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Charytatywny Maraton Zumba Fitness w Zawadzkiem

fot. Karolina Polaczek
W dniu 26.04.2015 odby³ siê w Zawadzkiem I Charytatywny Maraton Zumba Fitness.Ponad setka wytrwa³ych uczestników i uczestniczek
z Zawadzkiego,Strzelec Opolskich,Kêdzierzyna-KoŸla,Zdzieszowic,Niemodlina i Opola przez 3 godziny tañczy³a w szczytnym celu. Wiêcej
na stronie 7.

Konkurs „Moja wieœ – moje miejsce”
Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem goœci³o po raz kolejny
laureatów konkursu „Moja wieœ – moje
miejsce”. Konkurs zosta³ og³oszony przez
LGD Kraina Dinozaurów w marcu 2015 roku
dla uczniów szkó³ gimnazjalnych z terenu
LGD. Przedmiotem konkursu jest praca
wykonana pod opiek¹ nauczyciela,
prezentuj¹ca w oryginalny sposób jedn¹
z trzech kategorii konkursowych: „Ciekawe
miejsce LGD „Kraina Dinozaurów”,
„Opowiadanie lub legenda podkreœlaj¹ce
specyfikê i historiê terenu LGD”, „Osoba,
która w szczególny sposób przyczyni³a siê
b¹dŸ przyczynia do rozwoju lub promocji
obszaru Krainy Dinozaurów”.
Na tegoroczny konkurs zg³oszono 36 prac.
W sumie wziê³o w nim udzia³
39 uczestników pod okiem 16 nauczycieli.
Gminê Zawadzkie reprezentowa³o 7 osób,
z czego trzy zosta³y nagrodzone.
W kategorii opowiadanie lub legenda
podkreœlaj¹ca specyfikê i historiê terenu
LGD III miejsce zdoby³a Julia Zarêba
z Zawadzkiego, za tekst pt. „Nigdy nie
chodŸ na rakwio³y”. W kategorii Ciekawe
miejsce LGD „Kraina Dinozaurów”
III miejsce zajê³a Weronika Zyzik,
za opowiadanie „Ka¿dy dom ma swoj¹
ciekaw¹ historiê...Historia domu przy

Opolskiej 31 w ¯êdowicach”. Ewelina
Strzelbicka zajê³a II miejsce w kategorii
konkursowej pn. Osoba, która
w szczególny sposób przyczyni³a siê b¹dŸ
przyczynia do rozwoju lub promocji obszaru
Krainy Dinozaurów, za opowiadanie „Nasza
Pani Jadzia - nauczycielka z pasj¹”. Galê
podsumowuj¹c¹ konkurs uœwietni³y
wystêpy uczniów klas gimnazjalnych
z terenu gminy Zawadzkie. Uczestnikom
zosta³y wrêczone pami¹tkowe dyplomy
i drobne upominki. Na zakoñczenie

uczestnicy gali wziêli udzia³ w poczêstunku
przygotowanym przez panie
ze Stowarzyszenia Kobiet ¯êdowickich.
Celem konkursu by³o zainteresowanie
m³odzie¿y sprawami lokalnymi poprzez
zdobycie informacji na temat ciekawych
a nieznanych do tej pory osób, miejsc
i legend znanych mieszkañcom LGD.
Konkurs przyczynia siê równie¿ do promocji
obszaru i dzia³alnoœci Stowarzyszenia
wœród mieszkañców.

Zapraszamy na Dni Gminy Zawadzkie 19-21.06.2015 r. - plakat na ostatniej stronie.
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VII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
W dniu 27 kwietnia 2015 r. odby³a siê
VII Sesja Rady Miejskiej bie¿¹cej kadencji.
Porz¹dek obrad sesji obejmowa³ przyjêcie
sprawozdania z realizacji zadañ z zakresu
pomocy spo³ecznej w 2014 r. oraz ocenê
zasobów pomocy spo³ecznej za 2014 r.
Ponadto zosta³y podjête nastêpuj¹ce
uchwa³y:
- zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr III/10/14 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia
2014 r. w sprawie uchwa³y bud¿etowej
na 2015 r. – zmiany dotyczy³y dochodów
bie¿¹cych, wydatków bie¿¹cych oraz
wydatków maj¹tkowych (sporz¹dzenie
dokumentacji projektowej na wykonanie
budowy drogi osiedlowej przy
ul. Paderewskiego w Zawadzkiem wraz
z projektem uzbrojenia w media – kwota
30.000 z³) – uchwa³a zosta³a podjêta
stosunkiem g³osów 8 „za”, 4 g³osy
„przeciw”, 3 g³osy „wstrzymuj¹ce siê”.
- w sprawie okreœlenia wzoru deklaracji
o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi sk³adanej przez
w³aœcicieli nieruchomoœci, na których
zamieszkuj¹ mieszkañcy – zmiany
dotycz¹c¹ braku koniecznoœci sk³adania
nowej deklaracji o wysokoœci op³aty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez w³aœcicieli
nieruchomoœci w przypadku uchwalenia

nowej stawki przez Radê Miejsk¹.
Doprecyzowuje siê równie¿ zapisy
odnoœnie sk³adania deklaracji
za poœrednictwem œrodków komunikacji
elektronicznej oraz uk³ad informacji
i powi¹zañ miêdzy nimi – uchwa³a zosta³a
podjêta jednog³oœnie.
- w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/14/14
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie dop³at do cen
1 m3 odprowadzonych œcieków
wynikaj¹cych z taryfy za zbiorowe
za o p a trze n i e w w o d ê i zb i o ro w e
odprowadzanie œcieków na terenie Gminy
Zawadzkie – w zwi¹zku z koñcz¹cym siê
okresem obowi¹zywania dop³at
zaproponowano wprowadzenie zmian
w dotychczas obowi¹zuj¹cej uchwale
poprzez wyd³u¿enie jej okresu
obowi¹zywania i koñcowego rozliczenia –
uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie.
- w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i urz¹dzeñ
kanalizacyjnych na lata 2012-2016
w Gminie Zawadzkie” – ZGK ZAW-KOM
Sp. z o.o. zwróci³a siê z wnioskiem
o przed³o¿enie pod obrady rady zmian
w planie. Szczegó³owe zmiany planu
dostêpne s¹ na stronie
http://bip.zawadzkie.pl/334/projekty-

uchwal-na-posiedzenie-sesji-radym i e j s k i e j - w - d n i u - 2 7 0 4 2 0 1 5 - r. h t m l .
Uchwa³a zosta³a podjêta stosunkiem
g³osów 9 „za”, 3 g³osy „przeciw”, 3 g³osy
„wstrzymuj¹ce siê”.
Do Komisji Uchwa³ i Wniosków wp³ynê³y
dwa wnioski radnych Janiny Kuliñskiej,
Teresy Dziuby, Jana Stanka i Beaty IbromDudy:
1) W zwi¹zku z opracowaniem Strategii
Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016 –
2022 wniosek o powo³anie grupy osób
w celu zaktualizowania Strategii Rozwoju
naszej gminy z lat 2007 – 2015 w czêœci
dotycz¹cej dróg. Nale¿y przeprowadziæ
analizê dokonanych dotychczas remontów i
inwestycji dróg oraz analizê zasadnoœci
przeprowadzenia pozosta³ych,
zaplanowanych zadañ do realizacji.
Wniosek zosta³ przyjêty 14 g³osami „za”.
2) Wniosek o przeprowadzenie analizy
kosztów za odprowadzane œcieki bez
uwzglêdniania dop³at za 1 m3 œcieków dla
4,5 i 6-osobowych rodzin. Wniosek zosta³
przyjêty 9 g³osami „za”, 2 g³osami „przeciw”,
przy 3 g³osach „wstrzymuj¹cych siê”.
Podjête uchwa³y na sesji s¹ dostêpne na
stronie www.bip.zawadzkie.pl.
BRM

Utrzymanie czystoœci i porz¹dku
- radni Komisji Samorz¹dnoœci i Porz¹dku Publicznego sprawdzali bezpieczeñstwo i porz¹dek na terenie so³ectw
W poprzednim wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego
informowaliœmy o posiedzeniu wyjazdowym Komisji
Samorz¹dnoœci i Porz¹dku Publicznego Rady Miejskiej
w Zawadzkiem w miesi¹cu kwietniu br., która dokona³a przegl¹du
istniej¹cej infrastruktury przeciwpowodziowej oraz bezpieczeñstwa
i porz¹dku na terenie miasta. W bie¿¹cym wydaniu fotorelacja

z komisji wyjazdowej, tym razem z przegl¹du so³ectw.
Chcemy równie¿ przypomnieæ, i¿ utrzymanie porz¹dku i czystoœci
zale¿y tylko od nas samych. Nie b¹dŸmy obojêtni wobec
zaœmiecaj¹cych nasz¹ gminê. To w koñcu my wszyscy zap³acimy
za usuniêcie dzikich wysypisk.

Rejon ul. Granicznej - ktoœ urz¹dzi³ tutaj nielegalne sk³adowisko
odpadów.

Rejon ul. 1 Maja w ¯êdowicach - pamiêtajmy, i¿ gruz nale¿y
sk³adowaæ na sk³adowisku odpadów.

Boisko w ¯êdowicach - korzystaj¹c z infrastruktury turystyczno rekreacyjnej posprz¹tajmy po sobie.

Rejon ul. Zielonej w ¯êdowicach - kolejne „gruzowisko”.
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
W miesi¹cu maju br. zakoñczona
zosta³a procedura zamówieñ publicznych
zmierzaj¹ca do wy³onienia wykonawcy
(urbanisty) trzech miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla:
miasta Zawadzkie, wsi ¯êdowice i wsi
Kielcza. Po podpisaniu stosownych umów,
rozpoczêta zostanieprocedura
planistyczna zwi¹zana z opracowaniem

w/w dokumentów. W najbli¿szym czasie,
w drodze obwieszczenia, wyznaczony
zostanie 21-dniowy termin na sk³adanie
wniosków do przedmiotowych planów
miejscowych, w zakresie zmiany
przeznaczenia nieruchomoœci b¹dŸ te¿
zmiany treœci warunków ustalonych
w obowi¹zuj¹cym planie.Formularze
wniosków dostêpne bêd¹ na stornie

internetowej www.zawadzkie.pl oraz
w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Zawadzkiem. Szczegó³owych informacji
udzielaj¹ pracownicy Referatu Gospodarki
Nieruchomoœciami, Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska w Urzêdzie Miejskim
w Zawadzkiem, pok. 303 tel. 77 46 23 145.

Informator podatkowy
Ustawa o podatkach o op³atach
lokalnych z 12.01.1991 roku okreœla
terminy p³atnoœci podatku. Niewp³acony
w terminie podatek staje siê zaleg³oœci¹
podatkow¹, wobec której stosuje siê
przepisy ustawy o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Nieuiszczona rata podatku skutkuje
przes³aniem podatnikowi upomnienia.
Upomnienie zostaje wystawione na kwotê
g³ówn¹ podatku, odsetki i koszty
upomnienia.

Pocz¹wszy od dnia 01 lutego 2014 roku
odsetek za zw³okê nie pobiera siê, je¿eli ich
wysokoœæ nie przekracza kwoty 8,70 z³
(dotyczy tylko nale¿noœci podatkowych).
Niesumienni podatnicy zyskuj¹
na odsetkach, ale wiêcej zap³ac¹
za upomnienie wzywaj¹ce do uregulowania
zaleg³ego podatku , gdy¿ koszt jego
wys³ania równa siê czterokrotnoœci
wartoœci op³aty dodatkowej pobieranej
przez „ Pocztê Polsk¹” za polecenie
przesy³ki listowej jako poleconej. Obecnie

kwota ta wynosi - 2,90 z³, czyli koszt
wys³ania upomnienia to 11,60 z³.
W przypadku nieuregulowania nale¿noœci
we wskazanym terminie, zostanie wszczête
postêpowanie egzekucyjne w celu
przymusowego œci¹gniêcia nale¿noœci
w trybie egzekucji administracyjnej,
co spowoduje dodatkowe obci¹¿enie
kosztami egzekucji.
Z tego wynika, i¿ warto dotrzymywaæ
terminów p³atnoœci, by nie byæ nara¿onym
na dodatkowe koszty.

Warsztaty dla asystentów rodzin

III Gminny Konkursu Talentów 2015

W dniach 21-22.2015 r. w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Zawadzkiem odby³y siê warsztaty dla asystentów rodzin.
W warsztatach uczestniczy³o 20 osób – asystentów rodziny –
reprezentuj¹cych 17 gmin z terenu województw opolskiego
i œl¹skiego. Zajêcia prowadzi³a dr hab. Izabela Krasiejko z Polskiego
Instytutu Mediacji i Integracji Spo³ecznej. Warsztaty, choæ bardzo
intensywne, zosta³y niezwykle wysoko ocenione przez uczestniczki,
zw³aszcza pod k¹tem przydatnoœci w codziennej pracy zawodowej.
W zwi¹zku z tym zostan¹ podjête prace, aby inicjatywa ta na sta³e
wpisa³a siê w kalendarz wydarzeñ w naszym oœrodku.
Wszystkim uczestnikom oraz organizatorom serdecznie
dziêkujemy za wysi³ek, zaanga¿owanie oraz stworzenie mi³ej
atmosfery podczas warsztatów.
Asystent rodziny – to stosunkowo nowy zawód w instytucjach
pomocy i integracji spo³ecznej; zajmuje siê realizacj¹ bezpoœredniej
pomocy osobom i rodzinom prze¿ywaj¹cym trudnoœci opiekuñczowychowawcze wobec w³asnych dzieci, w tym zagro¿onych
umieszczeniem w pieczy zastêpczej (np. domach dziecka,
rodzinach zastêpczych).
Asystenci rodziny w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
s³u¿¹ pomoc¹ równie¿ w formie doradztwa i konsultacji dla
mieszkañców w ogólnych sprawach z zakresu opieki i wychowania
dzieci.
Dy¿ury stacjonarne w siedzibie OPS (ul. Dêbowa 11 w Zawadzkiem)
s¹ pe³nione we wtorki miêdzy godz. 13.00 a 15.00 i czwartki
od godz. 13.00 do 14.00 (pokoje D.5 i D.6 – II piêtro). Kontakt
telefoniczny mo¿liwy pod numerem (77) 46 22 095 wew. 25.

28 kwietnia br. na scenie Kino-teatru w Zawadzkiem odby³ siê
III Gminny Konkurs Talentów, którego organizatorem by³ Gminny
Oœrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem. Przed jury oraz widowni¹
zaprezentowa³o siê 14 wykonawców startuj¹cych jako zespo³y
i soliœci. Po intensywnych obradach jury wytypowa³o zwyciêzców
czterech kategorii wiekowych, czyli klasy I-III, IV-VI, uczniów szkó³
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz nagrodê g³ówn¹. Decyzj¹
jury w kategoriach wiekowych I-III i IV-VI zwyciê¿yli kolejno zespó³
wokalny "MELIZMAT" z Kielczy oraz Agnieszka Sowa. W starszych
kategoriach wiekowych, czyli szkó³ gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych, zwyciê¿yli kolejno Olivia Turek i Daniel
Kanas. Nagrodê g³ówn¹, czyli Puchar Burmistrza Zawadzkiego
otrzyma³ zespó³ taneczny "Ziomki spod biedronki".
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz s³odkie
upominki. Laureaci konkursu zaprezentuj¹ siê ponownie podczas
Dni Gminy Zawadzkie. Wszystkim bior¹cym udzia³ gor¹co
gratulujemy.
Damian Kaniak

INFORMACJA
Informujemy Pañstwa, ¿e 05 czerwca 2015 r. jest dniem wolnym od
pracy w Urzêdzie Miejskim w Zawadzkiem,
zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr 21/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego
z dnia 29 stycznia 2015 r. –
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za œwiêta
przypadaj¹ce w dni dodatkowo wolne od pracy w roku 2015.

OG£OSZENIE
Informujê, ¿e w dniu 1 czerwca 2015 r. (poniedzia³ek),
o godz. 17.15 w miejscu planowanej inwestycji w obrêbie
skrzy¿owania ulicy Paderewskiego z nowo projektowan¹
drog¹ w Zawadzkiem odbêd¹ siê konsultacje spo³eczne
w sprawie zebrania od mieszkañców osiedla przy ulicy
Opolskiej 61 opinii dotycz¹cej po³¹czenia ulicy
Paderewskiego z ulic¹ Handlow¹ w Zawadzkiem.
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Bank Spó³dzielczy w Zawadzkiem w czo³ówce bankowoœci spó³dzielczej
W dniu 14 maja 2015 roku odby³o
siê coroczne Zebranie Przedstawicieli
Banku Spó³dzielczego w Zawadzkiem.
W uroczystoœci oprócz Delegatów,
cz³onków Rady Nadzorczej i Zarz¹du
Banku wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz
lokalnych z terenu dzia³ania Banku oraz
Dyrektor Oddzia³u Regionalnego
we Wroc³awiu Banku Polskiej
Spó³dzielczoœci S.A. w Warszawie, jak
równie¿ Dyrektor Delegatury we Wroc³awiu
Zwi¹zku Rewizyjnego im. Franciszka
Stefczyka w Warszawie.
W czasie obrad zosta³y przedstawione
wyniki ekonomiczno finansowe Banku
za 2014 rok oraz strategiczne cele i kierunki
rozwoju Banku na 2015 rok.

Podczas zebrania, Prezes Zarz¹du
Banku Spó³dzielczego w Zawadzkiem
Joachim Greger, otrzyma³ z r¹k Dyrektora
Zwi¹zku Rewizyjnego specjalny dyplom
podpisany przez Wicepremiera i Ministra
Gospodarki Janusza Piechociñskiego oraz
Prezesa Zwi¹zku Rewizyjnego Banków
Spó³dzielczym w Warszawie Piotra Huziora
z podziêkowaniem za aktywne
propagowanie idei i ducha
przedsiêbiorczoœci w œrodowisku lokalnym
oraz zaanga¿owanie i wk³ad w rozwój
polskiej gospodarki z okazji 25-lecia
polskiej transformacji.

Serdecznie gratulujemy.

Zdrowym byæ i mieæ otwarta g³owê
9 maja br. rozpoczê³a siê ogólnopolska
akcja III marszu Nordic Walking s³uchaczy
Uniwersytetów III Wieku. Nasz marsz
odbywa³ siê œcie¿kami kompleksu leœnego
w malowniczej dolinie meandruj¹cej rzeki
Ma³a Panew. Dolina Ma³ej jest naj³adniejsz¹
i najciekawsz¹ przyrodniczo dolin¹ rzeczn¹
w województwie opolskim. W marszu bra³o
udzia³ 20 zawodników, by³o to niezwyk³e
i niezapomniane prze¿ycie. Towarzyszy³a
nam wyj¹tkowa atmosfera radoœci,
poczucia wspólnoty, ruch na œwie¿ym
powietrzu w otoczeniu budz¹cej siê
do ¿ycia wiosennej przyrody. Witani byliœmy
przez uczestników sp³ywu kajakowego
i inne grupy wêdruj¹ce wytyczonymi
dru¿kami i szlakami turystycznymi.
Wspólne marsze czy wyjazdy rowerowe to
dobra zabawa poprawiaj¹ca sprawnoœæ
fizyczn¹, lepsze samopoczucie
i satysfakcjê z realizacji zamierzonego celu.
Zawadzkie jest miastem wielokulturowym,
pielêgnujemy lokaln¹ kulturê i tradycjê, ale
te¿ jesteœmy te¿ ciekawi poznawaæ inne
regiony naszego kraju. W³aœnie wróciliœmy
z wycieczki po wschodnich rubie¿ach
Polski. Piêkna autostrad¹ dojechaliœmy do
Rzeszowa, podziwialiœmy rozmach i urodê
tego miasta. Nastêpnym celem by³ £añcut.
Zwiedziliœmy przepiêkny renesansowy

zamek wraz z przyleg³ym parkiem,
parowozowni, oran¿eri¹ i storczykami.
Byliœmy oczarowani bogactwem i piêknem
tego miejsca. PóŸnym popo³udniem
dojechaliœmy do Przemyœla. Przemyœl
to miasto wielokulturowe, stolica dwóch
metropolii – rzymskokatolickiej i grekokatolickiej, miasto wielu koœcio³ów
i klasztorów. Zachowa³o siê równie¿ wiele
pami¹tek po mieszkaj¹cych tu licznie
do II wojny œwiatowej ¯ydach. Obok
walorów urbanistycznych,
architektonicznych i kulturowych posiada
unikalne po³o¿enie, rozdzielone szerokim
nurtem Sanu. Najwy¿sze wzniesienie 364
m.n.p.m. to wzgórze Kruhel-Kopiec tatarski
z wierdz¹ Przemyœl, dwa ni¿sze wzgórz
to Wzgórza Zamkowe i Wzgórze Trzech
Krzy¿y. Ze wszystkich wzgórz widoczna jest
panorama miasta i meandry Sanu.
W pobliskim Krasiczynie zwiedziliœmy jedne
z cenniejszych zabytków architektury
renesansowej w Polsce, jest to rezydencja
magnacka rodu Krasickich. Bogata
dekoracja sgraffitowe i inne elementy
zabudowy. np. wie¿e i baszty zajmuj¹
miejsca szczególne i nieporównywalne.
zamek by³ wielokrotnie naje¿d¿any,
ale najwiêksze zniszczenia powsta³y
w wyniku dzia³añ wojennych podczas
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II wojny œwiatowej, których dokona³a Armia
Czerwona. Obecnie komfortowy hotel,
malowniczy krajobraz oraz niepowtarzalna
sceneria zamku otoczonego
majestatycznym parkiem stwarza
wyj¹tkowe warunki do wypoczynku
i zwiedzania. Ostatnim etapem wycieczki
by³ przejazd malowniczymi serpentnami
bieszczadzkimi do Soliny, rejs stateczkiem
po Zalewie Soiñskim, podziwianie
zielonych wzgórz i wspania³ej przyrody.
Podziw budzi nie tylko ogromna
powierzchnia zbiornika wodnego
powsta³ego z ujarzmienia czterech rzek,
ale tak¿e wielkoœæ samej zapory. W drodze
powrotnej objechaliœmy tak¿e kurorty –
Rymanów i Iwonicz Zdrój. Wyjazd ten
przybli¿y³ nam i pozwoli³ poznaæ wschodnie
rejony naszego kraju wraz z jego miastami,
przyrod¹, zabytkami, tak¿e z jego
wspó³czesnym obliczem, widocznym
postêpem i pozytywnymi zmianami.
Dostaliœmy prawdziw¹ lekcjê historii
mówi¹cej o zdarzeniach, które mia³y
miejsce na przestrzeni wieków i boleœnie
dotknê³y mieszkaj¹c¹ tam ludnoœæ. Nasze
bieszczadzkie woja¿e by³y mo¿liwe dziêki
dofinansowaniu Gminy Zawadzkie
w ramach przyznanej dotacji.
Cz³onkowie Uniwersytetu III Wieku

Krajobrazy Zawadzkiego

X Majówka z Rodzin¹
Tegoroczna Majówka z Rodzin¹ zorganizowana przez
Parafialny Zespó³ Caritas oraz Radê Parafialn¹ przy parafii œw.
Rodziny mia³a wyj¹tkowy charakter. Mieszkañcy bawili siê ju¿ po raz
dziesi¹ty. Jubileuszowej imprezie przyœwieca³o motto „Mi³oœæ
BliŸniego jako Bo¿y dar”. Jak co roku ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie.
By³y pokazy artystyczne naszych pociech, humorystyczny wystêp
Kabaretowej Grupy Teatralnej dzia³aj¹cej pry Parafii œw. Rodziny,
koncert parafialnej orkiestry dêtej oraz biesiadna atmosfera za
spraw¹ zespo³ów Dominiki i Janusza ¯y³ka, Duo Fenix – Dwa Fyniki
oraz zespo³u Synteza. Nie zabrak³o tak¿e kie³baski z grilla
i pysznych ciast. Na najm³odszych czeka³y dmuchany zamek,
malowanie buzi, przeja¿d¿ka konna oraz konkursy wiedzy o lesie.

Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê loteria fantowa. W tym roku
organizatorzy przygotowali 1380 losów, które w rozesz³y siê
w ekspresowym tempie. Spoœród nich wylosowano 30
wartoœciowych upominków oraz nagrodê g³ówn¹ – rower,
ufundowan¹ przez g³ównych sponsorów pañstwa Klaudiê i Jana
Smereczañskich. Organizacjê tegorocznej imprezy wspar³o ponad
80 darczyñców. Majówki z Rodzin¹ organizowane s¹ co roku
z pomys³em i rozmachem, s¹ popularne i przyci¹gaj¹ coraz wiêksze
rzesze uczestników. Jak widaæ sprzyja to integracji tutejszego
œrodowiska, a co najwa¿niejsze, daje okazjê do mi³ego spêdzenia
czasu.

Zespó³ CARITAS i Rada Parafialnaprzy Parafii Œw. Rodziny w Zawadzkiem
organizatorzy
„X MAJÓWKI Z RODZIN¥”
w dniu 10 maja 2015 r.
sk³adaj¹
SERDECZNE PODZIÊKOWANIA
wszystkim ludziom dobrej woli, darczyñcom, sponsorom za wielkie serce, wsparcie finansowe i materialne, wszelk¹ pomoc
w organizacji festynu oraz wszystkim tym, którzy przyjêli nasze zaproszenie i tym samym wsparli ideê naszej Majówki.

Maifest DFK Zawadzkie
W minion¹ niedzielê cz³onkowie mniejszoœci niemieckiej mieli
okazjê prze¿yæ kolejny Maifest DFK Zawadzkie. Jest to impreza
cykliczna, odbywaj¹ca siê corocznie w Zawadzkiem ju¿ od ponad
20 lat. Tradycyjnie majówka rozpoczê³a siê od mszy œw. w intencji
cz³onków ko³a i ich rodzin. Popo³udniowe biesiadowanie w ogrodzie
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej uœwietni³y wystêpy artystyczne
uczniów z zawadczañskich szkó³ oraz koncert orkiestry dêtej pod
kierownictwem Piotra Beiera. W imieniu zarz¹du ko³a serdecznie
dziêkujemy wszystkim za pomoc i przychylnoœæ przy organizacji
majówki. Po raz kolejny by³a to wspania³a okazja do integracji
mieszkañców Zawadzkiego.
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Kwietniowy Koncert
Stowarzyszenie Rozwoju
i Upowszechnienia Kultury „METANOYA”
zorganizowa³o koncert, który odby³ siê
25 kwietnia w zawadczañskim Centrum
Informacji Turystycznej. Tego wieczoru na
scenie Kinoteatru goœciliœmy M³odzie¿ow¹
Orkiestrê Dêt¹ z Leœnicy, któr¹ dyrygowa³
nauczyciel i jej za³o¿yciel Klaudiusz Lisoñ.
By³y te¿ lokalne akcenty w postaci wystêpu
zawadczanki Aliny Adamskiej Raitarowskyi
oraz Zespo³u Tañca Regionalnego
i Narodowego „¯ÊDOWIANIE”. Ca³y
koncert profesjonalnie poprowadzi³a Pani
Sybilla Czech, która znana jest lokalnej
spo³ecznoœci ze wzglêdu na w³asne
zaanga¿owanie w upowszechnianie kultury
muzycznej.
Repertuar mia³ eklektyczny charakter,
inspirowany muzyk¹ lekk¹, przyjemn¹, ale
i powa¿n¹. Orkiestra zaprezentowa³a takie
rodzaje i formy muzyczne, jak fragmenty
operetki "Zemsta Nietoperza", "Baron

Cygañski" Johanna Straussa, "My Fair
Laydy" Fredericka Loewe, "Guditta" Franza
Lehára, a tak¿e muzykê znan¹ z serii
filmowej o przygodach Jamesa Bonda 007.
Ju¿ od pierwszych taktów s³ychaæ by³o, ¿e
muzycy czuj¹ siê wspaniale bawi¹c siê
swoj¹ muzyk¹. Pewnie sta³o siê tak za
spraw¹ ¿ywo reaguj¹cej publicznoœci, która
przyby³a zajmuj¹c wszystkie miejsca
siedz¹ce. Trudno by³oby sobie wyobraziæ
koncert bez nawi¹zania do zbli¿aj¹cego siê
majowego weekendu, wiêc ogl¹daliœmy
wystêp ¿êdowiczanek tañcz¹cych
poloneza ze œcie¿ki dŸwiêkowej filmu „Pan
Ta d e u s z ” . W y k o n a w c y œ w i e t n i e
zaprezentowali siê od strony muzycznych
indywidualnoœci, przeplataj¹c wystêp
solow¹ gr¹ na saksofonie altowym
w wykonaniu Mileny Rypy. Popisowo
przedstawi³a siê nasza zawadczañska
solistka s³odko œpiewaj¹c „Meine Lippen,
sie küssen so heiß” oraz teksty pozosta³ych

operetek. Niezwykle zaskakuj¹co brzmia³y
doœæ z³o¿one kompozycje i improwizacje,
oraz gwa³towne przejœcia od brzmieñ
bardzo melodyjnych do energicznych,
a nawet rockendrolowych i rockowych. Na
sam koniec us³yszeliœmy wi¹zankê
przebojów zespo³u Deep Purple i Elvisa
Presleya, których orkiestrowa interpretacja
wgniata³a w miejsce siedz¹ce i nie
pozwala³a zostaæ obojêtnym.
Trzeba przyznaæ, ¿e artyœci prezentowali
siê niezwykle malowniczo na scenie za
spraw¹ strojów nawi¹zuj¹cych do czasów
sprzed dwudziestu, a nawet trzydziestu lat.
Zarówno ekspresyjna gra, jak i ogólna
radoœæ spowodowa³a, ¿e koncert przyj¹³
naprawdê niepowtarzalny optymistyczny
wymiar. I tak sobie myœlê, ¿e chyba nikt nie
wyszed³ z koncertu rozczarowany, a du¿a
dawka bardzo pozytywnej energii
zapamiêtana bêdzie na d³ugo.
Damian Kaniak

Dni Przyjaciela Lasu
Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Przyjació³
Lasu w Warszawie w dniach 20 - 25
kwietnia 2015r.zorganizowa³ obchody DNI
PRZYJACIELA LASU pod honorowym
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
23 kwietnia 2015 roku w Auli
Kryszta³owej Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
odby³o siê Wielkie Spotkanie Przyjació³
Lasu. Na uroczystoœæ przybyli uczniowie
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych,
licealnych i techników leœnych,
przedszkolaki i emeryci, studenci,
nauczyciele i leœnicy, profesorowie
i wyk³adowcy wy¿szych uczeni - przyjaciele
lasu (przyby³o ponad 800 osób).
W spotkaniu uczestniczy³a 6 osobowa
delegacja reprezentuj¹ca Ko³o TPL „Dolina
Ma³ej Panwi” w Zawadzkiem. Po oficjalnych
wyst¹pieniach przyby³ych goœci odby³a siê
ceremonia wrêczania nagród laureatom

konkursów „Bajkowy Las” (uczestniczy³y
wszystkie przedszkola z naszej gminy),
„Drzewa naszych Lasów” (dla klas I-III szkó³
podstawowych – uczestniczy³o PSP
w Zawadzkiem), „Kto Jest Przyjacielem
Lasu” (dla klas IV-VI szkó³ podstawowych –
uczestniczy³o PSP w Zawadzkiem), „Lasy w
mojej Okolic’ (dla gimnazjów) oraz
eliminacji krajowych Miêdzynarodowego
konkursu YPEF Young People in European
Forests- M³odzie¿ w Lasach Europy
(uczestniczy³ ZSP w Zawadzkiem).
Wrêczono
dwa medale „Zas³u¿ony
Przyjaciel Lasu” .
W konkursie „Bajkowy Las”
dla przedszkolaków wyró¿nienie otrzyma³a
Emilka Swoboda z Przedszkola
Publicznego w ¯êdowicach, Medal
"Zas³u¿ony przyjaciel lasu" z r¹k Pana
Dariusza M³otkiewicza - Zastêpcy Szefa
Kancelarii Prezydenta RP otrzyma³ Pan
Zdzis³aw Siewiera, radny Sejmiku
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Województwa Opolskiego, emerytowany
Nadleœniczy Nadleœnictwa Zawadzkie,
cz³onek ko³a TPL „Dolina Ma³ej Panwi”.
W ramach lokalnych obchodów Dni
Przyjaciela Lasu uczniowie PSP
w Zawadzkiem pod opiek¹ Jolanty
Zaj¹czkowskiej
przygotowali bardzo
ciekawy program pt. Rozprawa s¹dowa
nad niszczycielami lasu” i zaprezentowali
ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, rodzicom
i goœciom z Nadleœnictwa Zawadzkie.
W Nadleœnictwie Zawadzkie
zorganizowano w dniach 20-25.04.2015r
Dni Otwarte Nadleœnictwa, w których mieli
mo¿liwoœæ uczestniczyæ uczniowie
i mieszkañcy. Uczniowie klas 4c i 4b PSP
w Zawadzkiem
wybrali siê na Rajd
Rowerowy do Nadleœnictwa Zawadzkie
i w ramach dni otwartych zwiedzali
Nadleœnictwo pod przewodnictwem
p. Agnieszki Jamrozik.
Maria Andrzejewska
TPL „Dolina Ma³ej Panwi’

Krajobrazy Zawadzkiego

Charytatywny Maraton Zumba Fitness
W dniu 26.04.2015 odby³ siê w Zawadzkiem I Charytatywny
Maraton Zumba Fitness. Ponad setka wytrwa³ych uczestników
i uczestniczek z Zawadzkiego,Strzelec Opolskich,KêdzierzynaKoŸla,Zdzieszowic,Niemodlina i Opola przez 3 godziny tañczy³a
w szczytnym celu. Dziêki tak wspania³ej frekwencji i hojnym
sponsorom uda³o sie uzbieraæ 3.886.02 z³. Ca³a kwota zosta³a
przekazana na rehabilitacjê Damiana Feliksa, który choruje na
wrodzon¹ szpotawoœæ stóp. Atrakcj¹ by³y liczne nagrody
rozlosowane wœród uczestników i publicznoœci. Impreza zakoñczy³a
siê s³odkim poczêstunkiem w postaci przepysznego tortu.Widz¹c
tak wielkie zaanga¿owanie "zumbowiczów" i wsparcie ze strony
W³adz Miasta organizatorzy planuj¹ ju¿ kolejne,podobne imprezy.
Organizatorzy:Joanna ¯y³ka,Justyna Dzier¿awa,Bart³omiej
Kowalczyk.

Wieœci z Kielczy
Gminny Konkurs Talentów
Uczniowie Zespo³u Szkolno
Gimnazjalnego w Kielczy – mali i duzi,
podczas III edycji Gminnego Konkursu
Talentów prezentowali swoje przeró¿ne
umiejêtnoœci- od œpiewu i tañca po grê na
instrumentach. Nasz szkolny zespó³
"Melizmat" (który od jakiegoœ czasu
specjalizuje siê nie tylko w grze
instrumentalnej oraz œpiewie, ale tak¿e
w tañcu i wystêpach muzycznokabaretowych) zaprezentowa³ siê
a¿ czterokrotnie.
1. W najm³odszej grupie wiekowej, po raz
pierwszy (!) na scenie pojawi³o siê
"Melizmatyczne trio" pierwszaków.
Zaœpiewali oni ko³ysankê "By³ sobie król", a
akompaniowa³a im p. M. Walnik. W roli
cukrowego króla wyst¹pi³ Fabian Szo³tysik,
piernikowym paziem by³a Paulina Kciuk,
a marcepanow¹ królewn¹- Amelia
Panchyrz.
2. W grupie wiekowej klas IV-VI szkó³
podstawowych wyst¹pi³y Wiktoria
Strzelczyk, Emilia Chmielorz, Roksana
Grondes, Gloria Kulik, Agata Czudaj oraz
Olivia Frewer- przy wspólnym
akompaniamencie na cztery rêce
z p. M. Walnik. Dziewczêta zaœpiewa³y
piosenkê tytu³ow¹ z filmu "Piêkna i Bestia".
3. W grupie gimnazjalistów Zespó³
zaprezentowa³ siê dwukrotnie: po raz
pierwszy w formie wokalnoinstrumentalnej, z W£ASN¥ ARAN¯ACJ¥

utworu Piotra Rubika "Psalm dla Ciebie"
(Natalia Potempa- fortepian, Emilia Nowakmandolina, Martyna Kwapieñ- gitara,
Natalia Joneczko i Paulina Loch- sekcja
perkusyjna, oraz 26 osobowa grupa
œpiewaków!), nastêpnie w formie tanecznokabaretowej zaprezentowa³ siê
oœmioosobowy sk³ad - znani ju¿ z wystêpów
podczas Do¿ynek Gminnych oraz
szkolnego Dnia Nauczyciela - LILIPUCI.
Zdobyæ mo¿na by³o g³ówn¹ nagrodê, czyli
puchar Burmistrza, a dodatkowo z ka¿dej
grupy wiekowej wy³oniono tych najbardziej
utalentowanych. I tak oto nasi najm³odsi
zdobyli swoj¹ pierwsz¹ nagrodê! Mamy
nadziejê ¿e w swojej karierze w Zespole
"Melizmat" podbij¹ jeszcze wiele jurorskich
serc!
Ale to nie wszystko... nagrodê specjaln¹, za
"wk³ad w rozwój lokalnej kultury" otrzyma³a
równie¿ prowadz¹ca nasz Zespó³- p.
Ma³gosia. Trzymajcie mocno kciuki, bo
przed nami kolejne konkursowe zmagania.
Œwiêto szko³y
Pi¹tek 8. maja by³ dla nas dniem
szczególnym, obchodziliœmy bowiem
11. rocznicê nadania naszej szkole imienia
Wincentego z Kielczy. Co prawda by³o
to œwiêto du¿o skromniejsze ni¿
zesz³oroczne 10-lecie, jednak od rana
panowa³ wyj¹tkowy nastrój. O godzinie
8 rano odby³a siê uroczysta Msza Œwiêta, a
po niej-ju¿ w szkole- uroczysty apel.
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Przedstawiciele Samorz¹du
Uczniowskiego przybli¿yli nam pokrótce
bogat¹ historiê powstania szko³y w Kielczy
(której pocz¹tki siêgaj¹ a¿ 1700 roku!) oraz
sylwetkê naszego Patrona. Wszyscy
odœpiewaliœmy hymn szko³y, a przygrywa³y
nam dwie urocze mandolinistki.
Po zakoñczonym apelu uczniowie
i nauczyciele powrócili do swoich
obowi¹zków.
Kochani! Pamiêtajmy, ¿e teraz to MY
piszemy historiê tego wyj¹tkowego miejsca.
B¹dŸmy wiêc godni tego, by za parê lat i o
nas wspomniano na kolejnym œwiêcie
naszej szko³y.
B.S.

Krajobrazy Zawadzkiego

Wystawa turytyczno-sportowa
W miesi¹cu maju w budynku Centrum Informacji Turystycznej
mia³a miejsce wystawa turystyczno - sportowa promuj¹c¹ aktywny
wypoczynek w mieœcie i gminie. 12 maja br. wystawê zwiedzili
uczniowie dwóch klas Szko³y Podstawowej w Zawadzkiem wraz
z nauczycielami. Dzieci ogl¹da³y wystawê sportowo – turystyczn¹
oraz prezentacjê o hutnictwie na terenie Gminy Zawadzkie.
Pracownik CIT’u zaprezentowa³ grzecznym i wytrwa³ym dzieciom
eksponaty, zapozna³ z oznaczeniami tras rowerowych i zachêca³
do aktywnego wypoczynku na terenie gminy. Najwiêksz¹ atrakcj¹
by³a mo¿liwoœæ wejœcia i zrobienia sobie zdjêcia w kajaku.
Prezentacja zakoñczy³a siê degustacj¹. Wszyscy przybyli otrzymali
materia³y reklamowe z terenu naszej gminy.
Zdjêcia oraz szczegó³y na stronie www.gosit.zawadzkie.pl oraz
na naszym fanpage’u www.facebook.pl/citzawadzkie

III Majowy Rajd Rowerowy
3 maja
odby³ siê III Majowy Rajd Rowerowy, którego
organizatorem by³o Centrum Informacji Turystycznej dzia³aj¹ce przy
Gminnym Oœrodku Sportu i Turystyki. Wspó³organizatorem by³
oddzia³ Polskiego Towarzystwa Turystycznego w Zawadzkiem.
Pogoda dopisa³a, dziêki czemu frekwencja by³a wysoka. W rajdzie
brali udzia³ doroœli, m³odzie¿ oraz dzieci, a nasz najm³odszy
uczestnik Krzyœ, który jecha³ samodzielnie ma 4 lata. Grupa
rozpoczê³a rajd przy Centrum Informacji Turystycznej (Kinoteatr),
dzielnie przemierza³a trasê na Regolowiec, gdzie zosta³
zorganizowany krótki odpoczynek. Na zakoñczenie organizatorzy
zaprosili wszystkich uczestników na posi³ek turystyczny. Wszystkim
uczestnikom i organizatorom serdecznie dziêkujemy!

Muttertag – DFK Kielcza
Znam takie rêce, które zawsze b³ogos³awi¹, znam takie oczy,
które œmiej¹ siê, gdy ktoœ jest w pobli¿u, p³acz¹, kiedy nikt nie widzi.
Znam takie serce, które nigdy nie przestaje kochaæ, a choæ zbola³e,
zawsze przebacza. To rêce, oczy i serce Matki. Wszystko,
co posiadamy najcenniejszego w naszej osobowoœci,
zawdziêczamy w³aœnie Jej. Matka pierwsza nas przyjê³a otwartym
sercem i ca³kowicie zaakceptowa³a. Taka jest matka, która zas³ania
przed dzieckiem negatywne strony ¿ycia: bóle, braki, niewygody.
A ods³ania natomiast to, co najpiêkniejsze w ¿yciu...
Dzieñ Matki to œwiêto obchodzone na ca³ym œwiecie, to œwiêto
maj¹ce na celu okazanie wszystkim matkom szacunku, mi³oœci oraz
podziêkowania za trud w³o¿ony w wychowanie. Jak ka¿dego roku
DFK Kielcza przygotowa³o ma³y poczêstunek na spotkanie matek
w Zabytkowej Chacie w Kielczy, a spotkanie urozmaici³y dzieci
z przedszkola z Kielczy prezentuj¹c wiersze i piosenki w jêzyku
polskim i niemieckim.
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Sukcesy naszych karateków
W Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate WKF, które
odby³y siê 26 kwietnia 2015 roku, a organizatorem których by³
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, udzia³ wziê³o 180
zawodników z 23 Polskich Uczelni Wy¿szych. Nasi zawodnicy wraz
zawodnikami Klubu Sportowego z Krapkowic tworzyli reprezentacjê
Politechniki Opolskiej. Krapkowice reprezentowali Patryk Wocka
i Izabela Piechota, Klub Karate Nidan Natalia Szponder, Weronika
Grejner, Bart³omiej Barañski i Dariusz Sworeñ. Opolska
reprezentacja wywalczy³a 4 z³ote, 1 srebrny i 2 br¹zowe medale.
Ogromny sukces odnios³y dziewczyny, które wygra³y klasyfikacjê
generaln¹ kobiet, jest to pierwszy tak ogromny sukces tej Uczelni dziêki naszym wspania³ym dziewczynom. Serdecznie im
gratulujemy. Medaliœci Klubu Karate Nidan:
Z³ote:
1. Szponder Natalia w konk. kumite ind. kobiet (-55 kg).
2. Dru¿yna w sk³adzie: Szponder Natalia, Grejner Weronika
i Izabela Piechota (Krapkowice) w konk. kata dru¿. Kobiet.
3. Dru¿yna w sk³adzie: Szponder Natalia, Grejner Weronika
i Izabela Piechota (Krapkowice) w konk. kumie dru¿. Kobiet.
Br¹zowe:
1. Dru¿yna w sk³adzie: Barañski Bart³omiej, Dariusz Sworeñ i Patryk
Wocka w konk. kata dru¿. Mê¿czyzn.
10 medali dla karateków
Ogromnym sukcesem zakoñczyli start zawodnicy KK Nidan
w Pucharze Polski Karate Shotokan, który odby³ siê 17 maja br
w Suchym Lesie ko³o Poznania. Zawody zosta³y rozegranie

w kategoriach m³odzików 14-15 lat, kadetów 16-17, juniorów 18-20
i seniorów powy¿ej 21 roku ¿ycia. Ekipa Nidana sk³ada³a siê z 6
zawodników, którzy wywalczyli, a¿ 6 z³otych, 2 srebrne i 2 br¹zowe
medale, co pozwoli³o na zwyciêstwo w klasyfikacji generalnej i
zdobycie okaza³ego pucharu dla najlepszego klubu. Na najwy¿szym
stopniu podium stanêli: Wiktoria Grejner w konkurencji kumite ind.
m³odziczek, Rafa³ Talaga w konk. kata i kumite m³odzików, Natalia
Szponder w konk. kumite ind. juniorek oraz dwukrotnie dru¿yna
w sk³adzie Ewa Zajdel, Weronika Grejner, Natalia Szponder
i El¿bieta Zajdel w konk. kumite dru¿ynowym juniorek i seniorek.

Majówka z GOSiTem
To by³ naprawdê udany weekend. Pogodna aura, wiosenne
promienie s³oñca oraz doskona³e humory towarzyszy³y wszystkim
uczestnicz¹cym majówce przygotowanej przez Gminny Oœrodek
Sportu i Turystyki w Zawadzkiem. Na zasadzie „dla ka¿dego coœ
mi³ego” mi³oœnicy ró¿nych form wypoczynku mogli znaleŸæ coœ dla
siebie. Ju¿ pierwszego maja panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
poprowadzi³y warsztaty, szyde³kowania, haftu i robienia na drutach.
Poza tym, przygotowano wystawê z³o¿on¹ z ju¿ gotowych prac,
takich jak ozdoby œwi¹teczne, serwety, odzie¿ dzieciêc¹
i przytulanki. Skoro przygotowano coœ dla ducha, nie mog³o siê obyæ
bez czegoœ dla cia³a. Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej
zorganizowali poczêstunek w postaci ciasta i chleba ze smalcem.
Drugiego maja w kinoteatrze odby³ siê koncert zorganizowany
w ramach miêdzynarodowego festiwalu „Twórcze spotkania na
OpolszczyŸnie”. Zaprezentowa³a siê grupa muzyczna
z Kazachstanu, wystawiaj¹c musical „Zaczarowany Bal Ksiê¿niczki”
na podstawie bajki Walta Disneya. Umiejêtnoœci aktorskie, wokalne
oraz piêkne stroje, nada³y przedstawieniu bajkowy charakter.
Artyœci zostali docenieni przez publicznoœæ i nagrodzeni gromkimi
brawami. Na zakoñczenie dnia wyst¹pi³y ma¿oretki Copacabana
z Ciasnej. Ale w³aœnie zgodnie z zasad¹, dla ka¿dego coœ mi³ego,

nie mog³o zabrakn¹æ czegoœ dla amatorów aktywnej formy
wypoczynku. W ramach majówki na orliku przygotowano gry
i zabawy dla dzieci oraz m³odzie¿y.
Damian Kaniak
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Pierwsza Komunia Œwiêta w naszych koœcio³ach

foto: S³awomir Sulecki
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Maibaum- Majowe Drzewko
„Der Mai ist gekommen...”- przyszed³
maj (g³osz¹ s³owa piosenki), a wraz z nim
wspania³a inicjatywa ko³a DFK Kielcza.
Inicjatyw¹ ow¹ jest powrót do tradycji, która
na Œl¹sku pojawi³a siê ju¿ w XVI w.- tradycji
stawiania majowych drzew (z niem.
Maibaum). To wydarzenie przez d³ugi okres
czasu przygotowywane by³o po to, by w
efekcie mieszkañcy ca³ej wioski mogli
œwiêtowaæ nadejœcie dnia 1 maja. I w tym
roku DFK Kielcza postawi³o drzewko
majowe, kontynuuj¹c tradycje swoich
przodków.
O tym, jak wielka si³a i potencja³ tkwi
w grupie ludzi maj¹cej wspóln¹
przynale¿noœæ oraz wspólny cel dzia³ania
przekona³ siê zapewne niejednokrotnie
ka¿dy z nas. Podobnie jak o tym, ¿e warto
poprzez swoje zaanga¿owania i inicjatywê
dzia³aæ na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
Ma to szczególn¹ wartoœæ, jeœli
konsekwencj¹ podejmowanego trudu jest
szerzenie kultury regionu, w którym
mieszkamy, ale te¿ kultury bliskiej temu
regionowi oraz do której ludnoœæ na nim
mieszkaj¹ca odczuwa przynale¿noœæ.
Na terenie Gminy Zawadzkie tak¹ grup¹,
która wiele wnosi w ¿ycie miejscowoœci
tworz¹cych tê Gminê jest bez w¹tpienia
Mniejszoœæ Niemiecka. Inicjatyw¹ ciekaw¹
i charakterystyczn¹, znajduj¹c¹ ciep³e

Kielcza
przyjêcie, sta³o siê stawianie Drzewka
Majowego. Drzewo majowe postawione
w Kielczy ma wyj¹tkowy charakter, jest
przes³aniem ludzkiego zjednoczenia oraz
pielêgnacji kultury przodków. Jak co roku
w stawianiu Drzewka Majowego pomagali
wspólnocie DFK kielczañscy stra¿acy.

¯êdowice
Tradycja stawiania majowego drzewka
po kilkudziesiêciu latach powróci³a te¿
do ¯êdowic. Przyczyni³a siê do tego
mniejszoœæ niemiecka oraz rada so³ecka.
W organizacjê imprezy w³¹czyli
siê szczególnie: Andrzej Kotylak, Patryk
Ibrom, Jerzy Stasz, Mateusz Cepok i Anna
Bronder.

Wieœci z przedszkola w Kielczy
Konkurs recytatorski pt. „Jakie znasz zawody?”.

Ruch to zdrowie!

Wykonujemy ró¿ne zawody, ka¿dy z nich jest potrzebny, wa¿ny
i stanowi o ca³oœci. W kwietniu w naszym przedszkolu, to dzieci
opowiada³y o zawodach, czêsto tych, które wykonuj¹ ich rodzice.
Nauczycielki zorganizowa³y konkurs pt. „Jakie znasz zawody?”,
który mia³ na celu przybli¿enie przedszkolakom specyfiki pracy na
ró¿nych stanowiskach. Dzieci bardzo starannie przygotowa³y siê do
recytacji swoich wierszy, by³y eksponaty, przebrania i gesty. Jury
mia³o ciê¿ki wybór, bo ka¿dy uczestnik piêknie deklamowa³ swój
wiersz. Po krótkiej naradzie rozstrzygniêto, ¿e pierwsze miejsce
zaj¹³ Wojtek, drugie: egzekwo- Mateusz i Wiktoria, a trzecie: Ania.
Wszyscy uczestnicy dostali upominki w postaci ksi¹¿ek oraz
pami¹tkowe dyplomy. Dziêkujemy rodzicom za przygotowanie
dzieci, a przedszkolakom gratulujemy zdolnoœci recytatorskich. Kto
wie, mo¿e kiedyœ niektórzy z nich stan¹ na wiêkszej scenie, przed
szersz¹ publicznoœci¹…

To, ¿e ruszaæ siê powinno wszyscy wiedz¹, a ¿e w grupie raŸniej- to
pokazali nasi przedszkolacy wraz z rodzicami w sobotê 9 maja.
Dzieci z grupy starszej za namow¹ nauczyciela wybra³y siê na
wycieczkê rowerow¹ do Krupskiego M³yna. Ka¿dy uczestnik by³ pod
opiek¹ swojego rodzica, co zapewni³o bezpieczn¹ drogê do,
i z powrotem. Po przybyciu na miejsce dzieci zjad³y ma³e „conieco”,
uzupe³ni³y p³yny i ruszy³y na plac zabaw. Œmiechom i radoœci nie
by³o koñca. Rodzice prowadzili mi³e rozmowy, dzielili siê
doœwiadczeniami a ich pociechy z uœmiechem to obserwowa³y.
Gdyby nie warunki atmosferyczne, goœcilibyœmy d³u¿ej, jednak
pogoda by³a zmienna i trzeba by³o wracaæ. Po tak udanej wycieczce
dzieci z pewnoœci¹ zjad³y ca³a kolacjê, a opowiadaniom nie by³o
koñca. Rodzice po raz kolejny udowodnili, ¿e dla chc¹cego nic
trudnego a przedszkolaki ju¿ planuj¹ kolejn¹ wyprawê.
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Jubileusz Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
40-ka to prze³om – to jakby drugie ¿ycie,
mo¿na nabyæ doœwiadczenie,
umiejêtnoœci, kompetencje ¿yciowe
i zawodowe,
mo¿na pozyskaæ przyjació³ lub ich straciæ,
dokonaæ odkryæ naukowych
lub zaprzepaœciæ wszystko czego siê
dorobiliœmy,
zwiedziæ œwiat i odnaleŸæ swoj¹ przystañ –
Od ró¿u po krwist¹ czerwieñ – to nasz
rubinowy jubileusz …
Nasz czyli Zespo³u Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem. Szko³y
schowanej wœród leœnych ostêpów, szko³y
przy Domu Pomocy Spo³ecznej – szko³y dla
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych
intelektualnie w stopniu umiarkowanym,
znacznym i g³êbokim, dzieci z opini¹
o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dzieci
z autyzmem dzieciêcym, dzieci z DPS-u
i œrodowiska. Szko³a w swoim 40 leciu
przygotowa³a do samodzielnego ¿ycia
w miarê indywidualnych mo¿liwoœci
p s y ch o r o z w o j o w y c h – p o n a d 1 3 0
absolwentów, pocz¹tkowo tylko ch³opców,
a po roku 1990 równie¿ dziewczyny.

Edukacja specjalna jest czêœci¹
polskiego systemu oœwiatowego,
ukierunkowanego na ucznia
niepe³nosprawnego umys³owo i polega „na
integralnej realizacji funkcji wychowawczej,
dydaktycznej i opiekuñczej szko³y
z uwzglêdnieniem specyficznych form
i metod pracy oraz zasad nauczania,
opisanych przez wspó³czesne nauki
pedagogiczne” .
C a ³ o œ c i o w y, z i n t e g r o w a n y
i zindywidualizowany system edukacji
w po³¹czeniu z wielozmys³owymi bodŸcami
polisensorycznymi, manualnymi,
ruchowymi, estetycznymi
i spo³eczno–przyrodniczymi, w oparciu
o dewizê „To co s³yszê – zapominam,
to co widzê – zapamiêtujê, to co robiê,
czego doœwiadczam – tego siê uczê!”
zaspakaja specyficzne potrzeby ucznia
o znacznie obni¿onej sprawnoœci
intelektualnej. A kiedy do tego do³o¿ymy
Indywidualne Programy EdukacyjnoTerapeutyczne wówczas mamy bardzo
specjalistyczn¹ mieszankê
nauczania/wychowania realizowan¹ przez

ca³y okres obowi¹zku szkolnego w szkole
podstawowej i gimnazjum oraz obowi¹zku
nauki w szkole przysposabiaj¹cej do pracy.
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy Domu
Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem,
w swojej 40 letniej dzia³alnoœci zmienia³
nazwy. Od „Szko³y ¯ycia”, poprzez Szko³ê
Specjaln¹ póŸniej Przysposabiaj¹c¹
do Pracy Zawodowej a obecnie Zespó³
Szkó³ przy DPS. Zmienia³y siê programy
i ramowe plany nauczania. Obecna
„Podstawa programowa kszta³cenia
ogólnego (...)” pozwala nauczycielom na
innowacyjne, autorskie programy
nauczania dostosowane do potrzeb
i mo¿liwoœci ucznia, do jego stanu zdrowia,
rozwoju psychofizycznego, posiadanych
umiejêtnoœci oraz zainteresowañ.
Dotychczas powsta³o 15 innowacyjnych
programów edukacyjnych i metodycznych.
Szczegó³owe cele, formy, zadania, treœci
edukacyjne oraz specjalistyczne pomoce
dydaktyczne i wyposa¿enie szko³y,
pozostaj¹ w bezpoœredniej zale¿noœci
z poziomem funkcjonowania naszego
ucznia. Szko³a zapewnia komfort
psychiczny, poczucie bezpieczeñstwa,
akceptacjê i bardzo pozytywny kontakt
emocjonalny w stosunkach
interpersonalnych. Uczeñ uczestniczy
w zajêciach grupowych i indywidualnych,
szkolnych i pozalekcyjnych. Jest integraln¹
czêœci¹ ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, bez
wzglêdu na rodzaj swojej
niepe³nosprawnoœci intelektualnej,
psychomotorycznej oraz zachowania siê.
Szko³a przygotowuje do wykonywania
prostych prac porz¹dkowych
i samoobs³ugowych, rozwija
zainteresowania sportowe, turystyczne
i artystyczne.
Szko³a zapewnia swoim uczniom udzia³
w zajêciach rewalidacyjnych – tak
specjalistycznych jak komunikacja
pozawerbalna AAC, Integracja
Sensoryczna, hipoterapia, rehabilitacja
ruchowa, logopedia, hydroterapia,
muzykoterapia.
W swojej ofercie
edukacyjnej posiada równie¿ zajêcia
komputerowe, gospodarstwa domowego
z wykorzystaniem najnowszych urz¹dzeñ
u³atwiaj¹cych funkcjonowanie w ¿yciu,
zajêcia rewalidacyjno – wychowawcze
oparte na specjalistycznym sprzêcie Sali
Doœwiadczania Œwiata
i pomocach
rehabilitacyjnych. „Szko³a zapewnia”
to slogan – zapewniaj¹ nauczyciele dobrze
i specjalistycznie wykszta³ceni, m³odzi,
kreatywni i mobilni, empatyczni w stosunku
do ucznia, wspieraj¹cy siê nawzajem,
systematycznie dokszta³caj¹cy siê
i doskonal¹cy kompetencje pedagogiczne
i terapeutyczne, ci¹gle szukaj¹cy nowych
oraz skutecznych oddzia³ywañ na ucznia,
wspieraj¹cych jego rozwój w d¹¿eniu do
poszerzania katalogu potrzeb spo³ecznych.
Jesteœmy szko³¹ powiatow¹ – us³ugodawc¹
edukacyjnym dla dzieci i m³odzie¿y z Domu
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Pomocy Spo³ecznej. Ofertê kszta³cenia,
kierujemy równie¿ do uczniów i ich
rodziców z okolicznych gmin. Deklaracje
z Salamanki podpisane przez Polskê
w czerwcu 1994 r. sprecyzowa³y dzia³ania
94 pañstw – sygnatariuszy podpisanego
dokumentu, który okreœla dzia³ania
na rzecz „szkó³ dla wszystkich uczniów”,
gdzie szanuje siê ró¿nice, stwarza warunki
uczenia – nauczania i reaguje skutecznie
na indywidualne, specyficzne potrzeby
dziecka, a szko³y specjalne i ich kadra „ (...)
oferuj¹ bezpoœrednie wsparcie dzieciom ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (...)
mog¹ udostêpniaæ specyficzne urz¹dzenia
i materia³y oraz szkolenia w zakresie
strategii nauczania, które nie s¹ dostêpne
w zwyk³ych klasach. Nagroda ministerialna
w konkursie „Otwarta szko³a” 2011 roku
potwierdzi³a, i¿ jako nieliczni wœród szkó³
szkolnictwa specjalnego dla dzieci oraz
m³odzie¿y g³êbiej i g³êboko
niepe³nosprawnych umys³owo, wchodzimy
w integracjê szkoln¹ i spo³eczn¹. Otwarta
szko³a sprzyja nawi¹zywaniu przyjaznych
relacji – nie mieli babci i dziadka,
bo s¹ pensjonariuszami Domu Pomocy
Spo³ecznej – teraz ju¿ maj¹. Dziadkowie
z wnukami utrzymuj¹ kontakt pomimo,
¿e program siê skoñczy³.
W ramach spotkañ integracyjno –
kompetencyjnych i rekreacyjnych
organizowane s¹ w szkole imprezy
i konkursy przedmiotowe o charakterze
wojewódzkim i powiatowym: festiwal „Pod
go³ym niebem”, konkurs kompetencji
ucznia klas przysposabiaj¹cych do pracy
„to wiem, to umiem zrobiæ”, konkurs
prozdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, regaty kajakowe, konkurs karaoke
kolêd i pastora³ek, festyn integracyjny.
Od 2004 roku realizowaliœmy szkolne

projekty UE Sokrates i Comenius. Byliœmy
z uczniami w Anglii, Hiszpanii, Portugalii,
Niemczech, na £otwie, w Bu³garii oraz
nauczyciele w Turcji i Rumunii. Ogó³em
pokonaliœmy ró¿nymi œrodkami transportu
ponad 26 tys. km. Wydaliœmy 33 tys. euro.
Zosta³y nam tysi¹ce zdjêæ i niesamowite
wspomnienia. Jednak my nie jesteœmy
snobami turystycznymi, my chêtnie
poznajemy nasz¹,
polsk¹ historiê,
geografiê na przepiêknych szlakach
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t u r y s t y c z n y c h : K r a k ó w, Wr o c ³ a w,
Warszawa, Trójmiasto i Malbork, Opole,
sztolnie i wyrobiska Tarnowskich Gór,
Z³otego Stoku, pa³ac w Mosznej, ogrody
zoologiczne, muzea, wystawy artystyczne,
ogl¹damy spektakle teatralne i operetkowe,
jeŸdzimy do kina i na lekcje muzealne.
Czasami nam siê zdarza, ¿e mamy
w nadmiarze ogólnoszkolnych k¹pieli
w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach,
zajêæ pozalekcyjnych o bardzo
specjalistycznym charakterze jak
dogoterapia, hydroterapia, gra na bêbnach
afrykañskich i inne, a to za spraw¹
Stowarzyszenia „Siedlisko” oraz Powiatu
Strzeleckiego – projekty z EFS i POKL dziêkujemy.
Jako 40 latek staramy siê co jakiœ czas
poddawaæ liftingowi i modernizacji – nie
kapie nam ju¿ na g³owê, a jesienny wiatr nie
hula przez szpary w starych oknach.
Wyremontowane ³azienki dla uczniów maj¹
wszystko czego od nas ¿¹da SANEPID.
Równie¿ œciany przed jubileuszem nabra³y
czystoœci i kolorytu za spraw¹ „ naszych
rodzimych malarzy”. Niewielkie
pomieszczenia lekcyjne - klasy (do 8
uczniów, a gdy s¹ z niepe³nosprawnoœci¹
sprzê¿on¹ to jeszcze mniej)
s¹ wyposa¿one zgodnie z potrzebami
edukacyjnymi. Pracujemy na kartach pracy,
æwiczeniach do szko³y podstawowej,
ksi¹¿kach do rewalidacji i religii, a ostatnio

klasy I-III szko³y podstawowej,
na darmowym elementarzu
z powiêkszonym drukiem. Mamy bibliotekê
szkoln¹ z ksi¹¿kami, jednak najwiêkszym
zainteresowaniem ciesz¹ siê biblioteka
multimedialna z e-bookami, filmami,
bajkami, grami, piosenkami, itp...
Dziêkujê Wszystkim Pracownikom Szko³y,
którzy bezinteresownie przyczynili siê
i przyczyniaj¹ sukcesywnie do jej rozwoju.

Rubinowe karaty wdziêcznoœci dla
wszystkich by³ych i obecnych pracowników
pedagogicznych oraz pracowników obs³ugi
i administracji w sumie 60 osób – dziêkujê
Pañstwu za pracê, serce i oddanie
zawodowe na rzecz dzieci specjalnej troski.
Z powa¿aniem
Bujmi³a Anna - Dyrektor Zespo³u Szkó³
Specjalnych w Zawadzkiem

Co s³ychaæ w zawadczañskim gimnazjum
Kangury z naszego Gimnazjum
Znamy ju¿ wyniki tegorocznego
Miêdzynarodowego Konkursu „Kangur
Matematyczny” i œpieszymy donieœæ,
¿e spoœród 11 uczestników z naszej szko³y
4 osoby zosta³y wyró¿nione. W kategorii
Kadet na 546 uczestników wyró¿nienie
uzyska³ Pawe³ Krawczyk z klasy Ib
i Skrzypiec Kamil z klasy IIb. W starszej
kategorii Junior dla uczniów III klas
gimnazjum i I klas szkó³
ponadgimnazjalnychna 340 uczniów,
którzy przyst¹pili do konkursu wyró¿nienie
zdobyli Agnieszka Poliwoda i Szymon
Kochanek z klasy IIIb. Ten wynik
to „kangurzy” skok na podium , w kategorii
tej bowiem nie by³o laureata, 1 osoba tylko
wynik bardzo dobry, plasuj¹c siê tym
samym o oczko wy¿ej ni¿ nasi
trzecioklasiœci. BRAWO KANGURY
Z GIMNAZJUM !!!!!
Bo¿ena Nawrot
Dzieñ Drzwi Otwarych
5 maja br. goœciliœmy w naszej szkole
uczniów klas szóstych PSP w Zawadzkiem.
Na pocz¹tek goœcie zapoznali siê z ofert¹
edukacyjn¹ naszego gimnazjum, która
zosta³a przedstawiona przez pani¹
Dyrektor, pana £ukasza Morzyka oraz
uczennice klas drugich. Nastêpnie
uczniowie zwiedzali szko³ê, poznaj¹c
specyfikê pracy poszczególnych pracowni.
Wziêli udzia³ w pokazie doœwiadczeñ
z fizyki i chemii, sprawdzili, na czym polega

nauka jêzyków z wykorzystaniem systemu
SITA, zobaczyli, w jaki sposób mo¿na
rozwi¹zywaæ zadania z matematyki
na platformie edukacyjnej WSiPnet. Nasi
trzecioklasiœci zorganizowali dla goœci
krótkie szkolenie w zakresie pierwszej
pomocy przedmedycznej. Zakoñczenie
wycieczki uprzyjemni³ widok panoramy
Zawadzkiego ze szklonego balkonu przy
obserwatorium astronomicznym.
Na twarzach uczestników spotkania
malowa³y siê na przemian uœmiech,
zadziwienie i zainteresowanie. Uczniowie
byli pod wra¿eniem mo¿liwoœci, jakie
stwarza nasza szko³a w zakresie
realizowania ich pasji i zainteresowañ oraz
pog³êbiania wiedzy.
Ma³gorzata Kozio³
Blisko, a piêknie.
Góra Œw. Anny pojawia siê dwukrotnie
na liœcie obiektów nale¿¹cych do
dziedzictwa historyczno-kulturowego
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Polski. Pierwszy raz jako jeden z 15
najcenniejszych polskich krajobrazów
wpisanych na zlecenie UNESCO w 1999 r.
na Listê Œwiatowego Dziedzictwa. Drugi
raz gdy w 2010 r. Park Krajobrazowy „Góra
Œw. Anny” ze wzglêdu na olbrzymi¹
georó¿norodnoœæ zyska³ status geoparku
krajowego. W dniu 12 maja grupa uczniów
Publicznego Gimnazjum nr 1
w Zawadzkiem poznawa³a te szczególne
walory przyrodnicze i geologiczne tego
miejsca. Wyjazd na Górê Œw. Anny by³
zorganizowany w ramach zajêæ projektu
unijnego dla 18 uczniów pracuj¹cych
w sekcjach chemicznej i geograficznej.
Zajêcia w terenie to chyba najciekawszy
i najskuteczniejszy sposób zrozumienia
skomplikowanych procesów
geologicznych, zapamiêtania w³aœciwoœci
i nie³atwych nazw ska³ danego terenu.
Oddany w tym roku do u¿ytku Rezerwat
Geologiczny zrobi³ na nas wszystkich
wspania³e wra¿enie. Dawny kamienio³om
z wytyczonymi, wygodnymi œcie¿kami,
schodkami, stanowiskami ekspozycyjnymi,
tablicami informacyjnymi, siedziskami
i nowoczesnymi tarasami zachwyci³
ka¿dego z nas, a oprowadzaj¹cy nasz¹
grupê, bardzo mi³y pracownik Oœrodka
Edukacji Ekologicznej sprawi³, ¿e ka¿dy
zapamiêta³ nazwê nefelinit (to ciê¿ka,
wulkaniczna ska³a).
Ma³gorzata Kaczanowska
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„Razem na szlaku 2015” w 50-lecie OZ/PTTK w Zawadzkiem
„Razem na szlaku” – propozycjê wspólnego
w ê d r o w a n i a P o l s k i e To w a r z y s t w o
Turystyczno-Krajoznawcze adresuje do
osób ju¿ uprawiaj¹cych ró¿ne formy
turystyki aktywnej, które przez w³aœciwe
zachowania na szlaku bêd¹ wzorcem dla
tych, którzy dopiero rozpoczynaj¹ swoj¹
przygodê z turystyk¹ aktywn¹ oraz tych,
którzy chcieliby siê zainteresowaæ
ró¿norodnymi formami aktywnoœci
turystycznej. W ramach akcji „Razem na
szlaku” chcemy popularyzowaæ
zdobywanie odznak turystycznych, które s¹
nierozerwalnie zwi¹zane z turystyk¹
aktywn¹, pog³êbianiem wiedzy
i umiejêtnoœci turystycznych.
Do takiej aktywnoœci do³¹cza siê równie¿
Oddzia³ Zak³adowy PTTK „Huta Andrzej”
w Zawadzkiem. Zapraszamy do udzia³u
w naszych imprezach turystów seniorów
i m³odzie¿, rodziców z dzieæmi, dziadków
z wnukami – kalendarz imprez dostêpny
w siedzibie Oddzia³u (biurowiec huty).
Wspólne wêdrowanie zawsze przyœwieca³o
naszym imprezom, które w wiêkszoœci s¹
dostêpne dla seniorów i m³odzie¿y oraz
osób niepe³nosprawnych z ZSS i DPS
w Zawadzkiem.
Zgodnie z planem w ostatnim okresie
odby³y siê nastêpuj¹ce imprezy:
01.05.2015 r. – Wyprawa krajoznawcza
„Zamek Ksi¹¿ – Arboretum Wojs³awice.
Zamek Ksi¹¿ jest jednym z najwiêkszych
zamków w Polsce i Europie i jednoczeœnie
najwiêkszym zamkiem na Dolnym Œl¹sku.
Zbudowany na urwistym skalnym cyplu, na
wysokoœci 395 m. n.p.m., otoczony g³êbok¹
kotlin¹ poroœniêt¹ lasem. Historia budowli
siêgaj¹ca wieku XIII, tajemnice II wojny,
zawsze przyci¹ga³y turystów. Tym razem
powodem przyjazdu do Ksi¹¿a by³a wielka
wystawa kwiatów (ok. 200 wystawców).
Wra¿enia nie do opisania – tyle mo¿na by³o
dowiedzieæ siê od uczestników. Tak wielkiej
iloœci przepiêknych kwiatowych kompozycji
nie spotyka siê codziennie. Kto chcia³by
to zobaczyæ…mo¿e – organizatorzy
wystawy zapraszaj¹ za rok.
O Arboretum w Wojs³awicach
w Zawadzkiem ju¿ wiedziano, ¿e jest to
obiekt godny zobaczenia (seniorzy z ko³a
emerytów ju¿ tam byli).
Arboretum
po³o¿one jest w malowniczej kotlinie,
na pó³nocnych stokach Wzgórz Dêbowych
na wysokoœci 213- 320 m n.p.m, 50 km

na po³udnie od Wroc³awia i 2 km, na wschód
od historycznej Niemczy. Warunki
fizjograficzne, specyficzny mikroklimat,
wysoka wilgotnoœæ powietrza, d³ugo
zalegaj¹cy œnieg oraz sporadycznie
wystêpuj¹ce wiosenne przymrozki i ¿yzna
gleba sprzyjaj¹ uprawie wielu gatunków
roœlin rzadko spotykanych w innych
regionach Polski – to zalety parku. Nasza
grupa, z przewodnikiem, przez ponad
godzinê podziwia³a ró¿norodne roœliny
i drzewa, po czêœci posadzone jeszcze
przez Fritza von Oheimba w XIX wieku,
któremu zawdziêczamy obecny wygl¹d
ogrodów.
16.05.2015r. XXXIV Zlot Œladami Dawnego
Hutnictwa „Regolowiec 2015”.
W tej „sztandarowej” imprezie OZ/PTTK
udzia³ wziê³o 300 osób. Na polanê przy
nowym zbiorniku wodnym posadowionym
na rzece Bziniczce przybyli turyœci
ze Strzelec Opolskich, z Zawadzkiego,
Kolonowskiego, Jemielnicy, ¯êdowic,
ze Staniszcz Ma³ych i Wielkich oraz
Spóroka, sta³a ekipa z Gliwic.
Reprezentowane by³y wszystkie Ko³a
SKKT-PTTK ze szkó³ gmin Zawadzkie
i Kolonowskie oraz zak³adowe i terenowe.
W otwarciu Zlotu uczestniczyli wspieraj¹cy
organizacjê imprezy: Wicestarosta
Strzelecki p. Janusz ¯y³ka, Nadleœniczy
Nadleœnictwa Zawadzkie mgr in¿. Grzegorz
Furmañski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Zawadzkiem p. Stanis³aw Kie³ek, p. Anna
Golec Prezes LGD „Kraina Dinozaurów”
i inni.
Impreza przebieg³a wg. nastêpuj¹cego
scenariusza: po przybyciu na polanê
„Regolowiec” uczestnicy skorzystali
z posi³ku turystycznego, oficjalne otwarcie
Zlotu dokonane przez prezesa
i wiceprezesa OZ/PTTK kol. A. Feliksa
i Z. Andrzejewskiego, podziêkowania
dla wspó³organizatorów i instytucji oraz
osób wspieraj¹cych (przy okazji kolejny raz
podziêkowania z³o¿ono na rêce
p. Zdzis³awa Siewiery, emerytowanego
wieloletniego Nadleœniczego Nadleœnictwa
Zawadzkie – przyjaciela i cz³onka PTTK),
prezentacja przewidzianych konkursów
i osób je przeprowadzaj¹cych, udzia³
uczestników w rajdowych konkurencjach
(wiedzy krajoznawczo-turystycznej, wiedzy
przyrodniczo leœnej – konkurs
przeprowadzili przedstawiciele
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Nadleœnictwa Zawadzkie, kolarski tor
przeszkód, rzuty do celu strza³kami,
pi³eczkami i kr¹¿kami, przyrodnicze „Ko³o
fortuny” – konkurs przeprowadzony przez
przedstawicielki Towarzystwa Przyjació³
Lasu). Przybyli w celu ochrony Zlotu
stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Zawadzkiem i policjanci z jednostki ruchu
drogowego KP w Strzelcach Opolskich
tak¿e siê ciekawie zaprezentowali.
Stra¿acy przywieŸli ze sob¹ sprzêt s³u¿¹cy
do akcji ratunkowych na wodzie i pokazali
jego zastosowanie. Policjanci
zaprezentowali akcesoria potrzebne
do prewencji w ruchu drogowym (w tym do
wy³apywania „drogowych piratów”
i nietrzeŸwych kierowców) oraz do prac
zwi¹zanych z dzia³aniami podczas
wypadku na drodze. Odwa¿ni mogli tak¿e
przymierzyæ policyjne kajdanki. Na koniec
imprezê podsumowano i wrêczono
najlepszym zawodnikom w konkursach
spor¹ iloœæ nagród rzeczowych, medali
i d y p l o m ó w. D r u ¿ y n y w y r ó ¿ n i o n o
dyplomami uczestnictwa i pucharami.
Za wsparcie w organizacji imprezy
serdecznie dziêkujemy:Starostwu
Powiatowemu w Strzelcach Opolskich,
Zarz¹dowi G³ównemu PTTK, Urzêdom
Gmin w Zawadzkiem, Kolonowskiem i
Jemielnicy, Nadleœnictwu Zawadzkie,
BiCeK w Kolonowskiem, Spó³kom: Izostal,
„ T r a c k Te c K o l T r a m ” , B a n k o w i
Spó³dzielczemu w Zawadzkiem,
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Hutnik”,
Ksiêgarni p. Zientek w Zawadzkiem,
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dzia³ania
„Kraina Dinozaurów” ze Spóroka.
Stra¿akom i policjantom, którym dodatkowo
serdecznie dziêkujemy za przeprowadzone
pokazy.
15-17.05.2015r. Kalisz. Centralny Zlot
Laureatów szczebla centralnego XXII
Ogólnopolskiego M³odzie¿owego
Konkursu Krajoznawczego ZG/PTTK
„Poznajemy Ojcowiznê”.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele
naszego O/PTTK „Huta Andrzej”
w Zawadzkiem, którym podczas uroczystej
gali w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza
wrêczono nagrody i dyplomy
za przygotowane przez nich prace,
poœwiêcone nasze OjcowiŸnie,
propagowanie historii i walorów naszego
regionu.

Krajobrazy Zawadzkiego
Szko³y ponadgimnazjalne reprezentowali:
Kamil ¯y³ka i Emilia Konieczko z LO im.
Mieszka I przy Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnychw Zawadzkiem,
autorzy pracy pt. „Tam i z powrotem –
historia frontowa Strzelca Grabca w wirze
Wielkiej Wojny 1914-1918”(opiekun
p. Arkadiusz Baron – nauczyciel historii
ZSP w Zawadzkiem) – zdobywcy specjalnej
Nagrody im. £ukasza Wojeckiego.
Szko³y gimnazjalne reprezentowa³ uczeñ
Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem
–Szymon Marzok ,którego pracê pt.” Choæ
czarno-bia³e s¹ instrumentu klawisze,

namalujê obraz skapany impresj¹
barwnych dŸwiêków, wszak muzyka,
to moje ¿ycie…- organy w koœciele
parafialnym p.w. Œw. Karola Boromeusza
w Staniszczach Wielkich.” (opiekun p.Beata
Jendruœ – nauczyciel historii w PG
w Kolonowskiem) – nagrodzono
II miejscem.
Laureaci konkursu w nagrodê za wysi³ek
w³o¿ony w przygotowanie prac mieli
mo¿liwoœæ uczestniczenia w 3-dniowej
wycieczce po Kaliszu i Ziemi
Kaliskiej.Zwiedzili piêkn¹ starówkê kalisk¹,
zamek w Go³uchowie, dworek Marii

D¹browskiej i skansen w Russowie,
Muzeum Historii Przemys³u, kaplicê
grobow¹ gen. J.Zaj¹czka i zabytkowy park w Opatówku, przekraczali symbolicznie
dawn¹ granicê rosyjsko-prusk¹,legitymuj¹c
siê paszportem z czasów carskich oraz
uczestniczyli w turystycznej biesiadzie przy
ognisku.
(Informacje z Kalisza przekaza³a p. Beata
Jendruœ)
Zapraszamy na turystyczne szlaki.
Zarz¹d OZ/PTTK w Zawadzkiem

Rozmaitoœci
Ciekawostki

K¹cik kucharski

W Polsce po raz pierwszy Dzieñ Matki œwiêtowano w roku 1923 w
Krakowie.

Ciasto jogurtowe z truskawkami i kruszonk¹
Sk³adniki:
Ciasto:
jajko
1 szklanki jogurtu naturalnego
100 ml oleju
1 szklanka m¹ki tortowej
1/3 szklanki cukru
1 ³y¿eczki proszku do pieczenia
Kruszonka:
• 1 ³y¿ka mas³a
• 2 ³y¿ki m¹ki
• 1,5 ³y¿ki cukru
Dodatkowo 25 dag truskawek
Przygotowanie:
Wszystkie sk³adniki ciasta prze³o¿yæ do miski. Dok³adnie mieszaæ
ciasto ³y¿k¹. Ciasto wy³o¿yæ na tortownicê o œrednicy 22 cm,
wyrównaæ. Truskawki obraæ z szypu³ek i pokroiæ na mniejsze
kawa³ki. Owoce u³o¿yæ na cieœcie. Z mas³a, m¹ki i cukru zagnieœæ
kruszonkê. Nastêpnie kruszonk¹ posypaæ wierzch ciasta. Ciasto
nale¿y piec 45 minut w temperaturze 170 stopni.

W staro¿ytnej Grecji obchodzono wiosenne œwiêto Matki Natury,
podczas którego sk³adano ho³d bogini Rei. By³a ona ¿on¹ Kronosa,
matk¹ wszechœwiata i wszystkich bóstw.
W Rzymie natomiast czczono boginiê Cybele, równie¿ uznawan¹
za matkê bogów.
Dopiero w XVII wieku pojawi³o siê œwiêto przypominaj¹ce
wspó³czesny Dzieñ Matki. W Anglii powszechna sta³a siê tradycja
œwiêtowania tak zwanej Matczynej Niedzieli, obchodzonej zawsze
w czwart¹ niedzielê Wielkiego Postu. W tym dniu, wolnym od pracy,
nawet s³u¿ba mog³a wróciæ do domu, by oddaæ czeœæ swoim
rodzicielkom. W zamian za otrzymane b³ogos³awieñstwo,
obdarowywano matki drobnymi upominkami, g³ównie kwiatami i
s³odyczami.

Porady
Przed³u¿anie ¿ycia ciêtym kwiatom
Zrób kwiatom krótk¹ k¹piel np. w wannie – zanurz ca³e kwiaty
uk³adaj¹c je poziomo do nape³nionej wanny i poczekaj a¿ odzyskaj¹
jêdrnoœæ. Gdy poma³u ró¿e zaczynaj¹ wiêdn¹æ nale¿y wbiæ ig³ê
w ³odygê poziomo poni¿ej kwiatka- to przed³u¿y im ¿ywotnoœæ jak
i sprawi, ¿e ró¿e siê odrodz¹. Dobrym sposobem odœwie¿ania
kwiatów jest wrzucenie do wody kawa³eczków rozdrobnionego lodu.
Mo¿esz te¿ owin¹æ kwiatostany miêkkim papierem toaletowym lub
jednorazowym rêczniczkiem kuchennym i wstawiæ kwiaty do
g³êbokiego naczynia tak, aby ca³e ³odygi zanurzy³y siê w wodzie
i wynieœæ je do ch³odnego pomieszczenia. Woda w naczyniu
powinna byæ trochê cieplejsza ni¿ powietrze. Po oko³o dwóch-trzech
godzinach zmiête ³odygi powinny siê wyprostowaæ.
Zadbaj o skórê
Wiosn¹ polecane s¹ kosmetyki antystresowe, dobrze
odbudowuj¹ce zmêczon¹ skórê. Zawieraj¹ one witaminy A, C, E,
kolagen, pantenol, ró¿ne kwasy i oleje, a tak¿e przeciwutleniacze,
œrodki neutralizuj¹ce wolne rodniki. Poniewa¿ wiosn¹ skóra staje
siê bardziej podatna na podra¿nienia, wskazane jest, aby wybraæ
œrodki przeznaczone dla skóry wra¿liwej.

Krem ze szparagów z chipsami z szynki parmeñskiej
Sk³adniki:
• 600 gram bia³ych szparagów
• 4 ziemniaki
• 1,5 litra bulionu
• kilka ga³¹zek œwie¿ego lubczyku
• 150 gram sera pleœniowego typu gorgonzola
• 200 gram szynki parmeñskiej
• sól i pieprz
• natka pietruszki
Przygotowanie:
Szparagi obieramy, ziemniaki równie¿. Szparagi kroimy w kawa³ki,
ziemniaki w kostkê. Zalewamy bulionem. Gotujemy do miêkkoœci
wraz z ga³¹zkami lubczyku. Nastêpnie dodajemy pokruszon¹
gorgonzolê. Ca³oœæ miksujemy. Doprawiamy do smaku sol¹
i pieprzem. Szynkê kroimy w grub¹ kostkê, obsma¿amy na z³oty
kolor. Zupê podajemy z czipsami z szynki, posypan¹ natka .

Humor

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

Rozmawiaj¹ dwie kobiety:
- S³ysza³am, ¿e pani m¹¿ z³ama³ sobie nogê, jak to siê sta³o?
- Robi³am w³aœnie obiad i poprosi³am mê¿a, ¿eby poszed³ do piwnicy
po ziemniaki. Schodz¹c poœlizn¹³ siê i tak w³aœnie to by³o.
- To straszne. I co pani zrobi³a w takiej sytuacji?
- Makaron.

Naszej serdecznej kole¿ance Bo¿enie Michalik
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i s³owa wsparcia
z powodu œmierci ojca
sk³adaj¹ nauczyciele i pracownicy
ZSG w ¯êdowicach.

Uradowana ¿ona wraca do domu i chwali siê mê¿owi:
- Mam prawo jazdy! Teraz zwiedzimy ca³y œwiat!
Na to m¹¿ odpowiada:
- Ten, czy tamten?
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Sport
Pi³ka rêczna
Zabrak³o jednej bramki
W Chrzanowie zosta³ rozegrany decyduj¹cy bara¿owy mecz
o awans do I ligi. W pierwszym spotkaniu rozegranym
w Zawadzkiem nasza dru¿yna pokona³a MTS Chrzanów 24:17.
Ojcem zwyciêstwa by³ najstarszy zawodnik na tym szczeblu
rozgrywek S³awomir Donosewicz. W pierwszej po³owie dru¿yna
goœci nie mog³a znaleŸæ recepty na naszego bramkarza. Ro¿nica 7
bramek (12:5) utrzyma³a siê do koñca meczu. Zaliczka przed
rewan¿em wydawa³a siê wystarczaj¹ca, by w rewan¿u utrzymaæ
przewagê i awansowaæ do I ligi. MTS Chrzanów to jednak
doœwiadczona dru¿yna. Na swoim terenie jest niezwykle groŸna.
Ju¿ w sezonie 2010/2011 w podobnych bara¿ach odrobi³a
w rewan¿u ró¿nicê 8 bramek. Ju¿ w zapowiedziach trener £ukasz
Morzyk obawia³ siê rewan¿u. Szkoda, ¿e w pierwszym meczu
ró¿nica wynios³a tylko 7 bramek, a by³a szansa na 8, a nawet
9 bramek. W Chrzanowie gospodarze znaleŸli receptê na naszego
bramkarza, a w dru¿ynie prym wiód³ Marcin Szkoczylas. Do przerwy
MTS prowadzi³ 16:11, ró¿nica mog³a byæ o jedn¹ bramkê mniejsza,
jednak £ukasz P³onka nie wykorzysta³ rzutu karnego. Druga po³owa
to zmieniaj¹ca siê ca³y czas sytuacja. Nasza dru¿yna zmniejsza³a
ró¿nicê bramkow¹, która w pewnym momencie wynosi³a tylko
4 bramki (18:22). Niestety w 51 minucie na tablicy wynik 29:21 dla
gospodarzy. W 59 minucie najskuteczniejszy zawodnik MTS
M. Szkoczylas zdoby³ bramkê na wagê odrobienia strat i pozostania
w I lidze. Nasza dru¿yna mia³a jeszcze 20 sekund by strzeliæ bramkê
na wagê awansu. Niestety szansy nie wykorzysta³a i o nastêpny
awans bêdzie musia³a walczyæ w nowym sezonie.
By zagraæ z MTS Chrzanów podopieczni £. Morzyka dwukrotnie
pokonali rezerwy mistrzów Polski Vive Kielce, na wyjeŸdzie 29:22
oraz u siebie 29:23.

21
21
21

50
49
45

72:23
70:26
62:34

21

21

34:45

14. LKS Têcza Szymiszów

21

6

12:92

II liga juniorów starszych gr. 1
1. LKS Jednoœæ Rozmierka
2. KS Start Dobrodzieñ
3. SKF Tor Dobrzeñ Wielki

20
20
20

46
41
37

81:19
65:38
37:33

20

23

51:48

41:57
26:75
10:53

I liga trampkarzy gr. 1
1. KS Ma³apanew Ozimek
2. LKS Ligota Oleska
3. LZS Swornica Czarnow¹sy
4. KS Start Dobrodzieñ
5. SSKS Stal Zawadzkie

16
16
16
16
16

38
34
33
30
27

77:25
48:33
53:48
73:39
51:29

16

1

11:73

Tenis sto³owy
Powrót do III ligi
Po rocznej przerwie tenisiœci sto³owi KTS MOKSiR Zawadzkie
wrócili do III ligi. Zosta³y rozegrane dwa mecze bara¿owe z
przedostatni¹ dru¿yn¹ III ligi LUKS-em Mañkowice. Nasza dru¿yna
dwukrotnie pokona³a przeciwnika po 9:1 i ponownie bêdzie swoje
mecze rozgrywa³a w III lidze. W bara¿ach dru¿yna wystêpowa³a w
sk³adzie: Rafa³ Ptok, Marcin Bula, Dominik Bartoszek oraz Jacek
Barañski. Gratulujemy.
Br¹z na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y

W Kroœnie, w ramach Mistrzostw Polski Kadetów i Kadetek w tenisie
sto³owym, zosta³a rozegrana Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
w tej dyscyplinie sportu. W tegorocznej edycji licznie
reprezentowana by³a reprezentacja Opolszczyzny. W 10 osobowej
reprezentacji zagra³y 3 zawodniczki KTS MOKSiR Zawadzkie
i zaznaczy³y swój udzia³ dobrymi wynikami. Najlepiej spisa³a siê
dru¿yna kadetek KTS MOKSiR Zawadzkie, która w gronie 32 dru¿yn
zdoby³a br¹zowy medal. W meczach grupowych nie przegra³a
¿adnego meczu pokonuj¹c kolejno: KU AZS PWSIiP £om¿a i MLKS
Krajna Sêpólno Krajeñskie po 3:0 oraz 3:1 UKS Rokicie Szczytniki.
W æwieræfinale zawodniczki pokona³y dru¿ynê KTS-K GOSRiT
Luzino 3:1. W pó³finale dru¿yna dozna³a pora¿ki z LUKS Che³mno
1:3, uzyskuj¹c ostatecznie br¹zowy medal. Dru¿yna gra³a
w sk³adzie: Julia Bartoszek, Adrianna Kolczyk oraz Anna Kielar.
W grach singlowych w mistrzostwach startowa³y 64 najlepsze
zawodniczki w Polsce, wœród których najwy¿ej sklasyfikowana
zosta³a Julia Bartoszek na miejscach 5-8. Adrianna Kolczyk
uplasowa³a siê w przedziale 25-32, a Anna Kielar - w przedziale 1724. W grze podwójnej na miejscach 5-8 zosta³a sklasyfikowana para
Julia Bartoszek – Joanna Soko³owska (KU AZS PWSIiP £om¿a).
W grze mieszanej najlepiej wypad³a równie¿ Julia Bartoszek, która
z partnerem Szymonem Serok¹ (AZS Politechniki Rzeszowskiej)
zostali sklasyfikowani na miejscach 9-12.

...

...
9. SSKS Stal Zawadzkie

22
18
5

...

...
10. LKS Naprzód Kielcza

20
20
20

10. LKS Silesius Kotórz Ma³y

Pi³ka no¿na
Nadal problem z utrzymaniem
W rozegranych ostatnich 5 meczach konto dru¿yny wzbogaci³o
siê o 4 punkty. Dodatkowo dru¿ynie przyznano 4 punkty
za walkower z GKS Widaw¹ Wilków. Pozwoli³o to dru¿ynie na awans
w tabeli na 13 miejsce. Nie daje to jeszcze gwarancji utrzymania.
Do zakoñczenia rozgrywek pozosta³y tylko 4 mecze i aby siê
utrzymaæ musz¹ byæ znacznie skuteczniejsi. W rozegranych
ostatnio meczach podopieczni Mariusza Asztemborskiego uzyskali
nastêpuj¹ce wyniki: z Uni¹ Kolonowskie 1:3, LZS Kotórz 4:3,
ród³em Kroœnica 1:1, KS Krasiejów 1:10!!!, ¯ubrami Smarchowice
1:2. Tabela przed ostatnimi meczami przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. LZS Kup
26
60
56:25
2. KS Krasiejów
26
56
77:30
3. LZS Proœlice
26
51
76:43
...
12. SSKS Stal Zawadzkie
26
28
50:75
...
16. GKS Widawa Wilków
26
7
10:91
Kl. B seniorów grupa 7
1. LZS B³êkitni Jaryszów
2. LKS Orze³ Mokre £any
3. LKS Czarni Kalinów

10. LZS Kup
11. LKS Soko³y Bierdzany
12. GKS Komprachcice
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Skat
I liga skata
W I lidze zosta³a rozegrana 4 kolejka. Gospodarzem by³a nasza
dru¿yna GOSiT Zawadzkie. Kolejka zosta³a rozegrana
w Krapkowicach. Dru¿yna spisa³a siê lepiej ni¿ w III kolejce, jednak
nadal znajduje siê w strefie spadkowej. Zdoby³a 11 punktów na 20
mo¿liwych do zdobycia. Na wynik zapracowali: Marek Wyszkowski
3232 pkt, Józef Ludwig 2905 pkt, Antoni Œwita³a 2199 pkt oraz
Leopold Dybowski 2188 pkt. W tabeli awansowa³a o 1 miejsce,
jednak sytuacja nie jest weso³a. Do zakoñczenia rozgrywek
pozosta³y 2 kolejki. V kolejka zostanie rozegrana w Siemianowicach
Œl. w miesi¹cu wrzeœniu.

nazw¹ „Puchar Lata”. Planowanych jest do rozegrania 11 turniejów.
Aktualnie zosta³y rozegrane 2 turnieje. Pierwszy wygra³ z du¿¹
przewag¹ zawodnik KS £abêdy Gliwice Rajmund Wilczek,
wyprzedzaj¹c naszego zawodnika Józefa Waloszka, W drugim
turnieju najlepszy okaza³ siê zawodnik Unii Kolonowskie Leon
Depta³a wyprzedzaj¹c Jana Kwaœnioka (KS £abêdy Gliwice) oraz
zawodnika naszej sekcji Leopolda Dybowskiego. Po 2 turniejach na
czele stoi Rajmund Wilczek 3935 pkt, na 2 miejscu plasuje siê Piotr
Koziorowski (Skat Lubliniec) 3886 pkt, a 3 miejsce zajmuje Jan
Respondek (DOKiS Dobrodzieñ) 3509 pkt. Z zawodników GOSiT-u
Zawadzkie na 6 miejscu plasuje siê Leopold Dybowski 3433 pkt.
Ósme miejsce zajmuje Józef Waloszek 3298 pkt, a 10 jest Józef
Ludwig 3081 pkt.

Ruszy³ Puchar Lata 2015
Corocznie w okresie letnim rozgrywane s¹ turnieje pod umown¹

Franciszek Œwita³a

Plebiscyt na „Najlepszego Sportowca, Trenera
i Osobowoœæ Sportow¹ Gminy Zawadzkie”
kandydata w ka¿dej kategorii, stawiaj¹c krzy¿yk przy wybranym
nazwisku w danej kategorii. Kupony mo¿na wydrukowaæ ze strony
internetowej lub pobraæ w Urzêdzie Miejskim w Zawadzkiem (parter,
pokój 101). Kupony nale¿y wrzucaæ do urny wystawionej w holu
Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem. Ka¿dy uczestnik mo¿e g³osowaæ
tylko raz.
Wœród g³osuj¹cych rozlosowane zostan¹ drobne nagrody
rzeczowe.

Burmistrz Zawadzkiego og³osi³ Plebiscyt na „Najlepszego
Sportowca, Trenera i Osobowoœæ Sportow¹ Gminy Zawadzkie".
Dziêki Plebiscytowi pojawi siê mo¿liwoœæ wy³onienia najlepszych
trenerów i sportowców przy zaanga¿owaniu lokalnej spo³ecznoœci.
Udzia³ w Plebiscycie, jako g³osuj¹cy, mog¹ wzi¹æ mieszkañcy
Gminy Zawadzkie, którzy w terminie od dnia 16 maja do dnia 10
czerwca 2015 r. oddadz¹ na wybranego przez siebie kandydata
g³os. Na jednym kuponie mo¿na g³osowaæ tylko na jednego

Kategoria „Najlepszy Sportowiec Gminy Zawadzkie 2014 roku”

Patryk Ca³ujek

Denis Hertel

Pawe³ Wróblewski

Pawe³ Zagórowicz

Ewa Zajdel

(ASPR Zaawadzkie)

(ASPR Zaawadzkie)

(STAL Zaawadzkie)

(ASPR Zaawadzkie)

(Klub Karate NIDAN)

Kategoria „Najlepszy Trener

Kategoria „Osobowoœæ Sportowa Gminy Zawadzkie”

Gminy Zawadzkie 2014 roku”

Mariusz Asztemborski

Zbigniew Sworeñ

(STAL Zaawadzkie)

(Klub Karate NIDAN)

Artur Barañski
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Marcin Bula

Adrian Sowiñski
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Informacja dotycz¹ca wyboru ³awników na kadencjê 2016-2019
W zwi¹zku z up³ywem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ³awników orzekaj¹cych w sprawach rozpoznawanych w S¹dzie
Rejonowym w Strzelcach Opolskich, Prezes S¹du Okrêgowego w Opolu zwróci³ siê do Rady Miejskiej w Zawadzkiem z proœb¹ o dokonanie
naboru kandydatów na ³awników:
- do S¹du Rejonowego w Strzelcach Opolskich - 2 ³awników.
Ustawa prawo o ustroju s¹dów powszechnych stanowi, ze ³awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukoñczy³ 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczy³ 70 lat;
6) jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków ³awnika;
7) posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.
£awnikami nie mog¹ byæ:
1) osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skierowania sprawy na drogê postêpowania s¹dowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze œciganiem przestêpstw i wykroczeñ;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej;
8) funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jednym s¹dzie.
Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹ radom gmin: prezesi w³aœciwych s¹dów, stowarzyszenia, inne organizacje spo³eczne i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wy³¹czeniem partii politycznych oraz co najmniej piêædziesiêciu obywateli maj¹cych
czynne prawo wyborcze zamieszkuj¹cych stale na danym terenie.
Termin zg³aszania kandydatów na ³awników up³ywa 30 czerwca 2015 roku.
Zg³oszenia kandydatów, które wp³ynê³y do rady gminy po up³ywie tego terminu, a tak¿e zg³oszenia, które nie spe³niaj¹ wymagañ formalnych,
pozostawia siê bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zg³oszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zg³aszanie kandydatów na ³awników dokonuje siê na karcie zg³oszenia, do której kandydat ma obowi¹zek do³¹czyæ dokumenty,
a które powinny byæ opatrzone dat¹ nie wczeœniejsz¹ ni¿ 30 dni przed dniem zg³oszenia:
1) informacjê z Krajowego Rejestru Karnego dotycz¹c¹ zg³aszanej osoby;
2) oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest prowadzone przeciwko niemu postêpowanie o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego
lub przestêpstwo skarbowe;
3) oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest lub nie by³ pozbawiony w³adzy rodzicielskiej, a tak¿e, ¿e w³adza rodzicielska nie zosta³a
mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), stwierdzaj¹ce
brak przeciwwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika;
5) dwa zdjêcia zgodne z nowymi przepisami stosowanymi przy sk³adaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zg³oszenia kandydata na ³awnika dokonanego na karcie zg³oszenia przez stowarzyszenie, inn¹ organizacjê spo³eczn¹ lub
zawodow¹, zarejestrowan¹ na podstawie przepisów prawa, do³¹cza siê równie¿ aktualny odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego albo odpis
lub zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce wpis do innego w³aœciwego rejestru lub ewidencji dotycz¹ce tej organizacji, opatrzone dat¹ nie
wczeœniejsz¹ ni¿ 3 miesi¹ce przed dniem zg³oszenia.
Wybory ³awników odbêd¹ siê najpóŸniej w paŸdzierniku 2015 roku.
Karty zg³oszeñ kandydatów na ³awników mo¿na odbieraæ, po czym wype³nione sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w Zawadzkiem pok. Nr 207
w godzinach pracy urzêdu.
Karty dostêpne s¹ równie¿ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem – www.zawadzkie.pl oraz na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwoœci www.ms.gov.pl
Informacji zwi¹zanych z wyborem ³awników udziela Joanna Zawadzka - tel. 77 4623 117.
Zg³oszenie, które wp³ynê³o do rady gminy po up³ywie terminu okreœlonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych, lub niespe³niaj¹ce wymagañ formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych i rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postêpowania
z dokumentami z³o¿onymi radom gmin przy zg³aszaniu kandydatów na ³awników oraz wzoru karty zg³oszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693),
pozostawia siê bez dalszego biegu. Termin do zg³oszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Kartê zg³oszenia wraz z za³¹cznikami
(informacja z Krajowego Rejestru Karnego; oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest prowadzone przeciwko niemu postêpowanie
o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skarbowe; oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest lub nie by³ pozbawiony
w³adzy rodzicielskiej, a tak¿e ¿e w³adza rodzicielska nie zosta³a mu ograniczona ani zawieszona; zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika; dwa zdjêcia; aktualny odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego albo
odpis lub zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce wpis do innego w³aœciwego rejestru lub ewidencji; lista osób zg³aszaj¹cych kandydata) podmiot
zg³aszaj¹cy kandydata na ³awnika lub kandydat, który nie zosta³ wybrany na ³awnika, powinien odebraæ w nieprzekraczalnym terminie 60 dni
od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wy¿ej wskazanym dokumentacja zostanie
zniszczona w terminie 30 dni.
Informacje zawarte w karcie zg³oszenia s¹ jednoczeœnie wykorzystywane przez administracjê s¹du. W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian
³awnik powinien je zg³osiæ do oddzia³u administracyjnego w³aœciwego s¹du.
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Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Stanis³aw Kie³ek
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