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Katyń 1940 - Smoleńsk 2010

W Urzędzie Miejskim do księgi kondolencyjnej wpisywała się młodzież szkolna wraz
z nauczycielami...

W szkołach tragicznie zmarłych uczczono minutą ciszy. Młodzież
przygotowała też okolicznościowe gazetki.

... a także inni mieszkańcy gminy, którzy w ten sposób chcieli wyrazić swój smutek po
tragedii w Smoleńsku.

Księgi kondolencyjne wyłożone zostały także w miastach partnerskich. Na
zdjęciu: Zbigniew Podleśny, Prezes Klubu Polskiego w Dubnicy nad Wagiem.

Katastrofa polskiego samolotu Tupolew 154-M wstrząsnęła całym światem. Zginęło 96 osób, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
wraz z żoną Marią oraz wielu znaczących polityków i wojskowych. W siedzibie zawadczańskiego magistratu wystawiona została księga kondolencyjna
do której wpisywali się nasi mieszkańcy wyrażając swój ból, smutek i żałobę. Oto fragmenty wpisów:
„bolesna historia naszego kraju zatoczyła koło. Kolejny raz tracimy wartościowych ludzi-dlaczego?”,
„mieliście pokłonić głowy nad Ich grobami, a jesteście już z Nimi…”,
„z krainy wieczności czuwajcie nad nami i połączcie nas w jedności i działaniu dla wspólnego dobra kraju i ludzkości…”,
„wszystko powstaje, trwa, by przeminąć, ciało się rodzi, życie, by zginąć…”,
„to tragiczne wydarzenie nigdy nie powinno mieć miejsca. Ironio losu nasza Ojczyzna znów pogrążona w żałobie narodowej…”,
„żadne słowa nie są w stanie złagodzić bólu rodzin…”,
„Patriotyzm, Honor, Ojczyzna-tymi wartościami kierowali się w życiu…”,
„będzie nam was brakowało. Spoczywajcie w pokoju”,
„ nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”
„samolot w ziemię uderzył, tak jakby w serce Polaków, las jęknął, ból znów przeszył te ziemię, niebo na chwilę zamarło…”

Sesja Rady Miejskiej
XXXVIII sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 29
marca 2010 r., natomiast XXXIX sesja 26 kwietnia
2010 r. Na sesji w dniu 29 marca 2010 r. podjęte
zostały następujące uchwały: w sprawie zmiany
budżetu gminy, wyrażenia zgody na wyodrębnienie w

budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki, zmiany siedziby Publicznego Gimnazjum Nr
1 w Zawadzkiem, zmiany siedziby Przedszkola
P u b l i c z n e g o w K i e l c z y, z m i a n y u c h w a ł y
zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości
Sołectwo Kielcza oraz zmiany uchwały dotyczącej
opłaty targowej na 2010 r. Do protokołu Komisji
Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek radnego Józefa
Romberga dotyczący podjęcia działań o
zorganizowanie tzw. „Białej niedzieli”. Wniosek ten
dotyczy głównie specjalistów urologa, kardiologa,
endokrynologa, diabetyka, ortopedy i alergologa.
Wniosek tego samego radnego w sprawie zakupu
tzw. zestawów do sprzątania po psach celem
umożliwienia radnym wyjścia do szkół

podstawowych i gimnazjalnych celem edukacji
młodzieży w w/w temacie zgodnie z wnioskiem
formalnym radnego Stanisława Czernera nie został
poddany pod głosowanie. Na sesji radni wysłuchali
sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w
Zawadzkiem Komisarza Krzysztofa Łyżwy
z działalności w 2009 r. oraz zapoznali się z
informacją o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego. Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej Maria
Klimowicz przedstawiła sprawozdanie z
działalności ośrodka.
Głównym punktem w porządku obrad
sesji, która odbyła się w dniu 26 kwietnia
2010 r. było przyjęcie sprawozdania
z
wykonania budżetu gminy za 2009 r. oraz
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
dla Burmistrza za 2009 r. Radni otrzymali
sprawozdanie z realizacji budżetu gminy w
terminie zgodnym z przepisami.
Sprawozdanie zostało
omówione szczegółowo na
posiedzeniach komisji
problemowych. Na sesji
została przedstawiona uchwała Komisji
Rewizyjnej w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi
oraz pozytywne opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za 2009 r.
radni przyjęli jednogłośnie pozytywnie.
Uchwała w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Zawadzkiego za 2009 r.
została podjęta stosunkiem głosów 13
„za”, przy 1 głosie „przeciw”. Pozostałe
uchwały podjęte na tej sesji to: w sprawie
dostosowania opisu granic okręgów

wyborczych gminy Zawadzkie do stanu
faktycznego, w sprawie dostosowania opisu granic
obwodów do stanu faktycznego, ustalenia opłat za
świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Zawadzkie, przyjęcia
zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w
Opolu, zmiany siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Zawadzkiem, zmiany siedziby Przedszkola
Publicznego w Kielczy, wyrażenia zgody na
dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat
Strzelecki pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej 1803 O Piotrówka- Żędowice w m.
Żędowice, ul. Strzelecka oraz w sprawie zmiany
budżetu gminy.
Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w
dniu 31 maja 2010 r., a głównym tematem będzie
zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w
Zawadzkiem.

Katyń 1940 – Smoleńsk 2010
Katastrofa polskiego samolotu Tupolew 154-M
wstrząsnęła całym światem. Zginęło 96 osób, w
tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech
Kaczyński wraz z żoną Marią oraz wielu znaczących
polityków i wojskowych. Na budynkach
administracyjnych, wszystkich instytucji oraz szkół
wywieszone zostały flagi przepasane kirem. We

ZAPROSZENIE
Klub Karate „Nidan”
serdecznie zaprasza na:
XVI TURNIEJ KARATE "RADA
REGENTÓW 2010"
ZAWADZKIE, Hala MOKSiR
8 maja 2010
Kategorie: dzieci, młodzików, kadetów,
juniorów i seniorów
10.00 otwarcie zawodów
10.15 konkurencje drużynowe
11.00 konkurencje indywidualne kata i
kumite (eliminacje i finały)
17.30 planowane zakończenie

wszystkich szkołach zorganizowane zostały
okolicznościowe gazetki obrazujące oraz uroczyste
apele. W związku z tragedią kondolencje
napływały z całego świata. Wiele krajów na znak
solidarności wprowadziło żałobę narodową. Nasi
przyjaciele z miast partnerskich z Dubnicy nad
Wagiem (Słowacja), Wahrenbrück (Niemcy),
Bockenem (Niemcy),
Czortkowa (Ukraina),
Otrokovic i Hranic (Czechy) na
ręce Burmistrza Zawadzkiego
przesłali wiele listów
kondolencyjnych dla
wszystkich mieszkańców
naszej gminy. W siedzibie
zawadczańskiego magistratu
wystawiona została księgą
kondolencyjna do której
wpisywali się nasi mieszkańcy
wyrażając swój ból, smutek i
żałobę. Oto urywki niektórych z
nich:
„składamy wyrazy współczucia
dla matki Jadwigi i córki Marty z
rodziną oraz brata
Jarosława…”
„dla oczu Waszych słońce

Ziemi zgasło. Tej Ziemi. Do domuOjca wracacie…”,
„Nie możemy nic dokończyć w tym życia, ale możemy
zawsze zrobić dobry początek…”
„Panie Prezydencie, dziś My wszyscy Cię żegnamy,
przepraszamy, żałujemy, dziękujemy…”
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w
Zawadzkiem na lekcjach języka polskiego, w listach
do nieżyjącego prezydenta oraz jego małżonki,
opisach przeżyć wewnętrznych wyrażali swoje
uczucia związane z tragedią i śmiercią tak wielu
znaczących osób. Młodzież gimnazjalna pisała:
-Polacy zjednoczyli się w bólu i rozpaczy, przecież
straciliśmy wielu cudownych ludzi. Pytamy –
dlaczego?
- Ciągle jeszcze pamiętamy, ile ciepła było w Pani
codziennym obcowaniu z ludźmi. Potrafiła Pani
rozmawiać z dorosłymi, z dziećmi, ze zdrowymi i
chorymi. Nie było ważne, że ktoś jest biedny czy
bogaty, brzydki czy ładny. Dla pani liczył się tylko
człowiek.
- Nie ma takich słów, którymi można by opisać tę
tragedię. Nie będzie już takich samych ludzi, jak Ci,
którzy zginęli w tych strasznych okolicznościach.
- Mam dopiero 16 lat i nie interesuję się za bardzo
polityką, ale wiem, że wraz z panem straciliśmy wiele
wybitnych postaci.

Panu Prezydentowi

Lechowi Kaczyńskiemu
i Jego Małżonce Marii
oraz
wszystkim Ofiarom
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
składam najwyższy hołd!
Wyrazy współczucia
Najbliższym
składają Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Sworeń
oraz Mieszkańcy Gminy Zawadzkie

Spotkania z mieszkańcami
Marzec był miesiącem spotkań Burmistrza
Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego z
mieszkańcami naszej gminy. Na zebraniach
wiejskich w Żędowicach i Kielczy oraz
w
Zawadzkiem mieszkańcy zgłosili siedem wniosków,
które opublikowaliśmy w KZ nr 3.
Jak wygląda ich realizacja przedstawiamy
poniżej:
1. Wniosek o rozważenie możliwości uruchomienia
w Zawadzkiem gabinetu dla chorych na cukrzycę
przekazano do Dyrektora Opolskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia –
organu który decyduje o możliwości kontraktowania
tego rodzaju usług. O treści odpowiedzi na powyższy
wniosek poinformujemy potencjalnych pacjentów w
naszym czasopiśmie.
2.Teren przylegający bezpośrednio do Przedszkola
Publicznego Nr 3 z oddziałem żłobkowym na którym
mógłby powstać parking rozwiązujący problem
braku miejsc parkingowych dla rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola lub żłobka
stanowią działki Nr 373/2, 373/3 i 373/4 mapa 2
obręb Zawadzkie. Działki Nr 373/2 i 373/4 są
własnością Skarbu Państwa, których użytkownikiem
wieczystym są Polskie Koleje Państwowe. Jedynie

działka Nr 373/3 jest własnością Gminy Zawadzkie.
Jest to jednak teren o niewielkiej powierzchni tj. 302
m2 wyznaczony jako droga pożarowa. Wskazane
wyżej działki będące własnością Skarbu Państwa
przeznaczone są w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Zawadzkie na zabudowę
mieszkaniową. Rozwiązanie przedmiotowego
problemu w zaproponowany przez wnioskodawcę
nie jest możliwy na dzień dzisiejszy bowiem wymaga
zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zawadzkie i przeznaczenia tych działek na
budowę parkingu oraz zakupu bądź dzierżawy
przedmiotowego terenu od Skarbu Państwa.
3. Z dniem 1 maja 2010 r. obiekt basenu „Leśnego”
zostanie wydzierżawiony na okres 3 miesięcy, a
następnie zgodnie z przyjętymi założeniami obiekt
zostanie wydzierżawiony na okres wieloletni w
ramach przetargu nieograniczonego podmiotowi,
który będzie realizował na jego terenie zadania
rekreacyjne.
4.Wniosek aby ustawić stelaż na kwiaty przy
pomniku żołnierzy poległych podczas II wojny
światowej w parku Urzędu Miejskiego przyjęto do
realizacji w br. w postaci prostokątnej płyty z lastrica
wyniesionej ponad grunt o około 10 – 15 cm.

Sławomir Szmal najlepszym bramkarzem świata.
Znakomite występy Sławomira Szmala w czasie
mistrzostw Europy, gdzie Polacy zajęli czwarte
miejsce, nie pozostały bez echa. Nasz zawodnik,
Sławomir Szmal został wybrany najlepszym
bramkarzem turnieju. Teraz ma szansę zostać
najlepszym zawodnikiem świata, w konkursie
Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF).
Obok niego są dwie wielkie gwiazdy: z Chorwacji i
Francji. Sławek może jednak pokonać ich obu,
bowiem wszystko zależy od nas, kibiców. Jak
głosować? Formularz jest bardzo prosty. Należy
wejść na stronę internetową
http://www.ihf.info/worldplayer/index.php
wypełnić formularz, w którym wpisujemy swoje imię
i nazwisko, adres zamieszkania, adres emaliowy
oraz wybrać jednego kandydata, oczywiście Sławka
i wysłać.

Nie wtajemniczonych informujemy, że od lipca 2011
roku Nasz szczypiornista reprezentował będzie Klub
VIVE Targów Kielce.

5.Burmistrz Zawadzkiego w 2009 r. podjął działania
aby w tut. Urzędzie powstała placówka udzielająca
pomocy bezrobotnym z gminy Zawadzkie (i nie
tylko). W wyniku tych zabiegów od dnia 2 stycznia
b.r. funkcjonuje w ramach OHP Punkt Pośrednictwa
Pracy i pełni funkcję placówki otwartej dla osób
poszukujących pracę, chcących skorzystać z usług
pośrednictwa pracy i pracodawców
zainteresowanych zatrudnieniem pracowników.
Punkt Pośrednictwa Pracy zajmuje się zbieraniem
informacji o wolnych miejscach pracy i wymaganiach
pracodawców oraz przekazuje je osobą
zainteresowanym tj. uczniom, studentom,
absolwentom jak również osobom bezrobotnym i
nieaktywnym zawodowo. Dysponuje on bazą ofert
pracy w kraju i zagranicą, w celu realizacji oczekiwań
p o s z u k u j ą c y c h p r a c y, a t a k ż e p o m a g a
pracodawcom w rekrutacji pracowników zgodnie z
określonymi wymaganiami. Punkt Pośrednictwa
Pracy podejmuje działania w celu wzrostu
zatrudnienia osób w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, promocji przedsiębiorczości i mobilności
pracowników na rynku pracy. PPP powstał w ramach
projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

Polska Biega, pobiegnij i Ty!
Już w miesiącu maju cała POLSKA BIEGA!
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji,
która z roku na rok zatacza coraz szersze
kręgi. Jesienią zorganizowano 410 biegów,
na starcie stanęło ponad 60 tys. Polaków. Ile biegów
będzie tym razem? Ile osób weźmie udział? Tego nie
wiemy - to wszystko zależy od Was!
Do naszej zawadczańskiej akcji Polska Biega
zaprasza, już po raz drugi, Siłownia „Maximus”, która
jest koordynatorem biegu na naszym terenie.
W niedzielę 9 maja o godzinie 16.00 serdecznie
zapraszamy na stadion miejski w Zawadzkiem.
Uwierzcie Państwo, że każdy sprosta wymogom
biegu, a po jego zakończeniu czeka zimny napój,
smakowita kiełbaska oraz mnóstwo niespodzianek
przygotowanych przez właściciela siłowni Marcina
Bula. Do zobaczenia na starcie.

Pasowanie na czytelnika
20 kwietnia w Zespole Szkolno Gimnazjalnym
w Kielczy odbyła się mała uroczystość, której
bohaterami ponownie
byli uczniowie klasy
pierwszej szkoły
podstawowej. Poznali
już wszystkie literki i
nauczyli się czytać więc
przyszła pora na
następny krok w
edukacji – pasowanie
na czytelnika. W
obecności całej braci
uczniowskiej,
pierwszaki obejrzały
program przygotowany
przez opiekuna
b i b l i o t e k i Te r e s ę
Płaczek, która po

przedstawieniu uroczyście pasowała ich na
czytelnika.

Potyczki z matematyką
13 marca br drużyna złożona z czterech uczniów
klas Technikum Informatycznego Zespołu Szkół
Zawodowych w Zawadzkiem wystartowała
w zawodach wojewódzkich XLII Małej Olimpiady
Matematycznej w Opolu. Byliśmy jedyną szkołą
techniczną wśród 23 liceów ogólnokształcących
z całego województwa, która zdecydowała się
wziąć udział w Olimpiadzie. Opiekunem drużyny
był mgr Joachim Szostok. Organizatorzy
poinformowali, że nasza reprezentacja w
składzie: Mariusz Chrząszcz, Sebastian Dandyk,
Jakub Konieczny i Michał Ociepka zdobyła
najwyższą liczbę punktów wśród szkół średnich
powiatu strzeleckiego i I miejsce w klasyfikacji
techników.
Natomiast 31 marca br w Liceum
Ogólnokształcącym w Krapkowicach odbył się
XIV Konkurs Matematyczny im dr Tadeusza
Knysza. Dwójka reprezentantów szkoły: Jakub
Konieczny i Mariusz Marek z klasy III technikum
informatycznego zdobyła III miejsce w kategorii
szkół technicznych. Wszystkim zawodnikom

reprezentującym Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem należy się pochwała i szczere
gratulacje.

Wiosenny Rajd Rowerowy
24 kwietnia
odbyła się cykliczna impreza
Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej" w
Zawadzkiem - IX Wiosenny Rajd Rowerowy
Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi "Wiosna 2010".
Trasami rowerowymi
na Stadion Miejski w
Zawadzkiem - metę rajdu, podążało 12 zespołów
kolarzy ze szkół podstawowych i gimnazjów gmin
Zawadzkie, Kolonowskie i Jemielnica, z Zespołu
Szkół Specjalnych i Domu Pomocy Społecznej w
Zawadzkiem, grupy seniorów z Zawadzkiego,
Strzelec Opolskich i Wierchlesia. Razem do
Zawadzkiego dotarło ponad 200 osób, na które
czekały pieczone kiełbaski, pieczywo i napoje. Po
krótkim odpoczynku nastąpiło oficjalne otwarcie
imprezy i prezentacja konkursów sprawnościowych.
Każdy zespół wystawił do odbycia konkurencji
swoich reprezentantów. Rywalizowano w
dyscyplinach kolarskich: terenowym crossie, w
którym najlepszy czas uzyskał Signus Dawid uczeń
Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach oraz
wyścigu na czas w którym najlepszy wynik uzyskał

uczeń kielczańskiego gimnazjum Karpiński Kamil
z czasem 50,27 s. Chętni mogli wykazać się również
w rzutach lotkami do tarczy. Dobre humory
uczestników wskazywały na to, iż była to kolejna
udana impreza, do czego przyczyniła się także
wyśmienita pogoda. Następna impreza, na którą
serdecznie zapraszamy, to już XXIX Zlot Śladami
Dawnego Hutnictwa "Regolowiec 2010". Odbędzie
się on 8 maja 2010 r.
PS.
Od przyszłego roku organizatorzy proponują
zorganizowanie konkurencji pod nazwą „rekord
stadionu” polegającą na uzyskaniu najlepszego
przejazdu rowerem po bieżni stadionu (jedno
okrążenie”. Już dzisiaj zacznijcie treningi.
Zarząd Oddziału zakładowego PTTK „Huta Andrzej"
serdecznie dziękują Urzędowi Miejskiemu w
Zawadzkiem, Urzędowi Miasta i Gminy w
Kolonowskiem za finansowe wsparcie imprezy oraz
MOKSiR w Zawadzkiem za pomoc w organizacji

Maibaum - majowe drzewko
„Der Mai ist gekommen...”- przyszedł maj (głoszą
słowa piosenki), a wraz z nim wspaniała inicjatywa
koła DFK Kielcza. Inicjatywą ową jest powrót do
tradycji, która na Śląsku pojawiła się już w XVI w.tradycji stawiania majowych drzew (z niem.
Maibaum). To wydarzenie przez długi okres czasu
przygotowywane było po to, by w efekcie mieszkańcy
całej wioski mogli świętować nadejście dnia 1 maja.
Drzewo majowe jakie zostało postawione w Kielczy
ma wyjątkowy charakter. A to dlatego, że
fundamentalnym przesłaniem całego tego
wydarzenia jest umiejętność ludzkiego zjednoczenia.
Przejawiało się ono już chociażby w wykonywaniu
drzewka, ale symboliczny tego wyraz zawarty jest w
herbach i herbikach na nim umieszczonych, które
ukazują wszystkie istniejące w wiosce wspólnoty
(w tym propozycja herbu wsi Kielcza). I tak- na
drzewku znalazły się aż 22 takie graficzne symbole
(wykonawcą których jest p. Jan Maniura).
Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem
majowym, po którym wszyscy obecni wyruszyli w
korowodzie na plac znajdujący się przy zabytkowej
chacie kielczańskiej. Tam zaś wykonany został hymn
„Gaude Mater Polonia”- którego autor (Wincenty
z Kielczy) stanowi niejako „wizytówkę” tej
miejscowości. Po odsłuchaniu hymnu każda
z organizacji dokonała odsłony swojego herbu
zamieszczonego na drzewku oraz przedstawiła
specyfikę swojej działalności. Istotnym punktem
programu było także sadzenie drzewek przy
zabytkowej chacie, które podarowane zostały przez
Nadleśnictwo Zawadzkie. Warto zacytować refren
przewijającej się w czasie uroczystości piosenki,
którego to słowa wyrażają przesłanie i sens powstałej
idei:
„Jaka siła jest w splecionych mocno dłoniach, jaką
moc ma spojrzenie w ludzkie oczy,
jak dobrze, gdy ludzi łączy serce, każdy dzień inaczej
się toczy.”
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Zapraszamy do biblioteki
W ramach uczestnictwa w Programie Rozwoju
Bibliotek filia biblioteczna w Żędowicach została
wyposażona w stanowisko komputerowe oraz
urządzenie wielofunkcyjne z faksem.
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać
z darmowego dostępu do Internetu, wysłać faks lub
skserować potrzebne materiały biblioteczne.
poniedziałek, wtorek 8.00 14.00
środa, czwartek, piątek 15.00 19.00

Serdeczne podziękowania krewnym, sąsiadom,
znajomym, delegacjom za wyrazy współczucia,
modlitwy, wieńce i kwiaty, a także udział w
ceremonii pogrzebowej
Śp. Grzegorza Piaszczyka
Składa żona z córkami

Zawadzkie ul. Lubliniecka
(obok Walcowni Rur)
tel. 077/461 65 17
tel. kom. 603 873 186
691 683 383
ZBUPH Rudolf Błyszcz
5

Psi problem?
Przyczynkiem do zabrania głosu na łamach
naszej gazety samorządowej, stała się sesja Rady
Miejskiej z dnia 29 marca br. Na przestrzeni prawie
3,5 roku, kiedy to jestem radnym w gminie
Zawadzkie, nie było takiego okresu wiosna-lato, by
problem psich ekskrementów nie budził oburzenia
obywateli naszego lokalnego środowiska. Jest to
czas, kiedy lawinowo rośnie ilość pretensji i uwag
kierowanych do urzędu oraz radnych. Uwag
dotyczących braku poprawy sytuacji, oraz małej
efektywności w przeciwdziałaniu w/w temacie na
przestrzeni lat. Mając na uwadze racjonalne
przesłanki tych uwag oraz fakt, że same przepisy,
nawet najbardziej restrykcyjne, nie skutkują postanowiłem spróbować chociaż w małym stopniu
zmienić tę sytuację. Przy pomocy kilku radnych,
poprzez własne zaangażowanie się - przy niewielkiej
pomocy urzędu chcieliśmy wpłynąć na świadomość
właścicieli czworonogów, poprzez dzieci. Nie od dziś
bowiem jest wiadomo, jak ogromny wpływ mają one
na swoich bliskich: rodziców, babcie, dziadków,
starsze rodzeństwo. To dzieci, według mnie, mogą
radykalnie zmienić postrzeganie przez dorosłych

podstawowych obowiązków związanych z
posiadaniem czworonożnego przyjaciela. Za
przykład ,że taki tok myślenia ma sens, niech
posłuży segregacja śmieci. Jeszcze nie tak dawno,
większa część naszego dorosłego społeczeństwa,
podchodziła do tematu segregacji
bardzo
sceptycznie. To dzieci i młodzież - śmiało można
stwierdzić - przekonały dorosłych do poważnego
potraktowania
sprawy. Dziś, głównie dzięki
efektywnej edukacji dzieci w tym temacie, oraz
spontanicznemu podejściu przez nie do tego
wyzwania, efekty są widoczne co miesiąc pełne
worki, kontenery: plastykowych i szklanych butelek,
makulatury. Udało się.
Ponieważ dotychczas w żaden racjonalny sposób
nie udało się przekonać „dorosłych” właścicieli
swoich czworonożnych pupilków do podstawowego
obowiązku związanego z ich posiadaniem
sprzątania wyszedłem z przekonania, iż przy
pomocy dzieci można i uda się to zmienić. Dlatego też

przy pomocy kilku radnych, po uprzednim
zaakceptowaniu pomysłu przez Radę Miasta,
uzgodnieniu tematu z dyrekcjami szkół
podstawowych i gimnazjalnych, mieliśmy zamiar
zorganizować 10 15 min. spotkania z dziećmi. Miała
to być krótka pogadanka, poparta prezentacją
multimedialną oraz wręczeniem
gadżetu, tzw.
„zestawu do sprzątania”. Ten tzw. „gadżet”, w naszym
zamyśle miał być przekazany przez dzieci
posiadaczowi
pieska - w swoim najbliższym
otoczeniu.
Jakież było moje zdziwienie, gdy w czasie
dyskusji na sesji, radni stwierdzili iż ,tu cytaty: „to zbyt
przyziemne by radni się tym zajmowali, trzeba
bardziej karać właścicieli, radni zrobili już wszystko
co było do zrobienia”. Podczas przerwy padło nawet
stwierdzenie że - „dyskusja w tym temacie obniża
prestiż radnych”. Nie zauważyłem również aprobaty
wśród osób z środowiska oświaty naszej gminy,
obecnych na sesji. Niestety ,nie po raz pierwszy
okazało się , jak stereotypowe myślenie, kompleksy
oraz utarte skostniałe poglądy, potrafią wpływać na
podejmowane decyzje.
Oczywiście, można do tematu podchodzić i tak,
prościej bowiem jest narzekać że jest : „be”, że jest
źle, że jest paskudnie. Można nie dostrzegać
upstrzonych chodników oraz że każdy kawałek
zieleni, parki, skwery przed blokami to przysłowiowa
„kloaka”. Można zamknąć oczy i udawać że
problemu nie ma, chyba że samemu wdepnie się w
g….! Wtedy podnosi się straszne „larum”. Ale
przecież to tak przyziemne. Proponuję więc - aby
radni zajęli się naprawdę sprawami wielkimi np. lotami w kosmos, globalnym ociepleniem,
Armagedonem, itp. na pewno prestiż i status radnego
wzrośnie odpowiednio do wagi tematu i będzie
należyty.
Osobiście nurtuje mnie jednak ciągle pytanie,
pytanie dotyczące tematu tego artykułu - czy to aby
naprawdę PSI PROBLEM?
A może problem tkwi gdzie indziej? Może to
nasze postrzeganie oraz podejście do wstydliwego
tematu - „psich odchodów”- przez nasze dorosłe
społeczeństwo, nie wyłączając niestety RADNYCH,
jest tym problemem? Problemem, który będzie
powracał cyklicznie, jeśli nie wykorzystamy i nie
podejmiemy innych, niestandardowych sposobów
jego rozwiązania, w tym według mnie - pomocy ze
strony dzieci - małych, mądrych ludzi, bardzo
spontanicznie podchodzących do tematów ważnych i
trudnych. Grupy społecznej, która bardzo niedługo
sama będzie decydować o naszej lokalnej
społeczności i nie tylko.
Doskonale zdaję sobie sprawę, że artykuł ten nie
zmieni istniejącej sytuacji z dnia na dzień, mam
jednak głęboką nadzieję że będzie on pretekstem do
przemyśleń - może nawyków - dla wielu naszych
współobywateli mieszkających w naszej pięknej
gminie.
Radny Józef Romberg

Jubileuszowa 25 Procesja Konna
Stało się już tradycją, że w drugi dzień świąt
wielkanocnych odbywa się międzyparafialna
procesja konna. Ten piękny zwyczaj w naszej gminie
zainicjował w 1988 roku ks. Leonard Makiola, wikary
z Żędowic. Trudno jednoznacznie stwierdzic, skad
wzial sie zwyczaj procesji konnych, zwanych
wielkanocnymi kawalkadami, gdyz na ich temat jest
wiele hipotez. Na pewno jest to bardzo stary zwyczaj i
zachowal sie tylko na Slasku. Niektórzy badacze jego
geneze wywodza az z epoki brazu i kultu slonca, inni
twierdza, ze wywodzi sie ze sredniowiecza.. Na Slask
zwyczaj ten najprawdopodobniej przyniesli
niemieccy kolonisci. Jeszcze w XIX wieku zwyczaj
procesji konnych byl duzo bardziej
popularny. Dzis przetrwal jedynie
w Raciborzu, Pietrowicach
Wielkich, podgliwickiej Ostropie i
w naszej gminie. Jest za to bardzo
popularny u naszych zachodnich
sasiadów oraz w Tyrolu i
Szwajcarii. Trasa wiedzie co roku
polnymi drogami z kościoła w
Żędowicach pod kościół
Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Zawadzkiem. Na czele
procesji jedzie na koniu ksiadz
ubrany w szaty liturgiczne, w
pierwszej bryczce znajduja sie
insygnia wielkanocne oraz ksieza
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prowadzacy spiew i modlitwy. Spiewane sa piesni
wielkanocne, odmawiany jest rózaniec i koronka do
Milosierdzia Bozego.. W tym dniu rolnicy wraz z
proboszczami obydwu parafii, wyruszają w objazd
okolicznych pól i łąk, prosząc wspólnie o dobre plony,
błogosławieństwo w pracach oraz ochrone przed
gradobiciem i innymi kleskami.
Cieszy, że od 25 lat pomimo przeszkód różnego
rodzaju, ta piękna tradycja jest nadal pielęgnowana i
stanowi dużą atrakcję w regionie. Obecność, czy
choćby zainteresowanie każdego z nas, także
wpływa na podtrzymanie tej pięknej tradycji. Dlatego
zapraszamy wszystkich już na następny rok!

Wielki Zjazd Absolwentów
Z okazji 65 lecia Liceum Ogólnokształcącego
w Zawadzkiem zapraszamy wszystkich
absolwentów do udziału w Wielkim Zjeździe
Absolwentów,
który odbędzie się w dniu
2 października 2010 roku.
Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest:
1. Dokonanie wpłaty do 31 lipca 2010 roku.
Dokładne kwoty oraz nr konta będą podane w
późniejszym terminie. Szacunkowe kwoty:
a) 80 zł, jeżeli chce się uczestniczyć się w
zjeździe, ale bez balu absolwentów.
b) 130 zł, jeżeli chce się uczestniczyć się w
zjeździe łącznie z balem absolwentów.
c) 85 zł, za osobę towarzyszącą.
2. Dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej
Deklaracji Uczestnictwa (osobiście, listownie, fax,
elektronicznie) Liceum Ogólnokształcące im.
Mieszka I w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie
tel./fax (77) 4616-430
lozawadzkie@eduapple.pl
lozawadzkie@wodip.opole.pl
W programie przewidziano: uroczysty apel, mszę
świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Zawadzkiem koncelebrowaną przez
wszystkich księży uczestniczących w Zjeździe,
uroczystą akademię, zwiedzanie szkoły, spotkania
klasową, pamiątkową zdjęcia oraz na zakończenie
wspólna zabawa w Restauracji Renoma.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich
absolwentów liceum. Będzie to wspaniała okazja do
spotkania po latach i wspomnień.. Szczegółowe
informacje dotyczące zjazdu będą się ukazywać
s y s t e m a t y c z n i e n a s t r o n i e
www.lozawadzkie.wodip.opole.pl.
Powiadommy o tym wydarzeniu nasze koleżanki i
kolegów.

Dostojna Jubilatka
8 kwietnia Pani Martha Bienek obchodziła
Jubileusz 90. urodzin. Jest bardzo uśmiechniętą i
pogodną osobą . Doczekała się dwóch córek, pięciu
wnuków i sześciu prawnuków. Mieszka wspólnie z
córka otoczona wielka miłością i czułością. Jubilatce
Burmistrz Mariusz Stachowski oraz Kierownik
Ośrodka Pomocy Maria Klimowicz złożyli
serdeczne życzenia, zdrowia oraz
błogosławieństwa bożego.

Zawiadomienie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”
w Zawadzkiem informuje członków Spółdzielni, że
WALNE ZGROMADZENIE odbędzie się w dniu
28.05.2010 r. /piątek/ o godz. 17.00 w budynku
Straży Pożarnej przy ul. Stawowej 7 w
Zawadzkiem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
- mandatowo – skrutacyjnej,
- uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z
Walnego Zgromadzenia z 2008 r.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za
2009 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2009
rok.
8. Przedstawienie protokołu ze sprawdzenia ksiąg
rachunkowych i bilansu za 2009 rok.
9. Przedstawienie realizacji wniosków
polustracyjnych z lustracji działalności
Spółdzielni
za lata 2005-2007.
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej,
b) zatwierdzenie sprawozdania z działalności
Spółdzielni,
c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za
2009
rok.
d) udzielenia absolutorium Zarządowi,
e) podziału wyniku finansowego,
f) rozwiązanie umów prawa użytkowania
wieczystego działek: nr 754 o pow. 0,1500 ha,
nr 753/12 o pow. 0,1117 ha, nr 720/13 o pow.
0,1888, nr 720/10 o pow. 0,2664 ha, nr 713/18 o
pow. 0,0440 ha z mapy 3 objętych księgą wieczystą
KW nr 41889,
g) rozwiązanie umowy prawa użytkowania
wieczystego działki nr 756/6 o pow. 0,0129 ha z
mapy 3 objętej księgą wieczystą KW nr 31742,
h) rozwiązania umowy prawa użytkowania
wieczystego działki nr 717/11 o pow. 0,1142 ha z
mapy 3 objętej księgą wieczystą KW nr 31746,
i) rozliczenia kwot wpłaconych z tytułu
przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dniu
23 kwietnia 2001 r.,
j) rozliczenia kwot wpłaconych z tytułu
przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przed
23 kwietnia 2001 r.,
k) zmian do Statutu,
l) zmian w Regulaminie przetargów na roboty
remontowe.
12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków
z Walnego Zgromadzenia.
14. Zakończenie obrad.
Roczne sprawozdania łącznie ze sprawozdaniem
finansowym, protokołem z Walnego Zgromadzenia
i projektami uchwał wyłożone będą do wglądu
w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Opolska 61 od dnia 14.05.2010 r.
Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania
się z tymi dokumentami.
Projekty uchwał i żądania zamieszczenia
oznaczonych spraw w porządku obrad członkowie
mają prawo zgłaszać w terminie 15 dni przed dniem
posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Wiosna z PTTK
Termin
29 maja

Nazwa
Rajd Młodzieży szkolnej
„Góry Opawskie 2010”

12 czerwca „Rajd Rododendrona
-Zamek Kąty - Malepartus 2010”
Rajd kolarski i spływ kajakowy
„IV Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy 2010”
19 czerwca „IV Gminny Spływ Kajakowy”

Dzień matki
Dzień Matki to piękny dzień.
Co roku wyzwala ciepłe myśli na temat
macierzyństwa.
My tą drogą chcielibyśmy złożyć
WSZYSTKIM MAMOM
życzenia wielu pięknych i cudownych dni oraz podziękowania za
matczyną odwagę, cierpliwość, dobroć i zrozumienie.

II Rejonowy Konkurs Recytatorski: „Las w poezji”
22 kwietnia 2010r. w (Światowy Dzień Ziemi)
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem
odbył się II Rejonowy Konkurs Recytatorski:
„Las w poezji”. W konkursie udział wzięli
uczniowie klas I-VI z następujących szkół
podstawowych: ZS-G Żędowice,
ZS-G im.Wincentego z Kielczy w Kielczy, PSP
Piotrówka, PSP Kolonowskie, PSP Staniszcze
Wielkie Kolonowskie 3 oraz PSP Zawadzkie.
Uczniowie prezentowali twórczość różnych
autorów jak również twórczość własną o
tematyce przyrodniczej. Uczestnicy zadbali nie
tylko o piękną recytację ale również o
odpowiednie kostiumy
i rekwizyty.
Jury w składzie : p.Józef Polis -przedstawiciel
Nadleśnictwa Zawadzkie, p.Beata Brzezińska wicedyrektor PSP Zawadzkie, p.Barbara
Młocek-przewodnicząca Rady Rodziców PSP
Zawadzkie,
p. Aneta Szewczyk - nauczyciel języka
polskiego PSP Kolonowskie, p.Dorota Robak-Detko dyrektor PSP Staniszcze Wielkie Kolonowskie 3 oraz
p.Jolanta Hadamik -nauczyciel języka polskiego PSP
Zawadzkie, miało niełatwe zadanie przy ocenie
występów 41 uczestników.
W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła Natalia

Machelska kl.3a PSP Zawadzkie, drugie miejsce
przypadło Agnieszce Kusz kl.1b PSP Zawadzkie, na

trzecim miejscu uplasowały się Anna Kot kl.1b PSP
Zawadzkie oraz Karolina Kurek kl.3 PSP Staniszcze
Wielkie Kolonowskie 3. Wyróżnienie otrzymała
Amelia Ochlust kl.1b PSP Zawadzkie. W kategorii
klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Julia Kwiatek kl.6b
PSP Zawadzkie, na drugim miejscu uplasowała się
Dorota Kapuścińska kl.4 PSP Piotrówka,
trzecie miejsce przypadło Marlenie Morcinek
kl.6 PSP Kolonowskie, a wyróżnienia trafiły
do rąk Kariny Prusko kl.V PSP Piotrówka i
Elżbiety Zajdel kl.6a PSP Zawadzkie.
Nagrodę publiczności otrzymała Magdalena
Nowak kl.5b PSP Zawadzkie. Laureaci
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe
ufundowane przez Radę Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zawadzkiem, oraz Nadleśnictwo Zawadzkie.
Organizatorki konkursu: p.Jolanta
Zajączkowska, p.Danuta Bartosik i
p.Marzena Jaskólska dziękują wszystkim
osobom zaangażowanym w sprawny
przebieg konkursu.
M.Jaskólska

Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji
(pozw. Wojewody Śl. Nr ŚR/I/66200/68/1/08)

Stacja demontażu pojazdów
42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444
kom. 605.272 666, 603.363 638
info@demontaz.com
(niepsprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)
Dobrodzień

Pawonków

Lubliniec

Częstochowa

Skrzydłowice
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Dzień drzwi otwartych w ZSZ w Zawadzkiem
Drogi Gimnazjalisto!
Zaczniesz wkrótce nowy etap swojego życia. Stajesz
więc właśnie przed wyborem, który odbije się na
twoim dorosłym życiu – przed wyborem szkoły!
Zastanów się więc dobrze, czy Zespół Szkół
Zawodowych nie jest właśnie szkołą dla Ciebie. Aby
pomóc Ci w podjęciu decyzji, przedstawiamy dla
Ciebie ofertę naszej placówki.
Technikum jest 4-letnią średnią szkołą zawodową,
która przygotuje Cię do egzaminu maturalnego oraz
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe technika.
W technikum kształcenie odbywa się w dwóch
obszarach:
- kształcenie ogólne - na kształcenie to przeznacza
się ok. 65% czasu nauczania i jest ono takie samo
jak w liceum ogólnokształcącym,
- kształcenie zawodowe - na kształcenie to
przeznacza się ok. 35% czasu nauczania, w tym
1/3 to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe,
Po ukończeniu szkoły jesteś dobrze przygotowany
do podjęcia pracy zawodowej lub studiów
wyższych.
Kształcimy w zawodach:

Jesteś także przygotowany do założenia własnej
małej firmy handlowej lub usługowej.

lub liceum uzupełniającym.
Nauka trwa 2 lub 3 lata, w zależności od wybranego
zawodu.

TECHNIK INFORMATYK
PRZEDMIOTY ZAWODOWE: Systemy operacyjne i
sieci komputerowe, oprogramowanie biurowe,
programowanie strukturalne i obiektowe, urządzenia
techniki komputerowej, multimedia i grafika
komputerowa

3 – LETNIE WIECZOROWE TECHNIKUM
UZUPEŁNIAJĄCE

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Zapotrzebowanie na techników informatyków
pojawiać się będzie w: ośrodkach obliczeniowych,
instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się
tworzeniem oprogramowania, działach
informatycznych firm produkcyjnych, handlowych,
usługowych, działach informatycznych instytucji
takich jak ZUS, urzędy skarbowe, urząd miasta,
agencjach reklamowych i innych, gdzie mają
zastosowanie komputery.
Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn.
można go wykonywać nie tylko w
wyspecjalizowanych firmach informatycznych, ale
także wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są
komputery
Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem
informatyzacji gospodarki. Wielu informatyków
zakłada własne firmy.
TECHNIK MECHANIK
PRZEDMIOTY ZAWODOWE:
podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń,
technologia mechaniczna, układy sterowania i
regulacji, maszynoznawstwo, eksploatacja
maszyn
i
urządzeń,pracownia techniczna,

- technik ekonomista,
- technik mechanik,
- technik informatyk.
TECHNIK EKONOMISTA
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- e ko n o mi ka , ra ch u n ko w o ść, p ra co w a n i a
ekonomiczno-informatyczna, prawo, podstawy
ekonomii
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Technik ekonomista może być pracownikiem:
banku, zakładów i towarzystw ubezpieczeniowych,
biur podróży, agencji reklamowych, biur
rachunkowych, agencji nieruchomości, ZUS-u,
urzędu skarbowego, itp.
Możesz też pracować w różnych działach
przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i
usługowych, np..:
dział marketingu, sekretariat, dział handlowy, dział
zaopatrzenia, dział zbytu, dział personalny,
księgowość, dział planowania produkcji, dział obsługi
klienta

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwenci tego kierunku najczęściej są
zatrudniani na stanowiskach związanych z:
obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
montażem maszyn, kontrolą techniczną,
organizacją i nadzorowaniem prac,
konserwacją i remontem eksploatowanych
maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- 3 letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształcąca
w zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik,
elektromechanik, elektryk, fryzjer, krawiec, mechanik
pojazdów samochodowych, piekarz, ślusarz, monter
instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, kamieniarz,
operator urządzeń przemysłu szklarskiego)
- 2 letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształcąca
w zawodach: sprzedawca, kelner, kucharz małej
gastronomii)
Jest to szkoła, która w ramach realizacji obowiązku
nauki przygotowuje Cię do podjęcia pracy
zawodowej oraz uzyskania dyplomu robotnika
wykwalifikowanego lub czeladnika.
Nauka obejmuje:
- blok kształcenia zawodowego - 60% całego czasu
nauki, w tym przedsiębiorczość i zajęcia
praktyczne,
-blok kształcenia ogólnego,
Jesteś przygotowany do dalszej nauki w technikum

Wielkanoc w Kielczy
W przeddzień ferii wielkanocnych w
kielczańskiej szkole dało się wyczuć świąteczną
atmosferę. Odświętnie ubrani uczniowie i
nauczyciele oraz zaproszeni goście spotkali się
po lekcjach w sali gimnastycznej, aby razem
obejrzeć przygotowany przez uczniów
świąteczny program. Na początku

- technik mechanik.
Jako szkoła chętnie włączamy się w projekty
współfinansowane przez UE:
- Akademia nowych specjalności zawodowych –
dobry początek kariery. W ramach tego projektu
uczniowie mieli dotychczas możliwość zrobienia
prawa jazdy kategorii B, zdobycia uprawnień
operatora wózków jezdniowych i ukończeniu kursu
spawania metodą MAG.
- Innowacyjna Szkoła Zawodowa. Projekt, który ma
na celu uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych poprzez
wykorzystywanie komputerów i nowoczesnych
technologii informacyjnych.
Udział w tych projektach daje nie tylko efekty
dydaktyczne, ale przede wszystkim pozwala spojrzeć
na naukę z innej perspektywy. Ponadto istnieje
możliwość poznania nowych, ciekawych ludzi.
Jeśli jeszcze ci mało, by przekonać się do naszej
szkoły, możemy zaproponować Ci możliwość
zapisania się do działających u nas kółek i zajęć
pozalekcyjnych: - Koła teatralnego, Koła miłośników
języków obcyc, Koła ekonomicznego, Aerobiku,
Szkolnego Koła Sportowego – sekcje piłki siatkowej,
ręcznej i nożnej, Spotkań miłośników kina, którzy
organizują cyklicznie noce filmowe
Usiądź teraz wygodnie, podumaj nad swoją
przyszłością i złóż dokumenty do naszej szkoły!
Zespół Szkół Zawodowych w Zawadzkiem
ul. Opolska 2, 47-120 Zawadzkie
tel. 77 4616 541
www.zsz.zawadzkie.pl

Ruszyła budowa
Z początkiem kwietnia ruszyła dobudowa
przedszkola do budynku Zespołu Szkolno
Gimnazjalnego w Kielczy. Jak zapewnia wykonawca
Firma Buduj z nami Spółka z o.o. obiekt zostanie
oddany najpóźniej w miesiącu grudniu. Firma
wybuduje, ale prace wykończeniowe zostaną
wykonane przy pomocy wszystkich organizacji
działających na terenie Kielczy oraz mieszkańców.
Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim
zamknie się w kwocie ok. 479 tys. zł.

wspomnieliśmy Naszego Papieża Jana Pawła II,
a później uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum
zatańczyły dla zebranych. Później na scenie
królowali uczniowie klasy IV, którzy pod kierunkiem
Pani Moniki Grabińskiej przygotowali przedstawienie
o tematyce wielkanocnej.
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Szkoła umożliwia uzyskanie wykształcenia
średniego przez absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych. Ukończenie technikum umożliwia
uzyskanie świadectwa maturalnego oraz dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika.
Kształcimy w zawodach:
- technik handlowiec,

INFORMACJE WYBORCZE
Starsi i niepełnosprawni na wybory będą mogli wysłać pełnomocnika ...
W najbliższych wyborach samorządowych oraz na
Prezydenta RP niektórzy z wyborców będą mogli
oddać swój głos za pośrednictwem pełnomocnika. 20
czerwca po raz pierwszy za osoby niepełnosprawne i
wyborców, którzy ukończyli 75 lat, będzie mógł
zagłosować ich pełnomocnik. Nowe rozwiązanie ma
umożliwić udział w wyborach tym, którzy mają
problemy z poruszaniem się. Nie dotyczy to jednak
osób przebywających w szpitalach, domach opieki
społecznej (w których zostaną utworzone komisje
wyborcze) oraz głosujących poza granicami Polski.
Przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o
wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) umożliwiają
ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy
odda głos w wyborach. Szczegółowe zasady w
sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej określa rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 66, poz. 426).
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do
głosowania mają:
- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także
wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie
organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na
podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej
egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. î emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone
na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na
podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w
pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruđó inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby î stałej albo długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny
oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba: wpisana do
rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający
pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca
zaświadczenie o prawie do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca
udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do
burmistrza, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu
przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010
r. Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania
będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania
w jego imieniu w dniu ponownego głosowania składa
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem
ponownego głosowania, tj. do dnia 24 czerwca
2010 r.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem
na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu
orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności, jeżeli wyborca
udzielającypełnomocnictwa w dniu głosowania nie
będzie miał ukończonych 75 lat;
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania
wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli
osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej
samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany
w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego
pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu
na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we
wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego
pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez
złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj.
do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku
przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej
na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do
dnia 2 lipca 2010 r., stosownego oświadczenia wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której
sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub
doręczenie takiego oświadczenia właściwej
obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania
w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod
warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
Szczegółowe informacje w zakresie pełnomocnictw
udzielane są w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul.
Dębowa 13, pok. Nr 131, tel. 77 46 23 141 lub 77 46 23
117.

Obwieszczenie

Uważaj, gdzie plakatujesz
Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem
Burmistrza Zawadzkiego Nr 580/XX/2010 miejscami
przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych są w Zawadzkiem słupy
ogłoszeniowe umiejscowione na skrzyżowaniu ulic
Powstańców Śl. – Opolska i na skrzyżowaniu ulic
Świerklańska – Dębowa oraz sołeckie tablice
informacyjne ustawione w Żędowicach przy
ul. Tuwima, ul. Ks. Wajdy, ul. Strzeleckiej i w Kielczy
przy ul. Dobrego Pasterza (dwie tablice), ul.
Powstańców Śl., ul. Konopnickiej, ul. Stare Osiedle
(dwie tablice), ul. Leśnej i ul. Topolowej.

Dzień strażaka
4 maja obchodzimy
„Dzień Strażaka”, święto
tych, którzy pełnią
niebezpieczną, pełną
zagrożeń, ale też w
swoisty sposób piękną
służbę. Bo czyż może
być coś piękniejszego w
życiu człowieka niż
dawanie siebie samego
bliźnim? A właśnie takie
idee przyświecają
strażakom. Idee te
c z e r p a n e s ą
bezpośrednio od patrona
strażaków św. Floriana. Ten, który poniósł
męczeństwo, gdy śpieszył ze swym świadectwem
wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym
chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców
zawodów wiążących się z ogniem, tj. strażaków,
kominiarzy, garncarzy, piekarzy i hutników w
wielorakich niebezpieczeństwach, jakie na co dzień
zagrażają materialnemu i duchowemu dobru
człowieka.
Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania
druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej
w imieniu swoim jak i całego społeczeństwa za
działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę
drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w
duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia
Ojczyźnie. Życzymy satysfakcji z działalności
społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz
pomyślności w pracy zawodowej.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 597/XX/2010 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 29
kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.:
granice obwodu

Nr obwodu
1

2

Miasto Zawadzkie - ulice:
Andrzeja, Dębowa, Dworcowa, Harcerska, Kani, Kolejowa, Krótka,
Księdza Wajdy, Ligonia, Miarki, Opolska od nr 20 do nr 60, 1 Maja,
Sienkiewicza, Stawowa, Szaflika, Świerczewskiego

Miasto Zawadzkie - ulice:
Bogusławskiego, Chopina, Kurpińskiego, Osiedle Świerkle,
Powstańców Śląskich 1,3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19

3

Miasto Zawadzkie - ulice:
Handlowa, Kilińskiego, Kościelna, Mickiewicza, Moniuszki, Opolska
61 A, 61B, 61 C, 61 D, 61 E, 61 F, 61 G, Opolska od nr 62 do nr
136, Paderewskiego, Szymanowskiego, Ziai

4

Miasto Zawadzkie - ulice:
Czarna, 20 Stycznia, Leśna, Lubliniecka, Nowe Osiedle 1,2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, Ogrodowa, Opolska od nr 1 do 19, Polna, Strzelecka,
Szpitalna, Waryńskiego, Zielona

5

Sołectwo Żędowice

6

Sołectwo Kielcza

W dniu głosowania lokale wyborcze czynne będą w godzinach 6.00 – 20.00

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Zawadzkiem
ul. Opolska 47
lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Przedszkole
Publiczne Nr 2
w Zawadzkiem
ul. Paderewskiego 1
Zespół Szkół
Zawodowych
w Zawadzkiem
ul. Opolska 2
Zespół SzkolnoGimnazjalny
w Żędowicach
ul. Strzelecka 35
Zabytkowa Chata
w Kielczy
ul. Dobrego Pasterza 35

Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w miesiącu maju
Zbiórka odpadów
zbiórka odpadów segregowanych i
gromadzonych selektywnie
(makulatura, szkło białe i kolorowe,
tworzywa szt.) w workach
dostarczanych bezpośrednio na
posesje w zabudowie jednorodzinnej

termin

21 maja

Dni Gminy
Bardzo Państwa przepraszamy za
mylnie podaną datę organizacji
tegorocznych obchodów Dni Gminy
Zawadzkie. W tym roku obchody odbędą
się w dniach 19 - 20 czerwca 2010 roku na
stadionie miejskim w Zawadzkiem.
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Opolskie kwitnące
Celem organizowanego juz po raz drugi
konkursu „Opolskie Kwitnące” jest
wyłonienie najpiękniej ukwieconych
i zadbanych posesji prywatnych oraz
terenów i obiektów publicznych
w województwie opolskim. Konkurs
realizowany jest w ramach Planu Marketingu
Regionalnego Województwa Opolskiego „Opolskie
Kwitnące” i w swym założeniu ma zachęcić
mieszkańców do aktywnego udziału w tworzeniu
pozytywnego wizerunku ich najbliższego otoczenia,
a także dać im możliwość bezpośredniego wpływu na
wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając dodatkowo
poczucie przynależności do danej społeczności
lokalnej. Działania podejmowane w ramach realizacji
konkursowego celu są doskonałą promocją
współpracy pomiędzy mieszkańcami. Powodują
wśród nich pobudzenie aktywności oraz wpływają na
wzrost świadomości ekologicznej. Do udziału w
konkursie uprawnione są miasta, gminy miejskie
i wiejskie
województwa opolskiego. Burmistrz
dokonuje oceny obiektów oraz typuje laureatów
w poszczególnych kategoriach konkursowych.
W danym roku kalendarzowym do eliminacji na
szczeblu wojewódzkim, można dokonać jednego
zgłoszenia w danej kategorii konkursowej.
Konkurs obejmuje następujące kategorie:
Kategoria „Wspólnota lokalna”, do której zaliczane
są m.in.:
1) przysiółek,
2) wieś lub miasto,
3)wspólnota mieszkaniowa / spółdzielnia
mieszkaniowa,
4) osiedle,
5) dzielnica.
Kategoria „Obiekt prywatny”, do której zaliczane
są m.in.:
1) domy jednorodzinne,
2)pojedyncze domki w zabudowie bliźniaczej
i szeregowej.
Kategoria „Obiekt dostępności publicznej”, do
której zaliczane są m.in.:
1) obiekty rekreacyjno - sportowe,
2) obiekty hotelowe,
3) obiekty gastronomiczne,
4) obiekty socjalne,
5) obiekty użyteczności publicznej,
6) przedsiębiorstwo.
Kategoria „Rzeźba floralna” do której zaliczane są
m.in.: Projekty stanowiące m.in.: ukwiecony element
m a ł e j a r c h i t e k t u r y, b u d o w l e k w i a t o w e
z wykorzystaniem przedmiotów gospodarczych,
starych maszyn lub urządzeń
użytkowanych
w domach, zakładach pracy lub innych obiektach.
Laureaci I miejsc w kategoriach: „Obiekt prywatny”,
„Obiekt dostępności publicznej”, „Rzeźba floralna”
otrzymują statuetki, dyplomy oraz nagrody w postaci
voucherów o wartości 3.000 zł do zrealizowania w
określonym terminie w wybranych sklepach
ogrodniczych. Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie internetowej www.umwo.opole.pl
oraz www.zawadzkie.pl
Chętnych, w poszczególnych kategoriach,
prosimy o zgłaszanie swoich obiektów w terminie
do 20 maja 2010 roku do Urzędu Miejskiego,
Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji,
Zamówień Publicznych, pokój 306.

Młodzi tancerze
“Taniec jest jedną z rzadkich dziedzin działalności
ludzkiej, gdzie człowiek jest zaangażowany
całkowicie: ciałem, duszą i umysłem". To motto
członków Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego
Alvaro do którego należą również dzieci i młodzież z
terenu naszej gminy.
Z grupy dziecięcej w Zawadzkiem została utworzona
formacja która brała udział w eliminacjach do XV
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w
Ozimku 2010. Eliminacje odbyły się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim. Formacja z
Zawadzkiego dostała się do kategorii "Promocje" po
wspaniale wykonanej choreografii. Jury doceniło
naszą zawadczańską grupę, która zajęła drugie
miejsce w XV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Tanecznych w kategorii taniec towarzyski.
Gratulujemy.
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Wręczono „Małe laury”
24 kwietnia w Strzeleckim Ośrodku Kultury
wręczono statuetki 10 najlepszym gimnazjalistom
powiatu strzeleckiego. Aż 3 trafiły do uczniów z
gminy Zawadzkie. Choć nazywane są "Małymi
laurami", to otrzymują je najlepsi.
Kamil Siwek jest uczniem trzeciej klasy
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem. Od
pierwszej klasy gimnazjum otrzymuje na koniec
roku świadectwo z wyróżnieniem ze średnią ocen
powyżej 5 oraz wzorowe zachowanie. Klasę I
gimnazjum ukończył ze średnią - 5,3, klasę II
gimnazjum ze średnią 5,31, z kolei I semestr roku
szkolnego 2009/2010 ze średnią 5,08. Chłopiec
sumiennie wywiązuje się ze swoich uczniowskich
obowiązków. Aktywnie uczestniczy
w
różnych formach życia szkolnego oraz
pozaszkolnego. Aktywnie angażuje się w prace na
rzecz szkoły, sprawuje funkcję przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego. Mocną stroną pracy
szkolnej ucznia stała się również jego działalność w
kołach zainteresowań: informatycznym i Szkolnym
Kole Muzycznym „Cameleon”. Uczeń posiada
zdolności wokalno-instrumentalne. Rok rocznie
wraz z zespołem uczestniczy w Przeglądzie
Piosenki Turystycznej oraz w Wojewódzkim
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych.
Odnosi sukcesy w wielu konkursach
przedmiotowych. W roku szkolnym 2007/2008 był
uczestnikiem II etapu ogólnopolskiego konkursu „Z
klasy do kasy” oraz programu „Szkoła z klasą”. W
bieżącym roku szkolnym zajął: I miejsce w
gminnym konkursie chemicznym i dostał się do
eliminacji wojewódzkich, I miejsce w gminnym
konkursie matematycznym, II miejsce w gminnym
konkursie geograficznym, 17 miejsce w krajowym
p r z e d m i o t o w y m k o n k u r s i e M U LT I T E S T
MATEMATYCZNY. Zakwalifikował się również do II
etapu siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Informatycznego "Intersieć" dla ambitnych i
uzdolnionych uczniów pasjonujących się
informatyką. Ucznia cechuje solidność, co
potwierdzają bardzo dobre i celujące oceny na
świadectwie. Warto także dodać, iż ma dobry

kontakt z grupą rówieśniczą, wszyscy postrzegają
go bardzo pozytywnie, w każdej sytuacji mogą
liczyć na jego pomoc.
Kamil Paliński to gimnazjalista z Żędowic. Jest
wzorowym uczniem, osiąga wysokie wyniki w
nauce średnia ocen 5,1. Kamil to uczeń o wysokiej
kulturze osobistej, który cieszy się duża sympatią
koleżanek i kolegów. Jest niezwykle ambitny i
pracowity. Ma na swoim koncie udział w licznych
konkursach przedmiotowych. Największe
osiągnięcia to I miejsce w Wojewódzkim Konkursie
Geograficznym na etapie gminnym i II miejsce w
Wojewódzkim Konkursie Historycznym na tym
samym etapie. Kamil z pasją rozwija swoje
zainteresowania szachami. Reprezentował szkołę
w wielu turniejach szachowych na szczeblu gminy,
powiatu i województwa. W tym roku zajął I miejsce
w Powiatowych Mistrzostwach Szachowych i został
mistrzem powiatu strzeleckiego w kategorii
juniorów. Bierze udział w ogólnopolskich
rozgrywkach szachowych
organizowanych w Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Żędowicach. W
ubiegłym roku drużyna z jego udziałem
zajęła I miejsce. Uczeń ten od lat rozwija
również swoje zdolności teatralne,
biorąc udział w licznych
przedstawieniach i festiwalach gwary
śląskiej. Stworzył niezapomniane
kreacje Zeusa i Goduli. Kamil udowodnił,
ze na scenie nie ma sobie równych.
Wraz z zespołem reprezentował szkołę
w Wojewódzkim Konkursie
Gawędziarskim w Izbicku (IV miejsce)
oraz Festiwalu Gwary Śląskiej w
Wielowsi (I miejsce). Zaangażowanie
jego i całego zespołu teatralnego,
poparte wyjątkową pracą, zaowocowały
zdobyciem przez szkołę statuetki „Laur
Ziemi Strzeleckiej” w dziedzinie kultury.

jak słynny patron szkoły zapisze się na kartach
historii? Czas pokaże. Na razie Karolina wnikliwie
uczy się nie tylko historii, chociaż to w tej dziedzinie
odniosła największe sukcesy. W ogólnopolskim
konkurs wiedzy o drugiej wojnie światowej zajęła 19
lokatę, w konkursie historycznym w 2009 roku
awansowała do etapu wojewódzkiego, w konkursie
wiedzy o samorządzie terytorialnym, w etapie
szkolnym zajęła 2 miejsce. Zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami zgłębia nie tylko podręczniki
historii, ale i literaturę. Powieści Sienkiewicza nie
mają przed nią tajemnic. Jednak nie tylko
przeszłość jest dla niej ważna. Sumiennie, z
oddaniem, pracuje w ramach szkolnego
wolontariatu. Jako osoba życzliwa, o wrażliwym
sercu, zawsze jest gotowa nieść pomoc. Swą
kulturą osobistą i zaangażowaniem zjednuje sobie
serca. Dzięki swym osiągnięciom i sumiennej pracy
na różnych polach już zapisała się na kartach
historii ZS-G im. Wincentego z Kielczy.

Karolina Poloczek to uczennica Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy. Czy

Przyszłość oświaty
Przedmiotem spotkania Burmistrza Zawadzkiego z przedstawicielami placówek
oświatowo-wychowawczych z teenu naszej gminy jakie odbyło się 15 kwietnia było
omówienie przygotowanej przez Firmę Aleksander Noworół Konsulting wyników
opracowania „Analiza możliwości zmiany sieci szkolnej na terenie Gminy Zawadzkie
w aspekcie oddania do użytku obiektu gimnazjum w Zawadzkiem”. Temat
przygotowanej koncepcji wywołał wiele kontrowersji, stąd zorganizowane spotkanie.
Kluczowym elementem opracowania jest porównanie efektywności trzech
scenariuszy działania:
1. „Nic nie zmieniać” zakładający pozostawienie stanu obecnego bazy dydaktycznej
2. Zakładającego stopniową likwidację oddziałów gimnazjalnych w sołectwach
3. „Alternatywny”- opracowany przy wykorzystaniu obecnej bazy oświatowej ale
zastosowaniu innej organizacji pracy placówek.
Z każdym z tych wariantów i zastosowaniem proponowanych rozwiązań w ciągu 4
lat objętych badaniem powiązane są skutki finansowe, i tak:
wariant II przyniesie oszczędności rzędu 556.253,71 zł, natomiast wariant III
przyniesie oszczędności rzędu 306.040,00 zł. Pewnym jest fakt, że w chwili
organizacji jednego gminnego gimnazjum w Zawadzkiem, nie byłoby konieczności
wprowadzenia zmianowości, czego niektórzy zebrani się obawiali. Dyrektorzy
gminnych szkół potwierdzili również rzetelność przygotowanych informacji.
Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, miedzy innymi jaka będzie wysokość
subwencji oświatowej, na jakich zasadach będzie się opierało dowożenie uczniów do
gimnazjum, czy w wyliczeniach kosztów tych wariantów został uwzględniony awans
zawodowy. To nie pierwsze takie spotkanie na którym analizuje się zasadność
utworzenia jednego gminnego gimnazjum. Pozostaje pytanie: Czy możemy sobie
pozwolić na stratę takich oszczędności?
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Rozważania pod §
Należne gminie podatki w sytuacji gdy
właściciel nie żyje.
Na początku każdego roku podatkowego organ
podatkowy gminy wysyła decyzje wymiarowe
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości dla
swoich podatników. Zdarzają się jednak sytuacje, że
decyzja wraca do urzędu z adnotacją, że adresat na
którego została wystawiona nie żyje. W takim
przypadku decyzja nie została doręczona i nie
powstało zobowiązanie podatkowe. Podatnika nie
ma, ale przedmiot opodatkowania (np.
nieruchomość) nadal istnieje, a tym samym Gminie
należy się podatek. Zgodnie z art. 97 § 1 Ordynacji
podatkowej oraz przepisami prawa spadkowego
spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w
przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa
i obowiązki spadkodawcy. Często zdarza się, że
spadkobiercy zgłaszają się, by na nich przenieść
odpowiedzialność podatkową. Jednakże w świetle
obowiązujących przepisów prawa, spadkobierca

powinien podjąć działania aby przeprowadzi
postępowanie spadkowe: złoży wniosek w Sądzie
Rejonowym o stwierdzenia nabycia spadku po
zmarłej osobie oraz
w oparciu o uzyskane
orzeczenie złoży wniosek o ujawnienie nowego
właściciela w księdze wieczystej. Inna sytuacja jest
gdy podatnik nie żyje, a następcy prawni nie
poczuwają się do odpowiedzialności za
uregulowanie spraw spadkowych po zmarłym lub gdy
zmarły nie miał żadnych spadkobierców. Organ
podatkowy zawiesza wtedy postępowanie (wydaje
postanowienie na mocy art. 201 § 1 i 2 Ordynacji
podatkowej) i ustala następców prawnych podatnika.
Jeżeli żaden z następców prawnych nie posiada
prawomocnie potwierdzonego prawa do spadku, to
zostają oni wezwani na mocy Ordynacji podatkowej
do wystąpienia w oznaczonym terminie do sądu i
przeprowadzenia postępowania spadkowego. Organ
podatkowy może również z urzędu na mocy art. 203
§ 2 Ordynacji podatkowej wystąpi do sądu o ustalenie

Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię
społeczną pod hasłem "Spalasz śmieci za domem?
Wywozisz je do lasu? Nie segregujesz?... To grzech
ekologiczny". Ekologicznych grzeszników nie
brakuje i u nas. Nasza gmina, mimo obowiązującego
prawa, boryka się z problemem „dzikich” wysypisk
śmieci. Pomimo bieżącego sprzątania, (oczywiście
na koszt gminy!) często w tych samych miejscach,
pojawiają się nowe odpady. Dotyczy to obrzeży
sołectw, mało uczęszczanych dróg, na skraju lasów,
na brzegach rzeki, w zadrzewieniach. „Dzikie”
wysypiska są poważnym zagrożeniem dla gleby,
wody, powietrza, dla ludzi i zwierząt, niszczą nasz
krajobraz. Z przykrością można jednak
przypuszczać, że w wielu przypadkach ludzie nie
zdają sobie z tego sprawy. Wyrzucanie śmieci jest
także dowodem braku kultury! A przecież uchodzimy
za społeczeństwo o wysokiej kulturze osobistej.
Często mieszkańcy porównując nasze miasto do

Zachodu zapominają, że to właśnie sami
mieszkańcy dbają o porządek. Nikt nie pozwoli sobie
tam na spalenie suchych liści w ogródku, nie
wspominając już o paleniu opon czy wywożeniu
nieczystości do lasu czy na skraj miasta. U nas
niestety często najważniejsza jest zasada „byle z
własnego podwórka”. Ludzi nie odstraszają tabliczki
z informacją o karach za wyrzucanie śmieci. I chociaż
przyłapanie takich grzeszników nie jest łatwe, nie
pozostają oni bezkarni. Zgodnie z art. 145 Kodeksu
Wykroczeń: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce
dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę,
ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze
grzywny do 500 złotych albo karze nagany. W
wyjątkowych sytuacjach sprawa może zostać
skierowana do Sądu Grodzkiego. Niestety, bez
dobrej woli samych mieszkańców nie możemy liczyć
na poprawę wizerunku naszej gminy.

spadkobiercy, ale wszczyna się to postępowanie
wtedy jeżeli następcy prawni tego nie uczynią. Prawo
przewiduje również możliwość odrzucenia spadku,
ale może to nastąpi tylko w przypadku jeżeli
stosowne oświadczenie zostanie złożone w ciągu
sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca
dowiedział się o prawie do spadku. Brak
oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie
jest jednoznaczne z przyjęciem spadku. Nasze
urzędnicze doświadczenie wskazuje na to, że dużo
jest takich nieruchomości których właściciele nie żyją,
a podatek płacony jest w ich imieniu przez
posiadaczy samoistnych lub zależnych. Warto
uregulować wszystkie te sprawy dotyczące praw
własności nieruchomości gdyż oddalanie ich w
czasie powoduje powstawanie coraz większej ilości
komplikacji przy ustalaniu spadkobierców i ich praw
do dziedziczenia.

Śmieci

ZESPÓŁ CARITAS I RADA PARAFIALNA
PRZY PARAFII PW. ŚW. RODZINY W ZAWADZKIEM SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA:
„V MAJÓWKĘ Z RODZINĄ”
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 9 MAJA 2010 R.
00
00
OD GODZINY 15 DO 23 .
NA PLACU PRZY KOŚCIELE
PROGRAM OBEJMUJE:
00

00

Od 15 do 17 – Występy dzieci i młodzieży
-

Zespół „TĘCZA” ZSS Zawadzkie
Śląskie beranie ”Z fajnyj miski się niy najysz” ZSG Żędowice
Zespół „EXODUS” MOKSIR – Zawadzkie
Zespół „PROMYKI MARYJI” – Zębowice
Przejazdy dla dzieci – jazda konna

Od 1700do 1800 -Biesiada z Zespołem „OKOVITA”
Od 1830do 1930 – Finał „Zabawy Fantowej”
W trakcie występ orkiestry UMiG Zawadzkie
30

00

Od 19 do 23 -Zabawa taneczna z Zespołem„SYNTEZA”
W czasie trwania festynu prowadzona będzie
„Wielka Zabawa Fantowa”
CIEKAWE I ATRAKCYJNE NAGRODY
Sprzedaż i wydawanie fantów „NON – STOP”
Zapewniamy namiot biesiadny,
domowe wypieki oraz małą gastronomię
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W związku z licznymi incydentami związanymi
z bezprawnym wyrzucaniem śmieci na terenie sołectwa
apeluję do mieszkańców Żędowice o zachowanie ładu i
porządku!!!
Róża Nocoń - Sołtys Wsi Żędowice

Starty zawodników Klubu Karate „Nidan”
XI Grand Prix Hradec Kralove, który odbył się 2425.04. z pewnością był najliczniej osadzonym
międzynarodowym turniejem karate WKF w Europie
w tym roku. W rywalizacji uczestniczyło 1200
zawodników z kilkunastu państw i 120 klubów. W
pierwszym dniu rywalizowali seniorzy, juniorzy i
kadeci w drugim młodzicy i dzieci. Nasz kraj
reprezentowała kadra kumite przygotowująca się do
Mistrzostw Europy, które odbędą się 7-10.05.2010 w
Atenach oraz 12 klubów w tym nasz w składzie:
Bartłomiej Barański, Dariusz Sworeń, Patryk Szarek i
Natalia Szponder. Poziom zawodów był bardzo
wysoki, w rywalizacji uczestniczyło bardzo wielu
reprezentantów danych reprezentacji narodowych
oraz medalistów mistrzostw Świata i Europy. Naszym
zawodnikom bardzo trudno było się przebić do strefy
medalowej (również dzięki nie zrozumiałym decyzją
sędziowskim), jedynie Dariusz Sworeń stanął na 3
miejscu podium w konkurencji kumite ind,
juniorów (16-17 lat) open pokonując między innymi
zawodników z Norwegii, Ukrainy, Serbii (medalista z
Mistrzostw Europy) i Cypru. Na piątym miejscu
rywalizację zakończyła Natalia Szponder w
konkurencji kata kadetek (14-15 lat). Pozostali
zawodnicy odpadli w pierwszej i drugiej rundzie
rywalizacji.
Dzień później 25 kwietnia, 15 osobowa ekipa udała
się do Wrocławia na XI Mistrzostwa Dolnego Śląska
w karate. W tych zawodach do rywalizacji przystąpiło
250 zawodników z 18 klubów. Zawodnicy spisali się
rewelacyjne zdobywając 18 medali w tym 6 złotych,
4 srebrne i 8 brązowych.
Na najwyższym miejscu podium stanęli:
1. Szponder Natalia w konk. kata ind. kadetek 14-15
lat
2. Zajdel Ewa w konk. kumite ind. dz. 12-13 lat (+40
kg)
3. Szponder Natalia w konk. kumite ind. kadetek 1415 lat (-47 kg)
4. Kalinowski Adam w konk. kumite ind. chł. 10-11 lat
(+35 kg)
5. Drużyna w składzie: Trepka Karolina, Natalia
Szponder i Zajdel Ewa w konk. kata druż. dz. 14 lat i
strsze
6. Drużyna w składzie: Piaskowska Hanna,
Grzeczkowicz Daria i Krawiec
Aleksandra w konk. kata druż. dz. 10 lat i młodsze

Kurtyna w górę
27 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w
Zawadzkiem odbył się IX Przegląd Małych Form
Teatralnych. Tradycyjnie, spotkali się wszyscy
miłośnicy teatru. W tym roku na scenie wystąpiło
łącznie 9 zespołów teatralnych.
Jury oceniało
występy w 2 kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i klasy
4-6. Maluchy zaskoczyły wszystkich barwnymi
strojami, wspaniałą scenografią oraz żywiołowa grą.
Nauczyciele postanowili podnieść poprzeczkę i

zadbali o różnorodność wystawianych form- mieliśmy
więc przedstawienie kukiełkowe, musical, kabaret
oraz oczywiście tradycyjnie spektakle teatralne.
Zadbano też o dobry warsztat teatralny- dykcją,
intonacją i ruch sceniczny. Warto zaznaczyć , że takie
spotkania teatralne to świetna okazja do wymiany
doświadczeń, zaprezentowania swoich umiejętności,
podzielenia się pasjami związanymi ze sztuką teatru.
W ramach obchodów Dnia Teatru zorganizowano
również konkurs na najciekawszą maskę teatralną.

Uczniowie wykazali się dużą wyobraźnią i
znajomością technik plastycznych. Wystawa
masek wzbudziła
duże zainteresowanie
społeczności szkolnej i zaproszonych gości.
Najpiękniejsze maski wykonali: Ewa Piłacka kl.
2a, Wiktoria Machelska kl. 3a, Paulina Taibert kl.
1b, Wiktoria Sulecka kl. 3a, Roksana Tomala kl.
4a, Julia Zaręba kl. 4a, Kamil Siemiątkowski kl.
5a. Zwycięzcami zostali w grupie młodszej
zostali:
W kategorii „Najlepsze przedstawienie”
zespół p. Grażyny Machelskiej z PSP w
Zawadzkie „Mali Aktorzy”pt. „Nowe przygody
Pipi”
W kategorii „ Najlepszy zespół” otrzymała
grupa teatralna z kl. 1b z PSP w Zawadzkie ,
pod opieką. Katarzyny Sztęborowskiej- pt.
„Zamieszanie w Krainie Bajek”
„Najlepszy aktorem” został Mikołąj Pamuła z
kl. 1b z PSP w Zawadzkie- za postać
”Szewczyka Dratewki” „Najlepsza aktorka”
Natalia Machelska z kl. 3a z PSP w Zawadzkie za
postać „Kapitan nerwus” Wyróżnienia otrzymali:
Zespół teatralny z kl. 2b z PSP w Zawadzkie pod
opieką p. Grażyny Winkler pt. „Jak to Zielony
Kapturek uniknął losu swojej siostry Czerwonego
Kapturka”
Grupa teatralna z kl. 1a z PSP w Zawadzkie pod
opieką. Krystyny Konieczko za przedstawienie pt.
„Szewczyk Dratewka”
Szkolne Koło Kabaretowe pod opieką p. Iwony
Sławskiej za przedstawienie pt. „Adam i Ewa” z PSP
w Zawadzkie
Aktorzy: Agnieszka Kusz kl. 1b z PSP w Zawadzkie
za postać „Czarownicy”, Julia Sowińska z kl. 3b za
postać „Osiołka”
W grupie starszej:
„Najlepszy zespół” - Klub Dziupla w przedstawieniu

Koncert z cyklu "Cztery Pory Roku" - Wiosna
W niedzielę 16 maja o godzinie 16:00 w kościele parafialnym w Kielczy odbędzie się II
Koncert
z cyklu "Cztery Pory Roku" tym razem będzie to koncert
Kapeli Brodów z Pieśniami Maryjnymi.
To zespół miłośników polskiej muzyki tradycyjnej, który gra już od 1992 roku. Na repertuar
kapeli składają się utwory religijne z obszaru Pierwszej Rzeczypospolitej . Koncerty zespołu
uświetniają święta i obrzędy. Zespół pamięta o tym, że muzyka karmi się indywidualnością
jej wykonawców, więc nie tyle cytuje ile opowiada tę samą, co przed wiekami historię.
W skład zespołu wchodzą:
- Anna Broda: śpiew, cymbały, bęben,
- Witold Broda: skrzypce, litra korbowa, basy, śpiew,
- Jacek Mielcarek: klarnet, saksofon, sopranowy,
- Kuba Mielcarek: kontrabas, basy kaliskie,
- Adam Strug: śpiew, fisharminia, akordeon,
Tuż po koncercie ok godziny 17:30 w chacie odbędzie się pokaz zdjęć i filmów z cyklu
Wiosenne Pejzaże. Tłem do pokazu będzie poezja recytowana przez dzieci i młodzież.
Zespół Szkolno Gimnazjalny gościć będzie wszystkich podwieczorkowym poczęstunkiem.
Organizatorzy proszą dzieci i młodzież ponadgimnazjalną do lat 18-tu o wykonanie zdjęć
ukazujących piękno wiosny. Obrazy te prosi się o przekazywanie w formie elektronicznej
(CD, pendrive) p. Sławomirowi Zielonce (Zespół Szkolno Gimnazjalny w Kielczy) lub pocztą
e-mail na adres slawekzielonka@gmail.com do 10 maja..
Wszystkich do uczestnictwa serdecznie zapraszamy.

pt: „Cyrk” (opiekun Doroty Malik i Barbary MichaelKonarska) z PSP w Zawadzkie
„Najlepsze przedstawienie „Urodziny Czerwonego
Kapturka” zaprezentował ZSG w Żędowicach opiekun Jolanta Baron.
„Najlepsza aktorka”: Paulina Kowalska kl. 5c z PSP
Zawadzkie
„Najlepszy aktor” Mateusz
Gwóźdź z ZSG
w Żędowicach.
Wyróżniania otrzymali:
-koło historyczne za przedstawienie „ Krzyżacy 1410
to był rock” ( opiekun Dorota Malik)
- zespół teatralny Słowo w przedstawieniu „Próba” (
opiekun J.Hadamik)
- aktorki: J. Kwiatek z PSP w Zawadzkiem, E. Signus
z PSP w Zawadzkiem oraz A. Guzy z ZSG w
Żędowicach
Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!
M. Rabicka

Odjazdowy konkurs
Zapraszamy wszystkich kreatywnych sympatyków
rowerów chętnych do udziału w niecodziennym
konkursie pn. Odjazdowy rower, którego organziaotorem
jest Stowarzyszenie Miłośników Niwek. Przedmiotem
oceny konkursowej będzie: odjazdowy rower nie ma
żadnych ograniczeń – patrz przykłady –ale musi mieć
minimum jedno koło, kierownicę oraz poruszać się siłą
mięśni na dystansie minimum 1 km. Komisja oceniać
będzie oryginalność konstrukcji roweru oraz sposób
prezentacji pomysłu i cyklisty. Zgłoszenia pomysłów
przyjmowane są do 1 sierpnia br. Kartę zgłoszenia
uczestnictwa w konkursie można pobrać na :
www.niwki.pl lub u Zbigniewa Stańczak –tel 601 99 17
60, Teresy Pasoń sołtys Niwek lub w Opolskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu przy ulicy
.Żeromskiego 13 tel:77 / 44 12 521. Kartę należy
przesłać na adres SMN 46-053 Niwki ul.Wiejska 17 lub
e-mailem na niwki@neostrada.pl

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody
rzeczowe, a dla zwycięzcy ufundowana jednoosobowa
pięciodniowa wycieczka do Berlina.
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APTEKI DYŻURUJĄ

Sudoku
maj/apteka

Zasady gry Sudoku są bardzo proste.
Kwadratowy diagram gry podzielony jest na 9
identycznych kwadratów. Każdy z nich jest
podzielony na 9 kolejnych. Zadaniem gracza jest
wypełnienie wszystkich 81 kwadratów, na które
podzielony jest diagram cyframi od 1 do 9. W każdym
rzędzie i każdej kolumnie dana cyfra może wystąpić
jedynie raz. Podobnie w każdym z 9 większych
kwadratów - cyfry nie mogą się w nich powtarzać.

2
2

2
Artur Koźlik

Kącik kucharski
spaghetti z pulpetami
0.5 kg spaghetti
świeżo tarty parmezan
pulpety: 0.6 kg mielonej chudej wołowiny
3 łyżki posiekanej natki pietruszki
2 kromki bułki namoczonej w mleku
3/4 szklanki tartego parmezanu
2 jaja
sól, pieprz ,oliwa do smażenia
sos: 3 szklanki posiekanych pomidorów bez skórki
1 cebula pokrojona w kostkę
2 posiekane łodygi selera
2 posiekane ząbki czosnku
1/2 szklanki czerwonego wina
4 łyżki oliwy
świeża bazylia , sól ,cukier, pieprz
Sposób przygotowania:
Odcisnąć bułkę z mleka i rozdrobnić, wymieszać
dokładnie z pozostałymi składnikami, wyrobić spójną
masę, doprawić. Formować kulki wielkości włoskich
orzechów i smażyć na oliwie, odstawić. Na oliwie
zeszklić cebulę, seler i czosnek. Wlać pomidory i
wino, delikatnie doprawić, gotować powoli, aż sos
odparuje. Dodać usmażone pulpety i dusić razem 5
minut. Dodać bazylię i doprawić. Spaghetti
ugotowane al dente polać sosem z pulpetami, obok
podać parmezan.

chrupiące skrzydełka
Prawidłowe rozwiązania należy przekazać do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, pokój 304 w terminie do
25 maja br. Atrakcyjna nagroda czeka.

Rady babuni

Żartobliwe pytania
1.Który miesiąc ma 28 dni?
2. Co to za rzeka, która czytana od tyłu daje nazwę
ryby?
3. Co znajduje się po środku Wisły?
4. Po stole chodziło 10 much, zabiłeś 3. Ile zostało?
5. Co się stanie, gdy kura skończy 3 lata?
6.Dlaczego sułtan nosi zielone szelki ?
7. Jakie jajka podobne są do roślin ?
8.Wystartowali : na łyżce Polak, na Sojuz Rosjanin i
na Apollo Amerykanin. Kto pierwszy był na ziemi ?
9.Co to jest : mieszka w korycie przez całe życie ?
Odpowiedzi:
1. Każdy
2. Nil
3. Woda
4. Żadna, bo reszta odleciała
5. Rozpocznie 4 rok
6. Żeby mu spodnie nie spadły
7. Sadzone
8. Adam i Ewa
10.Rzeka

Naprawa sprzętu AGD
lodówek, pralek, zmywarek
tel. 034 356 42 31
696116102
662334581

gdzie góra, gdzie dół
Zapach ryby na naczyniach
Woń ryby zniknie z naczyń w których były
przyrządzane po przetarciu ich skórką cytryny.
.....................................
Pryskający olej
Aby rozgrzany tłuszcz nie pryskał z patelni, posyp
go szczyptą soli.
.....................................
Zabarwione dłonie
Zabarwione ręce podczas obierania warzyw znowu
odzyskają swój naturalny kolor po wyczyszczeniu
ich plasterkiem cytryny.
.....................................
Świece palą się jaśniej i wolniej się stapiają, jeśli
naokoło knota podsypiemy trochę soli.
.....................................
Farbujące buty
Jeśli buty farbują ci rajstopy przetrzyj je szmatką
nasączoną octem lub spryskaj lakierem do włosów.
Buty możesz włożyć dopiero gdy całkowicie
wyschną.
.....................................
Wyschnięte rodzynki
Wyschnięte rodzynki znów staną się miękkie, gdy
włożysz je na pół godziny do soku z cytryny.
Białe pieczarki - jeśli umyte i pokrojone pieczarki
skropisz sokiem z cytryny, nie będą ciemniały.
.....................................
Rosół będzie miał ładny kolor, jeśli do garnka
włożymy umytą łuskę od cebuli.

Sposób przygotowania:
1 litr wody zagotować z 2 kostkami rosołowymi, do
gorącego rosołu dodać skrzydełka i ugotować.
Pozostałe składniki wymieszać na jednolitą masę
otoczyć w niej ugotowane skrzydełka i usmażyć na
oleju.

Iluzje
2 czy 4 twarze?

Głowa konia czy żabka?

Czerwony Kapturek widzi wilka pędzącego z
bukietem róż.
- Wilku, dokąd gnasz z tymi kwiatami?
- Jak to dokąd?! Przecież dzisiaj jest Dzień Babci!
.....................................
Jak podwoić wartość Trabanta?
- Zatankować do pełna...
- A jak zmniejszyć wartość Trabanta o polowe?
- Zdjąć z siedzeń pokrowce...
.....................................
Pani zadała temat wypracowania: "Kim będziesz
jak dorośniesz".
Jaś napisał w wypracowaniu:
"Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. Potem
zostanę prawnikiem, jak chce mama. A na końcu
zostanę kominiarzem, bo mi się też coś od życia
należy...”
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1kg.skrzydełek
2 kostki rosołowe
2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżki majonezu
jajko
1/4 szklanki mleka
1/2 szklanki płatków kukurydzianych
sól, pieprz , ostra papryka , oregano, tymianek,
bazylia, zioła prowansalskie, rozmaryn

Sprostowanie
Przepraszamy organizacje pożytku publicznego,
które nie zostały ujęte w informacji o 1% podatku.
Działania te nie były zamierzone.

Sport w Krajobrazach
Tenis stołowy
Julia Drzozga na Olimpiadzie
Wychowanka trenerki Marty Lityńskiej Julia
Drzozga awansowała do finału Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży, która w I dekadzie maja
zostanie rozegrana w Ciechanowie. Prawo gry
otrzymała w wyniku dobrej postawy w Turniejach
Ogólnopolskich. W klasyfikacji po 3 OTK znalazła się
w grupie zawodniczek z limitem PZTS na Olimpiadę.

kategorii młodzików srebrne medale dla Dawida
Kałyi, Wojciecha Gabora. Brąz zdobył Bartosz
Szumski.W kategorii kadetek na 2 miejscu
uplasowała się para Anna Gosztyła-Julia Drzozga.
Patryk Piecka z Wojciechem Głuszkiem (Victoria
Chróścice) zdobyli brąz. W kategorii juniorek na 3
miejscu uplasowała się para Anna Kurda-Dominika
Skiba, natomiast w grze mieszanej Bartłomiej Koj z
Jessicą Andraczek zajęli 3 miejsce.

Mogło być lepiej

Młodzieżowe mistrzostwa
W rozegranych w Dobrzeniu Wielkim
mistrzostwach Województwa w kategoriach
młodzieżowych zawodnicy KTS MOKSiR Zawadzkie
uzyskali następujące wyniki. W kategorii młodziczek
zwyciężyła zawodniczka UKS Dalachów Karolina
Zając. Na 5 miejscu uplasowała się Nicole Zyzik a na
8 Małgorzata Kała (obie KTS MOKSiR). Nieco lepiej
spisali się młodzicy. Trzecie miejsce zajął Dawid
Kała, a Bartosz Szumski i Wojciech Gabor zostali
sklasyfikowani na miejscach 5-6 miejscu. W kategorii
kadetek Anna Gosztyła zajęła 3 miejsce, Julia
Drzozga 5, a Daria Hajka 6. W kategorii juniorów
dobrze spisali się Damian Kaczmarzyk, który zajął 5
miejsce. Bartłomiej Koj został sklasyfikowany na 6
miejscu. W grach podwójnych medale zdobywali: w

Zakończyły się rozgrywki w II lidze kobiet.
Podopieczne Marty Lityńskiej w ostatnich dwóch
meczach doznały porażek z AZS PWSZ Nysa i LZS
Victorie Chróścice po 2:8. Praktycznie nawet
zwycięstwa nie zmieniłyby pozycji w tabeli jednak
oczekiwania były większe. W ostatniej kolejce
nastąpiła zmiana lidera. AZS PWSZ Nysa nie
sprostała w barażach o I ligę Gorzowii Gorzów Wlkp.
przegrywając dwa razy po 3:7. Końcowa tabela
sezonu 2009/2010 przedstawia się następująco:
1. AZS PWSZ Nysa
2. RKS Cukrownik Chybie
3. LZS Victoria Chróścice
4. KTS MOKSiR Zawadzkie
5. AZS Politechnika Gliwice

22
22
22
22
22

42
41
34
29
25

176:44
166:54
158:62
134:86
115:105

Skat
Kolejne tytuły
W zakończonych mistrzostwach sekcji skata
MOKSiR Zawadzkie kolejny raz mistrzem został
zawodnik gospodarzy Antoni Świtała.
Naprowadzenie wyszedł na 3 turnieje przed
zakończeniem rozgrywek i prowadzenia nie oddał do
końca. Mistrzem został również w Strzelcach
Opolskich oraz w Jemielnicy. Końcowa klasyfikacja
przedstawia się następująco:
47165 pkt.
45021 pkt.
43650 pkt.
42207 pkt.
41777 pkt.
41446 pkt.
40952 pkt.
40677 pkt.
40459 pkt.
40393 pkt.
10 czerwca 2010 r. o godz.17.30 w sali Domu Kultury
rozpocznie się cykl turniejów pod nazwa „Puchar Lata
2010”.

Awans na drugie miejsce

W Imielinie została rozegrana 3 kolejka rozgrywek
o mistrzostwo II ligi grupa A. Bardzo dobrze

Pomimo dużej ambicji w ostatnich dwóch
spotkaniach z drużynami zajmującymi pierwsze dwa
miejsca w tabeli nie udało się awansować na 2
miejsce premiowane udziałem w barażach. Swoją
postawą pokazali, że ambicje zajęcia 2 miejsca nie

były bezpodstawne. W wyjazdowym meczu z Miedzią
Legnica o zwycięstwie zadecydowało większe
doświadczenie zespołu gospodarzy. Po pierwszej
połowie na tablicy wynik remisowy 18:18. w 40
minucie spotkania ASPR prowadziła nawet 24:21,
lecz w końcówce zabrakło sił i ostatecznie Miedź
wygrała 35:33. W tym meczu bramki dla naszej
drużyny zdobywali: Artur Pietrucha i Dominik
Droździk po 8, Bogumił Baran 5, Daniel Skowroński i
Paweł Swat po 4 oraz Andrzej Kryński i Wojciech
Knop po 2. Podobny przebieg miało spotkanie z
niepokonaną w tegorocznym sezonie drużyną Stali
Mielec. Na parkiecie trwała bezpardonowa walka o
każdą piłkę. Drużyny w tym meczu strzelili rekordową

38
38
36
36
35
35
34
34
33
32
32
31
30
30
29
28
28

1. KS Łabędy Gliwice II
2. MOKSiR Zawadzkie
3. Grin Siemianowice Śl.
4. BIS Tychy
5. Nadwiślan Góra
6. Orkan Mikołów Kamionka
7. Grobla Ćwiklice
8. LKS Jedność 32 Przyszowice
9. Mifama Mikołów
10. U Jana Tychy
11. Guido Zabrze
12. SK Barbara Chorzów II
13. KWK Pokój Ruda Śl. II
14. Nitron Krupski Młyn
15. Sokół Wola
16. TS Pszczyna
17. Sokół Imielin

35604
34887
35485
33716
35014
33083
33962
33238
32882
33224
31030
35142
32771
31983
31367
32784
30774

Gospodarzem IV kolejki będzie nasz zespół. Kolejka
zostanie rozegrana 13 czerwca 2010 e lokalu Lido w
Zawadzkiem.

ilość bramek. W protokóle zabrakło rubryk na ich
zapisanie. W 57 minucie na tablicy wynik remisowy
39:39. W końcówce drużyna grała bez najlepszego
strzelca Artura Pietruchy, który doznał groźnej
kontuzji. Ostatecznie dużo bardziej doświadczona
drużyna Stali Mielec w końcówce strzeliła 5 bramek i
zasłużenie wygrała. Nie popisali się sędziowie, którzy
nie panowali nad sytuacją wydając szereg
kontrowersyjnych decyzji. Pomimo porażki widownia
zgotowała drużynie gorącą owację, dziękując za
dzielną postawę. Bramki dla naszej drużyny
zdobywali: Wojciech Knop 9, Paweł Swat 6, Dominik
Droździk, Daniel Skowroński i Bogumił Baran po 5,
Artur Pietrucha i Janusz Bykowski po 4 oraz Andrzej
Kryński 1. Duży udział w tym, że spotkanie miało
wyrównany przebieg miała postawa w bramce
Daniela Janika. Po spotkaniu ogłoszono wynik
plebiscytu na najlepszego zawodnika ASPR w
minionym sezonie. Został nim Artur Pietrucha, który
jednak podczas wręczania był nieobecny, gdyż został
odwieziony do szpitala. Wylosowano również
nagrody dla kibiców biorących udział w plebiscycie.
Na jedno spotkanie przed zakończeniem sezonu
2009/2010 tabela przedstawiała się następująco:
1. Stal Mielec
2. Miedź Legnica
3. KS Końskie
4. ASPR Zawadzkie
5. Olimpia Piekary
6. AZS Radom
7. BKS Bochnia
8. MTS Chrzanów
9. ChKS Łódź
10. Gwardia Opole
11. Wisła Sandomierz
12. AZS Biała Podlaska

22
22
22

23
20
18

125:95
106:114
96:124

Gdyby nie przeciwnicy
Podobnie jak w ubiegłym sezonie drużyna
seniorów występująca w III lidze w II rundzie nie
splamiła swojego konta zdobyciem choćby 1
punktem. To, że drużyna utrzymała szlify III ligowca w
II rundzie jest zasługą drużyn sąsiadujących w tabeli.
Wszyscy grali tak by KTS| MOKSiR Zawadzkie nie
musiał grać w barażach o utrzymanie. W ostatnich
meczach sezonu doznali porażek z LZS Młyn Pol
Zakrzów 5:8 oraz UKS Dalachów 6:8. Końcowa
tabela sezonu 2009/2010 przedstawia się
nastepująco:
1. AZS PWSZ Nysa
18 35 143:33
2. LZS Kujakowice
18 26 127:100
3. KTS Kłodnica K-Koźle
18 26 126:71
4. LUKS MGOKSiR Korfantów II 18 20 107:100
5. UKS Dalachów
18 16 106:113
6. LZS Młyn Pol Zakrzów
18 16 94:117
7. KS Lellek Sławice
18 14 91:113
8. KTS MOKSiR Zawadzkie
18 10 88:126
80:125
9. MKS Sokół Niemodlin
18 9
61:126
10. GUKS Byczyna
18 8

Piłka nożna

zaprezentowała się drużyna
MOKSiR-u
Zawadzkie. Do kompletu 16 dużych punktów
zabrakło tylko jednego. Zdobycie 15 pkt. pozwoliło
awansować drużynie z 7 miejsca na pozycję
wicelidera. Drużyna grała w składzie (w nawiasie
zdobyte punkty). Antoni Świtała (3776), Jan
Mikołajczyk (3580), Józef Ludwig (3133) oraz
Franciszek Świtała (2256). Tabela po 3 kolejkach

Piłka nożna
Nie udało się

6. MKS Cieszko Cieszyn
7. LKS 45 Bujaków Mikołów
8. KTS Lędziny

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

42
33
27
28
18
18
17
17
15
15
12
8

833:610
720:576
654:624
685:607
641:672
584:616
615:689
606:651
591:644
542:584
606:690
563:677

Pożegnali trenera
Nic nie zapowiadało by pracujący od stycznia 2010
trener Janusz Parkitny tak szybko zakończy pracę z
drużyną. Po niezłych wynikach w meczach
sparingowych oraz zwycięstwie na inaugurację II rundy,
przyszła seria porażek. Najpierw doznali u siebie
wysokiej porażki z Polonią Wołczyn 1:6. Po kolejnym
przegranym meczu u siebie z LZS Kuniów 1:2 zarząd
klubu podziękował trenerowi. W następnym
wyjazdowym meczu drużynę prowadził Mariusz
Asztemborski. Przetrzebiona kartkami drużyna
przegrała z LZS Rudniki 3:2. Kierownictwo klubu zwróciło
się do byłego trenera Roberta Gwoździa z prośbą by
pomógł M.Asztemborskiemu w prowadzeniu drużyny.
Wyraził na to zgodę w ramach możliwości. W pierwszym
meczu z nowym duetem trenerskim drużyna pokonała u
siebie LZS Chocianowice 5:1. Wynik lepszy niż gra, ale
punkty zostały w Zawadzkiem i miejmy nadzieję, że
zaplanowany awans do ligi okręgowej zostanie
wywalczony. Tabela po 18 kolejkach przedstawia się
następująco:
1. Stal Osowiec
2. Stal Zawadzkie
3. LZS Rudniki
4. LZS Kuniów
5. LZS Brynica
6. LZS Ligota Oleska
7. Unia Murów
8. Budowlani Pokój
9. Żubry Smarchowice
10. Hetman Byczyna
11. Polonia Wołczyn
12. LZS Szczedrzyk
13.LZS Chocianowice
14. Polonia Domaszowice

18
18
18
17
18
18
17
18
18
18
18
18
17
17

45
37
32
31
30
28
26
23
20
19
18
17
16
11

57:14
47:33
47:29
45:29
32:28
56:50
30:20
30:34
24:33
28:37
32:46
27:44
35:50
22:65

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Piłka nożna Boisko LKS Naprzód Kielcza
16.05.2010 r. godz. 11.00
Kl. A juniorów LKS Naprzód Kielcza - LZS Piotrówka
16.05.2010 r. godz. 16.00
Kl.C LKS Naprzód Kielcza - Źródło II Krośnica
30.05.2010 r. godz. 11.00
Kl.A juniorów LKS Naprzód Kielcza - Tęcza Szymiszów
30.05.2010 r. godz. 16.00
Kl.C LKS Naprzód Kielcza - Czarni Kalinów
Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
09.05.2010 r. godz. 16.00
Kl.C KS Stal II Zawadzkie - Czarni Kalinów
11.05.2010 r. godz. 11.00
trampkarze KS Stal Zawadzkie - LZS Piotrówka
15.05.2010 r. godz. 17.00
Kl.A KS Stal Zawadzkie - LZS Brynica
16.05.2010 r. godz. 11.00
II liga juniorów KS Stal Zawadzkie - LZS Kup
23.05.2010 r. godz. 17.00
Kl.C KS Stal II Zawadzkie - Naprzód Kielcza
25.05.2010 r. godz. 11.00
trampkarze KS Stal Zawadzkie - LZS Jaryszów
29.05.2010 r. godz. 11.00
trampkarze KS Stal Zawadzkie - MKS Gogolin
05.06.2010 r. godz. 17.00
Kl.A KS Stal Zawadzkie - Polonia Domaszowice
06.06.2010 r. godz. 11.00
II liga juniorów KS Stal Zawadzkie - LZS Proślice
06.06.2010 r. godz. 17.00
Kl.C KS Stal II Zawadzkie - Sokół Zalesie
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
11.05.2010 r. godz. 16.00
Puchar Polski kobiet - finał wojewódzki
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