzisiejszy od 2006 roku uda³o nam siê pozyskaæ ok. 21
mln z³., z tego wykorzystano ok. 13 mln z³. Ni¿sze wykorzystanie
tych œrodków to wynik poprzetargowy ale ca³y zakres rzeczowy
zadañ zosta³ wykonany. Dokumentacja projektowa zosta³a w pe³ni
wykorzystana i ¿aden projekt nie przeleguje na pó³ce. To co do tej
pory zrobiliœmy, to wszystko pozostaje w Nadleœnictwie, w naszej
Ma³ej OjczyŸnie z mo¿liwoœci¹ korzystania przez spo³ecznoœæ
lokaln¹ i nie tylko. W dniu 11 maja br. w by³ym kinoteatrze
w Zawadzkiem obchodziliœmy dziesiêciolecie Lasów Pañstwowych
w Unii Europejskiej, gdzie przedstawiliœmy dorobek Nadleœnictwa
w zakresie wykorzystania œrodków unijnych w infrastrukturze
i retencji wodnej oraz ochronie przyrody. Muszê siê pochwaliæ, ¿e
Nadleœnictwo otrzyma³o podziêkowanie od Pani El¿biety
Bieñkowskiej Wicepremier za zaanga¿owanie w akcjê Dni
Otwartych Funduszy Europejskich w ramach przedsiêwziêcia
„10 lat Polski w UE”.
Zaobserwowaliœmy, ¿e w ostatnim czasie wzros³a œwiadomoœæ
spo³eczeñstwa, nie tylko naszego lokalnego, ale ca³ej
Opolszczyzny, gdy¿ znacznie zmniejszy³a siê iloœæ po¿arów lasu.
Nie rezygnujemy jednak z utrzymywania sta³ych dy¿urów
w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym i na dostrzegalniach
przeciwpo¿arowych. Faktem jest, ¿e wiêkszoœæ osób
przebywaj¹cych w lasach zabiera ze sob¹ telefony komórkowe
i ka¿dorazowe niewielkie Ÿród³o po¿aru natychmiast jest zg³aszane
na telefon alarmowy lub na telefon Nadleœnictwa. Serdecznie
dziêkujê za to wszystkim, którym dobro lasu „le¿y na sercu”, bo
przecie¿ las to nasze wspólne dobro i wszyscy musimy je chroniæ.
Nadleœnictwo to tak¿e dzia³alnoœæ edukacyjna?
Po roku 2003 wyst¹pi³y bardzo sprzyjaj¹ce warunki do
prowadzenia dzia³alnoœci edukacyjnej. W wyniku dzia³añ
modernizacyjnych obiektów (starych budynków gospodarczych)
uda³o nam siê zachowaæ ich dawne konstrukcje, gdzie np.
drewniana stodo³a w leœnictwie Dêbie jest wpisana do Szlaku
Drewnianej Architektury Opolszczyzny.
Mogê powiedzieæ, ¿e uda³o mi siê „wychwyciæ” takich pracowników,
którzy posiadaj¹ predyspozycje w zakresie dzia³alnoœci twórczej i
edukacyjnej. Na dzieñ dzisiejszy mamy dobrych edukatorów.
Ostatnio, bo 14 wrzeœnia br., w ramach obchodów 90 lecia Lasów
Pañstwowych udostêpniliœmy Zespó³ Administracyjno-Edukacyjny
w leœnictwie Zarzecze, gdzie mamy trzy izby edukacyjne:
geologiczn¹, historyczn¹ i ³owieck¹. Izba Geologiczna zosta³a
przygotowana przez Pana Profesora Doktora Habilitowanego
Joachima Szulca z Uniwersytetu Jegielloñskiego a mieszkañca
¯êdowic. Mieszkanie kuŸnika przygotowa³ Doktor Arkadiusz Baron
z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.
Podejmujemy wiele dzia³añ edukacyjnych. Równie¿ dziesiêæ lat
temu tj. w maju 2004r. obchodziliœmy 80 lat Lasów Pañstwowych
wraz z obchodami 750 lecia hymnu Gaude Mater Polonia, gdzie po
raz pierwszy w Zabytkowej Chacie w Kielczy zorganizowaliœmy
wystawê zwi¹zan¹ z Lasami Pañstwowymi. Na terenie

Nadleœnictwa mamy kilkanaœcie obiektów edukacyjnych, w których
zdeponowane s¹ niepowtarzalne zbiory. Rocznie nasze obiekty
edukacyjne odwiedza ok. 8-10 tys. osób. W edukacji stawiamy
przede wszystkim na dzieci, m³odzie¿ oraz kadrê pedagogiczn¹.
Jesteœmy organizatorami i wspó³organizatorami ró¿nych
konkursów, a niektóre z nich tj.: „Chroñ Las Przed Po¿arem”,
Przegl¹d Piosenki Leœno-Przyrodniczej, Œwiêto Drzewa, Festiwal
Kultury Leœnej „Drzewo ¯ycia” oraz konkursy fotograficzne na
sta³e zapisa³y siê w kalendarzu imprez.
Mo¿emy poszczyciæ siê dobr¹ wspó³prac¹ z samorz¹dami
terytorialnymi, ochotniczymi i zawodowymi stra¿ami po¿arnymi,
a w szczególnoœci z oddzia³em PTTK w Zawadzkiem,
stowarzyszeniami Odnowy Wsi, „Siedlisko”, „Wincentego
z Kielczy”, Klubem Karate „Nidan” i Parafialnymi Zespo³ami
Caritas, Katolickim Stowarzyszeniem Civitas, Braæmi Szkolnymi,
szko³ami, przedszkolami, parafiami oraz pozosta³ymi
stowarzyszeniami i instytucjami, których jest niezliczona iloœæ.
Nadleœnictwo wspiera dzia³alnoœæ wy¿ej wymienionych
stowarzyszeñ oraz ochotniczych stra¿y po¿arnych, szko³y,
przedszkola poprzez pomoc finansow¹, jak i równie¿ rzeczow¹.
W Nadleœnictwie dzia³a Ko³o Towarzystwa Przyjació³ Lasu oraz
Stowarzyszenia In¿ynierów Techników Leœnictwa i Drzewnictwa.
Liczba osób odwiedzaj¹ca lasy Zawadczañskie jest ogromna ze
wzglêdu na du¿e zasoby o charakterze przyrodniczym wraz z
przep³ywaj¹c¹ rzek¹ Ma³a Panew tzw. Opolsk¹ Amazonk¹, a w
szczególnoœci ze wzglêdu na obfitoœæ runa leœnego. W tym celu
wspólnie z s¹siaduj¹cymi gminami zosta³o wybudowanych oko³o
120 km œcie¿ek rowerowych z zadaszeniami turystycznymi
umiejscowionymi od siebie w odleg³oœci ok. 3 km przy danej
œcie¿ce. Wybudowaliœmy 2 parkingi leœne oraz 22 miejsca
postojowe utwardzone przy drogach publicznych. Niestety
pomimo, ¿e mamy wiele miejsc postojowych, to czêœæ osób
g³ównie przyje¿d¿aj¹cych ze Œl¹ska wje¿d¿a samochodem do
lasu. W ostatnim okresie czasu zmodernizowano drogi maj¹ce
charakter inwestycji, które s³u¿¹ spo³ecznoœci lokalnej. Droga
asfaltowa tzw. Œwierkowa lub Ósemka prowadz¹ca przez las od
miejscowoœci Zawadzkie do miejscowoœci Kolonowskie obok
Domu Pomocy Spo³ecznej przy Zameczku Myœliwskim jest
wykorzystywana nie tylko dla gospodarki leœnej ale te¿ jako œcie¿ka
rowerowa, jak równie¿ jest wspania³ym miejscem dla pieszych
uprawiaj¹cych nordic walking oraz jazdê na rolkach i deskorolkach.
Od miejscowoœci Kielcza do Krupskiego M³yna wzd³u¿ rzeki Ma³a
Panew równie¿ inwestycja drogowa jest atrakcyjnym miejscem dla
rowerzystów oraz osób uprawiaj¹cych nordic walking. Droga ta
jednoczeœnie skraca dojazd jad¹c rowerem lub id¹c pieszo do tych
miejscowoœci.
W miesi¹cu lipcu br. z Ksiêdzem Proboszczem Bernardem Kotul¹ z
Parafii pod wezwaniem Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w
Zawadzkiem uzgodniliœmy trasê Pielgrzymkow¹ (pielgrzymka w
miesi¹cu sierpniu ka¿dego roku na Jasn¹ Górê z terenów
Opolszczyzny) prowadzona przez tereny leœne tzw. Drog¹ Baruck¹
(Owczarsk¹) w celu zapewnienia bezpieczeñstwa Pielgrzymów.
Trasa ta zosta³a pozytywnie zaakceptowana przez uczestników
pielgrzymki. W dniu 3 paŸdziernika br. udostêpniliœmy dla
mieszkañców Gminy Kolonowskie i Jemielnica drogê leœn¹ o
d³ugoœci oko³o 5,5km z mo¿liwoœci¹ przejazdu pojazdami
silnikowymi o ciê¿arze ca³kowitym do 3,5t. Lasy Zawadczañskie to
„zielone p³uca”, które s¹ miejscem wypoczynku dla mieszkañców i
osób przyjezdnych uprawiaj¹cych turystykê o ró¿nym charakterze
(rowerow¹, kajakow¹, wêdkarsk¹, itp.). W czasie
czterdziestoletniej pracy zawodowej w tym Nadleœnictwie
spotka³em siê i spotykam z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ ludzi i staram siê
realizowaæ ich podpowiedzi dla stworzenia dobrych warunków
wypoczynku dla mieszkañców naszej „Ma³ej Ojczyzny”.
Dumny jestem, ¿e zrobiliœmy tak wiele, a w szczególnoœci, ¿e:
odbudowaliœmy Stawy Pluderskie, Regolowiec, Liszczok, mamy
w³asn¹ szkó³kê wraz
z deszczowni¹ oraz rozbudowan¹
infrastrukturê drogow¹ i turystyczn¹ oraz posiadamy odpowiednie
zabezpieczenie przeciwpo¿arowe. Zasoby lasu s¹ ogromne.
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szanujmy nasze lasy przed dewastacj¹. Jeszcze na zakoñczenie
zacytujê s³owa Jana Paw³a II Œwiêtego Naszego Rodaka „ Kto chce
naprawdê odnaleŸæ samego siebie, musi nauczyæ siê obcowaæ z
przyrod¹, bo oczarowanie jej piêknem wprowadza bezpoœrednio w
ciszê kontemplacji. Cz³owiek jest powo³any do tego aby by³
roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w œwiecie natury, a
nie jego bezmyœlnym niszczycielem. Piêkno tej ziemi sk³ania mnie
do wo³ania o jej zachowanie dla przysz³ych pokoleñ. Je¿eli
kochacie tê ojczyst¹ ziemiê, niech to wo³anie nie pozostanie bez
odpowiedzi”. Tymi s³owami, jak¿e wymownymi koñczê nasz¹
rozmowê.

Co 10 lat zwiêksza siê przyrost masy drzewnej, wiek przeciêtny
drzewostanu to 62 lata. Kadra zarz¹dzaj¹ca jest odpowiedzialna
i realizuje swoje obowi¹zki w sposób nale¿yty. Dzisiaj
z czterdziestoletnich drzewostanów mo¿na ju¿ pozyskiwaæ
grubiznê u¿ytkow¹. Las jest w dobrej kondycji zdrowotnej
a Nadleœnictwo posiada dobr¹ zdolnoœæ finansow¹.
Do zrealizowania pomys³u potrzeba pewnego czasu
ekonomicznego maj¹c na wzglêdzie zabezpieczenie w³asnych
i obcych œrodków finansowych. Stare porzekad³o mówi ¿e „dla
chc¹cego nie ma nic trudnego”.
Podsumowuj¹c. Tak jak powiedzia³ prof. Szafer „dla leœnika las jest
œwi¹tyni¹ przyrody”. Nasza praca to powo³anie. Zawód leœnika to
zaszczytna praca ale i obowi¹zek wobec spo³ecznoœci i przysz³ych
pokoleñ. Zacytujê s³owa Stefana ¯eromskiego „Puszcza jest
niczyja, ni moja ani twoja, ani nasza jeno Bo¿a œwiêta”, wiêc

Pozdrawiam wszystkich czytelników „Krajobrazów Zawadzkiego”
oraz Przyjació³ Lasu Nadleœnictwa Zawadzkie.
Nadleœniczy
Zdzis³aw Siewiera

Wybory samorz¹dowe
16 listopada wybierzemy radnych gmin, powiatów, sejmików
województw, a tak¿e wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po
raz pierwszy w ca³ej Polsce wybory do rad gmin - oprócz miast na
prawach powiatu - odbêd¹ siê w jednomandatowych okrêgach
wyborczych. Podzia³ na jednomandatowe okrêgi wyborcze rady
gmin dokona³y w terminie do 1 listopada 2012 r. Podzia³ na okrêgi
wyborcze nastêpuje wed³ug jednolitej normy przedstawicielstwa
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkañców gminy przez
liczbê radnych wybieranych do danej rady. Nastêpnie liczbê
mieszkañców w okrêgu dzieli siê przez jednolit¹ normê
przedstawicielstwa, aby ustaliæ ca³kowit¹ liczbê mandatów. Sposób
ustalenia liczby radnych wchodz¹cych w sk³ad danej rady zosta³
okreœlony w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
Liczbê radnych do danej rady okreœla siê na podstawie liczby

Nr obwodu

1

mieszkañców gminy. W³aœciwym organem, który ustala liczbê
radnych wybieranych do rad zgodnie z Kodeksem Wyborczym, jest
wojewoda. Zgodnie z zarz¹dzeniem wojewody opolskiego liczba
radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem wynosi 15. Wyborcy bêd¹
oddawali g³os na jednego kandydata tylko w tym okrêgu
wyborczym, w którym g³osuj¹. Oznacza to, ¿e mandat uzyska
osoba, która otrzyma najwiêksz¹ liczbê g³osów w danym okrêgu
spoœród wszystkich kandydatów.
W wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zwyciê¿a ten
kandydat, który otrzyma wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych
g³osów. Jeœli ¿aden z kandydatów nie przekroczy wymaganego
progu, dwa tygodnie póŸniej odbywa siê kolejne g³osowanie, w
którym bierze udzia³ dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.
Gdzie g³osujemy w Gminie Zawadzkie:
Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Granice obwodu

Numery okrêgów
wyborczych
tworz¹cych obwód

Zawadzkie, ulice: Nowe Osiedle, 20 Stycznia, Czarna, Leœna, Lubliniecka,
Opolska od Nr 1 do Nr 11, Polna, Strzelecka, Waryñskiego, Andrzeja,
Dworcowa, Harcerska, Kolejowa, Ksiêdza Wajdy, Ogrodowa, Opolska od
nr 12 do 25, Stawowa, Szpitalna, Zacisze, Zielona

Kinoteatr
w Zawadzkiem
ul. Dworcowa 3a

1,2,3

2

Zawadzkie, ulice: Opolska od nr 27 do 60 i od Nr 62 do koñca, 1 Maja, Kani,
Moniuszki, Sienkiewicza, Szaflika, Œwierczewskiego, Dêbowa, Koœcielna,
Krótka, Ligonia, Miarki, Mickiewicza, Szymanowskiego, Œwierklañska

Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej
w Zawadzkiem
ul. Dêbowa 11

4,5,6

3

Zawadzkie, ulice: Bogus³awskiego, Chopina, Kiliñskiego, Kurpiñskiego,
Osiedle Œwierkle, Paderewskiego, Ziai, Opolska 61 A do 61 G

Przedszkole Publiczne Nr 2
z Oddzia³em Integracyjnym
w Zawadzkiem
ul. Paderewskiego 1

7,8

Zawadzkie, ulice: Powstañców Œl. 3, 5, 3A, 3a, 13, 15, 17, 19, Handlowa,
Nowa, Powstañców Œl. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Zawadzkiem
ul. Opolska 47

9,10

So³ectwo ¯êdowice

Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny
w ¯êdowicach
ul. Strzelecka 35

11,12,13

So³ectwo Kielcza

Zabytkowa Chata
w Kielczy
ul. Dobrego Pasterza 35

14,15

Lokal dostosowany

dla niepe³nosprawnych

Lokal dostosowany

4

dla niepe³nosprawnych

5

Lokal dostosowany

6

dla niepe³nosprawnych

„Umiera siê nie po to, by przestaæ ¿yæ, lecz po to, by ¿yæ inaczej”

Serdeczne podziêkowania rodzinie, s¹siadom, przyjacio³om
i znajomym za wyrazy wspó³czucia, kondolencje oraz udzia³
w ostatniej drodze naszego kochanego mê¿a, ojca i dziadka
œp. Tadeusza Najgebauer

Serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci
œp. Herberta Pawe³czyka
Rodzinie
sk³adaj¹ pracownicy Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem

sk³adaj¹: ¿ona i córki z rodzinami
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Witaj szko³o

Publiczna Szko³a Podstawowa w Zawadzkiem

Publiczna Szko³a Podstawowa w Zawadzkiem

Publiczna Szko³a Podstawowa w Zawadzkiem

Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny im. Wincentego z Kielczy

Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w ¯êdowicach

Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w ¯êdowicach

FESTIWAL GAUDE MATER POLONIA-Wincenty z Kielczy in memoriam
Parafialnym Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem.
Wyst¹pi³ mêski zespó³ muzyki dawnej GREGORIANUM.

W niedzielê 14 wrzeœnia w Koœciele Parafialnym œw. Bart³omieja
w Kielczy zainaugurowano XI Festiwal Gaude Mater PoloniaWincenty z Kielczy in memoriam. W wykonaniu Orkiestry
Kameralnej Filharmonii Opolskiej pod kierunkiem Bartosza
¯urakowskiego wys³uchaliœmy Suity staropolskiej i koncertu
skrzypcowego Andrzeja Panufnika oraz Suity Œwiêtego Paw³a
op.29 nr 2- Gustava Holsta. Orkiestrze Kameralnej Filharmonii
Opolskiej towarzyszy³a wybitna skrzypaczka Marta Magdalena
Lelek. Koncert inauguracyjny w Kielczy poprzedza³ zorganizowany
w sobotê 13 wrzeœnia w Centrum Informacji Turystycznej w
Zawadzkiem Koncert Muzyki Dawnej dla dzieci, uzupe³niony
warsztatami plastycznymi i nauk¹ tañca historycznego.
Ostatni koncert Festiwalu odby³ siê 27 wrzeœnia w Koœciele
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W pogoni za bobrem

Reaguj na przemoc domow¹

W sobotê, 27 wrzeœnia 2014 r. odby³a siê druga edycja Crossu
Doliny Ma³ej Panwi „W pogoni za bobrem”, organizowana przez
Ko³o Towarzystwa Przyjació³ Lasu w Zawadzkiem oraz
Nadleœnictwo Zawadzkie. Dopisa³a przepiêkna pogoda, a ciep³e
s³oñce podgrzewa³o atmosferê na starcie przy Letniej Leœnej Izbie
Edukacyjnej wœród blisko 200 zawodników, którzy rywalizowali na
dystansach ok. 7,5 km i ok. 12,5 km.
W tym roku dla uczestników przygotowano dwie nowe,
urozmaicone trasy poprowadzone urokliwymi œcie¿kami wzd³u¿
rzeki Ma³a Panew. Nowoœci¹ by³ równie¿ elektroniczny pomiar
czasu, eliminuj¹cy mo¿liwoœæ pomy³ek które zdarzaj¹ siê podczas
metody tradycyjnej. Du¿e i g³êbokie ka³u¿e po nocnej ulewie nie
przeszkodzi³y zawodnikom w biegu. Na dystansie 7,5 km
najszybsza by³a Izabela Maj – Dziubañska, drugie miejsce zdoby³a
Ma³gorzata KuŸmiñska-Kurczyk, trzecie Sylwia Ratka. Wœród
mê¿czyzn na metê pierwszy wbieg³ Krzysztof Olas, drugi Bart³omiej
Michalski, a trzeci Marcin Bok. Na dystansie 12,5 km zwyciê¿y³a
Dominika Margos przed Beat¹ Mazgaj i Katarzyn¹ Zubkiewicz. W
kategorii mê¿czyzn triumfowa³ Krzysztof Pachuta, drugi by³ Jan
Kad³uczka, a trzeci Dominik Trzepizur. Na mecie na ka¿dego
zawodnika czeka³ medal.
Rangê imprezy docenili goœcie, którzy przybyli na imprezê.
Puchary dla zwyciêzców poszczególnych kategorii i dystansów
wrêczali: Zbigniew Brzeziñski Zastêpca Nadleœniczego
Nadleœnictwa Zawadzkie, Roman Kolek Wicemarsza³ek
Województwa Opolskiego, Mieczys³aw Orgacki Burmistrz
Zawadzkiego, Norbert Koston Burmistrz Kolonowskiego oraz
Stanis³aw Kie³ek Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Zawadzkiem.
Cross „W pogoni za bobrem” to równie¿ fantastyczna zabawa
dla ca³ej rodziny. Przed rozpoczêciem biegu g³ównego swoje „piêæ
minut” mia³y równie¿ dzieciaki, które mog³y spróbowaæ swoich si³ w
dystansach 100 i 200 m. Na terenie Letniej Leœnej Izby EdukacyjnoTurystycznej w leœnictwie Dêbie organizatorzy przygotowali
konkurs wiedzy o bobrze oraz zabawy i konkursy dla najm³odszych.
Po biegu na œwie¿ym powietrzu wyj¹tkowo smakowa³o ciasto
z kaw¹ i gor¹ce kie³baski z ogniska. Na zakoñczenie imprezy
odby³o siê losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów:
akcesoriów sportowych, namiotów, œpiworów, odzie¿y sportowej,
bi¿uterii srebrnej, karnetów do si³owni i zaproszeñ do restauracji.
Nagrodê g³ówn¹ – wysokiej klasy rower wylosowa³ szczêœliwy
biegacz z Zawadzkiego.

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystuj¹ce przewagê
si³, dzia³anie przeciw cz³onkowi rodziny, naruszaj¹ce prawa i dobra
osobiste, powoduj¹ce cierpienie i szkody. Takie dzia³anie, nara¿a
osoby dotkniête przemoc¹ na niebezpieczeñstwa utraty ¿ycia,
zdrowia, narusza godnoœæ, nietykalnoœæ cielesn¹ i wolnoœæ w tym
seksualn¹. Dzia³ania te powoduj¹ szkody na zdrowiu fizycznym
i psychicznym, a tak¿e wywo³uj¹ cierpienie i krzywdy moralne.
Konsekwencje przemocy domowej rodz¹ niezmiernie g³êbokie
i szkodliwe zmiany, mog¹ byæ skutkiem, jak i przyczyn¹ dysfunkcji
w rodzinie. Wyró¿niamy kilka rodzajów przemocy: fizyczna,
psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie. Ofiarami
przemocy s¹ na ogó³ kobiety i dzieci, rzadko mê¿czyŸni. Ofiara jest
zazwyczaj s³absza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207 § 1
Kodeksu Karnego – wszelka przemoc w rodzinie jest
przestêpstwem.
W domu powinniœmy siê czuæ bezpiecznie. Dom ma byæ
miejscem, w którym jesteœmy kochani, chronieni, gdzie
odzyskujemy si³y po dniu pracy lub nauki. Jednak dla wielu ludzi
dom nie jest spokojn¹ przystani¹, jest niebezpiecznym miejscem,
gdzie regularnie doznaj¹ cierpieñ fizycznych i emocjonalnych,
gdzie bywaj¹ wykorzystywani seksualnie.
Przemoc najczêœciej kojarzy siê ludziom z biciem,
popychaniem, kopaniem, zmuszaniem cz³owieka do
upokarzaj¹cych czynnoœci, stosowaniem broni lub gwa³tem.
Przemoc¹ jest tak¿e poni¿anie cz³owieka, oczernianie go przed
innymi, wyzywanie i rzucanie obelg, obra¿anie jego poczucia
w³asnej wartoœci, ograniczanie jego swobody w sposób
przekraczaj¹cy normy moralne i obyczajowe. Przemoc to równie¿
odrzucenie emocjonalne dzieci, brak odpowiedniego
zainteresowania ze strony rodziców lub opiekunów. Przemoc¹ jest
zaniedbywanie chorych, niedo³ê¿nych, wymagaj¹cych opieki
i pomocy osób starszych.
Problemami zwi¹zanymi z przemoc¹ w rodzinie g³ównie zajmowali
siê pracownicy socjalni w oœrodkach pomocy spo³ecznej, policjanci
i kuratorzy. Znowelizowana ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w
rodzinie rozszerza kr¹g osób zajmuj¹cych siê problematyk¹
przemocy o przedstawicieli oœwiaty, s³u¿by zdrowia oraz
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych. Równie¿ u nas dzia³a
Gminny Zespó³ Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie, który skupia w swych szeregach specjalistów z ró¿nych
dziedzin, pracuj¹cych na rzecz dziecka i rodziny.
Otwórzmy oczy na problem bicia, zaniedbywania, znêcania siê.
Reagujmy na wszelkie oznaki przemocy. Nasza reakcja mo¿e
uratowaæ komuœ zdrowie lub ¿ycie - mo¿e przerwaæ przemoc.
To My - czyli spo³eczeñstwo lokalne musimy jako obserwatorzy
¿ycia nauczyæ siê reagowaæ, widz¹c przemoc wobec tych
najs³abszych; czyli dzieci, osób starszych lub niepe³nosprawnych,
chorych.
Nie odwracajmy wzroku - reagujmy! Mamy prawo, a nawet
obowi¹zek powiadomiæ odpowiednie s³u¿by, nie bójmy siê tego, to
jest zwyczajne, ludzkie niesienie pomocy krzywdzonej osobie.
Ka¿de zg³oszenie bêdzie sprawdzone.
PAMIÊTAJ, ¯E PRZEMOC NIE SKOÑCZY SIÊ SAMA !
Specjaliœci mog¹ pomóc, ale trzeba poinformowaæ. Jeœli jesteœ
ofiar¹ przemocy domowej lub jej œwiadkiem ZADZWOÑ.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem; 77 4622 095 w godz.
od 7-15 dni robocze, Policja 997 lub 112, Ogólnopolskie Pogotowie
dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”; 801 12 00 02
od poniedzia³ku do soboty w godz. od 8:00-22:00.
Mo¿esz tak¿e napisaæ e-maila; niebieskalinia@niebieskalinia.info
Bezp³atny telefon zaufania dla dzieci i m³odzie¿y 116 111 czynny
codziennie od 12:00-20:00.
Porady telefoniczne dla osób doros³ych w kryzysie emocjonalnym
116 123
Gminny Zespó³ Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie w Zawadzkiem tel. 77 4622-095.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim sponsorom za udzielone
wsparcie rzeczowe i finansowe, bez których nie by³oby mo¿liwe
przygotowanie tak wielkiego przedsiêwziêcia sportowego.
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Dlaczego ono tak p³acze ?!
Od kilku lat coraz czêœciej bulwersuj¹ nas przekazywane przez
media informacje o przemocy wobec dzieci, czasem nawet bardzo
ma³ych dzieci. Bywa, ¿e co miesi¹c, a czasem nawet co tydzieñ
s³yszymy ¿e matka lub ojciec pobili w³asne dziecko. Zdarza siê te¿,
¿e obra¿enia, których dozna³o dziecko od osób najbli¿szych s¹ tak
powa¿ne, ¿e na pomoc jest ju¿ za póŸno….
Ma³e dzieci nie mówi¹ o przemocy….
- jeœli s¹ tak ma³e, ¿e nie potrafi¹ porozumiewaæ siê za pomoc¹ s³ów
– p³acz¹. P³acz¹ zawsze wtedy, gdy czuj¹ siê Ÿle.
- jeœli s¹ nieco starsze - to najczêœciej nie potrafi¹ opowiedzieæ
o tym, czego doœwiadczy³y w sposób bezpoœredni i zrozumia³y.
Dzieci u¿ywaj¹ bowiem swoich okreœleñ do opisu rzeczywistoœci,
maj¹ przy tym ograniczony zasób s³ów i s³ab¹ jeszcze znajomoœci
pojêæ takich jak np..: „czas” (np. wczoraj, tydzieñ temu,
w poprzedni¹ sobotê itd.), „zachowanie” (np. bi³ mnie, wyzywa³a
mnie) czy „wygl¹d” (np. by³ nietrzeŸwy, by³a nerwowa). Czêsto te¿
jest tak, ¿e najbli¿si nie „ws³uchuj¹ siê” w to, co dziecko chce im
przekazaæ.
Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e dzieci w wieku przedszkolnym
czêsto nie maj¹ poczucia, ¿e s¹ krzywdzone. Zachowania sprawcy
– którym czêsto jest bliska dziecku osoba (najczêœciej rodzic lub
ktoœ bliski rodzinie) - traktuj¹ jak coœ naturalnego, coœ, co
w odczuciu dziecka nie wymaga rozmawiania o tym z innymi
osobami. Mog¹ te¿ baæ siê sprawcy i z tego powodu nie mówiæ
o tym nikomu.
Przemoc wobec dzieci przybiera ró¿ne formy. Ale przemoc zawsze
jest krzywdz¹ca i niszcz¹ca dla dziecka. Wyró¿nia siê 4 formy
krzywdzenia dzieci:
• przemoc fizyczn¹, to wszelkiego rodzaju dzia³ania wobec
dziecka, których œladem s¹ obra¿enia cielesne: siniaki, zranienia,
powyrywane w³osy, œlady uderzeñ, oparzeñ, zwichniêcia,
z³amania; s¹ to te¿ kary cielesne uwa¿ane przez wielu doros³ych za
skuteczny œrodek wychowawczy
• przemoc emocjonalna, jest „niewidzialna”, nie zostawia ran na
ciele, ale niszczy psychikê dziecka. Mo¿e ona przybieraæ ró¿ne
formy, ale do najczêstszych zalicza siê: wyzywanie, wyœmiewanie,
upokarzanie, zastraszanie, ci¹g³e krytykowanie, warunkowanie
mi³oœci, szanta¿ emocjonalny, a tak¿e nadmierne wymagania
/zmuszanie do wysi³ku przekraczaj¹cego mo¿liwoœci dziecka/.
• wykorzystywanie seksualne, to ka¿de zachowanie osoby
doros³ej, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem
dziecka, mieszcz¹ siê tu takie zachowania jak tzw. „z³y
dotyk”/dotykanie narz¹dów p³ciowych dziecka/, zachêcanie
dziecka do rozbierania/obna¿ania siê czy ogl¹dania pornografii,
• zaniedbanie to niezaspakajanie podstawowych potrzeb

fizycznych (dotycz¹cych warunków bytowych, zdrowia,
od¿ywiania, edukacji) oraz psychicznych dziecka (takich jak
poczucie bezpieczeñstwa, mi³oœci, zaufania).
Dlaczego rodzice stosuj¹ przemoc?
Bycie rodzicem to bardzo wymagaj¹ca praca. Odpowiedzialnoœæ
za rodzinê, stres zwi¹zany z pracê zarobkow¹, obowi¹zki domowe,
kredyt, choroba w rodzinie… , to wszystko sprawia, ¿e nierzadko
bywamy
wœciekli, niezadowoleni, zmêczeni, nierzadko te¿
czujemy siê bezsilni w zderzeniu z postaw¹ naszych dzieci
i przera¿eni wizj¹ ich przysz³oœci. Sfrustrowani – wybuchamy,
zmêczeni – ignorujemy potrzeby albo stosujemy ma³e szanta¿e,
bezradni – wyzywamy. Po prostu – nie radzimy sobie ze swoimi
emocjami.
Niestety nadal te¿ niektórzy rodzice s¹ przekonani, ¿e agresja
s³owna jest skuteczn¹ metod¹ wychowawcz¹, pomaga utrzymaæ
dyscyplinê, i ¿e dziêki niej dziecko rozumie, co wolno, a czego nie.
Najczêœciej rodzice, którzy byli Ÿle traktowani w dzieciñstwie – w
doros³ym ¿yciu powielaj¹ to, czego doœwiadczyli sami, towarzysz¹
im przy tym lêki, frustracje, które utrudniaj¹ kontrolê emocjonaln¹.
Takim rodzicom brak w³aœciwego wzorca funkcjonowania
w sytuacjach trudnych.
Nierzadko zdarzaj¹ siê te¿ rodzice niedojrzali emocjonalnie –
m³odzi, niedoœwiadczeni, nieprzygotowani do roli rodzica,
nierozumiej¹cy potrzeb dziecka oraz jego zachowañ; rodzice
maj¹cy na uwadze tylko swoje potrzeby. Takim rodzicom dziecko
przeszkadza.
Co robiæ, ¿eby chroniæ zdrowie i ¿ycie dzieci?
Ka¿dy kto ma uzasadnione podejrzenie, ¿e znane mu dziecko lub
dzieci doznaj¹ krzywdy – jest moralnie i prawnie odpowiedzialny za
zg³oszenie tego faktu instytucji, która mo¿e pomóc dziecku i jego
rodzinie. Instytucje zajmuj¹ce siê pomoc¹ dziecku i rodzinie to m..
in.:
- Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
- Policja
- Placówka oœwiatowa
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Komitet Ochrony Praw Dziecka
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia".
Pamiêtajmy, ¿e doœwiadczenia prze¿yte w dzieciñstwie – maj¹
wp³yw na ca³e ¿ycie.
Joanna Ochlust – cz³onek Zespo³u Interdyscyplinarnego
do spraw Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie

Modernizacja Roku 2013
28 sierpnia 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odby³a
siê uroczystoœæ og³oszenia wyników i wrêczenia nagród w XVIII
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2013" .
Ranga Konkursu i jego zasiêg roœnie nieprzerwanie od 17 lat.
Coraz wiêksza liczba nadsy³anych zg³oszeñ œwiadczy o tym jak
korzystnie zmienia siê nasze otoczenie, wzrasta troska o to co
stanowi niezbywaln¹ wartoœæ naszego dziedzictwa narodowego
i udowadnia nasz wk³ad w rozwój cywilizacji. Do XVIII Edycji
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2013" zg³oszono
932 obiekty. O najwy¿sze Laury w tym roku ubiega³y siê 62 obiekty
fina³owe. Tytu³ "Modernizacja Roku 2013" wrêczono w 12
kategoriach.
Na uroczystoœci obecni byli przedstawiciele licznych
ministerstw i organów administracji pañstwowej. Nadleœnictwo
Zawadzkie od trzech lat bierze udzia³ w konkursie. W XVIII Edycji
zg³oszone zosta³y dwa obiekty: Zespól AdministracyjnoEdukacyjny przy leœniczówce Zarzecze w kategorii „Edukacja”
oraz zbiornik retencyjny Liszczok w leœnictwie Piotrowina
w kategorii „Ochrona Œrodowiska”. Zbiornik Ma³ej Retencji
„Liszczok” zosta³ laureatem w swojej kategorii. Kapitu³a Konkursu

doceni³a jego innowacyjnoœæ i rozwi¹zania techniczne
uwzglêdniaj¹ce proekologiczne aspekty budowy takie jak
przep³awki dla ryb i bystrotok. Wraz z Konkursem od pocz¹tku
czerwca trwa³ internetowy plebiscyt na „Modernizacjê Roku”.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim internautom za g³osy oddane na
inwestycje Nadleœnictwa Zawadzkie.
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Sport
Tarnowskie Góry
07.11.2014 r. MKS Skarbek Tarnowskie G. - KTS MOKSiR
Zawadzkie
14.11.2014 r. KTS MOKSiR Zawadzkie - LKS Orze³ Stanica
21.11.2015 r. UKS Dwójka Sosnowiec - KTS MOKSiR Zawadzkie
28.11.2015 r. KTS Lêdziny - KTS MOKSiR Zawadzkie
05.12.2014 r. KTS MOKSiR Zawadzkie - MKS Czechowice
Dziedzice
Mecze jako gospodarz rozgrywane s¹ w ma³ej sali Hali GOSiT-u w
pi¹tki o godz. 18.00.
Wyniki dru¿yny mêskiej
Swoje rozgrywki rozpoczê³a równie¿ dru¿yna mêska. Tym
razem sezon rozpoczêli mê¿czyŸni Pucharem Polski na szczeblu
wojewódzkim. Dru¿yna dotar³a a¿ do pó³fina³u wygrywaj¹c kolejno
KS Lellek S³awice 4:0, KS Orze³ Branice 4:1 by przegraæ w pó³finale
z póŸniejszym zdobywc¹ pucharu LUKS MGOKSiR Korfantów 1:4.
Wystartowa³a równie¿ IV liga. W pierwszym wyjazdowym
spotkaniu ulegli beniaminkowi LZS ¯ywocice 4:8.
Podwójne z³oto na „Andro Kids Open”

Pi³ka rêczna
Bardzo nieudany start
Po skompletowaniu ciekawego sk³adu, do którego do³¹czy³o
kilku by³ych zawodników oraz kilka nowych twarzy kadra trenera
£ukasza Morzyka do senonu przygotowywa³a siê zgodnie
z planem. Zosta³o rozegranych kilka sparingów, które pozwoli³y
s¹dziæ, ¿e dru¿ynê staæ o walkê o najwy¿sze cele tj. awans do I ligi.
Do dru¿yny wrócili Mariusz Kalisz, Micha³ Morzyk, £ukasz P³onka.
Nowe twarze to Les³aw K¹pa oraz bardzo doœwiadczony bramkarz
S³awomir Donosewicz. Inauguracyjne spotkanie z LKS OSiR
Komprachcice dru¿yna rozpoczê³a imponuj¹co. Trwa³o to jednak
tylko przez pierwsze 21 minut. W tym momencie dru¿yna
prowadzi³a 13:7 i zapomnia³a graæ. Po I po³owie goœcie prowadzili
16:14. Druga po³owa nic nie zmieni³a i mecz zakoñczy³ siê pora¿k¹
27:32. By³ to zimny prysznic. Kolejny mecz dru¿yna rozegra³a w
Legnicy z tamtejsz¹ UKS Dziewi¹tk¹. Do przerwy spotkanie by³o
wyrównane (prowadzenie tylko 12:10). W II po³owie dru¿yna siê
rozstrzela³a i ostateczne wygra³a 34:23. W 3 kolejce do
Zawadzkiego przyjecha³ Lider Swarzêdz i wszyscy byli ciekawi
postawy naszej dru¿yny. Na tle s³abego przeciwnika podstawowy
wyjœciowy sk³ad do przerwy rozbi³ przeciwnika prowadz¹c 21:8
i praktycznie by³o po meczu. Po przerwie na boisku zagoœci³y
rezerwy i równie¿ okaza³y siê lepsze (druga po³owa 17:14).
Ostatecznie spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 38:22 a bramki dla
dru¿yny strzelali: £ukasz P³onka 9, Kevin Kubillas 8, Patryk
Szlensog 5, Patryk Ca³ujek 3, Denis Hertel, Micha³ Morzyk, Micha³
Krygowski, Daniel Skowroñski i Mariusz Kalisz po 2 oraz Mateusz
Albinger, Pawe³ Zagórowicz oraz Les³aw K¹pa po 1. Jest jeszcze
trochê za wczeœnie by oceniaæ szanse naszej dru¿yny. Potencja³
jest, trzeba go jeszcze umieæ wykorzystaæ. Tabela po 3 kolejkach
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. LKPR Moto-Jelcz O³awa
3
6
100:71
2. SPR Bór Oborniki Œl¹skie
3
6
96:80
3. SPR Zawadzkie
3
4
99:77
.................
10. SKF KPR Sparta Oborniki
3
1
78:87
11. EUCO UKS Dziewi¹tka Legnica 3
1
66:88
12. MKS Zag³êbie II Lubin
3
0
74:96
Terminarz pozosta³ych meczy I rundy:
25.10.2014 r. ASPR Zawadzkie -MKS Zag³êbie II Lubin
08.11.2014 r. WKS Grunwald Poznañ- ASPR Zawadzkie
15.11.2014 r. ASPR Zawadzkie - LKPR Moto-Jelcz O³awa
22.11.2014 r. AKS Politechnika Wroc³aw- ASPR Zawadzkie
29.11.2014 r. ASPR Zawadzkie - MKS ¯agiew Dzier¿oniów
06.12.2014 r. SKF KPR Sparta Oborniki Œl¹skie - ASPR Zawadzkie
13.12.2014 r. ASPR Zawadzkie - SKS Orlik Brzeg
Mecze jako gospodarz rozgrywane s¹ w Hali Sportowej GOSiT-u
w soboty o godz.18.00.

W dniach 22 - 25.08. 2014 r. w niemieckim Düsseldorfie odby³
siê najwiêkszy i najbardziej presti¿owy m³odzie¿owy turniej tenisa
sto³owego w Europie – „Andro Kids Open”. W roku bie¿¹cym
odbywa³ siê on ju¿ po raz dwudziesty. W turnieju uczestniczy³o
1435 zawodników z 16 pañstw œwiata: Holandii, Belgii, Francji,
Chin, Chile, Szwajcarii, W³och, Anglii, S³owenii, Rosji, Bia³orusi,
Serbii, Szkocji, Niemiec, Polski i Izraela. Reprezentacja z Polski
liczy³a 25 osób. Tegoroczny turniej by³ dla Polaków szczególnie
udany, poniewa¿ „bia³o-czerwoni” siêgnêli w ró¿nych kategoriach
wiekowych a¿ po 14 medali, w tym 5 z³otych. Dwa spoœród piêciu
z³otych medali wywalczy³a zawodniczka Klubu Tenisa Sto³owego
MOKSiR Zawadzkie – Julia Bartoszek. W swojej kategorii, spoœród
prawie setki zawodniczek, Julia okaza³a siê najlepsza, broni¹c tym
samym tytu³u mistrzowskiego z roku ubieg³ego. W drodze po z³oto
pokona³a kilkanaœcie zawodniczek m. in. z Niemiec, Ukrainy
i Bia³orusi. W rozgrywkach dru¿ynowych Julia wystartowa³a razem
ze swoj¹ kole¿ank¹ z klubu Cieszko Cieszyn – Agat¹ Paszek.
Dru¿yna ta, podobnie jak w roku 2013, nie uleg³a nikomu.
Dziewczyny pokona³y kolejno wiele dru¿yn z ró¿nych pañstw, by
ostatecznie po raz drugi siêgn¹æ po upragnione z³oto. Dwa z³ote
medale naszej zawodniczki na Andro Kids Open to ogromny
sukces. Gratulujemy Julii oraz trenerom i ¿yczymy kolejnych
zwyciêstw.

Tenis sto³owy
Dziewczyny w II lidze bez pora¿ki
Rozpocz¹³ siê sezon 2014/2015. Nasza m³odziutka dru¿yna
bardzo dobrze wystartowa³a w rozgrywkach II ligi œl¹sko-opolskiej.
Pokona³a kolejno UKS Huragan Sosnowiec 6:4, LKS 45 Bujaków
Miko³ów 6:4, AKS Miko³ów 7:3 oraz UKS Halembianka Ruda Œl. 7:3
i bez pora¿ki plasuj¹ siê w czo³ówce, która przedstawia siê
nastêpuj¹co:
1. MKS Czechowice Dziedzice
4
8
33:7
2. MKS Cieszko Cieszyn
4
8
31:9
3. JKTS Jastrzêbie Zdrój
4
8
31:9
4. KTS MOKSiR Zawadzkie
4
8
26:14
.................
8. KTS Lêdziny
4
4
19:21
W rozgrywkach bierze udzia³ 16 dru¿yn. Kolejne spotkania nasza
dru¿yna rozegra z:
24.10.2014 r. ULKS Ruch Pniów - KTS MOKSiR Zawadzkie
31.10.2014 r. KTS MOKSiR Zawadzkie - MKS Skarbek II

Pi³ka No¿na
Raz na wozie raz pod wozem....
Po awansie kadry dru¿yn przewa¿nie zostaj¹ wzmocnione,
w Stali Zawadzkie jest akurat odwrotnie. Dru¿ynê opuœci³o kilku
zawodników i trener Ryszard Skudlik nie ma ³atwego zadania.
Inauguracja sezonu nie wypad³a dobrze. W pierwszym meczu
u siebie zespó³ uleg³ LKS Rybna 1:3. W kolejnych meczach uzyska³
nastêpuj¹ce wyniki: z Burz¹ Lipki 2:1, LZS Chrz¹stowice 3:1, LZS
Kup 3:6, Naprzodem Jemielnica 1:1, Widaw¹ Lubska 3:0 (vo), Uni¹
Kolonowskie 3:2, LZS Kotórz 0:1 oraz ród³em Kroœnica 2:5.
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Statystyka nieciekawa, postawa dru¿yny równie¿.
Celem jest utrzymanie siê w lidze okrêgowej. Po 9 kolejkach tabela
jest nastêpuj¹ca:
1. LZS Proœlice
9
23
37:18
2. LZS Kup
9
21
24:14
3. LZS Chrz¹stowice
9
17
16:8
4. KS Krasiejów
9
16
21:18
5. Burza Lipki
9
15
16:13
6. ród³o Kroœnica
9
13
16:16
7. GKS Staroœcin
9
13
24:20
8. Stal Zawadzkie
9
13
18:20
9. Naprzód Jemielnica
9
12
19:13
.................
16. Widawa Lubska
9
0
2:45
Do rozegrania pozosta³o jeszcze 6 spotkañ. Terminarz przedstawia
siê nastêpuj¹co:
25.10.2014 r. godz. 14.30 ¯ubry Smarchowice - Stal Zawadzkiego
02.11.2014 r. godz. 13.00 Stal Zawadzkie - Start Sio³kowice
08.11.2014 r. godz. 13.00 LZS Proœlice - Stal Zawadzkie
15.11.2014 r. godz. 13.00 Stal Zawadzkie - GKS Staroœcin
22.11.2014 r. godz. 13.00 Start Dobrodzieñ - Stal Zawadzkie
Z pi³karskiej ³¹czki
W rozgrywkach Kl.B najni¿szej klasy rozgrywkowej seniorów
prowadzonej przez Opolski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, gra dru¿yna
Naprzodu Kielcza. Niestety nie mamy pozytywnych wieœci. W
dotychczas rozegranych 8 kolejkach dru¿yna zajmuje 12 miejsce
na 14 startuj¹cych dru¿yn. Dotychczas zdoby³a 7 pkt w meczach z
LZS Kad³ubiec 3:2, Plonem B³otnica 1:1 i Têcz¹ Szymiszów 5:2.
Dru¿yna juniorów Stali Zawadzkie rozgrywa swoje mecze w I lidze
w grupie 1. Do tej pory rozegra³a 7 spotkañ uzyskuj¹c nastêpuj¹ce
wyniki: z LZS Piotrówka 3:0 (vo), Jednoœci¹ Rozmierka 2:5, LKS
Sokó³ Bierdzany 14:1, LZS Kup 7:0, ULKS Orze³ linice 0:3, LZS
Radawie 2:3, LKS Hetman Byczyna 0:3. Z 9 pkt plasuje siê na 8
miejscu na 12 startuj¹cych dru¿yn.
Trampkarze swoje mecze rozgrywaj¹ w I lidze grupa 1. Po
rozegranych 6 kolejkach z dorobkiem 12 pktów plasuj¹ siê na 4
miejscu. Oto wyniki dotychczas rozegranych spotkañ: LZS Ligota
Oleska 2:4, LZS Swornica Czarnow¹sy 9:2, LKS Polonia Kar³owice
3:1, LKS Silesius Kotórz Ma³y 7:0, GZ LZS Œl¹sk £ubniany 3:1 oraz
Ma³¹panwi¹ Ozimek 3:4.
M³odzicy graj¹ w lidze wojewódzkiej grupa 5. W grupie gra 10
zespo³ów , a nasza dru¿yna po 5 kolejkach zajmuje 5 miejsce z 9
pkt. W rozegranych dotychczas meczach uzyska³a nastêpuj¹ce
wyniki: Z B³êkitnymi Rozmierz 10:2, Jednoœci¹ Rozmierka 5:2,
Piastem Strzelce Op. 2:8, Ma³¹panwi¹ Ozimek 2:9 oraz KS
Krasiejów 6:2.

6. MIFAMA Miko³ow

66
.................
17. LKS FORTECA Œwierklany
58
18. TKKF Racibórz
58
19. POKÓJ Ruda Œl.
50
20. AMICUS Katowice II
40

Nagrody marsza³ka
Dawid Skwara, Mateusz Kaczka i Krzysztof Wasik z Zawadzkiego
znaleŸli siê wœród trzydziestu oœmiu opolskich zawodników
i trenerów nagrodzonych i wyró¿nionych przez marsza³ka
województwa opolskiego. Nagrody przyznano za ubieg³oroczne
wybitne osi¹gniêcia sportowe. Dawid Skwara i Mateusz Kaczka to
pi³karze rêczni AZS Politechniki Opolskiej. W minionym roku
wywalczyli z³oto podczas Akademickich Mistrzostw Polski oraz
br¹z podczas Akademickich Mistrzostw Europy. Krzysztof Wasik
zosta³ wyró¿niony za wysokie osi¹gniêcia indywidualne
w modelarstwie p³ywaj¹cym. O nagrodzie zadecydowa³ wynik
osi¹gniêty podczas Mistrzostw Œwiata Modeli P³ywaj¹cych
NAVIGA w Kaliningradzie (Rosja). Zawodnik zaj¹³ 6 miejsce
indywidualnie w klasie F4a senior (klasa modeli
wolnokonstrukcyjnych). Krzysztof okaza³ siê najlepszym wœród
naszych kadrowiczów. Na rok 2015 zosta³ ponownie powo³any do
kadry narodowej i bêdzie reprezentowa³ Polskê na zawodach na
Wêgrzech.

Podium dla beniaminka
Nasza dru¿yna GOSiT-u Zawadzkie rozegra³a ostatnie 2 kolejki
w najwy¿szej I lidze Polskiego Zwi¹zku Skata. Po 4 kolejkach
zajmowa³a 3 miejsce. W 4 kolejce zagra³a s³abo spadaj¹c a¿ na 10
miejsce. Sytuacja w tabeli by³a jednak bardzo wyrównana. By³a
szansa na awans w tabeli nawet na 2 miejsce, a przy s³abej
postawie grozi³a jej nawet pozycja w dolnych rejonach tabeli. W
ostatniej kolejce zagra³a rewelacyjnie zaliczaj¹c tzw. maxa tj, 16
punktów i z 10 miejsca awansowa³a na 3 stopieñ podium. Jest to
du¿y sukces bior¹c pod uwagê, ¿e dru¿yna by³a beniaminkiem. W
30 letniej historii rozgrywek I ligi jest to dopiero trzecie podium dla
dru¿yny z Opolszczyzny. W sezonie 2014 dru¿yna gra³a w
nastêpuj¹cym sk³adzie: Marek Wyszkowski, Antoni Œwita³a, Józef
Ludwig, Leopold Dybowski, Franciszek Œwita³a oraz Reinhold
Brysch. Koñcowa tabela przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
AMICUS Katowice I
KWK Boles³aw Œmia³y
GOSiT Zawadzkie
VICTORIA Tranzyt Chróœcice
SK Barbara Chorzów

76
70
69
68
68

64 115
63 424
59 457
57 271

Rozmaitoœci skatowe
W okresie letnim tradycyjnie rozgrywany jest Puchar Lata. Po
rozegraniu 11 turniejów puchar zdoby³ zawodnik naszej sekcji
Leopold Dybowski z wynikiem 20184 pkt. Na 2 miejscu uplasowa³
siê zawodnik Unii Kolonowskie Leon Depta³a 17895 pkt., a 3
miejsce zaj¹³ Antoni Œwita³a (GOSiT Zawadzkie) 17748 pkt. W
turniejach zagra³o 44 zawodników w tym 1 kobieta.
Po raz XVI zosta³y rozegrane Indywidualne Mistrzostwa Miasta
i Gminy Zawadzkie. W turniejach w Kielczy, ¯êdowicach oraz
Zawadzkiem zagra³o 62 zawodników. Zwyciê¿y³ Antoni Œwita³a
(GOSiT Zawadzkie) 8147 pkt. 2. Jan Kwaœniok (KS £abêdy
Gliwice) 7140 pkt. 3. Jerzy Trzeciakowski (Lech Kêdzierzyn KoŸle)
6910 pkt.
Rozpoczê³a siê kolejna edycja mistrzostw sekcji na sezon
2014/2015. Zosta³o rozegranych ju¿ 6 z 30 planowanych turniejów.
Na prowadzeniu Ernest Bry³ka (DOKiS Dobrodzieñ) 10679 pkt. 2.
Marcin Szymski (Victoria Tranzyt Chróœcice) 9720 pkt. 3. Józef
Ludwig (GOSiT Zawadzkie) 9616 pkt. 4.Roman Koœcielny (Unia
Kolonowskie) 9201 pkt. 5. Piotr Warner (Lech Kêdzierzyn KoŸle)
8787 pkt. Turnieje odbywaj¹ siê w Domu Kultury przy ul.
Powstañców Œl. (boisko Orlik) w czwartki o godz. 17.30.
Franciszek Œwita³a

Skat

1.
2.
3.
4.
5.

69 300

Uczcili pamiêæ kolegi
W sierpniowy weekend rozegrany zosta³ Memoria³ Waldemara
Wasylika. Waldemar Wasylik by³ przez 21 lat cz³onkiem
zawadczañskiej sekcji tenisa ziemnego. Zmar³ w lutym tego roku po
ciê¿kiej walce z chorob¹. Dla uczczenia jego pamiêci sympatycy
tenisa ziemnego postanowili zorganizowaæ turniej tenisowy.
Pomys³ spotka³ siê z du¿¹ przychylnoœci¹ przyjació³ i rodziny. Do
zawodów stanê³o a¿ 22 tenisistów. Chocia¿ ulewny deszcz chcia³
pokrzy¿owaæ plany organizatorom, dziêki uprzejmym ludziom,
uda³o siê rozegraæ wszystkie mecze i zakoñczyæ turniej na kortach
w Strzelcach Opolskich. Zwyciêzcami turnieju zostali Jerzy Jacek z
Zawadzkiego oraz Roman Koœcielny z Kolonowskiego. Puchary
dla najlepszych ufundowa³ £ukasz Or³owski z firmy Orland.
Organizatorzy zapowiedzieli kolejny turniej ju¿ za rok.

73 433
70 845
71 654
69 730
68 763
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