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Z³ote i diamentowe gody

Zdjêcie: Foto - Studio Karolina Polaczek
W dniu 18 grudnia 2014 r. w œwi¹tecznie udekorowanej restauracji ”Lido” w Zawadzkiem odby³o siê kolejne spotkanie okolicznoœciowe
z okazji Z£OTYCH I DIAMENTOWYCH GODÓW, na które zaproszono 18 par ma³¿eñskich. Poprzednie spotkanie jubilatów mia³o miejsce
18 czerwca 2014 r. i wziê³o w nim udzia³ 15 par (wiêcej na stronie 10-11).

S³awomir Szmal
br¹zowy medalista mistrzostw œwiata w Katarze 2015

Zebrania z mieszkañcami
Burmistrz Zawadzkiego serdecznie zaprasza
mieszkañców na zebrania, na których
odbêd¹ siê równie¿ wybory So³tysów i Rad
So³eckich.
12.02.2015 r. godz. 18.00
Zespó³ Szkolno Gimnazjalny w ¯êdowicach,
ulica Strzelecka 35
13.02.2015 r. godz. 18.00
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Kielczy, ulica
Ks. Wajdy

Laur Ziemi
Strzeleckiej

Zdjêcie: Jakub Gucma/ZPRP
Dziêki fenomenalnej postawie sportowej naszego bohatera po raz kolejny pi³ka rêczna
zakrólowa³a ma ekranach i w sercach mieszkañców Zawadzkiego (wiêcej na stronie 17).

Ju¿ po raz siedemnasty Stowarzyszenie Ziemia
Strzelecka og³asza konkurs „Laur Ziemi
Strzeleckiej”. W imieniu Zarz¹du
stowarzyszenia zachêcamy mieszkañców
gminy Zawadzkie do zg³aszania kandydatur
(osób, firm, instytucji) do nagrody za 2014 rok
w piêciu kategoriach dzia³alnoœci: spo³ecznej,
gospodarczej, wychowawczej, kulturalnej
i sportowej. Wniosek powinien zawieraæ
informacje o wnioskodawcy i kandydacie wraz
z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno
okreœlon¹ kategoriê dzia³alnoœci zg³aszanej
osoby/firmy/ instytucji.
Zg³oszenia nale¿y przekazaæ do dnia 6 marca
2015 roku w zabezpieczonej kopercie
z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”, na adres
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, ul. Wa³owa
5, 47-100 Strzelce Opolskie.
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III i IV Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
W dniu 29 grudnia 2014 r. odby³a siê III
Sesja Rady Miejskiej bie¿¹cej kadencji.
Najwa¿niejszym punktem obrad by³o
uchwalenie bud¿etu gminy na 2015 r.
Ustalono dochody bud¿etu w ³¹cznej kwocie
29.056.000 z³, z tego dochody bie¿¹ce
28.735,000 z³, a dochody maj¹tkowe
321.000 z³, natomiast wydatki ustalono
w wysokoœci 29.895.000 z³, z tego wydatki
bie¿¹ce 28.060.000 z³ i wydatki maj¹tkowe
1.835.000 z³. Deficyt bud¿etu w kwocie
839.000 z³ zostanie pokryty przychodami
pochodz¹cymi z wolnych œrodków
w wysokoœci 839.000 z³. Na temat projektu
bud¿etu wypowiedzia³a siê Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu, która wyda³a
pozytywn¹ opiniê w tej sprawie. Bud¿et
gminy na 2015 r. zosta³ uchwalony
jednog³oœnie (14 g³osów „za”).
Kolejn¹ uchwa³¹, która zosta³a podjêta
jednog³oœnie by³a uchwa³a w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Zmieniono równie¿, zgodnie ze

wskazaniem Wojewody Opolskiego
uchwa³ê Nr XLVII/460/14 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 27 paŸdziernika
2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany
„Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Zawadzkie”. Na sesji ustalono tak¿e
wynagrodzenie dla Burmistrza
Zawadzkiego (11 g³osów „za”, 2 g³osy
„przeciw”, 1 g³os „wstrzymuj¹cy siê”).
Ze wzglêdu na znacz¹cy (o 35,12%) wzrost
ceny za odprowadzanie œcieków w taryfie za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzenie œcieków na terenie Gminy
Zawadzkie obowi¹zuj¹cej od 1 stycznia
2 0 1 5 r. d o 3 1 g r u d n i a 2 0 1 5 r. ,
zaproponowano w formie uchwa³y
wprowadzenie dop³at do ceny 1 m3
odprowadzanych œcieków wynikaj¹cych
z taryfy dla wszystkich taryfowych grup
odbiorców. Radni uchwalili dop³atê
w wysokoœci 1 z³ brutto za ka¿dy 1 m3
œcieków. Dop³ata obowi¹zywaæ bêdzie

w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30
kwietnia 2015 r.
Do Komisji Uchwa³ i Wniosków wp³ynê³y
nastêpuj¹ce wnioski:
1. Wniosek radnej Beaty Mañka-Kulik –
przygotowanie w miesi¹cu styczniu 2015 r.
uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
zmiany planu zagospodarowania Miasta
i Gminy Zawadzkie – 13 g³osów „za”, 1 g³os
„wstrzymuj¹cy siê”.
2. Wniosek radnego Joachima Szulca o wyra¿enie woli Rady Miejskiej
w Zawadzkiem do wspó³realizacji inwestycji
pt. budowa chodnika wzd³u¿ drogi
powiatowej 1803 O w miejscowoœci
¯êdowice, w ramach wspó³pracy
z powiatem strzeleckim w roku 2015.
Przyst¹pienie do wspó³realizacji tej
inwestycji w wysokoœci 50% jej kosztów
uzale¿nione bêdzie od wygospodarowania
œrodków finansowych w trakcie realizacji
w³asnych inwestycji przez Gminê
Zawadzkie – 14 g³osów „za”.

26 stycznia 2015 r. odby³a siê IV Sesja
Rady Miejskiej, na której podjêto
nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie wyznaczenia
wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w Zawadzkiem do wykonywania czynnoœci
polegaj¹cych na zleceniu wyjazdu
s³u¿bowego dla przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Zawadzkiem oraz okreœlenia
stawek dla radnych za u¿ywanie pojazdów
niebêd¹cych w³asnoœci¹ gminy dla celów
s³u¿bowych ,
- w sprawie przyjêcia planu sesji Rady
Miejskiej na 2015 r.,
- w sprawie przyjêcia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem
na 2015 r.,
- w sprawie przyjêcia planów pracy komisji
problemowych Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2015 r.,
- w sprawie wyznaczenia Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Zawadzkiem do realizacji
zadania okreœlonego w ustawie z dnia
27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych,
- w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
„Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi ¯êdowice”,
- w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
„Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Kielcza”,
- w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
„Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Zawadzkie”,
- w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
„Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czêœci terenów
Nadleœnictwa Zawadzkie oraz Domu
Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem”.
Do Komisji Uchwa³ i Wniosków wp³ynê³y
wnioski radnego Miros³awa Miksy:

- dotycz¹cy mo¿liwoœci podjêcia dzia³añ w
zakresie rozpropagowania wœród
mieszkañców miasta i gminy Zawadzkie
informacji o Opolskiej Karcie Rodziny
i Seniora oraz podjêcie inicjatywy
w zakresie rozszerzenia uprawnieñ
przys³uguj¹cych seniorom w ramach ww.
karty o bazê lokaln¹ (podmioty
funkcjonuj¹ce na terenie Gminy
Zawadzkie), bardziej korzystne
i atrakcyjne, zw³aszcza dla Seniorów
by³yby zni¿ki oferowane lokalnie, a nie na
poziomie województwa, czy odleg³ych
rejonów;
- zainicjowanie na terenie naszej gminy
dzia³añ w kierunku utworzenia,
rozpropagowania i dystrybucji
indywidualnych kart informacyjnych, tzw.
Karty ¯ycia lub ICE Karty, zawieraj¹cej
podstawowe dane pacjenta (imiê
i nazwisko), informacje o numerze
telefonu alarmowego 112, o kontakcie do
osoby najbli¿szej, o przyjmowanych
lekach, chorobach przewlek³ych,
ewentualnych uczuleniach. Karta ta i
informacje na niej zawarte pozwol¹
s³u¿bom ratunkowym – Pogotowiu
Ratunkowemu, Policji, Stra¿y Po¿arnej na
b³yskawiczne ustalenie wa¿nych
szczegó³ów dotycz¹cych osoby
poszkodowanej, nieprzytomnej, a to
przyczyni siê do przyspieszenia akcji
ratowniczej i podniesie jej skutecznoœæ.
Uchwa³y podjête na sesji dostêpne s¹ na
stronie www.bip.zawadzkie.pl.

Komisje problemowe odbêd¹ siê
w nastêpuj¹cych terminach:
17.02.2015 r. godz. 15.30 – posiedzenie
Komisji Oœwiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i
Turystyki
Tematyka:
1. I n f o r m a c j a n a t e m a t r e a l i z a c j i
wypoczynku zimowego dla dzieci
i m³odzie¿y z terenu Gminy Zawadzkie.
2. Spotkanie z dyr. GOSiT-u i przyjêcie
informacji na temat planowanych dzia³añ
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ sportowokulturalno-turystyczn¹ na 2015 r.
3. Informacja na temat podjêtych dzia³añ
maj¹cych na celu utworzenie Centrum
Seniora w Domu Kultury.
18.02.2015 r. godz. 15.30 – posiedzenie
Komisji Samorz¹dnoœci i Porz¹dku
Publicznego
Tematyka:
– spotkanie z komendantem Komisariatu
Policji w Zawadzkiem
- informacja na temat bezpieczeñstwa
mieszkañców Gminy Zawadzkie,
- poruszanie siê po œcie¿kach rowerowych.
19.02.2015 r. godz. 15.30 – posiedzenie
Komisji Bud¿etowo-Gospodarczej
Tematyka:
1. R e a l i z a c j a o b o w i ¹ z k ó w G m i n y
Zawadzkie w zakresie osi¹gniêcia
wymaganych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego u¿ycia
i odzysku innymi metodami ni¿ sk³adowanie
oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
przekazanych do sk³adowania w latach
2012, 2013 oraz 2014. Proponowane
metody poprawy wskaŸników.
2. Analiza skutecznoœci poboru op³at za
gospodarowanie odpadami.

V Sesja Rady Miejskiej odbêdzie siê
w dniu 23 lutego 2015 r., a zasadniczym jej
tematem bêdzie przyjêcie sprawozdania
Komendanta Policji z dzia³alnoœci za 2014
r., w tym informacji o stanie porz¹dku i
bezpieczeñstwa publicznego.
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Burmistrz spotka³ siê z m³odzie¿¹
Z inicjatywy zawadczañskiej m³odzie¿y
Burmistrz Mariusz Stachowski zorganizowa³
spotkanie, w którym wziê³o udzia³ ponad 60
osób. M³odzie¿ chêtnie dzieli³a siê swoimi
spostrze¿eniami oraz pomys³ami. Dyskusja
dotyczy³a wzbogacenia oferty sportowej,
rekreacyjnej i kulturalnej Gminy Zawadzkie
o pomys³y m³odzie¿y. Poruszono temat
komunikacji miêdzygminnej, dewastacji
urz¹dzeñ przy stawie, braku informacji
o odbywaj¹cych siê imprezach,
zabezpieczenia w ramach bud¿etu
obywatelskiego œrodków finansowych
na realizacjê przez m³odzie¿ (Radê
M³odzie¿y) imprez pod nadzorem GOSiT lub
urzêdu. Burmistrz zadeklarowa³ pomoc
w realizacji przez m³odzie¿ inicjatyw i ich
pomys³ów. Na zakoñczenie m³odzie¿
zosta³a poproszona o przedyskutowanie
w swoich œrodowiskach zagadnieñ, jakie
chcia³aby poruszyæ na kolejnym spotkaniu.
Wa¿nym tematem sta³a siê równie¿ sprawa
powo³ania Rady M³odzie¿y. Na tak¹
inicjatywê ze strony m³odzie¿y oczekuje
Burmistrz Zawadzkiego.

Spotkanie Noworoczne
Zamkniêty zosta³ rok 2014 – rok wielu
zmian. Zmian na stanowiskach w³odarzy
miast i gmin, zmian w samorz¹dach, by³ to
rok podejmowania niejednokrotnie trudnych
decyzji. By³ to rok, jak ka¿dy, szczególny,
obfituj¹cy w wydarzenia kulturalne
i sportowe. Tradycj¹ sta³a siê ju¿ organizacja
przez Burmistrza Mariusza Stachowskiego
Spotkania Noworocznego, bêd¹cego okazj¹
do podsumowania minionego roku,
podzielenia siê planami na nadchodz¹ce
miesi¹ce, pogratulowania osi¹gniêæ
i sukcesów oraz podziêkowania za
wspó³pracê i wspieranie inicjatyw
samorz¹du lokalnego. Zaproszenie
Burmistrza przyjêli min. dyrektorzy placówek
oœwiatowo-wychowawczych, dyrektorzy
i prezesi firm dzia³aj¹cych na terenie gminy
Zawadzkie, przedsiêbiorcy, przedstawiciele
s³u¿by zdrowia, organizacji pozarz¹dowych,
w³adz koœcielnych. Spotkanie by³o te¿
okazj¹ do z³o¿enia ¿yczeñ zdrowia,
satysfakcji osobistej i zawodowej oraz
wszelkiej pomyœlnoœci, by Nowy Rok by³
szczêœliwy.

K¹cik podatnika

Wypowiedz siê na forum

Podatki, terminy, zobowi¹zania. Jak co roku, tak¿e i w tym bêdziemy
musieli stawiæ czo³a nowym podatkom, w tym tak¿e podatkowi od
nieruchomoœci, rolnemu, leœnemu. Ka¿dy podatnik bêd¹cy osob¹ fizyczn¹
wie, ¿e terminy te znajduj¹ siê na dorêczanych do domu decyzjach
i nakazach p³atniczych. Jednak¿e ka¿demu mo¿e siê zdarzyæ, ¿e otrzymany
nakaz p³atniczy czy decyzjê w³o¿yliœmy do szuflady i po prostu
zapomnieliœmy o jej istnieniu, wtedy musimy liczyæ siê z dodatkowymi
obci¹¿eniami finansowymi, takimi jak zap³ata odsetek i kosztów
upomnienia. Pamiêtajmy:
- 15 lutego – mija termin sk³adania deklaracji dot. podatku od œrodków
transportowych oraz dokonywanie wp³aty I raty tego podatku,
- 15 marca – mija termin wp³aty I raty podatku od nieruchomoœci, podatku
rolnego i leœnego (osoby fizyczne).

Na oficjalnej stronie internetowej miasta www.zawadzkie.pl
w zak³adce „ Zadaj pytanie Burmistrzowi Zawadzkiego” mo¿na
kontaktowaæ siê z Burmistrzem Zawadzkiego. Dziêki temu rozwi¹zaniu
mieszkañcy gminy mog¹ bez wychodzenia z domu zadawaæ pytania
zwi¹zane z funkcjonowaniem Urzêdu Miejskiego oraz zg³aszaæ swoje
pomys³y i uwagi dotycz¹ce lokalnego œrodowiska.

Dni Gminy 2015
Ustalona zosta³a tegoroczna data Dni Gminy
Zawadzkie 2015. Zapraszamy Pañstwa na
uroczystoœci w dniach 20-21 czerwca 2015 roku.
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Dotacje przyznane
konkurs na wspieranie w 2015 roku zdañ publicznych w zakresie
sportu i kultury fizycznej; opieki spo³ecznej; turystyki
i krajoznawstwa; kultury i sztuki; dzia³alnoœci na rzecz osób w wieku
emerytalnym.

Rozstrzygniêty zosta³ konkurs na wsparcie finansowe rozwoju
sportu na terenie gminy Zawadzkie w roku 2015. Na powy¿szy cel
w bud¿ecie Gminy Zawadzkie przeznaczona zosta³a kwota
46.000 z³. Do konkursu przyst¹pi³o piêæ organizacji pozarz¹dowych.
W miesi¹cu lutym rozstrzygniêty zostanie równie¿ kolejny

Nazwa wnioskodawcy

Stowarzyszenie
Zawadzkie

Klub

Nazwa zadania

Pi³karski

„STAL”

Klub Karate „NIDAN”
Klub
Tenisa
Zawadzkie
Autonomiczna
Zawadzkie

Sto³owego

Sekcja

Pi³ki

MOKSIR

Rêcznej

Ludowy Klub Sportowy
Naprzód Kielcza

Upowszechnianie
rozwoju
sportu
w
dziedzinie pi³ki no¿nej w mieœcie Zawadzkie
Organizacja XXI Turnieju Karate „Rada
Regentów”
Upowszechnianie sportu w zakresie tenisa
sto³owego w Gminie Zawadzkie

Wysokoœæ
dofinansowania
z³
10.000,00

5.000,00
5.000,00

Udzia³ dru¿yny seniorów ASPR „Zawadzkie”
w rozgrywkach ligi pi³ki rêcznej

21.000,00

Podnoszenie umiejêtnoœci pi³karskich
zawodników klubu sportowego LKS Naprzód
Kielcza

5.000,00

Zwolniono kasjerkê w Urzêdzie Miejskim w Zawadzkiem

W ubieg³ym roku w urzêdzie
w Zawadzkiem zwolniono kasjerkê.
W l i s t o p a d z i e 2 0 1 4 r. w w y n i k u
przeprowadzonej kontroli na stanowisku ds.
rozliczeñ kasowych wykryto
nieprawid³owoœci zwi¹zane z obs³ug¹
kasow¹ podatników. Po szczegó³owej
kontroli okaza³o siê, ¿e kasjerka
wyprowadzi³a z gminnej kasy oko³o 35
tysiêcy z³otych.

Mechanizm polega³ na tym, ¿e
kasjerka pobiera³a w kasie pieni¹dze od
wp³acaj¹cego, a nie wykazywa³a wp³aty
w raporcie kasowym i tym samym nie
wp³aca³a tych œrodków na konto urzêdu.
Dopiero po pewnym czasie wczeœniej
zabrane pieni¹dze wp³aca³a na w³aœciwe
konto urzêdu. W ten sposób udziela³a
sobie swojego rodzaju „po¿yczki” od
mieszkañców gminy.
Poprzedni burmistrz, Mieczys³aw
Orgacki, odsun¹³ kobietê od pe³nienia
obowi¹zków i zg³osi³ sprawê do
prokuratury. Obecny w³odarz gminy,
Mariusz Stachowski zdecydowa³ siê
zwolniæ kasjerkê.
Informuje siê mieszkañców gminy
Zawadzkie, i¿ pobrana w sposób
niezgodny z przepisami prawa gotówka,
zosta³a przez kasjerkê zwrócona w ca³oœci

na konto gminy i zaksiêgowana na
odpowiednie konta podatników, w zwi¹zku
z czym podatnicy nie ponieœli straty
materialnej.
Jednoczeœnie, Urz¹d Miejski
w Zawadzkiem przeprasza za wszelkie
niedogodnoœci, które powsta³y lub powstan¹
w zwi¹zku z prowadzon¹ procedur¹
odnoœnie podejrzenia pope³nienia
przestêpstwa przez by³ego pracownika
urzêdu.
Po tym zajœciu zosta³y uszczelnione
uregulowania wewnêtrzne odnoœnie
gospodarki kasowej. Dodatkowo zosta³
og³oszony nabór na samodzielne
stanowisko ds. kontroli wewnêtrznej oraz
trwaj¹ prace nad wdro¿eniem nowego
systemu indywidualnego monitorowania
wp³at przez podatników. Zostan¹ podjête
kroki, aby zapobiec podobnym sytuacjom
w przysz³oœci.

Si³ownie na powietrzu bêd¹ dostêpne ju¿ wiosn¹
Podpisano umowê na dostawê i monta¿ si³owni na powietrzu.
Umowa przewiduje zakoñczenie robót monta¿owych do 15 marca
br. W ramach zadania na placu rekreacyjnym przy ul. Nowe Osiedle
oraz przy Kanale Hutniczym w Zawadzkiem powstan¹ dwie
si³ownie. Ka¿da z nich zostanie wyposa¿ona w nastêpuj¹ce
urz¹dzenia: podwójne wyciskanie siedz¹ce, podwójny biegacz,
podwójny orbitrek, podwójny wioœlarz, podwójny jeŸdziec oraz
wahad³o + twister. Wartoœæ zakupionych urz¹dzeñ wraz
z monta¿em oraz wykonaniem placu ¿wirowego to kwota
99703,80 z³, z czego 50% zostanie pokryte z dotacji z Unii
Europejskiej. Gmina pozyska³a na powy¿sze dofinansowanie za
poœrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po prawej zdjêcie
pogl¹dowe urz¹dzeñ si³owni na powietrzu.
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B¹dŸ widoczny na drodze
„B¹dŸ widoczny na drodze” pod takim has³em rozpoczêta
zosta³a dla naszych mieszkañców akcja zainicjowana przez
Burmistrza Zawadzkiego przy wspó³pracy Komendanta
Komisariatu Policji w Zawadzkiem oraz nauczycieli gminnych szkó³
i przedszkoli. W trosce o bezpieczeñstwo mieszkañców gminy
wœród przedszkolaków i uczniów naszych placówek oœwiatowych
rozpropagowane zosta³y opaski odblaskowe. Nauczyciele
w ramach apeli i pogadanek zwi¹zanych z bezpieczeñstwem na
drogach uœwiadamiali swoim podopiecznym niebezpieczeñstwa
z jakimi mog¹ siê spotkaæ na drogach. Zawadczañscy i strzeleccy
policjanci przeprowadzali akcje prewencyjne wœród naszych
mieszkañców na drogach. Gad¿ety mo¿na by³o równie¿ odebraæ
w miejscowym magistracie. Rozdanych zosta³o ponad 3 tys.
odblaskowych opasek, 400 kamizelek i 100 czapeczek
z elementami odblaskowymi.

Przypominamy, ¿e znowelizowana ustawa prawo o ruchu
drogowym nak³ada na pieszych poruszaj¹cych siê drog¹ po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym obowi¹zek noszenia
elementów odblaskowych w miejscu widocznym dla innych
uczestników ruchu. Nie traktujmy jednak tego obowi¹zku jedynie
jako kolejnego przepisu, do którego nale¿y siê stosowaæ. U¿ywanie
„odblasków” w warunkach ograniczonej widocznoœci ma kluczowe
znaczenie dla bezpieczeñstwa pieszych, poniewa¿ pozwala
kieruj¹cemu pojazdem dostrzec tak¹ osobê z du¿ej odleg³oœci
i bezpiecznie j¹ omin¹æ.
Cieszy nas fakt, ¿e nasi mieszkañcy coraz bardziej zwracaj¹ uwagê
na swoje bezpieczeñstwo, bo jak wiemy nie zawsze winê ponosi
kierowca pojazdu mechanicznego.
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Pomoc dla rodzin i seniorów
Rz¹dowy, wojewódzki oraz gminny
program wspierania rodzin ma na celu
umacnianie rodziny, wspieranie funkcji
rodziny wielodzietnej oraz wsparcie
w procesie wychowawczym dzieci
i m³odzie¿y w rodzinach szczególnie tego
potrzebuj¹cych. Inicjatorom programu
zale¿y na wzmocnieniu kondycji rodzin
wielodzietnych poprzez rozszerzanie
katalogu ulg oraz podejmowanie innych
dzia³añ maj¹cych na celu wspieranie du¿ych
rodzin. Dzia³ania te s¹ elementem polityki
spo³ecznej, która daje mo¿liwoœæ wsparcia
rodzin wielodzietnych, promocji modelu
rodziny wielodzietnej oraz kszta³towania jej
pozytywnego wizerunku. Zachêcamy
Pañstwa do skorzystania z ulg oferowanych
w ramach wprowadzonych poni¿szych
programów
Karta Du¿ej Rodziny

Gmina

Du¿a Rodzina

+4

Karta Du¿ej Rodziny, wydawana jest
w ramach Programu „Du¿a Rodzina 4+”
rodzinom wielodzietnym, tj. rodzinom
zamieszkuj¹cym na trenie Gminy
Zawadzkie, maj¹cym na utrzymaniu czworo
lub wiêcej dzieci w wieku do 18 roku ¿ycia
lub do 26 roku ¿ycia w przypadku gdy
dziecko uczy siê lub studiuje. Kartê mo¿e
otrzymaæ ka¿da rodzina wielodzietna
wychowuj¹cej czworo i wiêcej dzieci, w tym
rodziny zastêpcze. W celu otrzymania Karty
dla uprawnionych cz³onków rodziny –
rodzic/opiekun prawny sk³ada w Urzêdzie
Miejskim w Zawadzkiem wype³niony
i podpisany wniosek. Przy sk³adaniu
wniosku powinny byæ okazane orygina³y,
dokumentów potwierdzaj¹cych stanowienie
rodziny wielodzietnej, tj.:
a) w przypadku rodziców - dowód
to¿samoœci ze zdjêciem;
b) w przypadku dzieci w wieku szkolnym aktualna legitymacja szkolna;
c) w przypadku dzieci od 4 do 6 lat - akt
urodzenia;
d) w przypadku studentów do 26 roku ¿ycia -

legitymacja studencka.
Wnioski mo¿na pobraæ ze strony
i n t e r n e t o w e j : w w w. z a w a d z k i e . p l
w zak³adce Wsparcie Rodziny ub
w Urzêdzie Miejskim w Zawadzkie,
Referat Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Gminy, pokój 101.

mieszkañców regionu i konkretnej gminy
mo¿na bêdzie na bie¿¹co sprawdzaæ na
stronie internetowej, pos³uguj¹c siê
numerem wydanej karty. Szczegó³owe
informacje znajduj¹ siê na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl w zak³adce
Wsparcie Rodziny.

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Ogólnopolska Karty Du¿ej Rodziny

Opolska Karta Rodziny i Seniora to jeden
z projektów realizowanych przez region w
ramach programu Specjalnej Strefy
Demograficznej, który ma przeciwdzia³aæ
wyludnianiu siê województwa. Uprawnieni
do korzystania z karty to: rodziny
wychowuj¹ce minimum dwójkê dzieci do
25 roku ¿ycia (je¿eli kontynuuj¹ naukê) ma³¿onkowie, osoby samotnie
wychowuj¹ce dzieci, rodziny zastêpcze,
rodzinne domy dziecka, rodziny
wychowuj¹ce dziecko niepe³nosprawne,
które nie ukoñczy³o 26 roku ¿ycia oraz
osoby starsze po 65 roku ¿ycia.
Warunkiem otrzymania karty jest
zamieszkiwanie na terenie woj.
Opolskiego, a wnioski o wydanie karty
mo¿na pobraæ i z³o¿yæ :
1. w Urzêdzie Miejskim w Zawadzkie,
Referat Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Gminy, pokój 101.
2. w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Opolskiego, ul. Piastowska
14, (parter-punkt obs³ugi klienta), 46-020
Opole.
Wniosek o wydanie karty jest dostêpny
równie¿ na stronie: www.zawadzkie.pl lub
www.ssd.opolskie.pl. Wniosek mo¿na
pobraæ i wys³aæ poczt¹ na adres Urz¹d
Marsza³kowski w Opolu, ul. Piastowska
14, 45-082 Opole. Otrzymana karta
umo¿liwiaæ bêdzie zni¿ki w instytucjach
wojewódzkich i gminnych oraz ulgi
oferowane przez firmy, które s¹
partnerami projektu.
Regulamin, katalog ulg i zni¿ek dla

Karta Du¿ej Rodziny przys³uguje rodzinom
z przynajmniej trójk¹ dzieci, niezale¿nie od
dochodu. Karta jest wydawana bezp³atnie,
ka¿demu cz³onkowi rodziny. Rodzice mog¹
korzystaæ z karty do¿ywotnio, dzieci - do 18
roku ¿ycia lub do ukoñczenia nauki,
maksymalnie do osi¹gniêcia 25 lat. Osoby
niepe³nosprawne otrzymaj¹ kartê na czas
trwania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci.
Karta oferuje system zni¿ek oraz
dodatkowych uprawnieñ. Jej posiadacze
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
transportowej na terenie ca³ego kraju.
Zni¿ki mog¹ oferowaæ nie tylko instytucje
publiczne, ale równie¿ przedsiêbiorcy
prywatni. Przystêpuj¹c do programu zyskuj¹
prawo do pos³ugiwania siê znakiem „Tu
honorujemy Ogólnopolsk¹ Kartê Du¿ej
Rodziny”. Wniosek, w imieniu rodziny, mo¿e
z³o¿yæ ka¿dy pe³noletni jej cz³onek.
Sk³adaj¹c wniosek trzeba okazaæ orygina³y
lub odpisy dokumentów potwierdzaj¹cych
stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza
to, ¿e cz³onek rodziny wielodzietnej
ubiegaj¹cy siê o przyznanie uprawnieñ
zobowi¹zany jest do pokazania orygina³ów
lub odpisów dokumentów.
Szczegó³owe informacje o programie
znajduj¹ siê na stronie www.rodzina.gov.pl
w zak³adce "Du¿a rodzina".
Wnioski o przyznanie Karty Du¿ej Rodziny
nale¿y sk³adaæ w Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Zawadzkiem ul. Dêbowa 11,
pokój nr C. 9.

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

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamiêci naszej”
Serdeczne podziêkowania Rodzinie, Znajomym, S¹siadom,
Delegacjom i Zak³adowi Pogrzebowemu „ELTAR” za modlitwy,
duchowe wsparcie i liczny udzia³ w uroczystoœciach
pogrzebowych naszej ukochanej ¿ony, matki, córki, babci
œp. Doroty Junker
sk³adaj¹: m¹¿, matka, córka i syn z rodzin¹

Rodzina zmar³ej
œp. Hildegardy Poliñskiej
sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy
uczestniczyli w uroczystoœciach pogrzebowych
naszej kochanej Mamy, Babci i Prababci.
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Modelarstwo w Zawadzkiem
Za nami kolejny sezon startów
w modelarstwie p³ywaj¹cym. Nadszed³ wiêc
czas na ma³e podsumowanie wydarzeñ,
zawodów i osi¹gniêtych rezultatów.
Podobnie jak w minionych latach nasze
stowarzyszenie realizowa³o zadanie
publiczne o nazwie „Modelarstwo
w Zawadzkiem……”
Dziêki wsparciu finansowemu projektu
przez Gminê Zawadzkie mogliœmy dalej
rozwijaæ nasz¹ pasjê, przygotowaæ modele
do startów, uczestniczyæ w zawodach oraz
organizowaæ pokazy.
Poza licznymi godzinami spêdzonymi
w pracowni nie brakowa³o równie¿ sportowej
rywalizacji na wodzie i zwi¹zanych z tym
emocji. Najwa¿niejsz¹ dla nas imprez¹ s¹
zawsze Mistrzostwa Polski Modeli
P³ywaj¹cych klas NS, a te okaza³y siê
wyj¹tkowo udane – zarówno pod wzglêdem
iloœci zdobytych medali i sukcesów dru¿yny.
Od kilku lat zajmowaliœmy w klasyfikacji
zespo³owej wysokie II m-ce w Polsce. W tym
roku przyszed³ d³ugo oczekiwany sukces.
Po kilkunastu latach ponownie Klub
Modelarski Zawadzkie zosta³ Dru¿ynowym
Mistrzem Polski. £¹cznie zdobyliœmy 15
medali, a w tym: 5 z³otych, 5 srebrnych i 5
br¹zowych. Najlepszym zawodnikiem
naszego klubu zosta³ Adam Bogdon.
Zdobywaj¹c indywidualnie 4 z³ote medale
okaza³ siê najbardziej utytu³owanym
zawodnikiem Mistrzostw Polski 2014.
Jeszcze nigdy modelarz z Zawadzkiego nie
wywalczy³, a¿ tylu z³otych medali podczas
jednych mistrzostw. To historyczna chwila.
Pozostali nasi medaliœci to: Dawid Hadamek
(1 z³oty, 1 srebrny, 1 br¹zowy), Artur
Wisniowski (2 srebrne), Mateusz Labus ( 1
z³oty), Piotr Hadamek (2 br¹zowe),
Krzysztof Wasik (1 srebrny, 2 br¹zowe).
Poza tym nasi modelarze odnieœli
zwyciêstwa w Pucharze Polski 2014.
A s¹ nimi: Adam Bogdon, Artur Wisniowski
i Krzysztof Wasik.
Braliœmy równie¿ udzia³ w Mistrzostwach
Warmii i Mazur Redukcyjnych Modeli
P³ywaj¹cych, które rozgrywane s¹ na
jeziorze w E³ku. Mimo dalekiej odleg³oœci,
problemu z transportem modeli i silnej
reprezentacji innych klubów z pó³nocnej
Polski, zawadczañscy modelarze nie mieli
sobie równych. Zwyciêstwo w klasyfikacji
dru¿ynowej oraz 14 medali mówi samo za
siebie. Jeszcze jedna z licz¹cych siê imprez
o zasiêgu ogólnopolskim to XX
Miêdzynarodowe Mistrzostwa Œl¹ska
Modeli P³ywaj¹cych klas NS odbywaj¹ce siê
w R u d z i e Œ l ¹ s k i e j . Ta m r ó w n i e ¿
zaznaczyliœmy nasz¹ obecnoœæ zg³aszaj¹c
do startu 12 zawodników i wystawiaj¹c
³¹cznie 26 modeli, a nasz dorobek
medalowy to: 5 z³otych, 5 srebrnych, 3
br¹zowe. Na zakoñczenie sezonu
tradycyjnie startowaliœmy na zawodach
rejonowych w Dobrodzieniu z okazji
„Po¿egnania Lata”. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
„modelarskie derby Opolszczyzny” zosta³y

wyraŸnie zdominowane przez modelarzy
z Zawadzkiego. W kategoriach juniorów
byliœmy klas¹ sami dla siebie zajmuj¹c
niejednokrotnie wszystkie miejsca na
podium.
W minionym roku prezentowaliœmy
wszystkie zbudowane przez nas modele
m.in.. na Stawie Hutniczym podczas
obchodów Dni Gminy Zawadzkie 2014.
Przygotowanie pokazów dla
mieszkañców to równie¿ istotny element
dzia³alnoœci, który pozwala na
zainteresowaniu dzieci i m³odzie¿y
budowaniem modeli oraz daje satysfakcje
modelarzom, gdy licznie zgromadzona
publicznoœæ docenia precyzyjnie
odwzorowane ma³e statki.
Bardzo wysokie wyniki osi¹gane przez
modelarzy z Klubu Modelarskiego
Zawadzkie zosta³y docenione przez
Centraln¹ Komisjê Modelarsk¹
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w Warszawie. Dziêki tym sukcesom
6 zawodników otrzyma³o powo³ania do
Kadry Narodowej na rok 2015 w celu
reprezentowania Polski na NAVIGA NS
World Championship 2015 for Scale Ship
Models - Bánk (Wêgry).
Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê pozyskaæ
niezbêdne œrodki od instytucji, firm oraz
sponsorów aby sfinansowaæ udzia³ naszych
m³odych modelarzy w tej presti¿owej
imprezie.

Za otrzymane dot¹d wsparcie finansowe od
Gminy Zawadzkie, pomoc Nadleœnictwa
Zawadzkie i firmy „Z&R” Mariana Zy³ki
pragniemy w imieniu wszystkich dzieci i
m³odzie¿y - modelarzy Klubu Modelarskiego
oraz ich rodziców wyraziæ s³owa
serdecznego podziêkowania.
KM Zawadzkie

Krajobrazy Zawadzkiego

Zima w Dolinie Ma³ej Panwi

W pierwszy dzieñ ferii zimowych Szkolne
Ko³o Turystyczno-Krajoznawcze PTTK z
PSP w Zawadzkiem przy wsparciu OZ/PTTK
w Zawadzkiem zorganizowa³o dla dzieci IV
Rajd pieszy „Zima w Dolinie Ma³ej Panwi”.
G³ównymi celami imprezy by³o: promowanie
historii, tradycji, walorów krajoznawczych i
zdrowotnych regionu, promocja has³a PTTK
„Turystyka ³¹czy pokolenia”, promocja
zdrowego i aktywnego spêdzania wolnego
czasu podczas ferii zimowych, rozwijanie
wiêzi turystycznych wœród dzieci i m³odzie¿y,
podnoszenie kwalifikacji turystycznych,
wdra¿anie zasad bezpiecznego poruszania
siê po wytyczonych trasach. W rajdzie
wziê³o udzia³ 48 uczestników. Pogoda i

humory dopisa³y mimo, ¿e nie by³o œniegu.
Przed wêdrówk¹ przeanalizowano mapê,
na której zaznaczona by³a wytyczona
trasa Zawadzkie – Rytwiny i omówiono
regulamin rajdu. Nastêpnie uczestnicy
podzielili siê na 2 grupy, gdy¿ podczas
rajdu zaplanowano zabawê „Podchody”.
Wspaniale wêdrowa³o siê piêknymi
œcie¿kami Doliny Ma³ej Panwi. Zabawa
sprawia³a dzieciom wiele radoœci,
szczególnie chowanie i odszukiwanie
liœcików ukrytych na ga³¹zkach drzew i
krzaczków, odczytywanie znaków kopert i
strza³ek, próby odgadniêcia has³a.
Podczas marszu podziwiano malownicze
krajobrazy Doliny Ma³ej Panwi, œpiewano

piosenki i pl¹sy turystyczne. Na mecie rajdu
przy Leœniczówce „Rytwiny” spotka³y siê
obie grupy, które œwietnie poradzi³y sobie
z rozszyfrowaniem has³a: „Szanuj las ponad
wszystko, bo to twoje œrodowisko”. Trójka
dzieci, które po najmniejszej iloœci liter
rozpozna³y has³o zosta³y nagrodzone.
W leœniczówce przeprowadzono konkurs
wiedzy przyrodniczo – turystycznej
z nagrodami i œpiewano piosenki
turystyczne. Podczas konkursu wszystkie
dzieci poszerzy³y lub zdoby³y now¹ wiedzê o
zwierzêtach i roœlinach z naszego piêknego
regionu oraz wiedzê turystyczn¹.
Uczestnicy ze smakiem skorzystali z posi³ku
turystycznego przy ognisku. Dzieci
zadowolone, zachwycone
wypraw¹,
z uœmiechem na twarzy, bez trudu pokona³y
ju¿ krótsz¹ drogê powrotn¹. Dopytywa³y te¿
o termin nastêpnego rajdu. Rajd by³
wspania³¹ zabaw¹ i ciekaw¹ form¹
zagospodarowania czasu dzieciom podczas
ferii zimowych oraz kolejn¹ bardzo udan¹
imprez¹ turystyczn¹ sprawiaj¹c¹ dzieciom
wiele radoœci. Rajd zimowy jest te¿ tak¹
form¹ wypoczynku i rekreacji na œwie¿ym
powietrzu, która odci¹ga dzieci od
telewizora czy komputera. W organizacji
rajdu pomogli cz³onkowie OZ/PTTK „Huta
Andrzej” w Zawadzkiem: Zdzis³aw
Andrzejewski, Renata i Jerzy Spallkowie,
k t ó r y m n a l e ¿ ¹ s i ê d u ¿ e
podziêkowania.
Opiekun SKKT-PTTK
Maria Andrzejewska

Nowe dowody osobiste

Zmiany godzin pracy

dopiero od 1 marca 2015 r.
Nowe wnioski o wydanie nowych dowodów osobistych
wydawane bêd¹ dopiero po 1 marca br. Wnioski bêdzie mo¿na
sk³adaæ w dowolnej gminie na terenie ca³ego kraju. Przesuniêcie - z
1 stycznia na 1 marca 2015 r. - terminu wejœcia w ¿ycie przepisów,
na mocy których bêdzie mo¿na sk³adaæ wnioski o wydanie nowego
dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie kraju - zak³ada
projekt MSW, który 16 grudnia 2014 r. popar³a sejmowa komisja. W
myœl przepisów, które mia³y wejœæ w ¿ycie od 1 stycznia, utworzony
mia³ zostaæ elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostêp do
niego bêd¹ mia³y urzêdy gmin. Dziêki temu wniosek o wydanie
dowodu osobistego bêdzie mo¿na z³o¿yæ w dowolnej gminie na
terenie ca³ego kraju, niezale¿nie od miejsca zamieszkania. Bêdzie
tak¿e mo¿liwoœæ elektronicznego przes³ania wniosku o wydanie
dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy
do³¹czyæ fotografiê, która powinna byæ wykonana nie wczeœniej ni¿
6 miesiêcy przed dniem z³o¿enia wniosku. Format i wymiary nowego
dowodu osobistego pozostan¹ takie same jak dotychczas.
Natomiast fotografia bêdzie taka sama jak ta, która obowi¹zuje w
paszportach. Dowód osobisty bêdzie wa¿ny przez 10 lat od daty
wydania, z wyj¹tkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom
poni¿ej 5. roku ¿ycia, który bêdzie wa¿ny przez 5 lat. Dowód
osobisty bêdzie móg³ odebraæ w gminie tak¿e pe³nomocnik.
Nowy wzór dowodu osobistego nie bêdzie ju¿ zawiera³ informacji o
adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroœcie. Nie bêdzie te¿
zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.
Odsuniête w czasie - z 1 stycznia na 1 marca 2015 r. - bêd¹ tak¿e
zmiany w prowadzeniu elektronicznej rejestracji aktów urodzeñ,
ma³¿eñstw i zgonów, i udostêpnianie ich odpisów w dowolnym USC.

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
Pocz¹wszy od 12.01.2015 r. ulegaj¹ zmianie godziny pracy
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem. Wychodz¹c
naprzeciw lokalnym potrzebom, Oœrodek bêdzie czynny:
w poniedzia³ki
od 7.00 do 17.00
we wtorki
od 7.00 do 15.00
w œrody
od 7.00 do 15.00
w czwartki
od 7.00 do 15.00
w pi¹tki
od 7.00 do 15.00

Mo¿na zg³aszaæ zmiany
w przeznaczeniu posiadanych nieruchomoœci
W dniu 26 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w
Zawadzkiem podjête zosta³y cztery uchwa³y w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla: wsi ¯êdowice, wsi Kielcza,
miasta Zawadzkie, a tak¿e czêœci terenów Nadleœnictwa Zawadzkie
oraz Domu Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem. W najbli¿szym
czasie Gmina Zawadzkie rozpocznie procedurê planistyczn¹
zwi¹zan¹ z opracowaniem w/w dokumentów. Uwzglêdniaj¹c
powy¿sze prosi siê wszystkie zainteresowane osoby o
przeanalizowanie przeznaczenia posiadanych nieruchomoœci pod
k¹tem koniecznoœci jego zmiany w zwi¹zku z inwestycjami
planowanymi w przysz³oœci (np. zmiana przeznaczenia gruntów
rolnych pod budownictwo mieszkaniowe lub us³ugowe).
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki
Nieruchomoœciami, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska w Urzêdzie
Miejskim w Zawadzkiem, pok. 303 tel. 77 46 23 145.
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Wieœci z ¯êdowic
Jase³ka
Ciekawe przedstawienie z piêkn¹ muzyk¹ i
oryginalnym tañcem oraz wspania³e stroje i
dekoracja. Tak w wielkim skrócie mo¿na
podsumowaæ tradycyjne jase³ka
przygotowane w ZSG w
¯êdowicach,
przygotowane pod czujnym okiem Anity
Stachowskiej, Jadwigi Bregu³a i Sybilli
Czech. Niedzielny wystêp, w który
zaanga¿owa³o siê wielu uczniów szko³y
podstawowej i gimnazjum podziwia³a licznie
zgromadzona widownia. Aktorskie popisy
m³odzie¿y oklaskiwali rodzice, dziadkowie i
mieszkañcy ¯êdowic.
Po zakoñczeniu
przedstawienia dyrektor szko³y Ma³gorzata
Kozio³ z³o¿y³a wszystkim zebranym
¿yczenia noworoczne.
Przesy³ka z Kancelarii Senatu RP
Przed koñcem 2014 roku do naszej szko³y
nadesz³a paczka z Kancelarii Senatu RP.
Zosta³a przys³ana w podziêkowaniu za list,
zdjêcia i publikacjê ,,Œl¹skie Beranie w
¯êdowicach”. Przesy³ka zawiera³a foldery i
komiksy dotycz¹ce historii polskiego
parlamentu i pracy senatorów, odblaski na
rêkê z logiem Senatu RP, a tak¿e ¿yczenia
œwi¹teczne i noworoczne. Upominki trafi³y
do uczniów w pierwszych dniach stycznia.
W wolnych dniach od nauki dzieci
siê nie nudz¹
W dniach 22 i 23 grudnia uczniowie klas I-III
wypiekali i dekorowali pierniki i œwi¹teczne
ciasteczka. W œwietlicy szkolnej unosi³ siê
zapach œwi¹t. Ka¿dy móg³ skosztowaæ
piernikowych pysznoœci, a nawet zabraæ do
domu i pochwaliæ siê efektami swojej pracy.
Dzieci robi³y tak¿e ozdoby œwi¹teczne,
którymi udekorowa³y œwietlicê oraz swoje
mieszkania.

Podziêkowanie
Wyrazy wdziêcznoœci dla Stra¿y
Po¿arnej z Zawadzkiego, Strzelec Op.
i Kielczy, Policji oraz innym s³u¿bom
bior¹cym udzia³ w ratowaniu naszego
mienia i w gaszeniu po¿aru jaki mia³ miejsce
7 s t y c z n i a b r. w n a s z y m d o m u
w Zawadzkiem przy ulicy Moniuszki 15.
Dziêkujemy w³adzom miasta, pracownikom
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, s¹siadom
oraz Przedsiêbiorstwu HandlowoUs³ugowemu p. Damiana Szymosia za
pomoc w usuwaniu skutków po¿aru.
Dziêkujemy wszystkim, którzy udzielili nam
jakiegokolwiek wsparcia. Dziêkujemy.
Rodzina Babik

Cenni dawcy
litrów krwi. Wszystkim honorowym
krwiodawcom sk³adamy wyrazy
podziêkowania za Wasz¹ postawê oraz
wk³ad w realizacjê szczytnych
i humanitarnych idei maj¹cych na celu
ochronê najwiêkszej wartoœci jak¹ jest
ludzkie ¿ycie. Dziêkujemy równie¿
wszystkim osobom zaanga¿owanym
w organizacjê powy¿szych przedsiêwziêæ.
Zachêcamy naszych mieszkañców do
oddawania krwi w akcjach organizowanych
w 2015 roku wed³ug poni¿szego wykazu:

Krew jest jednym z najcenniejszych
darów jaki cz³owiek mo¿e daæ drugiemu
cz³owiekowi. Akcje honorowego
oddawania krwi organizuj¹ na naszym
terenie cz³onkowie Miejsko-Gminnego
Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dr
Karola Marcinkowskiego, który swoj¹
siedzibê ma w budynku Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Zawadzkiem, we
wspó³pracy z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa w Opolu. W 2014 roku
przeprowadzonych zosta³o 6 akcji
oddawania krwi, w której pozyskano 140
MIEJSCOWOŒÆ
Ozimek
Strzelce Opolskie
Zawadzkie

I

II
·4
16
20
·6

III

IV
·1
20
17
·3

V

VI
·3
15
19
·5

VII

VIII
·5
17
21
·7

IX

X
·7
18
16
·2

XI

XII
·2
20
18
·4

Punkt konsultacyjny
Punkt konsultacyjny zapewnia bezp³atne
porady dla osób z problemem uzale¿nieñ
oraz ich bliskich. Zapraszamy wszystkie
osoby, które zastanawiaj¹ siê nad tym, czy
dotyczy je problem uzale¿nieñ, maj¹
w¹tpliwoœci, czy terapia jest dobrym
wyborem, potrzebuj¹ wsparcia... stawiaj¹
sobie ró¿ne pytania:
- Czy to ju¿ uzale¿nienie czy jeszcze
zachowanie problemowe?
- Co jest pomocne w zmianie zachowania
na³ogowego?
- Na czym polega leczenie uzale¿nienia?
- Jak mogê sobie lepiej radziæ, je¿eli ¿yjê z
osob¹ z problemem uzale¿nienia?
- W jaki sposób mogê skutecznie pomóc

miesi¹c
Luty
Marzec
Kwiecieñ
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpieñ
Wrzesieñ
PaŸdziernik
Listopad
Grudzieñ

osobie uzale¿nionej?
- Jakie s¹ formy pomocy dla bliskich osób
uzale¿nionych?
W Punkcie dy¿uruje psycholog Centrum
Terapii i Profilaktyki
Roman Knosala.
Wizyta nie wymaga aktualnego
ubezpieczenia ani wczeœniejszej rejestracji.
Mo¿na jednak telefonicznie ustaliæ godzinê
spotkania pod numerem telefonu:
77 5500117.
PUNKT KONSULTACYJNY czynny jest od
godziny 11.00 do 14.00 w Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Zawadzkiem, wejœcie od
strony Pogotowia Ratunkowego
w nastêpuj¹cych dniach:

dzieñ
9 i 23
9 i 23
13 i 27
11 i 25
8 i 22
6 i 13
10 i 24
14 i 28
12 i 26
9 i 23
7 i 21

1 % dla naszych organizacji
Mo¿emy wesprzeæ nasze lokalne organizacje nic nie trac¹c. Zachêcamy do wsparcia
organizacji po¿ytku publicznego dzia³aj¹cych na terenie Zawadzkiego, ¯êdowic i Kielczy
poprzez przekazanie 1% podatku. Na stronie internetowej www.bazy.ngo.pl znajdziecie
Pañstwo informacje o organizacjach po¿ytku publicznego uprawnionych do 1% podatku za
2014 rok. Takie informacje mo¿na równie¿ uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Zawadzkiem pok.
101. Sposób przekazania 1 % jest bardzo prosty. Podatnik wpisuje w formularzu prawid³owy
numer KRS oraz wpisuje dok³adn¹ kwotê (nie mo¿e byæ ona jednak wy¿sza ni¿ 1% - wniosek
jest nieskuteczny). Pieni¹dze na konto organizacji przeka¿e urz¹d skarbowy. Zeznanie
podatkowe trzeba z³o¿yæ do dnia 30 kwietnia 2015, a korektê do dnia 31 maja 2016.
1% podatku mog¹ przekazaæ podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy
opodatkowani rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadz¹cy
jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i korzystaj¹cy z liniowej, 19-procentowej stawki
podatku. Emeryci i renciœci równie¿ mog¹ wesprzeæ nasz¹ organizacjê, ale musz¹ rozliczaæ
siê sami – nie przez ZUS.
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Z³ote i diamentowe gody – spotkanie jubilatów
W dniu 18 grudnia 2014 r. w restauracji
”Lido” w Zawadzkiem odby³o siê kolejne
spotkanie okolicznoœciowe z okazji
Z£OTYCH I DIAMENTOWYCH GODÓW,
na które zaproszono 18 par ma³¿eñskich.
Poprzednie spotkanie jubilatów mia³o
miejsce 18 czerwca 2014 r. i wziê³o w nim
udzia³ 15 par.
Rocznica œlubu to wzruszaj¹ca
uroczystoœæ. O¿ywaj¹ wspomnienia,
wracaj¹ chwile i obrazy mieni¹ce siê
swoistym blaskiem. Te wspólne lata
to symbol wiernoœci i mi³oœci, to wzór i piêkny
przyk³ad dla m³odych ludzi wstêpuj¹cych w
zwi¹zki ma³¿eñskie. Jubileusz 50 lecia
œwiêtowa³o w tym dniu 14 par:
z Zawadzkiego 10 par –Pañstwo: Helena
i Teodor BOGDO£, Maria i Augustyn
SÓWKA, Ma³gorzata i Jerzy WOJTAS, Rita
i Józef ZYDEK, Maria i Jan KUSZ, Maria
i Henryk SKOLIK, Teresa i Henryk
KANDORA, Jadwiga i Stefan FLEGER,
Teodozja i Adam TRZASKA, Lidia i Antoni
BUGAJEWSCY, z ¯êdowic 4 pary-Pañstwo:

Lidia i Antoni Bugajewscy

Hildegarda i Bernard Bryœ

Jadwiga i Stefan Fleger

Adelajda i Henryk STRACH, Stanis³awa
i Eugeniusz WOLARZ, Hildegarda
i Bernard BRYŒ, Maria i Pawe³ CEPOK.
Jubileusz 60 lecia œwiêtowa³y zaœ 4 paryPañstwo: Cecylia i Pawe³ KOZIO£ oraz
Ruta
Franciszek BORONOWSCY
z ¯êdowic, Magdalena i Pawe³ SZOPA
z Kielczy oraz Dorota i Wiktor KUSZ
z Zawadzkiego.
W imieniu gospodarzy goœci
przywita³a kierownik Urzêdu Stanu
Cywilnego Violetta Turek. Ma³¿onkowie
z³o¿yli sobie wzajemnie s³owa
podziêkowania za mi³oœæ, przywi¹zanie
i opiekê.
W dowód spo³ecznego uznania dla
trwa³oœci ma³¿eñstwa i rodziny oraz za
trud pracy i wyrzeczeñ dla dobra swych
rodzin za³o¿onych przed pó³ wiekiem
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
odznaczy³ jubilatów Medalami Za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
Uroczystego aktu dekoracji dokona³
burmistrz Mariusz Stachowski. Gratulacje

Maria i Jan Kusz

Stanis³awa i Eugeniusz Wolarz

Teresa i Henryk Kandora
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sk³ada³ równie¿ przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Stanis³aw Kie³ek. Wszystkim
parom ma³¿eñskim zosta³y wrêczone listy
gratulacyjne, nagrody i kwiaty. Tradycyjnie
wzniesiono toast szampanem i wykonano
pami¹tkowe zdjêcia. Spotkanie przebiega³o
w mi³ej atmosferze, urozmaicone wystêpem
artystycznym w wykonaniu uczniów
z Publicznej Szko³y Podstawowej
w Zawadzkiem, którzy zabrali jubilatów
w muzyczn¹ podró¿ w czasie.
Ma³¿onkowie z Zawadzkiego, którzy nie
mogli byæ obecni na uroczystoœci, zaprosili
do siebie burmistrza i kierownika USC.
Wizyta mia³a miejsce w dniu nastêpnym.
Wszystkim jubilatom pozazdroœciæ
mo¿na energii i chêci do dzia³ania. Uczmy
siê od starszych i doœwiadczonych, aby
w przysz³oœci doczekaæ takich rocznic
w szczêœliwym zwi¹zku ma³¿eñskim.
Violetta Turek

Adelajda i Henryk Strach

Maria i Pawe³ Cepok

Teodozja i Adam Trzaska

Krajobrazy Zawadzkiego

Maria i Henryk Skolik

Rita i Józef Zydek

Ma³gorzata i Jerzy Wojtas

Maria i Augustyn Sówka

Dorota i Wiktor Kusz

Hildegarda i Franciszek Boronowscy

Magdalena i Pawe³ Szopa

Dziêkujemy firmie Zak³ad Fotograficzny
Foto - Studio Karolina Polaczek za
udostêpnienie zdjêæ dostojnych jubilatów

Cecylia i Pawe³ Kozio³

Dostojna Jubilatka
3 stycznia br. pani Emilia Labus obchodzi³a Jubileusz
90. urodzin. Pani Emilia jest niesamowicie pogodn¹, weso³¹
i uœmiechniêt¹ osob¹. Jak sama twierdzi wychowana wed³ug trzech
zasad: uczciwoœci, ¿yczliwoœci i serdecznoœci. Otoczona jest wielk¹
mi³oœci¹ i ¿yczliwoœci¹ przez swoich bliskich, a swoim optymizmem
potrafi „zaraziæ” osoby przebywaj¹ce w jej towarzystwie.
Na rêce Pani Emilii p³ynê³y ¿yczenia zarówno od najbli¿szych,
przyjació³, jak równie¿ od w³adz samorz¹dowych naszej gminy.
Dostojnej Jubilatce ¿yczymy wielu pogodnych dni, du¿o zdrowia
i niegasn¹cego uœmiechu.

Stowarzyszenie Kobiet ¯êdowickich
serdecznie zaprasza na

BABSKI COMBER
w dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 18.00
w Restauracji Bronder w ¯êdowicach.
Bilety w kwocie 45 z³ (konsumpcja, bez
alkoholu) do nabycia w Ksiêgarni
p. Zientek w Zawadzkiem oraz sklepie
p. £ucji Stasz w ¯êdowicach.

Przebranie mile widziane.
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Studniówka. Ale zabawa!
zatañczono tradycyjnego Poloneza. Piêknie wygl¹daj¹ce
maturzystki i maturzyœci ubrani w eleganckie garnitury, wspaniale
prezentowali siê na parkiecie. Œwietna zabawa, mnóstwo
pozytywnych i ekscytuj¹cych wra¿eñ. Taka noc zdarza siê raz w
¿yciu, dlatego z pewnoœci¹ wszyscy uczestnicy uroczystoœci bêd¹ j¹
wspominaæ z rozrzewnieniem.

18 stycznia by³ niezwyk³ym dniem dla maturzystów z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem, poniewa¿ w Restauracji
„Urban” w £aziskach odby³ siê Bal Studniówkowy. Tego wieczoru
spotkali siê uczniowie klas maturalnych wraz z osobami
towarzysz¹cymi, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goœcie.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie 20:00. Po przemówieniach

Klasa III a LO

Klasa III b LO
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Klasa IV Technikum

Otwarte seminarium karate
W dniach od 16 do 18 stycznia 2015 roku
Klub Karate NIDAN by³ organizatorem
seminarium szkoleniowego prowadzonego
przez Janusza Harasta, posiadacza
8 stopnia Dan w karate shotokan. Sensei
Harast prowadzi klub Harasuto £ódŸ,
w swojej pracy trenerskiej wychowa³
medalistów Mistrzostw Œwiata i Europy. By³
trenerem kadry Polski WKF w latach 19931996 oraz 2006-2010. Obecnie jest
g³ównym trenerem kadry Polskiej Unii
Karate Shotokan. G³ównym celem
seminarium by³o przygotowanie
zawodników naszego klubu i zawodników z
£odzi do startów w zawodach sportowych
karate shotokan/WKF w roku 2015. Na

nasze zaproszenie odpowiedzia³o wielu
karateków z innych klubów, którzy
wspólnie tworzyli œwietn¹ atmosferê na
DOJO. Goœciliœmy zawodników oprócz
naszej kadry klubowej z miejscowoœci:
Ozimek, Dobrodzieñ, Strzelce Opolskie,
£odzi, Legnicy i Opola, w sumie ponad 50
zawodników, którzy trenowali w dwóch
grupach zaawansowania. Zarz¹d i kadra
trenerska klubu bardzo pozytywnie
oceni³a poziom prowadzenia zajêæ oraz
nowatorskie metody ich prowadzenia,
szczególnie formy zabawowe w pracy
z dzieæmi i m³odzie¿¹. By³oby naszym
d¹¿eniem, ¿eby wróciæ do kiedyœ
organizowanych cyklicznie spotkañ pod
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has³em „Æwicz z najlepszymi”, ale nie
zawsze pozwalaj¹ na to œrodki i nasza baza.
Wszystkich uczestników zaprosiliœmy ju¿ na
kolejne spotkanie szkoleniowe po³¹czone z
poznawaniem walorów turystycznych
naszej Gminy w miesi¹cu maju lub czerwcu.

Zarz¹d klubu sk³ada serdeczne
podziêkowania instytucjom i przyjacio³om
dziêki, którym uda³o siê zorganizowaæ to
seminarium, a nale¿¹ do nich: GOSiT
i Gmina Zawadzkie, Restauracja Zielona
Ober¿a, Producent sprzêtu sportowego

Krajobrazy Zawadzkiego

Stacja Opieki Caritas w ¯êdowicach
Dziêki staraniom Ks. bpa
Alfonsa Nossola, Caritas
Diecezji Opolskiej
stworzy³ w 1992 roku
n o w o c z e s n y
i alternatywny wobec pañstwowej s³u¿by
zdrowia system us³ug opiekuñczomedycznych. Aktualnie na terenie diecezji
opolskiej dzia³aj¹ 54 Stacje Opieki. Jedn¹ z
nich jest stacja w ¯êdowicach. Wyposa¿enie
wszystkich stacji jest darem Rz¹du
Niemieckiego, a dzia³alnoœæ stacji
finansowana jest przez w³adze
samorz¹dowe oraz Opolski i Œl¹ski
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Stacje Opieki Caritas Diecezji Opolskiej
sprawuj¹ kompleksow¹ opiekê nad
pacjentem w miejscu jego zamieszkania.
Opieka ta wykonywana jest przez zespo³y
pielêgniarek œrodowiskowych, których
dzia³ania g³ównie ukierunkowane s¹ na

wykonywanie zabiegów pielêgnacyjnoleczniczych, promocjê i profilaktykê
zdrowotn¹ i ocenê wydolnoœci
pielêgnacyjno-opiekuñczej rodziny.
W ¿êdowickiej stacji zatrudnione s¹ trzy
pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinne. Od
stycznia do grudnia 2014 roku w Stacji
Opieki Caritas w ¯êdowicach zosta³o
przyjêtych 287 nowych pacjentów.
Ogólnie, wraz ze sta³ymi pacjentami z lat
ubieg³ych obs³u¿ono 359 pacjentów.
Na koniec grudnia 2014 roku pozosta³o 78
pacjentów (13 zmar³o, a 268 wypisano).
Pielêgniarki wykona³y 9371 wizyt
u pacjentów w domu i w tym celu
przemierzy³y 23 547 km. 207 pacjentów
skorzysta³o z porad pielêgniarek w samej
placówce. Pielêgniarki w ramach wizyt
pielêgniarskich wykona³y czynnoœci
z zakresu pielêgniarstwa œrodowiskoworodzinnego i opieki d³ugoterminowej

do limitu w ramach kontraktu z Opolskim
Oddzia³em Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz poza limitem w ramach dotacji
z bud¿etu Gminy Zawadzkie. W celu
poprawy dostêpnoœci do stanowisk
usprawnienia leczniczego Caritas realizuje
tak¿e program rehabilitacji œrodowiskowej.
Stacja Opieki dysponuje sprzêtem
ortopedyczno-pielêgnacyjnym, który w razie
potrzeby jest wypo¿yczany pacjentom do
domu. W minionym roku sprzêt w postaci
³ó¿ek, wózków inwalidzkich, balkoników
i chodzików, materacy, inhalatorów,
rowerów rehabilitacyjnych zosta³
wypo¿yczony 84 osobom. W ramach stacji
dzia³a równie¿ gabinet rehabilitacyjny, w
którym zatrudnionych jest dwóch
rehabilitantów. W 2014 roku zosta³o
przyjêtych 914 pacjentów, którzy odbyli
³¹cznie 8524 wizyt w gabinecie.
Rehabilitanci odbyli tak¿e w domu pacjenta
31 wizyt.

Nocny Turniej Siatkówki
Wieczorem 23 stycznia o godz. 18:00 rozpocz¹³ siê kolejny
Nocny Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Zawadzkiego.
W tegorocznej edycji zmieniono formu³ê rozgrywek, aby gra
odbywa³a siê bardziej dynamicznie i zyska³a na widowiskowoœci.
Na turniej przyby³o 9 dru¿yn nie tylko z terenu naszej gminy ale tak¿e
z Jemielnicy, Dobrodzienia, Olesna. Ca³y turniej prowadzony by³
przez licencjonowanych sêdziów siatkówki. Po ponad 8 godzinach
rywalizacji w finale spotka³y siê dru¿yny z Dobrodzienia i Jemielnicy,
a o miejsce trzecie zaciêty mecz rozegra³y dru¿yny „Prawdziwi

Amatorzy” z Zawadzkiego i „Agrocom” z ¯êdowic. Ostateczna
klasyfikacja turnieju przedstawia siê nastêpuj¹co:
1 miejsce – „META” Dobrodzieñ
2 miejsce – Jemielnica
3 miejsce – „Agrocom” ¯êdowice
4 miejsce – „Prawdziwi Amatorzy” Zawadzkiego
Dziêkujemy wszystkim dru¿ynom za przybycie, rozgrywki fairplay
oraz œwietn¹ zabawê.

Uczestnicy turnieju, zdjêcie grupowe, godzina 3:00 w nocy
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Turystyczne wieœci
Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ Zarz¹d Oddzia³u Zak³adowego
PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem zorganizowa³ 16.01.2015 r.
w Centrum Turystycznym w Zawadzkiem spotkanie noworoczne,
w którym uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
Powiatu Strzeleckiego, Gmin: Zawadzkie, Kolonowskie
i Jemielnica, Nadleœnictwa Zawadzkie, GOSiT w Zawadzkiem,
BiCeK w Kolonowskiem, dyrektorzy szkó³ z Gminy Zawadzkie
i Kolonowskie, DPS w Zawadzkiem. Licznie stawili siê dzia³acze
OZ/PTTK reprezentuj¹cy Zarz¹d Oddzia³u, szkolne ko³a SKKT
oraz ko³a zak³adowo/œrodowiskowe.
Celem spotkania by³o omówienie stanu organizacyjnego oddzia³u
i sprawozdanie z dzia³alnoœci za rok 2014, podsumowanie
ca³orocznego konkursu FOTO „Œrodowisko wodne Doliny Ma³ej
Panwi”, ocena gazetek szkolnych kó³ SKKT „Imprezy Oddzia³u
i w³asne w obiektywie” oraz prezentacja zamierzeñ (Kalendarza
imprez) oraz uwarunkowañ wp³ywaj¹cych na dzia³alnoœæ w roku
2015.
W swoim wyst¹pieniu, po powitaniu uczestników spotkania
i z³o¿eniu ¿yczeñ, Prezes Oddzia³u Alfred Feliks przedstawi³ stan
organizacji na koniec 2014 r.:
I. Iloœæ cz³onków – 403
- w tym: 206 to m³odzie¿ szkolna, 32 osoby z DPS i ZSS
II. Iloœæ kó³ PTTK – 13
- w tym 8 szkolnych (1 w ZSS), 5 zak³adowo/œrodowiskowych (1 w
DPS)
III. Turystyka kwalifikowana i krajoznawcza
1. Iloœæ wypraw – 64, uczestników – 2724
- w tym: m³odzie¿ szkolna – 1399, z DPS i ZSS - 148
2. Turystyka kwalifikowana
- wyprawy piesze górskie – 12, uczestników – 412
- piesze nizinne – 14, uczestników – 518
- kolarskie – 33, uczestników – 1425
- wodniackie – 2, uczestników – 30
- inne (festiwal piosenki, spotkania, prelekcje itp..) – 5, uczestników 339
3. Wycieczki krajoznawcze – 18, uczestników - 497
IV. Zdobyte odznaki turystyczne
- Orli Lot – 4
- Regionalna „Turysta Przyrodnik Doliny Ma³ej Panwi” – 13
- Regionalna Kolarska Odznaka Turystyczna „DMP” – 20
- Oddzia³owa Odznaka Kolarska „Wokó³ Gmin DMP” – 33
- Górska Odznaka Turystyczna - 3
V. Wystawy tematyczne – 15
Kolejn¹ czêœæ spotkania zajê³o omówienie dzia³alnoœci statutowej
i turystycznej Oddzia³u w roku 2014 popartego prezentacj¹
multimedialn¹.
Podczas uroczystoœci nie mog³o zabrakn¹æ wyró¿nieñ
i podziêkowañ. Mi³ym akcentem by³ moment przyjêcia przez kol.
Piotra Jendrusia (opiekun SKKT-PTTK w PSP Staniszcze WielkieKolonowskie 3, Organizator Turystyki, Przodownik GOT), z r¹k

przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, Medalu Komisji Edukacji
Narodowej przyznanego przez Ministra Edukacji Narodowej na
wniosek naszego Oddzia³u. To ju¿ kolejna osoba wyró¿niona tak
wysokim odznaczeniem z naszego grona. Odznakê Krajoznawcz¹
otrzyma³ kol. Grzegorz Bregu³a. Wszystkim przedstawicielom
urzêdów, instytucji i osobom, które wspieraj¹ nasz¹ dzia³alnoœæ
turystyczno-krajoznawcz¹ w regionie kolega prezes wrêczy³
podziêkowania z proœb¹ o dalsz¹, tak owocn¹ wspó³pracê.
Po tak bogatej w wydarzenia pierwszej czêœci spotkania nast¹pi³a
„przerwa kawowa”, podczas której uczestnicy spotkania mieli za
zadanie dokonaæ wyboru najlepszego zdjêcia z towarzysz¹cej
uroczystoœci wystawie pokonkursowej konkursu FOTO
„Œrodowisko wodne DMP”, a wybrana komisja dokonaæ przegl¹du i
oceny gazetek szkolnych kó³ SKKT „Imprezy w³asne i Oddzia³u w
obiektywie” (wystawa pozostaje na pewien czas do prezentacji w
Centrum Turystycznym).
Drug¹ czêœæ spotkania rozpoczê³o og³oszenie wyników konkursu
FOTO 2014. W konkursie udzia³ wziê³y 24 osoby (9 uczniów i 15
seniorów), oceniono 76 zdjêæ: 26 w grupie m³odzie¿y, pozosta³e w
grupie seniorów. Przyznano I, II i III miejsce w ka¿dej kategorii,
pozostali uczestnicy
otrzymali wyró¿nienia. Przyby³ym na
spotkanie uczestnikom konkursu wrêczono zafundowane przez
Oddzia³ i sponsorów nagrody. W wyniku g³osowania na Grand Prix
FOTO 2014 najlepiej oceniono zdjêcie p. Józefa Sznajder (który
zwyciê¿y³ tak¿e w roku 2013). Wszystkim zdobywcom czo³owych
miejsc i pozosta³ym uczestnikom konkursu gratulujemy. Komisja
oceni³a tak¿e gazetki szkolnych kó³ SKKT: I miejsce zajê³a praca PG
w Kolonowskiem, II PSP Zawadzkiem i III PSP Staniszcze Ma³eSpórok.
Spotkanie zakoñczy³a dyskusja na temat mo¿liwoœci dzia³ania
w roku 2015.
Zarz¹d Oddzia³u serdecznie dziêkuje za wsparcie dzia³alnoœci
w roku 2014: Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Opolskich, UM
w Zawadzkiem, UMiG w Kolonowskiem, UG w Jemielnicy,
Nadleœnictwu Zawadzkie, Zarz¹dowi Walcowni Rur „Andrzej”
w Zawadzkiem, Zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego w Zawadzkiem,
Zarz¹dowi Spó³dzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawadzkiem,
Ksiêgarni p. Zientek w Zawadzkiem, Dyrekcjom szkó³ z terenu gmin
Zawadzkie i Kolonowskie, Dyrekcji BiCek w Kolonowskiem, Dyrekcji
GOSiT i specjalistom od spraw turystyki i kultury w Zawadzkiem,
Komendzie Policji w Zawadzkiem, Zarz¹dowi Ko³a Towarzystwa
Przyjació³ Lasu w Zawadzkiem, opiekunom szkolnych kó³ SKKTPTTK i kó³ zak³adowo-œrodowiskowych, wszystkim aktywnym
turystom z OZ/PTTK w Zawadzkiem i sympatykom. Dziêkujemy
tak¿e za dobr¹ wspó³pracê redaktorom naszych lokalnych mediów
– Strzelca Opolskiego i Krajobrazów Zawadzkiego.
Rok 2015, to rok dla naszego Oddzia³u szczególny, wchodzimy
bowiem w 50-lecie naszej dzia³alnoœci.
Zarz¹d OZ/PTTK w Zawadzkiem.
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23 Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
w Zawadzkiem
W niedzielê 11 stycznia 2015r,
zorganizowano 23 Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. W Zawadzkiem
tegoroczny Fina³ WOŒP rozpocz¹³ siê ju¿ w
sobotê. Rozegrano dwa mecze pi³ki no¿nej:
ASPR Zawadzkie zmierzy³ siê
z reprezentacj¹ Gliwic, nastêpnie w meczu
bara¿owym walczono o wejœcie do 1/8
Fina³u Mistrzostw Polski Juniorów .
Podczas spotkania zbierano pieni¹dze na
rzecz fundacji WOŒP. W niedzielê tak¿e
odbywa³y siê sportowe imprezy
towarzysz¹ce: Bieg z serduszkiem- który
poprowadzi³ Bart³omiej Kowalczyk oraz
Œwi¹teczny Marsz Nordic Walking- któremu
przewodzi³a Zuzanna Matusek. Po po³udniu,
na scenie Kinoteatru rozpoczê³y siê wystêpy

artystyczne po³¹czone z licytacj¹
ciekawych upominków przes³anych przez
Fundacjê WOŒP oraz przekazanych
p r z e z h o j n y c h d a r c z y ñ c ó w.
Z przedstawieniem jase³kowym goœcili
u nas uczniowie Szko³y Podstawowej
Staniszcze Wielkie- Kolonowskie, zagra³y
zespo³y: Frog in Rain oraz Trouble Co
z Marzen¹ Rakowsk¹. Wyst¹pi³ tak¿e
z e s p ó ³ t a n e c z n y D r e a m - Te a m
z Zawadzkiego.
W hollu Kinoteatru mo¿na by³o zakupiæ
pyszne ciasta przygotowane przez Panie
ze Stowarzyszenia ,,Klub M³odych MamMam czas’’, dochód ze sprzeda¿y tak¿e
z a s i l i ³ k o n t o F u n d a c j i W O Œ P.
W tegorocznym Finale Wielkiej Orkiestry

Œwi¹tecznej Pomocy wziê³o udzia³ 13
wolontariuszy, którzy kwestowali na terenie
gminy Zawadzkie i Kolonowskie.
£¹czna kwota uzbierana przez Sztab
Zawadzkie to 11 265,14 z³. Sk³adamy
serdeczne podziêkowania wszystkim,
którzy przyczynili siê do organizacji 23
Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy w Zawadzkiem.
Tegoroczna
ogólnopolska akcja niesienia pomocy
odbywa³a siê pod has³em: ,,Dla
podtrzymania wysokich standardów
leczenia dzieci na oddzia³ach
pediatrycznych i onkologicznych oraz dla
godnej opieki medycznej seniorów.’’

Przywrócenie kursowania poci¹gów
W wyniku prowadzonych rozmów
w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa
Opolskiego w sprawie przywrócenia
funkcjonowania po³¹czeñ kolejowych do
Kielczy, informujê mieszkañców, ¿e
w dniu 23 stycznia br. do tutejszego Urzêdu
Miejskiego wp³ynê³o negatywne stanowisko
Zarz¹du Województwa w tej sprawie.
W w/w piœmie Cz³onek Zarz¹du p. Tomasz
Kostuœ podnosi³ nastêpuj¹ce argumenty,
cyt:
„ Zawieszenie kursowania poci¹gów
regionalnych na odcinku ZawadzkieTarnowskie Góry przez Kielczê zwi¹zane
jest z:
1) Podjêciem przez Zarz¹d Województwa
Œl¹skiego w kwietniu 2011r. decyzji o
zawieszeniu kursowania poci¹gów w relacji
Tarnowskie Góry – Opole na terenie
województwa œl¹skiego.
2) W zwi¹zku z decyzj¹ Województwa
Œl¹skiego przeprowadzono analizê
dotycz¹c¹ liczby pasa¿erów, warunków
miejscowych oraz uzgodniono z
przewoŸnikiem kolejowym realizacjê
po³¹czeñ jedynie na czêœci trasy, tj.

Zawadzkie-Opole wy³¹czaj¹c z obs³ugi
kolejowej dwie miejscowoœci na terenie
województwa opolskiego, tj. ¯êdowice
i Kielczê w gminie Zawadzkie.
a) Wymiana podró¿nych w 2011r. na
odcinku Zawadzkie – Kielcza (granica
województwa) wynosi³a 106 osób w dobie,
co na 8 kursuj¹cych poci¹gów dawa³o
œrednio 13 osób ( z czego wiêkszoœæ – 8
osób kontynuowa³o podró¿ w kierunku
Tarnowskich Gór) na po³¹czenie.
W przypadku kursowania poci¹gów
z Opola do stacji Kielcza w wyniku
przeprowadzonych liczeñ podró¿nych
zape³nienie poci¹gów na odcinku
Zawadzkie- Kielcza wynosi³oby œrednio
zaledwie 5 osób na poci¹g.
b) Na odcinku Zawadzkie-Kielcza poza
po³¹czeniami kolejowymi funkcjonuje 9
po³¹czeñ autobusowych realizowanych
przez PKS Strzelce Opolskie ( w tym 4
kursy to komunikacja gminna).
3) W zwi¹zku z tym, ¿e po³¹czenia
komunikacyjne z Zawadzkiego do
¯êdowic oraz Kielczy maj¹ charakter
gminnych przewozów pasa¿erskich
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zgodnie z ustaw¹ o publicznym transporcie
zbiorowym zapewnienie komunikacji
mieszkañcom tych dwóch miejscowoœci le¿y
w kompetencji gminy.
4) Realizacja po³¹czeñ kolejowych na
odcinku Kielcza – Zawadzkie wi¹¿e siê
z poniesieniem dodatkowych kosztów
w zale¿noœci od iloœci poci¹gów (2-4 pary
po³¹czeñ) i terminów ich kursowania w skali
roku od 290 tys. z³ do prawie 0,5 mln z³.
Obecnie w bud¿ecie województwa na 2015r.
nie ma dodatkowych œrodków na ten cel,
a dalszy spadek dochodów Województwa
oraz niekorzystne prognozy finanse
na nastêpne lata, mog¹ spowodowaæ
w przysz³ym roku koniecznoœæ dokonania
niezbêdnych oszczêdnoœci wraz
z ograniczeniem istniej¹cej siatki po³¹czeñ.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, nie ma
mo¿liwoœci uruchomienia nowych po³¹czeñ
kolejowych organizowanych przez
Województwo Opolskie.”
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Krajobrazy Zawadzkiego

S³awomir Szmal
br¹zowy medalista mistrzostw œwiata w Katarze 2015

Zdjêcie: Jakub Gucma/ZPRP
Dziêki fenomenalnej postawie sportowej naszego bohatera po raz kolejny pi³ka rêczna
zakrólowa³a ma ekranach i w sercach mieszkañców Zawadzkiego. Gratulujemy
i serdecznie dziêkujemy za wiele niezapomnianych emocji i wzruszeñ. Medal zdobyty

w Katarze to kolejny z wielu imponuj¹cych
sukcesów S³awomira Szmala.
Poni¿ej jego dotychczasowe najwiêksze
osi¹gniêcia reprezentacyjne i klubowe:
Mistrzostwo Polski (Vive Kielce 2012, 2013,
2014)
2 x Wicemistrzostwo Polski (Warszawianka
2001/2002, Wis³a P³ock 2002/2003),
Puchar Polski (Warszawianka 2002); (Vive
Kielce 2012, 2013, 2014)
Srebrny medal Mistrzostw Œwiata (Niemcy
2007),
5 miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich w
Pekinie 2008,
Br¹zowy medal Mistrzostw Œwiata
(Chorwacja 2009)
Najlepszy bramkarz Mistrzostw Europy w
2010
Najlepszy pi³karz rêczny œwiata w 2009
6. miejsce w Plebiscycie Przegl¹du
Sportowego 2010
„Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (III
Rzeczpospolita)”
Serdeczne gratulacje sk³adamy tak¿e na
rêce rodziców S³awka, Pañstwa Marii
i Kazimierza Szmalów.

Akcja paczka
Akcja paczka to inicjatywa podjêta przez
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Mo¿na siê spotkaæ z innymi okreœleniami tej
akcji- np. Akcja Wschód lub Akcja Ukraina.
Jest to jedna z wielu rodzajów s³u¿by
podejmowanych przez ZHR na Kresach
Rzeczypospolitej. Odbywa siê w okresie
œwi¹tecznym. Zgodnie z trzecim punktem
Prawa Harcerskiego, g³osz¹cym, ¿e
,,Harcerz jest po¿yteczny i niesie chêtn¹
pomoc bliŸnim”, Zawadczañskie
Œrodowisko ZHR od kilku ju¿ lat bierze
czynny udzia³ w tej akcji. Pomocy udzielamy
dzieciom i m³odzie¿y z polskich rodzin,
ucz¹cych siê w weekendowej polskiej
szkole w Czortkowie.
11 grudnia 2014 roku razem z harcerzami
z Opola, w bardzo póŸnych godzinach
wieczornych, wyruszy³am do Czortkowa na
Ukrainie z paczkami œwi¹tecznymi dla
polskich dzieci i m³odzie¿y. Dary na paczki
zbierane by³y przez tydzieñ przy Parafii
NSPJ i Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem.
W wyjeŸdzie wziê³o udzia³ szeœciu harcerzy
z Opola i jedna druhna z Zawadzkiego. Dla
wiêkszoœci z nas by³ to pierwszy wyjazd za
wschodni¹ granicê. Na Ukrainê dotarliœmy
oko³o godziny 7 rano czasu ukraiñskiego.
Po drodze do Czortkowa musieliœmy
zostawiæ paczki z ,,Towarzystwa Wschód’’ z
Opola w dwóch miejscach: w S¹dowej
Wiszni, gdzie znajduje siê: Polskie
Towarzystwo i chór m³odzie¿owy oraz we

Lwowie u pani Adamskiej (mamy dh.
Stefana Adamskiego - Przewodnicz¹cego
Harcerstwa Polskiego na Ukrainie).
Po wizycie u pañstwa Adamskich,
korzystaj¹c z chwili wolnego czasu,
poszliœmy na spacer do centrum Lwowa.
Podeszliœmy pod pomnik Adama
Mickiewicza i z³o¿yliœmy wizytê w
Katedrze £aciñskiej, gdzie znajduje siê
tablica upamiêtniaj¹ca Olgê i Andrzeja
Ma³kowskich (jednych z twórców
polskiego skautingu). Czasu niestety nie
mieliœmy du¿o, wiêc szybko wyruszyliœmy
w dalsz¹ podró¿.
W godzinach popo³udniowych dotarliœmy
do Czortkowa. Czeka³a ju¿ tam na nas
pani Maria (dyrektorka Szko³y oraz prezes
Towarzystwa Polskiego). W domu
p.. Dyrektor przepakowaliœmy prezenty
dla dzieci oraz przygotowaliœmy paczki
¿ywnoœciowe dla nauczycieli oraz
gospodarzy, u których nocowaliœmy.
13 grudnia o godzinie 12 rozpoczê³y siê
uroczystoœci miko³ajkowe. Na samym
pocz¹tku wys³uchaliœmy polskich wierszy
od laureatów konkursów poetyckich
odbywaj¹cych siê na Ukrainie. Dzieci
zaprezentowa³y miêdzy innymi wiersz
J u l i a n a Tu w i m a , , L o k o m o t y w a ” .
Nastêpnie podzieliliœmy uczniów na dwie
grupy: dzieci i m³odzie¿. Dzieci zosta³y
w klasie i bra³y udzia³ w konkursie na temat
wiedzy o Polsce. Z podziwem
zauwa¿yliœmy, ¿e zadania nie sprawia³y
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im wiêkszej trudnoœci. Starsi uczniowie brali
udzia³ w miejskiej grze terenowej po
Czortkowie. Ca³oœæ naszych zajêæ dla dzieci
trwa³a oko³o 2,5 godz. Na zakoñczenie
ka¿dy otrzyma³ od nas paczkê upominkow¹
z artyku³ami szkolnymi i s³odk¹
niespodziank¹.
Wieczorem udaliœmy siê do restauracji ,,Pan
Czortkowski”- miejsca w którym mo¿na
poznaæ historiê Czortkowa. W³aœciciel
oprowadza³ nas po wszystkich
pomieszczeniach, pokazywa³ stare zdjêcia i
przytacza³ legendy. Spêdziliœmy wiele czasu
na rozmowach z nauczycielami z ‘’naszej’’
szko³y, us³yszeliœmy ich opowieœci i bli¿ej
poznaliœmy potrzeby, które postaramy siê
spe³niæ przy kolejnej Akcji Paczka.
Na zakoñczenie naszej obecnoœci
w Czortkowie, 14 grudnia uczestniczyliœmy
we mszy œwiêtej w czortkowiskim koœciele
pw. œw. Stanis³awa i wyruszyliœmy w stronê
domu. Po drodze zatrzymaliœmy siê w parafii
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny
w Buczaczu i tam zostawiliœmy ostatni¹
przygotowan¹ przez nas paczkê.
W tym roku równie¿ zamierzamy wzi¹æ
udzia³ w Akcji Paczka i wspomóc
czortkowsk¹ szko³ê, dlatego liczymy na
równie wielkie wsparcie jak w ubieg³ych
latach.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj
Druhna Martyna Nies³ony

Krajobrazy Zawadzkiego

Rozmaitoœci
Ciekawostki walentykowe:

Wiersze na walentynki:

- 250 tys. dolarów kosztowa³a najdro¿sza
walentynka. By³a to kartka z prawdziwego
z³ota, wysadzana szmaragdami i
diamentami. Nadawc¹ drogocennej
walentynki by³ Arystoteles Onanis, a
adresatk¹ wybranka jego serca - Maria
Callas.
- Za pierwsz¹ walentynkê uznaje siê list
mi³osny ksiêcia Orleanu, który w 1415 r.,
uwiêziony w londyñskim Tower, napisa³ z
okazji dnia œw. Walentego list mi³osny i
wys³a³ go do swojej ¿ony.
- Pierwsz¹ kobiet¹, która skusi³a siê na
wys³anie walentynki jest najpewniej Margery
Brews. W 1477 r. do listu do narzeczonego
do³¹czy³a mi³osny wiersz.
- Masow¹ produkcjê kartek walentynkowych
rozpoczêto dok³adnie 161 lat temu. W 1848
r. w amerykañskim mieœcie Worcester
panna Esther Howland za³o¿y³a pierwsz¹
firmê, która drukowa³a walentynki.

Pokocha³am oczy Twe
I chcê patrzeæ tylko w nie.
Zobaczy³am usta Twe
Pokocha³am tak¿e je.
Choæ spojrzenia chwilê trwa³y
Podoba³eœ mi siê ca³y.
Wszystko Twoje mi³e jest,
Ka¿de s³owo, ka¿dy gest.
Za ten wiersz nie gniewaj siê,
Bo na prawdê kocham Ciê.

K¹cik kucharski

Ciasto francuskie z oregano i pomidorkami
Sk³adniki:
• 1 rolka ciasta francuskiego
• kilka pomidorków koktajlowych
• ma³e kulki mozzarelli
• garœæ œwie¿ych listków oregano (albo
bazylii)
• sól morska, gruboziarnista
• œwie¿o mielony czarny pieprz
• dobra oliwa
Jeœli lecieæ to do s³oñca
Przygotowanie:
Jeœli marzyæ to bez koñca
Ciasto francuskie rozwiñ, nastêpnie pokrój
Gdy ca³owaæ to serdecznie
je na prostok¹ty o wymiarach ok. 3×12 cm,
A gdy kochaæ to ju¿ wiecznie.
nastêpnie u³ó¿ je na blaszce wy³o¿onej
papierem
do pieczenia. Na ka¿dym
Te ¿yczenia Ci przesy³a
prostok¹cie
u³ó¿ umyte i osuszone listki
Walentynka bardzo mi³a.
oregano
dociskaj¹c
je lekko do ciasta.
W dniu tak piêknym i wspania³ym,
Umyte i osuszone pomidorki pokrój na
¿yczê Tobie sercem ca³ym
æwiartki, nastêpnie u³ó¿ po kilka cz¹stek na
du¿o szczêœcia, namiêtnoœci
cieœcie,
mozzarellê podziel na cz¹stki i u³ó¿
oraz niekoñcz¹cej siê mi³oœci
pomiêdzy pomidorkami, nastêpnie ca³oœæ
posyp odrobin¹ granulowanej soli. Tak
Literackie walentynki – Krzy¿ówka z nagrodami
przygotowane przek¹ski wstaw do
Te postaci po³¹czy³o wielkie uczucie. Podaj imiê ukochanego lub ukochanej, wpisz do
piekarnika rozgrzanego do 200-210°C i
krzy¿ówki i podaj rozwi¹zanie razem z has³em! Rozwi¹zanie krzy¿ówki prosimy dostarczyæ
piecz przez oko³o 14 minut, a¿ ciasto siê
do Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem pokój 101. Nagrody czekaj¹!
przyrumieni. Podawaj na ciep³o lub na
zimno,
oprószone œwie¿o zmielonym
1
pieprzem i delikatnie polane oliw¹
2
(niekoniecznie – ciasto francuskie jest
wystarczaj¹co t³uste).
3

4

Sa³atka ze sma¿onym kurczakiem
Sk³adniki:
• 1 pierœ z kurczaka
• 3 ³y¿ki majonezu
• 2 ³y¿ki przyprawy do z³otego kurczaka
Knorr
• 1 sa³ata lodowa1 opakowanie sosu
sa³atkowego Sa³atka Cezar 2w1 Knorr
• 1 pomidor
• 2 ³y¿ki jogurtu naturalnego
Przygotowanie:
Miêso pokrój w paseczki i oprósz przypraw¹
Knorr. Usma¿ na patelni, a¿ bêdzie miêkkie i
soczyste. Sa³atê lodow¹ pokrój w du¿¹
kostkê, a pomidora w cz¹stki. Sos sa³atkowy
Knorr wymieszaj z majonezem i jogurtem.
Po³¹cz wszystkie sk³adniki. Sa³atkê podawaj
z grzankami Knorr. Mo¿esz równie¿
serwowaæ j¹ z serem, np. z tartym
parmezanem.

5
6
7
8
9
10
1. Klara i …………………..(„Zemsta”)
2. Filon i …………………….(„………..i Filon”)
3. Tristan i ………………….(„Dzieje Tristana i ………”)
4. Julia i……………………..(„……… i Julia”)
5. Ligia i ………………….(„Quo Vadis”)
6. Strzelec i …………………(„Œwitezianka”)
7. Don Kichote i ……………..(„Don Kichote”)
8. Zbyszko z Bogdañca i …………………(„Krzy¿acy”)
9. Oleñka Billewiczówna i………………….(„Potop”)
10. Tadeusz Soplica i ……………………..(„Pan Tadeusz”)

Ale jaja
Jasiu jest z babci¹ w koœciele i jest wyznanie
wiary.
Babcia mówi: moja wina, moja wina, moja
bardzo wielka wina.
A Jasiu: babci wina, babci wina, babci
bardzo wielka wina.
Przychodzi facet do restauracji.
Podchodzi do niego kelnerka:
- Co podaæ?
- Poproszê gulasz i dobre s³owo.
Kelnerka posz³a.
Za chwilê wraca z gulaszem.

Stawia go na stolik przed facetem.
Facet patrzy na ni¹ i pyta:
- A dobre s³owo?
- Niech pan tego nie je.
Stoj¹ dwie blondynki na przystanku
autobusowym. Jedna pyta siê drugiej:
-Którym jedziesz autobusem?
-Jedynk¹. A ty?
-Dwójk¹.
Jedzie autobus z numerem 12 blondynka
mówi do drugiej:
-Patrz jedziemy razem!
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Porady Babuni
Kamieñ z czajnika mo¿na usun¹æ przez
zagotowanie w nim ³upin ziemniaków. Jeœli
osad nie ust¹pi – nale¿y nalaæ trochê octu,
przykryæ pokrywk¹ i pozostawiæ na 3-4 dni.
Nastêpnie energicznie potrz¹sn¹æ,
kilkakrotnie przep³ukaæ i zagotowaæ wodê.
Lepiej zlaæ pierwsz¹ i drug¹ wodê
zagotowan¹, a dopiero trzeci¹ u¿yæ na
herbatê.

Krajobrazy Zawadzkiego

Sport
9. KTS MOKSiR Zawadzkie
…
15. LKS 45 Bujaków Miko³ów

Pi³ka rêczna
Kompleks Komprachcic
Dru¿yna OSiR-u Komprachcice I rundê zakoñczy³a z dorobkiem
6 punktów na 10 miejscu. Dwa punkty zdoby³a w inauguracyjnym
spotkaniu w Zawadzkiem. Rewan¿owa runda rozpoczê³a siê od
spotkania pomiêdzy tymi samymi dru¿ynami. Podopieczni £ukasza
Morzyka do Komprachcic jechali z ¿¹dz¹ rewan¿u. Niestety
przeciwnik znów pokaza³, ¿e potrafi graæ z nasz¹ dru¿yn¹. Nasi
zawodnicy nie umiej¹ siê skoncentrowaæ pope³niaj¹c ca³¹ masê
prostych b³êdów. Do przerwy trwa³a wyrównana walka. Gospodarze
i po³owê koñczyli jednobramkow¹ przewag¹. W 35 minucie nasza
dru¿yna wysz³a na prowadzenie 19:15 i wydawa³o siê, ¿e w koñcu
z³apali rytm i spokojnie dowioz¹ przewagê do koñca. Nic bardziej
b³êdnego. Na boisku panowa³ chaos co gospodarze skrzêtnie
wykorzystali odrabiaj¹c straty i 57 minucie prowadzili 30:27.
Koñcówka nale¿a³a jednak do ASPR i szczêœliwie uratowali punkt.
W dru¿ynie OSiR-u pierwsze skrzypce gra³ Krzysztof Juros, który
zaliczy³ na koncie 12 bramek. Nie sprosta³ mu doœwiadczony nasz
bramkarz S³awomir Donosewicz, który nie obroni³ ¿adnego
z 6 karnych wykonywanych przez S.Jurosa. Smutne to ale
prawdziwe, Dru¿yna aby awansowaæ do I ligi z pierwszego miejsca
musi powtórzyæ seriê zwyciêstw z I rundy. Bêdzie to bardzo trudne,
gdy¿ Moto Jelcz O³awa równie¿ gra bardzo równo i na pewno we
w³asnej hali zrobi wszystko by wyjœæ z tej rywalizacji zwyciêsko.
W kolejnych meczach nasza dru¿yna spotka siê u siebie (31.01)
z Dziewi¹tk¹ Legnica, nastêpnie na wyjeŸdzie Liderem Swarzêdz,
oraz kolejno u siebie (14.02) z Borem Oborniki Œl¹skie, Miedzi¹
Legnica (wyjazd), oraz 28.02 u siebie z Grunwaldem Poznañ.
Chyba najwa¿niejszy mecz odbêdzie siê 7.03 w O³awie
z tamtejszym Moto Jelczem.
Komplet wyników 12 kolejki:
OSiR Komprachcice
- ASPR Zawadzkie
31:31
Orlik Brzeg
- Grunwald Poznañ
24:27
Zag³êbie II Lubin
- Moto Jelcz O³awa
26:31
Bór Oborniki Œl¹skie
- AZS Wroc³aw
38:30
Lider Swarzêc
- ¯agiew Dzier¿oniów
21:34
Dziewi¹tka Legnica
- Sparta Oborniki Wlkp.
27:35
Tabela po pierwszej kolejce rundy rewan¿owej przedstawia siê
nastêpuj¹co:
1. LKPR Moto Jelcz O³awa
12
22
418:318
2. ASPR Zawadzkie
12
21
407:303
3. …
12.EUCO UKS Dziewi¹tka Legnica 12
3
272:359

13

15

73:57

13

0

31:99

I liga juniorów
Zosta³y rozegrane 2 rundy w ligach juniorów. Nasza dru¿yna
wystêpuje w I lidze wojewódzkie i spisuje siê zupe³nie nieŸle
plasuj¹c siê w czo³ówce tabeli. W I rundzie spotka³a siê z dru¿ynami
LZS Victorii Chróœcice wygrywaj¹c 2 mecze i ponosz¹c jedn¹
pora¿kê z I dru¿yn¹ 2:3. W II rundzie odnios³a komplet zwyciêstw
pokonuj¹c kolejno po 3:0 KS K³odnica Kêdzierzyn KoŸle, GUKS
Byczynê oraz UKS Dalachów oraz 3:1 UKS Sokolik Niemodlin.
Tabela po 2 rundach przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. AZS PWSZ Nysa
7
14
21:2
LZS Victoria Chróœcice I
7
14
21:2
3. KTS MOKSiR Zawadzkie
7
12
20:6
…
12.LZS Victoria Chróœcice III
7
0
3:21

Skat
Mistrzostwa sekcji skata GOSiT Zawadzkie
W mistrzostwach sekcji skata GOSiT Zawadzkie zosta³o
rozegranych 19 z 30 planowanych turniejów. W klasyfikacji
nast¹pi³y istotne zmiany. Nowym liderem zosta³ zawodnik sekcji
skata GOSiT Zawadzkie Antoni Œwita³a, który prowadzi z wynikiem
28 858 pkt. Depcze mu po „piêtach”Ernest Bry³ka (DOKiS
Dobrodzieñ) 28458 pkt. Kolejne miejsca zajmuj¹: 3. Roman
Koœcielny 27708 pkt., 4. Leon Depta³a (obaj Unia Kolonowskie)
27084 pkt. Na 5 miejscu plasuje siê kolejny zawodnik GOSiT-u
Zawadzkie Józef Ludwig z wynikiem 26586 pkt. Aktualnie
sklasyfikowanych jest 37 zawodników. Turnieje rozgrywane s¹ w
Domu Kultury w Zawadzkiem ul. Powstañców Œl. (boisko Orlik).
Mistrzostwa Opolskiego Zwi¹zku Skata
W Krapkowicach zosta³y rozegrane XI Mistrzostwa OZSkat.
W turnieju startuje najlepszych 16 zawodników z klasyfikacji Grand
Prix za rok 2014. W gronie tym znalaz³o siê dwóch zawodników
GOSiT-u Zawadzkie Leopold Dybowski oraz Franciszek Œwita³a.
Z przyczyn zdrowotnych nie zagra³ L.Dybowski (pobyt w szpitalu).
Nasz jedynak F.Œwita³a broni³ zdobytego w ubieg³orocznych
mistrzostwach br¹zowego medalu. Niestety nie sz³a karta.
Ostatecznie rywalizacjê zakoñczy³ na 11 miejscu. Mistrzem zosta³
Joachim Glied (Victoria Chróœcice), który zast¹pi³ chorego naszego
zawodnika.
Sezon 2015 rozpoczêty
Zosta³y rozegrane ju¿ 2 turnieje Grand Prix Opolskiego Zwi¹zku
Skata. Jeden w ramach I Grand Prix Polskiego Zwi¹zku Skata
w którym w Krapkowicach zagra³o 527 zawodników i zawodniczek.
Nie mog¹ nasi zawodnicy zaliczyæ go do udanych. W gronie
4 zawodników najlepszy okaza³ siê Franciszek Œwita³a, który
uplasowa³ siê w œrodku stawki dopiero na 202 miejscu.
W klasyfikacji Grand Prix Opolskiego Zwi¹zku da³o mu to 33 miejsce
oraz 40 punktów do rankingu. II Grand Prix OZSkat zosta³ rozegrany
w Dylakach ko³o Ozimka. Zagra³o w nim 96 zawodników. Tym razem
nieŸle spisa³ siê F.Œwita³a zajmuj¹c 24 miejsce co da³o mu 61
punktów do rankingu GP OZSkat. Po 2 turniejach w tej klasyfikacji
zajmuje 26 miejsce z dorobkiem 101 pkt. Bêdzie walczy³ o to by po
raz kolejny znaleŸæ siê w 16-stce zawodników, którzy bêd¹ walczyli
w finale. W Indywidualnych Mistrzostwach Polski zagraj¹ dwaj
zawodnicy w kategorii ogólnej (L.Dybowski oraz M.Wyszkowski)
natomiast w kategorii seniorów równie¿ L.Dybowski oraz
Franciszek Œwita³a.

Tenis sto³owy
Walcz¹ o ósemkê
Do zakoñczenia I rundy rozgrywek w II lidze kobiet pozosta³y 2
kolejki, które zadecyduj¹ czy w II rundzie dru¿yna bêdzie gra³a
o miejsca 1-8 czy 9-16. Ostatnie mecze niestety zosta³y przegrane
i spowodowa³y spadek dru¿yny do drugiej po³ówki. Dziewczêta, bo
jest to dru¿yna najm³odsza w lidze przegra³y po 3:7 na wyjeŸdzie
z wiceliderem JKTS Jastrzêbie Zdrój oraz u siebie z liderem MKS
Cieszko Cieszyn. W ostatnich meczach spotka siê na wyjeŸdzie
z PKS Beskidy Bielsko Bia³a oraz u siebie w derbach z rezerwami
LZS Victoria Chróœcice. Jest szansa by awansowaæ do górnej
po³ówki tabeli. Aktualnie tabela przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. MKS Cieszko Cieszyn
13
24
100:30
2. JKTS Jastrzêbie Zdrój
13
22
90:40
3. MKS Czechowice Dziedzice
13
20
86:44
4. UKS Halembianka 2001 Ruda Œl.13
20
79:51
5. MKS Skarbek Tarnowskie Góry 13
19
85:45
6. PSKS Beskidy Bielsko Bia³a
13
16
74:56
7. KTS Lêdziny
13
16
71:59
8. LKS Orze³ Stanica
13
15
74:56

Franciszek Œwita³a
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