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Święto gwary śląskiejŚwięto gwary śląskiej ALE JAJO!ALE JAJO!

W tym roku po raz dziesiąty odsłonięto kurtynę Przeglądu Małych Form 
Teatralnych. Tradycyjnie, na przełomie marca i kwietnia, w okolicach 
światowego Dnia Teatru, w zawadczańskiej szkole podstawowej spotkają 
się wszyscy miłośnicy teatru. 

Mały, Wielki TeatrMały, Wielki Teatr

     W kalendarzu imprez Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach 
na stałe zapisany jest Gminny Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”. 
25 marca br. „beranie” odbyło się już po raz czternasty.

    Już po raz dwunasty w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym im. Wincentego 
z Kielczy w Kielczy, miłośnicy kroszonkarstwa spotkali się na 
Międzyszkolnym Konkursie Kroszonkarskim „Ale Jajo”.
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Sesja Rady Miejskiej
28 marca 2011 r. odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej                 

w Zawadzkiem. Porządek obrad Sesji przewidywał 
przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem za 2010 r., przyjęcie 
informacji na temat przetargów na wykonanie gminnych 
inwestycji i remontów, a także realizacji zadań 
inwestycyjnych w 2010 r. oraz informacji o działaniach 
mających na celu zapobieganie katastrofom, w tym 
przedstawienie planu reagowania kryzysowego.                        
W powyższych tematach zostały przedstawione obszerne 
informacje. Dla zainteresowanych, dokumenty te są do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej. W dalszej części obrad 
podjęto dziesięć uchwał i są to: 
1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem -  

do Rady Miejskiej w Zawadzkiem wpłynęło pismo od 
Wojewody Opolskiego w sprawie skargi mieszkańca 
Zawadzkiego na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem oraz pracownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Skarga w części dotyczącej pracownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z przepisami została 
przekazana Burmistrzowi Zawadzkiego, natomiast Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej w Zawadzkiem na swoim 
posiedzeniu zbadała zasadność zarzutów ujętych w skardze, 
w stosunku do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej            
i wypracowała stanowisko w tej sprawie. Po dokładnej 
analizie problemu sprawy i szczegółowym wyjaśnieniu w/w 
Komisja Rewizyjna w głosowania jawnym uznała 
przedmiotową skargę jako bezzasadną i za takim 
rozwiązaniem wnioskowała do Rady Miejskiej.  Na Sesji 
radni w głosowaniu jednogłośnie wypowiedzieli się, iż skarga 
jest bezzasadna.
2. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu 
Gminy Zawadzkie - w związku z rozwojem turystyki na 
terenie Gminy Zawadzkie, na wniosek radnego Stanisława 
Kiełka został przygotowany projekt uchwały zmieniającej          
w Statucie Gminy Zawadzkie nazwę Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Sportu. Po przyjęciu uchwały nowa nazwa 
komisji to Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu                     
i Turystyki. 
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2002 z dnia   
13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych za udział w pracach 
organów gminy - zgodnie z wnioskami radnych zmiana 
dotyczy możliwości wypłacania diet przelewem na konto. 
4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. – 
gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych 
gminie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie 
narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań                 
w 2011 roku - kwota dotacji wynosi 25.415,00 zł. Decyzją 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona 
dotacja celowa na wypłatę zasi łku celowego, 
przeznaczonego na remont lokalu mieszkalnego rodziny 
poszkodowanej w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010 
roku - kwota dotacji to  22.149,00 zł. Decyzją Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja celowa 
na wypłatę zasiłku celowego, przeznaczonego na wypłatę 
zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych               
w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010 roku. Kwota 
dotacji w tym wypadku to 9.431,00 zł. Gmina otrzymała 
również           z Ministerstwa Finansów ostateczną kwotę 
subwencji oświatowej na 2011 rok. Została ona zmniejszona 
o kwotę 391.754,00 zł. Zmniejszona również została kwota 
na zadania   z zakresu administracji rządowej, zadania 
własne, realizowane przez samorząd zmniejszenie dotyczy 
zadań realizowanych przez OPS  w Zawadzkiem - kwota 
11.700 zł.  
Ponadto zostały dodatkowo zgłoszone następujące  
propozycje przesunięć w wydatkach bieżących: w związku           
z zawarciem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy                  
w Opolu, w sprawie realizacji projektu Program aktywizacji 
społeczno-zawodowej dla osób nieaktywnych zawodowo 
„Lepszy start” Ośrodek Pomocy Społecznej na  wkład własny 
zaplanował  kwotę w wysokości 10.182,48 zł, oraz w związku                         
z koniecznością utrzymania Przedszkola Publicznego                
w Kielczy w obecnym budynku, przesunięto zaplanowane 
kwoty w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kielczy do 
budżetu Przedszkola Publicznego w Kielczy - jest to kwota 
23.979,00 zł. Dokonano zmian w wydatkach majątkowych:  
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło 
Gminie Zawadzkie promesy na zadanie „ Odbudowa drogi  nr 
1056240 ul. Kilińskiego w Zawadzkiem”. Wysokość dotacji 
wynosić będzie 260.000,00 zł. W tym celu  Gmina Zawadzkie 
musi utworzyć  nowe zadanie inwestycyjne „Odbudowa drogi  
nr 1056240 ul. Kilińskiego w Zawadzkiem”.  
5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy 
Zawadzkie za rok 2010 oraz w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy 
Zawadzkie w latach 2008 – 2010 - realizacja zadań 
wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii finansowana jest z opłat za korzystanie                      
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie gminy. Z tytułu opłat                
w 2010 roku uzyskano kwotę 202.155,08 zł. Na realizację 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi                 
w 2010 roku wydatkowano kwotę 157.274,38 zł. Na mocy 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii część z tych środków 

została przeznaczona na realizację Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  Treść 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
obejmowała: profilaktykę, leczenie,  wszechstronną 
pomoc osobom i rodzinom                       z problemem 
alkoholowym, edukację społeczną, działania na rzecz 
przestrzegania prawa. Istotnym elementem Programu 
jest działalność Ognisk Środowiskowych. Ogniska 
stanowią ważny element systemu pomocy i odegrały 
bardzo ważną rolę                    w procesie pomagania 
dzieciom, zwłaszcza                           z rodzin 
dysfunkcyjnych. Ogniska zapewniały dzieciom pomoc 
w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój 
zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych 
oraz posiłek. Na terenie gminy działają cztery ogniska. 
Również Punkt Konsultacyjny pełni ważną rolę w 
lokalnym systemie pomocy, posiada dobre warunki 
lokalowe, gwarantuje zgłaszającym się do niego 
osobom dyskrecję i komfort psychiczny. Punkt czynny 

jest w OPS, w każdy poniedziałek miesiąca od godziny 15.00 
do 19.00. Klientami psychologa były głównie osoby 
nadużywające alkoholu i narkotyki oraz członkowie ich 
rodzin, a także osoby mające problemy osobiste i te, których 
dzieci mają problemy w szkole. Zwrócić tu należy również 
uwagę na profilaktykę  prowadzoną wśród uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. W ramach Programu 
finansowane były wyjazdy uczniów na basen, do kina, teatru. 
Wspierane były szkolne programy profilaktyczne. Ponadto 
dz iec i  uczes tn i czące  w  różnych  p rogramach  
profilaktycznych prowadzonych na terenie szkół i innych 
placówek dostawały szereg informacji na temat uzależnień            
( broszury, gadżety). Ważnym aspektem tego problemu jest 
funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Do zadań Komisji należy 
opiniowanie wniosków związanych z wydawaniem zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, kontrola punktów 
sprzedaży oraz prowadzenie działań mających na celu 
zmniejszenie szkód związanych z nadużywaniem                         
i uzależnieniem od alkoholu poprzez: motywowanie osób 
nadużywających  i uzależnionych od alkoholu, i ich rodzin do 
rozpoczęcia procesu leczenia, kierowanie osób 
uzależnionych i współuzależnionych do odpowiednich 
poradni i instytucji pomocowych, interwencje w instytucjach 
pomocowych, jeśli w rodzinach dotkniętych problemem 
alkoholowym występuje przemoc lub inne zjawiska patologii 
społecznej, prowadzenie postępowania przygotowawczego 
w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe i kierowanie 
kompletnych wniosków wraz z wywiadem środowiskowym                  
i opinią biegłego do Sądu Rejonowego. 
6. Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Zawadzkiem - z punktu widzenia 
wieloletniej perspektywy demografii szkolnej obu szczebli 
organizacyjnych, przy obecnie funkcjonującym modelu 
funkcjonowania sieci szkolnej, w gimnazjum następować 
będzie sukcesywny spadek liczby oddziałów już od roku 
szkolnego 2012/13 z ilości 8 do 6 w r. szkolnym 2017/18. 
Dopiero wejście rocznika   dzieci z lat 2005 i 2006 poprawi 
sytuacje liczebna oddziałów , co nastąpi w roku 2018/19. Na 
przestrzeni w/w lat liczba oddziałów szkoły podstawowej 
winna oscylować na poziomie 13 (14) oddziałów. Względy 
merytoryczne, które przemawiają za utworzeniem Zespołu to 
łatwiejsze zapewnienie wzajemnego wykorzystania  
potencjału jakim dysponują obecnie każda ze szkół 
oddzielnie. Udostępnienie bazy i korzystanie z pomieszczeń 
nie będzie wymagało  zabiegów organizacyjnych jak: 
porozumień, wzajemnych umów i zobowiązań, poprawę 
efektywności wykorzystania posiadanych zasobów pomocy 
dydaktycznych i sprzętu technicznego, usprawnienie obsługi 
oraz dokonywanych konserwacji budynków i infrastruktury 
towarzyszącej, optymalne wykorzystanie zatrudnionej kadry 
pedagogicznej w procesie nauczania (łatwiej jest 
zagwarantować pensum nauczycielowi w zespole niż                
w każdej ze szkół oddzielnie, nastąpią lepsze warunki do 
organizacji doraźnych zastępstw za nauczycieli                            
z odpowiednią specjalizacją), efektywniejsze kształtowanie 
długofalowej polityki kadrowej realizowanej przez dyrektora, 
kadra uzyska poczucie większej odpowiedzialności za 
całokształt społeczności uczniów, obniżenie ogólnych 
kosztów zarządu poszczególnymi szkołami, które działać 
będą pod kierownictwem jednego dyrektora i ze wspólną dla 
zespołu obsługą administracyjno-finansową.
Proponuje się zachować odrębność istniejących rad 
pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich. 
Statuty szkół w zasadzie zachowają moc obowiązującą 
pomimo nadania Zespołowi odrębnego nowego statutu. 
Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem szkoły, 
dlatego należy powołać wybranego drogą konkursu 
dyrektora Zespołu. Nie spowoduje to zwolnień osobowych,             
a jedynie oszczędność z etatów.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie      

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - 
ustawa o funduszu sołeckim zobowiązuje radę gminy do 
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w ramach budżetu na 
rok następny.  Ideą utworzenia funduszu sołeckiego jest 
wspieranie działalności sołectwa w zakresie realizacji 
drobnych zadań w sołectwie. Przekazane do dyspozycji 
sołectwa środki są dodatkowym impulsem wzmagającym 
rozwój aktywności społecznej środowiska.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod 
nazwą: Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
nieaktywnych zawodowo „Lepszy start” w Gminie Zawadzkie 
w ramach priorytetu VII, działanie 7.1 Rozwój                               
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - celem 
ogólnym projektu jest zdobycie kwalifikacji, zwiększenie 
aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej. Cel główny zamierza się 
uzyskać dzięki celom szczegółowym projektu, do których 
zaliczamy:
-zwiększenie aktywności społecznej poprzez zajęcia                   
z psychologiem i doradcą zawodowym,
-zwiększenie aktywności zawodowej poprzez udział                  
w kursach lub szkoleniach zawodowych,
-podniesienie kwalifikacji zawodowych,
-ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego,
-incydentalne korzystanie z pomocy społecznej.
W ramach aktywnej integracji odbywać się będą:
-zajęcia uczestników projektu prowadzone przez psychologa 
(trening umiejętności psychospołecznych i konsultacje 
indywidualne),
-zajęcia z doradcą zawodowym – warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy oraz konsultacje indywidualne,
-kursy zawodowe, szkolenia zawodowe,
-przed skierowaniem na kursy zawodowe i szkolenia 
uczestnicy projektu poddani będą badaniom lekarskim                  
w celu stwierdzenia predyspozycji zawodowych.
Z uczestnikami projektu  zostaną spisane kontrakty socjalne    
i zostaną oni objęci  wsparciem dochodowym w postaci 
zasiłków celowych przez okres trwania projektu.
Zakłada się, że u 80% beneficjentów ostatecznych nastąpi:
-zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne 
siły,
- zwiększenie aspiracji zawodowych,
-rozwinięcie umiejętności samodzielnego poruszania się po 
rynku pracy,
-zmiana postaw z pasywnej na aktywną,
-zwiększenie prestiżu osobowego w środowisku,
-uświadomienie wartości bycia samodzielnym materialnie, 
niezależnym, samowystarczalnym,
-pobudzanie motywacji i przełamanie niechęci do pracy               
i wysiłku,
-zmniejszenie uzależnienia od pomocy społecznej,
-wpłynięcie na zmianę zjawiska wykluczenia społecznego.
9. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania                        
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania -  zespół 
interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Zawadzkiego.                
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Zawadzkiem, Komisariatu 
Policji, przedstawiciel oświaty, ochrony zdrowia, organizacji 
pozarządowych, Kurator Sądowy z Zespołu Kuratorskiej 
Służby Sądowej działający przy  Sądzie Rejonowym                  
w Strzelcach Opolskich, Prokurator z Prokuratury Rejonowej 
w Strzelcach Opolskich.  Przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego wybierany jest na pierwszym 
posiedzeniu zespołu spośród jego członków, a posiedzenia 
odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 
trzy miesiące. Zespół działa na podstawie porozumień 
zawartych pomiędzy Burmistrzem a przedstawicielami 
zespołu i realizuje zadania określone w Gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące 
wnioski: 
1.  Wniosek radnego Dar iusza Nowosielskiego                            
o zweryfikowanie prawidłowości oznakowania pionowego w 
obrębie ulic Powstańców Śl., Handlowej, Nowej oraz 
Opolskiej 61 w Zawadzkiem. Chodzi tutaj o sprawdzenie 
oznakowania pod kątem wyznaczenia strefy ograniczonej 
prędkości oraz strefy zamieszkania (11 głosów „za”, 2 głosy 
„przeciw”).
2. Wniosek Komisji Samorządności i Porządku Publicznego 
– należy rozpatrzyć wniosek mieszkańców Żędowic z ulicy 
Strzeleckiej o wprowadzenie ograniczenia w ruchu dla 
pojazdów powyżej 7,5 tony od rynku w Żędowicach, aż do 
Barutu (skrzyżowania), za wyjątkiem autobusów, pojazdów 
zaopatrzenia i mieszkańców. Droga ta jest, co prawda drogą 
powiatową, która od skrzyżowania świetlnego w Jemielnicy 
przy szkole posiada takie ograniczenie.
Wspomniani mieszkańcy swój wniosek uzasadniają:
- powstawaniem uszkodzeń budynków mieszczących się 
przy ulicy Strzeleckiej (pęknięcia) w wyniki wstrząsów, jakie 
powodują samochody ciężarowe jadące po kostce brukowej,
- tworzeniem zagrożenia na zbyt wąskiej drodze jak dla tych 
pojazdów, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla 
pozostałych użytkowników poruszających się ta drogą (za 
przyjęciem tego wniosku głosowało 4 radnych, 5 radnych 
głosowało „przeciw”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu”).
Uchwały podjęte na Sesji są dostępne na stronie 
www.bip.zawadzkie.pl, natomiast następna Sesja Rady 
Miejskiej odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2011 r.            

     BRM



Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
W dniach od 8 kwietnia do                     

30 czerwca br nasze mieszkania 
odwiedzą rachmistrzowie spisowi, 
którzy będą zbierać dane, które są 
objęte tajemnicą statystyczną                       
i ochroną danych osobowych.

Osoby przekazujące dane w ramach spisu są 
obowiązane do udzielenia ścisłych, wyczerpujących   
i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych 
określonych w ustawie o Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku. 
Dane dotyczące osób nieobecnych i osób 
małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie           
z nimi zamieszkałe,  z wyłączeniem informacji                     
o niepełnosprawności i liczbie żywo urodzonych 
dzieci. W dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 
roku będzie można dokonać samospisu 
internetowego poprzez  przeglądarkę internetową : 
http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl 
zakładka formularze spisowe.  Wybierz formularz 
identyfikacyjny, wpisz swoje dane oraz zdefiniuj hasło 
dostępu. Formularz można będzie wypełnią przez 14 
dni od pierwszego logowania. Można go uzupełniać 
etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze. 
Wprowadzone dane są zapamiętywane. Jeżeli nie 

wypełnisz formularza do końca, wyjdź z apliliacji               
z przyciskiem wyloguj. Po upływie 14 dni dane do 
logowania tracą ważność i spis w danym 
gospodarstwie domowym zostanie dokończony 
drogą telefoniczną lub przez rachmistrza spisowego.

Od 1 kwietnia br. będzie dostępna również  
infolinia NSP 2011: 800 800 800 - numer bezpłatny 
dla połączeń z telefonów stacjonarnych 22 44 44 777  
- numer dla połączeń z telefonów komórkowych  
płatny zgodnie z cennikiem operatora.

Wszystkie dane indywidualne uzyskane w czasie 
spisu są poufne i podlegają szczególnej ochronie. 
Zostaną one wykorzystane tylko i wyłącznie do 
opracowań statystycznych o charakterze zbiorczym.

Pamiętajmy: rachmistrz spisowy będzie nosić                           
w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, 
imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu 
statystycznego, pieczątką imienną i podpisem 
dyrektora urzędu. Rachmistrz nie będzie wypełniał 
żadnych dokumentów papierowych, dane będą 
zbierane do terminala hend-held. Tożsamość 
rachmistrza  można ustalić dzwoniąc na infolinię NSP 
2011 lub w godzinach pracy Urządu Miejskiego                        
w Zawadzkiem – Gminne Biuro Spisowe tel.                   
77 4623131 lub 797 201 531 (dyżur do godz. 20).

Karatecy na podium
W Mistrzostwach Polski Seniorów w karate WKF, 

które odbyły się 2 kwietnia w Białymstoku zawodnicy 
KK Nidan odnieśli kolejny sukces, zdobywając                      
4 medale, w tym 2 srebrne i 2 brązowe.                            
W mistrzostwach uczestniczyło 150 zawodników                
z 35 klubów. Nasz Klub  reprezentowało                            
5 zawodników, Natalia Szponder, Bartłomiej Barański, 
Dariusz Sworeń, Marcin Zadrożny i Mateusz Kaszuba. 
Jako pierwsi na drugim miejscu podium stanęli: 
Dariusz Sworeń, Bartłomiej Barański i Marcin 
Zadrożny  konkurencji kata drużynowe seniorów. Jako 
drugi na trzecim miejscu podium stanął Dariusz 
Sworeń, w konkurencji kumite indywidualne (-67 kg). 
Kolejny brązowy medal dla klubu wywalczył 
Bartłomie j  Barański w konkurencji kumite 
indywidualne (-75 kg). W tej samej kategorii wagowej 
Marcin Zadrożny wywalczył srebrny medal. 

W związku z artykułami, opublikowanymi               
w lokalnej prasie, dotyczącymi interpretacji 
wyroku Sądu  Rejonowego IV Wydziału Pracy 
w Strzelcach Opolskich z dnia 31 marca 2011r. 
w sprawie z powództwa poprzedniego 
Burmistrza Zawadzkiego o odszkodowanie               
z powodu bezprawnego i bezzasadnego 
odwołania ze skutkiem rozwiązania umowy               
o pracę bez wypowiedzenia jestem 
zobowiązany do złożenia merytorycznej 
odpowiedzi i dlatego wyjaśniam, co 
następuje:

Wskazany  powyże j  wy rok  Sądu  
Rejonowego nie rozstrzygnął kwestii spornej 
dotyczącej udzielenia poprzedniemu 
Bu rm is t r zow i  Zawadzk iego  u r l opu  
bezpłatnego przez organ - który, w mojej 
ocen ie  j ako  obecnego  Burm is t r za  
Zawadzkiego - nie miał  do tego prawnych 
kompetencji. Taki stan rzeczywisty związany 
był z faktem, iż były Burmistrz Zawadzkiego 
nie wnosił   o przywrócenie do pracy stąd też 
Sąd Rejonowy nie rozpatrywał przedmiotowej 
materii, udzielającej odpowiedzi : kto w świetle 
prawa miał udzielić urlopu bezpłatnego?

Istota sprawy, która podlegała ocenie Sądu 
Rejonowego, dotyczyła wyłącznie sposobu 
rozwiązania stosunku pracy poprzez wydanie 
dwóch świadectw pracy bez doręczenia  
dokumentu,  poświadczającego t ryb 
rozwiązania stosunku pracy z pouczeniem               
o możliwości odwołania się (druk rozwiązania 
stosunku pracy).
W tym miejscu jednoznacznie i stanowczo 
o ś w i a d c z a m ,  i ż  c a ł a  p r o c e d u r a  
przygotowania dokumentów w przedmiotowej 
sprawie została przeze mnie zlecona 
Sekretarzowi Gminy Zawadzkie. Wiedząc, że 

zakres czynności i kompetencji Sekretarza 
Gminy Zawadzkie obejmuje m. in. sprawy 
kadrowe – działając w dobrej wierze, nie chcąc 
być posądzonym o stronniczość – poleciłem 
w/w przygotowanie procedury rozwiązania 
stosunku pracy w zgodzie z literą prawa. 
Okazało się jednak, że powyższe czynności 
zostały przez niego wykonane niewłaściwie, 
zakwestionowane przez Sąd Rejonowy, jako 
wadliwe, niezgodne z prawem, stąd też 
orzeczeniem Sądu Rejonowego byłemu 
Burmistrzowi Zawadzkiego przyznano 
odszkodowanie z tytułu wadliwego sposobu 
rozwiązania stosunku pracy. Chcę jednak 
zapewnić, iż ten aspekt sprawy będzie 
poddany odrębnej analizie formalno-prawnej               
i ocenie odpowiedzialności służbowej 
sekretarza za taki stan rzeczy.

Jednocześnie – odwołując się do publikacji 
w lokalnej prasie – wyjaśniam, iż wyrok Sądu 
Rejonowego w przedmiotowej sprawie jest 
wyrok iem n ieprawomocnym,  za tem 
przysługuje od niego apelacja do Sądu 
Okręgowego. W dniu 4 kwietnia 2011 r. 
w y s t ą p i ł e m  d o  S ą d u  R e j o n o w e g o                              
o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz                 
z uzasadnieniem i po zapoznaniu się z jego 
treścią zadecyduję o złożeniu apelacji. 

Przy uwzględnieniu powyższego stanu 
faktycznego i prawnego pozostaję w głębokim 
przekonaniu, że kolejne publikacje prasowe – 
nie tylko w niniejszym przypadku – będą                 
w sposób rzetelny informować społeczeństwo 
o danej sprawie, a nie skoncentrują się na 
szukaniu sensacji.

Burmistrz Zawadzkiego
Mieczysław Orgacki

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

Kierując się szeregiem 
u w a g  i  w n i o s k ó w  
mieszkańców (szczególnie 
Osiedla Powstańców Śląskich                     
w  Z a w a d z k i e m )  d o t .  
posiadania psów i z tym 

związanych „problemów” chcę przedstawić 
u r e g u l o w a n i a  p r a w n e ,  k t ó r e  p o w o d u j ą  
nieskuteczność działań podejmowanych przez 
samorządy w tym temacie. Pomijam przepisy karne                
i administracyjne, w których mówi się  o obowiązku 
trzymania psa na smyczy, używania kagańca (art.77 
Kodeksu Wykroczeń), niszczenia przez psy 
roślinności (art. 144 §1 KW), niszczenie                                    
i zaśmiecanie (art.145 KW), naprawienie szkody 
wyrządzonej przes psy (art.431 Kodeksu Cywilnego) 
i konsekwencjach karnych z tytułu pogryzienia przez 
psa. Przepisy te są  czytelne, tylko mało skuteczne                
w ich egzekwowaniu, zarówno przez właścicieli psów 
jak i przez organ porządkowy. W swoim głosie 
chciałbym się jednak odnieść do zamiaru 
wprowadzenia opłat-podatków od posiadanych 
psów. Taki przepis w postaci Uchwały Rady Miejskiej 
funkcjonował do ubiegłego roku, w którym to został 
uchylony. Uchylony został  ze względu na swą małą 
nieskuteczność i brak umocowania prawnego 
pozwalającego na możliwość podjęcia czynności 
urzędniczych stwierdzających, czy dana osoba ma 
psa i czy jest jego opiekunem. Brak możliwości do 
podjęcia takich działań urzędniczych powoduje, że 
pojawiają się trudności w ustaleniu właściciela-
opiekuna  i dalej - zarejestrowanie psa i stworzenie 
możliwości do wyegzekwowania wnoszenia 
stosownych opłat. Pokazaną sytuację prawną można 
porównać do tej z opłatami za RTV. Wobec 
powyższego odstąpiono od stosowania przepisu 
prawnego zawartego w art. 18a i art 19 ust. 1f  i ust. 2                  
i 3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Art. 18A, 
który mówi, że: Rada Gminy może wprowadzić opłatę 
od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób 
fizycznych posiadających psy z wyjątkiem:
- członków personelu dyplomatycznego itp.
-osób zaliczonych do znacznego stopnia 
niepełnosprawności,
- osób w wieku powyżej 65 lat (z tytułu posiadania                
1 psa),
- podatników podatku rolnego od gospodarstw 
rolnych (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch 
psów).
Drugi z kolei przepis, tj. art 19 określa, że: Rada 
Gminy, w drodze uchwały :
- określa stawkę opłat od posiadania psów, która nie 
może przekraczać 104,20 zł rocznie od jednego psa 
(w gminie Zawadzkie było to 10 zł),
- może zarządzić pobór opłat w drodze inkasa oraz 
określić inkasentów i ich wysokość wynagrodzenia za 
inkaso,
- może wprowadzić inne niż wymienione w ustawie 
zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych (do 
których zalicza się również opłata za psy).
To powodowało, że uchwała w tej sprawie była mało 
skuteczna i miała przełożenie  na niską ściągalność 
opłat, która kształtowała się następująco :
   Opłata za posiadanie psa
             przypis            wpłata
2008 r.  2.272 zł           2.077 zł
2009r.   2.292 zł           2.162 zł
2010r.        -                 72 zł

   Wezwanie do zapłaty
2008r.   -  73 szt.
2009r.   -  90 szt.
2010r.   -  3 szt.

   Ilość podatników
2008r.  -  220
2009r.  -  224
2010r.  -  5
Z kolei działania polegające na wyłapaniu                          
i odstawieniu np.1 psa do schroniska kosztują 1.411 
zł,  więc stosowanie takiego działania ograniczona 
jest do minimum koniecznego. Co więc zrobić, by 
problem ten rozwiązać ? Prawnie: dopracować 
przepisy przez Sejm, a praktycznie: zmobilizować 
organy porządkowe do skutecznego egzekwowania  
przytoczonych przepisów administracyjnych 
odnośnie psów itp. Oczywiście pozostaje jeszcze 
jeden aspekt, tj.  świadomość i odpowiedzialność 
właścicieli psów związana z ich posiadaniem i opieką. 
Być może ten ostatni przepis jest najważniejszy                  
i najskuteczniejszy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
A. Pietrusiak

Psi problem



Wystarczyło kilka cieplejszych dni, a strażacy już 
wyjeżdżali do gaszenia pożarów traw, łąk                         
i nieużytków. Wiele się o tym mówi, ale niestety złe 
praktyki powtarzają się co roku. Nie pomagają 
kierowane do ludzi apele mówiące, że wypalanie 
suchej roślinności jest niezgodne z prawem i szkodzi 
środowisku, a właściciele dopuszczający się takich 
praktyk mogą stracić prawo do dopłat unijnych.                     
W całej Polsce tylko w pierwszym tygodniu marca 
było ponad 9600 takich pożarów, w których śmierć 
poniosły 2 osoby. W naszej gminie w tym roku do 
pożarów traw jednostka OSP Zawadzkie wyjeżdżała 
już 7 razy, OSP Żędowice 6 razy i OSP Kielcza 2 razy. 
Odnotowano 7 pożarów, w tym jeden poważny               
w Żędowicach, który był bardzo niebezpieczny dla 
zabudowań. Na szczęście w porę udało się go 
ugasić. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i 
zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę 
sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to 
poważny wydatek finansowy. Koszt jednego takiego 
wyjazdu zakładając, że akcja gaszenia trwa godzinę i 
uczestniczą w nim 2 zastępy straży pożarnej z pełną 
obsadą wynosi około 500 zł. W przypadku gdy w akcji 
uczestniczy więcej zastępów i akcja trwa dłużej, 
koszty proporcjonalnie rosną. 

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone 
i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia 
pomagają także powiewy wiatru. W przypadku 
gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo 
często wymykają się spod kontroli i przenoszą na 
pobliskie lasy i zabudowania. Za ponad 94% 
przyczyn powstania pożarów traw, łąk i nieużytków 
odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od 
pokoleń panuje przekonanie, że spalenie trawy 
spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a 
tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic 
bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się, 
zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny 
rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu       
z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg 
związków chemicznych będących truciznami 
zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Niszczone są miejsca 

Uwaga płoną trawy
lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi              

i  w krzewach. Owady giną w płomieniach, co 
powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a                       
w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Giną także 
zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się                
w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają 
zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt 
leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki, zwierzyny 
łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy.                          
W płomieniach lub na skutek podwyższonej 
temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt 
kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki 
(krety, ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, 
nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 
P rzy  wypa lan iu  g iną  mrówk i ,  k tó re  są  
sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami. Ponadto 
podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest 
szczególnie groźne dla osób przebywających                  
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia,               
z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje także 
zmniejszenie widoczności na drogach, co może 
prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji               
i wypadków drogowych. 
W Y PA L A N I E  T R AW  J E S T  N A P R AW D Ę  
NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!  
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 
151 poz.1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania 
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 
131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, 
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze 
aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 1-3 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. 
U. z 2011. nr 12, poz. 59); "w lasach oraz na 
te renach śród leśnych,  jak  również                          
w odległości do 100 m od granicy lasu, 
zabrania się działań i czynności mogących 
w y w o ł a ć  n i e b e z p i e c z e ń s t w o ,  a  w  
szczególności:

1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi 
do tego celu przez właściciela lasu lub 
nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3.wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości 
roślinnych”. 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: 
Art. 82, § 3 i § 4 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu 
wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.275 z późn. 
zm.) kara aresztu, nagany lub grzywny, której 
wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 
5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze 
zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które 
zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu           
w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10”.
Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów 
traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być 
potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w 
innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez 
lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas 
tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

Źródło: informacja  KG PSP

Współczesny badacz Jerzy Pośpiech we wstępie do 
własnej książki wyraził pogląd, w którym to doroczne 
zwycza je  na  Górnym Ś ląsku  „na leżą  do  
najbarwniejszych i najbardziej urozmaiconych                    
w Polsce”. Według autora znaczenie takiej 
obrzędowości wykracza poza „magiczno-wierzeniowy           
i zabawowy sens”. Autor głębszego sensu dopatrywał 
się w wielowiekowej sytuacji polityczno narodowej, w 
której zwyczaj pełnił rolę wszystkiego, co „własne, 
rodzime, polskie”. Taka swojskość stała się dla nas 
czymś zupełnie normalnym, a przez to oczywistym. 
Jednym z takich tradycyjnych elementów nierozłącznie 
kojarzących się ze Świętami Wielkiej Nocy jest dla nas 
kroszonka. Teresa Smolińska w książce „Tradycyjne 
zwyczaje i obrzędy śląskie” nazwę wywodzi od terminu 
krasa, co znaczy czerwony, urodziwy, to z kolei wiąże 
się z barwieniem jajek „w wywarze z robaczków, 
pluskwiaków, zwanych czerwcami”. Niestety tradycja 
kroszenia w naszych domach ulega stopniowemu 
zanikaniu. Zapewne jest to skutek wielu czynników jak 
brak czasu, zatracenie szczególnej więzi pokoleniowej 
bądź tego, iż młodzież chętniej spędza czas przed 
komputerem czy telewizorem. Mimo to posiadamy 
jeszcze w naszej gminie kilka osób i instytucji, którym 
mimo pewnych problemów z zainteresowaniem 
młodzieży ta sztuka się udaje. Świetnym przykładem 
zdaj się być organizowany od dwunastu lat przez Sylwię 
Olkuśnik Konkurs Kroszonkarski „Ale jajo” oraz 
działalność Urszuli Piekacz. Nasze panie od 
siedemnastu lat mogą pochwalić się licznymi 
wychowankami będącymi uczestnikami oraz 
laureatami konkursów kroszonkarskich o randze 
powia towej  oraz  wojewódzk ie j .  B ib l io teka                                    
w Żędowicach stała się miejscem zimowych warsztatów 
oraz wystaw kroszonkarskich. 

Jajo już od wieków stało się wdzięcznym obiektem 
artystycznych oraz folklorystycznych zainteresowań. 
Zgodnie z tym, co pisze Smolińska jajo ma swoją 
określoną symbolikę. Autorka podkreśla w kontekście 
starożytnego Rzymu i Grecji szczególne znaczenie jaja 
w kulcie zmarłych, w którym symbolizowało wiosnę, 
początek oraz esencję życia. Zgodnie z wierzeniami 
tamtych lat jajo miało być znakomitym środkiem 
neutralizującym uroki, czary uraz różne choroby. Źródeł 
zwyczaju kroszenia dopatruje się w składaniu w ofierze 
barwionych na czerwono jaj. Symbolika jaja wpisywała 
się w kontekst zachodzących w przyrodzie zmian,                     
w związku, z czym nadchodzącą wiosnę należało 

I co z tym jajem?
p o w i t a ć  u r o c z y s t ą  u c z t ą .  W  k u l t u r z e  

chrześcijańskiej dokonano pewnej transgresji 
zwyczaju, jako uroczyste śniadanie na cześć 
Zmartwychwstałego Chrystusa. Nieodłącznym 
elementem śniadania wielkanocnego było dawniej, na 
wzór opłatka podczas wigilii, dzielenie się jajkiem. Dziś 
ta tradycja wyzbyła się magiczno-religijnego znaczenia i 
przypisuje się jej jedynie walory dekoracyjne, 
towarzyskie i zabawowe. Autorka cytuje wiele 
zachowanych legend o charakterze ajtiologicznym 
dotyczących barwienia i  kolorowania jajek 
wielkanocnych. Według greckiego podania z X w. św. 
Marii Magdalenie płaczącej przy grobie Chrystusa 
ukazał się Anioł i rzekł „Nie płacz, Chrystus 
zmartwychwstał”. Szczęśliwa kobieta pobiegła do domu 
i zobaczyła, że wszystkie jajka poczerwieniały. Kiedy 
Magdalena wyszła przed dom spotkała apostołów, 
k t ó r y m  r o z d a ł a  j a j k a  o g ł a s z a j ą c  w i e ś ć  
zmartwychwstania. „Aż tu nagle czerwone jajka 
zamieniły się w ptaki, które z wesołym ćwierkaniem 
wyfrunęły z rąk apostołów i uniosły się w błękit. 
Odczytali to, jako znak, że po śmierci następuje 
zmartwychwstanie”. W innym podaniu św. Maria 
Magdalena miała przyjść do Heroda z prośbą, aby 
ułaskawił Chrystusa i podarowała mu malowane jajka. 
Ta legenda mówiła o tym, że dziewczęta powinny 
malować jajka, najładniejsze ofiarować chłopakom, co 
miało zjednać ich miłość. W innej legendzie podobną 
rolę przyjmuj Matka Boska ofiarując jajka Piłatowi w 
zamian za syna. Jedno z podań kroszonki wywodzi z 
zaczerwienienia się jajek noszonych przez kobietę, 
która nie uwierzyła w zmartwychwstanie. Kobieta ta 
miała oświadczyć, że w zmartwychwstanie uwierzy 
dopiero, kiedy jej jajka zmienią barwę. Podobno jeden z 
biedaków niosąc jajka w kobiałce na sprzedaż do 
miasta pomógł Chrystusowi w dźwiganiu krzyża. Przed 
udzieleniem pomocy pozostawił jajka nieopodal drogi. 
Gdy wrócił zobaczył, że jaja zabarwiły się na czerwono. 
Znana jest legenda związana z kamienowaniem 
Chrystusa opowiadana zazwyczaj w trzech wersjach. W 
pierwszej aniołowie chcąc przeszkodzić w dręczeniu 
Jezusa rozsypali czerwone jajka dla zabawienia Żydów. 
Druga mówi o malowaniu przez Żydówki jajek dla 
odciągnięcia uwagi własnych mężów i braci od męki 
Chrystusa. Według trzeciej kamienie rzucane przez 
Żydów w Chrystusa na Golgocie z woli Boga zamieniły 
się w pisanki. Według innej legendy kamienie, którymi 
ukamienowano św. Szczepana zamieniły się w 

grobu Chrystusa, które w skutek odrzucenia 
rozproszyły się po świecie. Wzory na jajkach powstały 
na skutek uderzania o siebie wzajemnie. W końcu 
kroszonki według legendy miały być efektem „zgryzoty” 
żyjących do dzisiaj Żydów biorących udział w męce 
Chrystusa. Zgodnie z podaniem zaprzestawanie 
kroszenia jajek było by końcem ich życia oraz całego 
świata.

Nasze panie kroszonkarki wpisują się tradycyjną 
formę zdobienia jajek, jaką jest kroszonka dodając jej 
pewne charakterystyczne dla współczesnych czasów 
elementy. Techniką ich wykonania jest wyskrobywanie 
ostrym narzędziem ornamentów rośl innych, 
zwierzęcych, napisów a czasem ich króciutkich tekstów. 

Dawniej używano jedynie barwników pochodzenia 
roślinnego. Mnogość stosowanych roślin jest 
św iadec twem indywidua lne j  pomys łowośc i  
kroszonkarek. Jerzy Pośpiech w książce „Zwyczaje               
i obrzędy doroczne na Śląsku” wylicza szeroką gamę 
naturalnych barwników stosowanych do barwienia jaj, 
jak: cebula, pędy młodej pszenicy i żyta, które dawały 
kolory żółty, brązowy lub czerń oczywiście                          
w najróżniejszych odcieniach. Już pod koniec XIX w. 
weszły w użycie barwniki naturalne kupne. 
Najpopularniejszym z nich stał się czarny i czerwony 
barwnik uzyskiwany z wygotowanych wiórów 
brazylijskiego drzewa potocznie zwanego brezulką lub 
brazylką. Nasze panie wpisują się w ten bardziej 
współczesny sposób kroszenia jajek przez używanie 
barwników do tkanin, a nieraz pojawia się egzotyczny 
motyw w postaci strusiego jaja.

Dzięki energii i aktywności Urszuli Piekacz                     
w Żędowicach w postaci warsztatów dla młodzieży oraz 
wystawianiu ich prac nadal podtrzymywana jest ta 
ciekawa tradycja. Właśnie teraz w Żędowickiej 
Bibliotece na biurku pani Urszuli stoi „wielgachne” 
strusie jajo z wyskrobanym napisem „BIBLIOTEKA”, 
które nasza bibliotekarka zamierza zostawić „po sobie, 
dla potomnych”. Zdaje się, że słowa, które Jerzy 
Pośpiech zamieścił w zakończeniu własnej książki są 
prorocze. Według niego „proces wymierania 
tradycyjnych form zwyczajowych” jest nieuchronny. 
Wiąże się to z zanikiem wielu starych, lokalnych                    
i prawdziwych wartości życiowych. Miejmy nadzieję, że 
uda się je zachować, na chociaż trochę dłużej. A może 
taka jest kolejność, coś musi umrzeć by żyć mogło coś?

MOKSiR
D. Kaniak
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Słów kilka o oświacie
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców- rodziców dzieci PSP i PG, chciałbym napisać słów kilka na temat działań 

w Oświacie, czyli stworzenia Zespołu Szkół w Zawadzkiem.
Po raz pierwszy w tym roku Gmina musi realizować budżet tzw. zadaniowy. To znaczy, że środki finansowe przydzielone zostały 
na konkretne zadania i działy. Gdy w trakcie realizacji budżetu okaże się, że w jakimś zadaniu jest niewystarczająca ilość 
pieniędzy, to należy szukać oszczędności w tym właśnie dziale. Takie są wymogi i taki skonstruowano w 2010r budżet Gminy na 
rok 2011. Są wyjścia z tej sytuacji, polegające np. na podniesieniu podatków (co oczywiście nie wchodzi w rachubę). Mówiąc 
obrazowo, to we wcześniejszym budżecie kalkulacja mogła wyglądać tak, że 2+2 = mogło być 5, bo dopuszczone było (i tak 
praktykowano), że brakującą kwotę wyrównywano pożyczką lub kredytem. Dziś jest to niemożliwe. Jak to wyglądało                        
w założeniach przyjętych na potrzeby konstruowania budżetu na 2011 rok  przedstawia poniższy schemat:

Jak z powyższego schematu widać Gmina z dochodów bieżących  przeznacza na oświatę blisko 50 % środków budżetowych.            
W wielu innych gminach szkoły funkcjonują w ramach  kosztów otrzymywanych z subwencji oświatowych. U nas subwencji nie 
wystarcza nawet na płace nauczycieli, do których dokłada się blisko 800 tyś zł. Nie wiem, gdzie tkwi błąd w naliczaniu  
przekazywanych gminie subwencji, ale gmina musi realizować zobowiązania płacowe wobec nauczycieli uzyskując poziom  
wynagrodzeń nauczycieli  w ujęciu średniorocznym w wysokości , co najmniej (brutto):
• okresie od 01.09.2010r do 31.08.2011 r :     
- nauczyciel stażysta     -    2.446 zł
- nauczyciel kontraktowy -    2.715 zł
- nauczyciel mianowany -    3.523 zł
- nauczyciel dyplomowany -    4.502 zł      

Z podanych kwot, za 2010 r. gmina musiała dopłacić nauczycielom następujące kwoty (w zaokrągleniu do pełnych tyś. zł) :
- nauczycielom dyplomowanym  - 160 tyś
- nauczycielom mianowanym      - 5 tyś
- nauczycielom kontraktowym     - 35 tyś
Jak sobie poradzą poszczególne szkoły w 2011 roku obrazuje poniższa tabela:

Jak to procentowo widać, najwięcej do otrzymanej subwencji gmina dopłaca do PG w Zawadzkiem (38,29 %) i Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Żędowicach (32,84 %). Najmniej do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy, bo 12,66 %. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że podane koszty wydatków szkół w 2011 roku zawierają: w budżecie ZSG Żędowice  koszty utrzymania tzw. 
starej szkoły,  a  koszty utrzymania PSP w Zawadzkiem i PG w Zawadzkiem nie uwzględniają kosztów korzystania przez uczniów 
tych szkół  z obiektów: hali sportowej  w Zawadzkiem oraz boiska „Orlik 2012”, udostępnianych przez Miejski Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji. Konkludując: koszty ZSG w Żędowicach  w rzeczywistości są mniejsze , natomiast w odniesieniu do PSP i PG 
w Zawadzkiem winny być większe o kwoty nie naliczone z powyższego tytułu.
Z danych budżetu Gminy na 2011 r. wynika, że:

                           Uczniowie i oddziały:                                   Etaty:

Analizując historię Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem (www. sp_zawadzkie.wodip.opole.pl)  uzyskałem  dane dot. ilości 
uczniów, ilości nauczycieli i ilości oddziałów w latach 1954-2005. W okresie największego obłożenia szkoły  jakie było w latach 
szkolnych 1996/97 do 2004/2005  z kulminacją w roku szkolnym 1999/2000  dane te przedstawiają się następująco:

To tyle co pokazują dokumenty, a nie polityka. Zdawać sobie należy sprawę, że w obecnych realiach należy oświatę widzieć  nie 
tylko społecznie, ale i ekonomicznie, z zachowaniem zdrowego rozsądku.
Poprzednia Rada Miejska podjęła takie, a nie inne decyzje inwestycyjne i organizacyjne w oświacie, w tym budowę gimnazjum 
(chociaż była też inna koncepcja) i Centrum Turystycznego, zadłużając w sumie gminę na prawie 9,5 mln zł. Dług ten będzie 
spłacany do 2024 r, co nie znaczy, że w tym okresie nie będzie się już nic robiło. Niestety, w takiej sytuacji gminy należy dążyć do 
wygospodarowania jakichś pieniędzy, aby pokryć ewentualne „dziury” lub uzyskać wkład własny do realizacji innych zadań. 
Przyznanie przez Ministra Finansów subwencji oświatowej na 2011 rok o prawie 400 tyś mniej niż planowano ( tzn. do kwoty 
6.160.485 zł), spowodowało m.in., że postanowiono dokonać pewnych zmian w oświacie,( która generuje najwięcej środków              
z budżetu, bo prawie 50 %) polegające na utworzeniu Zespołu Szkół w Zawadzkiem, z zachowaniem odrębności budynków, Rad 
Pedagogicznych, Rad Rodziców, Samorządów Uczniowskich, z zachowaniem tej samej ilości nauczycieli i pracowników 
administracji.  Zmianie ulegnie jedynie zarządzanie tymi jednostkami. Zamiast 2 dyrektorów i z-cy, będzie 1 dyrektor (wyłoniony          
w konkursie) i 1 z-ca. Zamiast 2 administracji, będzie 1. Po co dwie księgowe, dwie kadrowe i dzielenie etatów dla tych osób.                  
W jednej szkole ta sama osoba jest na 2 etatach (0,875 + 0,125), tj. ref. administracyjnego i ref. d/s pracowniczych, a w drugiej na 
etacie księgowej i ref. d/s pracowniczych (0,75 +0,25 etatu). Po co takie kombinacje, skoro każda z tych osób może być na jednym 
pełnym etacie, oszczędzając w ten sposób 1 etat w administracji + 1 etat dyrektorski ?  Nie zgadzam się z tym, że poprzez 
połączenie szkół ograniczony zostanie kontakt rodzica z dyrektorami. Z przedstawionych wyżej tabel, wynika, że przy dzisiejszym 
zamiarze połączenia  tych szkół, to razem będzie 563 uczniów. Przecież w samej tylko PSP w Zawadzkiem np. w latach 1996-
2003 było  w tej szkole od 661 do 931 uczniów i nie słyszało się narzekań, aby był utrudniony kontakt dyr. z rodzicami. W takim 
razie o co więc tu chodzi? Nie chcę na dziś dalej wgłębiać się w zasadność utworzenia Zespołu Szkół Gimnazjalnych                         
w Zawadzkiem, gdyż do pełnej decyzji w  tej sprawie brakuje opinii Opolskiego Kuratora Oświaty i ostatecznej decyzji radnych. 
Brak pozytywnej opinii Kuratora, czyni ten temat bezprzedmiotowym. Zdaję sobie sprawę, że temat oświaty jest trudnym 
społecznie tematem, w którym na podstawie wywołanej dyskusji brakowało przejrzystości.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem
A..Pietrusiak

• od 01.09.2011r. w związku z planowanymi podwyżkami płac o 7%:
- nauczyciel stażysta  -   2.618 zł
- nauczyciel kontraktowy -   2.906 zł
- nauczyciel mianowany -   3.770 zł
- nauczyciel dyplomowany -   4.817 zł.  

Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram selektywnej zbiórki 

odpadów  komunalnych.

Zbiórka odpadów

zbiórka odpadów segregowanych                    
i  g r o m a d z o n y c h  s e l e k t y w n i e  
(makulatura, szkło białe i kolorowe, 
tworzywa szt.) w workach dostarczanych 
bezpośrednio na posesje  w zabudowie 
jednorodzinnej

Data

6 maj
8 sierpień
7 listopad

Zbiórka odpadów wilkogabarytowych

15 kwiecień

 PTTK zaprasza
Termin Nazwa imprezy

16 kwiecień

30 kwiecień
- 3 maj

X Wiosenny Rajd Kolarski 
„Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi”

Wyprawa górska w Bieszczady
„Bieszczady 2011”

Nadchodzą Święta Wielkanocne, a wraz z nimi 
piękny ludowy zwyczaj kroszenie jajek. Już od ferii 
zimowych w Bibliotece Publicznej w Żędowicach 
przygotowywano się do tego trudnego, ale jakże 
twórczego zajęcia. Głównym celem tych poczynań 
było wzięcie udziału w Wojewódzkim Konkursie                 
w Bierkowicach „Kroszonki 2011”, który odbył się 16 
marca oraz w Gminnym Konkursie „Ale jajo”. 
Uroczyste rozdanie nagród w Bierkowicach nastąpi      
w niedzielę palmową. Beacie Czapli, Agacie Spik                 
i Ewelinie Strzelbickiej życzymy dobrych miejsc              
w prawie 100-osobowej grupie dzieci i młodzieży.

Nadchodzą Święta Wielkanocne

W odpowiedzi na zapytania ofertowe Gminy                 
w sprawie pozimowego zamiatania dróg i chodników, 
wpłynęły dwie oferty na wykonanie ww. usługi. 
Spośród oferentów wyłoniono firmę Remondis Opole 
Sp. z o.o., która będzie realizować usługę do połowy 
kwietnia br. Prace będą prowadzone często                         
w godzinach nocnych, w związku z czym prosimy 
mieszkańców o wyrozumiałość.

 Referat GKIZ

Pozimowe zamiatanie 
dróg i chodników.

Również w tym roku na terenie naszej 
Gminy oraz na terenie Opolszczyzny 
odbędą się koncerty w ramach Festiwalu 
"Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in 

memoriam”. Decyzją Zarządu Województwa 
Opolskiego VIII edycja Festiwalu odbędzie się na 
przełomie września i października. Już dzisiaj 
zapraszamy wszystkich melomanów i miłośników 
muzyki poważnej. 

Jesienią zabrzmi hymn
Gaude Mater Polonia 

Informujemy mieszkańców o możliwości 
skorzystania z bezpłatnych porad psychologa                  
w Punkcie Konsultacyjnym, który mieści się                   
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
(wejście od strony pogotowia). Psycholog przyjmuje 
w każdy Poniedziałek od godz. 15.30 do 19.00.
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W tym roku po raz dziesiąty odsłonięto kurtynę 
Przeglądu Małych Form Teatralnych. Ta popularna 
impreza szkolna zainicjowana przez panią Annę 
Dusza z czasem urosła do rangi imprezy gminnej. 
Tradycyjnie, na przełomie marca i kwietnia,                    
w okolicach światowego Dnia Teatru, w Publicznej 
Szkole Podstawowej spotkają się wszyscy miłośnicy 
teatru. Celem przeglądu jest wspólna zabawa, 
integracja środowisk teatralnych i wymiana 
doświadczeń. W tym roku na scenie wystąpiło                    
7 zespołów teatralnych. Tematyka przedstawień 
oscylowała wokół bohaterów baśni i lektur szkolnych, 

ale najczęściej przedstawianych 
w  w e r s j i  w s p ó ł c z e s n e j                       
i satyrycznej. Nie zabrakło także 
nawiązania do popularnego 
programu telewizyjnego Mam 
talent. Nauczyciele utrzymali 
wysoką poprzeczkę i zadbali o 
różnorodność wystawianych 
form. Mieliśmy przedstawienie 
kukiełkowe, Kopciuszka po 
niemiecku oraz tradycyjne 
spektakle teatralne. Zadbano 
również o dobry warsztat 
teatralny: dykcję, intonację i 
ruch  sceniczny. Stroje aktorów, 

Kurtyna w górę  po raz dziesiąty
jak i scenografia były bardzo rozbudowane i 

bogate. Młodzi aktorzy występowali z pasją, a 
czasem                     z ogromną tremą. Komisja 
sędziowska miała niełatwy orzech do zgryzienia. Jury 
wzięło pod uwagę wybór scenariusza, ciekawe 
rozwiązania scenograficzne, pomysłowe kostiumy i 
zachowanie charakteru postaci w widowiskach. W 
kategorii „najlepsze przedstawienie” przyznano dwa 
równorzędne pierwsze miejsca. Otrzymały je 
przedstawienia pt. „Małpka Czarodziejka” 
przygotowane pod opieką Marzeny Jaskólskiej oraz 
„W krainie Cudowności” przygotowane przez 

panie Dorotę Malik oraz Barbarę 
Michael-Konarską. Najlepszym 
zespołem uznano grupy teatralne 
G r a ż y n y  M a c h e l s k i e j ,  k t ó r a  
przygotowała przedstawienie pt. 
„Mała Syrenka” oraz zespołowi 
K r y s t y n y  K o n i e c z k o  z a  
przedstawienie pt. „Baba-Jaga u 
dentysty”. W kategorii najlepszy aktor 
dwa równorzędne pierwsze miejsca 
otrzymali Maksymilian Labus z ZSG 
Żędowice, za rolę w przedstawieniu 
„Makabryczne igraszki” oraz Paweł 
Breguła z PSP Zawadzkie za rolę              
w przedstawieniu „Mam talent”. 

Piotrowska za rolę w przedstawieniu „Małpka 
Czarodziejka” oraz Agnieszka Kusz za rolę w „Małej 
Syrence”, obie z PSP Zawadzkie. Wyróżnienia 
przyznano Paulinie Kowalskiej oraz Sarze Gielert              
z PSP Zawadzkie. Uczestnictwo w konkursie 
pozwoliło dzieciom podzielić się doświadczeniami              
z rówieśnikami, umożliwiło skonfrontowanie swoich 
osiągnięć z efektami pracy innych zespołów 
teatralnych. A to wszystko dzięki aktywnym i 
twórczym nauczycielom, którzy rozbudzają w swoich 
uczniach zainteresowanie teatrem.                       GP

W miesiącu marcu pożegnaliśmy dwóch zasłużonych działaczy dla zawadczańskiego sportu. 
Zmarł p. Michał Jacek i p. Julian  Wójcik. 

Pożegnanie działaczy 

W  dniu 5 marca 2011 roku odszedł Michał Jacek. Wieloletni działacz sportowy i samorządowy. 
Pan Michał Jacek pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej I (1990-1994) i II kadencji (1994-
1998). W wyborach samorządowych w 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Strzeleckiego I 
kadencji, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji 
Gospodarczej, Infrastruktury Rolnej, Współpracy Międzygminnej i Międzynarodowej, Ochrony 
Środowiska. Założyciel i Wiceprezes, a  następnie Prezes Autonomicznej Sekcji Piłki Ręcznej w 
Zawadzkiem.  26 maja 2008 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem otrzymał tytuł ”Zasłużony dla 
Gminy Zawadzkie”. Za działalność na rzecz rozwoju sportu został odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi oraz nagrodą Zasłużony dla Opolszczyzny. Mieszkańcy zapamiętają go jako człowieka, który 
starał się zawsze być wśród ludzi i żyć ich problemami, jako miłośnika i animatora sportu.

15 marca odszedł Julian Wójcik. Znany był głównie z pracy jako Dyrektor Huty Andrzej. Po przejściu 
na emeryturę swoje umiejętności wykorzystywał jako kierownik Klubu Stal Zawadzkie w latach 1994-
95. Następnie objął kierownictwo nowo utworzonego Klubu Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie i 
dzięki jego zaangażowaniu tenis stołowy należał do liczących się klubów w województwie. Pomimo 
perypetii zdrowotnych pełnił funkcję Prezesa do 2009 roku. Pozostanie w pamięci jako działacz 
sportowy, który przyczynił się do popularyzacji tenisa stołowego.

Miało nie być podwyżki na zbiorowe zaopatrzenie            
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w roku 
bieżącym, a jednak mieszkańcy w tym roku więcej 
zapłacą za te usługi. Wiele osób nie rozumie, 
dlaczego? Postaramy się przybliżyć Państwu 
procedurę związaną z tą podwyżką. Uchwała w 
sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków podjęta została przez Radę Miejska w 
Zawadzkiem poprzedniej kadencji. Nadzór wojewody 
wszczął jednak postępowanie nadzorcze wobec tej 
uchwały, w wyniku czego stwierdzono nieważność tej 
uchwały. Uchwała została przedłożona do 
ponownego zaopiniowania radnym, już obecnej, 
nowej kadencji. Na sesji, 28 grudnia 2010 roku 
Burmistrz Zawadzkiego po szczegółowej analizie 
projektu, uwzględniając bezzasadność dodatkowego 
obciążania kosztami mieszkańców naszej gminy, 
przedłożył Radzie wniosek o wycofaniu tej uchwały                  
z obrad sesji. Reasumując, radni nie podejmowali 
uchwały dotyczącej zmiany taryf. 

Co z podwyżką opłat za wodę i ścieki?

W dniu 2 kwietnia odbył się XII Turniej 
Pracowników Samorządowych w Piłce 
Siatkowej. Nasza drużyna broniła 
tytułu z ubiegłego roku i zadanie 
w y k o n a ł a  w z o r o w o .  N a s i  
samorządowcy zajęl i  pierwsze 
mie jsce .  W pokonanym po lu  
pozostawiono samorządowców z 
J e m i e l n i c y,  L e ś n i c y,  m i a s t a  
partnerskiego Soest,  Strzelec 
O p o l s k i c h  i  U r z ę d u  
Marszałkowskiego.  Na uwagę 
zasługuje fakt, iż nasza drużyna nie 
straciła nawet jednego seta w całym 
turnieju.  Turniej przebiegł w bardzo 
przy jaznej  a tmosferze.  Mamy 
nadzieję, że boiskową dominację w 
siatkówce samorządowców naszej 

Dominacja samorządowców z Zawadzkiego podtrzymana
drużynie uda się potwierdzić także w następnych 

latach. Gratulujemy!                                              GP

Z dniem 1 kwietnia 2011r. PKS w Strzelcach 
Opolskich S.A. wprowadza następujące zmiany                  
w rozkładzie jazdy dotyczące naszej gminy: 
zlikwidowany zostaje kurs na trasie Strzelce  
Opolskie - Zawadzkie - Strzelce Opolskie - odjazd ze 
S t r z e l e c  O p o l s k i c h  g o d z .  6 . 2 0  
-odjazd z Zawadzkiego 7.00. Autobusy nie będą 
kursowały także na trasie Strzelce Opolskie - Opole  
przez Zawadzkie, z odjazdem z Zawadzkiego o godz. 
8.38

Uwaga pasażerowie

Taryfy zostały wprowadzone w życie przez 
ZAW - KOM  w Zawadzkiem.

Od marca 2011 roku kasa urzędu jest czynna w 
godzinach:
- poniedziałek       8.00 - 16.00
- wtorek - czwartek  8.00 - 14.30
- piątek            8.00 - 13.30

Kasa czynna
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Podziękowania dla dobroczyńców
„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, 
pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, 
na co wyglądamy”.    /Joseph Conrad/

Zimowe ferie 2011r. uczniom i pracownikom Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego im. Wincentego z Kielczy 
pozwoliły odkryć, dzięki bezinteresownej pracy, 
swoich dobroczyńców. Wymęczone wymianą 
centralnego ogrzewania ściany korytarzy i klas wołały 
o pomalowanie. Sprawiały przygnębiające wrażenie. 
Zakupione farby czekały tylko na serca i dłonie, które 
uczynią miejsce nauki dzieci barwniejszym, 
radośniejszym. Znaleźli się wśród kielczan ludzie 
wielkich serc, którzy odpowiedzieli na to wezwanie. 
Pragniemy złożyć im serdeczne podziękowania. Do 
grona naszych dobroczyńców dołączyli: Hubert 
Pietron, Bożena Pietron, Mirosław Kaniak, Henryk 
Kocot, Damian Swoboda.

Pierwszy dzień wiosny w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Zawadzkiem przebiegał pod hasłem 
„Ada to nie wypada, czyli dobre maniery na co dzień”                 
i był podsumowaniem happeningu profilaktycznego 
realizowanego w szkole pod tą samą nazwą od 
października. W tym czasie każda klasa w ciekawy             
i pomysłowy sposób przedstawiała przez tydzień                
w szkole przydzielone im hasła. „Ręce z kieszeni, 
czapki z głów”, „Uszy wolne od hałasu”, „Siła słowa 
kontra siła mięśnia”, „Modnie to czysto i wygodnie”, 
”Woda, mydło, szczotka w akcji”, ”Wulgaryzmom 
mówimy NIE”, „Proszę, dziękuję, przepraszam” to 
tylko niektóre tematy z podejmowanych w  ramach  
happeningu. Wszystkie dotyczyły kul tury 
zachowania, kultury osobistej, zasad współpracy               
i współżycia z innymi. Odbyły się inscenizacje, apele, 
konkursy, rozklejano na szkolnych korytarzach i na 
gazetkach plakaty, rozdawano ulotki 
propagujące kulturalny sposób bycia.  
21 marca poszczególne klasy 
przedstawiły na forum swoich grup 
wiekowych efekty swojej pracy oraz 
wypracowane na zajęciach w tym 
samym dniu zasady dobrej współpracy 
w grupie. Realizowany w szkole 
h a p p e n i n g  o p r ó c z  c e l ó w  
wychowawczych i profilaktycznych 
uwzględn ia ł  również jeden z  
priorytetów naszej szkoły ubiegającej 
się o certyfikat Szkoły Uczącej Się,  
zakładający, że  „uczniowie budują 
pozytywne relacje rówieśnicze 
poprzez pracę w grupie”. Tematyka 
happeningu była również zgodna z 
jednym  z punktów Misji szkoły  
„uczymy uczniów ogólnej kultury”. 
Dzień ten był też dobrą okazją do 

Ada to nie wypada, czyli dobre maniery na co dzień 
wyróżnienia tych uczniów, którzy dobre maniery 

stosują na co dzień, którzy potrafią taktownie odnosić 
się zarówno do swoich rówieśników, jak i dorosłych. 
Dyplom, koronę oraz tytuł Królowej/Króla Dobrych 
Manier otrzymało 14 uczniów, którzy swoją postawą 
udowadniają, że „dobre maniery są kluczem do 
łatwiejszego życia wśród ludzi”. A oto i cała królewska 
świta: Kacper Padus, Dawid Buczek, Michał 
Jerominek, Dominika Pawelec, Wiktoria Hertel, 
Kacper Wanat, Jakub Płaczek, Michał Krafczyk, 
Katarzyna Muszkiet, Maksymilian Polis, Natalia 
Kucharczyk, Kinga Brodacka, Helena Wajrauch, 
Przemysław Kamiński. To niezapomniane, 
pouczające przedsięwzięcie możliwe było dzięki 
organizatorkom happeningu: B.Michael-Konarskiej, 
M.Jaskólskiej, M.Żuchowskiej, J.Czaja, D.Malik, 
którym bardzo dziękujemy.

21 marca to w ZSG im. Wincentego z Kielczy czas 
rządów uczniów.  Dyrekcja i grono pedagogiczne już 
od rana nerwowo obgryzają paznokcie, lękając się, 
co też znów wymyślą ich pociechy i czy szkoła 
przetrwa ich pomysły. Gospodarzem  imprezy była  II 
klasa gimnazjum. Wiedząc, że klasa belfrów to niezłe 
ziółka, drugoklasiści  zaopatrzyli się w magiczne 
różdżki i fantazyjne szaty, na podorędziu mieli miotły, 
by w razie czego dać nogę z miejsca wypadku. Dla 
grzecznych dzieciaków przygotowano ciekawe 
zajęcia: opiekę nad magicznymi stworzeniami, 
wróżbiarstwo, ochronę przed czarną magią, 
t r ansmu tac j ę ,  numero l og i ę ,  z i e l a r s two ,  
mugoloznawstwo i inne. Uczono też latania na miotle. 
Belfrów natomiast zaprzęgnięto do rozwiązywania 
testów, by zemścić się za wszystkie kartkówki                   
i sprawdziany. O dziwo, wykazali się oni świetną 
znajomością cyklu książek o Harrym Potterze.               
W nagrodę nie zostali zamienieni w uczniów,                   
a jedynie zaprzęgnięci do prac fizycznych, czyli 
tworzenia Panny Marzanny. Później musieli stanąć  
w  s z r a n k i  z  u c z n i a m i  w  T U R N I E J U  
TRÓJMAGICZNYM, przygotowano dla nich 
konkursy sprawnościowe i  inte lektualne.  
Uwieńczeniem zmagań był mecz siatkówki: 
nauczyciele kontra uczniowie.  Tego dnia odbył się 
również finał szkolnego konkursu „MAM TALENT”. 
Zwycięzcami  zostali chłopak z gitarą, czyli Szymon (I 
m.) oraz pełna energii wokalistka Weronika (II m.). 
Przekonaliśmy się również jak wielkie talenty drzemią 
w klasie II gimnazjum – zaprezentowali swoje 
umiejętności  aktorskie, wokalne oraz taneczne. Aby 
tradycji stało się zadość, tego dnia „utopiono” 
marzannę, by WIOSNA zagościła u nas na dobre. Jak 
widać uczniowie dobrze radzą sobie z rządami                     
w szkole.

IZA

We władzy czarownic i czarodziejów

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach 
zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców 
Żędowic do udziału w projekcie „Dla mnie i mojej wsi”. 
W kwietniu odbędzie się Kurs kształtowania terenów 
z ie lonych w formie zajęć teoretycznych                                       
i praktycznych. Zapisy dla chętnych w sekretariacie 
ZSG w Żędowicach osobiście lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 774616796.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Projekt
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W kalendarzu imprez Zespołu Szkolno 
Gimnazjalnego w Żędowicach na stałe zapisany jest 
Gminny Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”. 25 
marca br „beranie” odbyło się już po raz czternasty. 
Przed szczelnie wypełnioną szkolną salą 
gimnastyczną wystąpili uczniowie z PSP                       

Święto gwary śląskiej
w Zawadzkiem, ZSG w Kielczy i młodzi aktorzy                            

z Żędowic. Gawędziarze prezentowali się w dwóch 
kategoriach: uczniowie szkół podstawowych 
wygłaszali monologi na temat rodzinnych tradycji 
śląskich, zaś gimnazjaliści przedstawiali zabawne             
i pełne mądrości scenki rodzajowe. Były legendy, 

bajki i wspomnienia, a wszystko to w 
atmosferze dobrej zabawy, zdrowej 
rywalizacji i uznania dla umiejętności 
aktorskich naszej młodzieży. Jury 
przyznało w kategorii scenek rodzajowych 
pierwsze miejsce zespołowi klasy II z ZSG 
Żędowic za scenkę „Ślonzoki to fajni 
chopcy”. Druga nagroda przypadła 
zespołowi klasy I z ZSG Żędowic, który 
przedstawił scenkę pt. „Jak Ignac szykował 
się do Piyrszyj Komuniji”. Lokatę trzecią 
p r z y z n a n o  k l a s i e  I I  ( r ó w n i e ż                                  
z Żędowic) za „To niy tak miało być”.
 W kategorii monologi pierwsze trzy miejsca 
zdobyli gawędziarze z ZSG z Żędowic: 
nagrodę pierwszą zdobył Adam Trojok za 
monolog pt. „Jak jo boł na ślonskim weselu”; 
drugie miejsce przypadło Maksymilianowi 
Labus, który opowiadał „Downij lżyj boło”; 
trzecią lokatę zajęła Klaudia Zyzik za 
opowieść „Jak moja ołma na świni rajtowała”.

Maksymilian Labus

Adam Trojok

Wszyscy występujący nagrodzeni zostal i  
upominkami i gromkimi brawami oraz uznaniem ze 
strony jury, organizatorów i publiczności.
Impreza ta była równocześnie wspaniałą okazją do 
wypromowania wydanej przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły w Żędowicach publikacji 
książkowej „Śląskie Beranie w Żędowicach”.                   
To wybór tekstów konkursowych prezentowanych                
w czasie trzynastu edycji tegoż konkursu. Publikację 
można nabyć w siedzibie Stowarzyszenia                       
w Żędowicach przy ulicy Strzeleckiej 35 – sekretariat 
szkoły.  

GP

Z życia klubu seniora
S t o w a r z y s z e n i e  E m e r y t ó w                       

i  Rencistów „Klub Seniora” w 
Z a w a d z k i e m  p o  r a z  t r z e c i  
zorganizowało spotkanie kobiet „babski 
comber”. 5 marca w Sali Domu Kultury 
bawiły się panie, zarówno członkinie 
„Klubu Seniora” jaki i niezrzeszone 
mieszkanki Zawadzkiego. Wszystkich 
o b o w i ą z y w a ł o  k a r n a w a ł o w e  
przebranie. Wśród zgromadzonych 

znalazło się trzech mężczyzn, dla których biletem 
wstępu było kobiece przebranie i obsługa pań. 
Podczas imprezy, przy dźwiękach harmonii i gitarze 
tańczono, śpiewano, opowiadano dowcipy. Podczas 
zabawy zorganizowano m.in. konkurs na najlepsze 
przebranie. 
Maria Baran

Narodowy Fundusz Zdrowia, Oddział w Opolu nie 
przedłużył umowy na opiekę pielęgniarską nocną             
i świąteczną. W związku z tym od 1 marca br. 
mieszkaniec naszej gminy, na wszystkie zabiegi               
i iniekcje w dni świąteczne lub w nagłym 
zachorowaniu, już po zamknięciu Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Eskulap w Zawadzkiem               
i Medikor w Kielczy, będzie mógł się udać po poradę 
do najbliżej dyżurującej placówki medycznej. Nie 
obowiązuje od tego czasu rejonizacja, więc możemy 
się udać do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (izba 
przyjęć) w Strzelcach Opolskich, Ozimka czy Opola. 
Na terenie naszego województwa zespołów 
lekarsko-pielęgniarskich jest 13. Znacznym 
utrudnieniem dla naszych mieszkańców jest pomoc 
pielęgniarska, którą świadczyły pielęgniarki w dni 
wolne od pracy, w wyznaczonych godzinach, 
związana z zabiegami iniekcyjnymi.                      GP

Zdrowie po godzinach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
informuje iż, aktualne oferty pracy z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich znajdują się na 
tablicy ogłoszeń w Ośrodku. Weryfikacja ofert 
następuje każdego dnia.

Uwaga bezrobotni
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Rodzina to podstawowa grupa 
społeczna pełniąca niezwykle 
istotną funkcję. Określa ona cele i 
wartości, do których dążą dzieci, a 
także wywiera istotny wpływ na 
zachowanie s ię  jednostek 
zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz rodziny. Rodzina jako 

wspólnota rodziców, dzieci i krewnych, stanowi 
pierwsze i podstawowe miejsce doświadczenia 
współżycia z ludźmi. W domu powinniśmy się czuć 
bezpiecznie. Dom ma być miejscem, w którym 
jesteśmy kochani, chronieni, gdzie odzyskujemy siły 
po dniu pracy lub nauki. Jednak dla wielu ludzi dom 
nie jest spokojną przystanią, jest niebezpiecznym 
miejscem, gdzie regularnie doznają cierpień fizyczny 
i emocjonalnych, gdzie są również wykorzystywani 
seksualnie. Przemoc najczęściej kojarzy się ludziom 
z biciem, popychaniem, kopaniem, zmuszaniem 
człowieka do upokarzających czynności ,  
stosowaniem broni lub gwałtem. Przemocą jest także 
poniżanie człowieka, oczernianie go przed innymi, 
wyzywanie i rzucanie obelg, obrażanie jego poczucia 
własnej wartości, ograniczanie jego swobody                  
w sposób przekraczający normy moralne                         
i obyczajowe. Przemocą jest również wymuszanie 
określonych zachowań, kontrolowanie stroju, wyjść z 
domu, zakaz podjęcia pracy,  st raszenie 
zastosowania przemocy, itd. Konsekwencje 
przemocy domowej rodzą niezmiernie głębokie                 
i szkodliwe zmiany, mogą być skutkiem, jak                       
i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Nie można 
jednoznacznie zdefiniować zjawiska przemocy                       
w rodzinie. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy: 
fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, 
zaniedbanie. Ofiarami przemocy są na ogół kobiety               
i dzieci, rzadko mężczyźni. Również ofiarami są 
osoby niepełnosprawne w różnym wieku i osoby 
schorowane, starsze. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, 
a sprawca silniejszy. 

Pamiętajmy! Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu 
K a r n e g o ,  p r z e m o c  w  r o d z i n i e  j e s t  
przestępstwem.

Gminny program przeciwdziałania przemocy               
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie     
skierowany jest do ofiar przemocy, w tym dzieci, 
współmałżonków lub partnerów, osób starszych, 
niepełnosprawnych, do sprawców przemocy i do 
świadków przemocy. Jednym z zadań jest zwrócenie 
uwagi społeczności lokalnej na zjawiska przemocy w 
rodzinie, uwrażliwienie na krzywdę czynioną obok 
nas.Do chwili obecnej, problemami związanymi                  
z przemocą w rodzinie zajmowali się głównie 
pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku pomocy 
społecznej, policjanci-dzielnicowi oraz kuratorzy 
sądowi i członkowie gminnej komisji. Znowelizowana 
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
rozszerza krąg osób zajmujących się problematyką 
przemocy o przedstawicieli oświaty, służby zdrowia 
oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.                    
W  o b e c n e j  c h w i l i  t w o r z y  s i ę  Z e s p ó ł  
Interdyscyplinarny realizujący działania określone                 
w programie. 

Każdy kto jest świadkiem krzywdy drugiego 
człowieka, słyszał lub widział przemoc – powinien 
zgłosić powyższy fakt do Komisariatu Policji w 
Z a w a d z k i e m ,  S ą d u  R e j o n o w e g o                                
w Strzelcach Op. lub Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem, telefonicznie, 
pisemnie - może być również zgłoszenie 
anonimowe.

Stop przemocy 
- nie bądźmy obojętni

W niedzielę trzynastego marca Miejski Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji gościł mieszkańców 
Zawadzkiego na spotkaniu zorganizowanym z okazji 
Dnia Kobiet. Inicjatywa spotkała się z ciepłym 
przyjęciem, a Panie chętnie skorzystały z możliwości 
wspólnego spędzenia czasu. Spotkanie upłynęło  na 
słuchaniu piosenek wykonanych przez Ognisko 
Muzyczne MOKSiR przy akompaniamencie 
fortepianu i gitary. Uczniowie to mali wirtuozi, którzy 
swoim graniem uświetniają wiele uroczystości. Przed 
licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały 
się podopieczne Zuzanny Kołodziej, muzyka z          
zawodu i zamiłowania, prowadzącej zajęcia w 
Ognisku muzycznym: Oliwia Budny, Julia Kocot i 
Iwona Puzik – fortepian, Julita Budny oraz Iwona 
Puzik – śpiew.  Mieliśmy także możliwość zobaczenia 

Wspólne świętowanie
występów grup Szkółki „RYTHM” - „EXODUS-I” i 

„EXODUS-Mini” pod kierownictwem Małgorzaty 
Rabickiej dużej klasy fachowca, która poświęca swój 
czas na działalność taneczną, dziewczyny 
zaprezentowały własne choreografie taneczne. 
Występy grupy EXODUS- Mini nagrodzone zostały 
gromkimi brawami i niejednej Pani łezka zakręciła się 
w oku na widok tak wspaniałego tańca w wykonaniu 
„malutkich Pań”. Każda z Pań, która odwiedziła tego 
dnia miejscowy Dom Kultury miała możliwość 
skorzystania z bezpłatnych makijaży i darmowych 
konsultacji Firmy ORIFLAME. Żegnamy tegoroczny 
„Dzień Kobiet” z miłymi wspomnieniami i zapraszamy 
serdecznie za rok, aby znowu tak miło spędzić czas, 
wysłuchać uroczej muzyki oraz  obejrzeć piękny 
taniec w wykonaniu naszych dzieciaków.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie

 z powodu śmierci 
śp. Michała Jacka

składają
Burmistrz Zawadzkiego, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem, Radni oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie

 z powodu śmierci 
śp. Juliana Wójcika

składają
Burmistrz Zawadzkiego, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem, Radni oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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Konkurs Kroszonkarski 
Już po raz dwunasty spotkali się miłośnicy 

kroszonkarstwa na Międzyszkolnym Konkursie 
Kroszonkarskim. Konkurs pod nazwą „Ale Jajo”, 
którego inicjatorką i pomysłodawczynią jest p. Sylwia 
Olkuśnik, organizowany jest w Zespole Szkolno- 
Gimnazjalnym im. Wincentego z Kielczy w Kielczy. To 
konkurs, w którym udział biorą uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 

oraz sprawni inaczej. W tym roku rywalizowało 40 
osób. Każdy uczestnik musiał przedstawić jedno 
przygotowane dowolną metodą w domu jajko . Było 
one brane pod uwagę przy ocenie wraz z jajkiem 
ozdobionym w trakcie trwania konkursu. Bardzo 
wysoki poziom konkursu przysporzył sporo pracy 
jurorom. Świadczy to o tym, że tradycja 
wielkanocnego kroszenia jajek tak szybko nie 
zaniknie i będzie kultywowana wśród dalszych 
poko leń.  Osta teczn ie  w kategor i i  szkó ł  
podstawowych klas I-III zwyciężyły prace Roksany 
Grondes (ZSG Kielcza), II miejsce zajęła Oliwia 
Frewer (ZSG Kielcza), na III miejscu uplasowała się 

Anna Bartoszek (ZSG Kielcza). W 
kategorii szkół podstawowych klas IV-VI, I 
miejsce zajęła Weronika Bujara (ZSG 
Kielcza),  II m. Agata Spik (ZSG Żędowice), 
III m. Ewelina Strzelbicka (ZSG Żędowice). 
W kategorii gimnazjalistów najwyżej 
oceniono prace Beaty Czapla (ZSG 

Żędowice), II miejsce zajęła Daria 
Bartoszek (ZSG Kielcza), III miejsce Julia 
Kocot. Przyznano także wyróżnienia, które 
otrzymała: Marta Szostok, Michalina 
Kanoza, Anna Liszka oraz uczniowie 
Zespołu Szkół Specjalnych w składzie: 
Marcin Cichy, Justyna Malanowska, 

Daria Bronder, Denis Kozłowski. Konkurs 
przebiegł w miłej atmosferze             i przeplatany 
był występami miejscowej młodzieży, występami 
uczniów z PSP Nr 2 w Ozimku oraz pokazem 
carvingu (rzeźbienia w owocach                         i 
warzywach) w wykonaniu Piotra Wasika.
Gratulujemy i  życzymy wytrwałości oraz sukcesów      
w tej dziedzinie sztuki.                                          GP
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A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom 

Wieści z zawadczańskiego gimnazjum

Uczniowie PG w Zawadzkiem, w finale 
wojewódzkim „Gimnazjady” w piłce ręcznej, zdobyli 
pierwsze miejsce i  awansowali  do finału 
ogólnopolskiego, w którym zagrają mistrzowie 
każdego województwa.  Mecze odbywały się na 
zasadzie „każdy z każdym”. Najpierw młodzi 
szczypiorniści nie dali szans drużynie z Ozimka, 
wygrywając 18:5. Następnie pokonali zespół z Opola 

Szczypiorniści w ogólnopolskim finale

Na zdjęciu w pierwszym rzędzie od lewej: Michał Garbowski, Denis Piskorz, Ireneusz Kwasik, Michał Jagielak, 
Michał Kaczyński, Joachim Hajduk, Kacper Krzywicki, Piotr Puszkar. Stoją: Trener Łukasz Morzyk, Maciej 
Garbowski, Patryk Szostok, Denis Hertel, Paweł Zagórowicz, Łukasz Klucznik, Łukasz Szulc, Wojciech Binda.

(15:12) oraz gospodarzy turnieju 14:11. 
N a j s k u t e c z n i e j s z y m  z a w o d n i k i e m                                   
w  zawadczańskiej drużynie był Denis Hertel (18 
bramek), natomiast najlepszym bramkarzem Piotr 
Puszkar. Tak wspaniały sukces jest wynikiem 
utworzenia przed kilku laty klas sportowych oraz 
konsekwentnej współpracy uczniów, pedagogów                   
i rodziców. Trenerem drużyny jest Łukasz Morzyk.

22 marca w Rudnikach odbył się finał wojewódzki 
w drużynowym tenisie stołowym w ramach 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
„Gimnazjada 2010/2011”. Publiczne Gimnazjum nr 1 
w Zawadzkiem reprezentowały Julia Drzozga i Anna 
Gosztyła. Drużyna naszych gimnazjalistek odniosła 
komplet zwycięstw i zajęła pierwsze miejsce w 
turnieju. Odnosząc zwycięstwo w turnieju 
dziewczyny uzyskały prawo reprezentowania 
naszego województwa w Ogólnopolskim Turnieju 
Szkół Gimnazjalnych w Drużynowym Tenisie 
Stołowym.. Dziewczyny na co dzień trenują w KTS 
MOKSiR Zawadzkie pod kierunkiem Marty Lityńskiej.

Mistrzynie województwa

Drużyna Publicznego Gimnazjum Nr 1 w składzie: 
Kinga Baran, Aleksandra Buchwald, Weronika 
Chorągwicka, Katarzyna Konieczna, Dagmara Żyłka, 
Marta Piesiak i Anita Hentschel reprezentowała nasz 
powiat w półfinale wojewódzkim w piłce siatkowej 
dziewcząt szkół gimnazjalnych, który odbył się                      
w Paczkowie. W półfinale wojewódzkim nasze 
gimnazjalistki rywalizowały z drużynami z Lubrzy, 
Paczkowa i Kędzierzyna-Koźla. Po dwóch 
zdecydowanych zwycięstwach nasze zawodniczki 
musiały uznać wyższość gospodyń turnieju- 
gimnazjalistek z Paczkowa i zajęły ostatecznie 
bardzo dobre drugie miejsce, które jednocześnie 
pozwala sklasyfikować naszą drużynę na miejscach 
5-8 w województwie. Należy podkreślić, że 
dziewczęta uczestniczą w zajęciach piłki siatkowej 
prowadzonych przez Kazimierza Kubala. 

Gimnazjalistki o krok od finału

Czy istnieje zło i czy ono musi być zawsze złe? A 
może skutkiem złego zachowania okaże się dobro? 
Aby poszukać odpowiedzi na te i podobne pytania 
grupa gimnazjalistów z Zawadzkiego wraz z dwiema 
opiekunkami  wybrała się na najnowszą wystawę 
Laury Paweli do Galerii Sztuki Współczesnej             
w Opolu. Artystka, która  specjalizuje się w wideo art, 
widzowi pozostawia odnalezienie odpowiedzi na 
pytania zainspirowanie filozofią Nietzschego. 
Ekspozycja nosi nazwę "(in the church) WITHOUT 
MAGIC" i faktycznie jest niesamowita, o czym 
mieliśmy okazję przekonać się na własne oczy.  To 
jest niewiarygodne. Wciąga jak magnes!  wypowiada 
się na temat wystawy jeden z uczestników wycieczki.   
Mam wrażenie, że stoję w centrum wszechświata, 
który kręci się wokół mnie  dodaje. I rzeczywiście 
takie wrażenia odczuwamy wszyscy, gdyż wystawa 
jest tak zorganizowana, że mamy możliwość 
oglądania ekspozycji jednocześnie na sześciu 
otaczających nas ogromnych monitorach,                    
a przestrzeń wiruje wokół nas. Dziś w dobie Internetu 
i wszechogarniającej komputeryzacji Laura Pawela 
chce pokazać, że niektórzy nie potrafią odróżnić 
świata rzeczywistego od wirtualnej przestrzeni 

Czy to jeszcze rzeczywistość, czy już zaczyna się fikcja?
wykreowanej przez twórców gier komputerowych.           

- To bardzo ciekawa i pouczająca lekcja - mówi młody 
gimnazjalista.  Po obejrzeniu tej wystawy będę                  
z większym dystansem zasiadał do komputera  
przyznaje inny. I choć ekspozycja nieco przeraża, to 
na pewno nikogo nie pozostawi obojętnym wobec 
tego, co dzieje się we współczesnym świecie. Po 
duchowych doznaniach, jakich dostarczyła nam 
wizyta w galerii udaliśmy się na projekcję filmu 
Antoniego Krauze pt. „Czarny czwartek”. Ta długo 
oczekiwana polska produkcja filmowa przypomina o 
jednej z najmroczniejszych kart historii PRL  masakrę 
robotników na Wybrzeżu, podczas której zginęło 
kilkadziesiąt osób, a ponad tysiąc zostało rannych. 
Film ten powinien obejrzeć każdy młody człowiek                
w Polsce, a obejrzany obraz musi utkwić w głowach 
wielu ludzi i dać niezłą lekcję historii. - To poruszający 
obraz i faktycznie przemawia do wyobraźni  słychać 
głosy tuż po projekcji filmu.  Tak to kawał historii. Oby 
się nie powtórzył - z końca sali dobiegają inne 
komentarze. A nasi gimnazjaliści? No cóż, może są 
jeszcze zbyt młodzi? Nie wszystkim film przypadł do 
gustu, ale jedno jest pewne: sceny, które obejrzeli 
tego dnia zapamiętają na długo…

Warsz ta t y  t ea t ra lne  w  PG NR 1  to  
e k s p e r y m e n t a l n e ,  n i e t y p o w e  z a j ę c i a ,  
wprowadzające młodzież w świat teatru, muzyki, 
tańca, designu. Zajęcia te pozwalają na pokazanie 
szerszemu gronu publiczności sposobu rozwoju  
artystycznego młodego, podatnego na różne wpływy 
człowieka. Twórczy umysł potrzebny jest w każdej 
dziedzinie, dlatego też prowadząca zajęcia Victoria 
Początek najwięcej czasu poświęca na rozwijanie            

u swoich uczniów tych 
cech osobowości, które 
pozwolą w przyszłości 
d o k o n y w a ć  i m  
właściwych wyborów. 
Warsztaty twórcze nie 
s z k o l ą  p r z y s z ł y c h  
a r t y s t ó w,  a n i  n i e  
wyszukują talentów, 
j e d n a k  p o m a g a j ą  
m ł o d e m u ,  
n iedoświadczonemu 
c z ł o w i e k o w i  l e p i e j  
zrozumieć otaczający go 
świat właśnie poprzez 
sztukę. 

Lekcje inne niż Wszystkie

Foto: Ryszard Dzwonek 

Najlepsi w powiecie
Szkolny Związek Sportowy w Opolu podsumował 

osiągnięcia sportowe szkół w ramach Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej Gimnazjada 2009/2010. 
W rankingu wszystkich gimnazjów w powiecie 
s t rze leck im Pub l iczne Gimnaz jum Nr  1                              
w Zawadzkiem zajęło pierwsze miejsce zdobywając 
29 punktów, przed Leśnicą i Szymiszowem. 
Osiągnięcia:
Tenis stołowy drużynowy dziewcząt - mistrzostwo 
województwa

Piłka ręczna chłopców - IV miejsce w finale 
wojewódzkim
Tenis stołowy indywidualnie - II miejsce w finale 
wojewódzkim
Lekka atletyka (rzut oszczepem) - II miejsce w finale 
wojewódzkim
Halowa piłka nożna chłopców - III miejsce w półfinale 
wojewódzkim
Piłka ręczna dziewcząt - IV miejsce półfinale 
wojewódzkim.
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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
(niesprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)

Zawadzkie Pludry

Skrzydłowice

Turystyczne wieści OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem
Turyści z Zawadzkiego sezon turystyczny 

2011/2012 rozpoczęli Rajdem Kijkowym „Zamek 
Katy 2011”.
Miłośnicy wędrówek techniką Nordic Walking                   
5 marca 2011 r. podążali ścieżkami leśnymi Doliny 
Małej Panwi w kierunku Zameczku Myśliwskiego                     
w Kątach, gdzie  oczekiwani byli przez gospodarzy 
DPS w Zawadzkiem. Imprezę rozpoczęła Msza Św. 
odprawiona w zameczkowej kaplicy w intencji 
wszystkich turystów. Po mszy odbyło się spotkanie, 
rozpoczęte częścią oficjalną, na której dyplomy                 
z okazji 45-lecia OZ/PTTK wręczono zasłużonym 
działaczom Oddziału. W tej części spotkania swoje 
wystąpienie miał także Prezes OZ/PTTK -  wsparty 
multimedialną prezentacją, naświetlił w skrócie 45 lat 
naszej działalności. Swoje rowerowe wyprawy 
zaprezentowała też Oddziałowa Komisja Kolarska. 
Po części oficjalnej nastąpiła część kulinarno-
biesiadna: kawa, herbata, pieczone kiełbaski oraz 
piosenka turystyczna  to jej główne składniki. Na 
osobną uwagę zasługują dwie wspaniałe 
niespodzianki przygotowane przez „braciszków”               
z DPS. Postanowili szczególnie uczcić nasze 45-
lecie: na mszy, na ręce prezesa, przekazali 
reprodukcję obrazu „Jezusa Miłosiernego”, 
wiszącego w miejscowej kapliczce, a podczas 
spotkania na salę wniesiono prawdziwy „urodzinowy 
tort”. Dziękujemy szczególnie Bratu Pawłowi za 
wspaniałe pomysły i gościnę. Rok 2011 to „Rok 
turystyki rodzinnej” w PTTK. 
N a s z a  i m p r e z a  b y ł a  
niewątpl iwie „rodzinna” i  
wspaniale rok turystyczny 
rozpoczęła.

Swój sezon turystyczny 
postanowili rozpocząć także 
nasi „górale” 26 marca udając 
się na tajemniczy szczyt Ślężę 
„Na słowiańskiej góry szczycie,
Pod jasną nadziei gwiazdą,
Zapisuję wróżby słowa:
Wróci, wróci w stare gniazdo
Stare prawa, stara mowa                        
i natchnione Słowian życie”.
- tak pisał o Ślęży latem 1848 
roku Roman Zmorski  polski 
poeta, folklorysta i tłumacz. Od 
15 kwietnia 1967 r. Patron 
D o m u  T u r y s t y  P T T K  
umiejscowionego na szczycie 

góry. Ślęża była w dawnych wiekach miejscem 
pogańskiego kultu religijnego miejscowych plemion, 
uznawana za „siedzibę bogów”  Śląski Olimp. Góra 
jeszcze w XI w. słynęła z pogańskich praktyk  np. 
święta Kupały obchodzonego podczas najdłuższego 
dnia roku, znanego także dzisiaj jako „Sobótki”. Na 
zboczach i szczycie góry do dziś znajduje się wiele 
figur i budowli z tamtym okresem związanych. 
Przypuszcza się, iż nazwa krainy historycznej Śląsk 
pochodzi od nazwy góry Ślęża. Aby sprawdzić te 
informacje, nasi  turyści osobiście, na Ślężę się udali. 
Wędrówkę rozpoczęli ścieżką wiodącą z  Przełęczy 
Tąpadła na szczyt góry, na który po ok. 1,5 godz. 
dotarli. A tam powitała ich śnieżna zamieć i mgła  więc 
z pięknych widoków były tzw. „nici”. Ale pozostałe 
atrakcje dopisały: były zdjęcia z kultowym 
„niedźwiedziem”, podziwianie starego kościoła 
(niestety w obecnych czasach nieczynnego), 
odważni, mimo złej pogody, wspięli się na wieżę 
widokową, innych zachwycił wysoki na 136 m 
telewizyjny przekaźnik. Wizyta w schronisku na 
kawie, pobyt na szczycie zakończyła. Jeszcze                  
w zanikających opadach śniegu grupa wyruszyła, 
poprzez szczyt Wieżyca, w drogę powrotną do 
miejscowości Sobótka, położonej u stóp masywu. 
Zwiedzenie miasteczka było ostatnim punktem 
pobytu w okolicy Ślęży. Mimo, że góra przyjęła nas 
dosyć surowo, wyprawa była bardzo udana

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Pod taką nazwą rozpoczyna się w tym roku III edycja 
konkursu, której celem jest  wyłonienie najpiękniej 
ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz 
obiektów użyteczności publicznej. Konkurs 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. 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 
o b e j m u j e  n a s t ę p u j ą c e  k a t e g o r i e :  
Kategoria „Wspólnota lokalna”, do której zaliczane 
są m.in.: przysiółek, wieś lub miasto, wspólnota 
mieszkaniowa / spółdzielnia mieszkaniowa, osiedle, 
dzielnica.
Kategoria „Obiekt prywatny”, do której zaliczane są 
m.in.: domy jednorodzinne, pojedyncze domki                
w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.
Kategoria „Obiekt dostępności publicznej”, do 
której zaliczane są m.in.: obiekty rekreacyjno  
sportowe, obiekty hotelowe, obiekty gastronomiczne, 
obiekty socjalne, obiekty użyteczności publicznej, 
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 pierwszych 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 
m o ż n a  u z y s k a ć  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  
www.opolskie.pl  w zakładce „Opolskie kwitnące” oraz 
www.zawadzkie.pl   
Chętnych, w poszczególnych kategoriach, prosimy 
o zgłaszanie swoich obiektów w terminie do 30 
kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim                       
w Zawadzkiem, Referat Rozwoju Gospodarczego, 
Promocji i Zamówień Publicznych, pokój 304.       GP

„Opolskie Kwitnące” 

14 marca p. Józef Swoboda obchodził Jubileusz 
90. urodzin. Przez 40 lat zatrudniony był                           
w miejscowej hucie i pracował jako spawacz. Jest 
niesamowicie pogodną, wesołą i uśmiechniętą 
osobą. Jak sam twierdzi wychowywany był według 
trzech zasad: uczciwość, porządek, punktualność, 
które przestrzega do dziś. Jego receptą na długie, tak 
pogodne życie jest „ruch”. Jego pasją było uprawianie 
działki, którą wspólnie z żoną pielęgnowali przez 50 
lat. Małżonkowie pomimo wielu trudności życiowych 
są wielkim wsparciem dla siebie. Na ręce Pana 
Józefa płynęły życzenia zarówno od najbliższych, 
przyjaciół, jak również od władz samorządowych 
naszej gminy. Dostojnemu Jubilatowi życzymy wielu 
pogodnych dni, dużo zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.

Dostojny Jubilat
Od 1 kwietnia Komisariat Policji w Zawadzkiem ma 

nowego szefa. Komendantem został komisarz Marian 
Buczek. Marian Buczek służbę w policji pełni od ponad               
22 lat, w tym 18 lat przepracował w zawadczańskim 
komisariacie, a przez ostatnie 4 lata pełnił funkcję 
Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Strzelcach Opolskich. Nowy komendant ma 48 lat, 
jest żonaty, ma trójkę dzieci.

Nowy Komendant
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gdzie góra, gdzie dół

APTEKI DYŻURUJĄ

Kwiecień

“Centrum”

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”
“Flos”

“Vlos”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”
“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

Podczas Wielkanocy jajka grają pierwszoplanową 
rolę. Od nich wszystko się zaczyna, także świąteczne 
śniadanie. Tradycja zobowiązuje, lecz wcale nie musi 
oznaczać nudy. Poniżej kilka propozycji na nowe 
smaki poczciwego jaja.

Jajka w galarecie składniki

6 jajek na twardo, 30 g żelatyny, 1 litr białego 
wytrawnego wina, 400 ml bulionu warzywnego, 3 
łyżki sosu sojowego, 3 łyżki octu winnego, 20-25 dag 
pomidorków koktajlowych, 3 łyżki świeżych 
posiekanych ziół, sól, pieprz

Żelatynę namocz w niewielkiej ilości zimnego 
bulionu, a potem rozpuść (przepis na torebce). 
Wymieszaj z winem, pozostałym bulionem, sosem 
sojowym i octem. Przypraw do smaku solą                        
i pieprzem. Wlej do formy keksowej (wyłożonej 
przezroczystą folią) tyle galarety, aby pokryła dno na 
grubość 1 cm. Formę wstaw do lodówki, a gdy 
galareta zastygnie, ułóż na niej jajka i połowę 
pomidorków. Połowę pozostałej galarety wymieszaj  
z zieleniną, wlej do formy i ponownie wstaw do 
lodówki. Gdy i ta warstwa zastygnie, ułóż na niej 
resztę pomidorków i zalej pozostałą galaretą. Wstaw 
do lodówki na całą noc. Galaretę wyjmij z formy, 
pokrój na porcje. Możesz podawać skropioną sokiem 
cytrynowym.

Jajka z kolorowymi pastami

Pasta podstawowa:
20 dag masła, 5 dag twarożku, 2 łyżki majonezu, 4 
łyżki śmietany, 9 jajek
Na pastę z kukurydzą:
łyżka keczupu, łyżka kukurydzy z puszki, sól 
czosnkowa, słodka papryka, pieprz, 3 plasterki szynki
Na pastę z ogórkiem:
2 łyżki szczypiorku lub koperku, 2 rzodkiewki, 4 
plasterki ogórka, sól, biały pieprz
Na pastę z sardynką:
1-2 łyżeczki sardynek, 3 gałązki natki, łyżeczka 
chrzanu, cukier, sól, pieprz
1. Ugotowane na twardo jajka obrać ze skorupek, 
przekroić wzdłuż na pół, ostrożnie wyjąć żółtka. 
Żółtka przetrzeć przez sitko lub zemleć, dodać 
śmietanę, masło, majonez i twarożek. Utrzeć na 
gładki krem.
2. Tak przyrządzony krem podstawowy podzielić na  
3 części i każdą z nich wzbogacić posiekanymi                      
i roztartymi na gładką masę dodatkami. Powstałymi               
z tych połączeń pastami faszerować połówki jajek. 
Podawać na zimno.

Jajka wiosenne
10 jajek, mały słoiczek majonezu, 2 łyżki śmietany,
szczypiorek, pęczek rzodkiewki, ogórek zielony

Ugotuj jajka na twardo, ostudź i obierz ze skorupek             
i przekrój wzdłuż na pół. Roztrzep majonez ze 
śmietaną, polej tak przygotowanym sosem jajka, 
udekoruj posiekanymi rzodkiewkami i ogórkiem, 
posyp szczypiorkiem i podawaj.

Jajka faszerowane na ciepło

8-10 jajek, pęczek szczypiorku, pęczek natki, 1/2 
pęczka koperku, tłuszcz do smażenia, bułka tarta, 
sól, pieprz, łyżka masła
1. Jajka ugotować na twardo, ostudzić i przeciąć 
wzdłuż ostrym nożem tak, by nie uszkodzić skorupki. 
Wyjąć jajka ze skorupki, drobno pokroić, dodać 
posiekaną zieleninę i masło. Doprawić solą oraz 
pieprzem. Dokładnie wymieszać, aby powstała dosyć 
zwięzła pasta (prawie taka, jak do kanapek).
2. Uzyskaną pastą z jajek napełnić wydrążone 
skorupki w taki sposób, aby trochę masy wystawało 
ponad brzegi. Łódeczki panierować (tylko od strony 
nadzienia) w bułce tartej. Następnie smażyć jajka na 
gorącym tłuszczu aż do momentu, gdy się pięknie 
zrumienią.

Jajka zapiekane ze szpinakiem
4 garście szpinaku, 1/2 kostki masła, 2 łyżki mąki, 140 
śmietany 22%, 150 mleka, sól, pieprz, gałka 
muszkatołowa, 100 gotowanej szynki, 4 jajka, 4 łyżki 
startego żółtego sera, świeży tymianek
Szpinak przelej wrzątkiem, posiekaj. Rozpuść 25 g 
masła, połącz z mąką. Wlej połowę śmietany i całe 
mleko. Gotuj, mieszając, aż powstanie gładki sos. 
Przypraw solą, pieprzem i gałką. Wrzuć pokrojoną             
w kostkę szynkę i szpinak. 4 foremki do zapiekania 
posmaruj masłem, rozlej sos. Do każdej wybij jajko, 
wylej łyżkę śmietany, posyp wiórkami masła. Piecz 
ok. 12 min w kąpieli wodnej, w temp. 180°C. Posyp 
serem oraz tymiankiem i zapiekaj jeszcze chwilę.

Jak dobrze ugotować jajko???
Jajka o temperaturze pokojowej wkładamy łyżką do 
wrzącej wody, a wyjęte z lodówki - do zimnej lub letniej (w 
gorącej mogą popękać), ale gotuje-my je o minutę krócej 
niż te włożone do wrzątku.
Woda w czasie gotowania jajek nie powinna mocno 
bulgotać, ale zaledwie lekko drgać. 
3-5 min gotujemy na miękko jajka średniej wielkości, przy 
czym po 3 min białko będzie bardzo lekko ścięte, a żółtko 
całkowicie płynne, po 3,5-4 min białko się zetnie dość 
mocno, a żółtko lekko, a po 4,5-5 min otrzymamy tzw. jaja 
mole, czyli z całkiem ściętym białkiem i półściętym 
żółtkiem.
 7-8 min gotujemy jaja na twardo. Gotowane dłużej niż 10 
min tracą na smaku i stają się gumowate, a wokół żółtek 
tworzy się szarozielona obwódka.
Z czym gotować jaja, aby miały ładny kolor?
Jasno czerwony - świeże buraki, żurawina, mrożone 
maliny, pomarańczowy / brązowy - łupki z cebuli, jasno 
żółty - skórki z pomarańczy albo cytryny, zmielony 
kminek, żółty - zmielona kurkuma, jasno zielony - 
szpinak,niebieski - borówka amerykańska, liście 
czerwonej kapusty,beżowy / brązowy - bardzo mocna 
kawa parzona.

Rady babuni

1. Nazwa pokarmów święconych w kościele w Wielką 
Sobotę.

2. W Wielkanocny Poniedziałek nie może jej 
zabraknąć.

3. Zabieramy ją na Liturgię Wielkiej Soboty.
4. …………. Pańska, czytana w Wielki Piątek.
5. ………………. Paschalne, święte trzy dni (przed 

Wielkanocą), na które składają się Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.

6. Pierwotna nazwa Świąt Wielkanocnych.
7. Czas pokuty przygotowujący do godnego 

przeżycia Wielkanocy.
8. Ozdobiona okolicznościowo kaplica lub ołtarz do, 

przechowywania Najświętszego Sakramentu, od 
mszy w Wielki Czwartek do liturgii Wielkiego 
Piątku.

9. Symbol tryumfu i zwycięstwa, najczęściej 
występuje z chorągiewką.

10. Niedziela ……………….., ustanowiona na 
pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy.

11. Pierwsza msza Uroczystości Zmartwychwstania   
Pańskiego.

12. Jajo zdobione różnymi technikami to …………
13. Ciasto kuchni polskiej pieczone w okresie 

Wielkanocy.
14. Niezbędne w koszyczku wielkanocnym 

symbolizuje zwycięstwo nad śmiercią, jest 
dowodem odradzającego się życia.

15. Śmigus- ……………
16. Nabożeństwo wielkopostne polegające na 

symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa 
Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu.

17. Sadzi się ją na Wielkanoc.
18. Pokonał śmierć.

Na kartki z odpowiedziami czekamy do 20 kwietnia 2011 
roku. Prawidłowe odpowiedzi należy złożyć urzędzie 
miejskim, pok. 304. Spośród prawidłowo rozwiązanych 
prac wylosujemy zwycięzców. Nagrody czekają!

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkich 
mieszkańców do udziału w I edycji konkursu „NA 
NAJBARDZIEJ UKWIECONY BALKON". Celem 
konkursu jest zachęcenie mieszkańców Gminy 
Zawadzkie do dbałości o estetykę najbliższego 
otoczenia, a tym samym o promocję gminy wśród 
odwiedzających. 

Patronat medialny nad konkursem objęła Gazeta 
Samorządowa "Krajobrazy Zawadzkiego".  
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do 
pobrania na stronie internetowej www.zawadzke.pl 
lub w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój                  
nr 304. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
wypełnienie zgłoszenia zawierającego: imię                      
i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego,               
i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,           
w pokoju nr 304. Zgłoszenia można składać do 1 lipca 
2011 r.  Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Najbardziej ukwiecony balkon

Apteki w Zawadzkiem prowadzą zamiennie dyżury            
w niedziele i święta, w godzinach od 16.00 do 17.00. 
W godzinach nocnych receptę można zrealizować                        
w aptekach w Strzelcach Opolskich:

3
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Sport w Krajobrazach

Piłka nożna
Utrzymanie pewne Na początek komplet punktów

Tenis stołowy

Młodzież się ogrywa

Skat

Takich problemów kadrowych drużyna ASPR już 
dawno nie miała. Ze składu prawie co tydzień wypadał 
nowy zawodnik. Kontuzje wykluczyły z gry Artura 
Pietruchę, Tomasza Sadowskiego, Grzegorza Giebla, 
Krzysztofa Kubillasa, Michała Morzyka oraz Pawła 
Swata. Musiało to rzutować na postawę drużyny oraz 
wyniki. W rozegranych 4 spotkaniach udało się zdobyć 
nie bez trudu 4 punkty, które zapewniły drużynie pewne 
utrzymanie. Z wyjazdowych spotkań z Wolsztyna oraz 
Piekar Śląskich nie udało się zdobyć punktów.                       
Z Wolsztyniakiem drużyna przegrała 27:30, a                         
w Piekarach doznała dotkliwej porażki 30:40. Kolejne 
mecze rozegrane u siebie dostarczyły niemało emocji. 
Szczególnie spotkanie z ostatnia drużyną w tabeli 
Grunwaldem Ruda Śl. Do przerwy sytuacja nie była zła. 
Drużyna do szatni schodziła prowadząc 16:12. Przez 
pierwsze 8 minut drugiej połowy zapanowała w drużynie 
niemoc strzelecka. Nie potrafili strzelić żadnej bramki, 
natomiast przeciwnik zdołał doprowadzić do wyniku 
remisowego po 16. W 53 minucie ASPR prowadziła 
25:22 i wydawało się, że nie będzie problemu ze 
zdobyciem kompletu punktów. Kolejny przestój i rywal 
doprowadza do remisu 25:25. Końcówka meczu to 
horror. Dopiero dramatyczny rzut Michała Morzyka                 
w ostatnich sekundach spotkania pozwolił zdobyć 
bardzo cenne punkty. Ostateczny wynik 28:27. Kolejne 
spotkanie i strata kolejnego zawodnika. Paweł Swat na 
piątkowym treningu skręcił nogę w kostce i wypadł ze 
składu. Kadrę z konieczności musieli uzupełnić 
zawodnicy mniej doświadczeni. W składzie znaleźli się 
Mateusz Kaczka, Mateusz Albinger, Łukasz Pawlak oraz 
Bartosz Lachacz, a więc zawodnicy, którzy do tej pory nie 

mieli wiele okazji do gry. Mecz z MTS Chrzanów 
drużyną, która walczy o utrzymanie, podopieczni Adama 
Wodarskiego od początku pewnie punktowali 
przeciwnika by na przerwę zejść z prowadzeniem 18:11. 
W 46 minucie na tablicy widniał wynik 27:17 i wydawało 
się że przyjezdni doznają dotkliwej porażki. Od tego 
momentu w grze coś się zacięło. Przeciwnik 
systematycznie odrabiał straty. Zabrakło mu jednak 
czasu i ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem 
gospodarzy 33:31. Do zakończenia rozgrywek pozostały 
3 mecze. O punkty będzie bardzo trudno, gdyż 
przeciwnikami będą drużyny zajmujące aktualnie dwa 
pierwsze miejsca w tabeli. Szansa na zdobycz punktową 
jest w spotkaniu we własnej hali z drużyną AZS Radom, 
które odbędzie się 16 kwietnia 2011 r. 
1. NMC Powen Zabrze
2. Gwardia Opole
3. Olimpia Piekary
4. KSSPR Końskie
5. BKS Bochnia
6. Wolsztyniak Wolsztyn
7. ASPR Zawadzkie
8. AZS Radom
9. Czuwaj Przemyśl
10. ChKS Łódź
11. MTS Chrzanów
12. Grunwald Ruda Śl.

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

36
28
22
21
21
20
19
16
14
12
10
7

614:440
529:475 
588:512
606:582
563:572
575:567
604:602
533:577
538:584
537:596
534:594 
526:626

Rozpoczęli A klasowe zmagania piłkarze Stali 
Zawadzkie. W okresie przed rozpoczęciem rozgrywek 
drużyna rozegrała szereg sparingów. Ulegla LZS 
Radonia 1:2 oraz pokonali LZS Grodziec 9:1, Orła 
Pawonków 3:2 i LZS Glinica 5:1. Z rozgrywek wycofała 
się drużyna MKS Wołczyn więc pierwsze punkty 
podopieczni Roberta Gwoździa zdobyli bez walki. 
Inauguracja na własnym stadionie nastąpiła w sobotę 2 
kwietnia br. Przeciwnikiem była drużyna LZS Starościn. 
Drużyna z którą w I rundzie Stal doznała porażki 3:4. 
Rewanż się udał, jednak styl zwycięstwa nie należał do 
najlepszych. Komplet punktów zespół uratował                      
w ostatniej minucie meczu. Zwycięską bramkę na 2:1 
strzelił Dariusz Dombrowski po dokładnym wyłożeniu 
piłki przez Dawida Brzęczka. D.Dąbrowski był również 
autorem pierwszej bramki. Punkty cieszą, gra mniej. 
Widać, że drużyna jeszcze się nie skonsolidowała. 
Miejmy nadzieję, że w następnych spotkaniach będzie 
lepiej. Tabela po 2 kolejkach rundy rewanżowej 
przedstawia się następująco:

1. Widawa Lubska
2. Unia Murów
3. Stal Zawadzkie
4. LZS Brynica
5. LZS Rudniki
6. Żubry Smarchowice
7. LZS Uszyce
8. Budowlani Pokój
9. Start II Namysłów
10. LZS Ligota Oleska
11. GKS Starościn
12. LZS Chocianowice
13. MKS Wołczyn
14. Hetman Byczyna
15. LZS Bogacice
16. Piast Gorzów Śl.

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

39
36
33
32
27
27
26
25
24
24
22
20
17
16
16
0

44:23
40:16
48:21
41:28
41:28
30:19
46:38
24:20
33:31
38:37
21:31
26:27
32:43
20:25
34:43
7:94

Drużynowe Mistrzostwa

W hali MOKSiR-u zostały rozegrane drużynowe 
mistrzostwa województwa w kategorii juniorek, kadetek, 
kadetów oraz młodziczek i młodzików. Tytuły 
mistrzowskie zdobyły drużyny kadetek w składzie: Anna 
Gosztyła i Julia Drzozga oraz kadetów w składzie: Dawid 
Kała i Bartosz Szumski. W kategorii młodziczek                      
i młodzików drużyny zajęły 2 miejsca. W finale uległy LZS 
Victorii Chróścice 0:3. Młodzicy, którzy grali w składzie 
Wojciech Gabor oraz Dominik Bartoszek musieli uznać 
wyższość UKS MOS Opole przegrywając 1:3. Miłą 
niespodziankę sprawiły najmłodsze zawodniczki. 
Grające w składzie: Julia Bartoszek i Adrianna Kolczyk,                  
w spotkaniu o 3 miejsce, pokonały bardziej 
doświadczony zespół LUKS MGOKSiR Korfantów 3:2 i 
awansowały do półfinału, który odbędzie się w miesiącu 
maju w Jastrzębiu Zdroju. Ponadto w półfinale zagra 
drużyna juniorów. 

Plan zajęcia miejsca w pierwszej ósemce został 
wykonany. W meczach grupy finałowej podopieczne 
Marty Lityńskiej nie zdobyły jeszcze żadnego punktu. 
Mecze z silniejszymi przeciwniczkami na pewno 
zaowocują w przyszłości. Anna Gosztyła oraz Julia 
Drzozga mają pewny start w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, gdzie zakwalifikowały się z listy Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego i nie muszą walczyć                      
w półfinałach. Wyniki meczy w II rundzie. Z AZS 
Politechniką Gliwice 1:9, AZS PWSZ Nysa 1:9, LZS 
Victoria Chróścice 1:9 oraz MKS Cieszko Cieszyn 3:7.

Tabela po 20 kolejkach
1. AZS PWSZ Nysa
2. LZS Victoria Chróścice
3. RKS Cukrownik Chybie
4. AZS Politechnika Gliwice
5. Silesia Miechowice
6.  KTS MOKSiR Zawadzkie
7. MKS Cieszko Cieszyn
8. KTS Lędziny

20
20
20
20
20
20
20
20

39
36
36
28
24
20
19
14

180:20
160:40
154:46
121:79
102:98
90:110 
90:110
82:118

Młodzież się ogrywa
Zakończył rozgrywki w III lidze mężczyzn KTS 

MOKSiR Zawadzkie. W rozegranych spotkaniach 
uzyskali następujące wyniki: z KTS Kłodnica Kędzierzyn 
Koźle 2:8, Orłem Branice 5:8, LUKS-em II MGOKSiR 
Korfantów 8:3 oraz z LZS Młyn Pol-em Zakrzów 8:4. 
Uzyskane wyniki pozwoliły na pewne utrzymanie się w III 
lidze. Zajęte miejsce jednak jest poniżej oczekiwań. Te 
młodą drużynę stać na pewno na dużo więcej.
   Tabela końcowa sezonu 2010/2011

1. KTS Kłodnica K.K.
2. UGKS Odra Brzeg
3. UKS Dalachów
4. KS Orzeł Branice
5. LZS Młyn Pol Zakrzów
6. KS Lellek Sławice
7. KTS MOKSiR Zawadzkie
8. LZS Kujakowice
9. LZS Polonia Smardy
10. LUKS II MGOKSiR Korfantów

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

31
28
26
22
17
16
15
11
7
6

138:63
129:81
129:101
126:98   
103:110
108:121
104:114
91:114
79:130
64:137

W dniu 2 kwietnia br. w hali MOKSiR Zawadzkie 
został rozegrany finałowy turniej TOP 12 juniorek                  
w  k t ó r y m  w z i ę ł o  u d z i a ł  1 2  z a w o d n i c z e k  
zakwalifikowanych w wyniku trzech turniejów 
eliminacyjnych. Zgodnie z oczekiwaniami najlepsze 
okazały się zawodniczki trenujące pod okiem trenerki 
Marty Lityńskiej. Wygrała Jessica Andraczek. Na 2 
miejscu uplasowała się Sylwia Szlapa (obie LZS Victoria 
Chróscice). Nastepne miejsca zajęły: 3. Julia Drzozga, a 
4  A n n a  G o s z t y ł a  ( o b i e  K T S  M O K S i R  
Zawadzkie).Najlepsze zawodniczki otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, medale oraz cenne nagrody 
ufundowane przez Państwo Hajków.

Turniej Top 12 juniorek

Mogło być lepiej
W ligach skatowych Polskiego Związku Skata została 

rozegrana 2 kolejka. Drużyna MOKSiR-u Zawadzkie po 
punkty pojechała do Połomii koło Wodzisławia. Ugrała 13 
punktów na 20 możliwych do zdobycia. Wynik nie jest zły, 
jednak mogło być lepiej. Na wynik zapracowali                        
(w nawiasie zdobyte punkty): Antoni Świtała (3128), Jan 
Mikołajczyk (2937), Leopold Dybowski (2724) oraz Józef 
Ludwig (2397). Po tej kolejce drużyna spadła z 3 na 4 
miejsce.

Tabela II ligi A po 2 kolejce
1. Grin Siemianowice Śl.
2. Wisus Żory
3. Silesia Tarnowskie Góry
4. MOKSiR Zawadzkie
5. S.C Strażak Głożyny
6. Piast Leszczyny
7. Orkan KS Kamionka
8. SK Barbara Chorzów II
9. KS Łabędy Gliwice II
10. U Jana Tychy
11. WOKiR Połomia
12. Walet Pawłowice
13. Ramsch Chrzowice
14. Jubilat Jastrzębie II
15. Dąbki Mościska
16. KWK Wujek Katowice
17. Nitron Krupski Młyn
18. Guido Zabrze

31
29
27
26
26
24
23
22
22
22
21
21
21
21
20
19
18
17

27163
23804
24935
24020
22752
22296
20964
22631
22566
21657
23575
22655
22424
21089
21443
20380
20818
20940

Mistrzostwa sekcji
W mistrzostwach sekcji skata MOKSiR Zawadzkie 

pozostał do rozegrania tylko jeden turniej. Tytuł 
mistrzowski zapewnił sobie dużo wcześniej Antoni 
Ś w i t a ł a .  Wa l k a  t o c z y  s i ę  t y l k o  j e s z c z e                                      
o  3 miejsce do którego pretenduje kilku zawodników. 
Aktualna sytuacja przedstawia się następująco:

Najlepsi w Pucharze
W Chróścicach zostały rozegrane okręgowe 

eliminacje Drużynowego Pucharu Polski. Do rywalizacji 
zgłosiły się 23 drużyny. Bardzo dobrze wypadł zespół 
MOKSiR-u Zawadzkie, który okazał się najlepszy 
uzyskując 9996 pkt. Wyprzedził I ligowa drużynę Victorii 
Chróścice oraz III ligową S.C. Piast Mal Obrowiec. 
Drużyna wystąpiła w następującym składzie (w nawiasie 
zdobyte punkty): Leopold Dybowski ( 3244), Józef 
Ludwig (2964), Franciszek Świtała (1985) oraz Jan 
Mikołajczyk (1803)

16
14

18464
19284

19. Sokół Imielin
20. LKS Jedność 32 Przyszowice

Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
16.04.2011 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie  -  AZS Radom
Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
16.04.2011 r. godz. 16.00 
Kl.  A seniorów  Stal Zawadzkie  -  Hetman Byczyna
17.04.2011 r. godz. 11.00 
II liga juniorów Stal Zawadzkie  -  Małapanew Ozimek
30.04.2011 r. godz. 16.00 
Kl. A seniorów  Stal Zawadzkie  -  Żubry Smarchowice
01.05.2011 r. godz. 11.00 
II liga juniorów Stal Zawadzkie  -  Hetman Byczyna
07.05.2011 r. godz. 17.00 
Kl. A seniorów  Stal Zawadzkie  -  LZS Bogacica
Piłka nożna Boisko w Kielczy
10.04.2011 r. godz. 16.00 
Kl. B seniorów LZS Kielcza  -  Tęcza Szymiszów
01.05.2011 r. godz. 17.00
 Kl. B seniorów LZS Kielcza  -  LZS Staniszcze
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
08.04.2011 r. godz. 18.00 II liga kobiet       
 KTS MOKSiR Zawadzkie  -  KTS Lędziny
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3 
Każdy czwartek godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji MOKSiR 
Zawadzkie

Co, gdzie, kiedy w sporcie

Juniorzy młodsi ASPR Zawadzkie, podopieczni Łukasza 
Morzyka i Leszka Kaczmarczyka, wygrali Ligę Wojewódzką       
i awansowali do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Rozgrywki 
odbędą się w dniach 14-17 kwietnia w Zawadzkiem. Warto 
dodać, że także juniorzy wygrali ligę, a młodzicy w swojej 
kategorii są na pierwszym miejscu.  

Młodzi górą

Fanciszek Świtała
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Afryka BliskaAfryka Bliska

Ludzie z pasjąLudzie z pasją

     Przez dwa dni, 28 i 29 marca, w parafii 
pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kielczy gościli  
Misjonarze Afryki ojciec Dariusz Zieliński     
i Ugandyjczyk ojciec Otto Kato. Misjonarze 
Afryki są wspólnotą popularnie nazywaną 
również Ojcami Białymi, ze względu na 
białe stroje ludów Afryki Północnej, które 
przyjęli jako habity. Głównym zadaniem 
zgromadzenia jest ewangelizacja Afryki      
i dialog z Islamem. Aktualnie misjonarze 
pracują w 22 krajach Afryki. Wspólnotę 
tworzy 1637 ojców i braci z 36 krajów 
świata. Zgromadzenie Misjonarzy Afryki 
powstało w roku 1868 w celu niesienia 
p o m o c y  A f r y k a ń c z y k o m  w  i c h  
poszukiwaniu Boga. Powstało ono             
z owocnego połączenia wielkiego serca      
i szerokiej wizji rozkochanego w tym 
kontynencie arcybiskupa Alg ieru,  
późniejszego kardynała Karola Lavigerie. 
    Misjonarze spotkali się na lekcjach religii 
z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego    
w Zawadzkiem oraz uczniami Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy. 
Przybl iży l i  uczniom problematykę 
mieszkańców dalekich, ubogich krajów. 
Opowiadali o dzieciach, rówieśnikach 
naszych uczniów, o ich życiu codziennym     
i  problemach z tym związanych. 
Egzotyczne opowieści ilustrowane były 

barwnymi eksponatami. Obrazy, zdjęcia i odzież, a także wspólne śpiewanie piosenek wzbudziły żywe zainteresowanie uczniów i na pewno zapadły głęboko 
w pamięć. Ojcowie podzielili się swoimi doświadczeniami z posługi misyjnej w Afryce także z mieszkańcami naszej gminy. W poniedziałek w kościele              
w Kielczy odprawiona została msza św. w intencjach misji afrykańskich, a następnie odbyło się spotkanie z misjonarzami w Zabytkowej Chacie. Dzień później, 
we wtorek, mieszkańcy Żędowic spotkali się z tymi niezwykłymi gośćmi, najpierw na modlitwie, a później w salce katechetycznej. Spotkania były wspaniałą 
okazją do poszerzenie naszych horyzontów myślowych (często ograniczonych tylko do naszych rodzinnych miejscowości lub kraju), uwrażliwienia na 
potrzeby ludzi będących co prawda daleko od nas, ale żyjących w strasznej nędzy i głodzie oraz zachętą do czynnego zaangażowania się w dzieło pomocy 
misjom. Dzięki ojcom misjonarzom Afryka stała się nam bliska. 
                                                                                                                                                                                                                                          prom.

     Stowarzyszenie „Wincentego z Kielczy” w Kielczy zorganizowało 27 marca w zabytkowej chacie w Kielczy kolejne spotkanie w ramach programu „Ludzie   
z pasją”. Gościem tego spotkania był pan Antoni Wylęrzek – wabiarz. Wabiarz to osoba, która perfekcyjnie potrafi naśladować głos jeleni. Pan Antoni jest 
zapraszany przez myśliwych polujących w Polsce i poza granicami naszego kraju. Poluje na Uralu, Syberii i Węgrzech. Niedzielne spotkanie rozpoczęto 
hejnałem myśliwskim. Z wielką pasją i znajomością tematu pan Antoni opowiadał w zwyczajach zwierząt. Chętnie dzielił się wrażeniami ze swoich przeżyć, 
swoją gawędę ilustrując zdjęciami. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, przy kawie i ciastku. Zainteresowanie tematem było ogromne, o czym 
świadczyć może dyskusja, jaka wywiązała się po prezentacji. Najczęściej poruszanymi sprawami był: problem etyki myśliwego, selekcja odstrzału zwierząt      
i problem wyginięcia świstaka. Na zakończenie pan Antoni zademonstrował wabienie jeleni oraz swoje zdobyte trofea myśliwskie. 
                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                              Teresa Małek
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