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Zawody Micro w Zawadzkiem

Najlepsi z najlepszych

9 kwietnia to niewątpliwie przełomowa data w środowisku modelarskim
w Zawadzkiem. Po blisko 20 – letniej przerwie ponownie gościliśmy
w naszej miejscowości najlepszych zawodników z całego kraju, którzy
zajmują się modelami samochodowymi. Impreza pod nazwą Otwarte
Mistrzostwa Polski Ligi Micro Grand Prix Zawadzkiego 2011
organizowana była przez Stowarzyszenie Klub Modelarski Zawadzkie
oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

27 kwietnia odbyło się Podsumowanie XV Plebiscytu na 10 Najlepszych
Sportowców-Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa
Opolskiego za 2010. Klub Karate Nidan do Plebiscytu zgłosił troje
zawodników. Podsumowanie zakończyło się całkowitym sukcesem,
najlepszym sportowcem-uczniem została Natalia Szponder, na czwartym
miejscu uplasował się Dariusz Sworeń, a na szóstym miejscu znalazł się
Bartłomiej Barański.

Święto Strażaka

Mariaż nauki ze sztuką

Foto - Jan Kluba

We wtorek, 4 maja, obchodziliśmy uroczystość Świętego Floriana,
patrona hutników i strażaków. Z tej okazji w kościele parafialnym w
Kielczy odbyła się tradycyjna uroczysta msza św. dziękczynna w intencji
strażaków i ich rodzin oraz defilada strażaków ulicami wioski.

„Lasy dla ludzi”- to hasło przez cały 2011 rok towarzyszy 7 miliardowej
społeczności ziemskiej. Dużą rolę w efektywnym kształtowaniu
świadomości przyrodniczo- ekologicznej odgrywają Nadleśnictwa, które
skutecznie wspierają szkoły i pedagogów. Przykładem jest nasze
zawadczańskie Nadleśnictwo, które bardzo mocno zaangażowane jest w
promocję świadomego życia w zgodzie z naturą. W tym roku Nadleśniczy
Nadleśnictwa w Zawadzkiem Zdzisław Siewiera objął honorowy patronat
nad III Rejonowym Konkursem Recytatorskim „Las w poezji”, który odbył
się w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem.

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom
składamy serdeczne podziękowania za ofiarność i wysiłek, ponoszony w wypełnianiu swoich zadań.
Dziękujemy za ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego
i za bezinteresowne niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują.
Życzymy, aby ta trudna służba była dla Was źródłem osobistej satysfakcji
z pełnienia tej doniosłej społecznej roli
oraz była zawsze bezpieczna i pozwalała na spokojny powrót do domu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pietrusiak

Burmistrz Zawadzkiego
Mieczysław Orgacki

Sesja Rady Miejskiej
W dniu 18 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w
Zawadzkiem odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej. Na
Sesji została przedstawiona radnym szczegółowa
informacja na temat współpracy z miastami
partnerskimi
oraz informacja o działaniach
skierowanych na wsparcie inicjatyw lokalnych,
samozatrudnienia, promocji przedsiębiorczości i
stopnia bezrobocia na terenie gminy Zawadzkie. W
związku z tym drugim tematem na Sesję został
zaproszony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Strzelcach Opolskich Norbert Jaskóła, który
przedstawił informację o sytuacji na lokalnym rynku
pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz na
dzień 31 marca 2011 r. Dyrektor odpowiadał również
na zapytania radnych, w tym na pytania dotyczące
możliwości funkcjonowania punktu konsultacyjnego
PUP-u w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Okazuje
się, że taka możliwość istniała do 2009 r., natomiast w
tej chwili bezrobotni nie potwierdzają tzw. gotowości
do pracy, w związku z powyższym nie muszą
podpisywać się na listach. Na zapytanie dotyczące
współpracy PUP-u z dyrektorami szkół
ponadgimanzjalnych i zakładami pracy na temat
korelacji kierunków kształcenia z zapotrzebowaniem
na rynku pracy Norbert Jaskóła odpowiedział, że przy
Staroście Strzeleckim działa Powiatowa Rada Pracy,
która ocenia nowe kierunki kształcenia, w tej chwili
największe zapotrzebowanie jest na techników.

Szkoły mają takie kierunki, ale do tych klas brakuje
chętnych. Zapytano również jak kształtuje się rynek
pracy dla niepełnosprawnych – w tej kwestii jest
bardzo źle, brak jest ofert dla niepełnosprawnych.
Jeżeli nie będzie dopłat ze strony państwa nawet
spółdzielnie inwalidów nie są w stanie się utrzymać.
Na Sesji zostały podjęte następujące uchwały:
1. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawadzkiem - w dniu 23 lutego 2011 r. wpłynęła
skarga mieszkańca Zawadzkiego na działalność
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawadzkiem. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w
Zawadzkiem na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2011 r.
przy udziale Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem Pani Marii Klimowicz oraz
przy udziale pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem Pani Marii Jureczko
przeanalizowała i wysłuchała pełnych wyjaśnień ze
strony Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w przedmiocie skierowanych w stosunku do niej
zarzutów. Zaznaczyć należy, iż do udziału w
posiedzeniu komisji został w sposób prawidłowy
zaproszony skarżący, który nie był obecny. Z
wypowiedzi Pani Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej jednoznacznie wynika, iż przedmiotowa
sprawa pod względem formalno-prawnym została

rozpoznana i rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z zachowaniem
przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego.
2. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/11 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 stycznia 2011 r. w
sprawie uchwały budżetowej na 2011 r. - decyzją
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została
zwiększona dotacja celowa na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym - kwota dotacji 48.116,00 zł.
Zabezpieczono również w budżecie gminy środki na
projekt w ramach naboru do Poddziałania 5.1.2.
Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO
Województwa Opolskiego – rozbudowa szkoły
podstawowej o część gimnazjalną wraz z zakupem
wyposażenia – kwota w wysokości 280.000,00 zł.
3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Zawadzkiem za 2010 r. (bilans, rachunek
zysków i strat) – zgodnie z przepisami prawa roczne
sprawozdanie finansowe jednostki podlega
zatwierdzeniu przez Radę Miejską.
4. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zawadzkiem za 2010 r. – j.w.
5. w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Rada Miejska
w drodze uchwały określa tryb i szczegółowe
kryteria oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy
gminy z jej mieszkańcami w celu wspólnego
zrealizowania zadania publicznego na rzecz
społeczności lokalnej. Mieszkańcy
bezpośrednio lub za pośrednictwem
organizacji pozarządowych mogą złożyć
wniosek o realizację inicjatywy lokalnej w
zakresie zadań określonych wskazaną
ustawą.
6. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej - Uchwałą Nr XIII/87/07 z dnia 20 grudnia
2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232 w dniu 08
lutego 2008 r., Rada Miejska w Zawadzkiem uchwaliła
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Zawadzkie. Obszar zlokalizowany w
sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości został
przeznaczony w miejscowym planie pod teren
zabudowy usługowo – mieszkaniowej. Burmistrz
Zawadzkiego podjął decyzję o wyznaczeniu
nieruchomości położonych na tym obszarze do
sprzedaży, co wiązało się z dokonaniem ich
geodezyjnego podziału, a także uporządkowaniem
spraw związanych z bezumownym korzystaniem z
nieruchomości przyległych przez ich użytkowników.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące
wnioski:
1. Radna Brygida Polak – wniosek o zlecenie Komisji
Rewizyjnej kontroli zgodności dokumentacji
projektowej ze stanem faktycznym oraz kosztów
inwestycji „Zagospodarowanie terenu stawu
hutniczego jako miejsca rekreacji wodnej wraz z

budową deptaka łączącego staw z kanałem
hutniczym w Zawadzkiem”, spraw dotyczących
utworzenia kąpieliska w ramach projektu oraz
dokonywanych zmian w trakcie realizacji inwestycji.
W przypadku rozbieżności proszę o wskazanie osób
odpowiedzialnych za nieścisłości (12 głosów „za”, 3
głosy „wstrzymujące się”).
2.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Pietrusiak – wniosek o zmiany w planie Sesji na 2011
r. zgodnie z załącznikiem (15 głosów „za”) oraz
wniosek o wyznaczenie radnej Brygidy Polak do prac
w Społecznej Komisji Mieszkaniowej (13 głosów
„za”).
3. Radny Piotr Beier – wniosek o rozeznanie
możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych w
okolicy gimnazjum dla uczących tam nauczycieli.
Spowodowane jest to licznymi skargami
mieszkańców ul. Powstańców Śl. 3 i 3 A na
zajmowanie ich miejsc parkingowych przez
nauczycieli (13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące
się”).
4. Radny Józef Romberg – wniosek o utworzenie
gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt
2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42. Zadaniem w/w
funduszu powinno być udzielanie dotacji celowej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub
dofinansowanie kosztów inwestycji. Głownie dotyczy
to wymiany starych pieców CO oraz montażu
solarów. Termin realizacji: 2 miesiące. (11 głosów
„za”, 3 głosy „wstrzymujące się”).
5. Radny Józef Romberg – wniosek do Burmistrza o
podanie do wiadomości radnych sposobu
zakończenia sprawy dotyczącej pracownika urzędu,
w której to sprawie zostały wydane dwa wyroki sądu
administracyjnego (WSA i NSA). Sentencje owych
wyroków jasno określają możliwości działania w w/w
sprawie. Termin realizacji wniosku: do przyszłej Sesji.
(7 głosów „za”, 7 głosów „wstrzymujących się).
6. Radny Józef Romberg – wniosek o podjęcie
działań mających na celu usunięcie z ulic 1 Maja oraz
Świerklańskiej tzw. „spowalniaczy” garbów, jako że
na dzień dzisiejszy nie spełniają one swoich zadań.
Jeżeli chodzi o „spowalniacz” na ulicy 1 Maja do
wniosku dołączam petycję mieszkańców z w/w ulicy,
mieszkających bezpośrednio w sąsiedztwie tego
garbu. Pod w/w petycja znajdują się 24 podpisy
bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców.
Termin realizacji: 2 tygodnie. (7 głosów „za”, 2 głosy
„przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących się”).
7. Radny Józef Romberg – wniosek o podjęcie
działań mających na celu odzyskanie kwoty 76.158
zł, wydatkowanej przez naszą gminę na
zabezpieczenie brzegów Małej Panwi oraz wałów
kanału Hutniczego po ostatniej tzw. powodzi od
odpowiednich organów odpowiedzialnych za ich
utrzymanie, remonty oraz odtwarzanie uszkodzeń.
Wniosek motywuję tym, iż sprawy te reguluje
odpowiednia ustawa, oraz tym, że dla naszej gminy
jest to ogromny ubytek w naszych finansach. Termin
realizacji: 1 miesiąc (14 głosów „za”).
Następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu
23 maja br., a zasadniczym tematem będzie
informacja na temat stanu realizacji inwestycji i
ewentualne zagrożenia wynikające z harmonogramu
robót zadania pn. Centrum Turystyczne Dolina Małej
Panwi (kinoteatr, staw). Wszystkie podjęte uchwały
oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
dostępne są na stronie www.zawadzkie.bip.pl.

Begegnung mit Zawadzkie – Spotkania z Wahrenbrück
W celu ożywienia współpracy pomiędzy
Zawadzkiem i Wahrenbrück grupka osób z
Wahrenbrück kilka lat temu założyła stowarzyszenie
pod nazwą „Begegnung mit Zawadzkie – Spotkania z
Wahrenbrück”. Działalność statutowa
stowarzyszenia polega m.in. na intensyfikacji
współpracy młodych mieszkańców obydwu miast,
szczególnie przez rozwijanie projektu wypoczynku
letniego dla dzieci szkolnych, wspieranie Domu
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem oraz
pielęgnowanie przyjaźni zawartych pomiędzy
mieszkańcami i nawiązywanie nowych. Założycielka
tej kilkunastoosobowej grupy jest znana wszystkim p.
Gertraud Schwerdtfeger. Od dwóch lat na czele
stowarzyszenia stoi pani Katrin Philipp, która
kontynuuje działalność swojej poprzedniczki. W
kwietniowy weekend 6-osobowa grupa zawitała do
nas po raz kolejny z przedświąteczną wizytą. Goście

rozpoczęli swój pobyt w Zawadzkiem od
spotkania z Burmistrzem Zawadzkiego.
Następnie przekazali do Ośrodka Pomocy
Społecznej zebrane przez mieszkańców
Wahrenbruck dary. Goście z Niemiec
spotkali się także z członkami koła
Parafialnego Caritas przy parafii św.
Rodziny w Zawadzkiem oraz dyrekcją i
pracownikami szkoły w Żędowicach. W tym
roku szkoła będzie gościć podczas wakacji
grupę dzieci z Wahrenbruck, w ramach
realizowanego od kilku lat programu
wymiany dzieci i młodzieży. Nasi niemieccy
przyjaciele podczas pobytu w Zawadzkiem
korzystali z gościnności braci z Domu
Pomocy Społecznej. Podopieczni
zawadczańskiego DPS są zresztą „oczkiem
w głowie” niemieckiego stowarzyszenia.

BURMISTRZ INFORMUJE
Czekamy na ogłoszenie przetargu
Teren nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę
cmentarza w Zawadzkiem w roku 2010, decyzją Nr ZZ2120/188/2009 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach, został wyłączony z
produkcji gruntów leśnych. W związku z przedmiotowym
wyłączeniem Gmina Zawadzkie zobowiązana była do
przekazania na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach następujące opłaty:
?
?
kwotę 92.215,97 zł z tytułu wyłączenia z produkcji
gruntów leśnych,
?
?
kwotę 3.095,40 zł z tytułu jednorazowego
odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu,
?
?
kwotę19.784,65 zł z tytułu opłaty rocznej za
użytkowanie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów
leśnych.
Dwie pierwsze kwoty były opłatą jednorazową i
konieczną do zapłaty przed przystąpieniem do wyrębu
drzew, natomiast opłatę roczną z tytułu trwałego
wyłączenia gruntów leśnych z produkcji Gmina
Zawadzkie jest zobowiązana uiszczać przez kolejne 10
lat w terminie do 30 czerwca każdego roku. Wysokość
opłaty rocznej jest uzależniona od średniej ceny
sprzedaży drewna ogłaszanej przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego i w roku 2011 opłata ta wynosi
22.408,79 zł.
Kolejną czynnością, jaką Gmina Zawadzkie zrealizowała
na przedmiotowym terenie były prace z zakresu
pozyskania i zrywki drewna wraz z wyciągnięciem
korzeni.
W chwili obecnej trwają procedury administracyjne
związane z ogłoszeniem przez Nadleśnictwo Zawadzkie
przetargu na zbycie nieruchomości pod rozbudowę
cmentarza w Zawadzkiem. Z informacji uzyskanych od
Nadleśnictwa Zawadzkie wynika, że zmieniona została
klasyfikacja gruntu w ewidencji i zmiana ta została
ujawniona w księgach wieczystych. Po uzyskaniu zgody
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a
następnie Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych
w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie ogłosi przetarg
na sprzedaż tego terenu i dopiero wówczas Gmina
Zawadzkie może nabyć na własność przedmiotową
nieruchomość. Uwzględniając powyższe można
przypuszczać, że gmina będzie mogła nabyć
przedmiotową nieruchomości najwcześniej w trzecim
kwartale 2011 r.

Trwa remont ul. Opolskiej
Mając na uwadze liczne zapytania i interwencje
mieszkańców gminy Zawadzkie dotyczące
bezpieczeństwa na remontowanym odcinku drogi 901 w
miejscowości Zawadzkie, zwróciliśmy się z zapytaniem
do zarządcy tej drogi - Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Opolu oddział terenowy w Oleśnie - jakie działania i w
jakim czasie będą podejmowane w celu poprawy
bezpieczeństwa na przedmiotowej drodze. W rozmowie
telefonicznej z Panią Teresą Zimoch Kierownikem
oddziału terenowego w Oleśnie uzyskano następujące
informacje. Aktualnie trwają prace polegające na
regulacji wjazdów (zjazdów) do posesji.
Wyregulowanych zostało już ok. 30 zjazdów. Od dnia 4
maja br. zaplanowano prace polegające na wykonaniu
oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linie
osiowe itp.). Ścieki przykrawężnikowe (korytka
odwadniające) będą wyrównywane masami
bitumicznymi. Zakończenie prac remontowych na w/w
drodze przewiduje się na koniec maja br.

Zmiany w planie zagospodarowaniu stawu
Trwają roboty budowlane przy „Zagospodarowaniu
terenu stawu hutniczego jako miejsca rekreacji wodnej
wraz z budową deptaka łączącego staw z kanałem
hutniczym w ramach projektu inwestycyjnego
„Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego
Dolina Małej Panwi””. Termin zakończenia robót
przypada na 30.09.2011r. , jednakże termin może być
zagrożony. Ze względu na zaistniałe błędy projektowe,

związane z deptakiem na murze oporowym i
mostkiem żelbetowym nad kanałem, Gmina zmuszona
jest do przeprojektowania części dokumentacji
projektowej polegającej na rezygnacji z mostku nad
kanałem oraz przeniesienia deptaka na wysokości
budynku przy ul. Powst. Śl. 11 na przeciwległy brzeg
kanału.
Z projektem zagospodarowania stawu można zapoznać

Staw i wędkarze
Usytuowany na terenie Zawadzkiego, popularnie
przez mieszkańców zwany, „staw hodowlany” pełni
funkcję zbiornika wodnego dla potrzeb zabezpieczenia
przeciw pożarowego i małej retencji. Cóż to oznacza?
Przede wszystkim to, iż w sytuacjach kryzysowych,
związanych z nadmiernym nagromadzeniem wód, woda
znajdująca się w tym zbiorniku zostanie „spuszczona”.
Natomiast drugą podrzędną rolą jest, to że może być on
wykorzystywany w celach rekreacyjny i wędkowania bez

uszczuplenia zasadniczego celu jego przeznaczenia.
Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Zawadzkie a
Polskim Związkiem Wędkarskim w Opolu określa zasady
korzystania z tego zbiornika. Nie ogranicza to jednak
dostępu naszych mieszkańców do korzystania z tegoż
obiektu. Zgodnie z zapisami porozumieniem Okręg PZW
ponosi wszelką odpowiedzialność i nadzór nad
„stawem”.

Przebudowa kinoteatru
Trwają roboty budowlano-remontowe oraz
instalacyjne przy przebudowie kinoteatru na budynek
Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem przy ul.
Dworcowej na działkach nr 430/7, 430/2 w ramach
projektu inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego
Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi”” - termin
zakończenia robót przypada na dzień 02 listopada 2011r.
Prowadzone roboty dociepleniowe budynku zostały
wstrzymane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
do czasu dostarczenia przez Wykonawcę aprobat
technicznych/deklaracji zgodności zastosowanych
materiałów dociepleniowych (styropian, kleje oraz płytki

klinkierowe) zgodnych z projektem technicznym. Na
ukończeniu są roboty dekarskie. Wewnątrz obiektu
trwają prace związane z wymiana instalacji elektrycznej i
wodno-kanalizacyjnej, wykonywane są tynki
wewnętrzne. Do wykonania pozostało min. Montaż
opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji c.o.,
wentylacja, remont posadzek, parkietu w dużej Sali
widowiskowej z remontem siedzisk, roboty malarskie i
licowanie ścian w sanitariatach z białym montażem,
montaż windy oraz zagospodarowanie terenu wokół
budynku.

Co dalej z przedszkolem w Kielczy
28 kwietnia 2011r., Gmina Zawadzkie rozpoczęła
procedurę odstąpienia(rozwiązania) od wiążącej z firmą
Buduj z Nami Henryk Tobiczyk z Krapkowic umowy nr
ZP341-1-1/2010 z 08 kwietnia 2010r na „Rozbudowę
szkoły podstawowej o przedszkole przy Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym przy ul. Szkolnej 1 w Kielczy”.
Mimo wielokrotnych pisemnych wezwań Gminy oraz
zapisów w dzienniku budowy dokonanych przez
inspektora nadzoru wzywających do kontynuowania
prac przez Wykonawcę robót, Wykonawca nie pojawił

się zarówno w Urzędzie jak i na budowie. Zgodnie z
zapisami umowy Wykonawca robót zapłaci kary
umowne za opóźnienia w wykonaniu prac licząc od
21.12.2010r do 28.04.2011r. tj 60 391,42 zł brutto ,oraz
kary umowne za odstąpienie od umowy tj 47 180,80zł
brutto.
Gmina po rozliczeniu z Firmą wykonawczą stanu
istniejącego budowy, przystąpi do wyłonienia nowego
Wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny
co dalej?
Gmina Zawadzkie od lat borykała się z problemem
niewystarczających warunków kształcenia na
poziomie gimnazjalnym w mieście Zawadzkie.
Budynek gimnazjum był przestarzały, a przede
wszystkim ciasny. Kubatura, stan techniczny
budynku, w porównaniu z liczbą uczniów, nie
spełniały w ogóle standardów edukacyjnych). Wobec
powyższych problemów władze samorządowe Gminy
Zawadzkie podjęły decyzję o utworzeniu Zespołu
Edukacyjno-Sportowego wykorzystując bazę
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem oraz
infrastrukturę sportową boiska Orlik 2012. Pierwszy
etap inwestycji przewidywał rozbudowę szkoły
podstawowej o część gimnazjalną wraz z zakupem
wyposażenia. Na budowę gimnazjum Gmina
Zawadzkie zaciągnęła kredyt w wysokości
6.650.000,00 zł. Zakupiono również część
wyposażenia gimnazjum ze środków własnych, po
otrzymaniu na ten cel części 0,6% rezerwy subwencji
oświatowej.
Na podstawie koncepcji utworzenia zespołu
Edukacyjno-Sportowego w Zawadzkiem opracowano
dokumentację projektową, która umożliwiła złożenie
wniosku o dofinansowanie zadania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Złożony w dniu 29.10.2009r wniosek do Opolskiego
Urzędu Marszałkowskiego dotyczył wspólnego
użytkowania przez uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum – ok. 570 uczniów z wszystkich sal i
wyposażenia dobudowanego gimnazjum. Koncepcja
ta wcześniej została uzgodniona i podpisana przez
dyrektorów szkoły podstawowej i gimnazjum podczas
spotkania z burmistrzem Zawadzkiego w dniu 14
września 2007r. Złożony wniosek, w związku z
ograniczeniem wartości dofinansowania do 800 tys. zł
zakładał finansowanie budowy gimnazjum oraz
zakupu wyposażenia w wysokości 799 874.51 zł ze
środków Unii Europejskiej. Zakup nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego do biblioteki, mediateki,
obserwatorium astronomicznego, pracowni
biologicznej, chemicznej, fizyki i językowej miał na
celu podniesienie jakości oferowanych usług
edukacyjnych nie tylko w gimnazjum, ale również w
szkole podstawowej. Uczniowie obu szkół zgodnie z
koncepcją utworzenia zespołu, mogliby korzystać z
wyposażenia nowoczesnych pracowni, prowadzić
samodzielne obserwacje i badania, co zachęcałoby
ich do samodzielnego zdobywania wiedzy i
poszerzania swoich horyzontów.
Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 14
kwietnia 2011 r poinformował Gminę Zawadzkie, że
projekt ten uzyskał dofinansowanie na kwotę 210 tys.
zł. Jednakże ze względu na negatywną opinię
dyrektorów szkół oraz grupy rodziców dotyczącej
utworzenia Zespołu Szkolno-Gminazjalnego w
Zawadzkiem, uzyskanie powyższej kwoty stoi pod
znakiem zapytania, ponieważ nie będzie możliwe
osiągnięcie zakładanego wskaźnika - 570 uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum korzystających z
efektów projektu. Rada Miejska w Zawadzkiem, w
dniu 28 marca 2011 r., podjęła uchwałę w sprawie
zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Zawadzkiem z zachowaniem odrębności rad
pedagogicznych i rad rodziców, co w zupełności
spełnia wymagania w/w projektu. Niestety, bez
pozytywnej opinii w tej sprawie Kuratora Oświaty
utworzenie zespołu nie dojdzie do skutku.
Przeciwnicy połączenia szkół wykluczają możliwość
korzystania przez uczniów szkoły podstawowej z sal
dydaktycznych w gimnazjum. Takie podejście
wyklucza realizację projektu. Konsekwencją
odstąpienia od realizacji projektu, wobec trudnej
sytuacji finansowej gminy będzie konieczność
rezygnacji z zakupów pozostałego wyposażenia sal,
takiego jak: meble, urządzenia wielofunkcyjne,
rzutniki, projektory, teleskop wraz z całym
wyposażeniem obserwatorium, terraria do pracowni
biologii, pulpit lektora z osprzętem do pracowni
językowych, itp. Ponadto nie będzie można rozliczyć
już zakupionego wyposażenia i uzyskać zwrotu
części poniesionych kosztów. Trzeba mieć również na
uwadze, iż Zarząd Województwa Opolskiego w
przypadku uzyskania dodatkowych środków może
zwiększyć Gminie Zawadzkie kwotę dofinansowania
nawet do ok.800 tys.zł. Reasumując, dalsze losy
Utworzenie Zespołu Edukacyjno-Sportowego w
Zawadzkiem oraz przyznanego dofinansowania
uzależnione są od pozytywnej opinii Kuratora Oświaty
oraz podjęcia uchwały o utworzeniu Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Zawadzkiem przez Radę Miejską w
Zawadzkiem.
A.Pietrusiak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Wiosenny rajd
Jubileuszowym, X Wiosennym Rajdem
Rowerowym Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi,
220 kolarzy z Oddziału Zakładowego PTTK w
Zawadzkiem rozpoczęło tegoroczny sezon.
Głównymi celami rajdu było uczczenie 60-lecia
działalności PTTK na Opolszczyźnie i
Roku
Turystyki Rodzinnej w PTTK, promowanie walorów
krajoznawczo-turystycznych obszarów leśnych Gmin
Zawadzkie i Kolonowskie oraz popularyzacja
turystyki rowerowej. Rajd miał charakter zlotu
gwiaździstego. Na jego metę na stadionie miejskim w
Zawadzkiem dotarły drużyny Szkolnych Kół
Krajoznawczo-Turystycznych PTTK z PG
Kolonowskie, PG Zawadzkie, PSP Staniszcze
Wielkie-Kolonowskie 3, PSP Staniszcze MałeSpórok, PSP Zawadzkie, ZSG Żędowice, ZSG

Kwalifikacja wojskowa

Kielcza, ZSS Zawadzkie, uczniowie z PSP w
Jemielnicy oraz drużyny seniorów: „Kamienie
Szlachetne” ze Strzelec Opolskich, Klub Turystyki
Rowerowej „Jednoślad” z Dobrodzienia, Sołectwo
Wierchlesie i Komisja Turystyki Kolarskiej OZ/PTTK
w Zawadzkiem. Na mecie czekały na uczestników
kiełbaski z rożna i napoje, po turystycznym posiłku
rozpoczęły się liczne konkurencje kolarskie.
Zorganizowano wyścig na czas, slalom oraz rzuty
lotkami. Zawodnicy walczyli ambitnie, zwycięzcy
otrzymali nagrody rzeczowe, medale i dyplomy.
Podziękowanie
Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK w Zawadzkiem
składa podziękowania za współpracę w organizacji
rajdu MOKSiR w Zawadzkiem i Nadleśnictwu
Zawadzkie

Zostań krwiodawcą!
Krew jest tkanką złożoną z komórek-krwinek
czerwonych, białych i płytkowych, które pływają w
części płynnej krwi zwanej osoczem lub plazmą.
Jedną z cech krwi ludzkiej jest jej zróżnicowanie
serologiczne-człowiek ma jedną z czterech grup krwi:
A, B, AB lub 0. Oprócz grupy krwi układu AB) człowiek
może posiadać na swoich krwinkach antygen Rh D.
Posiada go około 85 % ogółu ludności-taką
krew określa się jako Rh dodatnią. Pozostałe
15 % ludzi nie ma tego antygenu-ich krew
określa się jako Rh ujemną. Grupę krwi układu
AB) i Rh oznacza się u każdego potencjalnego
biorcy(pacjenta) po to, aby chory otrzymał do
przetoczenia zawsze zgodną grupowo krew lub
osocze. Dla wielu chorych jedynym ratunkiem
jest przetoczenie krwi. Czy możesz im pomóc?
TAK! Możesz zostać krwiodawcą.
1 kwietnia br. Zarząd Miejsko-Gminnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi im.dr Karola
Marcinkowskiego zorganizował kolejna akcję,
w której uczestniczyły 54 osoby. Klub
reaktywował swoją działalność w grudniu 2000
roku i od tej pory cyklicznie, co dwa miesiące,
organizuje pobór krwi na terenie naszej gminy.

Kolejna akcja przeprowadzona zostanie w dniu
3 czerwca 2011 roku w budynku Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem.
Zapraszamy. Na twoją krew i osocze czekają
tysiące chorych. A wszystkim dawcom należą się
słowa podziękowania.
GP

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

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa
dla mężczyzn rocznika 1992 z terenu gminy
Zawadzkie odbędzie się w dniach: od 8 10
czerwca 2011 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Strzelcach
Opolskich przy ul. 1 Maja 59 w godzinach od
9.00 do 10.00. Osoby stawiające się do
kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny
przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument
pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadane
dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez
nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom
wykształcenia lub pobieranie nauki.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w roku
1992, a także mężczyźni urodzeni w latach 1986 1990, którzy dotąd nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej. Do
kwalifikacji wojskowej wzywa się również:
- osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej;
- kobiety urodzone w latach 1987 1992, posiadające
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub
absolwentkami tych szkół lub kierunków;
- osoby, które złożyły wniosek do właściwego
wojskowego komendanta uzupełnień o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
zgodnie z art. 28 ust. 4b ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
nie zostały przeniesione do rezerwy.
Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji
wojskowej oznacza zgłoszenie się w określonym
terminie i miejscu przed powiatową komisją lekarską
oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
W razie zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego ponad 3 miesiące, osoba
podlegająca obowiązkowi stawienia się do
kwalifikacji wojskowej obowiązana jest zgłosić się do
właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta
miasta), który wyznaczy jej termin i miejsce stawienia
się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie
wezwania imiennego nie zwalnia od obowiązku
stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie
i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Osoby, które
nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed
właściwą komisją lekarską oraz wojskowym
komendantem uzupełnień w określonym terminie
i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których
przedstawienie zostało nakazane lub odmówią
poddania się badaniom lekarskim, zgodnie z art. 224
wyżej cytowanej ustawy, podlegają grzywnie albo
karze ograniczenia wolności. W razie niestawienia
się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej
przyczyny burmistrz z urzędu albo na wniosek
przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub
wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na
osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę
w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe
doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji
wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji

Zdrowie po godzinach
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

Od 1 marca mieszkańcy naszej gminy, w
przypadku nagłego zachorowania w nocy, weekend
lub święto, już po zamknięciu Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Eskulap w Zawadzkiem i
Medikor w Kielczy, będą mogli udać się po poradę do
najbliżej dyżurującej placówki medycznej. Nie
obowiązuje od tego czasu rejonizacja, więc możemy
udać się do najbliższych placówek np. w Strzelcach
Opolskich, tel. 77 4 61 32 91, bądź w Ozimku, tel. 77
42 73 400. Na terenie naszego województwa
zespołów lekarsko-pielęgniarskich jest 13.
Utrudnieniem dla naszych mieszkańców jest pomoc
pielęgniarska, którą świadczyły pielęgniarki w dni
wolne od pracy, polegająca między innymi na iniekcji
domięśniowej czy dożylnej. Niestety nie podpisana
umowa na wykonywanie tych zabiegów
spowodowała, że nasi mieszkańców nie mogą
korzystać z tych usług w ramach NFZ w naszych
„ośrodkach zdrowia”.
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Mieszkańcy z inicjatywą we własnych rękach

Dziękuję Ci, że dałaś mi życie, za to, że mogę istnieć,
Za to, że zawsze w potrzebie jesteś blisko i wspierasz mnie,
Te chwile razem spędzone, radosne i smutne,
nigdy nie będą stracone. Wzloty i upadki?
To nieistotne, dla mnie liczysz się tylko TY
Twe serce-Serce Matki!
Dziękuję Ci Kochana Mamo za to, że mnie bardzo kochasz. Twój
uśmiech otwarłaś dla mnie, zamknęłaś w sercu każdy smutek. Dziś
moje serce mówi: dziękuję Mamo za Twą miłość.
Ona pozostanie jak światło na całe moje życie.
Te życzenia to dla Was nasze Kochane Mamy. Pamiętajmy 26 maj
DZIEŃ MATKI

Wieści z żędowickiej szkoły
Recytują po niemiecku
12 kwietnia w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w
Żędowicach odbył się etap gminny konkursu
recytatorskiego ,,Jugend tragt Gedichte vor” ,,Młodzież recytuje poezję”. Celem konkursu jest
popularyzacja poezji niemieckojęzycznej ze
szczególnym uwzględnieniem utworów powstałych

na Śląsku. Konkurs odbył się w dwóch
kategoriach wiekowych.
Do eliminacji gminnych przystąpiło 9 uczniów szkoły
podstawowej oraz 15 gimnazjalistów.
Zadaniem
każdego z uczestników było wyrecytowanie dwóch
wybranych przez siebie utworów poetyckich w języku
niemieckim, a ocenie jury
podlegały: wymowa, intonacja,
dobór repertuaru oraz ogólne
wrażenie artystyczne. W kategorii
szkół podstawowych:
I miejsce zajęła Viktoria Spałek
(PSP Zawadzkie)
II miejsce Sybilla Dworaczek (PSP
Zawadzkie)
III miejsce Julia Skoluda (PSP
Zawadzkie) i Emilia Nowak (ZS-G
Kielcza)
W kategorii gimnazjum:
I miejsce zajął Dawid Wąsik (ZSG
Żędowice)
II miejsce Weronika Koronczok
(ZSG Żędowice)
III miejsce Dagmara Żyłka (PG 1
Zawadzkie)

Dzień ziemi
Dzień Ziemi obchodzono pod hasłem
,,Bądź EKO”. By podkreślić znaczenie życia w
zgodzie z ekologią wszyscy uczniowie i
nauczyciele w tym dniu ubrani byli na zielono.
Od rana dzieci i młodzież rozwiązywali
zagadki, opracowywali hasła, przygotowywali
interpretacje wierszy i inscenizacje na temat
ochrony środowiska, a także każda klasa
wykonała plakat. Kulminacyjną częścią dnia
był apel, na którym klasa trzecia przedstawiła
bajkę o Jasiu i Małgosi, a uczniowie
pozostałych klas zaprezentowali
przygotowane wiersze i plakaty. Dzieci z
wszystkich klas otrzymały ulotki o
postępowaniu ,,EKO”, by rozprowadzić je
wśród mieszkańców wsi. Dzień Ziemi został
zakończony wiosennymi porządkami wokół
szkoły.

Wyjaśnienie
W związku z zapytaniami czytelników
dotyczącymi lepszej jakości papieru, na którym
drukowane są Krajobrazy Zawadzkiego,
informujemy, że od stycznia br. druk gazety zlecony
jest firmie Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża w
Opolu, która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę
cenową. W ramach najniższej ceny firma gwarantuje
wysokiej jakości druk na papierze kredowym.
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Rada Miejska w Zawadzkiem przyjęła uchwałę
określającą tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatyw lokalnych. Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003
r. daje możliwość mieszkańcom gmin na współpracę
z jednostką samorządową, w celu wspólnego
realizowania zadania publicznego na rzecz lokalnej
społeczności. Mieszkańcy bezpośrednio lub za
pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą
złożyć wniosek o realizację inicjatywy lokalnej w
zakresie zadań określonych wskazaną ustawą.
Zadania publiczne zawierają się w między innymi
zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności
na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym; działalności charytatywnej;
działalności na rzecz mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego; ochrony i
promocji zdrowia; działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym; działalności wspomagającej
r o z w ó j g o s p o d a r c z y, w t y m r o z w ó j
przedsiębiorczości; działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; edukacji,
oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i
młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego; wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
turystyki i krajoznawstwa; porządku i
bezpieczeństwa publicznego; działalności na rzecz
r o d z i n y, m a c i e r z y ń s t w a , r o d z i c i e l s t w a ,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym; działalności na rzecz organizacji
pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w
ustawie.
W ramach inicjatyw mieszkańcy mogą zrealizować
wspólnie z gminą swoje pomysły, które wpisują się w
wyżej wymienionym katalogu zadań. Wkład
mieszkańców może zostać wniesiony w formie pracy
społecznej, formie rzeczowej lub finansowej
Mieszkańcy do 10 września każdego roku będą
mogli składać wnioski o zaplanowanie środków na
następny rok budżetowy, na realizację konkretnego
działania. Wszelki informacje oraz formularz
wniosku można uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Zawadzkiem, pokój nr 306. Formularz zgłoszeniowy
można również pobrać ze strony internetowej:
www.zawadzkie.pl w zakładce pliki do pobrania.
Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest
Wojciech Jagoda, kontakt telefoniczny pod
numerem 77 4623 112.

Sukces informatyków
Na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i
Informatyki Politechniki Opolskiej odbyły się III
Otwarte Mistrzostwa Opola w Programowaniu
Zespołowym. W konkursie wzięli udział studenci
uczelni wyższych oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych z województw opolskiego,
dolnośląskiego i śląskiego. Niewątpliwy sukces
odniosła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych w
Zawadzkiem, pod opieka Piotra Wiatrek, w składzie:
Jakub Konieczny, Damian Górniak i Przemysław
Drozd zajmując III miejsce wśród drużyn szkół
średnich. Mistrzostwa są okazją do wypróbowania
umiejętności zespołowego rozwiązywania
problemów informatycznych i algorytmicznych.
Zawody stwarzają także możliwość nawiązania
kontaktów między studentami i uczniami z różnych
szkół.

Matura
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie
z powodu śmierci
śp. Waldemara Więckowskiego
składają
Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady
Miejskiej w Zawadzkiem oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem

Maj piękny wiosenny miesiąc, kojarzący
się z kwitnącymi drzewami i wspaniałą pogodą
dla maturzystów jest niestety okresem
stresów i niepokoju. Nerwowe powtórki i
przygotowania skończą się w piątek 4 maja,
kiedy to odbędzie się pierwszy pisemny etap
egzaminu dojrzałości. Matura to nie kartkówka, to
wielki egzamin, który jest kluczem do dalszego etapu
nauki na uczelniach wyższych. Z drugiej strony nie
traktujcie jej jako „wyroku śmierci”.
Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy
połamania pióra, bezstresowej atmosfery i łatwych
pytań i tematów.

O co chodzi z tym MOKSiR-em
MOKSiR w Zawadzkiem został powołany uchwałą
Rady Miejskiej nr IXI/136/08 w dniu 13.06.2008r.
określającą jego nazwę jako Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji. Z zapisu tej uchwały tj.z § 1 ust.1.1
i ust. 2 wynika, że
- ust. 1.1 „z dniem 30.09.2008r likwiduje się gminną
jednostkę budżetową-Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem w celu
przekształcenia w gminną instytucję kultury
- i ust. 2, że mienie znajdujące się w użytkowaniu
likwidowanej jednostki przekazuje się na
wyposażenie tworzonej gminnej jednostki kultury
Cały problem pojawił się właśnie w tych zapisach.
Tworząc wcześniej w tej postaci MOKSiR
wyartukułowano, że w jego podstawowej działalności
jest KULTURA, nie Sport
(Miejski Ośrodek
Kultury.....), co zgodnie z Ustawą o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalneji i cytowanego
wyżej ust. 2 uchwały należało w ślad za tym
przekazać, na własność lub wieczyste użytkowanie
cały majątek na jakim prowadzi działalność
MOKSiR, tj. halę sportową, boiska, Dom Kultury,
kinoteatr, Orlik itp, czyli wielomilionowy majątek
gminy. Przekazując ten majątek, myśląc czysto
teoretycznie, może się zdarzyć, że po jakimś czasie
będzie on sprzedany, czy też pod niego zaciągnięte
zostaną pożyczki i tym samym szybko można się go
pozbyć (na co już gmina nie będzie miała wpływu).
To jakby jeden problem prawny. Drugi to taki, czy w
obecnym układzie prawnym można przekazać z
budżetu gminy na działalność MOKSiR-u dotację w
wys. ponad 1 mln zł, którą dotychczas co roku
przekazywano. Nie można. Pojawiła się więc

sytuacja, w której wiadomym stało się, że nie można
dopuścić do utraty majątku gminy i sytuacji
zamknięcia tej działalności ze względu na brak
możliwości przekazania jej środków finansowych.
Podjęto więc inicjatywę w postaci uchwały intencyjnej
pozwalającej na prawnym uregulowaniu tych działań,
czyli takich, które z jednej strony umożliwią
zachowanie majątku gminy, a z drugiej pozwala na
prawne dofinansowanie tych jednostek (w wielkości
kwot przyznanych w budżecie), bez zmiany
charakteru ich działalności i zatrudnienia.
Pomysł dot. rozdzielenia Kultury od Sportu i
powołania np.. Gminnego Ośrodka Kultury i
Gminnego Ośrodka Sportu (oczywiście nazwa jest na
dziś otwarta) polega na utworzeniu dwóch odrębnych
jednostki, przy czym Gminny Ośrodek Kultury będzie
samodzielną jednostką kultury, a Gminny Ośrodek
Sportu będzie jednostką organizacyjną gminy.
Różnica pomiędzy nim polegać będzie więc na tym,
że :
- Gminny Ośrodek Kultury będzie samodzielną
jednostką kultury, ze swoim majątkiem (np. część
Domu Kultury, który w 50 % jest własnością gminylub ew. inny składnik majątkowy), działającym w
oparciu o wsparcie finansowe gminy w postaci dotacji
(+ ewentualne własne środki pozyskane z
działalności), z zachowaniem obecnego stanu
zatrudnienia, zarządzanym przez Dyrektora lub
Kierownika (obecnie jest to Kierownik), wybranym w
drodze konkursu i
- Gminny Ośrodek Sportu, który będzie jednostką
organizacyjną gminy, działającą w oparciu o
sporządzony plan budżetowy (kwota jak dotychczas),

w której utrzymane zostanie zatrudnienie, i która
zarządzana będzie przez Dyrektora wybieranego
również w drodze konkursu
Taka forma organizacyjna jednostki sportu
spowodowuje, że jej finansowanie i rozliczanie
odbywać się będzie przez gminę.
Myślę, że będziemy mieli wreszcie działalność
kluturalno - sportową w gminie opartą na prawnym
działaniu i czytelnym finansowaniu.
Jedyna zmiana jaka może wystąpić w zarządzaniu w
kulturze to, że Kierownik (tak jest obecnie), może
nazywać się Dyrektorem.
Wprowadzenie tych zmian spowoduje, że z
obecnego budżetu gminy będzie można już
przekazać środki finansowe na działanie MOKSiR-u,
aż do zmiany organizacyjnej, którą
można
przeprowadzić po upływie 6 miesięcy od podjęcia
uchwały intencyjnej (czyli od września br.)
Dlaczego tak wcześniej to nie funkcjonowało, nie
potrafię na zdrowy rozsądek odpowiedzieć. Myślę, że
odpowiedź uzyskam w tym roku od RIO (Regionalnej
Izby Obrachunkowej), która zapowiedziała już
kompleksową kontrolę UMiG. Myślę, że tym
artykułem jak i innymi w przyszłości (oczywiście w
sprawach istotnych) rozwieję wszelkie „teorie
spiskowe” na temat podejmowanych działań przez
Radę Miejską .
W następnym wydaniu spróbuję w sposób czytelny
dla wszystkich, w oparciu o dokumenty i ponoszone
koszty finansowania przedstawić sytuację oświaty w
gminie.
A.Pietrusiak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Zawody Micro w Zawadzkiem
9 kwietnia to niewątpliwie przełomowa data w
środowisku modelarskim w Zawadzkiem. Po blisko
20 – letniej przerwie ponownie gościliśmy w naszej
miejscowości najlepszych zawodników z całej kraju,
którzy zajmują sią modelami samochodowymi.
Impreza pod nazwą Otwarte Mistrzostwa Polski Ligi
Micro Grand Prix Zawadzkiego 2011 organizowana
była przez Stowarzyszenie Klub Modelarski

wykładzinie dywanowej o pow. 400 m2. O godzinie
9.00 nastąpiło oficjalne otwarcie zawodów przez
Burmistrza Zawadzkiego pana Mieczysława
Orgackiego w obecności Przewodniczącego Rady
Miejskiej pana Andrzeja Pietrusiak, przybyłych gości
oraz wszystkich zawodników. Po krótkiej odprawie
ruszyła rywalizacja z podziałem na klasy dla juniorów
i seniorów. Modelarze walczyli o jak najlepsze wyniki
w wyścigach eliminacyjnych, a najlepsi z nich
zakwalifikowali się do finału. Wyścigi „mały
bolidów” w Zawadzkiem mogliśmy oglądać przez
cały dzień, a nawet je usłyszeć - relacje na żywo z
naszych zawodów prowadziło Radio Opole, a i
TVP oddział Opole był wśród nas obecny ze swoją
kamerą. Zawodnicy zaprezentowali wysoki
poziom umiejętności i techniki jazdy swoim
modelami. Pokonywali elementy toru
z
niesamowitą szybkością (nawet do 50 km/h)
czyniąc to bardzo precyzyjnie. Nie obyło się

Zawadzkie oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji.
W zawodach wystartowali modelarze z Nowej Rudy,
Ludwikowic Kłodzkich, Poznania, Wrocławia,
Bytomia, Opola oraz członkowie naszego
miejscowego klubu. Od samego rana w hali MOKSiR
czuć było atmosferę zawodów, gdzie przygotowany
został specjalny tor wyścigowy ułożony na

oczywiście bez widowiskowych pojedynków,
zderzeń, kraks czy efektownych dachowań, gdyż
taka już natura sportów samochodowych, chociaż
prezentowanych w wersji micro. Po całym dniu
zmagań nadszedł czas na podsumowanie rywalizacji
na torze. O godzinie 18.30 rozpoczęła się ceremonia
zakończenia oraz dekoracja zawodników. Miłą
niespodzianką dla wszystkich był występ Orkiestry
Dętej Miasta i Gminy Zawadzkie pod kierunkiem
pana Piotra Beiera - dziękujemy. Ciepłe słowa do
zawodników i organizatorów skierował Pan Burmistrz
i przy fanfarach orkiestry następowała dekoracja
zwycięzców poszczególnych klas. Pierwsze trzy
miejsca nagradzane były wielkimi pucharami,
dyplomami i nagrodami rzeczowymi, z pozostali
zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Po
rozdaniu trofeów odbyło sie losowanie nagród
spośród wszystkich zawodników- czapeczki, koszulki
i akcesoria modelarskie. Na koniec przy
akompaniamencie orkiestry były wspólne
pamiątkowe zdjęcia. Zawody modeli
samochodowych odbywały się ramach zadania
„Modelarstwo w Zawadzkiem 2011”, wpieranego
finansowo przez Gminę Zawadzkie. Pragniemy
serdecznie podziękować włodarzom naszej gminy,
Panu Dyrektorowi MOKSiR-u za współpracę przy
organizacji imprezy, wszystkim sponsorom
i darczyńcom oraz rodzicom naszych modelarzy za
zaangażowanie i pomoc. Mamy nadzieje, że zawody
modeli samochodowych w Zawadzkiem wpiszą się
na stałe w kalendarz imprez naszej gminy z udziałem
jeszcze większej liczby mieszkańców.
K. Wasik

Procesja z krzyżem
Zawadczanie wspólnie uczestniczyli w
Drodze Krzyżowej, która przeszła ulicami
miasta. To szczególne nabożeństwo
wielkopostne
o
charakterze adoracyjnym jest symbolem
pojednania wiernych. Uroczysta droga
krzyżowa rozpoczęła się w kościele św.
Rodziny, następnie mieszkańcy przeszli
ulicami miasta do kościoła Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
Najważniejszym elementem procesji
był krzyż - symbol pokuty, pojednania i
zwycięstwa. Cieszy to, że w
przedświątecznym zamieszaniu
mieszkańcy Zawadzkiego znaleźli czas i
w ten sposób wyrazili swoja wiarę. W
procesji-nabożeństwie Drogi-Krzyżowej
wzięło udział kilkuset mieszkańców
naszej gminy.
GP
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Procesja konna
Stało się już tradycją, że w drugi dzień świąt
wielkanocnych odbywa się międzyparafialna
procesja konna. Ten piękny zwyczaj w naszej gminie
zainicjował w 1988 roku ks. Leonard Makiola, wikary
z Żędowic. Trudno jednoznacznie stwierdzić, skąd
wziął się zwyczaj procesji konnych, zwanych
wielkanocnymi kawalkadami, gdyż na ich temat jest
wiele hipotez. Na pewno jest to bardzo stary zwyczaj i
zachował się tylko na Śląsku. Niektórzy badacze jego
genezę wywodzą aż z epoki brązu i kultu słońca, inni
twierdza, ze wywodzi się ze średniowiecza.. Na Śląsk
zwyczaj ten najprawdopodobniej przynieśli
niemieccy koloniści. Jeszcze w XIX wieku zwyczaj
procesji konnych był dużo bardziej popularny. Dziś
przetrwał jedynie w Raciborzu, Pietrowicach
Wielkich, podgliwickiej Ostropie i w naszej gminie.
Jest za to bardzo popularny u naszych zachodnich
sąsiadów oraz w Tyrolu i Szwajcarii. Trasa wiedzie co
roku polnymi drogami z kościoła w Żędowicach pod
kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Zawadzkiem. Na czele procesji jedzie na koniu
ksiądz ubrany w szaty liturgiczne, w pierwszej
bryczce znajduja sie insygnia wielkanocne oraz
księża prowadzący śpiew i modlitwy. Śpiewane są
pieśni wielkanocne, odmawiany jest różaniec i
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu rolnicy
wraz z proboszczami wyruszają w objazd
okolicznych pól i łąk, prosząc wspólnie o dobre plony,
błogosławieństwo w pracach oraz ochronę przed
gradobiciem i innymi klęskami.

Cieszy, że w tym roku po raz 26, pomimo przeszkód
różnego rodzaju, ta piękna tradycja jest nadal
pielęgnowana i stanowi dużą atrakcję w regionie.

Foto: W. Kimak

Dostojni Jubilaci
W miesiącu kwietniu dwóch mieszkańców naszej
gminy obchodziło jubileusze swoich urodzin.
Najpierw 18 kwietnia swoje 95 urodziny obchodziła
pani Maria Sopot z Kielczy.
Pani Maria to pogodna, uczuciowa osoba, która
cieszy się tym co przynosi jej każdy kolejny dzień.
Urodziła się w Kolejce koło Dobrodzienia. Pochodzi z
rodziny w której była jednym z jedenaściorga dzieci.
Do Kielczy przeprowadziła się po ślubie. Razem z
mężem prowadziła gospodarstwo rolne. Doczekała
się 6 dzieci, 10 wnuków i 22 prawnuków.

Obecność, czy choćby zainteresowanie każdego z
nas, także wpływa na podtrzymanie tej pięknej
tradycji.

24 kwietnia swoje 90 urodziny świętował pan Karol
Szolc z Zawadzkiego. Pan Karol jest znaną osobą w
Zawadzkiem, gdyż świadczył mieszkańcom usługi
szewskie. Życiowe motto pana Karola to hasło „Praca
receptą na długie życie”. Jest w pełni samodzielny.
Doczekał się 2 córek i 1 syna, 6 wnuków i 2
prawnuków.
Na ręce Pana jubilatów płynęły życzenia zarówno od
najbliższych, sąsiadów, przyjaciół, jak również od
władz samorządowych naszej gminy. Szanownym
Jubilatom życzymy wiele zdrowia i pogody ducha.

Piękna wieś - konkurs
Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą
517/2011 z dn. 08 kwietnia 2011r. ogłosił kolejną
edycję konkursu "Piękna Wieś Opolska 2011".
Motto konkursu brzmi "Opolska wieś przyszłości",
a kryteria oceny w kategoriach "Najpiękniejsza wieś"
oraz "Najlepszy start w odnowie wsi" odnoszą się do
wdrażanego modelu "Wieś przyszłości". Konkurs
odbywa się 4 kategoriach: Najpiękniejsza Wieś,
Najpiękniejsza zagroda wiejska, Najlepszy start w
odnowie wsi oraz Najlepszy Projekt Odnowy Wsi.
Zgłoszenia do konkursu dokonuje burmistrz.
Regulamin dostępny jest na stronie
www.odnowawsi.eu oraz w referacie Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Gminy, pok. 304. Na
zgłoszenia do konkursu czekamy do dnia 16 maja
2011r., pod numerem telefonu 77 46 23 113.

Zapraszamy do Muzeum

Poznały i pokochały tę piękną sztukę
W Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowicach
odbył się jubileuszowy 20 Wojewódzki Konkurs
Kroszonkarski dla dzieci i młodzieży. Wzięło w nim
udział około 100 uczestników.
Każdy z uczestników zgłaszał do konkursu trzy swoje
dzieła: dwa przygotowane wcześniej i jedno zrobione
na miejscu pod okiem obserwatorów. Nie mogło tam
zabraknąć przedstawicielek naszej gminy, które
spisały się brawurowo. Weronika Bujara z Kielczy
zajęła I miejsce, Agata Spik z Żędowic zajęła III
miejsce, a Beata Czapla i Ewelina Strzelbicka,
również z Żędowic otrzymały wyróżnienia

W imieniu Muzeum Śląska Opolskiego w
Zawadzkiem oraz Fundacji Rozwoju Śląska oraz
Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu serdecznie
zapraszamy w okresie od 14 maja do 10 lipca 2011
roku do zwiedzenia wystawy czasowej „Reseziel:
Schlesien/ Cel podróży: Śląsk”, która została
przygotowana przez Muzeum Śląskie w Görlitz.
Wystawa dotyczy podróżowania na Śląsk, które
zaczęło być popularne w XVIII wieku. Bilety wstępu
kosztują odpowiednio: 5 zł bilet normalny, 3 zł bilet
ulgowy. Bilet umożliwia także zwiedzanie wszystkich
wystaw w gmachu głównym Muzeum Śląska
Opolskiego przy Małym Rynku 7. W soboty, w godz.
10.00-15.00 wstęp do Muzeum jest wolny od opłat.
Kilka stanowisk został o przygotowanych specjalnie z
myślą o najmłodszych.

Centra Internetowe już działają
Od 2 maja br. w Kielczy i Żędowicach rozpoczną
działalność Centra Internetowe. Zlokalizowane będą
w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych.
W Kielczy będzie możliwość darmowego korzystania
z dostępu do internetu w poniedziałki, środy i piątki
w godzinach 17.00 do 19.00. W Żędowicach
natomiast w poniedziałki, czwartki i piątki od godziny
17.00 do 19.00.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !!!

GP

Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram
odpadów komunalnych.
Zbiórka odpadów

Weronika Bujara
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Agata Spik, Beata Czapla, Ewelina Strzelbbicka

selektywnej zbiórki

zbiórka odpadów segregowanych i
gromadzonych selektywnie (makulatura,
szkło białe i kolorowe, tworzywa szt.) w
workach dostarczanych bezpośrednio na
posesje w zabudowie jednorodzinnej

Data

20 maj

Najbardziej ukwiecony balkon
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.

Rada Regentów
Już po raz 17-ty
Klub Karate „Nidan”
zorganizował turniej
karate „Rada
Regentów”, który
odbył się 16 kwietnia
2011 roku na obiekcie
sportowym MOKSiR.
Do rywalizacji
przystąpiło 242
zawodników z 16
klubów w tym jeden z
czeskiego Jesenika.
Przeprowadzono 18
konkurencji kata
indywidualnego, 6
konkurencji kata drużynowego i 26 konkurencji
kumite. Turniej dla zawodników z Nidana zakończył

Zgłoszenia można składać do 1 lipca 2011 r.
Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Jak uzyskać zezwolenie na wycinkę drzewa?
Nie wszyscy wiedzą, że nie można wyciąć
drzewa lub krzewu samowolnie. Trzeba mieć
zezwolenie. Ich usunięcie bez wymaganego
zezwolenia naraża usuwającego na
karę
administracyjną.
Podstawową zasadą jest, że usunięcie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Burmistrza
Zawadzkiego na wniosek posiadacza
nieruchomości. Jeżeli posiadacz nie jest
właścicielem nieruchomości, to do wniosku musi
dołączyć zgodę jej właściciela. Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien
zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w art.
83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Druki
przygotowanych wniosków są dostępne w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13 w pok.
303. Wymóg uzyskania zezwolenia nie dotyczy m. in.
drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat
oraz drzew i krzewów owocowych (wyjątek: drzewa i
krzewy rosnące na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków, które wymagają zezwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Tego
rodzaju drzewa i krzewy właściciel bądź posiadacz
nieruchomości może usunąć, nie zgłaszając nawet
tego faktu Burmistrzowi Zawadzkiego. Za usunięcie
drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości ponosi
opłaty. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do
wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów. Osoby fizyczne nie ponoszą opłat, chyba
że usunięcie drzew jest związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Oprócz powyższego, nie
pobiera się opłat m.in. za usunięcie drzew i krzewów,
które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego
bądź kolejowego, a także drzew, które obumarły lub
nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn
niezależnych od posiadacza nieruchomości. Należy
jednak pamiętać, że usunięcie drzewa lub krzewu
bez wymaganego zezwolenia wiąże się z
obowiązkiem opłacenia administracyjnej kary
pieniężnej. W zależności od gatunku i obwodu pnia
drzewa oraz w przypadku krzewów od powierzchni
porośniętej krzewami wysokość administracyjnej
kary pieniężnej może wynosić od kilku do
kilkudziesięciu tysięcy złotych, za jedno usunięte
drzewo lub krzew. Inne procedury obowiązują w
przypadku usuwania drzew z lasów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa, czyli tzw. „lasów
prywatnych”. Drzewa z terenów „lasów prywatnych”
mogą być usuwane w sposób określony w
uproszczonym planie urządzenia lasu, zawierającym
skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do
zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące
gospodarki leśnej. Jednym z najważniejszych
ustaleń planu urządzeniowego lasu jest określenie
ilości przewidzianego do pozyskania drewna. Chcąc
usunąć drzewa z „lasu prywatnego” należy się
zwrócić do Starosty Strzeleckiego, który na
podstawie posiadanych dokumentów wyrazi zgodę
bądź odmówi zgody na usunięcie wskazanych przez
wnioskodawcę drzew i wystawi właścicielowi lasu
dokument stwierdzający legalność pozyskania
drewna.
GP

się pełnym sukcesem, ogółem wywalczyli 9
złotych, 21 srebrnych i 29 brązowych medali co
pozwoliło im zająć pierwsze miejsce w klasyfikacji
punktowej. Złote medale wywalczyli:
1. Kaczka Kacper w konk. kumite indywidualne
chłopców 7 lat i młodsi (fantomy)
2. Grejner Wiktoria w konk. kumite indywidualne
dziewcząt 10-11 lat (+40 kg)
3. Trepka Karolina w konk. kumite indywidualne
dziewcząt 14-15 lat (-54 kg)
4. Szponder Natalia w konk. kumite indywidualne
dziewcząt 16-17 lat (Open).
5. Budnik Paweł w konk. kumite indywidualne
chłopców 10-11 lat (+45 kg).
6. Pawlak Dawid w konk. kumite indywidualne
chłopców 12-13 lat (-55 kg).
7. Sworeń Dariusz w konk. kumite indywidualne
chłopców +18 lat (-67 kg).
8. Zespół: Dariusz Sworeń, Bartłomiej
Barański i Marcin Zadrożny w konk. kata
druż. chł. 14 lat i starsi.
9. Zespół: Grejner Wiktoria, Krawiec
Aleksandra i Grzeczkowicz Daria w konk.
kata druż. dz. 10-13 lat.
Podziękowanie
Zarząd Klubu Karate NIDAN składa serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy wspomogli
organizacje tegorocznego turnieju.
Organizację Turnieju dofinansowała Gmina
Zawadzkie w ramach realizacji zadania
publicznego oraz Drukarnia Sil-Veg-Druk z
Lublińca, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem,
Spółka Zaw-Kom, Firma PK Activeplus,
Zakład Euro-Okna Kapica p. Roman Kapica,
Restauracja Zielona Oberża p. Roman
Sprancel, MOKSiR w Zawadzkiem, p. Jerzy
Thiel.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
MOJE BOISKO – ORLIK 2012
1.

Boiska są czynne:
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego
poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 15.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
poniedziałek piątek
godz. 16.00 - 21.00
sobota
godz. 15.00 - 21.00
niedziela
godz. 15.00 - 20.00
2. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne,
techniczne lub inne.
4. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur animator sportu.
5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników
prowadzonego przez animatora sportu.
6. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji po uzgodnieniu z instruktorem sportu. tel.
607532780
7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
9. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi
korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
a. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
b. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.
rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
c. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
Adam Trojok
d. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
e. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
f.
zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
g. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
h. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
i.
przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku;
j.
wprowadzania zwierząt;
k. korzystania z boisk bez zgody animatora sportu.
12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje
animator sportu, który w zależności od sytuacji może:
o
nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
o
zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
o
nakazać opuszczenie terenu boisk.

1.
2.
3.

MOKSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag
animatora sportu.
Dyrektor Labus
MOKSiR Zawadzkie
Maksymilian
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Najlepsi z najlepszych
Podsumowanie XV Plebiscytu na 10 Najlepszych
Sportowców-Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Opolskiego za 2010 rok odbyło się
27 kwietnia 2011 rok w sali konferencyjnej Miejskiego
Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich
Olimpijczyków. Organizatorem plebiscytu jest
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Opolu oraz
Urząd Marszałkowski w Opolu. Nasz klub do
Plebiscytu zgłosił troje zawodników i cała trójka
uznaniem kapituły za swoje osiągnięcia zasłużyła na
miejsce w pierwszej dziesiątce.
Podsumowanie zakończyło się dla nas
całkowitym sukcesem, najlepszym
sportowcem-uczniem została Natalia
S z p o n d e r, k t ó r e j n a j w i ę k s z y m
osiągnięciem w 2010 roku było
wywalczenie 2 srebrnych i 1 brązowego
medalu na Mistrzostwach Europy Karate
Shotokan oraz zdobycie Mistrzostwa
Polski. Na czwartym miejscu uplasował
się Dariusz Sworeń, jego największym
sukcesem było wywalczenie 3-go miejsca
na Mistrzostwach Europy Karate Shotokan
i 1-go miejsca na Mistrzostwach Polski. Na
szóstym miejscu znalazł się Bartłomiej
Barański, jego największym osiągnięciem
było wywalczenie 1-go miejsca na
Mistrzostwach Polski. Wręczenia nagród

dokonywał Dyrektor Departamentu Sportu i
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Pan Lucjusz
Bilik oraz Prezes Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego pan Włodzimierz Gos.
Wręczono również symboliczne podziękowania dla
trenerów
i nauczycieli wychowania
fizycznego, które w imieniu Pana Marka Kota
nauczyciela wychowania fizycznego, odebrał obecny
na uroczystości Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Zawadzkiem Pan Ryszard

Wieści z sołectwa
Kielcza
ZAPROSZENIE
•15 maja – występ dzieci Zespołu Szkolno
Gimnazjalnego w Kielczy z okazji Dnia Matki,
godz. 15.00, Kościół pw. św. Bartłomieja Ap.
• 5 czerwca – festyn w podziękowaniu rodzicom za
udział w malowaniu szkoły
OGŁOSZENIE
• Zbieranie podatków oraz opłat za wywóz
nieczystości (Remondis) miejsce: Zabytkowa Chata
w Kielczy, termin: 12,14,16 maja w godzinach
8.00 – 9.00 oraz 16.00 – 18.00

Żędowice
OGŁOSZENIE
Zbieranie podatków oraz opłat za wywóz nieczystości
(Remondis) miejsce: budynek Zespołu szkolno
gimnazjalnego w Żędowicach termin: 13,14,16 maja
w godzinach 9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 18.00

Zaproszenie
W najbliższym czasie stowarzyszenie LGD
Kraina Dinozaurów weźmie udział w
przedsięwzięciach, podczas których będzie
p r o m o w a ć s w o i c h c z ł o n k ó w. W i m i e n i u
stowarzyszenie zapraszamy zainteresowane osoby
oraz organizacje do uczestnictwa w następujących
przedsięwzięciach:
29 maja br. stowarzyszenie będzie promować siebie i
swoich członków na III Jarmarku Opolskich
Lokalnych Grup Działania na Górze św. Anny. Osoby,
stowarzyszenia oraz zespoły lokalne, pragnące
zaprezentować się na jarmarku proszone są o
zgłaszanie się do biura stowarzyszenia.
W dniach 11-12 czerwca br. w Turawie LGD Kraina
Dinozaurów będzie współorganizatorem II Śląskiego
Turnieju Kulinarnego, w którym wziąć udział mogą
osoby fizyczne, grupy zorganizowane oraz
przedsiębiorstwa gastronomiczne. Zadaniem
uczestników będzie ugotowanie tradycyjnych potraw
lokalnych, które będą oceniane przez jury.
Szczegółowe informacje nt. powyższych imprez
można uzyskać w biurze w Spóroku, tel. 77 46 11
228. W imieniu stowarzyszenia serdecznie
zapraszamy do udziału!

„Kolej na orkiestrę czyli
opolski ekspres dęty”

Mamy wyjątkową przyjemność serdeczne
zaprosić do wzięcia udziału w projekcie „Kolej na
orkiestrę czyli opolski ekspres dęty”, a tym
samym uświetnienia, jednego z najoryginalniejszych
i jednocześnie najprzyjemniejszych wydarzeń w
życiu kulturalnym regionu. Mowa o koncercie
Orkiestry Politechniki Opolskiej oraz zespołu EL12
Opole Politechnic Band i orkiestr partnerskich, które
tym razem opuszczą mury uczelni i wzorem
średniowiecznych trubadurów wyrusza w podróż,
aby rozwieźć muzykę po całej Opolszczyźnie i
wystąpić w miejscach, w których jedynym dźwiękiem
Laureaci kla
był dotąd gwizd lokomotywy: na dworcach. 4
czerwca, w sobotę, pociąg z orkiestrą przejedzie
trasą Opole Główne – Zawadzkie – Krasiejów –
Kolonowskie – Ozimek – Chrząstowice – Opole
Główne. Mamy nadzieję, że przygotowany przez
dyrygenta Przemysława Ślusarczyka występ
Orkiestry Politechniki Opolskiej, wspartej przez
Orkiestrę Zespołu Szkół Elektrycznych im. T.
Kościuszki w Opolu, a także Jemielnicką Orkiestrę
Dętą oraz zespołu EL12 Opole Politechnic Band, jako
niewątpliwie barwna i wartościowa atrakcja, ożywi
kulturalny pejzaż okolicy i zostanie dobrze odebrany
przez lokalną – i jak się spodziewamy – licznie
przybyłą publiczność. Informacje dotyczące
naszego przedsięwzięcia są prezentowanie na
stronie: http://www.kolejnaorkiestre.po.opole.pl
l u b h t t p : / / w w w. k o l e j n a o r k i e s t r e . a r t . p l .
Szczegółowy rozkład jazdy zostanie opublikowany
na stronie na 10 dni przed planowanym terminem
wyjazdu.Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do
wzięcia udziału w wydarzeniu !
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Współpraca międzyszkolna

O tym się mówi, o tym się słyszy

Już od 4 lat, uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych w Zawadzkiem wraz z opiekunem
Samorządu Uczniowskiego, Agnieszką Miksą,
systematycznie przeprowadzają
warsztaty plastycznotechniczne dla uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem. Na wspólnych
zajęciach organizowanych przy
okazji zbliżających się świąt lub
innych ważnych uroczystości,
młodzież nadzoruje prace,
pomaga swoim młodszym
koleżankom i kolegom lub
doradza, jak łatwiej i dokładniej
wykonać zadania. W ten sposób
powstają niepowtarzalne,
efektowne, a przede wszystkim
własnoręcznie wykonane, kartki
świąteczne, ozdoby z origami
lub oryginalne odlewy
gipsowe.20 kwietnia uczniowie
kl.I a i III b – zaskoczyli swoich
starszych kolegów z ZSZ
składając wizytę w naszej
szkole. Spotkali się tu m. in. z

dyrektorem szkoły, by podziękować za
dotychczasową współpracę i wyrazić chęć realizacji
dalszych wspólnych projektów.

Zapraszamy na szkolenie

Świąteczne kiermasze

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”
zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie
przygotowujące do aplikacji o środki w ramach
naboru wniosków na małe projekty, które odbędzie
się w dniu 11 maja 2011 roku (środa) o godzinie 15.30
w siedzibie LGD w Spóroku, ul Guznera 3. Szkolenie
odbędzie się dwuetapowo. Zgłoszenia na formularzu
dostępnym na stronie www.krainadinozaurow.pl
należy przesyłać na adres e-mail
krainadino@onet.eu lub fax. 774611228 do 9 maja
2011 r.

Kolorowe pisanki, stroik, palmy wielkanocne,
drożdżowe baranki można było nabyć podczas
wielkanocnego kiermaszu, który odbył się w niedzielę
palmową w parafii św. Rodziny w Zawadzkiem.
Nasze tradycyjne ludowe ozdoby wykonane zostały
przez Panie z Parafialnego Caritas. Wszystkie
ozdoby cieszyły się dużym powodzeniem, a
środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone
zostaną na działalność Caritas oraz
dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z
Ogniska Środowiskowego w Zawadzkiem.

Mieszkańcy! Wysypujcie śmieci w wyznaczonych do
tego celu miejscach, starajcie się utrzymać gminę w
czystości. Niektórzy mieszkańcy Zawadzkiego
zamiast wyrzucać śmieci do własnego kubła wywożą
je do kontenerów na parkingu przy cmentarzu w
Zawadzkiem.
***
Amatorzy szybkiej jazdy na motocyklach rozpoczęli
sezon. Czy Policja nie może czegoś zrobić?
***
Mieszkańcy Nowego Osiedla narzekają na
kierowców, którzy jeżdżą zbyt szybko po drogach
osiedlowych. Tylko na tym osiedlu nie ma progów
zwalniających. Dlaczego? Czy bezpieczeństwo tych
dzieci jest mniej ważne?

Polska Biega, pobiegnij i Ty!

GP

Już w miesiącu maju cała POLSKA BIEGA!
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji, która z
roku na rok zatacza coraz szersze kręgi. To bieg po
zdrowie, nie majmy nic wspólnego z biegiem
wyczynowym i rywalizacja. Do naszej
zawadczańskiej akcji Polska Biega zaprasza, już po
raz trzeci, Siłownia „Maximus”, która jest
koordynatorem biegu na naszym terenie. W sobotę
21 maja o godzinie 16.00 serdecznie zapraszamy
na stadion miejski w Zawadzkiem. Uwierzcie
Państwo, że każdy sprosta wymogom biegu, a po
jego zakończeniu czeka mnóstwo niespodzianek
przygotowanych przez właściciela siłowni Marcina
Bula. Do zobaczenia na starcie.

PTTK zaprasza
Termin
14 maj
29 maj

Nazwa imprezy

XXX Jubileuszowy Zlot Śladami Dawnego
Hutnictwa „Regolowiec 2011”
Rajd Młodzieży Szkolnej „Góry
Opawskie 2011” z okazji Dnia Dziecka

Jedziemy do Aten!
Na początku grudnia 2010r. do Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem dotarła
informacja, iż czterech zawodników Sekcji Olimpiad Specjalnych „Filip” i „Leśne
Skrzaty” dostało powołanie do kadry Polski w koszykówce na Letnie Światowe Igrzyska
Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w Grecji w Atenach. Zawodnicy ci w 2009 roku
reprezentowali województwo opolskie w krajowych igrzyskach, które odbywały się w
Kielcach. Reprezentacja województwa zajęła wówczas I i II miejsce w Polsce. Dzięki
temu sukcesowi Marcin Kias, Radosław Kuczek, Tomasz Solecki i Damian Krzysiek
będą reprezentować nasz kraj na Światowych Igrzyskach. Zawodnicy ci trenują na co
dzień pod okiem nauczycieli ZSS Zawadzkie Piotra Nawrota i Artura Walkowiaka.
Pierwsze zgrupowanie kadry Polski, która weźmie udział w Światowych Igrzyskach, a
więc i nasi zawodnicy spotkali się na zgrupowaniu w Spale. Obóz był bardzo udany,
dostarczył zawodnikom wielu miłych wrażeń, dał możliwość zapoznania się z innymi
sportowcami, a program zajęć integracyjnych pozwolił nawiązać nowe przyjaźnie.
W trakcie obozu zawodnicy mieli okazję spotkać się z mistrzami olimpijskimi min. z
Tomaszem Sikorą, Szymonem Ziółkowskim, Piotrem Małachowskim oraz reprezentacją
Siatkarzy Juniorów. Do kadry na
Igrzyska wyłonieni zostali
również trenerzy, którzy będą
reprezentować nasz kraj w
Światowych Igrzyskach.
Trenerem kadry Polski w
Koszykówce wybrany został
nauczyciel Artur Walkowiak.
Jest to ogromne wyróżnienie za
wkład pracy jaką wykonuje z
młodzieżą. Światowe Igrzyska
odbędą się w dniach 25
czerwiec do 4 lipca.

VI Gminne Dyktando Ortograficzne
31 maja 2011 roku o godzinie
16.00 w Publicznej Szkole
Podstawowej w Zawadzkiem
odbędzie się VI Gminne Dyktando
pod hasłem: „Mistrz Ortografii
Gminy Zawadzkie”.
Zapraszamy do udziału dzieci,
młodzież i dorosłych. Zgłoszenia
należy przesłać w terminie do
29 maja 2011 roku. Zgłoszenie
można dokonać w formie ustnej lub
fax. pod nr telefonu 774616375, w
formie elektronicznej na email:
zawadzkiepsp@poczta.onet.pl,
w formie pisemnej na adres PSP
ulica Opolska 47, 47-120 Zawadzkie.
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A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom

Od 1 maja można korzystać z Skate Parku przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Dostęp do obiektu jest
nieodpłatny jednak, aby w sposób bezpieczny go wykorzystywać należy ściśle stosować się do zaleceń
regulaminu.

REGULAMIN SKATE PARKU
1.

Warunkiem korzystania ze Skate Parku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego
Przestrzeganie.
2.
SKATE PARK nie jest placem zabaw !
3.
Skate park jest czynny codziennie od godziny 06:00 do 22:00.
4.
Korzystanie ze skate parku jest bezpłatne.
5.
Użytkownicy korzystają za skate parku na własną odpowiedzialność.
6.
Od korzystających ze skate parku wymaga się szczególnej ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
7.
Urządzenia w obrębie skate parku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na
deskorolkach, rolkach oraz rowerach BMX z podstawowymi umiejętnościami.
8.
Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie dwie osoby.
9.
Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest
zabroniona.
10. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na terenie skate parku wyłącznie
pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie
udokumentowanych.
11. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
12. Zabrania się:
·
palenia tytoniu podczas korzystania ze skate parku,
·
wnoszenie oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie skate parku,
·
przebywanie po spożyciu alkoholu i innych używek na terenie skate parku,
·
wprowadzania i wpuszczania psów na obiekty skate parku,
·
używania skate parku do innych celów (np. gry w piłkę),
·
wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających skate
park,
·
jazdy na hulajnogach,
·
jazdy na rowerach innych niż BMX,
13. Za wypadki na terenie skate parku, nie spowodowane zaniedbaniami administratora obiektu, wyłączną
odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń skate parku.
14. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skate parku jest zabronione.
15. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego
regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
16. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi użytkownik, w
związku z czym, za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania skate parku
administrator skate parku nie ponosi odpowiedzialności.
17. Osoby przebywające na terenie skate parku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z
urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu.
18. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznanie się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
PAMIĘTAJ !!!
Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji
bez sportowego przygotowania.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

12

Kilka ważnych zasad
1. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki,
Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna,
Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste,
Uszkodzenia przeszkód natychmiast sygnalizuj administratorowi skate parku,
Respektuj i szanuj słabszych od siebie,
Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu,
Doceń pracę, jaką wkłada administrator skate parku w jego utrzymanie,

Nabór do przedszkoli zakończony
Do końca miesiąca marca br. można było składać
wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola z terenu
gminy Zawadzkie na rok szkolny 2011/12. Na terenie
gminy Zawadzkie funkcjonują 4 przedszkola- dwa
przedszkola w mieście tj.: Przedszkole Publiczne Nr
2 z Oddziałem Integracyjnym oraz Przedszkole
Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym oraz dwa
przedszkola w sołectwach tj.: Przedszkole Publiczne
w Żędowicach i Przedszkole Publiczne w Kielczy. W
ramach działającego Przedszkola Nr 3 funkcjonuje
oddział żłobkowy z 20 miejscami dla dzieci w wieku
od 20 tyg. życia do 3 lat. W wyniku naboru do oddziału
żłobkowego przyjęto 20 dzieci, wobec czego 16
dzieci pozostaje na liście rezerwowej- ze względu na
brak wolnych miejsc. Z uwagi na zgłaszane
zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie, w
aspekcie przepisów nowej ustawy o opiece nad
dziećmi do lat trzech służby oświatowe Urzędu
Miejskiego w przystąpiły do opracowywania
rozwiązań systemowych w tym zakresie. O przyjęcie
do Przedszkola Publicznego Nr 2 ubiegało się 124
dzieci z pośród których 4 nie zostało przyjętych (z
uwagi na brak miejsc). Natomiast o przyjęcie do
Przedszkola Publicznego Nr 3 ubiegało się 74 dzieci,
nie przyjęto 1 dziecka. Dwa ostanie wolne miejsca w
Przedszkolu Nr 3 oczekują na przyjęcie 2 dzieci- 5 i 6
letnich, których rodzice jeszcze nie złożyli wniosków
o przyjęcie do przedszkola, a z mocy ustawy mają
zagwarantowane miejsce w przedszkolu. W
przypadku niestawienia się w/w dzieci w wrześniu br.
uruchomiona będzie lista rezerwowa uzupełniająca
wolne miejsca w przedszkolu. W przedszkolach
funkcjonujących na wsiach pozytywnie zostały
rozpatrzone wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci. Od
1 września br. do Przedszkola w Żędowicach
uczęszczać więc będzie- 47 dzieci (pozostało 1
wolne miejsce), a do Przedszkola Publicznego w
Kielczy - 39 dzieci (pozostało 5 wolnych miejsc) - wg
zastosowanego orzecznictwa przedszkola
zlokalizowanego przy ul. Ks. Wajdy 29. Przedszkola
w naszej gminie dysponują łącznie 287 miejscami z
czego 279 jest już zajętych, a 6 miejsc jest wolnych.
Spośród 279 przyjętych dzieci 74 dzieci stanowią 6
latki (r.2005), 73 - 5 latki (r.2006), 56- 4 latki (r.2007),
66- 3 latków (r.2008), 7- 2,5 latków oraz 3 dzieci
powyżej 6 lat, którym odroczono spełnianie
obowiązku szkolnego.

Foto: Sławomir Sulecki

I Maja 2011 - I Komunia Święta w Parafii pw. Św. Bartłomieja Ap.
Mariaż nauki ze sztuką
„Lasy dla ludzi”- to hasło przez cały 2011 rok
towarzyszy 7 miliardowej społeczności ziemskiej.
Bardzo mocno uświadamiamy sobie, że lasy to nie
tylko rezerwuary zwierzyny, czy miejsce
weekendowego wypoczynku- bez nich po prostu nie
mamy szans przetrwania. Od wielu lat mocno w
naszej świadomości zakorzeniona jest tematyka
ekologiczna; pozostaje jedynie się zastanowić jak
teoria przeradza się w praktykę? Bardzo trudno jest
oduczyć utrwalonych, negatywnych, czy
lekkomyślnych zachowań, wymaga to dużych
nakładów finansowych, często wielkiego wkładu
pracy - o wiele łatwiej jest od najmłodszych lat
kształtować świadomość ekologiczną, uczyć życia
w zrównoważonym środowisku naturalnym.
Dużą rolę w efektywnym kształtowaniu świadomości
przyrodniczo- ekologicznej odgrywają
Nadleśnictwa, które skutecznie wspierają szkoły i
pedagogów. Przykładem jest nasze zawadczańskie
Nadleśnictwo, które bardzo mocno zaangażowane
jest w promocję świadomego życia w zgodzie z
naturą. W tym roku Nadleśniczy Nadleśnictwa w
Zawadzkiem Zdzisław Siewiera objął honorowy
patronat nad III Rejonowym Konkursem
Recytatorskim „Las w poezji”, który odbył się w
Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem. To
cykliczna impreza, która wspaniale łączy elementy
sztuki z nauką i filozofią życia. Młodzi ludzie pokazali,
że otaczającą nas przyrodę można odbierać w
różnych aspektach i każdy z nich jest ważny i
potrzebny. W piękny, często przejmujący sposób
uczniowie ukazali poprzez poezję piękno natury,
odkrywali tajemnice lasów, słuchali szumu leśnych
strumyków i wiatru szepczącego pomiędzy dębami.
Poziom prezentacji był bardzo wysoki - uczniowie

zaskoczyli jury i widownię dojrzałością w interpretacji
utworów, pomysłowością i warsztatem aktorskim.
Świetnym punktem imprezy była prelekcja
leśniczego J. Polisa, który w rzeczowy, przystępny i
bardzo interesujący sposób przedstawił uczniom
elementy problematyki leśnej, omówił kondycję
lasów polskich, uświadomił cele trwałej i
zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ukazał
atrakcyjność rekreacyjną terenów leśnych
Opolszczyzny. Konkurs przeprowadzony został w
dwóch kategoriach; klas I-III oraz klas IV-VI, a jury po
długie debacie przyznało nagrody. wW kategorii klas
I-III
I miejsce zajął Koprek Filip (PSP Kolonowskie) za
utwór „Brzoza” Jana Brzechwy
II miejsce zajęła Kusz Agnieszka (PSP Zawadzkie)
za utwór „Przyjaciele” Ignacego Krasickiego
III miejsce zajęła Konieczko Marta (PSP
Kolonowskie) za utwór „Ptasie plotki” Jana Brzechwy
W kategorii klas IV- VI
I miejsce zajęła Natalia Machelska (PSP zawadzkie)
za utwór „Uparty borowik” Zbigniewa Dmitroca II
miejsce zajęła Aleksandra Orłowska (ZS Krupski

Młyn) za utwór „Pytania do leśnego strumienia”
własnego autorstwa
III miejsce zajęła Prusko Karina (PSP Piotrówka)za
utwór „Październik” Adama Ziemianina.
Nagrodę publiczności zdobyła Aleksandra
Orłowska, która prezentowała wiersz własnego
autorstwa.
Małgorzata Rabicka
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APTEKI DYŻURUJĄ

Krzyżówka na “Dzień Matki”

Kącik kucharski
Dzień Matki to doskonała okazja, abyście spędzili
z mamą ten dzień. To spotkanie uświetni przepis na
pyszne babeczki z bitą śmietaną i truskawkami.
Usiądźcie wygodnie, zaparzcie herbatę i nacieszcie
się wybornym smakiem oraz wspólnie spędzonymi
chwilami! Twoja mama na pewno będzie
zachwycona, jeśli z okazji Dnia Matki przygotujesz
dla niej tak słodką niespodziankę!

Przepis na babeczki z bitą śmietaną i truskawkami:
HASŁA KRZYŻÓWKI:
1. Czerwone kwiaty z łąki.
2. Kwiat z kolcami.
3. Tuli płatki.
4. Białe pachnące dzwoneczki.
5. Ma sto białych płatków.
Prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę prosimy przesłać
do Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego-Urząd
Miejski w Zawadzkiem pokój nr 304 w terminie do 20
maja br.

Maj
“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”
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Złote myśli
Serce matki to przepaść, na której dnie zawsze się
znajdzie przebaczenie.
Honoriusz de Balzac
......................................
Matka, to nie ktoś, na kim można się oprzeć, ale ktoś,
kto uczy, jak się obchodzić bez oparcia.
Dorothy Fisher
......................................
Jeżeli wszystkie kobiety będą takie, jak ich matki i to
jest ich tragedia. Żaden mężczyzna nie będzie taki,
jak jego matka i to jest jego tragedia.
Oscar Wilde
......................................
Potężna jest miłość matki; gdyś uczynił coś złego, nie
potrafi cię nienawidzić, bo jesteś owocem jej łona.
Sofokles
......................................
Miłość matki jest pomostem do wszystkiego, co dobre
- teraz i w wieczności.
Przysłowie tureckie

“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”

Ciekawostki związane z Dniem Matki

Zapraszamy po nagrody
Zwycięzcą „Wielkanocnej Krzyżówki został Dawid
Garcorz zamieszkały w Kielczy. Zapraszamy po
odbiór nagrody do Redakcji Krajobrazów
Zawadzkiego w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,
pokój nr 304. Gratulujemy.

Mini poradnik
Czy można zwrócić towar bez metki?
Co w przypadku, jeżeli po założeniu spodni okaże się,
że szew na nogawce źle się układa?
Oczywiście, że możemy zakupiony towar zwrócić.
Wystarczy, że przedstawi się w sklepie paragon.
Można żądać naprawy lub wymiany towaru. Można
Rózie domagać się obniżenia ceny i zatrzymania ich
lub zwrotu pieniędzy.
Podstawa prawna:
ustawa z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu
cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami)
Dostęp do wyników badań
Pacjent ma prawo uzyskać dostęp do dokumentacji
medycznej. Może ona być przedstawiona do wglądu
lub można otrzymać kopię dokumentów, odpis lub ich
wyciąg. Musimy jednak liczyć się z tym, że pobrana
zostanie od nas opłata, która ustala placówka.
Podstawa prawna:
art. 23-28 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52,
poz.417)
GP
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Prawie każdy kraj ma swój dzień, kiedy świętuje
się Dzień Matki. Obchodzony jest wszędzie
podobnie. Mamy dostają drobne upominki, laurki,
kwiaty. Istnieje jednak taki czas, gdzie aż w 38 krajach
Dzień Matki świętowany jest tego samego dnia, to 26
maj.
Pierwszym krajem, który obchodził Dzień Matki, była
prawdopodobnie Anglia. Już w XVII wieku
ustanowiono tam tzw. „Mothering Sunday”. Początki
tego święta miały miejsce w przyjętym powszechnie
zwyczaju zwalniania raz w roku dzieci ze służby, by
mogły odwiedzić swoje domy rodzinne.
W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w
Krakowie (w 1923 roku).
We Włoszech podczas La Festa della Mamma
popularne są ciasta w kształcie serca. Co więcej, w
ten dzień cała rodzina troszczy się o dom, pozwalając
mamie odpocząć.
W Jugosławii w Dzień Matki dzieci wślizgują się do
sypialni rodziców i przywiązują mamę do łóżka. Po
obudzeniu mama próbuje przekupić dzieci
słodyczami, które wcześniej przygotowała specjalnie
na tę okazję.
W Szwecji w Dzień Matki urządzana jest wielka akcja
charytatywna
uzyskany dochód ze sprzedaży
plastikowych kwiatów przeznaczany jest na
wspomaganie najbiedniejszych rodzin.
We Francji Dzień Matki nazywa się La Fete de Meres,
w Japonii haha no hi, w Hong Kongu mu quin jie, w
Arabii Saudyjskiej Yaum ul-umm, w Danii Mors Da, w
Finlandii zaś aidipayiva.
Prawda, że Dzień Matki brzmi najładniej?

4

Składniki:
30 dag mąki, 15 dag margaryny, 4 dag cukru, jajko,
łyżka śmietany, szczypta soli, 30 dag, truskawek,
tłuszcz.
Na krem:
2 szklanki śmietany kremówki, 15 dag cukru pudru,
cukier waniliowy
Sposób przygotowania:
Mąkę przesiej na stolnicę, posiekaj z margaryną.
Następnie dodaj cukier, sól, jajko i śmietanę.
Składniki szybko połącz. Przykryj ciasto ściereczką i
odstaw w chłodne miejsce na 20 min.
Po tym czasie rozwałkuj ciasto na grubość 3 mm,
wytnij krążki i włóż do małych nasmarowanych
tłuszczem foremek. Wyrównaj brzegi. Następnie
upiecz babeczki na złoty kolor w temperaturze 180
stopni (10-15 min).
Truskawki umyj, osącz i usuń szypułki. Schłodzoną
kremówkę ubij, dodając pod koniec ubijania cukier
puder i cukier waniliowy.
Upieczone
i ostudzone
babeczki
gdzie
góra, gdzie
dół wyjmij z foremek,
napełnij ubitą kremówką, a na wierzchu ułóż
Truskawki.

Ciasteczka na dzień matki
Składniki:
2 i 1/2 szklanki mąki, 1 szklanka cukru, 1 duże jajko
200 g masła, 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
szczypta soli, aromat waniliowy (opcjonalnie),
margaryna do smarowania blachy, kolorowy lukier
do ciast, kolorowy lukier w tubce
Sposób przygotowania:
Przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia i
szczyptą soli. W mikserze łączymy masło z cukrem
i następnie łączymy z mąką. Dodajemy jajko i
opcjonalnie aromat waniliowy. Ciasto wyrabiamy na
gładką masę, formujemy wałek o średnicy 5 cm,
owijamy szczelnie folią i wkładamy do lodówki na 4
godziny. Wyciągamy ciasto, wałkujemy na placki o
grubości 5 mm, z których następnie wykrawamy
foremkami pożądane kształty. Blachę do pieczenia
smarujemy cienko margaryną, układamy na niej
wycięte ciasteczka. Nagrzewamy piekarnik do
temp. 200 st. C, wsuwamy blachę z ciasteczkami
do piekarnika i pieczemy przez 10- 15 min. Gdy
ostygną polewamy je kolorowym lukrem i czekamy,
aż ostygnie. Gdy lukier będzie całkowicie twardy,
lukrem w tubce piszemy na powierzchni ciastek
życzenia.

Co to jest: małe, białe i goni????
- Tabletka przeczyszczająca.
......................................
- Jakie jest najśmieszniejsze zwierze świata?
- Kura. - A czemu?
- Bo ciągle robi sobie jaja.
......................................
Idą dwa pająki przez tory i jeden mówi:
- Co te schody takie długie, a te poręcze takie
niskie?
Na to drugi:
- Nie martw się, winda już jedzie.
......................................
Spotyka pająk pająka.
- Cześć, co robisz?
- Gram w motylki
- Skąd masz?
- A, ściągnąłem sobie z sieci..
......................................
Spotykają się dwie pchły:
- Gdzie spędziłaś wakacje?
- Na krecie.

Sport w Krajobrazach
Piłka ręczna
Dotrwali do końca
Zakończył się sezon 2010/2011 ale nie skończyły się
problemy. Drużyna ASPR w ostatnich 3 meczach
zdobyła tylko 1 czy aż 1 punkt. Wyjazdowe spotkanie do
Zabrza wszyscy chcieliby jak najprędzej zapomnieć.
Takiego lania w 10-letniej historii klubu drużyna ASPR
chyba nie doznała. Z Powenem Zabrze mecze zawsze
były interesujące. To raczej przeciwnik zawsze bardziej
obawiał się o końcowy wynik. Mający problemy kadrowe
zespół ASPR tym razem stanowił tło dla mistrza. Wynik
24:50 nie wymaga komentarza. Pożegnanie z
rozgrywkami w hali w Zawadzkiem miało miejsce
16.04.2011. Przeciwnikiem był zespół AZS Radom. Była
więc szansa na zdobycie ostatnich punktów. Początek
był obiecujący. Do przerwy drużyna prowadziła 19:17
lecz w 51 minucie goście prowadzili 30:26 i wszystko
wskazywało, że punktów nie będzie. Przeciwnik jednak
chyba za wcześnie myślał, że już ma zwycięstwo w
kieszeni. Gospodarze jednak resztkami sił i ambicji
doprowadzili do remisu. Wynik 33:33 cieszy lecz poziom
meczu delikatnie pisząc, kiepski. Ostatni mecz w sezonie
to derbowe spotkanie z Gwardią Opole. ASPR grał o
pietruszkę, natomiast Gwardia musiała zdobyć
przynajmniej 1 pkt by zająć 2 miejsce i prawo gry w
barażach. Do przerwy na prowadzeniu ASPR 15:14.
Jeszcze do 21 minuty drugiej połowy trwało wyrównane
spotkanie. Później nasz zespół opadał z sił oraz
dodatkowo osłabiony wykluczeniami tracił dystans by
ostatecznie wyraźnie przegrać 25:33. Przed władzami
klubu gorący okres przed nowym sezonem. Chyba
pożegna się z klubem dotychczasowy trener. Na
spotkaniu z AZS Radom pożegnał się po 5 letniej grze w
Zawadzkiem czołowy zawodnik i strzelec Paweł Swat

(Powen Zabrze), Daniel Skowroński planuje grę w
Olimpii Piekary, Lucjan Galus wraca do Gryfina. Stan
zdrowia Tadeusz Sadowskiego (rehabilitacja) Artura
Pietruchy (rehabilitacja), Krzysztofa Kubillasa
(operacja), nie daje pewności ich gry w nowym sezonie.
Istnieje zagrożenie, że w nowym sezonie nie będziemy
oglądać I ligowych meczy. Młodzież jeszcze musi
okrzepnąć w rozgrywkach juniorskich. Wprawdzie
juniorzy młodsi awansowali do półfinału mistrzostw
Polski, jednak by rywalizować w rozgrywkach
seniorskich na poziomie I ligowym potrzeba trochę
czasu. Było to widoczne w ostatnich meczach ligowych,
kiedy z konieczności trener musiał z nich korzystać.
Znając jednak zaangażowanie p.o Prezesa Ryszarda
Maśniaka, nie pozwoli na to by seniorzy nie zagrali w
nowym sezonie. Sam jednak nie podoła. Liczy, że przy
pomocy pozostałych działaczy, władz samorządowych
oraz sponsorów hala znowu zapełni się sympatykami
piłki ręcznej by oglądać interesujące pełne emocji
spotkania.
Końcowa tabela sezonu 2010/2011
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. MTS Chrzanów
11. ChKS Łódź
12. Grunwald Ruda Śl.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

42
32
29
26
23
21
20
19
16
14
13
9

751:525
622:553
693:625
701:674
658:672
664:883
664:718
662:712
635:687
625:698
615:678
611:718

Skat
Zachowane szanse
Została rozegrana 3 kolejka w ramach drużynowych
lig skatowych. Drużyna MOKSiR-u Zawadzkie
występująca w II lidze o punkty walczyła w
Przyszowicach. Po rozegranych 3 seriach sytuacja nie
była różowa. Miała na koncie tylko 7 punktów. Dopiero w
IV serii karta się poprawiła i dzięki zdobyciu kompletu 4
punktów uratowali twarz oraz pozycje w tabeli, która
nadal daje szanse awansu do I ligi. Na dorobek punktowy
zapracowali: Jan Mikołajczyk (3846),Leopold Dybowski
(3170), Antoni Świtała (2835) oraz Józef Ludwig (2008).
Tabela II ligi A po 3 kolejce:
1. Silesia Tarnowskie Góry
2. Grin Siemianowice Śl.
3. Wisus Żory
4. MOKSiR Zawadzkie
5. S.C Strażak Głożyny
6. SK Barbara Chorzów II
7. KS Łabędy Gliwice II
8. U Jana Tychy
9. Jubilat Jastrzębie II
10. WOKiR Połomia
11. Orkan KS Kamionka
12. Ramsch Chrzowice
13. Piast Leszczyny
14. KWK Wujek Katowice
15. Walet Pawłowice
16. Nitron Krupski Młyn
17. Dąbki Mościska
18. Guido Zabrze
19. LKS Jedność 32 Przyszowice
20. Sokół Imielin

41
40
39
37
37
36
34
33
33
32
32
31
30
29
28
27
26
25
25
25

37241
36775
33817
35879
34780
35863
34743
32736
31930
35706
31075
32590
32726
31645
32991
31532
30234
30610
29729
28536

walka o miejsce na podium. Zwycięsko wyszedł w niej
nowy nabytek Leopold Dybowski, który z 5 miejsca
awansował na podium. Po rozegraniu turnieju
podsumowującego oraz świątecznego nastąpi jedyna
miesięczna przerwa w rozgrywkach sekcyjnych. Dnia
02.06.2011 rozpocznie się kolejna edycja Pucharu Lata
2011 i już do końca roku w czwartkowe wieczory
rozpocznie się rywalizacja najpierw we wspomnianym
Pucharze Lata, następnie w Otwartych Mistrzostwach
Miasta i Gminy Zawadzkie a później rozgrywki o
mistrzostwo sekcji w sezonie 2011/2012. Czołówka
końcowej klasyfikacji sezonu 2010/2011 przedstawia się
następująco:
Aktualna sytuacja przedstawia się
następująco:

W mistrzostwach sklasyfikowano 53 zawodników.

Zakończone mistrzostwa
Kolejna edycja mistrzostw sekcji skata MOKSiR
Zawadzkie przeszły do historii. Kolejny tytuł zgodnie z
przewidywaniami w rękach zawodnika MOKSiR-u
Antoniego Świtały. W ostatnim turnieju rozstrzygnęła się

Brakuje Armat

1. Victoria Tomaszów Mazowiecki
2. ASPR Zawadzkie
3. MKS PM Tarnów
4. Juvenia Rzeszów

3
3
3
3

6
2
2
2

92 : 58
87 : 80
67 : 82
63 : 89

W Końskich o prawo awansu do finału przeciwnikami
naszej drużyny będą: KSSPR Końskie, MKS Sambor
Tczew oraz GSPR Gorzów Wlkp.

Tenis stołowy
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
W indywidualnych mistrzostwach województwa w
kategoriach młodzieżowych najlepiej spisały się Julia
Drzozga oraz Anna Gosztyła, zajmując w kategorii kadetek
odpowiednio 2 i 3 miejsce. Wygrała inna wychowanka
trenerki Marty Lityńskiej zawodniczka LZS Victorii
Chróscice Aleksandra Nowak. Cała trójka ma zapewniony
start w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która w
dniach 5-8 maja odbędzie się w Grajewie. W kategorii
kadetów na 3 miejscu uplasował się Dawid Kała, natomiast
w kategorii młodziczek na 3 miejscu uplasowała się Nicole
Zyzik (awans do półfinału), a 4 była Małgorzata Kała.
Wśród młodzików na 3 miejscu uplasował się Wojciech
Gabor. W grach podwójnych oraz mieszanych pary
MOKSiR-u uzyskały następujące wyniki: Złoty medal
zdobyła para kadetek w składzie Anna Gosztyła-Julia
Drzozga, srebrne medale w grze podwójnej młodziczek
zdobyły Nicole Zyzik-Małgorzata Kała, Dawid Kała w parze
z Wojciechem Głuszkiem (LZS Victoria Chróścice) oraz w
grze mieszanej kadetów para Anna Gosztyła-Konrad Kula
(AZS PWSZ Nysa). W kolorze brązu były pary młodziczek
Julia Bartoszek-Adrianna Kolczyk oraz w grze mieszanej
juniorów Daria Hajka-Bartłomiej Koj.

Julia Bartoszek 8 w Polsce
W Olkuszu został rozegrany finał II Ogólnopolskiego
Festiwalu Tenisa Stołowego Dzieci o Puchar Ministra
Sportu i Turystyki. Dobrze zaprezentowała się Julia
Bartoszek podopieczna trenerki Marty Lityńskiej. W grach
grupowych wygrała 3 gry z przedstawicielkami
województw lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz
małopolskiego zajmując w grupie 1 miejsce. W turnieju
głównym Julka będąc jedną z najmłodszych zawodniczek
nie sprostała przeciwniczkom i ostatecznie zajęła 8
miejsce, co jest dużym sukcesem tej od niedawna
trenującej młodziutkiej jeszcze zawodniczki.

Co, gdzie, kiedy w sporcie

Piłka nożna
Młoda drużyna Stali Zawadzkie po niezłym starcie
zaczyna tracić dystans do prowadzących drużyn.
Braki kadrowe spowodowane kontuzjami zmusiły
trenera do korzystania z zawodników drużyny
juniorów. Młodzież jednak nie jest w stanie zastąpić
starszych kolegów. W rozegranych spotkaniach z
drużynami niżej notowanymi dorobek punktowy to
tylko 3 punkty na 12 możliwych do zdobycia. Pomimo
tego po 21 kolejkach drużyna awansowała na 3
miejsce w tabeli. Wyniki rywali w ostatnich kolejkach
wyraźnie sprzyjały naszej drużynie, która jednak tego
nie umiała wykorzystać. Prowadzący duet wyraźnie
zmniejszył szansę walki o premiowane miejsce a
drużyny znajdujące się tabeli za naszą drużyną
wyraźnie odrabiają dystans.
Wyniki kwietniowych meczy:
LZS Uszyce
- Stal Zawadzkie
2:2
Stal Zawadzkie
- LZS Byczyna
1:2

Juniorzy młodsi w półfinale
ASPR Zawadzkie w kategorii juniorów młodszych
okazał się najlepszy w województwie i awansował do
ćwierćfinału mistrzostw Polski. Ćwierćfinałowy turniej w
dniach 15-17.04.2011 r. odbył się w Zawadzkiem oraz
Pawonkowie. W pierwszym dniu nasz drużyna wysoko
pokonała Juvenię Rzeszów (40:23) i jak się później
okazało było to zwycięstwo na awans do półfinału.
Drugie spotkanie rozegrane w hali w Pawonkowie
zakończyło się jedno bramkową porażką z MKS PM
Tarnów 27:28. W decydującym trzecim dniu w pierwszym
spotkaniu drużyna z Tarnowa niespodziewanie uległa
Juwenii Rzeszów 19:22 i tym samym otwarła drogę do
zajęcia 2 miejsca i awansu do turnieju półfinałowego,
który w dniach 6-8 maja 2011 r. odbędzie się w Końskich.
Mecz z niepokonaną drużyną z Tomaszowa
Mazowieckiego nie miał już praktycznego znaczenia.
Podopieczni Łukasza Morzyka oraz Leszka
Kaczmarczyka ulegli 20:29 lecz awans stał się faktem.
Zawodnik naszej drużyny Denis Hertel został uznany
najlepszym zawodnikiem turnieju, a Paweł Zagórowicz
najskuteczniejszym strzelcem zdobywcą 23 bramek.
Końcowa tabela turnieju ćwierćfinałowego:

Piast Gorzów Śl.
- Stal Zawadzkie
1:1
Stal Zawadzkie
- Żubry Smarchowice 1:1
Tabela po 21 kolejkach przedstawia się następująco:
21
1 Widawa Lubska
46
52:27
21
2. Unia Murów
45
53:21
21
3. Stal Zawadzkie
36
53:27
21
4. LZS Brynica
36
47:38
21
5 Budowlani Pokój
35
33:23
21
6. LZS Uszyce
34
55:43
21
7. Żubry Smarchowice
33
34:22
21
8. LZS Rudniki
32
51:36
21
9. LZS Ligota Oleska
32
50:44
21
10. LZS Chocianowice
32
36:30
21
11. Start II Namysłów
29
41:40
21
12. GKS Starościn
25
29:41
21
13. Hetman Byczyna
20
26:38
21
14. LZS Bogacice
17
40:53
21
15. MKS Wołczyn
17
32:55
21
16. Piast Gorzów Śl.
1
10:104

Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
14.05.2011 r. godz. 11.00
Trampkarze Stal Zawadzkie - Unia Kolonowskie
15.05.2011 r. godz. 11.00 I
I liga juniorów Stal Zawadzkie - LZS Kup
21.05.2011 r. godz. 11.00
Trampkarze Stal Zawadzkie - Naprzód Jemielnica
21.05.2011 r. godz. 17.00
Kl.A seniorów Stal Zawadzkie - Widawa Lubska
28.05.2011 r. godz. 11.00
Trampkarze Stal Zawadzkie - Piast Strzelce Op.
29.05.2011 r. godz. 11.00
II liga juniorów Stal Zawadzkie - LZS Proślice
04.06.2011 r. godz. 17.00
Kl.A seniorów Stal Zawadzkie - LZS Rudniki
12.06.2011 r. godz. 11.00
I liga juniorów Stal Zawadzkie - LZS Rudniki
Piłka nożna Boisko w Kielczy
22.05.2011 r. godz. 17.00
Kl.B seniorów LZS Kielcza - Tempo Grodzisko
05.06.2011 r. godz. 17.00
Kl.B seniorów LZS Kielcza - LZS II Piotrówka
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
15.05.2011 r. godz. 10.00
Turniej tenisa stołowego Mini Olimpic Games
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3
02.06.2011 r. godz. 17.30
I Turniej w ramach „Pucharu Lata 2011”
Franciszek Świtała
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Niech żyje nam hutniczy stan!

W 1836 roku na lewym brzegu Małej Panwi Andrzej hrabia Renard założył Zawadzki-Werk. Zawadzki-Werk (imię przyjęła od swego pierwszego pełnomocnika
generalnego) w krótkim czasie od uruchomienia stała się jedną z ważniejszych hut górnośląskich. Produkowano tu żelazo sztabowe, potem profile walcowane, stal resorową
do wagonów. Od 1855 roku właścicielem huty była Spółka Leśno-Górniczo-Hutnicza „Minerva” z siedzibą we Wrocławiu. Ta z kolei w 1871 r. została przejęta przez nowo
utworzoną Górnośląską Spółkę Akcyjną Potrzeb Kolei Żelaznych „Oberbedarf” w Gliwicach. Ożywienie gospodarcze przyniosły lata I wojny Światowej. Rozszerzono wtedy
i zmieniono profil produkcji na zbrojeniowy. Początek lat 20 to następny dobry okres w historii huty: zmodernizowano ją i rozbudowano kuźnię i walcownię.
Lata światowego kryzysu 1929-33 i załamania koniunktury gospodarczej wpłynęły na poważne ograniczenie produkcji huty, nawet częściowe wstrzymanie pracy
walcowni. Kolejny okres rozwoju Huty związany był z ponownym przestawieniem produkcji na zbrojeniową i z modernizacją poszczególnych wydziałów - w latach 1933-45.
W styczniu 1945 roku do Zawadzkiego wkroczyła Armia Czerwona. Mienie huty potraktowano jako zdobycz wojenną. Wszystkie urządzenia zostały wywiezione lub
zdewastowane. Skala zniszczeń spowodowała decyzję o likwidacji zakładu i przeznaczeniu terenu pod składowisko złomu. Przeciwko temu zaprotestowali zatrudnieni w
hucie. Postawa i ogromne zaangażowanie nielicznej wówczas, bo zaledwie 100-osobowej załogi spowodowały, że decyzja o przyszłym losie zakładu została zmieniona.
Przystąpiono do uruchomienia produkcji - remontu wagonów a następnie montażu rozjazdów kolejowych. W późniejszym czasie huta rozwinęła trzy główne specjalności:
stalowe odkuwki matrycowane (części maszyn i pojazdów ciężkich), rozjazdy kolejowe i rury stalowe bez szwu. Największa inwestycja nastąpiła w latach 1961-65, kiedy
wybudowano walcownię i ciągarnię rur. Kolejna poważna modernizacja rurowni przypadła na drugą połowę lat 80 i początek 90. Dnia 22 października 1990, zgodnie z wolą
załogi wyrażoną w referendum, Ministerstwo Przemysłu dokonało zmiany nazwy przedsiębiorstwa na Huta „Andrzej”.
W kolejnych latach:
1991 r. z Huty wydzielono transport samochodowy oraz działalność socjalno-bytową i utworzono spółkę „Rurex” Sp. Z o.o.,
Foto: R. Kubik
1993 r. z wydziału budowlanego utworzono spółkę „Ekobudrem” Sp. Z o.o.
1996 r. Huta „Andrzej” przekształcona zostaje w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
1997 r. z wydziału konstrukcji stalowych utworzono spółkę „Terstal” Sp. Z o.o.
W dniu 14 października 2002 r. powstała Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o., która w dniu 8 listopada 2004 r. nabyła przedsiębiorstwo stanowiące własność Huty „Andrzej”
S.A. w upadłości. Dziś tradycje hutnicze są dalej kontynuowane, a o ich kształcie i obrazie stanowią pracownicy zatrudnieni w spółkach powstałych na bazie Huty tj. KolTram
S.A., „KUŹNIA – ZAWADZKIE” Sp. z o.o., TECHNOMET Sp. z o.o., IZOSTAL Sp. z o.o., TNS Sp. z o.o., GJH-KOŁO, Euroterm Sp. z o.o., PPHU TechnoParts Sp. z o.o. To oni
teraz stanowią kolejny rozdział w historii „Huty”.
Corocznie obchodzony w maju Dzień Hutnika daje okazję do wspomnień i refleksji. Huta była i jest czynnikiem miastotwórczym w mieście Zawadzkie. Od początkowych
lat stymulowała rozwój miasta, m.in. budownictwo mieszkaniowe oraz uczestniczyła w powstawaniu infrastruktury komunalnej i socjalnej naszego miasta. Hala Sportowa,
Stołówka Zakładowa, Kinoteatr, czy Dworzec Autobusowy to przykłady obiektów, które służyły nie tylko ówczesnej załodze. Nazywana była przez niektórych ”Matką”
i „Żywicielką”.
Wszystkim hutnikom, szczególnie borykającym się z niepewnym losem,
składamy wyrazy szacunku i uznania,
życząc jednocześnie, aby praca w hutnictwie przynosiła satysfakcję z dobrze wypełnionych obowiązków,
godziwe wynagrodzenie i ludzką wdzięczność.
Emerytowanym hutnikom oraz wszystkim hutniczym rodzinom
życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i spełnienia osobistych marzeń.

Foto: R. Kubik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Andrzej Pietrusiak
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