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XVIII Gminny Konkurs Gawêdziarski „Œl¹skie Beranie”

W czwartek, 19 III 2015 roku, odby³ siê w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w ¯êdowicach XVIII Gminny Konkurs Gawêdziarski „Œl¹skie
Beranie”, który na sta³e wpisa³ siê w kalendarz imprez gminnych. „Œl¹skie Beranie” w ¯êdowicach to prawdziwa uczta œl¹skiej kultury.
Wiêcej na stronie 7.

Ju¿ wkrótce matura
Praca Hutnika i Stra¿aka
to wielkie wyzwanie. To zawody,
z którymi zmierzyæ mo¿e siê cz³owiek
silny, pracowity i obowi¹zkowy.
Niech œwiêty Florian, Wasz patron,
b³ogos³awi ka¿demu dniu Waszej
ciê¿kiej pracy.
Niech czuwa równie¿ nad Waszymi
24 kwietnia uczniowie klas maturalnych Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem wypuœcili w niebo 70 kolorowych
balonów. Wszystkim uczniom, koñcz¹cym naukê w szko³ach
ponadgimnazjalnych ¿yczymy zdania matury i zdobycia indeksów
na wymarzone uczelnie. Niech nauka otwiera Wam drzwi do pomyœlnej
przysz³oœci, a zdobyta wiedza, prze³o¿ona na m¹droœæ ¿yciow¹,
przyniesie powodzenie w doros³ym ¿yciu. ¯yczymy, abyœcie podjêli
m¹dre i trafne decyzje, dotycz¹ce przysz³oœci. Wierzymy, ¿e wielu
spoœród Was, maturzystów, po zakoñczeniu studiów, jako dobrze
przygotowani specjaliœci w wyuczonych zawodach, zwi¹¿e przysz³oœæ
z naszym regionem, aby wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za kszta³towanie jego
losów. Zatem niech wytrwa³oœæ i odwaga towarzysz¹ wszystkim
maturzystom w realizacji wytyczonych celów i marzeñ oraz nikomu
nie zabraknie determinacji w d¹¿eniu do tego, aby ¿yæ m¹drze,
szlachetnie i odpowiedzialnie.

rodzinami, byœcie cieszyli siê dobrym
zdrowiem i wszelk¹ pomyœlnoœci¹,
nie tylko w ¿yciu zawodowym,
ale i prywatnym.
Przewodnicz¹cy Rady

Burmistrz Zawadzkiego

Miejskiej w Zawadzkiem

Mariusz Stachowski

Stanis³aw Kie³ek

Krajobrazy Zawadzkiego

VI Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
W dniu 30 marca 2015 r. w Urzêdzie
Miejskim w Zawadzkiem odby³a siê VI sesja
Rady Miejskiej. Tematyka sesji obejmowa³a
przyjêcie sprawozdañ:
- z realizacji Programu Wspó³pracy Gminy
Zawadzkie z organizacjami pozarz¹dowymi
oraz podmiotami wymienionymi w ustawie
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie za rok 2014 r.,
- z wykonania Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy
Zawadzkie za rok 2014 .
Na sesji podjête zosta³y równie¿ uchwa³y:
1) w sprawie zmiany uchwa³y III/10/14 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia
2014 r. w sprawie uchwa³y bud¿etowej
na 2015 r. - w dniu 18.03.2015 r.
rozstrzygniêto postêpowanie przetargowe
na wykonanie "Poprawy bezpieczeñstwa
ruchu na drodze gminnej nr 105 629 O
u l . Œ w i e r k l a ñ s k i e j w Za w a d z k i e m
oraz na odcinku drogi gminnej 105 609 O
ul. Krótkiej". Ze wzglêdu na ni¿sz¹ ofertê
wykonawcy od przewidywanej przez
zamawiaj¹cego w kosztorysie
inwestorskim, Burmistrz zwróci³ siê do Rady
Miejskiej o przeznaczenie
zaoszczêdzonych œrodków w kwocie
236.000,00 z³ na realizacjê nastêpuj¹cych
przedsiêwziêæ:
- przebudowa chodnika w ci¹gu drogi
gminnej 105 622 O (ulica Powstañców
Œl¹skich) w Zawadzkiem - kwota
160.000,00 z³. Spó³ka
ZAW – KOM
w planach rozwoju w zakresie zaspokajania
obecnego i przysz³ego
zaopatrzenia
w ciep³o na lata 2012-2014 do koñca lipca
br. zamierza wykonaæ modernizacjê
ciep³oci¹gu w obrêbie chodnika
na ul. Powstañców Œl¹skich w
Zawadzkiem. Inwestycja ta ma na celu
ograniczenie strat ciep³a, które
przekraczaj¹ 20%. Zgodnie z wytycznymi
Urzêdu Regulacji Energetyki straty nie
powinny przekraczaæ 11-12%. W zwi¹zku z
powy¿szym konieczna jest odbudowa
chodnika po zakoñczeniu wymiany sieci
ciep³owniczej . Dodatkowo w ramach
przebudowy chodnika, wzd³u¿
ul. Powstañców Œl¹skich powstan¹ nowe
zatoki postojowe dla samochodów. Zarz¹d
Spó³dzielni Mieszkaniowej Hutnik
zadeklarowa³ wspó³finansowanie tej
inwestycji.
- dotacja do Powiatu Strzeleckiego w celu
budowy chodnika w ci¹gu ulicy Strzeleckiej
w ¯êdowicach - kwota 36.000,00 z³.
Zarz¹dca drogi ul. Strzeleckiej - Starosta
Strzelecki uzale¿nia wykonanie chodnika w
obrêbie ul. Strzeleckiej w ¯êdowicach od
udzielenia pomocy finansowej o wartoœci 50
% inwestycji. Niezbêdna jest poprawa
bezpieczeñstwa ruchu pieszych, na tym
odcinku drogi, oraz zachodzi potrzeba
dokoñczenia budowy chodnika w obszarze
zabudowanym ul. Strzeleckiej

w ¯êdowicach. Realizacja budowy tego
odcinka ostatecznie zakoñczy
tê inwestycjê.
- sporz¹dzenie dokumentacji projektowej
na przebudowê drogi gminnej 105 621 O
(ul. Ligonia) w Zawadzkiem – 10.000,00 z³.
Ulica Ligonia jest drog¹ po³o¿on¹
w centrum Zawadzkiego. Jest to ulica
w³¹czaj¹ca siê do drogi wojewódzkiej 901.
Ulica ta jako jedna z nielicznych
w Zawadzkiem nie posiada kanalizacji
deszczowej. Kilka ch³onnych wpustów
ulicznych w z³ym stanie technicznym
nie zapewnia prawid³owego odwodnienia
drogi, co powoduje powstawanie zastoisk
wody. Nawierzchnia jezdni i chodników jest
zniszczona i zdeformowana. Zwietrza³a
warstwa nawierzchni jezdni nie pozwala
na prawid³owe wykonanie remontu
cz¹stkowego, w zwi¹zku z czym
wykonywane remonty nie przynosz¹
oczekiwanego rezultatu. W celu
osi¹gniêcia poprawy stanu drogi
wymagana jest wymiana nawierzchni
i chodników. Koniecznym jest równie¿
zapewnienie w³aœciwego odwodnienia
jezdni, w celu zminimalizowania
d e s t r u k c y j n e g o d z i a ³ a n i a w o d y.
Nie wykonanie przebudowy w mo¿liwie
szybkim czasie spowoduje koniecznoœæ
wydawania coraz wiêkszej iloœci œrodków
na remonty w celu utrzymania
przejezdnoœci drogi.
- sporz¹dzenie dokumentacji projektowej
na wykonanie budowy drogi osiedlowej
³¹cz¹cej ul. Paderewskiego z ul. Handlow¹
w Zawadzkiem wraz z projektem uzbrojenia
w media - kwota 30.000,00 z³. Teren
pomiêdzy ul. Paderewskiego i ul. Handlow¹
w Zawadzkiem przeznaczony jest
do sprzeda¿y pod zabudowê
mieszkaniow¹. Uzbrojenie terenu w media
poprawi atrakcyjnoœæ dzia³ek i zwiêkszy ich
wartoœæ. Budowa drogi umo¿liwi dostêp
do 9 dzia³ek mieszkalnych. Jednoczeœnie
droga ta bêdzie alternatyw¹ do ul. Opolskiej
i u³atwi dojazd do obszaru us³ugowego
na terenie ul. Handlowej. Projekt obejmie
lokalizacjê nowych miejsc postojowych
przeznaczonych na obs³ugê targowiska
oraz planowanych obiektów handlowych.
Do tego projektu uchwa³y na posiedzeniu
Komisji Bud¿etowo-Gospodarczej radni
zawnioskowali o wykreœlenie tych zadañ
z uchwa³y, tj. :
- przebudowy chodnika w ci¹gu drogi
gminnej ul. Powstañców Œl. w Zawadzkiem,
- dokumentacji projektowej ul. Ligonia
w Zawadzkiem,
- dokumentacji projektowej na wykonanie
budowy drogi osiedlowej ³¹cz¹cej
ul. Paderewskiego z ul. Handlow¹
w Zawadzkiem wraz z projektem uzbrojenia
w media.
Sposób g³osowania nad za³¹cznikiem nr 3
do uchwa³y (po wykreœleniu zadañ dot.
ul. Ligonia, oraz ul. Paderewskiego-
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Handlowa) – 13 g³osów „za”, 1 g³os
„przeciw”.
Sposób g³osowania nad uchwa³¹: uchwa³a
zosta³a podjêta jednog³oœnie (14 g³osów
„za”) – uchwa³a nr VI/32/15.
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Strzeleckiemu na realizacjê
zadania z zakresu dróg publicznych uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie (14
g³osów „za”) – uchwa³a nr VI/33/15;
3) w sprawie przyst¹pienia do opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata
2016-2022. Polityka rozwoju gminy
prowadzona jest w oparciu o strategiê
rozwoju. Obowi¹zuj¹ca strategia rozwoju
gminy zosta³a przyjêta w dniu 20.12.2007 r.
Uchwa³¹ Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, a jej horyzont czasowy
przyjêto na lata 2007-2015. Maj¹c
na uwadze zasadê „n+2” uwzglêdniaj¹c¹
rozliczanie pomocy unijnej w pracach
nad strategi¹ rozwoju po roku 2015 nale¿y
odnieœæ siê do horyzontu czasowego
na lata 2016 – 2022 - uchwa³a zosta³a
podjêta jednog³oœnie (14 g³osów „za”) –
uchwa³a nr VI/34/15.
4) w sprawie wymagañ jakie powinien
spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczystoœci ciek³ych – zgodnie
z przepisami prawa Rada Miejska
zobowi¹zana jest okreœliæ w drodze
uchwa³y stanowi¹cej akt prawa
miejscowego, wymagania, jakie powinien
spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê
o uzyskanie zezwolenia, w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoœci ciek³ych,
uwzglêdniaj¹c opis wyposa¿enia
technicznego niezbêdnego do realizacji
w/w zadañ. Szczegó³owy sposób
okreœlania wymagañ, okreœla
rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
14 marca 2012 r., zaœ wymagania dla
pojazdów asenizacyjnych okreœlone
zosta³y w rozporz¹dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
Uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie (14
g³osów „za”) – uchwa³a nr VI/35/15.
5) w sprawie przyjêcia „Programu opieki
nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t
na terenie Gminy Zawadzkie w 2015 roku”.
Nadrzêdnym celem Programu jest opieka
nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
ograniczanie bezdomnoœci zwierz¹t. Cele
te realizowane bêd¹ poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzêtom
miejsca w schronisku dla zwierz¹t,
2) opiekê nad wolno ¿yj¹cymi kotami,
w tym ich dokarmianie,
3) od³awianie bezdomnych zwierz¹t,
4) obligatoryjn¹ sterylizacjê albo kastracjê
zwierz¹t w schroniskach dla zwierz¹t,
5) p o s z u k i w a n i e w ³ a œ c i c i e l i d l a
bezdomnych zwierz¹t,

Krajobrazy Zawadzkiego
6) usypianie œlepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego
w celu zapewnienia miejsca dla zwierz¹t
gospodarskich,
8) zapewnienie ca³odobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeñ
drogowych z udzia³em zwierz¹t.
G³osowanie: uchwa³a zosta³a podjêta
jednog³oœnie (14 g³osów „za”) – uchwa³a nr

VI/36/15.
6) w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny nieruchomoœci
sprzedawanej na poprawê warunków
zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ej - uchwa³a zosta³a podjêta
jednog³oœnie (14 g³osów „za”) – uchwa³a nr
VI/37/15.
Uchwa³y podjête na sesji dostêpne s¹ na

Co dalej
z kana³em hutniczym?

stronie www.bip.zawadzkie.pl.
Relacja z sesji Rady Miejskiej z dnia 27
kwietnia 2015 r., której zasadniczym
tematem by³o przyjêcie sprawozdania
z dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Zawadzkiem w roku 2014 r w nastêpnym
wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego.
BRM

Kolejny remont drogi
Do 15 czerwca br. Firma OLS Spó³ka z o.o. Spó³ka
Komandytowa ma zakoñczyæ przebudowê ulicy Œwierklañskiej oraz
czêœci ulicy Krótkiej w Zawadzkiem. Prace inwestycyjne na odcinku
oko³o 476 metrów rozpoczê³y siê na pocz¹tku kwietnia.
Modernizacja trasy wraz z budow¹ chodników by³a wyczekiwana
nie tylko przez kierowców, ale równie¿ przez pieszych od wielu lat.
Zniszczona nawierzchnia, brak chodników zagra¿a³o
bezpieczeñstwu. Projekt przewiduje:
1. Rozbudowê i przebudowê istniej¹cych chodników na ulicy
Œwierklañskiej w taki sposób, aby zapewniæ bezpieczne dojœcie
do instytucji ( chodnik jednostronny
wraz z dodatkowym
chodnikiem od przejazdu kolejowego przez park do ul. Dêbowej).
2. Przebudowê chodników na odcinku ulicy Krótkiej (chodnik
dwustronny od skrzy¿owania z ul. Œwierklañsk¹ do skrzy¿owania
z ul. Kolejow¹).
3. Wydzielenie azylu dla samochodów w³¹czaj¹cych siê do ruchu
na drodze wojewódzkiej oraz dla pojazdów zje¿d¿aj¹cych z tej drogi
poprzez przebudowê odcinka istniej¹cego ci¹gu pieszorowerowego przy drodze wojewódzkiej w obrêbie skrzy¿owania
z ulic¹ Œwierklañsk¹.
4. Wydzielenie azylu wymusza przesuniêcie przejœcia dla pieszych
oraz przejazdu dla rowerzystów w g³¹b ulicy Œwierklañskiej.
Wydzielony azyl pozwoli na bezpieczny ruch zarówno rowerzystów
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej, jak i na bezpieczny ruch pojazdów na
ulicy Œwierklañskiej, a tak¿e na bezpieczny ruch pieszych.
Wyznaczenie przejœæ dla pieszych na dojœciu do Urzêdu Miejskiego
poprzez utwardzenie czêœci dzia³ek.
5. Przebudowê nawierzchni jezdni ulicy Œwierklañskiej poprzez
wyrównanie istniej¹cej nawierzchni bitumicznej.
6. Przebudowê odcinka nawierzchni jezdni ulicy Krótkiej ( od ulicy
Œwierklañskiej do ulicy Kolejowej)– nowo projektowana
nawierzchnia to nawierzchnia bitumiczna
7. Zmianê promieni ³uków w obrêbie skrzy¿owañ w celu poprawy
bezpieczeñstwa i komfortu ruchu.
8. Korektê niwelety jezdni tak, aby zapewniæ prawid³owe
odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cej kanalizacji
deszczowej oraz na przyleg³e tereny zielone.
9. Remont w³¹czeñ nawierzchni ulic Dêbowej i 1 Maja do ulicy
Œwierklañskiej.
Ponadto zostanie tak¿e odtworzone oznakowanie poziome. Koszt
inwestycji to kwota 343 tys. z³otych.

W dniu 23 kwietnia br. z inicjatywy Burmistrza Zawadzkiego
Mariusza Stachowskiego odby³o siê w tutejszym Urzêdzie
spotkanie dotycz¹ce Kana³u Hutniczego w Zawadzkiem.
W spotkaniu udzia³ wziêli m.in. Wicemarsza³ek Województwa
Opolskiego Antoni Konopka wraz z doradcami z Wojewódzkiego
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Opolu, Wicestarosta
Powiatu Strzeleckiego Janusz ¯y³ka wraz z Zastêpc¹ Naczelnika
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiatowego,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Zawadzkiem Stanis³aw Kie³ek
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem. G³ówn¹
problematyk¹ spotkania by³o ustalenie prawa w³asnoœci,
a nastêpnie naprawa zniszczeñ powsta³ych po powodzi w 2010 r.
Zaproszeni goœcie wraz z Burmistrzem udali siê w teren w celu
oglêdzin Kana³u Hutniczego. Kolejne spotkanie planowane jest
na koniec maja br.

Podatki
Ka¿da osoba fizyczna powinna pamiêtaæ, ¿e ma obowi¹zek
poinformowaæ organ podatkowy w terminie 14 dni o ka¿dej
okolicznoœci uzasadniaj¹cej powstanie lub wygaœniêcie obowi¹zku
podatkowego, i o ka¿dym zdarzeniu maj¹cym wp³yw na wysokoœæ
opodatkowania w trakcie roku podatkowego.
Informacjê sk³ada siê na formularzu wed³ug ustalonego wzoru,
który mo¿na otrzymaæ w urzêdzie lub pobraæ ze stron internetowych
(www.zawadzkie.pl- Biuletyn informacji publicznej ).
Obowi¹zek sk³adania informacji dotyczy równie¿ podatników
korzystaj¹cych ze zwolnieñ na mocy przepisów ustawy.
Wyj¹tek od tej zasady dotyczy osób fizycznych, które
s¹ wspó³w³aœcicielami lub posiadaczami przedmiotu
opodatkowania z osob¹ prawn¹, jednostk¹ organizacyjn¹, w tym
spó³k¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej. W tym przypadku
ka¿da osoba fizyczna sk³ada deklaracjê na podatek oraz op³aca
podatek na zasadach obowi¹zuj¹cych osoby prawne.
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21 lat pracy minê³o…

Pani Teresa Zió³kowska, Dyrektor BZ WBK,
podjê³a pracê w bankowoœci 1 listopada
1978 roku. By³ to Strzelecki Oddzia³
Narodowego Banku Polskiego, który
przekszta³ci³ siê póŸniej w Bank Zachodni.
Po 16 latach pracy w wydziale kredytów,
od 1 paŸdziernika 1994 roku zaczê³a prace
w zawadczañskim oddziale Banku
Zachodniego. Objê³a tu funkcjê kierownika
filii i przez 21 lat kierowa³a tym bankiem,
który w tym okresie przekszta³ca³ siê. To jak
bardzo poœwiêci³a siê pracy, jak¹ stworzy³a
atmosferê, mo¿e poœwiadczyæ fakt,

i¿ pracownikom trudno jest pogodziæ siê
z faktem jej odejœcia na emeryturê,
Stworzy³a zespó³ doœwiadczonych,
kompetentnych, sympatycznych,
a zarazem dbaj¹cych o dobro klienta
pracowników. W dniu po¿egnania ³z¹ nie
by³o koñca. Jak sama mówi, jej ¿ycie
zawodowe przys³oni³o ¿ycie prywatne,
bo praca w banku to czas nielimitowany.
Trudno by³o znaleŸæ czas na hobby. Kocha
podró¿e, ale tak¿e uwielbia robiæ bi¿uteriê.
Jakie wspomnienia utkwi³y jej najbardziej?
Niesamowite wspomnienia, które by³y
dla niej równie¿ zaskoczeniem,
to organizowane Dni Hutnika, wspania³y
pochód,
zwiedzanie Huty, imprezy
okolicznoœciowe, którym nie by³o koñca.
W chwili kiedy zaczê³a kierowaæ
zawadczañskim bankiem, w Hucie
pracowa³o oko³o 3,5 tys. osób, a skala tych
obchodów bardzo j¹ zaskoczy³a. Bardzo
prze¿y³a równie¿ to co zaczê³o siê z dziaæ
z Hut¹, jej zmierzch, a to dotknê³o przecie¿
nas wszystkich. Mi³ym akcentem w jej
karierze by³ równie¿ udzia³ w Spotkaniach
Noworocznych organizowanych przez
Burmistrza Zawadzkiego. Wspó³praca
Banku Zachodniego
z samorz¹dem,
pomimo dzia³añ na ró¿nych p³aszczyznach,

Dostojni Jubilaci
Do grona zacnych najstarszych mieszkañców naszej gminy
do³¹czyli kolejni jubilaci. 95 urodziny obchodzi³y panie Julia Dropa³a
i Martha Bienek z ¯êdowic. 90 urodziny œwiêtowa³ pan Leon Sówka
Zawadzkiego. Dostojnym jubilatom ¿yczymy du¿o zdrowia, pogody
ducha i wszelkiej pomyœlnoœci.

Leon Sówka

Martha Bienek

Julia Dropa³a
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by³a dla niej bardzo dobra i mile
j¹ wspomina.
Teraz jest czas na realizowanie swoich
zainteresowañ i marzeñ, a przede
wszystkim bêdzie czas dla ukochanego
wnuka Natana.
W Zawadzkiem spêdzi³a wiele lat, które
wspomina bardzo mi³o. 14 kwietnia br.
by³ jej ostatnim dniem w pracy. Na jej rêce
przedstawiciele firm i instytucji sk³adali
podziêkowania za wspó³pracê, a ona sama
dziêkowa³a wspó³pracownikom
i przedsiêbiorc¹, z którymi mog³a
wspó³pracowaæ, tymi s³owami...
„Prze¿y³am z wami tyle lat odda³am Wam,
swój ma³y œwiat
szybko minê³o tych wiele lat i po¿egnania
nadszed³ czas
dziêkujê za te wspólne spêdzone chwile,
za to, ¿e…tyle lat razem,
tyle dni piêknych za nami,
z Wami milej p³yn¹³ czas, z ¿alem ¿egnam
wiêæ dziœ Was
¯yczê Wam
wytrwa³oœci, aby zmieniæ to co zmieniæ
mo¿na.
Pogody ducha, aby pogodziæ siê z tym
czego zmieniæ nie mo¿na
i m¹droœci, aby odró¿niæ jedno od drugiego.
Teresa Zió³kowska”

Krajobrazy Zawadzkiego

Utrzymanie czystoœci i porz¹dku to nasza wspólna sprawa
Komisja Samorz¹dnoœci i Porz¹dku Publicznego Rady Miejskiej
w Zawadzkiem w miesi¹cu kwietniu br. dokona³a przegl¹du
istniej¹cej infrastruktury przeciwpowodziowej oraz bezpieczeñstwa
i porz¹dku na terenie miasta. Poni¿ej przedstawiamy fotorelacjê
z wyjazdowej komisji. Jak widaæ na wybranych zdjêciach nadal nie

jest na terenie naszej gminy rozwi¹zany problem z utrzymaniem
czystoœci i porz¹dku. Utrzymanie porz¹dku zale¿y tylko od nas
samych. Jak ukazuj¹ zdjêcia wykonane przez cz³onków komisji
przed nami jeszcze wiele pracy. Dopóki nie bêdziemy zwracaæ
uwagi na zaœmiecaj¹cych, to wszyscy solidarnie bêdziemy ponosiæ
koszty usuwania odpadów.

Rejon ul. Chopina w Zawadzkiem od lat jest zaœmiecany. Komisja
wnioskuje o objêcie niniejszego obszaru monitoringiem.

Rejon ulicy Dworcowej, Kolejowej i Zielonej w Zawadzkiem (obok
bocznicy kolejowej huty) pomimo wielu interwencji teren ca³y czas
jest zaœmiecany.

Rejon ul. Chopina w Zawadzkiem - czy ktoœ poznaje tê lampê?
Znowu ktoœ zrobi³ tutaj nielegalne sk³adowisko.

Rejon ulicy Dworcowej i Kolejowej (przy ogrodzeniu kinoteatru) - tak
nie mo¿e wygl¹daæ wizytówka naszego miasta.

Rejon pomiêdzy gara¿ami i stawem hutniczym, na terenie niedawno
przejêtym od starostwa tworzy siê nowe œmietnisko.

Rejon ul.Sienkiewicza (obok transformatora) - tutaj sytuacja siê
poprawi³a, ale ci¹gle jeszcze ktoœ wyrzuca œmieci.
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„Komisorz Hanusik”
„Komisorz Hanusik” Marcina Melona,
to krymina³ z mitologi¹ œl¹sk¹ w tle,
napisany po Œl¹sku. Sta³ on siê inspiracj¹
dla m³odych ludzi uczniów szkó³ œrednich
i studentów do nakrêcenia filmu na jego
podstawie. Jest to film krótkometra¿owy,
dlatego twórcy postanowili skupiæ siê tylko
na jednym rozdziale o przygodach
œl¹skiego Holmesa. Zapotrzebowanie
na kino bli¿sze tutejszej ludnoœci, ni¿ filmy
z Hollywood czy nawet te Polskie, widoczne
by³o ju¿ przed premier¹ – poprzez
zainteresowanie lokalnych mediów
i wyczekiwanie publicznoœci. Choæ
z wsparciem bywa³o ró¿nie,
od pocz¹tkowych super reakcji wydawcy
(Silesia Progress) i autora, na pomys³,
poprzez trudnoœci ze znalezieniem lokacji
i pow¹tpiewaniem, a¿ po pozytywne reakcje
poprzez pomoc i zainteresowanie.
Ci m³odzi ludzie s¹ filmowcami
z zami³owania, a nie z zawodu. Dlatego
jest to film niekomercyjny realizowany
g³ównie z ich prywatnych œrodków.
Ze wzglêdu na brak œrodków finansowych
nie mogli wynaj¹æ miejsc, które
wykorzystane zosta³by na potrzeby filmu.
Tylko dziêki wczeœniejszym realizacjom
i dobrej woli, takie miejsca uzyskali
od Dobroteki, Silesia Progress, LZS
Wojciechów oraz Miejskiego Domu Kultury
w Oleœnie. Natomiast zespó³ Oberschlesien
udostêpni³ im swój utwór, a Marzena
Rakowska i Katarzyna Œwiderska stworzy³y
now¹ piosenkê specjalnie dla filmu. Mogli
równie¿ liczyæ na wsparcie promocyjne

Powiatu Oleskiego oraz Stowarzyszenia
Osób Narodowoœci Œl¹skiej.
Na czele projektu stan¹³ – Mateusz
Pawe³czyk który jest re¿yserem
i monta¿yst¹ przedsiêwziêcia, oraz
g³ównym autorem zdjêæ, lecz nie jedynym
bo tutaj w scenach w których sam gra³
pomaga³y Roksana Opas oraz Amanda
Jendrszczok – obie równie¿ wystêpuj¹,
a Roksana dodatkowo jest odpowiedzialna
za charakteryzacjê. Odtwórca g³ównej roli
to Kamil ¯y³ka, a jego partnera
zawodowego gra Wojciech Grzemba.
Oprócz wczeœniej wymienionych wystêpuj¹
równie¿: Aleksandra Skwara, Adrian
Schulz, Natalia Kuliberda, Kamil Ma³ek
i inni.
Zapytani, dlaczego zaanga¿owali
siê w³aœnie w tak¹ inicjatywê, przekazali,
¿e zrobili to g³ównie dla w³asnej satysfakcji
i dobrej zabawy, ale równie¿ dla promocji
kultury Œl¹ska w tak atrakcyjny sposób oraz
pokazania ziem oleskich w tle.
Nie ukrywamy, ¿e byæ mo¿e równie¿ dla
zauwa¿enia nas, dziêki czemu moglibyœmy
tworzyæ kolejne filmy inspirowane nasz¹
ma³¹ ojczyzn¹. A mo¿e nawet szansa
na wymarzon¹ szko³ê i spe³nienie marzeñ?
Film mo¿na zobaczyæ na YouTube
na kanale „cseiwopo”:
https://www.youtube.com/watch?v=Nir8q0
fWvTU lub https://youtu.be/Nir8q0fWvTU
Planowane s¹ równie¿ pokazy
po³¹czone z spotkaniami z autorem ksi¹¿ki
i autorami filmu.

Wielkanocne spotkania
Œwiêta Wielkanocne kojarz¹ siê z mnóstwem ciep³ych
i przyjemnych barw. Dzieci rysuj¹ i snuj¹ plany o podarunkach, które
przynosi "Zaj¹czek", a my doroœli te¿ planujemy - zakupy,
co upieczemy i kiedy umyjemy te okna. Te œwiêta to czas zadumy,
refleksji, pe³en przemyœleñ i mi³ych spotkañ. Dlatego nauczyciele w
Publicznym Przedszkolu w Kielczy postanowili pokazaæ dzieciom
tradycje Wielkanocne, które od pokoleñ s¹ w naszej lokalnej
spo³ecznoœci przekazywane.
Do przedszkola 30 marca zaproszeni zostali lokalni kroszonkarze,
aby fachowo zaprezentowaæ jak powstaje kroszonka. Dzieci
z uwag¹ obserwowa³y pokaz tego, co u niektórych równie¿ dzieje
siê w domach. Przedszkolaki, zgodnie z nasz¹ ide¹ mog³y
uruchamiaæ swoje wszystkie zmys³y. Dotyka³y, drapa³y, w¹cha³y,
s³ucha³y i ogl¹da³y wszystko to, co przynieœli kroszonkarze. Tym,
którzy zechcieli nam zobrazowaæ jedn¹ z wielu kielczañskich
tradycji, dzieci odwdziêczy³y siê piosenk¹ i wierszem, a Panie
z kuchni zadba³y o os³odzenie przedpo³udnia. Dzieci te¿ zosta³y
nagrodzone za swoje zaanga¿owanie i cierpliwoœæ - i to ju¿ w œrodê
1 kwietnia. W tym dniu kica³ u nas Zaj¹czek, który by³ hojny dla
wszystkich przedszkolaków.
Pozostawione wczeœniej koszyczki w czarodziejski sposób
wype³ni³y ³akocie.
Oczywiœcie nie tak ³atwo mo¿na by³o znaleŸæ swoje prezenty,
wymaga³o to odrobiny sprytu i uwagi. Wszystkim dzieciom pomaga³
mi³y, sympatyczny i weso³y zaj¹czek który odwiedzi³ nasze
przedszkole, aby osobiœcie przekonaæ siê o tym, ¿e u nas s¹ same
grzeczne dzieci.
Te spotkania by³y wstêpem do Œwi¹t Wielkanocnych, które
zawsze powinny byæ weso³e, radosne i pe³ne tradycji najlepiej tych
naszych lokalnych.
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XVIII Gminny Konkurs Gawêdziarski „Œl¹skie Beranie”
W czwartek, 19 III 2015 roku, odby³ siê
w Zespole Szkolno Gimnazjalnym
w ¯êdowicach XVIII Gminny Konkurs
Gawêdziarski „Œl¹skie Beranie”, który
na sta³e wpisa³ siê w kalendarz imprez
gminnych. „Œl¹skie Beranie” w ¯êdowicach
to prawdziwa uczta œl¹skiej kultury. Dzieci
i m³odzie¿ doskonale pos³ugiwa³y siê
gwar¹, mo¿na s¹dziæ ¿e wielu z nich mówi
gwar¹ w domu. Do tego dochodzi³y
tradycyjne œl¹skie stroje. Dziewczyny
przebrane za o³my czyli babcie, ch³opcy
w ludowych koszulach, niesamowite
rekwizyty i dekoracje. Powinniœmy tê gwarê
pielêgnowaæ i ocaliæ od zapomnienia, gdy¿
o w³asnych „korzeniach” nie wolno nam
zapomnieæ. W konkursie uczestniczy³o 34
uczniów z ¯êdowic, Kielczy i Zawadzkiego.
W tym roku uczniowie szkó³ podstawowych
prezentowali monologi, zaœ gimnazjaliœci –
scenki rodzajowe. Po wys³uchaniu
prezentacji konkursowych jury przyzna³o
nastêpuj¹ce miejsca:
- w kategorii monologów
I miejsce – Artur KoŸlik - ZSG ¯êdowice
II miejsce – Martyna Cytacka- ZSG
¯êdowice
III miejsce – Antonina Kuœ– ZSG ¯êdowice
Wyró¿nienia:
Paulina Bonk -ZSG Kielcza
Mateusz Buchwald – PSP Zawadzkie
- w kategorii scenek
I miejsce – klasa III gimnazjum ZSG
¯êdowice – scenka „Rome³o i Julia
na Œlonsku”
II miejsce –klasa III gimnazjum ZSG
¯êdowice – scenka „¯ywot Œlonzoka
poczciwego abo i niy”
III miejsce – klasa I gimnazjum ZSG
¯êdowice – scenka „Przed Wielkanocom”.
Konkursowi towarzyszy³y wystêpy Zespo³u
„¯êdowianie”, prezentacje muzyczne oraz
wystawa dawnych œl¹skich sprzêtów
i obrazów. Organizatorzy zadbali równie¿
o mieszkañców, którzy w niedzielne
popo³udnie mogli podziwiaæ wystêpy
naszych „ma³ych, a zarazem wielkich”
aktorów. Oklaskom nie by³o koñca.

Martyna Cytacka

Artur KoŸlik

Œl¹skie Beranie w Izbicku
10 kwietnia uczniowie ZSG
w ¯êdowicach reprezentowali gminê
Z a w a d z k i e n a X X I I Wo j e w ó d z k i m
Konkursie ,,Œl¹skie Beranie” w Izbicku. Mi³o
nam donieœæ, ¿e znaleŸliœmy siê w gronie
laureatów. Martyna Cytacka opowieœci¹
o swojej o³mie zdoby³a I miejsce w kategorii
klas I-IV, Adam KoŸlik – III miejsce
w kategorii klas V – VI, a uczniowie klasy
I gimnazjum – II miejsce w kategorii scenek
rodzajowych (scenka „Przed
Wielkanocom”).
A oto urywek monologu, zwyciê¿czyni
Martynki Cytackiej pt.: „Rozprowka o mojej
o³mie!”
- Hm! - wszyjscy go³daj¹, ¿e ten czas tak

wartko leci - no i je richtich prowda!
Bo dopiyro bólo " Œl¹skie beranie " i zajœ
je nastêpny konkurs!
- Rechtory wosy z gowy targaj¹, bo musz¹
wymyjœliæ coœ nowego. Szkolo³rze ty¿
gimnastykuj¹ rozumy, ale powia wóm,
¿e to wcale nie je tak leko pedzieæ coœ
m¹drego.
- Jol ty¿ poszelonta³a rozumkym w mojej
ma³ej gowie i tak ¿ech wymyœló³a, ¿e powia
wom cojœ ³o o³mie.
- Hm! normalnie, to dziecka majom dwóch
o³pów i dwie o³my, ale jo³ mom ju¿ jyno o³ma,
a i to z tego bardzo siê raduja, bo mieæ o³ma
to je sroge szczyñcie!.
- Wszyscy wiom, ¿e o³ma to je tako³
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Persona, ftorol nado³wol siê
do wszystkiego. Z kuli tego, ¿e ¿yje na tym
bo¿ym œwiecie ju¿ konsek czasu, to mo³
kans ¿yciowych m¹droœci na swojich
barkach i œmia³o idzie pedzieæ, ¿e jest jak "
rodzinno³ encyklopedia " abo i " domowo³
aptyka " i " dobre rady " na ka¿dy dzieñ.
- O³ma prawie wszystko umie
i na wszystkim siê zno³, no chyba, ¿e jest
jeszcze modo³, to sie durch uczy, ale moja
o³ma mo³ ju¿ swoje lata, wychowala siedym
swoich dzieci, chowa³a ty¿ cudze, bo bo³a
rechtórk¹ we przedszkolu na Zawadzkim,
a jak poszla na penzyjo³ i urodzióly siê
wnuki, to ³onym poœwieñcio³a swój czas.
Gratulujemy!

Krajobrazy Zawadzkiego

M³odzie¿ recytuje poezjê ,,Jugend Trägt Gedichte vor”
Odby³y siê eliminacje miejsko-gminne Konkursu
Recytatorskiego w jêzyku niemieckim w ZSG w ¯êdowicach,
w którym udzia³ wziê³o 21 uczestników z piêciu szkó³. Wieczór
poetycki uœwietni³ koncert muzyczny w wykonaniu uczniów ZSG
w ¯êdowicach. Konkurs odby³ siê w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii szkó³ podstawowych: I miejsce zajê³a Olivia Kopyra,
2 miejsce Kamil Kopyra, III miejsce Julia Bryniowska, wszyscy
z ZSG w ¯êdowicach.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych: I miejsce zajê³a Paulina Kimak,
II miejsce Olivia Turek, III miejsce Robert Signus równie¿ wszyscy
z ZSG w ¯êdowicach. W kategorii szkó³ œrednich: I miejsce Sybilla
Dworaczek, II miejsce Alicja Graca, Martina Sowa wszyscy ZSP
w Zawadzkiem. Gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w eliminacjach
rejonowych!

Wieœci z Kielczy
wyró¿nienia. Wyniki konkursu przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Kategoria – szko³y podstawowe:
I miejsce – Paulina Bonk ZS-G w Kielczy
Kategoria – Gimnazjum
I miejsce – Marietta Krawiec ZS-G w Kielczy
II miejsce – Julia Gawlik PG w Wielowsi
III miejsce – Tomasz Michali ZS-G w Kielczy
Wyró¿nienia: Dominika Jêdrysik PG w Wielowsi, Natalia Klencz PG
w Jemielnicy, Marta Kluba ZS-G w Kielczy.

„Ale Jajo! Pstryk!”
Razem z konkursem kroszonkarskim „Ale Jajo!” zorganizowany
zosta³ II Miêdzyszkolny Konkurs Fotograficzny pod nazw¹ „Ale Jajo!
Pstryk!”, który tematyk¹ nawi¹zywa³ do jajka. Wziê³o w nim udzia³
w sumie siedmioro uczniów, jedna uczennica ze szko³y
podstawowej i szeœcioro uczniów z gimnazjum, którzy
reprezentowali Gimnazjum w Wielowsi i Jemielnicy oraz ZS-G
w Kielczy. Do konkursu zg³oszono 21 prac, z których wybrano
i nagrodzono cztery miejsca, a trzem pracom przyznano

fot. Paulina Bonk

fot. Marietta Krawiec

Ogólnopolskie Wybory Ksi¹¿ek w ZSG w Kielczy
Uczniowie Zespo³u Szkolno Gimnazjalnego w Kielczy wziêli
udzia³ w Ogólnopolskich Wyborach Ksi¹¿ek. Organizatorem
przedsiêwziêcia by³a redakcja miesiêcznika „Biblioteka w szkole
Online”. Wyborom patronowa³a Minister Edukacji Narodowej
Joanna Kluzik-Rostowska. Nad prawid³owym przebiegiem wyborów
czuwa³a specjalna „ruchoma” Komisja Wyborcza, która odwiedzi³a
klasy podczas wyznaczonych lekcji w celu przeprowadzenia
g³osowania. Uprawnieni do wziêcia udzia³u w wyborach otrzymali
karty do g³osowania, na których wpisali tytu³y od jednej do trzech
najciekawszych ksi¹¿ek, które czytali w ostatnim czasie. Nastêpnie
wrzucali swoje g³osy do specjalnie przygotowanej urny.
Po zakoñczeniu wyborów Komisja oraz szkolny bibliotekarz
sporz¹dzili zestawienie tytu³ów, które wskazali uczniowie
i przekazali je Organizatorowi. G³osy liczone by³y w trzech
kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI oraz klasy
gimnazjalne.
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Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”
Stowarzyszenie LGD „Kraina
Dinozaurów” jest jedn¹ z dwunastu
Lokalnych Grup Dzia³ania, które dzia³aj¹
na terenie Opolszczyzny. Obszar dzia³ania
LGD „Kraina Dinozaurów” to siedem gmin:
Chrz¹stowice, Dobrodzieñ, Kolonowskie,
Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zêbowice,
z trzech ró¿nych powiatów – oleskiego,
opolskiego i strzeleckiego.
Lokalne Grupy Dzia³ania dzia³aj¹ w ramach
osi 4 PROW – LEADER.
Dzia³ania LGD „Kraina Dinozaurów”
skupiaj¹ siê na promocji i wykorzystaniu
posiadanych walorów turystyczno –
rekreacyjnych, historycznych, kulturowych
i przyrodniczych regionu. Stowarzyszenie
prowadzi szereg dzia³añ, które przyczyniaj¹
siê do stworzenia mo¿liwoœci rozwoju
obszarów wiejskich, aktywizacji lokalnej

spo³ecznoœci i pobudzenia inicjatyw
spo³eczno – gospodarczych. Organizuje
szkolenia, spotkania, konkursy, przegl¹dy
twórczoœci ludowej, promuje lokalne
zasoby na targach, jarmarkach, prowadzi
dzia³ania informacyjne, inwentaryzacyjne,
organizuje konferencje, podró¿e studyjne,
wydaje publikacje.
Ponadto w ramach dzia³alnoœci LGD odby³y
siê nabory wniosków o dofinansowanie
z dzia³añ takich jak: „Odnowa i rozwój wsi”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”,
„Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci
nierolniczej” oraz „Ma³e Projekty”. Przed
ka¿dym z naborów LGD organizowa³o
szkolenia i konsultacje dla beneficjentów,
które pomaga³y im
w prawid³owym
aplikowaniu o œrodki unijne.
Cz³onkiem Stowarzyszenia mo¿e zostaæ

,, AJRYSY’’
We wtorek 14 kwietnia na scenie kinoteatru
w Zawadzkiem odby³a siê prezentacja ksi¹¿ki
Pana Roberta Pi¹tka pt. ,, Ajrysy’’. Pan Robert
Pi¹tek jest leœnikiem, pracownikiem
Nadleœnictwa Zawadzkie, za³o¿ycielem
Leœnego Arboretum przy Leœniczówce JaŸwin.
Jego pasj¹ s¹ irysy, od wielu lat jest hodowc¹
tych piêknych kwiatów. Trzytomowa powieœæ
,,Ajrysy’’ to baœñ fantasy, w której autor dokona³
próby o¿ywienia irysów. Powieœæ zawiera
terminologiê ³aciñsk¹ stosowan¹ w hodowli tych
roœlin. W spotkaniu z pisarzem uczestniczyli
uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Zawadzkiem oraz uczniowie Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych. Podczas spotkania
fragmenty powieœci przeczytali uczniowie
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem: Justyna Maryniak, E¿bieta
Zajdel i Kamil ¯y³ka. Spotkanie z Panem
Robertem Pi¹tkiem z pewnoœci¹ by³o
niecodzienn¹ lekcj¹ przyrody z elementami
literatury i sztuki. Autor ,, Ajrysów’’ przedstawi³
obrazy polskiej malarki Sylwii Kalinowskiej.
Wizerunki Ajrysów wykreowane przez artystkê
zdobi¹ ok³adki powieœci.
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ka¿dy, kto chce dzia³aæ na rzecz rozwoju
naszego obszaru i lokalnej spo³ecznoœci –
cz³onkowie podzieleni s¹ na 3 sektory
–publiczny, gospodarczy i osoby fizyczne.
Obecnie prowadzone s¹ prace nad
opracowaniem nowej Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2015- 2022, w której bêd¹
uwzglêdnione aktualne uwarunkowania
i potrzeby spo³ecznoœci lokalnej objêtej
obszarem LGD ,,Kraina Dinozaurów”.
Zapraszamy mieszkañców do wyra¿ania
swoich opinii i uwag w trakcie
prowadzonych przez
stowarzyszenie
konsultacji spo³ecznych.
Poni¿ej przedstawiamy mapê gminy
z zaznaczeniem projektów zrealizowanych
dziêki œrodkom pozyskanym
za poœrednictwem naszego LGD.

Krajobrazy Zawadzkiego

„Laury dla NAJLEPSZYCH GIMNAZJALISTÓW”
W sobotê, 18 kwietnia 2015 roku
podczas uroczystej, siedemnastej gali
przyznania Laurów Ziemi Strzeleckiej
przyznano „Laury dla Najlepszych
Gimnazjalistów w 2014 roku”.
Tak zwanymi „Ma³ymi Laurami” zostali
nagrodzeni uczniowie reprezentuj¹cy
ka¿de z gimnazjów z terenu naszej gminy,
wyró¿niaj¹cy siê bardzo wysokimi wynikami
w nauce, dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ i postaw¹
obywatelsk¹, a mianowicie: Agnieszka
Poliwoda, Adam Trojok, Tomasz Michali.

Agnieszka Poliwoda jest wybitnie zdoln¹
uczennic¹ Publicznego Gimnazjum nr 1
w Zawadzkiem, systematycznie
pog³êbiaj¹c¹ swoj¹ wiedzê, co owocuje
wysokimi ocenami na œwiadectwie. Zawsze
otrzymuje œwiadectwo z wyró¿nieniem.
Klasê I ukoñczy³a ze œredni¹ 5,31, klasê
II gimnazjum ze œredni¹ 5,4, natomiast
w I semestrze roku szkolnego 2014/2015
uzyska³a œredni¹ 5,00.
Posiada wyj¹tkowe zdolnoœci
matematyczne. Corocznie jest laureatk¹
b¹dŸ finalistk¹ Ogólnopolskiego Konkursu
„Kangur Matematyczny”, „Multitest
Matematyczny” czy „Alfik Matematyczny”.
W roku szkolnym 2014/2015
zakwalifikowa³a siê do etapu
Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego (w eliminacjach
gminnych zajê³a I miejsce, zdobywaj¹c
100% punktów).
Agnieszka podejmuje wiele dodatkowych
dzia³añ, wykraczaj¹cych poza realizowany
program nauczania, ambitnie d¹¿¹c
do obranych przez siebie celów. Chêtnie
anga¿uje siê we wszelkie przedsiêwziêcia
zwi¹zane z zaprezentowaniem swojej
wiedzy i umiejêtnoœci. Udziela siê
w pracach dzia³aj¹cego w szkole ko³a
muzycznego i teatralnego.
W bie¿¹cym roku szkolnym pe³ni funkcjê
przewodnicz¹cej Samorz¹du
Uczniowskiego. Aktywnie uczestniczy
w jego pracach oraz jest pomys³odawczyni¹
wielu realizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ. Jej kreatywnoœæ i pogoda
ducha s¹ zaraŸliwe, co dobrze wp³ywa
na jakoœæ podejmowanych przez ni¹
inicjatyw. Jest zawsze chêtna do pomocy,

kole¿eñska, przy tym bardzo skromna,
lubiana przez rówieœników i nauczycieli.
Anga¿uje siê równie¿ w dzia³alnoœæ
pozaszkoln¹. Od wielu lat aktywnie dzia³a
w 1 Zawadczañskiej Dru¿ynie Harcerek
POLANA - ZHR.

Adam Trojok osi¹ga bardzo dobre wyniki
w nauce (œrednia ocen 5,12) i wzorowe
zachowanie. Godnie reprezentuje
Publiczne Gimnazjum funkcjonuj¹ce
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w ¯êdowicach w konkursach
przedmiotowych i artystycznych.
Jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu
Geograficznego dla uczniów gimnazjów
2014, laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady
Przedmiotowej Matematyki „OLIMPUS”,
finalist¹ Diecezjalnego Konkursu Wiedzy
Religijnej GIMNAZJALISTA 2014 oraz
zdobywc¹ I miejsca w Wojewódzkim
Konkursie Historycznym i Wojewódzkim
Konkursie Fizycznym (etap gminny).
Jest bardzo aktywnym cz³onkiem zespo³u
„¯ÊDOWIANIE”. Reprezentowa³ szko³ê
i gminê podczas Do¿ynek Gminnych, Dni
Gminy Zawadzkie, festynów i imprez
okolicznoœciowych w Pludrach,
£agiewnikach, Szemrowicach,
Zawadzkiem i
¯êdowicach. Promowa³
wraz z zespo³em Gminê Zawadzkie
w Telewizji Silesia i TVP Opole. Wystêpowa³
jako solista podczas koncertu zespo³u
„¯êdowianie” w ramach imprezy kulturalnej
„Kolêdy Trzech Narodów” w czeskich
Otrokovicach, uczestniczy³
w Miêdzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym w Dubnicy na S³owacji
oraz w zjeŸdzie Polonii S³owackiej. Bra³
udzia³ w koncercie charytatywnym „DLA
ZUZI” w Dobrodzieniu.
Adam jest uczniem sumiennym
i odpowiedzialnym. Rzetelnie wywi¹zuje siê
z powierzonych mu obowi¹zków. Dzia³a
w s z k o l n y m K o l e Te a t r a l n y m .
Jest przewodnicz¹cym Samorz¹du
Uczniowskiego. Wspó³organizowa³ takie
akcje charytatywne, jak „PODZIEL SIÊ
DZIECI¥TKIEM” i „DARY DLA UKRAINY”.
Cechuje go skromnoœæ i wysoka kultura
osobista. Jest bardzo kole¿eñski. Mo¿na
zawsze na niego liczyæ.
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Tomasz Michali jest uczniem Publicznego
Gimnazjum funkcjonuj¹cego w Zespole
Szkolno – Gimnazjalnym im. Wincentego
z K i e l c z y w K i e l c z y, w z o r o w o
wype³niaj¹cym obowi¹zki wynikaj¹ce
ze Statutu Szko³y. Prezentuje wysok¹
kulturê osobist¹ w szkole i poza ni¹, nigdy
nie ulega szkodliwym wp³ywom i na³ogom,
reprezentuje klasê i szko³ê w konkursach
i olimpiadach, aktywnie uczestniczy
w pracach na rzecz szko³y, klasy,
œrodowiska – godnie reprezentuje szko³ê
na zewn¹trz. Uczestniczy w wielu
konkursach przedmiotowych - co najmniej
na etapie gminnym: matematyka, angielski,
geografia. Zawsze s³u¿y pomoc¹ kolegom,
szanuje pogl¹dy innych, dba
o bezpieczeñstwo i zdrowie w³asne oraz
innych osób. Godnie, kulturalnie zachowuje
siê w szkole i poza ni¹, okazuje szacunek
innym osobom. Przyk³adnie wype³nia
wszystkie obowi¹zki szkolne, samodzielnie
rozwija swoje zainteresowania,
uzdolnienia. Jego wiedza znacznie
wykracza poza zakres materia³u
programowego, co wynika z jego
samodzielnych poszukiwañ i przemyœleñ.
Szanuje i rozwija dobre tradycje szko³y, dba
o kulturê ¿ycia codziennego, przejawia
troskê o mienie szko³y, w³asnoœæ
spo³eczn¹, indywidualn¹. Zawsze
punktualny i zdyscyplinowany, o wysokiej
kulturze osobistej, odpowiedzialny
za powierzone zadania. Aktywnie pracuje
w wolontariacie i szkolnym kole Caritas.
Promuje zdrowy styl ¿ycia i zdrowe
od¿ywianie poprzez aktywne
uczestniczenie w programach
profilaktycznych. Rozpowszechnia wœród
uczniów zami³owanie do gier planszowych,
a nie tylko komputerowych. Uczestniczy
w konkursach fotograficznych. Jego prace
by³y prezentowane miêdzy innymi
na wystawie w Centrum Informacji
Turystycznej w Zawadzkiem.
Œrednia ocen Tomasza w gimnazjum
nie spada poni¿ej 5,0. W minionym
semestrze zdoby³ najwiêcej w szkole
punktów dodatnich wp³ywaj¹cych na ocenê
zachowania. Jest zastêpc¹
przewodnicz¹cego SU – wyró¿nia
go inicjatywa w dzia³aniach
oraz zaanga¿owanie.

Krajobrazy Zawadzkiego

Najlepszy Uczeñ Powiatu Strzeleckiego 2015

Anna Kot
28 marca 2015 r. w Powiatowym
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
odby³a siê uroczystoœæ podsumowuj¹ca
kolejn¹ edycjê Gala Luri 2015. W konkursie
Najlepszy Uczeñ Powiatu w kategorii szkó³
podstawowych zwyciê¿czyni¹ zosta³a Anna
Kot uczennica klasy 6b z Publicznej Szko³y
Podstawowej w Zawadzkiem.
Ania od najm³odszych klas jest wzorow¹
uczennic¹. Wszechstronnie uzdolniona,
pracowita, ambitna i sumienna. Osi¹ga
bardzo wysokie wyniki w nauce, zajmuje
wysokie miejsca w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych oraz
sportowych. Wyró¿nia siê w konkursach
matematycznych, jêzykowych,
recytatorskich, teatralnych, sportowych.
Jest uczennic¹ wybitnie uzdolnion¹
matematycznie. Ju¿ w klasie czwartej
osi¹ga³a bardzo wysokie miejsca
w konkursach matematycznych w roku
2012/13:
- I miejsce i Tytu³ Laureata w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym „Sezam 2012”
- I miejsce i Tytu³ Laureata w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym „Geniusz 2013”
- Wyró¿nienie w Miêdzynarodowym
Konkursie Matematycznym „Kangur 2013”

w kategorii Maluch
W roku 2013/14
- I miejsce i Tytu³ Laureata w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym „Pionier 2013”
- I miejsce i Tytu³ Laureata w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym „Odkrywca
2014”
- Wyró¿nienie w Miêdzynarodowym
Konkursie Matematycznym „Kangur 2014”
w kategorii Beniamin
- Finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego
- Finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Jêzyka Angielskiego
W roku 2014/15 (dotychczas)
- Wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym „Pionier 2014”
- Finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego
- Laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Jêzyka Angielskiego.
- Finalistka Wojewódzkiego Konkursu

Jêzyka Polskiego
- I miejsce w Rejonowym Konkursie
Recytatorskim „Las w poezji”
Ania ma równie¿ du¿e osi¹gniêcia
sportowe w p³ywaniu. Jest cz³onkiem Sekcji
P³ywackiej DOKiS „VEGA” Dobrodzieñ.
Jej sukcesy w tej dziedzinie to:
- I miejsce na 50m stylem motylkowym
k a t . 11 l a t o P u c h a r B u r m i s t r z a
Dobrodzienia,
- II miejsce na 50m i 100m stylem
motylkowym kat.11 lat - Wojewódzka Liga
Miast
- III miejsce na 200m, 400m
stylem
zmiennym kat.13 lat w Wojewódzkiej Lidze
Miast
- Powo³anie do Wojewódzkiej Kadry
M³odzików w p³ywaniu na rok 2015
- II miejsce na 100m stylem motylkowym
kat.11-12 lat Miêdzynarodowy Meeting
P³ywacki
Gratulacje!!!
Maria Andrzejewska

Zbiórka okularów
Wspólnota Misyjna „Paulus”, dzia³aj¹ca
przy Parafii w Kielczy, serdecznie dziêkuje
wszystkim mieszkañcom Gminy
Zawadzkie, którzy z sercem zaanga¿owali
siê w zbiórkê okularów na rzecz ubogich
dzieci i doros³ych z Afryki. Dziêki
¿yczliwoœci mieszkañców uda³o siê zebraæ
483 pary okularów, z czego 338 par zebrali
parafianie z Kielczy podczas zbiórki w dniu
15 marca 2015 r., a 145 par - pozostali
mieszkañcy gminy, za poœrednictwem
pojemnika wystawionego w Urzêdzie
Miejskim w Zawadzkiem. Pozyskane
okulary przekazane zosta³y do Kliniki
Okulistycznej „Oculus” z Jaworzna, której
lekarze s¹ pomys³odawcami oraz
organizatorami akcji bezp³atnych badañ
wzroku dla mieszkañców Afryki, gdzie
z powodu trudnej sytuacji gospodarczej
i spo³ecznej, poziom opieki medycznej stoi
na bardzo niskim poziomie. W du¿ej czêœci

kontynentu takiej opieki nie ma w ogóle,
a wiêkszoœæ dzieci nigdy nie mia³a kontaktu
z lekarzem. O badaniu oczu te¿ ma³o kto
s³ysza³. Wiele afrykañskich dzieci
ma w zwi¹zku z tym problemy ze wzrokiem,
a to powoduje trudnoœci w nauce
i w zdobyciu dobrego wykszta³cenia,
co z kolei przek³ada siê bezpoœrednio na
jakoœæ ¿ycia tych dzieci w przysz³oœci.
Badanie wzroku oraz mo¿liwoœæ
dostarczenia im odpowiednich okularów
jest dla nich wielk¹ szans¹. Tê szansê
dajemy im i my – poprzez z³o¿ony z serca
dar w postaci u¿ywanych okularów, które
poprzez Klinikê „Oculus” z Jaworzna,
Fundacjê „Dzieci Afryki” oraz polskich
misjonarzy przekazane zostan¹ nastêpnie
potrzebuj¹cym z Etiopii, Ghany, Kamerunu,
Mauretanii, Namibii i Ugandy. Szczegó³owy
opis tej wspania³ej inicjatywy oraz zdjêcia
z szeœciu wypraw polskich okulistów
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do Afryki mo¿na zobaczyæ na stronie
www.okuliscidlaafryki.pl.
Osoby zainteresowane zapraszamy
jednoczeœnie na wystawê fotografii „Misja”,
która prezentowana bêdzie w Urzêdzie
Miejskim w Zawadzkiem w dniach 5-8 maja
2015 r. Wystawa poœwiêcona jest
misjonarzom pracuj¹cym w ubogich
krajach Afryki Subsaharyjskiej. Ukazuje
codzienne ¿ycie, trudy, radoœci i cierpienie
ludnoœci afrykañskiej.

Krajobrazy Zawadzkiego

Wieœci z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem
Œwiêto liczby ?
Z lekkim poœlizgiem, ze wzglêdu
na wszechobecn¹ grypê, która skutecznie
zdziesi¹tkowa³a spo³ecznoœæ naszego
gimnazjum, obchodziliœmy w naszej szkole
Œwiêto liczby ð. Amerykanie obchodz¹
go 14 marca, bo inaczej zapisuj¹ daty,
a europejczycy 22 lipca. Liczba Pi, która
by³a nasz¹ solenizantk¹, ciekawostki
i wa¿ne wydarzenia z ni¹ zwi¹zane, by³y
tematem projektu edukacyjnego
przygotowanego przez uczniów z klasy IIc
Jakuba P³aczek, Kamila Jeziorowskiego,
Adama Stasza i Dawida Michalskiego pod
opiek¹ pani Bo¿eny Nawrot. Przygotowan¹
prezentacjê przedstawili swoim
rówieœnikom i cieszy³a siê ona du¿ym
zainteresowaniem. Na koniec ch³opcy
przedstawili kilka wierszy opiewaj¹cych
liczbê Pi, gdy¿ wzbudzi³a ona fascynacjê
wielu poetów, min. naszej noblistki Wis³awy
Szymborskiej. Podzielimy siê teraz mniej
wyszukanym dzie³em:
Liczba Pi w sklepiku ¿y³a
ci¹gle tam po prostu œni³a
nazywana niewymiern¹
W szkole te¿ by³a miern¹
W kole siê zawieruszy³a
Na obwodzie ci¹gle ¿y³a
W polu ko³a te¿ liczona
I nie czu³a siê zdradzona
Lecz do rombu nie miesza³a
Bo ta Pi, to liczba ma³a.

punktów. Agnieszka Poliwoda otrzyma³a
tytu³ finalistki tego¿ konkursu, zajmuj¹c
razem ze swoim koleg¹ z klasy znacz¹ce
miejsce w elicie opolskiej m³odzie¿y
o wyj¹tkowych zdolnoœciach
matematycznych.
Uczniowie Ci nie przypadkowo zdobyli
te tytu³y. Ciê¿k¹ prac¹ pog³êbiaj¹ swoj¹
wiedzê, rozwijaj¹c swoje pasje,
s¹ nieprzeciêtni, niezmordowani w drodze
do realizacji swoich celów. Sukcesy
Szymona i Agnieszki to nie wszystko.

Sukcesy

W tym roku szkolnym uczniowie
naszego gimnazjum "zgarnêli prawie
wszystkie miejsca na podium " w gminnych
eliminacjach wojewódzkich konkursów
przedmiotowych i tak : z fizyki 2 m-ce zaj¹³
Szymon Kochanek,3 m-ce Adam
Lewandowski, z chemii 1 m-ce Szymon
Kochanek, 2 m-ce Marcin Skrzypiec, 3 m-ce
Adam Lewandowski, z biologii 1 m-ce
Szymon Kochanek, 2 m-ce Julia Zarêba,
3 m-ce Adam Lewandowski, z geografii
2 m-ce Adam Lewandowski, 3 m-ce Micha³
Krafczyk, z historii 2 m-ce Szymon
Kochanek, 3 m-ce Adam Lewandowski

zawadczañskich

gimnazjalistów
Ju¿ zakoñczy³y siê wojewódzkie eliminacje
konkursów przedmiotowych, wiêc chcemy
siê troszkê pochwaliæ a raczej podzieliæ
radoœci¹ z naszych tegorocznych
sukcesów w tych presti¿owych zawodach.
W tym roku wœród naszych gimnazjalistów
mamy finalistkê i laureata Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego. Szymon
Kochanek zosta³ laureatem, a tym samym
bêdzie zwolniony z czêœci matematycznej
Egzaminu Gimnazjalnego ze 100% iloœci¹

„Nadesz³a godzina” na deskach kinoteatru
Przed œwiêtami aktorzy dzia³aj¹cy w kole teatralnym
przygotowali dla mieszkañców Zawadzkiego misterium paschalne
pt. „Nadesz³a godzina”. Prawie godzinne przedstawienie by³o
wspólnym przedsiêwziêciem grupy teatralnej i chóru Colnovica.
Historia mêki Chrystusa od ostatniej wieczerzy do ukrzy¿owania
wzbogacona zosta³a refleksyjnymi tekstami i przejmuj¹cym
œpiewem, które zabrzmia³y w Kinoteatrze w niedzielê 15 marca.
Tydzieñ póŸniej misterium wystawione zosta³o w koœciele
parafialnym w Kolonowskiem.
Aktorzy – jak zawsze zreszt¹ - stanêli na wysokoœci zadania,
wspaniale wcielaj¹c siê w odgrywane przez siebie role biblijnych
postaci. Oba przedstawienia zebra³y wiele pozytywnych opinii.
Okaza³y siê te¿ – zgodnie z za³o¿eniem - wzruszaj¹cym
przygotowaniem do œwi¹t Wielkiej Nocy.
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i Marcin Skrzypiec. W jêzykach te¿
"wymietliœmy" konkurencjê i tak: z jêzyka
polskiego 1 m-ce w etapie gminnym
wojewódzkiego konkursu zajê³a Agnieszka
Poliwoda, 3 m-ce Natalia Kucharczyk,
z jêzyka angielskiego 1 m-ce Adam
Lewandowski, 2 m-ce Wiktoria Saternus,
3 m-ce Agnieszka Poliwoda, a z jêzyka
niemieckiego bezkonkurencyjna by³a Julia
Skoluda, która jest ubieg³oroczn¹ laureatk¹
tego konkursu.

Przys³owiow¹ wisienk¹ na torcie jest
wybór uczennicy
naszego gimnazjum
na Najlepszego Ucznia Powiatu
Strzeleckiego w kategorii najlepszy uczeñ
gimnazjum. Ten tytu³ otrzyma³a Julia
Skoluda , jesteœmy bardzo dumni z tego
wyboru.
Tegoroczne sukcesy zawadczañskich
gimnazjalistów s¹ najlepsz¹ wizytówk¹
naszej szko³y, szko³y, która dziêki
wysokiemu poziomowi nauczania,
pozytywnie motywuj¹cej atmosferze
umo¿liwia wszechstronny rozwój,
rozwijanie zainteresowañ i realizacje pasji
wœród m³odzie¿y.

Krajobrazy Zawadzkiego

Teatralna uczta
Najwiêkszy sukces w oczach jury i publicznoœci osi¹gnêli uczniowie
klasy II b.
Z okazji Dnia Teatru zorganizowano równie¿ konkurs plastyczny dla
uczniów pt.: „Moja ulubiona postaæ bajkowa, baœniowa lub filmowa".
Zarówno technika, jak i dobór materia³ów by³y dowolne. Uczniowie
wykazali siê du¿¹ pomys³owoœci¹ w tej kwestii. Powsta³y prace
na papierze w ró¿nym formacie a tak¿e kompozycje przestrzenne.
Do wykonania prac wykorzystano: kredki, pisaki, farby, bibu³ê,
brokat, plastelinê, w³óczkê, foliê aluminiow¹, tkaninê, styropian,
g¹bkê, masê plastyczn¹ i inne materia³y. Wœród ulubionych postaci
znaleŸli siê miêdzy innymi: Arielka, Bolek i Lolek, Królewna Œnie¿ka,
Kot w Butach, Roszpunka. Wp³ynê³y 43 prace. Jury ocenia³o poziom
artystyczny i estetykê.
W klasach I – III nagrodzono: I miejsce – Laura Nowak Ia, Emilia
Walendziñska Ia, Emilia Klonz IIIb; II miejsce – Wiktoria Winkler Ib,
Anastazja Andraczek Ia, Jakub Rudzik IIIa; III miejsce – Jakub
Siemi¹tkowski Ib, Kinga Ka³mucka Ia, Arkadiusz Ka³mucki IIIb,
Nikola Wiœniewska IIIa, Amelia Nowak Ib, Magdalena Radziej IIa,
Julia Koza Ib, Maja Ibrom Ib.
W klasach IV – VI nagrodzono: I miejsce – Nikola Piskorz Via, II
miejsce – Martyna Polinska VIa, III miejsce – Julia Stêpieñ IVb, Piotr
Wiœniewski IVa, Klaudia Zarêba VIb, Gabriela Piêtka Vb, Patrycja
Palus IVc, Antonina Brolik Va, Joanna Krauz Ivb
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz s³odycze
ufundowane przez Radê Rodziców naszej szko³y. Wszystkich
mi³oœników sztuki teatralnej serdecznie zapraszamy za rok.

24 marca br. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie PSP
w Zawadzkiem zorganizowali XV Rejonowy Przegl¹d Ma³ych Form
Teatralnych. W tym roku mieszkañcy oraz zaproszeni goœcie Gminy
Zawadzkie mieli mo¿liwoœæ podziwiaæ wystêpy m³odych artystów
w Kinoteatrze. Jury ocenia³o grê aktorsk¹, scenografiê, ruch
sceniczny oraz ogólne wra¿enie. Przegl¹d odbywa³ siê w trzech
kategoriach wiekowych. Pierwsi zaprezentowali siê uczniowie klas
IV-VI.
Zespó³ z kl. VI b przedstawi³ „ Z wizyt¹ na Zielonym Wzgórzu”
a uczennice klas Vb i IVa przedstawienie „Aschenputtel”. Jury
wyró¿ni³o zespól z kl. VIb.
Po po³udniu najm³odsi aktorzy z Publicznego Przedszkola nr 2
z Oddzia³em Integracyjnym w Zawadzkiem przedstawili „ Rzepkê”
inscenizowan¹ przez K. Kimak, K. Rudzik i B. Lepiorz a grupa
aktorów z Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddzia³em ¯³obkowym
w Zawadzkiem pod opiek¹ M.Pilawy-Grycan wcieli³a siê w postacie
„Bajki o szczêœciu”. Oba przedstawienia wzbudzi³y aplauz wœród
licznie zgromadzonej widowni.
Kolejn¹ atrakcj¹ Rejonowego Przegl¹du by³y wystêpy uczniów
klas I-III Niepublicznej Szko³y Podstawowej w Bzinicy Starej oraz
PSP w Zawadzkiem. Publicznoœæ mia³a okazjê podziwiaæ wystêpy
nastêpuj¹cych grup:
- kl. II a w adaptacji baœni „ Jaœ i Ma³gosia czyli zab³¹dzeni
w smerfnym lesie”- opiekun G. Machelska,
- kl.IIIa w „Spotkaniu z D¿inem”- opiekun K. Sztêborowska,
- kl. IIIb w „ Muzykalnych ¿artach”- opiekun I.S³awska,
- szko³a z Bzinicy wystawi³a „ Królow¹ Œniegu”-opiekunA. Lenart
oraz ko³o teatralne w j. niemieckim pokaza³o „Pizzê dla babci”opiekun M. ¯uchowska.

K. Wala, J. Loñska, D. Malik, M. Jaskólska

Razem dbajmy o nasze si³ownie

mieszkañcy powinniœmy staraæ siê, aby te miejsca by³y wspania³ym
punktem do czynnego spêdzania wolnego czasu, nie zaœ terenem
zanieczyszczonym czy zdewastowanym. Zwracajmy uwagê tym,
którzy nie przestrzegaj¹ regulaminu korzystania z obiektów. Dbajmy
o nasze nowe miejsca, aby s³u¿y³y nam przez d³ugie lata. Nasze
otoczenie to nie tylko granice naszej nieruchomoœci.

W miesi¹cu marcu br. oddane zosta³y do u¿ytku dwie si³ownie
napowietrzne w Zawadzkiem przy ulicy Nowe Osiedle oraz przy
ulicy Powstañców Œl¹skich, o które ka¿dy z nas powinien dbaæ. Nie
s¹ to jeszcze obiekty monitorowane, wiêc nie ma mo¿liwoœci
nagrywania, a co za tym idzie
ewentualnego wyci¹gania
konsekwencji w stosunku do osób niszcz¹cych obiekt. Jednak to my
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Zawadzkiego z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomoœci informacji o numerach i granicach obwodów g³osowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
przystosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych i g³osowania korespondencyjnego w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 10 maja 2015 r.:
Na podstawie art. 16 §1 i art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póŸn. zm.), uchwa³y
Nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podzia³u Gminy Zawadzkie na sta³e obwody g³osowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uchwa³y Nr XLV/456/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
25 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów g³osowania Gminy Zawadzkie do stanu faktycznego oraz Zarz¹dzenia
Nr 32/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ
10 maja 2015 r., podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych
i g³osowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 10 maja 2015 r.:

Nr obwodu
1

2

3

4

Granice obwodu
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 nr 25, Stawowa,
Szpitalna, Zacisze, Zielona
Zawadzkie, ulice:
Opolska od nr 27 do nr 60 i od nr 62 do koñca,
1 Maja, Kani, Moniuszki, Sienkiewicza,
Szaflika, Œwierczewskiego, Dêbowa,
Koœcielna, Krótka, Ligonia, Miarki,
Mickiewicza, Szymanowskiego, Œwierklañska
Zawadzkie, ulice:
Bogus³awskiego, Chopina, Kiliñskiego,
Kurpiñskiego, Osiedle Œwierkle,
Paderewskiego, Ziai, Opolska 61 A do 61 G
Zawadzkie, ulice:
Powstañców Œl. 3, 5, 3A, 3a, 13, 15, 17, 19,
Handlowa, Nowa, Powstañców Œl¹skich 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11

5

So³ectwo ¯êdowice

6

So³ectwo Kielcza

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Kinoteatr w Zawadzkiem ul. Dworcowa 3a
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepe³nosprawnych
Komisja wyznaczona do g³osowania
korespondencyjnego

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Zawadzkiem ul. Dêbowa 11

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddzia³em
Integracyjnym w Zawadzkiem
ul. Paderewskiego 1
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem
ul. Opolska 47
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepe³nosprawnych
Komisja wyznaczona do g³osowania
korespondencyjnego
Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w
¯êdowicach
ul. Strzelecka 35
Zabytkowa Chata w Kielczy
ul. Dobrego Pasterza 35
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepe³nosprawnych
Komisja wyznaczona do g³osowania
korespondencyjnego

W dniu g³osowania lokale wyborcze bêd¹ otwarte w godz. od 7.00 – 21.00.
Wyborca niepe³nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póŸn. zm.)
oraz wyborca, który najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy 75 lat, mo¿e z³o¿yæ wniosek do Burmistrza o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa
do g³osowania w jego imieniu. Zamiar g³osowania przez pe³nomocnika mo¿na zg³aszaæ najpóŸniej do dnia 4 maja 2015 r.
Zgodnie z art. 53a Kodeksu wyborczego ka¿dy wyborca mo¿e g³osowaæ korespondencyjnie. Zamiar g³osowania korespondencyjnego
mo¿na zg³aszaæ najpóŸniej do dnia 27 kwietnia 2015 r.

Burmistrz Zawadzkiego
/-/ Mariusz Stachowski
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Laur Ziemi Strzeleckiej dla Alfreda Feliksa

Laureatem siedemnastej edycji konkursu
„Laur Ziemi Strzeleckiej” w kategorii
dzia³alnoœæ wychowawcza zosta³ Alfred
Feliks. Pan Alfred Feliks od 45 lat jest
cz³onkiem Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, gdzie
od 1976 roku pe³ni nieprzerwanie funkcjê
Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Zak³adowego
PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem.
Oprócz wieloletniego kierowania
Oddzia³em PTTK, Pan Feliks pe³ni³ ró¿ne

funkcje spo³eczne, m.in. by³: cz³onkiem
Zarz¹du Wojewódzkiego w Opolu (1976 1990), Prezydium Zarz¹du Wojewódzkiego
w Opolu (1975-1990), Regionalnego
Oœrodka Programowego PTTK w Opolu
(1990-1999), Zarz¹du Porozumienia
Prezesów Województwa Opolskiego
(1999-nadal). Jest organizatorem
niezliczonej iloœci imprez turystycznych,
wypraw krajowych i zagranicznych
realizowanych dla uczestników z terenu
Powiatu Strzeleckiego. Oddzia³ pod
kierunkiem Pana Feliksa ci¹gle rozwija
i rozszerza swoje dzia³ania, organizuj¹c
szczególnie du¿o imprez turystycznych dla
dzieci i m³odzie¿y, którzy stanowi¹ obecnie
po³owê cz³onków OZ/PTTK. Dzia³alnoœci¹
krajoznawczo-turystyczn¹ zainteresowa³
tak¿e zak³ady pracy i instytucje oraz w³adze
samorz¹dowe gmin Zawadzkie,
Kolonowskie, Jemielnica, Strzelce
Opolskie. Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ Pana
Alfreda jest skuteczne propagowanie wœród
mieszkañców ww. gmin zami³owania
do turystycznych wypraw, zdobywania
wiedzy o zwiedzanych regionach,
do poszanowania dóbr kultury i przyrody,

kszta³towania nawyku aktywnego
i zdrowego spêdzania wolnego czasu.
Podczas pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹
prezes Feliks zwraca szczególn¹ uwagê
na poszanowanie dóbr kultury i przyrody.
Jest jednym z inicjatorów projektu
dotycz¹cego rozwoju turystycznego „Doliny
Ma³ej Panwi” oraz wspó³autorem sieci
œcie¿ek pieszo-rowerowych
przebiegaj¹cych przez Gminê Zawadzkie
i Kolonowskie. Za swoj¹ postawê
spo³eczn¹, za zas³ugi na rzecz krzewienia
turystyki i krajoznawstwa zosta³
uhonorowany wieloma odznaczeniami
organizacyjnymi i pañstwowymi, takimi jak
Odznaka „Zas³u¿ony dla Opolszczyzny”
(1983), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1986),
Kordelas „Zas³u¿ony dla Lasów
Pañstwowych” (2009), Medal „Nauczyciel
Kraju Ojczystego” Zarz¹du G³ównego
PTTK i Ministerstwa Edukacji Narodowej
( 2 0 11 ) , „ M e d a l K o m i s j i E d u k a c j i
Narodowej” (2011). Pan Alfred Feliks cieszy
siê ogromnym autorytetem spo³ecznym.
Pomimo tych wszystkich sukcesów
pozosta³ skromnym i bezinteresownym
cz³owiekiem.

Uczniowie z pasj¹ w ZSP Zawadzkie

M³odzie¿ ucz¹ca siê w ZSP w Zawadzkiem
stanowi bardzo zró¿nicowan¹ grupê.
Znajdujemy w niej miêdzy innymi
sportowców, którzy realizuj¹ swoje
potrzeby aktywnoœci ruchowej w grach
zespo³owych – pi³ce rêcznej, no¿nej,
siatkowej i koszykówce. Z dyscyplin
lekkoatletycznych najpopularniejsze s¹
biegi na 60 i 100 metrów, sztafeta 4x100
metrów, pchniêcie kul¹, rzut dyskiem oraz
skoki w dal.
Najwiêksze osi¹gniêcia sportowe maj¹
na swoim koncie pi³karze rêczni, którzy
w tym roku po raz czwarty zdobyli
mistrzostwo województwa opolskiego. Aby
byæ dobrymi zawodnikami ch³opcy: Pawe³
Zagórowicz, Piotr Puszkar, Ireneusz
Kwasik, £ukasz Szulc, Maciej Garbowski,
Mateusz Piesiak, Micha³ Kaczyñski
trenowali od lat pod czujnym okiem pana
£ukasza Morzyka. W naszej szkole mog¹
te¿ liczyæ na pomoc nauczycieli
wychowania fizycznego – panów: Marka

Kota i Marka Binkowskiego. Równie¿
w licealiadach województwa opolskiego
nasi uczniowie osi¹gaj¹ bardzo dobre
wyniki. Jest to mo¿liwe dziêki dobrej bazie
s p o r t o w e j s z k o ³ y, z a a n g a ¿ o w a n i u
nauczycieli wych. fizycznego
i systematycznym treningom m³odzie¿y.
Spore sukcesy uczniowie mog¹ odnotowaæ
w innych dyscyplinach indywidualnych –
np. w karate, czy tenisie sto³owym. Nasze
licealistki – Ewa i El¿bieta Zajdel
to mistrzynie Polski w karate. W tenisie
sto³owym Anna Goszty³a zdoby³a
wicemistrzostwo Polski. Ania trenuje pod
okiem pani Marty Lityñskiej. Swoje pasje
naukowe uczniowie rozwijaj¹ bior¹c udzia³
w wielu olimpiadach i konkursach. Mamy
osoby, które wykazuj¹ zdolnoœci techniczne
– zespó³ w sk³adzie Ewa Zajdel, Patryk
D³ugosz i £ukasz Pi³acki w ramach
k o n ku rs u „Exp l o ry” p r a co w a ³ n a d
urz¹dzeniem „Ekosen”. Urz¹dzenie to
zyska³o uznanie ekspertów i by³o
prezentowane w Gdyni na etapie krajowym
konkursu.
Bartosz Pamu³a to œcis³owiec, który nie ma
sobie równych w olimpiadach i konkursach
matematycznych, technicznych. Nie
wyklucza to jego osi¹gniêæ
humanistycznych- jest finalist¹
Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla
Ministrantów i Lektorów.
Prawdziw¹ erudytk¹ mo¿na nazwaæ
Monikê W¹sik interesuj¹c¹ siê naukami
matematyczno – przyrodniczymi,
fotografi¹, literatura polsk¹ i angielsk¹. Jej
zainteresowania zaowocowa³y
uczestnictwem w etapach wojewódzkich
olimpiad: biologicznej, ekologicznej,
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j. polskiego i matematyki. Monika bra³a
równie¿ udzia³ w konkursach:
neurobiologicznym, geograficznym oraz
w kilku konkursach matematycznych
i literackich. Najwiêkszym jej osi¹gniêciem
by³o 3 miejsce w okrêgowym etapie Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia.
Humanist¹ wysokiej klasy okaza³ siê Kamil
¯y³ka. Jego pasje historyczne i teologiczne
zaowocowa³y zdobyciem I miejsca w X
Konkursie Papieskim. G³ówn¹ nagrod¹ w tym
konkursie by³a wycieczka do Rzymu, któr¹
Kamil odby³ w lipcu 2014 r. Lista osi¹gniêæ
Kamila jest znacznie d³u¿sza – obejmuje
m.in.. I miejsce w woj. opolskim w konkursie
„Poznajemy Ojcowiznê” i Grand Prix
w ogólnopolskim etapie tego¿ konkursu.
Sporymi osi¹gniêciami mo¿e pochwaliæ siê
równie¿ Adrian Smieszko³. Niedawno zosta³
finalist¹ Konkursu Wiedzy o Kazimierzu
Wielkim. Po raz drugi zakwalifikowa³ siê
do fina³u regionalnego Konkursu Wiedzy
Geologicznej, który odbêdzie siê pod koniec
kwietnia w Sosnowcu.
Uczniowie klas technicznych
i zawodowych wykazuj¹ spore
zainteresowania specjalistyczne. Mateusz
Kaniak jest mi³oœnikiem japoñskiej sztuki
sk³adania papieru – orgiami. Jego prace
zachwycaj¹ precyzja i estetyk¹. Adam
Bogdon w klubie modelarskim od lat sk³ada
modele p³ywaj¹ce. Jest mistrzem Polski
indywidualnie i grupowo w tej dziedzinie.
Ma³a szko³a, nieliczna kadra – a jednak
m³odzie¿ z Zawadzkiego i okolicznych
miejscowoœci ma mo¿liwoœæ rozwijania
swoich zainteresowañ i pasji. Zawsze
znajdzie ¿yczliwe osoby, które pomog¹ w ich
realizacji. Liczne ko³a zainteresowañ, projekty
unijne, organizowane wycieczki i wyjazdy
warsztatowe pozwalaj¹ na pe³ny rozwój
m³odego cz³owieka.
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Sezon turystyczny 2015 rozpoczêty
Po zimowej przerwie turyœci z OZ/PTTK
„Huta Andrzej” w Zawadzkiem rozpoczêli
sezon 2015. Inauguracja turystyki pieszej
nast¹pi³a 7 marca tradycyjnym Rajdem
Kijkowym „Zamek K¹ty 2015”. Blisko 80
osób dotar³o œcie¿kami leœnymi
N a d l e œ n i c tw a Za w a d z k i e d o D P S
w Zawadzkiem, gdzie w kaplicy Zameczku
Myœliwskiego krótkim nabo¿eñstwem
(odprawionym w intencji turystów) powita³
ich br. Pawe³. Dalszy ci¹g spotkania odby³
siê w œwietlicy DPS, podczas którego, przy
posi³ku turystycznym, prezes zarz¹du
OZ/PTTK kol. A. Feliks omówi³ zamierzenia
na najbli¿szy rok, zaprezentowano równie¿
ciekawostki krajoznawcze, wspominano
o d b y t e w y p r a w y, d z i e l o n o s i ê
doœwiadczeniami, dyskutowano na temat
planowanych obchodów 50-lecia Oddzia³u
PTTK w Zawadzkiem. Mi³ym akcentem by³y
podziêkowania od wszystkich turystów, dla
odchodz¹cego na emeryturê, d³ugoletniego
Nadleœniczego Nadleœnictwa Zawadzkie
p.. Zdzis³awa Siewiery.
Tradycyjnie dopisa³a pogoda i cele rajdu
w pe³ni zosta³y osi¹gniête:
- Uczczenie 50-lecia OZ/PTTK
w Zawadzkiem.
- Popularyzacja turystyki rodzinnej
w ramach has³a ZG/PTTK „Turystyka ³¹czy
pokolenia”.
- Popularyzacja turystyki pieszej,
a szczególnie techniki chodzenia z kijkami
„NordicWalking”.
- Poznanie uroków lasów Doliny Ma³ej
Panwi, zw³aszcza zespo³u przyrodniczokrajobrazowego „Malepartus”.
- Zdobywanie punktów do odznak turystyki
kwalifikowanej: Odznaki Turystyki Pieszej,
Turysta Przyrodnik Doliny Ma³ej Panwi
i innych.
O powodzeniu imprezy œwiadczy³y
„zadowolone miny” jej uczestników
przyby³ych z ró¿nych stron naszego
i s¹siednich regionów.
Dziêkujemy wszystkim osobom, które
do organizacji rajdu siê przyczyni³y,

szczególnie gospodarzom DPS
w Zawadzkiem.
Kolarze sezon turystyczny rozpoczêli 18
kwietnia. W tym to dniu odby³
siê organizowany wspólnie z GOSiT-em
w Zawadzkiem, przy wsparciu w³adz Gminy
Zawadzkie i Kolonowskie oraz
Nadleœnictwa Zawadzkie, XIV Wiosenny
Rajd Rowerowy Œcie¿kami Gmin Doliny
Ma³ej Panwi „Wiosna 2015”. Na mecie na
Stadionie Miejskim w Zawadzkiem stawi³o
siê blisko 200 osób. Impreza przeznaczona
b y ³ a s z c z e g ó l n i e d l a m ³ o d z i e ¿ y,
którakolejny raz nie zawiod³a. Przyby³y
dru¿yny SKKT-PTTK z PSP i PG
w Zawadzkiem, ZSG z ¯êdowic i Kielczy,
z ZSS w Zawadzkiem, z PSP Staniszcze
Wielkie-Kolonowskie 3, z PG Kolonowskie,
z PSP w Jemielnicy. Spora grupa
rowerzystów reprezentowa³a równie¿
seniorów, wœród których dominowali

cz³onkowie ko³a „Kamienie Szlachetne”
ze Strzelec Opolskich i Komisji Turystyki
KolarskiejOZ/PTTK w Zawadzkiem,
pojawili siê reprezentanci Ko³a „Jednoœlad”
z Dobrodzienia oraz nasi przyjaciele
z Gliwic.
Wszyscy uczestnicy, po przybyciu na metê,
mogli skorzystaæ z posi³ku turystycznego
sfinansowanego przez GOSiT. Jego
pracownicy wsparli tak¿e naszych
„kucharzy” przy obs³udze ro¿na.
Po oficjalnym otwarciu Rajdy, przyst¹piono
do konkursów: rowerowego slalomu
na czas, rzutów lotkami i pi³eczkami
do kosza oraz konkursu krajoznawczego,
zorganizowanego w nowej formie. Pytania
do tego konkursu przygotowa³a Komisja
Krajoznawcza (powo³ana do dzia³ania
w tym roku). Na pytania w konkursie
odpowiada³a grupa osób niezale¿nie
od wieku w jednej kategorii. Skala trudnoœci
pytañ by³a bardzo ró¿na - od bardzo
³atwych, do bardziej ambitnych. Wyniki
konkursu by³y zaskakuj¹ce, a jego forma
uznana za interesuj¹c¹. Najlepsi
w poszczególnych konkurencjach zostali
nagrodzeni medalami, dyplomami
i upominkami rzeczowymi.
Dosyæ surowa pogoda
nie przeszkadza³a uczestnikom Rajdu
i wszystkie punkty jego regulaminu zosta³y
w pe³ni zrealizowane.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim,
którzy przyczynili siê do organizacji
i przeprowadzenia imprezy. Szczególne
podziêkowania kierujemy
do przedstawicieli policji, którzy bardzo
sprawnie i bezpiecznie pomogli dotrzeæ
uczestnikom na Stadion Miejski
w Zawadzkiem.
Zarz¹d OZ/PTTK
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Rozmaitoœci
Porady na majowy piknik:
1. Jedzenie zapakuj do szczelnie
zamykanych pojemników.
2. Zrezygnuj z potraw t³ustych i czekolady
– rozp³yn¹ siê w cieple.
3. Pamiêtaj o napojach – najlepiej wodzie lub
lemoniadzie. Unikaj gazowanych – wzmagaj¹
pragnienie.
4. Nie zapomnij o jednorazowych kubkach i talerzykach, a tak¿e
odœwie¿aj¹cych chusteczkach do r¹k.
5. Jeœli chcesz wzi¹æ na piknik jedzenie, które musi byæ sch³odzone
(np. mleczne desery dla dzieci), w³ó¿ je do torby termicznej razem
ze specjalnymi mro¿¹cymi wk³adami.

K¹cik kucharski

Wiosenne porady:
Po szarej zimie wprost nie mo¿emy oderwaæ oczu od doniczek
z kolorowymi wiosennymi roœlinami. Niektóre pojawi³y
siê w kwiaciarniach, na bazarach i w supermarketach ju¿ pod koniec
zimy, jednak teraz wybór jest du¿o wiêkszy. Nie opierajmy siê ich
wdziêkowi. Nie s¹ drogie, a wraz z nimi zawita do domu wiosna.
Tak¹ roœlin¹, która z pewnoœci¹ wprowadzi radosny, nastrój jest
hortensja. Jej piêkne kwiatostany, których œrednica czêsto dochodzi
do 20 cm, mog¹ mieæ barwê bia³¹, ró¿ow¹, niebiesk¹, karminow¹
lub czerwon¹. Hortensja powinna staæ w jasnym miejscu, ale nie na
parapecie, gdzie mocno operuje s³oñce, bo bêdzie przypalaæ kwiaty
i liœcie. Nale¿y podlewaæ j¹ codziennie ma³¹ porcj¹ wody. NawoŸ raz
w tygodniu, najlepiej p³ynnym nawozem do hortensji. Uniwersalny
jej zdecydowanie nie s³u¿y.
Jak zapobiec wiosennemu przesileniu?
1. Dostosuj swój rytm biologiczny do s³oñca - lepiej po³o¿yæ siê
wczeœniej i wstaæ wraz ze wschodem s³oñca. Œwiat³o dzienne
stymuluje produkcjê hormonu szczêœcia – serotoniny i zmniejsza
iloœæ hormonu snu – melatoniny. Pomo¿e to Twojemu cia³u
przeprowadziæ zmiany hormonalne i szybko powróciæ do dobrej
formy.
2. Pij du¿o wody! - na skutek spadku ciœnienia krwi, czasem czujemy
siê os³abieni i przemêczeni. Pij¹c du¿e iloœci wody, mo¿emy
przywróciæ prawid³owe ciœnienie krwi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e woda
rozcieñcza krew, zwiêkszaj¹c iloœæ p³ynów w krwiobiegu, co z kolei
przywraca prawid³owe ciœnienie.
3. Æwiczenia na zewn¹trz - próbuj przezwyciê¿aæ os³abienie tak
czêsto jak to mo¿liwe i uprawiaj sport na œwie¿ym powietrzu.
Niewa¿ne, czy bêdziesz chodziæ, biegaæ czy jeŸdziæ na rowerze:
aktywnoœæ stymuluje kr¹¿enie i wzmacnia uk³ad odpornoœciowy.
4. Zdrowe, lekkie jedzenie - aby nie obci¹¿aæ dodatkowo organizmu,
nale¿y unikaæ t³ustych, ciê¿kich potraw i dzieliæ posi³ki na kilka
niewielkich porcji. Jako ¿e w trakcie zmian hormonalnych wzrasta
zapotrzebowanie na witaminy i bia³ka, najlepiej stosowaæ dietê
bogat¹ w œwie¿e owoce, warzywa
Przys³owia:
• Choæ ju¿ w kwietniu s³onko grzeje, nieraz pole œnieg zawieje.
• Gdy w kwietniu s³onko na dworze, nie bêdzie pustek w komorze.
• Kwiecieñ gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie.

„Umiera siê nie po to, by przestaæ ¿yæ,
lecz po to, by ¿yæ inaczej”
Serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci
œp. Jadwigi Cytackiej
Rodzinie
sk³adaj¹ pracownicy
Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem
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Sa³atka z dyni¹ i s³onecznikiem
Sk³adniki:
• 300 gram obranej dyni
• 1 sa³aty lodowej
• 8 pomidorków koktajlowych
• 1 cebuli
• 2 ³y¿ki s³onecznika ³uskanego
• 1 ³y¿ka sosu sojowego
• 1 ³y¿ka oleju
Sos:
• 2 ³y¿ki oleju s³onecznikowego
• sok z cytryny
• koperek
• pieprz. sól do smaku
Sposób przygotowania:
Oczyszczon¹ dyniê pokroiæ w paski lub w kostkê, umyt¹ sa³atê porwaæ
na kawa³ki, cebulê pokroiæ w pó³plasterki. Na suchej patelni upra¿yæ
s³onecznik, pod koniec dodaæ sos sojowy i mieszaj¹c odparowaæ. Na tej
samej patelni usma¿yæ na rumiano dyniê dodaj¹c ³y¿kê oleju. W misce
wymieszaæ sk³adniki sosu. Smak ma byæ wyraŸnie s³ony i kwaœny.
Po³¹czyæ i wymieszaæ wszystkie sk³adniki sa³atki, po wierzchu posypaæ
upra¿onym s³onecznikiem.
Wiosenna faszerowana papryka
Sk³adniki:
• 4 du¿e ¿ó³te papryki
• 3 kolorowe papryki
• oliwa
• 3 z¹bki czosnku
• cebula
• 1/2 pêczka natki
• 1/2 pêczka miêty
• 15 dag fety w kostkach
• 150 ml bulionu warzywnego
• suszona bazylia
• s³odka i ostra papryka
• sól
• pieprz
Sposób przygotowania:
¯ó³te papryki przekrój na pó³, obsma¿ na oleju. U³ó¿ w naczyniu
¿aroodpornym. Na oliwie przesma¿ pokrojone w kostkê papryki,
posiekany czosnek, cebulê i przyprawy, ostudŸ. Dodaj posiekane zio³a i
fetê. Paprykê nape³nij farszem, polej bulionem. Piecz 35 min w temp.
200 st. C.
Pikantny grillowany kurczak
Sk³adniki:
• 1 i 1/4 szklanki maœlanki
• 1/4 szklanki oliwy
• 3 ³y¿ki pikantnego sosu chilli
• 2 ³y¿ki musztardy
• 2 roztarte z¹bki czosnku
• 2 ³y¿eczki soli
• 1/2 ³y¿eczki mielonego pieprzu
• 1 du¿a pokrojona w cz¹stki cebula
• 12 kawa³ków (z koœæmi i skór¹) kurczaka
• 1 szklanka tartej bu³ki
• 1/3 szklanki startego parmezanu
• 1/4 szklanki m¹ki
• 2 ³y¿eczki suszonego tymianku
• 1/2 ³y¿eczki s³odkiej papryki
• 1/2 ³y¿eczki chilli
• 3 ³y¿ki stopionego mas³a
Sposób przygotowania:
Mieszamy maœlankê z oliw¹, sosem chilli, musztard¹, czosnkiem,
³y¿eczk¹ soli i pieprzem. Dodajemy cebulê i kurczaka, mieszamy, aby
sos pokry³ miêso. Przykrywamy, wstawiamy do lodówki (3-12 godz.). Od
czasu do czasu odwracamy kurczaka w marynacie. Mieszamy tart¹
bu³kê z serem, m¹k¹, tymiankiem, papryk¹, chilli i ³y¿eczk¹ soli.
Kurczaka wyjmujemy z marynaty, obtaczamy w panierce. Zostawiamy
na 30 min, nastêpnie uk³adamy na ruszcie. Grillujemy 50 min, a¿ skórka
bêdzie rumiana i chrupi¹ca.

Krajobrazy Zawadzkiego

Sport
Pi³ka rêczna

Tenis sto³owy

Awans w bara¿ach?
Nie maj¹ jeszcze wakacji podopieczni £ukasza Morzyka.
Wszystko za spraw¹ pora¿ki z g³ównym rywalem jakim by³a dru¿yna
LKPR Moto Jelcz O³awa. Jak informowaliœmy w poprzednim
numerze zespó³ z O³awy potwierdzi³ swoj¹ dobr¹ postawê w ca³ych
rozgrywkach. Kropkê nad „i” postawili w bezpoœrednim pojedynku.
Tylko w I po³owie trwa³a wyrównana walka. W 26 minucie nasza
dru¿yna prowadzi³a 10:8, jednak to by³o wszystko na co by³o staæ
n a s z y c h z a w o d n i k ó w. P i e r w s z a p o ³ o w a z a k o ñ c z y ³ a
siê prowadzeniem gospodarzy 13:10 a po przerwie przeciwnik
systematycznie powiêksza³ przewagê, która w 50 minucie wynosi³a
9 bramek. Tego meczu nie da³o siê ju¿ wygraæ. Indywidualne krycie
pozwoli³o tylko zmniejszyæ ró¿nicê do 5 bramek. Koñcowy wynik
30:25 dla przeciwnika. Nie maj¹c ju¿ praktycznych szans
na bezpoœredni awans wystarczy³o tylko utrzymaæ posiadan¹
przewagê by zagraæ w bara¿ach, które zostan¹ rozegrane w maju.
Najpierw zagraj¹ dwumecz z wicemistrzem II ligi œl¹skiej, a po
wygraniu dwumeczu zagraj¹ z spadkowiczem MT Chrzanów.
Z kronikarskiego obowi¹zku informujemy o wynikach meczy
rozegranych od ostatniej informacji w Krajobrazach. W ostatnich
5 meczach oprócz pora¿ki z Moto Jelczem, dru¿yna przegra³a
jeszcze ze Spart¹ Oborniki Wielkopolskie 28:30. Maj¹c pewne
miejsce w bara¿ach trener pozwoli³ sobie na granie rezerwami.
W pozosta³ych 3 meczach dru¿yna pokona³a: AZS Politechnikê
Wroc³aw 43:32 (21:14), MKS ¯agiew Dzier¿oniów 29:25 (15:11)
oraz SKS Orlika Brzeg 36:19 (16:12). Ocenê zespo³u zostawimy
sobie po rozegraniu bara¿y. Mocno wierzymy, ¿e zaplanowany plan
awansu do I ligi zostanie wykonany. Koñcowa tabela sezonu
2014/2015 przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. LKPR Moto Jelcz O³awa
22
42
743:572
2. ASPR Zawadzkie
22
37
745:559
...
12. SKS Orlik Brzeg
22
8
548:668

Zgodnie z planem
Po zakoñczeniu rundy zasadniczej m³oda dru¿yna zagra³a
w grupie fina³owej walcz¹cej o zajêcie 1 miejsca, które daje prawo
gry w bara¿ach o wejœcie do I ligi. Ju¿ sam udzia³ w tej grupie dru¿yn
jest du¿ym sukcesem tej dru¿yny. Dru¿ynie ten awans nie grozi³,
jednak gra z czo³owymi dru¿ynami II ligi daje szansê podniesienia
swoich umiejêtnoœci. W rozegranych meczach grupy fina³owej
dru¿yna uzyska³a nastêpuj¹ce wyniki: z Halembiank¹ Ruda Œl. 4:6,
MKS czechowice Dziedzice 3:7, JKTS Jastrzêbie Zdrój 7:3, MKS
Cieszko Cieszyn 3:7, Or³em Stanica 2:8 oraz MKS Skarbek
Tarnowskie Góry 6:4. Do zakoñczenia rozgrywek pozosta³ mecz
u siebie z KTS Lêdziny. Aktualna tabela przedstawia siê
nastêpuj¹co:
1. MKS Cieszko Cieszyn
21
34
145:65
2. MKS Czechowice Dziedzice
21
34
144:66
...
7. KTS MOKSiR Zawadzkie
21
23
113:97
8. KTS Lêdziny
21
19
89:121
O awans w bara¿u
Mêskiej dru¿ynie tenisa sto³owego nie uda³o siê obroniæ
pierwszego miejsca w IV lidze i bezpoœredniego awansu do III ligi.
Sta³o to siê w bezpoœrednim meczu z LZS ¯ywocice. Mecz
by³ bardzo wyrównany i zakoñczy³ siê zwyciêstwem goœci 8:10.
(dru¿yna zagra³a bez swojego punktodajnego zawodnika Jacka
Barañskiego, który w tym dniu startowa³ w Akademickich
Mistrzostwach Polski). Ostatecznie uplasowa³a siê na 2 miejscu
daj¹cej prawo gry w bara¿ach. Kto bêdzie przeciwnikiem
zadecyduje sytuacja w rozgrywkach II ligi. Na dzieñ dzisiejszy
t¹ dru¿yn¹ jest UKS Dalachów. W rozegranych ostatnich meczach
dru¿yna uzyska³a nastêpuj¹ce wyniki: z STS Gmina Strzelce Op.
8:1, LZS Grom Szybowice 8:1, AZS PWSZ III Nysa 8:5, LZS
¯ywocice 6:8 oraz Or³em Branice 2:8. Koñcowa tabela IV ligi
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. LZS ¯ywocice
18
31
137:79
2. KTS MOKSiR Zawadzkie
18
29
131:68
3. KS Orze³ Branice
18
26
120:82
...
10. UKS Lotnik Olesno
18
4
57:137
Dziewczyny Marty Lityñskiej dominuj¹
W Zawadzkiem oraz w Niemodlinie zosta³y rozegrane
Mistrzostwa Województwa w kategoriach m³odzie¿owych. Oprócz
tytu³ów by³a to kwalifikacja do Mistrzostw Polski. Bardzo dobrze
zaprezentowa³y siê kadetki, które w ca³oœci bêd¹ reprezentowa³y
KTS MOKSiR Zawadzkie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie m³odzie¿y.
Indywidualnie zwyciê¿czyni III Grand Prix PZTS Julia Bartoszek
uleg³a w finale odwiecznej rywalce Julii Wójcik (LZS Victoria
Chróœcice). Trzecie miejsce zajê³a Adrianna Kolczyk, a na 5
uplasowa³a siê Anna Kielar. W grze podwójnej najlepsza okaza³a
siê para Adrianna Kolczyk – Anna Kielar, które w finale pokona³y
parê Juliê Bartoszek- Ma³gorzatê Ka³a (STS Gmina Strzelce OP.).
W grze mieszanej najlepsza okaza³a siê para Adrianna Kolczyk –
Klaudiusz Kr¹piec (LUKS Korfantów). Na 3 miejscu uplasowa³a siê
para Julia Bartoszek – Filip Pêcherczyk (LZS Victoria Chróœcice).
Pi¹te miejsce zajê³a para Anna Kielar – Maciej Malecha (LZS
Victoria Chróœcice). W grze dru¿ynowej najlepsze okaza³y siê
zawodniczki KTS MOKSiR Zawadzkie graj¹cej w sk³adzie
J. Bartoszek, A. Kolczyk oraz A. Kielar. W finale pokona³y zespó³
LZS Victorii Chróœcice. W mistrzostwach juniorek, które odby³y siê
w Niemodlinie bardzo dobrze zagra³a nasza jedyna juniorka Nicole
Zyzik. W ka¿dej konkurencji znalaz³a siê w strefie medalowe. Z³ote
medale zdoby³a w grze podwójnej z partnerk¹ Magd¹ Kozubek (LZS
Victoria Chróœcice) oraz w grze mieszanej z partnerem Dawidem
Po³oszczañskim (LZS Victoria Chróœcice). Indywidualnie
mistrzostwa zakoñczy³a z br¹zowym medalem.

Pi³ka no¿na
Nieweso³a sytuacja
W rundzie wiosennej zosta³o rozegranych 6 kolejek.
Coœ niedobrego dzieje siê w dru¿ynie trenowanej przez Mariusza
Asztemborskiego. Zespó³ zdoby³ tylko jeden punkt
w inauguracyjnym wyjazdowym meczu z LZS Rybna 4:4. Kolejne 5
spotkañ to seria pora¿ek. Przegrali u siebie kolejno: LZS Burz¹
Lipki 2:6, LZS Kup 0:1, oraz na wyjeŸdzie: z LZS Chrz¹stowice 2:7,
LZS Naprzód Jemielnica 0:2, GKS Widawa Wilków 0:1. Bior¹c
pod uwagê wyniki w okresie przygotowawczym w dru¿ynie dzieje
siê coœ niedobrego. W kolejnych spotkaniach musz¹ solidnie wzi¹æ
siê do pracy. Dru¿ynê staæ na pewno na to, by w lidze okrêgowej
zagoœciæ na d³u¿ej. Najbli¿sze spotkania: u siebie derby z Uni¹
Kolonowskie (25.04. godz.16.30), póŸniej wyjazd do LZS Silesiusa
Kotórz Ma³y, u siebie LKS ród³o Kroœnica (09.05. godz.17.00),
wyjazd do KS Krasiejów, u siebie z LZS ¯ubry Smarchowice (23.05.
godz. 17.00), wyjazd LKS Start Sio³kowice, u siebie z LZS Proœlice
(03.06. godz.18.00). Ostatnie dwa mecze dru¿yna zagra
na wyjeŸdzie z LZS Staroœcin oraz KS Starta Dobrodzieñ. Tabela po
21 kolejkach przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. LZS Kup
21
51
47:19
2. KS Krasiejów
20
46
61:26
3. LZS Proœlice
21
45
65:34
...
13. LZS Chrz¹stowice
21
22
30:32
14. SSKS Stal Zawadzkie
21
21
39:57
15. KS Start Dobrodzieñ
21
17
27:44
16. GKS Widawa Wilków
21
10
9:65
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Krajobrazy Zawadzkiego

Skat

Stypendia i nagrody Burmistrza Zawadzkiego

I liga skata
Zosta³y rozegrane ju¿ 3 kolejki ligowe w I lidze, w której gra
ubieg³oroczny br¹zowy medalista GOSiT Zawadzkie. Nie mamy
jednak dobrych wiadomoœci. O ile w dwóch pierwszych kolejkach
dru¿yna zagra³a na zadowalaj¹cym poziomie, to 3 kolejce bardzo
s³abo zaliczaj¹c tylko 7 na 20 mo¿liwych do zdobycia punktów.
Po tej kolejce dru¿yna spad³a w tabeli na przedostatnie miejsce.
Do zakoñczenia pozosta³y jeszcze w 3 kolejki i wierzymy,
¿e dru¿yna wydostanie siê ze strefy spadkowej. Zosta³ rozegrany
fina³ okrêgowy Pucharu Polski. Kolejny raz dru¿yna zapewni³a sobie
start w pó³finale rozgrywek centralnych (w ubieg³orocznym sezonie
zajê³a wysokie 4 miejsce).
Finisz Antoniego Œwita³y
Zosta³y zakoñczone mistrzostwa sekcji skata GOSiT
Zawadzkie. W rozegranych 30 turniejach udzia³ wziê³o 40
zawodników. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta do samego koñca.
O tytule mistrzowskim zadecydowa³ ostatni 30 turniej. Po 29
turniejach prowadzi³ Ernest Bry³ka (DOKiS Dobrodzieñ), który
minimalnie wyprzedza³ naszego zawodnika Antoniego Œwita³ê.
Po 1 serii przewagê powiêkszy³, jednak w 2 serii A. Œwita³a wyraŸnie
wyprzedzi³ rywala i zosta³ kolejny raz mistrzem. Na 3 miejscu
uplasowa³ siê Norbert Bonk (LZS Victoria Chróœcice). W czo³owej
10-tce z zawodników GOSiT-u Zawadzkie na 7 miejscu zosta³
sklasyfikowany Józef Ludwig, a 10 miejsce zaj¹³ Franciszek Œwita³a.

Na mocy zarz¹dzenia Nr 37/XXV/2015 Burmistrz Zawadzkiego
przyzna³ stypendia sportowe dla osób fizycznych oraz nagrody
za wyniki i osi¹gniêcia sportowe w 2014 roku. Stypendia otrzyma³o
21 utalentowanych zawodników z ró¿nych dyscyplin sportu.
Stypendium przyznawane jest za wysokie wyniki sportowe
w miêdzynarodowym i krajowym wspó³zawodnictwie sportowym.
Burmistrz przyzna³ tak¿e 2 nagrody za wyniki i osi¹gniêcia sportowe
w 2014 roku.
Wykaz stypendystów za wyniki i osi¹gniêcia sportowe w 2014 roku

Franciszek Œwita³a

Og³aszamy Plebiscyt
„Najlepszy Sportowiec i Trener
Gminy Zawadzkie 2014”
W zwi¹zku z potrzeb¹ spo³eczn¹ uhonorowania osób dzia³aj¹cych
na arenie sportowej gminy Zawadzkie powsta³a koniecznoœæ
stworzenia takiej regulacji, która pozwoli na nagrodzenie osób
wyró¿niaj¹cych siê w w/w dziedzinie. Dziêki Plebiscytowi pojawi
siê mo¿liwoœæ wy³onienia najlepszych trenerów i sportowców przy
zaanga¿owaniu lokalnej spo³ecznoœci.
Jako kandydat do tytu³u „Najlepszy Sportowiec Gminy Zawadzkie
2014” mo¿e zostaæ zg³oszony ka¿dy sportowiec zamieszkuj¹cy
na terenie gminy Zawadzkie i reprezentuj¹cy stowarzyszenie
sportowe maj¹ce swoj¹ siedzibê na terenie gminy Zawadzkie.
Do tytu³u „Najlepszy Trener Gminy Zawadzkie 2014” mo¿e zostaæ
zg³oszony trener reprezentuj¹cy stowarzyszenie sportowe maj¹ce
swoj¹ siedzibê na terenie gminy Zawadzkie. Kandydatów w obu
kategoriach mog¹ zg³osiæ stowarzyszenia sportowe maj¹ce swoj¹
siedzibê na terenie gminy Zawadzkie. W ramach plebiscytu
zostanie wy³oniona równie¿ „Osobowoœæ sportowa gminy
Zawadzkie”. Do tego tytu³u mo¿e zostaæ zg³oszona osoba, która
poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ przyczynia siê do rozwoju sportu, buduje
jego pozytywny wizerunek oraz budzi uznanie i szacunek
œrodowiska sportowego. Kandydaci do tytu³u „Osobowoœæ sportowa
gminy Zawadzkie” mog¹ zostaæ zg³oszeni przez stowarzyszenia
sportowe lub grupê co najmniej 10 mieszkañców gminy Zawadzkie.
Warunkiem udzia³u w Konkursie jest zg³oszenie kandydatury
w drodze wype³nienia formularza zg³oszeniowego dostêpnego
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem oraz na stronie
www.zawadzkie.pl. w terminie do dnia 15 maja 2015 roku. Lista
kandydatów zostanie opublikowana w miesiêczniku Krajobrazy
Zawadzkiego wydawanym przez Organizatora oraz na stronie
www.zawadzkie.pl.
Na wskazanych kandydatów mog¹ g³osowaæ mieszkañcy gminy
Zawadzkie, którzy w terminie od dnia 16 maja do dnia 10 czerwca
2015 r. oddadz¹ na wybranego przez siebie kandydata g³os. Kupon
dostêpny bêdzie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem,
w majowym
wydaniu gazety samorz¹dowej Krajobrazy
Zawadzkiego oraz na stronie www.zawadzkie.pl. Uroczyste
rozstrzygniecie Plebiscytu odbêdzie siê 19 czerwca 2015 r. w sali
widowiskowej Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem,
przy ul. Dworcowej.
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„W poszukiwaniu psich kup”
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnego reporta¿u
w TV Zawadzkie, tym razem o sprz¹taniu po naszych psach.
Wszystkie reporta¿e mo¿na zobaczyæ na stronie www.zawadzkie.pl
i na kanale youtube.pl Zawadzkie TV.

TV

Zespó³ CARITAS i Rada Parafialna
przy Parafii Œw. Rodziny
w Zawadzkiem
serdecznie z a p r a s z a j ¹ na

„X MAJÓWKÊ Z RODZIN¥”
która odbêdzie siê 10 maja 2015 r.
od godz. 1500 do 2300 na placu przy koœciele.
PROGRAM OBEJMUJE:

15 00 do 1 5 30 Wystêp Parafialnej Orkiestry Zawadzkie
15 30 do 16 30 Wystêpy dzieci i m³odzie¿y
Wystêp Kabaretowej Grupa Teatralna dzia³aj¹ca przy Parafii Œw. Rodziny
Pokaz i nauka Pierwszej Pomocy
Gry, zabawy i konkursy dla dzieci poza namiotem biesiadnym
m.in. dmuchany zamek , malowanie buzi
Przeja¿d¿ki konne

16 30 do 18 00 Koncert DOMINIKI I JANUSZA ¯Y£KI
18 00 do 1 8 30 LOSOWANIE NAGRÓD
30
00
18 do 20 Biesiada Rodzinna „DUO FENIX DWA FYNIKI”
20 00 do 23 00 Zabawa taneczna z Zespo³em SYNTEZA
W czasie trwania festynu prowadzona bêdzie sprzeda¿ cegie³ek
wspieraj¹cych charytatywn¹ dzia³alnoœæ CARITAS .
I NAGRODA profesjonalny rower z wyposa¿eniem
oraz wiele ciekawych nagród.
Zapewniamy namiot biesiadny, domowe wypieki oraz ma³¹ gastronomiê.

Kalendarz imprez Gminy Zawadzkie - maj 2015
01.05.2015 Majówka z GOSiT-em
14:00 – Warsztaty robótek rêcznych (Kinoteatr)
16:00 – Gry i zabawy sportowe dla dzieci i m³odzie¿y (Boisko Orlik)
02.05.2015 Majówka z GOSiT-em
11:00 - Musical ,,Zaczarowany bal ksiê¿niczki’’ na podstawie bajki
W. Disneya. Wykonawcy: Grupa muzyczna z Kazachstanu. Koncert
organizowany w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu ,,Twórcze spotkania
na OpolszczyŸnie’’ (Kinoteatr)
16:00 – Pi³ka no¿na – Football na weso³o „Mecz Pi³ki No¿nej Dru¿yn
Mieszanych” (Boisko Orlik)
19:00 - Disco Zabawa dla dzieci i m³odzie¿y (Hol Hali Sportowej)
02.05.2015 Mecz I Ligi juniorów STAL ZAWADZKIE – LZS RADAWIE
Stadion, godz.11:00
03.05.2015 Majówka z GOSiT-em
10:00–15.00 Pokazy i zawody modeli samochodowych zdalnie sterowanych
(Hala Sportowa)
10.00 – Pokazy sekcji modelarskiej (Hala Sportowa)
11.00 – Otwarte treningi dla wszystkich chêtnych (Hala Sportowa)
12.00 – wyœcigi dla amatorów (Hala Sportowa)
13:00 – II Majowy Rajd Rowerowy (start Kinoteatr)
16:00 – „Sporty dziwne” (Boisko Orlik)
04-30.05.2015 Wystawa w budynku Kinoteatru po³¹czona z promocj¹
aktywnego wypoczynku.
09.05.2015 Indywidualne Mistrzostwa Województwa w tenisie sto³owym
¯aków i ¯aczek.
Hala Sportowa, godz.09:00
Mecz ligi okrêgowej seniorów – STAL ZAWADZKIE – RÓD£O KROŒNICA
Stadion, godz. 17:00

10.05.2015 Piknik rodzinny ,, Majówka z rodzin¹’’
Plac przy koœciele p.w. œw. Rodziny w Zawadzkiem. Organizator: CARITAS
Zawadzkie.
15.05.2015 ,,Wieczory filmowe w Kinoteatrze’’
Kinoteatr, godz. 16:00, 18:00, 20:00
17.05.2015 Mecz I ligi juniorów – STAL ZAWADZKIE – GKS STAROŒCIN
Stadion, godz.11:00
18.05.2015 ,,ObudŸ siê- mo¿esz wiêcej’’, muzyka, inspiracja, sacrum.
Autorski cykl muzyczno-s³ownych konferencji ewangelicznych dla m³odzie¿y
gimnazjalnej i licealnej. Wyj¹tkowe spotkanie poprowadzi o. £ukasz Buksa,
wraz zespo³em profesjonalnych muzyków.
Kinoteatr, godz.11:00
23.05.2015 Mecz Ligi Okrêgowej Seniorów- STAL ZAWADZKIE - ¯UBRY
SMARCHOWICE
Stadion, godz.17:00
24.05.2015 Festyn rodzinny ,, Mama, tata i ja’’. So³ectwo ¯êdowice.
Boisko szkolne w ¯êdowicach.
28.05.2015 ,,Majowy koncert dla mamy’’ Wykonawcy: uczestnicy sekcji
kulturalnych GOSiT Zawadzkie
Kinoteatr, godz.17:00
29.05.2015 40-lecie Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Zawadzkiem.
Kinoteatr, godz.09:00
30.05.2015 „Rajd Rowerowy M³odych Rodzin’’
Rozpoczêcie rajdu o godz. 09:00.
31.05.2015 Koncert - ,,¯êdowickie spotkania z folklorem’’.
Kinoteatr, godz.16:00,
organizator: Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w ¯êdowicach.
31.05.2015 Mecz I ligi juniorów- STAL ZAWADZKIE – TOR DOBRZEÑ
Stadion, godz. 11:00
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