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Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swoistym blaskiem. Te wspólne lata to symbol 
wierności i miłości, to wzór i piękny przykład dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie. Jubileusz świętowało 20 par.

Początek roku sprzyja podsumowaniom działalności w wielu 
organizacjach i instytucjach. W restauracji „Wiktoria” w Rożniątowie 
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował 
spotkanie podsumowujące rok 2011.

Gładka, biała tafla lodu, wesoła muzyka w tle, ciepła herbata, coś słodkiego dało 
nie tylko masę przyjemności, ale też pozytywnie wpłynęło na nasze zdrowie, 
a przede wszystkim na zdrowie naszych milusińskich. Lodowisko 
zorganizowane zostało ze środków finansowych Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawadzkiem.

Róża i Wilhelm z Kielczy obchodzili złote gody

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, 

wszystkim dużym i małym kobietom

 składamy życzenia, aby odnalazły 

w ciszy swoje myśli i marzenia, 

w bliskich Wam osobach siłę i piękno 

stworzenia, w otaczającym świecie 

radość istnienia, w kolorach, smakach  

zapachach wielkość natchnienia, 

a w sobie miłość.

Od stycznia w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem obowiązuje Kodeks Etyki. Więcej na stronie 2.
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Sesja Rady Miejskiej

BURMISTRZ INFORMUJE

W dniu 20 lutego 2012 r. odbyła się XVII Sesja 
Rady Miejskiej obecnej kadencji. Obradom 
przewodniczył Wiceprzewodniczący Dariusz 
Nowosielski. Na Sesji obecny był Komendant 
Komisariatu Policji w Zawadzkiem Komisarz Marian 
Buczek, który przedstawił informację o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie. Po 
wysłuchaniu informacji radni wyrazili swoje 
zaniepokojenie niedoborami kadrowymi w tutejszym 
komisariacie policji, a Przewodniczący Klubu 
Radnych „Nasza Gmina Zawadzkie” Andrzej 
Orłowski, w imieniu klubu złożył wniosek dotyczący 
wystąpienia do Komendanta Powiatowego Policji            
w Strzelcach Opolskich o uzupełnienie wakatów               
w komisariacie. W kolejnych punktach Sesji radni 
przyjęli informację na temat efektów dofinansowania 
organizacji społecznych i stowarzyszeń realizujących 
zadania publiczne w 2011 r. oraz sprawozdanie         
z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej.               
W przeprowadzonych głosowaniach jednogłośnie 
zostały podjęte następujące uchwały:
- w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż 
nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł 
(dwie uchwały)  teren zlokalizowany w sąsiedztwie 
marketu Netto oraz teren przy ul. Opolskiej 19 
(pozostała część po byłym dworcu PKS);
- w sprawie realizacji na terenie Gminy Zawadzkie 
programu „Duża Rodzina 4+”  celem programu jest 
wzmocnienie materialne i psychologiczne rodzin 
wielodzietnych, zapobieganie problemom 

opiekuńczo-wychowawczym oraz promocja 
wielodzietnego modelu rodziny;  
- w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania 
taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie  
przedłuża się okres obowiązywania dotychczasowej 
taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zawadzkie 
do dnia 31 maja 2012 r.;
- w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie, 
będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. na lata 2012 -  
2016”  na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa spółka opracowała plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń na lata 2012-2016 uwzględniając swoje 
uwarunkowania techniczne i ekonomiczne 
prowadzonej działalności, 
- w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji. Z budżetu gminy Zawadzkie zostaną 
przekazane środki finansowe dla Funduszu 
Wsparcia Policj i w wysokości 10 tys. zł                            
z przeznaczeniem na zwiększenie ilości patroli                 
w czasie przekraczającym normę określoną 
przepisami ustawy o policji;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.  
decyzją Wojewody Opolskiego została zwiększona 
dotacja celowa na realizację rządowego wspierania 
niektórych osób pobierających świadczenie 

W wyniku posiedzenia Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu 
Zawadzkiego, które odbyło się 20 stycznia br. 
zaproponowano przydział kolejnych mieszkań 
komunalnych i socjalnych. Komisja zaproponowała 
przydział 5 mieszkań komunalnych oraz 1 lokalu 
socjalnego i 1 pomieszczenia tymczasowego.
Mieszkania zostały przydzielone zarówno osobom 
samotnym, jak również rodzinom.
Obecnie na liście osób oczekujących na przydział 
lokalu komunalnego  oczekuje  9  wnioskodawców, 
zaś na lokal socjalny 12 wnioskodawców. Ponadto           
4 wnioskodawców oczekuje na zamianę mieszkania.

Kolejne mieszkania 
komunalne przydzielone

Zaspy przed domem, zaspy na podjeździe do 
garażu czy w końcu zasypane wjazdy na drogi 
publiczne. Walka z nimi u każdego wywołuje niechęć 
do zimy, a u mieszkańców Zawadzkiego szczególnie. 
Chociaż opady śniegu w tym sezonie trwały krótko, 
były jednak obfite, a drogi i chodniku były w fatalnym 
stanie.  Miejmy nadzieję, że akcja odśnieżania dróg 
już się zakończyła. W każdym powiecie i gminie 
liczone są jej koszty. W naszej gminie tegoroczna 
akcja pochłonęła już większość środków 
budżetowych zaplanowanych w kwocie 250 tys. zł a 
przeznaczonych na utrzymanie dróg. Na terenie 
gminy mamy do odśnieżenia prawie 53 km dróg. 
Odśnieżanie na terenach wiejskich kosztowało 
gminę już 106 654,22 zł, a na terenie miasta                  
75 690,29 zł. Musimy pamiętać, że zaplanowana 
kwota musi wystarczyć częściowo na utrzymanie 
dróg podczas następnej zimy.

Ile kosztowało odśnieżanie

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że od dnia                   
20 lutego 2012 r. Gmina Zawadzkie udziela dotacji 
osobom fizycznym na realizację: 

1. inwestycji służących ochronie powietrza, 
polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie 
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie,

2. inwestycji służących ochronie środowiska, 
p o l e g a j ą c y c h  n a  u s u w a n i u  o d p a d ó w  
niebezpiecznych zawierających azbest z terenu 
nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Zawadzkie.

Regulaminy udzielania w/w dofinansowań oraz 
wzory wniosków dostępne są:
- na stronie www.zawadzkie.pl w zakładce: Co i jak 
załatwić w urzędzie? – Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
- EKOWSPARCIE oraz e-urząd: Wzory wniosków,
- w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa                 
i Ochrony Środowiska, pok. 303. 
Szczegółowych informacji na temat warunków 
uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy w/w 
Referatu pod numerami telefonów: 77 46 23 145         
i  77 46 23 146. 

„EKOWSPARCIE” dla osób fizycznych

pielęgnacyjne  kwota 3.600 zł, oraz przewiduje się 
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku 
stałego na kwotę 16.900 zł. 
Do Komisji Uchwał i Wniosków oprócz w/w wniosku 
Klubu Radnych „Nasza Gmina Zawadzkie” wpłynęły 
następujące wnioski:
- wniosek radnego Piotra Guzego - rozważyć 
możliwość wprowadzenia w kolejnych latach do 
budżetu gminy stałego monitoringu na terenie miasta 
i gminy Zawadzkie w celu poprawy bezpieczeństwa             
i przeciwdziałaniu dewastacji istniejących obiektów;
- wniosek radnego Stanisława Kiełka - z okazji 50- 
lecia nadania praw miejskich m. Zawadzkie oraz 
utworzenia Centrum Turystycznego „Dolina Małej 
Panwi” rozważyć możliwość wydania przewodnika 
turystycznego „Szlakiem budownictwa sakralnego- 
kościoły, krzyże i kapliczki przydrożne Gminy 
Zawadzkie”. Oddział Zakładowy PTTK zadeklarował 
pomoc w pozyskiwaniu materiałów informacyjnych 
oraz wytyczenie szlaku pieszo-rowerowego w/w 
obiektów na terenie gminy.
Następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 
26 marca 2012 r., a zasadniczym jej tematem będzie 
sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy 
Spo łeczne j  za  2011 r.  o raz  in formac ja                             
o przygotowaniu gminy do sytuacji kryzysowej, tj. 
planu i działań mających na celu zapobieganie przed 
powodzią. 

W Urzędzie Miejskim obowiązuje Kodeks Etyki
Przestrzeganie zasad etycznego postępowania 

pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem jest jednym z wielu istotnych celów 
Burmistrza 

Z uwagi na status prawny pracownicy 
samorządowi są bardzo często w bezpośrednim 
kontakcie z mieszkańcem i w dużej mierze na nich 
spoczywa znacząca część odpowiedzialności za 
rzetelną realizację obowiązków dla dobra wspólnoty 
samorządowej.
Z tego względu Burmistrz Zawadzkiego w styczniu 
bieżącego roku wprowadził zarządzeniem 
wewnętrznym do stosowania przez wszystkich 
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim                  
w Zawadzkiem Kodeks Etyki.
Kodeks Etyki jest zbiorem wartości i zasad, jakimi              
w służbie publicznej kierują się pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem, a jego celem jest 
sprecyzowanie wartości i standardów zachowania 
pracowników samorządowych związanych                    
z pełnieniem przez nich obowiązków w oparciu            
o przepisy prawa i dla dobrego wizerunku gminy.
Wobec podjętych działań istotna jest informacja dla 
mieszkańców o standardach zachowania, które  
mają prawo oczekiwać od pracowników 
samorządowych. 

W Kodeksie Etyki  zostały określone 
uniwersalne zasady postępowania, to znaczy: 
- praworządności 
- bezstronności i bezinteresowności
- obiektywności i równego traktowania
- uczciwości i rzetelności
- odpowiedzialności
- jawności postępowania
- dbałość o dobre imię urzędu i pracowników 
  samorządowych
- godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim
- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z 
 obywatelami, radnymi, zwierzchnikami, 

podwładnymi i współpracownikami, zgodnie               
z którymi pracownik samorządowy powinien działać 
i postępować.
W kodeksie zostały także zawarte przepisy 
dotyczące sposobu wykonywania zadań w ramach 
służby publicznej, czyli między innymi: działanie             
w oparciu o zaufanie publiczne, stawianie interesu 
publicznego ponad interes osobisty, zachowanie 
neutralności politycznej, kierowanie się interesem 
wspólnoty samorządowej i nie czerpanie korzyści 
materialnych ani osobistych z tytułu zajmowanego 
stanowiska, wykonywanie obowiązków rzetelnie               
i sprawnie, z szacunkiem dla innych i poczuciem 
godnośc i  własnej ,  a  także ponoszenie 
odpowiedzialność za swoje decyzje i działania, nie 
unikanie trudnych rozstrzygnięć. Pracownik 
samorządowy zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów Kodeksu Etyki i kierowania się jego 
zasadami  w  p rzec iwnym raz ie  ponos i  
odpowiedzialność porządkową określoną                      
w Kodeksie Pracy.

Wprowadzone zasady etycznego postępowania 
stają się użytecznym narzędziem wdrażania                    
i stosowania Kodeksu Etyki w praktyce ale-co 
ważne mogą przyczynić się do zmniejszenia, 
eliminowania zachowań nieetycznych, często 
wynikających z nieprawidłowych postępowań. 
Mogą także mieć duży wpływ na podniesienie 
jakości pracy, przejrzystość działania oraz lepsze 
postrzeganie samorządu przez mieszkańców.
Poszanowanie opisanych wartości i przestrzeganie 
zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej                     
i przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez 
to kształtuje właściwe relacje pracowników Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem  ze społecznością 
lokalną zwiększając poziom zaufania do urzędnika.
Należy także zwrócić uwagę, że Kodeks Etyki nie 
ma na celu zastąpienie zasad etycznych, lecz ich 
właściwy rozwój.

Zapraszamy

G m i n n y  O ś r o d e k  S p o r t u  i  Tu r y s t y k i                              
w Zawadzkiem informuje o godzinach otwarcia 
boiska

w Zawadzkiem przy ulicy Powstańców Śląskich

poniedziałek 16.00 – 21.00
wtorek 16.00 – 21.00
środa 16.00 – 21.00
czwartek 16.00 – 21.00
piątek 16.00 – 21.00
sobota 15.00 – 21.00
niedziela 15.00 – 20.00



Myślę, że jednak warto było. Pomimo różnych 
przykrości anonimowych osób, nie zraziłem się do 
tego, co robię i będę robić jako radny. Jak wszyscy 
uważam, że nieznajomość prawa nie zwalnia od 
odpowiedzialności. Jednak nie może ono ingerować 
w demokrację. Nie ważne, czy dotyczy to mojej 
osoby, czy też innej. Wybory demokratyczne 
polegają na tym, że do różnych szczebli „władzy” 
wybierane są osoby o różnym poziomie 
wykształcenia, o różnych zawodach, z różnych 
środowisk itp. i aby oni sprawnie funkcjonowali 
względem prawa utworzone zostały służby nadzoru 
prawnego. Jeżeli osoba wybrana do jednych z rad 
(gminy, powiatu) nie popełniła przestępstwa, nie jest 
o nie podejrzana, nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie,  a ma miejsce sprzeczność ustawowa 
(co do pełnienia jakieś funkcji), to należy                     
w stosownym czasie zareagować i przyjąć właściwy 
stan prawny. Jeżeli taka sprzeczność jest, a służby 
nadzoru prawnego nie zareagowały w czasie, to nie 
może tak być, że urzędnik decyzją administracyjną 
może zmienić stanowisko wyborców. Radny nie jest 
Lexem (czyli zbiorem przepisów prawnych). Dla 
n iego podstawowym dokumentem, tak im 
elementarzem jest Ustawa o samorządzie gminnym, 
statut gminy i regulamin. Te przepisy radny powinien 
znać i z nimi pracować na co dzień.. Gdyby to tak nie 
funkcjonowało mogłoby dojść do pewnych absurdów, 
że np. będzie można wygasić  mandat radnemu, bo 
nie znał Ustawy np. o „królikach”. Myślę, że ten 
przypadek, który zahacza o moją osobę obudzi 
służby nadzoru prawnego i przypomni im do czego są 
one powołane. Przechodząc jednak do tematu, czy 
warto było. Raz jeszcze mówię, że tak:  tamten rok, tj. 
2011 był rokiem bardzo trudnym. Był rokiem realizacji 
budżetu tamtej rady, tamtego burmistrza. Nie chcę 
wracać do historii, ale chcę  zauważyć, że w miesiącu 
czerwcu 2011 r. pojawił się problem płynności 
finansowej gminy i pytanie - co dalej będzie z gminą, 
czy udźwignie ciężar inwestycji i zaciągniętych 
długów?. Udało się z tego wyjść i przejść do własnych 
działań opartych już na własnym budżecie (2012 r.), 
który jest już autorstwa tego burmistrza i tej rady. Ten 
„nasz” budżet to ok. 28 mln 157 tyś. zł, z czego ok. 
44,77 % to oświata (12 mln. 607 tyś.), Pomoc 
Społeczna – 13 % (3 mln. 661 tyś),  Administracja 
Publiczna 12,72 % (3 mln 581 tyś.) i zadłużenie ok. 8 
mln 671 tyś. mln zł + odsetki od kredytów (nie 
wspomnę już o utrzymaniu całego Centrum 
Turystycznego szacowanego na 300-350 tyś zł).  
Pomimo takiego stanu  zrealizowane zostaną z tego 
budżetu następujące zadania: komunikacja gminna 
(już funkcjonuje i za m-c styczeń 2012r. przewiozła 
ok. 2 tyś. mieszkańców), remont ul. Lublinieckiej (ok. 

1 mln zł), remont b. Przedszkola na Powstańców 
Śl.-80 tyś zł, (znajdą tam miejsce stowarzyszenia 
funkcjonujące obecnie w Domu Kultury), po 100 tyś. 
zł na budowę boisk szkolnych w Kielczy                              
i Żędowicach, 80 tyś. zł na remont pomieszczeń 
szkolnych w Żędowicach, (gdzie też miejsce znajdą 
organizacje i stowarzyszenia tam działające), 140 
tyś.na działalność Caritasu, 75 tyś na remont 
sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Zawadzkiem, 150 tyś. na zakup terenu pod cmentarz, 
30 tyś zł. pod wykup terenu obecnego boiska                  
w Żędowicach, pieniądze na remont chodników na ul. 
Powstańców Śl. w Zawadzkiem, stypendia dla 
sportowców, nagrody dla wybitnych działaczy 
sportowych, dofinansowanie do instalacji i urządzeń 
ekologicznych, ok. 1,2 mln zł na działalność 
Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki (b.MOKSiR)             
i 130 tyś na zmianę planu zagospodarowania 
przestrzennego. To tak w skrócie. Poza tym udało się 
za kwotę ok. 660 tyś zł sprzedać część terenu po b. 
PKS-ie, czego nie dało się zrobić przez ostatnie kilka 
lat. Dzięki przyjętemu programowi oszczędzania 
udało na koniec roku zgromadzić fundusze i odkupić 
za 800 tyś. zł teren naprzeciw cmentarza. warty już 
dziś kilka mln zł.  W sprawie tego terenu było 
p r o w a d z o n y c h  w i e l e  d z i a ł a ń ( ł ą c z n i e                                
z prokuratorskimi) i to przez wiele lat i nikomu nie 
udało się go odzyskać. Nie wspomnę już                             
o okolicznościach i cenie za jaką został wcześniej 
sprzedany  przez gminę. Z posiadanej wiedzy już 
wiem, że jest  nim zainteresowanie, które nie tylko się 
na tym zakończy. Te i inne podejmowane działania 
n ie odbędą  s ię kosztem mieszkańców                              
i przeniesienia skutków finansowych na nich  np. 
p rzez  podn ies ien ie  podatków.  Z  w ie lką  
odpowiedzialnością Rada podjęła te decyzje. 
Przecież skutki finansowe podwyżek nie tylko odbiły 
by się na mieszkańcach, ale również na  firmach 
działających na naszym terenie. Mogłoby one 
przenieść np. swą działalność na inny teren, czy też  
podjąć działania zmierzające do zwalniania ludzi. 
Przecież nie o to chodzi. Wobec tego należy zadać 
pytanie - czy to co przedstawiłem wyżej jest słusznym 
kierunkiem działań, czy też nie? Dla ciągle 
narzekających może i nie, ale ocenę pozostawiam tej 
drugiej części społeczeństwa. Czy warto więc było 
się angażować, zmienić pewne „układy”, zwyczaje! 
Myślę, że jednak warto było.

P.S. W związku z Decyzją Wojewody o wygaśnięciu 
mandatu, chcę podziękować wszystkim moim 
wyborcom. Myślę, że efekty z rozpoczętych zmian, 
będą widoczne już w tym roku.

Czy warto było ? Wybory uzupełniające na ławników

We wspaniałym dziewięciodniowym wyjeździe do 
Jerozolimy uczestniczyła trzynasto osobowa grupa              
z gminy  Zawadzkiego zorganizowana przez księdza 
Bernarda Kotulę, proboszcza paraf i i  pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem. 
Zwiedzali to co Jerozolima ma najpiękniejsze. 
Jerozolima, zamieszkała przez żydów, muzułmanów    
i chrześcijan wszystkich wyznań oraz odwiedzana 
przez pielgrzymów i turystów z całego świata, 
s t w a r z a  n a t u r a l n e  ś r o d o w i s k o  d i a l o g u  
międzyreligijnego i ekumenicznego i wprowadza nas 
w niepowtarzalny nastrój. Uczestnicy tej wycieczki 
zapytani o wrażenia, nie byli w stanie ubrać w słowa 
tego co przeżyli. W Izraelu spotykali się na każdym 
kroku z niezwykłą serdecznością, począwszy od 
Sióstr Elżbietanek u których nocowali,  a język polski 
dla wielu właścicieli sklepów nie był językiem obcym. 
W trakcie rozmów okazywało się że ktoś z rodziny 
bliskiej mieszkał w Polsce wcześniej lub później. 
Wiele z tych miejsc znanych z Biblii, przekazów 
kościelnych, a nasi pielgrzymi mogli zwiedzić między 

Do Ojczyzny Jezusa
innymi Bazylikę Grobu Świętego, Kalwarię, Syjon, 

Betlejem. Niektórzy pomimo niskiej temperatury 
zdecydowali się na kąpiel w Morzu Martwym. Nie da 
się opisać wszystkiego: historii, kultury, życia 
społeczności czy wreszcie  osobistych odczuć, to 
trzeba i warto przeżyć. Wszyscy są pod 
niesamowitym wrażeniem, że mogli dotknąć tych 
miejsc, miejsc bardzo ważnych dla nas chrześcijan.

Burmistrz Zawadzkiego informuję, że na wniosek 
Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 10 lutego 2012 
r. oraz na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070     
z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem przeprowadzi 
wybory uzupełniające ławników sądów powszechnych, tj.
- 2 ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach 
Opolskich.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw 

cywilnych i obywatelskich, 
2. jest nieskazitelnego charakteru, 
3. ukończył 30 lat, 
4.jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub 

mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku, 
5. nie przekroczył 70 lat, 
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia 

obowiązków ławnika, 
7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie. 
Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych 
sądach oraz w prokuraturze, 
2. osoby wchodzące w skład organów, od których 
orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego, 
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące 
stanowiska związane ze ściganiem przestępstw                          
i wykroczeń, 
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6. duchowni, 
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa. 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż 
jednym sądzie.
Zgłoszenie
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie 
do dnia 15 marca 2012 r.:
1. prezesi właściwych sądów, 
2. stowarzyszenia, 
3. inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane 
na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii 
politycznych, 
4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne 
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy 
dokonującej wyboru. 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na 
karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika 
dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się 
następujące dokumenty  (opatrzone datą nie 
wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia):
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą 
zgłaszanej osoby, 
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone 
przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane              
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był 
pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza 
rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione 
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające 
brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy 
składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie 
zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację 
społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie 
przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis               
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub 
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego 
rejestru lub ewidencji dotyczące tej Organizacji (opatrzone 
datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem 
zgłoszenia).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie 
zgłoszenia przez obywateli dołącza się również  listę osób 
zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny 
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny 
podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających 
kandydata. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za 
wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat 
na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu                
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub 
zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji 
ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 
dniu 15 marca 2012 r., a także zgłoszenia, które nie 
spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez 
dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia 
kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie 
zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza                
w drodze uchwały.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 w godzinach pracy 
Urzędu, pok. Nr 207 (Biuro Rady Miejskiej). Informację 
można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 23 117. 
N iezbędne  d ruk i  są  dos tępne  na   s t ron ie  
www.zawadzkie.pl, www.bip.zawadzkie.pl, oraz                      
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pok. Nr 207. 



Cykl pod redakcją Arkadiusza Barona 

Foto: Sławomir Sulecki

Dzisiaj pozwolę 
sobie odbiec od ściśle 
historycznego nurtu 
s w o j e j  k o l u m n y.  
P o n i e w a ż  n a s z  
miesięcznik ukazuje 
s i ę  p o d  k o n i e c  
miesiąca, to początek 
marca powinien być 
c h y b a  j e s z c z e  
u p a m i ę t n i a n y                     
w lutowym numerze. 
W dn iu  3  marca  
bieżącego roku mija 
p e w n a  w a ż n a ,  a  
niezauważona przez 

większość z nas rocznica.  Pragnę mianowicie 
przypomnieć postać zmarłego przed rokiem (3 marca 
2011), jednego z najwybitniejszych absolwentów 
Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I                      
w Zawadzkiem – Bohdana Pocieja. 

Śmierć Bohdana Pocieja umknęła mi, ponieważ 
nigdy nie zwracałem uwagi na tę postać – nawet 
wtedy, gdy wspomnienie o nim zamieściła Gazeta 
Wyborcza w głównym, krajowym magazynie 
świątecznym  (zob. Gazeta Wyborcza, 29-30  2011 r., 
s. 36). Ja po prostu, co przyznać wstyd, nie znałem go 
(!), pominąwszy gazetowe wycinki z licealnej Izby 
Tradycji. Może to przez odległą mi dziedzinę, jaką się 
zajmował skromny i cichy, a szacowny Pan Bohdan. 
Na szczęście nad spuścizną swego ojca – Jerzego 
Lubosa (wychowawcy Pocieja) oraz spuścizną 
swego pokolenia czuwa Pani Doktor Danuta 
Kalinowska. Była mi ona onegdaj przekazała pełną 
teczkę z informacjami o swoim koledze i wychowanku 
liceum – wybitnym muzykologu i eseiście Bohdanie 
Pocieju. Mam nadzieję, że niniejszy tekst będzie 
właściwą satysfakcją dla starań Pani Doktor w jej 
walce o pamięć i gorącym podziękowaniem za jej 
życzliwość, tak wobec mnie osobiście, jak i wobec 
mojej pracy dla miejscowej społeczności. 

Bohdan Pociej urodził się w Warszawie                    
17 stycznia 1933 r. Przeżył Powstanie Warszawskie  
i, jak wielu mieszkańców stolicy, nie mógł powrócić do 
swojego miasta po wojnie. Wraz z rodzicami osiadł            
w pobliskim Krupskim Młynie. W naszym maleńkim 
liceum, zdał maturę w roku 1951. Jednocześnie 
uczęszczał do szkoły muzycznej w Tarnowskich 

Górach. Po maturze rozpoczął studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. 
Zrażony szerzącym się socrealizmem i jego 
oburzającym prymitywnym,  a widocznym w pracy 
ówczesnego wydziału polonistycznego, przeniósł się 
na muzykologię, którą ukończył w roku 1959. Już w 
trakcie studiów zaczął publikować w „Przeglądzie 
Kulturalnym”, pisał omówienia do koncertów w 
Filharmonii Narodowej, rozpoczął stałą współpracę i 
redagowanie „Ruchu Muzycznego”, z którym był 
związany aż do emerytury w 1994 r. Lista publikacji i 
tytułów prasowych, w jakich ukazywały się jego teksty 
jest bardzo długa (zainteresowanych odsyłam do 
strony internetowej: www.polmic.pl i do Encyklopedii 
Muzycznej PWM, Kraków 2004). Wspomnę tylko, że 
był stałym współpracownikiem słynnego „Tygodnika 
Powszechnego” w czasach jego heroicznej 
koegzystencji z socjalizmem, redagowanego przez 
jedną z najważniejszych postaci powojennej Polski - 
redaktora Jerzego Turowicza (nie zapomniał o nim          
i później, za redakcji księdza Bonieckiego!).

Pociej opublikował ponadto dziewięć książek. 
Interesował się początkowo jazzem (nie dziwota 
zaczynał wszak w późnych latach pięćdziesiątych, 
gdy jazz był wręcz zakazany i należał do ścisłej 
awangardy kulturalnej w naszym kraju, przodującej w 
kontestowaniu systemu komunistycznego). Jednak, 
o ile i jak rozumiem okolicznościowe wspomnienia na 
jego temat oraz wyrywkowe artykuły jego autorstwa, 
szukając źródeł muzycznych inspiracji u samych 
korzeni istnienia i bytu, począł analizować dzieła              
i postaci muzyki dawnej. Widział w muzyce i jej 
ewolucji tego odwiecznego ducha, który czyni                
z człowieka istotę rozumną, systematyczną                       
i dobierającą się do coraz to nowych pokładów 
prawdy o świecie. W sztuce widział to, co uwzniośla 
ludzką egzystencję i czyni ją przynajmniej znośną,             
o ile nie piękną, a „...muzyka była dla niego 
uwzniośleniem i istotą sztuki” (Ewa Sławińska-
Dahlig). O wielkości Pocieja niech świadczą 
nekrologi podpisane przez Ministra Kultury                       
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, 
przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,  
Dyrekcję i Zespół Narodowej Orkiestry Symfonicznej  
Polskiego Radia w Katowicach, Instytut Muzyki             
i Tańca i wiele innych.

Wszyscy autorzy piszący o tym wybitnym 
muzykologu i eseiście, podziwiają jego umiejętność 

poszukiwania i odnajdywania jedności sztuki i 
ducha epoki oraz jej wyrazu w muzyce. Pozwolę 
sobie zgodzić się z tym. Nawet takiemu człowiekowi 
jak ja, o tak ograniczonym zrozumieniu dla zawiłych 
problemów genezy i treści utworów muzycznych, 
rzuca się w oczy ta maniera łączenia filozofii, 
literatury i muzyki w całość i szukania w muzyce 
niejako kwintesencji, albo dopełnienia treści kultury 
danego czasu (zob. Tygodnik Powszechny, 5 IX 
2010, s. 29 oraz: B. Pociej, Sylwetki geniuszy. Bach, 
www.freeart.pl). Sam mówił o swoim upodobaniu - 
„Kocham muzykę, filozofię i literaturę. Bez nich nie 
m ó g ł b y m  e g z y s t o w a ć ”  ( z o b :  
http://www.polskieradio.pl/8/734/Artykul/328028,Bo
hdan-Pociej-w-swiecie-idei). Najbardziej ujmuje jego 
życzliwość dla nieudanych występów i kompozycji, 
niechęć do pisania złych recenzji muzycznych - 
„...uważał, że wykonawca zostaje uwznioślony przez 
sam fakt zmierzenia się z arcydziełem” (Jerzy Bilica).

Ten niezwykły człowiek, nieśmiały i dobry, 
uwieczniony jest nie tylko w swojej twórczości, na 
salonach stolicy, ale i na skromnym tablo, naszego 
skromnego, małego – wielkiego liceum. I - co ważne – 
nie jest jedyny. Wśród tych ponad już trzech tysięcy 
twarzy są ludzie znakomici. Nawet wśród 
najmłodszych absolwentów z ostatn iego 
dziesięciolecia, rozpoczynających kariery naukowe 
na Oxfordzie, na uniwersytecie Harvarda w USA, czy 
na starej polskiej Alma Mater – Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Tu jest swojsko i kto chce, osiąga co 
chce..., tylko..., jak Pociej, musi wznieść się na 
poziom własnych oczekiwań (a nie czekać aż go 
„coś” tam, lub „ktoś” wyniesie!). Człowieka, kimś 
najlepszym kim może być, nie uczyni nic poza nim 
samym. Bohdan Pociej stworzył z siebie wybitnego 
muzykologa, bez którego polska kultura byłaby 
uboższa. Zaczynał na Krótkiej 1 (wtedy jeszcze                 
w starym budynku, przy Opolskiej).

Wspomnienie o Bohdanie Pocieju (1933 – 2011) wybitnym absolwencie liceum w Zawadzkiem

„Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach 
tych, którzy zostają”

Zrządzeniem losu odszedł na wieczność 
Pan Jan Śmieszkoł z ulicy Szpitalnej 1 

– człowiek, który uratował pamięć o swoich 
kolegach i nauczycielu, tragicznie zmarłych w roku 
1939. Chciałbym niniejszym prosić Rodzinę Pana 

Jana o przyjęcie szczerych kondolencji.

Arkadiusz Baron

„ P o l s k i e  T o w a r z y s t w o  
Turys tyczno-Kra joznawcze to  
najstarsze w Polsce stowarzyszenie 
skupiające turystów i krajoznawców.  
Powstało sześćdziesiąt lat temu                
z połączenia Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego (1906 
r.), stając się ich prawnym następcą, 

spadkobiercą ich tradycji, a także majątku. Od 
powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia 
krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we 
wszystkich jej formach, od turystyki pieszej górskiej                
i nizinnej począwszy, po przez kolarską, kajakową, 
żeglarską, konną i narciarską, aż po “motorową” 
(źródło PTTK).

Tradycyjne spotkanie noworoczne Oddziału 
Zakładowego PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem 
odbyło się 20 stycznia br. Scenariusz imprezy był 
jednak nieco inny niż zwykle. Powodem tego było 
podsumowanie obchodów 60-lecia PTTK na 
Opolszczyźnie. Na akademię przybyli włodarze 
Gminy Zawadzkie i Kolonowskie, przedstawiciele 
Nadleśnictwa Zawadzkie, dyrektorzy szkół z naszego 
terenu, reprezentanci współpracujących z PTTK 
stowarzyszeń i organizacji, gościliśmy szefa 
Porozumienia Prezesów Oddziałów PTTK 
Wo j e w ó d z t w a  O p o l s k i e g o  o r a z  Z a r z ą d                             
i najaktywniejsi członkowie naszego Oddziału.                
W imprezie uczestniczyli też zwycięzcy konkursów 
fotograficznych: „Cztery pory roku w Dolinie Małej 
Panwi” i „Rodzina na turystycznym szlaku”. Prezes 
A l f r e d  F e l i k s  p o d s u m o w a ł  d z i a ł a l n o ś ć  
zawadczańskiego oddziału w 2011 roku, a następnie 
wspólnie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Zawadzkie 
wręczone zostały nagrody w konkursach 
fotograficznych i gazetek SKKT-PTTK pt. „Imprezy 
Oddziału i własne w obiektywie”. Wręczono 
podziękowania za pracę i współpracę w roku 2011,       

„60 lat minęło”
a  t a k ż e  z a l e g ł e  

odznaczenia             i medale z 
okazji 60-lecia PTTK na 
Opolszczyźnie (część rozdano 
wcześniej na uroczystości 
wojewódzkiej             w Opolu). 
Przy kawie i kołaczu dokonano 
wyboru najlepszego zdjęcia w 
konkursach foto, wysłuchano 
wystąpień gości  były bardzo 
miłe (życzenia)               i 
obiecujące (fundusze na 
działalność). 
Życzenia sukcesów w Nowym 
2012 Roku zakończyły obrady. 
Działacze PTTK to kadra 
spo łeczna ,  p rowadząca  
działalność wolontariacką, najczęściej anonimową. 
W związku z tym zamieszczamy listę osób 
wyróżnionych z okazji Jubileuszu 60-lecia PTTK na 
Opolszczyźnie,  to nasi najaktywniejsi turyści. 
Wyróżniono także instytucje            i osoby 
wspierające PTTK. Odznaczeni:
Medalem  60-lecia PTTK na Opolszczyźnie:              
1.      Mieczysław  Orgacki - Burmistrz Zawadzkiego
2. Konrad  Wacławczyk -   Z-ca Burmistrza  

Kolonowskiego
3. Zdzisław  Siewiera -   Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Zawadzkie
4. Kazimierz Justyński - Prezes Oddziału                   

w latach 1974 - 1975
5. Ryszard  Lis   od 1965 r. działacz PTTK  - 

członek Zarządu Oddziału
Medalem „Za zasługi dla turystyki” Ministerstwa 
Sportu i Turystyki:
1. Alfred  Feliks - Prezes  OZ/PTTK w Zawadzkiem. 

W roku 2011 odznaczony także został Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej  oraz Medalem 
„Nauczyciel Kraju Ojczystego” (ustanowionym 

2. Zdzisław Andrzejewski   -  Wiceprezes OZ/PTTK 
w Zawadzkiem oraz Odznaką „Za Zasługi dla 
Województwa Opolskiego”  Marszałka Woj. 
Opolskiego 

3. Stanisław Niewęgłowski  - W-ce Prezes Oddziału  
4. Henryk  Gwóźdź  - skarbnik Oddziału
5. Ulrych  Sklorz  - Prezes Sądu Koleżeńskiego 

Oddziału
6. Jerzy  Kubik -  członek Zarządu Oddziału
7. Bolesław Imiełowski  - członek Zarządu Oddziału
8. Brat Paweł Siennicki - opiekun Koła „Wydry” przy 

DPS w Zawadzkiem oraz „Zasłużony dla turystyki 
Śląska Opolskiego”  Odznaka Porozumienia 
Oddziałów PTTK Śląska Opolskiego 

9. Piotr  Jendruś  - opiekun SKKT-PTTK PSP 
Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3, przodownik 
GOT

      Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej”                      
w Zawadzkiem wyróżniono Medalem „Za 
zasługi dla turystyki” Ministerstwa Sportu              
i Turystyki.
Gratulujemy
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OSP Zawadzkie

Ciekawą inicjatywą wykazał się Samorząd 
Uczniowski Publicznego Gimnazjum nr 1                          
w Zawadzkiem. Uczniowie wraz ze swoim 
o p i e k u n e m  p o s t a n o w i l i  p o ż y t e c z n i e  
zagospodarować pokaźną przestrzeń korytarzy                
w swojej szkole, którą to wzbogacili o… stół do ping – 
ponga. Stan zapomnianego już chyba  sprzętu 
pozostawiał wiele do życzenia ale dzięki 
zaangażowaniu chłopaków i wydatnej pomocy pana 
woźnego Jerzego Stacha, stół zyskał nowy wygląd i  
ku uciesze uczniów przywrócony został do stanu 
używalności. Dziś uczniowie chętnie korzystają z tej 
nowej formy ruchowej aktywności, potwierdzając tym 
samym, że pomysł okazał się przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę”.

Inicjatywa uczniowska

Wieści z zawadczańskiego gimnazjum
Dyskoteka Walentynkowa

Z in ic jatywy Samorządu 
Uczniowskiego, przy ogromnym 
zaangażowaniu uczennic klasy 
3d: Karol iny Boronowskiej ,  
Martyny Niesłony, Inez Czapnik 
oraz zaprzyjaźnionego DJ'a 
odbyła się w naszej szkole 
d y s k o t e k a  w a l e n t y n k o w a .  

Czwartkowy wieczór 16 lutego pozytywnie zapadnie 
w pamięci tych, którzy zdecydowali się przyjść                     
i potańczyć w karnawałowych rytmach. Organizatorki 
przygotowały także nagrodę dla najciekawiej 
przebranego uczestnika zabawy – jednogłośnie 
zwyciężyła Ela Zajdel z klasy 2b.

Piątkowe popołudnie, w pierwszym tygodniu ferii 
zimowych zapełniła się aula naszej szkoły dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi. Okazja do 
spotkania – niebywała! Otóż 
reprezentanci Polski w piłce ręcznej, 
a jednocześnie zawodnicy klubu 
Vive Targi Kielce -  Sławomir Szmal i 
Mariusz Jurasik - przyjechali do 
Zawadzkiego na Turniej Piłki 
Ręcznej Seniorów o Puchar 
M a r s z a ł k a  W o j e w ó d z t w a  
Opolsk iego.  Przy te j  okazj i                     
w naszym gimnazjum odbyło 
spotkanie promujące województwo 
świętokrzyskie oraz aktywność 
spor tową.  Oko ło  300  osób  
zgromadzonych w szkolnym forum 
miało niepowtarzalną okazję poznać 
u r o k l i w e  z a k ą t k i  z i e m i  
świętokrzyskiej w trakcie prezentacji 
multimedialnej. Następnie nasi 
Goście odpowiadali na pytania 

Spotkanie ze Sławkiem
Obóz językowy w Wiśle
W poniedziałkowe południe 9 stycznia 2012 żądni 

wiedzy, wrażeń i śniegu, wyruszyliśmy pociągiem do 
Wisły. W przytulnym pensjonacie „Orion” spędziliśmy 
pięć dni wypełnionych nauką i aktywnym 
wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Codziennie po 
śniadaniu rozpoczynały się zajęcia językowe                    
z podziałem na grupy: angielskojęzyczną (z p. 
Kaczanowską) i niemieckojęzyczną (z p. Dylong). 
Wszyscy pracowaliśmy rzetelnie, starając się 
wykonywać wszystkie zaplanowane zadania. 
Poznaliśmy uroki rodzinnego miasta Adama Małysza 
oraz atrakcje Parku Wodnego Tropicana w Hotelu 
„Gołębiewski”. Zaspokoiliśmy również swoją 
ciekawość odnośnie Zameczku Prezydenckiego                    
w Wiśle-Czarne. Pan przewodnik, oprowadzając nas 
po wnętrzu obiektu, przybliżył fakty z historii Polski – 
tej dalszej i bliższej. Mimo iż pięć dni w Wiśle na 
obozie językowym minęło szybko, wypełnione „po 
brzegi” różnymi zajęciami, wróciliśmy szczęśliwie do 
domu w piątek 13 stycznia, pełni energii i miłych 
wrażeń oraz wzbogaceni o nową wiedzę                             
i doświadczenia. 

publiczności oraz chętnie rozdawali autografy                    
i pozowali do zdjęć.
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Karatecy w Azerbejdżanie
W Mistrzostwach Europy Juniorów i Kadetów, 

który odbył się w odległym Baku w Azerbejdżanie, 
uczestniczyło 695 zawodników z 39 państw. Kadra 
Polski do odległego Baku udała się w 12 osobowym 
składzie tym nasz zawodnik, reprezentant Klubu 
Karate Nidan, Dariusz Sworeń, który rywalizował             
w konkurencji kumite indywidualne juniorów do 21 
lat w wadze 68 kg. W tej konkurencji do rywalizacji 
przystąpiło 32 zawodników i była ona najliczniejszą 
konkurencją w całym turnieju. Dariusz rozpoczął 
bardzo dobrze wygrywając pierwszą walkę 5:0                
z zawodnikiem z Mołdawii, by w drugiej ulec 
zawodnikowi z Anglii 3:0. Mamy nadzieję, że 
zdobyte doświadczenie będzie procentowało                  
w przyszłości. Pozostałym kadrowiczom również nie 
udało się przebić do strefy medalowej. Jeszcze raz 
serdecznie w imieniu zawodnika dziękujemy 

darczyńcom: Łukaszowi Kalinowskiemu, 
Łukaszowi Orłowskiemu i Drukarni Sil-Veg-Druk, 
którzy wsparli wyjazd zawodnika.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Matki
Panu Jerzemu Staszowi

składa
Burmistrz Zawadzkiego, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem, Radni oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

„Ludzie odchodzą, ale pozostawiają po sobie ślad 
w naszych sercach…”

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Matki
Pani Danieli Wyrwich

składają
koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego 

w Zawadzkiem

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Teściowej
Pani Karinie Nowak

składa
Burmistrz Zawadzkiego, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem

W czasie  ferii zimowych tj.19.01.2012r  OZ PTTK 
w Zawadzkiem i SKKT-PTTK PSP w Zawadzkiem 
zorganizowali dla dzieci Rajd Turystyczny „Zima               
w Dolinie Małej Panwi”. Głównymi celami imprezy 
było:
- Promowanie historii i tradycji regionu
- Promowanie walorów krajoznawczo-turystycznych 
Doliny Małej Panwi
- Promowanie walorów zdrowotnych obszarów 
leśnych Gminy Zawadzkie
- Wdrażanie do konieczności przestrzegania zasad 
ochrony przyrody - Popularyzacja turystyki                          
w warunkach zimowych
- Propagowanie turystyki pieszej wśród dzieci
- Rozwijanie więzi turystycznych wśród dzieci                      
i młodzieży
- Podnoszenie kwalifikacji turystycznych i kultury 
turystycznej - Wdrażanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po wytyczonych trasach. Wyprawa 
wybranymi ścieżkami  Doliny Małej Panwi na trasie 
Zawadzkie – Rytwiny rozpoczęła się o godz. 10:00. 
Na zbiórce odpowiednio przygotowana do zimowego 
wędrowania  30 osobowa grupa dzieci pod opieką 
M.Andrzjewskiej i B.Brzezińskiej przeanalizowała na 
mapce wytyczoną trasę, podzieliła się na dwie grupy, 
gdyż podczas rajdu zaplanowano zabawę 
„Podchody” ,  omówiono  zasady  zabawy,  
przypomniano i szczegółowo omówiono cele rajdu . 
Najpierw wyruszyła I grupa, która miała za zadanie 
chowanie listów z fragmentami hasła rajdowego,                 
15 minut później ruszyła  II grupa, która w trakcie 
pokonywania tej samej trasy rajdu z mapą w ręku 
poszukiwała ukryte litery hasła. Pogoda dopisywała, 
humory też. Wiele radości sprawiało dzieciom 
chowanie i odszukiwanie liścików ukrytych na 
gałązkach  krzaczków lub w śniegu, odczytywanie 
znaków, wskazówek namalowanych na śniegu. 
Podziwiano piękne krajobrazy zimowe Doliny Małej 
Panwi, śpiewano piosenki o tematyce turystycznej               
i zimowej. Na mecie Rajdu (Leśniczówka „Rytwiny”) 
okazało się, że poszukiwane hasło brzmiało „Turysto 
szanuj las”. Przy ognisku i pieczeniu kiełbasek dzieci 
opowiadały o wrażeniach jakie przeżywały podczas 
chowania i szukania listów z poszczególnymi literami 
hasła, a także przygotowywały się do konkursu 
krajoznawczo-przyrodniczego. Po posi łku 
turystycznym w  Leśniczówce Rytwiny odbył się              
w konkurs przyrodniczy  z zakresu  wiedzy  o  Dolinie 
Małej Panwi. Każdy  miał szansę wykazać się 
znajomością przyrody i otrzymał nagrodę, a przy 
okazji poszerzyć swoją wiedzę krajoznawczo – 
przyrodniczą o naszym pięknym regionie. Dzieci 
zachwycone  wyprawą, zadowolone pokonały ze 
śpiewem  trasę powrotną. Rajd zimowy dla dzieci jest 
nową i kolejną forma rekreacji organizowaną przez 
PTTK, jest też ciekawą formą zagospodarowania 
czasu dzieciom podczas ferii zimowych.

Zima w Dolinie Małej Panwii 

Grupa Anonimowych Alkoholików „NOVA” 
informuje, że spotkania grupy odbywają się w każdy 
czwartek tygodnia, od godziny 17.00 w salce 
parafialnej św. Rodziny w Zawadzkiem

Potrzebujesz wsparcia, przyjdź

Okres zimy to zazwyczaj czas zmniejszonej 
aktywności fizycznej - zarówno dla nas rodziców jak            
i dla naszych dzieci. A jeśli już się na nią decydujemy, 
to wybieramy atrakcje „pod dachem” na przykład 
baseny czy sale zabaw. Tym razem w okresie ferii 
zimowych można było w naszym mieście spędzić 
ciekawie czas na świeżym i mroźnym powietrzu. 
Wystarczyło wybrać się na lodowisko przy Urzędzie 
Miejskim w Zawadzkiem. Mróz trzymał, aż miło, a                    
w połowie miesiąca lutego śniegu było pod 
dostatkiem. Pomysł zorganizowania lodowiska  
pojawił się już późną jesienią, niestety aura nie 
pozwalała na jego wykonanie wcześniej. 
W miesiącu lutym mróz zrobił swoje i tafla lodu 
pokryła gminne zbiorniki wodne oraz staw. To 
zachęciło do wchodzenia na naturalne 
lodowiska. Nie jest to jednak ani rozważne, ani 
bezpieczne. - Na naturalnych zbiornikach, nigdy 
nie wiadomo, jak gruba jest warstwa lodu. Lód, 
mimo niskich temperatur, jest w niektórych 
miejscach cienki i kruchy. Lekkomyślność osób, 
a przede wszystkim dzieci,  które wchodzą na 
zamarznięty staw hutniczy czy naszą rzekę 
Mała Panew to jeden z powodów, którym 
kierowaliśmy się, aby to lodowisko uruchomić-
mówi  Mieczysław Orgacki  Burmist rz  
Zawadzkiego. Łyżwiarstwo, jak mało która 

Lodowisko-pomysł na zimę
dyscyplina sportowa ma cały szereg walorów 
emocjonalno-zdrowotnych. Gładka, biała tafla lodu, 
wesoła muzyka w tle, ciepła herbata, coś słodkiego 
dało nie tylko masę przyjemności, ale też pozytywnie 
wpłynęło na nasze zdrowie, a przede wszystkim na 
zdrowie naszych milusińskich. Lodowisko 
zorganizowane zostało ze środków finansowych 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Zawadzkiem.

O/Z PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem 
zaprasza na jednodniową wyprawę górską na Zlatý 
Chlum w Czechach (Złota Góra, 875 m npm,                     
w paśmie Wysokiego Jesionka) w dniu 24 marca br. 
Zgłoszenie uczestnictwa można dokonać w biurze 
oddziału, biurowiec 4 piętro, pok. 16, tel. 774561309, 
we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00. Koszt 
uczestnictwa 40 zł dla członków PTTK i 45 zł dla 
pozostałych uczestników. W programie m.in. 
przejazd do Rejviz, wyprawę trasami Rejviz- Zlatý 
Chlum, Zlatý Chlum- „Pod Chlumem”- Križový Vrch, 
Križový Vrch  Desenik. Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na wyprawę 
Walentynki to święto zakochanych, które 

obchodzone jest 14 lutego. Nazwa „walentynki” pochodzi 
od imienia św. Walentego, patrona zakochanych. Św. 
Walenty (żył w III wieku ), był biskupem, słynął z tego, iż 
udzielał ślubu zakochanym (niekoniecznie za zgodą 
rodziców). Narzeczony był zobowiązany 14 lutego 
wysłać swej ukochanej czuły liścik, nazwany walentynką. 
Do dziś w walentynki wysyłamy sobie kartkę                          
z wierszykiem albo też obdarowujemy się prezencikami. 
Z  tej okazji  9 i 10 lutego 2012 r. w klasach Ic i IIa PSP 
Zawadzkie odbyły się plastyczne warsztaty 
walentynkowe zorganizowane przez uczniów ZSZ                  
w Zawadzkiem pod opieką Agnieszki Miksy.

Warsztaty walentynkowe 
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W ramach  otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej, turystyki, 
kultury i sztuki w 2012 wpłynęło 18 ofert. Dwie oferty 
zostały odrzucona na etapie oceny formalne. 
Spośród 16 ofert, które zostały ocenione pod 

Dotacje przyznane
w zg l ę d e m me ry to r yczn ym,  Bu rm i s t r z  

Zawadzkiego przyznał dofinansowanie na realizację 
15 zadań, zgodnie  z kwotami przyjętymi przez Radę 
Miejską            w Zawadzkiem w uchwale 
budżetowej na 2012 rok. Wyniki konkursy 

Weihnachtsfeier w Zawadzkiem 
Na początku stycznia w sali św. Anny  przy parafii 

NSPJ w Zawadzkiem odbyło się doroczne spotkanie 
świąteczno-noworoczne członków i sympatyków 
Koła DFK w Zawadzkiem które zaszczycili swą 
obecnością: Burmistrz Mieczysław Orgacki, 
Proboszcz Bernard Kotula i ksiądz Wikary Krzysztof 
Wójtowicz. Przybyli mieszkańcy spędzili niedzielne 
popołudnie częstując się kawą i pysznym ciastem 
przygotowanym przez członkinie Koła. Świąteczno-
noworoczną atmosferę podkreślało wspólne 
kolędowanie w języku niemieckim. O świetną oprawę 
muzyczną zadbali Piotr Kluba, Alfred Werner 
i  Hubert  Kochanek.  Organizatorzy 
serdecznie dziękują przybyłym za swoją 
obecność i zapraszają na kolejne tegoroczne 
imprezy organizowane przez lokalne koło. 
Koło w Zawadzkiem liczy 1111 sympatyków,         
z czego 106 bierze czynny udział                           
w działalności koła DFK oraz regularnie płaci 
składki. Działalność koła realizowana jest 
m.in. poprzez organizowanie imprez 
o k o l i c z n o ś c i o w y c h  w  r a m a c h  
podtrzymywania kultury i tradycji niemieckiej 
oraz śląskiej. Przykładem tej działalności jest 
coroczna majówka, która w tym roku 
odbędzie się 20 maja. W programie imprezy 
przewidziano m.in. wykład nauczyciela 
historii Arkadiusza Barona oraz wiele 

 

występów artystycznych. Koło prowadzi także 
działalność socjalną, która polega m.in. na 
uczestnictwie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 
w organizowanych przez TSKN w Opolu 
wycieczkach na których poznaje się m.in. zabytki czy 
ciekawe miejsca związane z tożsamością i kulturą 
niemiecką. Dużym powodzeniem cieszą się wyjazdy 
na turnusy zdrowotne organizowane przez 
Towarzystwo Dobroczynne Niemców dla seniorów. 
Koło prowadzi bibliotekę oraz złożyło także wniosek  
o dofinansowanie kursu języka niemieckiego. 

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można 
obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było 
to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, 
z w i ą z a n e  z  p o c z ą t k i e m  n o w e g o  r o k u ,  
macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta 
mężowie obdarowywali swoje żony prezentami                    
i spełniali ich życzenia. Początki Międzynarodowego 
Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych                 
w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody 
Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. 
w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały 
one przez Socjalistyczną Partię Ameryki dla 
upamiętnienia odbywającego się rok wcześniej 
nowojorskiego strajku pracownic przemysłu 
odzieżowego, przeciwko złym warunkom pracy.             
W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna                
w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym 
świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu 
idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego 
wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla 
kobiet. W konferencji udział wzięło ponad 100 
uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy kobiety po raz 
pierwszy wybrane do Parlamentu Fińskiego. 
Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze 
anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej 
daty jego obchodów. 19 marca 1911 roku po raz 
pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono 
w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. W latach 
1913-1914 podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet 
odbyły się demonstracje antywojenne. Tego dnia 
święto było obchodzone po raz pierwszy w Rosji. 
Wiece odbyły się tam w ostatnią niedzielę lutego, co 
według kalendarza gregoriańskiego miało miejsce             
8 marca. Tego dnia Dzień Kobiet obchodzony był              
w innych krajach. Wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy 
się z czasami PRL–u i z wręczanymi wtedy masowo 
goździkami. Z okazji tego dnia publikowano portrety 
kobiet różnych sektorów życia gospodarczego, 
zgodnie z ważną opinią Władysława Gomułki, że "nie 
ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie 
odgrywałyby ważnej roli".Dzień Kobiet jest obecnie 
oficjalnym świętem w Albanii, Algierii, Armenii, 
Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, 
Brazylii, BurkinaFaso, Kamerunie, Chinach, Kubie, 
Włoszech, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, 
Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, 
Polsce,Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, 
Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie i Zambii. 
Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – 
matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty                
i drobne podarunki. W niektórych krajach (jak 
Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem matki, 
podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty 
swoim matkom i babciom. We Włoszech, kobiety 
obdarowywane są gałązkami akacji srebrzystej. 
Akacje srebrzyste i czekolada są także najczęstszym 
prezentem w Rosji. W Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, 
Brazylii, Chorwacji, Czarnogórze, Rumunii, Mołdawii, 
Macedonii, Słowenii, Serbii i Węgrzech najczęściej 
dostają kwiaty. Czasami prezenty ofiarują swoim 
pracownicom również pracodawcy. Często 
obdarowane przez swoich uczniów zostają 
nauczycielki. Obecnie corocznie odbywają się 
organizowane przez feministki manify, czyli 
demonstracje połączone zhappeningiem na rzecz 
równego traktowania kobiet i mężczyzn. Prezentami 
zostają najczęściej kwiaty lub słodycze. W krajach jak 
Portugalia czy Rumunia, częste jest, że noc 8 marca 
grupy kobiet świętują na obiadach i przyjęciach "tylko 
dla pań".

Dzień Kobiet

Złóż najładniejsze życzenia             
i wygraj bukiet kwiatów na Dzień 
Kobiet! 

Dzień kobiet już w czwartek                          
8 marca. Proponujemy Panom 
konkurs, w którym można wygrać 
piękny bukiet kwiatów.

Co trzeba zrobić, by wygrać 
kwiaty na Dzień Kobiet? Na kartce pocztowej 
napiszcie życzenia, jakie zamieścilibyście w bileciku 
dołączanym zwyczajowo do bukietu. Autor 
na j ł adn ie j szych  życzeń  o t r zyma  buk ie t                            
z różnokolorowych tulipanów. O tym, kto otrzyma 
bukiet, zadecyduje redakcyjne jury. Kartki  pocztowe 
należy złożyć w pok.101 Urzędu Miejskiego                      
w Zawadzkiem, do dnia 6 marca. Ze zwycięzcą 
skontaktujemy się telefonicznie, by ustalić szczegóły 
odbioru nagrody. Kwiaty będzie można odebrać                
8 marca we Urzędzie Miejskim.

Konkurs na Dzień Kobiet

Tradycyjnie już, po raz czwarty, Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów „Klub Seniora” w Zawadzkiem 
zorganizowało w Domu Kultury spotkanie 
noworoczne dla samotnych emerytów i rencistów 
zrzeszonych w Klubie. W spotkaniu uczestniczyło                
w nim 69 osób. Przy akompaniamencie akordeonu 
śpiewano kolędy, piosenki z lat młodości, 
wspominano mijające lata. Uczestnicy spotkania 
zostali poczęstowani kawą, ciastem i skromnym 
posiłkiem. Impreza przebiegała w bardzo uroczystej 
atmosferze. Zarząd „Klubu Seniora” serdecznie 
dziękuje Burmistrzowi Zawadzkiego Mieczysławowi 
Orgackiemu oraz bratu Pawłowi Siennickiemu za 
udział w spotkaniu i przekazane życzenia. 

Spotkanie noworoczne emerytów i rencistów
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Od 1 stycznia w gminie Zawadzkie funkcjonuje 
nowa jednostka organizacyjna  o nazwie Gminny 
Ośrodek Sportu i Turystyki. Powstała ona w miejsce 
dotychczasowego MOKSiRu.
O zmianach rozmawia z nami dyrektor nowej 
jednostki  Robert Gwóźdź.

Dlaczego nastąpiła zmiana jednostki MOKSiR na 
GOSiT?
W Gminie Zawadzkie powstaje coraz więcej obiektów 
turystycznych. W związku z tym musieliśmy 
zdecydować się czy stworzyć nową strukturę 
turystyczną czy przekształcić MOKSiR w jednostkę, 
która zostałaby wzbogacona o działalność z zakresu 
turystyki. Zdecydowaliśmy się na to drugie 
rozwiązanie.

Na czym polega różnica między tymi dwoma 
podmiotami?
Podstawową różnicą jest forma prawna jednostek. 
MOKSiR był instytucją kultury, a w tej chwili mamy 
samorządową jednostkę budżetową, w której skład 
wejdzie także budynek kinoteatru. Dodatkowo                   
w nowej jednostce poszerzony został zakres zadań 
dotyczących turystyki.

Jakie zadania ma spełniać i jaką ofertę dla 
mieszkańca gminy posiada GOSiT?
Zajmujemy się sportem, rekreacją, turystyką                             
i szeroko rozumianą działalnością kulturalną. Jest to 
dosyć duży zakres. Opiekujemy się też obiektami, 
które nam przekazano. Jeśli chodzi o imprezy                    
w gminie to wprowadziliśmy do terminarza nowości. 
Na maj zaplanowaliśmy udział w „Turnieju Miast                    
i Gmin - Tydzień sportu w gminie Zawadzkie”, 
„Zawadczański Piknik Sportowy”, w sierpniu „Futbol 
na wesoło”, organizujemy również różnego rodzaju 
festyny. Nadal prowadzimy takie sekcje kulturalne jak 
Orkiestra dęta, kółko taneczne „Exodus”, sekcja 
plastyczna, ognisko muzyczne. Planujemy jeszcze 
poszerzyć naszą ofertę kulturalną, zrobimy to jednak 
dopiero wtedy, gdy zostanie wybrany kierownik 
Domu Kultury.

Jakie nowe stanowiska pracy powstały w związku 
ze zmianą?
Chcemy aby na naszym terenie rozwijała się kultura, 
dlatego chcemy zatrudnić kierownika Domu Kultury. 
Bardzo zależy nam na tym aby była to osoba 
kompetentna, która zajmie się działalnością 
kulturalną na wielu płaszczyznach, będzie w stanie 
wprowadzić do oferty innowacyjne pomysły                           
i zapewnić mieszkańcom rozrywkę na wysokim 
poziomie. Niestety do pierwszego naboru przystąpiła 
tylko jedna osoba, która nie spełniła wymogów 
formalnych. W tej chwili trwa drugi nabór. Wierzymy, 
że uda nam się znaleźć odpowiedniego kandydata na 
to stanowisko. Mieszkańcy gminy będą mogli też 
skorzystać z pomocy informatora turystycznego.

Wiemy, że niedługo pod opiekę jednostki zostanie 
przekazany budynek Centrum Informacji 
Turystycznej. Jakie są w związku z tym plany?
Budynek nie został nam jeszcze przekazany, więc nie 
mogę zbyt wiele na ten temat powiedzieć. Wiem, że 
do dyspozycji będzie sala kinowo - teatralna, sala 
konferencyjna,  b iura Centrum Informacj i  
Turystycznej, magazyny na kajaki i rowery, są też 
dwa pomieszczenia niezagospodarowane. Mam 
nadzieję, że Zawadzkie odzyska miejsce, gdzie 
będzie można wiele rzeczy zorganizować. Czy to 
jakiś koncert, ponieważ w kinoteatrze jest dobra 
akustyka, czy to występy, wystawy, pokazy, prelekcje. 
Myślę, że możliwości będą duże.

Zarząd Przeds ięb io rs twa Komunikac j i  
Samochodowe j  w  S t rze lcach  Opo lsk ich  
poinformował, że od 1 marca br. wprowadza zmiany 
w rozkładzie jazdy polegające na ograniczeniu 
komunikacji regularnej o kursy najmniej dochodowe 
to znaczy te, z których wpływ za 1 kilometr nie 
pokrywa dwóch podstawowych kosztów tj. paliwa               
i płacy kierowcy.
Odwołane zostały następujące kursy:
1. Strzelce Op. - Kielcza przez Zawadzkie z godziny 

PKS likwiduje kolejne kursy

Początek roku sprzyja podsumowaniom 
działalności w wielu organizacjach i instytucjach.                  
W restauracji „Wiktoria” w Rożniątowie Opolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
zorganizował spotkanie podsumowujące rok 2011. 
Zaproszono na nie najlepszych rolników z powiatu 
oraz przedstawicieli władz samorządowych. Rolnicy 
naszego powiatu zostali wyróżnieni jako najbardziej 
aktywni pod względem udziału w różnych 
konkursach rolniczych. Są oni nieraz laureatami 
wielu konkursów, zdobywając prestiżowe 
wyróżnienia. Wielu z nich plasuje się w czołówce 
województwa, nierzadko nawet i kraju Z terenu 
gminy Zawadzkie nagrodzono trzy gospodarstwa.   
W Kielczy najlepszymi rolnikami zostali, podobnie 
jak w minionym roku, Katarzyna i Daniel Garcorz 
oraz Barbara i Łukasz Szołtysik. Z Żędowic 
wyróżnienie otrzymało gospodarstwo państwa Helgi 
i Bernarda Zientków. Rolnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy z podziękowaniami za całoroczną ciężką               

Nagrody dla rolników
i pełną poświęceń pracę w rolnictwie oraz 

materiały promocyjne ufundowane przez gminę 
Zawadzkie.

16.40
2. Kielcza - Strzelce Opolskie przez Zawadzkie                 
z godziny 17.30 
3. Strzelce Op.- Zawadzkie przez Jemielnicę                  
z godziny 8.55
4. Zawadzkie - Strzelce Op. przez Jemielnicę                     
z godziny 11.50
5. Strzelce Op.- Kolonowskie przez Zawadzkie                 
z godziny 6.10

W ostatnich dniach gwałtowne topnienie pokrywy 
śnieżnej spowodowało lokalne podtopienia                    
i rozlewiska spowodowane ukształtowaniem terenu             
i niemożnością wchłonięcia przez ziemie nadmiaru 
wody w tak krótkim czasie. Niekorzystnym przy tym 
jest fakt, że topnienie śniegu występuje na 
obszarach, gdzie zmrożone podłoże nie przepuszcza 
w głąb wód roztopowych. Zwrócić trzeba również 
uwagę na to, że woda zawarta w śniegu i lodzie nie            
w całości przemienia się w wodę zasilającą rzeki, 
strumienie i kałuże. 24 lutego strażacy brali udział             
w wypompowywaniu wody z pobliskiego pola przy ul. 
Bolesława Chrobrego w Żędowicach. Na polu 
utworzyło się rozlewisko, które powodowało 
podtapianie domu jednorodzinnego. Przy pomocy 
pomp strażacy wypompowali duże ilości wody                 
z pobliskiego pola do rowu melioracyjnego oraz 
usunęli wodę z piwnicy, która groziła zalaniem pieca 

Gwałtowne roztopy

S t o w a r z y s z e n i e  
Ziemia Strzelecka po raz 
14 ogłasza konkurs „Laur 
Z i e m i  S t r z e l e c k i e j ” .  
Nagroda przyznawana 
jest w 5 kategoriach: 
działalność społeczna, 
gospodarcza, 

Laury Ziemi Strzeleckiej  po raz 14
wychowawcza, kulturalna i sportowa. Wniosek 

powinien zawierać informację o wnioskodawcy                 
i kandydacie wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia 
należy przekazać do dnia 26 marca 2012                       
w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Laur Ziemi 
Strzeleckiej” na adres: stowarzyszenie Ziemie 
Strzelecka, ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie. 

centralnego ogrzewania. Wypompowywanie tak 
dużej ilości wody mimo zastosowania 2 motopomp 
posiadających wydajność 1200 litrów na minutę 
zajęło 4,5 godziny. Kolejnego dnia brali udział                  
w wypompowywaniu wody z ul. Dworcowej, gdzie 
woda spływająca z pola całkowicie zablokowała 
dojazd do skupu złomu i składu opału. Za pomocą 
motopompy strażacy przepompowali wodę do 
pobliskiego rowu. Na szczęście obyło się podczas 
tegorocznych roztopów bez poważniejszych 
zagrożeń.    

Powstał GOSiT

Podziękowanie Ordynatorowi 
Oddziału Wewnętrznego Szpitala Specjalistycznego 

św. Rocha w Ozimku 
dr Jerzemu Trybuła

za leczenie i konsultacje medyczne 
składa wdzięczna pacjentka 

E.O.  z Zawadzkiego
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W dniu 19 stycznia 2012 r. w restauracji ”Lido” w Zawadzkiem odbyło się kolejne spotkanie okolicznościowe z okazji ZŁOTYCH GODÓW, na które zaproszono 20 par 
małżeńskich.  

 Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swoistym blaskiem. Te wspólne lata to symbol wierności                   
i miłości, to wzór i piękny przykład dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie. Jubileusz świętowało w tym dniu 19 par: z Zawadzkiego 11, z Żędowic 5, a z Kielczy            
3 pary. W imieniu gospodarzy gości przywitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Dziuba. Małżonkowie złożyli sobie wzajemnie słowa podziękowania za miłość, 
przywiązanie i opiekę. 

W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny oraz za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył jubilatów Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystego aktu dekoracji dokonał burmistrz Mieczysław Orgacki. Gratulacje 
składał również przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pietrusiak. Wszystkim parom małżeńskim zostały wręczone listy gratulacyjne, nagrody i kwiaty. Tradycyjnie 
wzniesiono toast szampanem i wykonano pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, urozmaicone piosenkami o miłości w wykonaniu uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Zawadzkiem.

Małżonkowie z Kielczy, którzy nie mogli być obecni na uroczystości, po ustaniu przeszkód, zaprosili do siebie burmistrza i kierownika USC. Wizyta miała miejsce w dniu            
7 lutego bieżącego roku. Oprócz odznaczeń również były gratulacje, kwiaty i pamiątkowe zdjęcie. Domowa, miła atmosfera sprzyjała rozmowie.

Wszystkim jubilatom pozazdrościć można energii i chęci do działania. Uczmy się od starszych i doświadczonych, aby w przyszłości doczekać takich rocznic                         
w szczęśliwym związku małżeńskim.

                                           Teresa Dziuba

ZŁOTE GODY  SPOTKANIE JUBILATÓW

Gerda i Eryk Młynek z Żędowic

Elfryda i Józef Signus z Zawadzkiego

Gertruda 
i Jerzy Serafin 

z Żędowic

Elfryda i Alfred Morcinek 
z Zawadzkiego

Irena i Horst Mainka 
z Zawadzkiego

Anna i Gotfryd Murek z Kielczy

Edeltrauda i Leonard Ruhnke z Zawadzkiego

Róża i Karol Konieczny z Żędowic

Barbara i Jan Wyrwich z Zawadzkiego
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Maksymilian Labus

Teresa i Józef Niestrój z Zawadzkiego

Elfryda i Franciszek Dykta z Zawadzkiego

Edeltrauda i Konrad Mlynek 
z Zawadzkiego

Zofia i Edward Socha z Kielczy

Anna i Antoni Brol 
z Żędowic

Jadwiga i Marian Kaliciak z Zawadzkiego

Adelajda i Jan Hyla z Kielczy

Ilza i Mieczysław Grzybek z Żędowic

Urszula i Ernest Kosytorz z Zawadzkiego

Krystyna i Bronisław Machelscy 
z Zawadzkiego
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Jak co roku odbyły się  eliminacje gminne XVI już edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci                      
i młodzieży, organizowanego przez Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy Wydziałów 
Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich pod 
nazwą „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, 
tak nas malują”. Konkurs zorganizowano z okazji mijającej w 
bieżącym roku 20 rocznicy istnienia Państwowej Straży 
Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w 
specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki               
z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi 
zagrożeniami. Zadaniem uczestników konkursu było 
pokazan ie  w  swo i ch  p racach  różno rodnośc i                              
i wszechstronności działań zawodu strażaka podczas 
pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby. Istotne jest 
pokazanie znaczenia pracy strażaków dla zapewnienia 
bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. Konkurs promuje                
i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, 
która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania 
skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, 
nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk 
żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego 
zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku 
występowania różnego rodzaju zagrożeń. Konkurs 
skierowanym był do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat i do 
wychowanków szkół specjalnych. Konkurs przeprowadzany 
jest w kilku etapach. Na każdym szczeblu eliminacji prace 
konkursowe wybiera specjalnie powołane Jury. Po 
eliminacjach wojewódzkich po pięć prac finałowych z każdej 
z czterech grup zostanie przesłanych do Komendy Głównej 
PSP. Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej odbędzie 

„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują” 
się w połowie czerwca 2012 r. Powołana w Urzędzie 

Miejskim w Zawadzkiem5 osobowa  komisja  miała nie lada 
wyzwanie, bowiem wpłynęło aż 107 prac ze szkół z terenu 
gminy Zawadzkie. Na kolejny szczebel – powiatowy możliwe 
jest przekazanie jedynie po 5 prac z każdej z grup 
wiekowych.                   W związku z tym, iż wszystkie prace 
wymagały od młodych twórców przede wszystkim pomysłu i 
dużego wkładu pracy komisja miała problem z wyborem tych 
najlepszych. Po ponad godzinnych „obradach” udało się 
dojść do porozumienia i wyłonić zwycięzców. Poniżej 
przedstawiamy wyniki według zajętych miejsc:
I grupa (kat. wiekowa od 5 – 8 lat)
1. Piotr Ludwig (Przedszkole Nr 2, Zawadzkie)
2. Kacper Muszkiet (Przedszkole Nr 2, Zawadzkie)
3. Paulina Adamska (Przedszkole  Nr 3, Zawadzkie)
4. Nicol Jacheć (Przedszkole w Kielczy)
5. Hanna Górzańska (Przedszkole Nr 2, Zawadzkie)
II grupa (kat. wiekowa od 9 – 12 lat)
1.Oskar Drzymała (ZSG Żędowice)
2. Paulina Pluder (ZSG Żędowice)
3. Szymon Czech (ZSG Żędowice)
4. Wiktoria Lechowicz (ZSG Żędowice)
5. Marcin Trepka (PSP Zawadzkie)
III grupa (kat. wiekowa od 13 – 16 lat)
1. Aleksandra Kołodziej (PG Zawadzkie)
2. Agnieszka Pandzioch (PG Zawadzkie)
3. Dalia Kańska (PG Zawadzkie)

Z pozostałych najciekawszych prac zorganizowano 
wystawę w budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. Na 
ręce zwycięzców i ich opiekunów składamy gratulacje.

4 miejsce - Nicol Jacheć (grupa I)

5 miejsce - Hanna Górzańska (grupa I)

1 miejsce - Oskar Drzymała (grupa II)

2 miejsce - Paulina Pluder (grupa II)

4 miejsce - Wiktoria Lechowicz (grupa II)1 miejsce - Aleksandra Kołodziej (grupa III)

2 miejsce - Agnieszka Pandzioch (grupa III)

3 miejsce - Szymon Czech (grupa II)

5 miejsce - Marcin Trepka (grupa II)

1 miejsce - Piotr Ludwig (grupa I) 2 miejsce - Kacpekr Muszkiet (grupa I)

3 miejsce - Paulina Adamska (grupa I)

3 miejsce - Dalia Kańska (grupa III)
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A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom 

6

Wiele osób wychodzi z założenia, że najlepiej 
pomagać tym, których dobrze znamy i których 
działalność jest ważna dla naszego lokalnego 
środowiska. Bardzo łatwo można znaleźć organizację 
pożytku publicznego z naszego miasta czy regionu za 
pomocą strony Ministerstwa Finansów www.e-
deklaracje.gov.pl  lub Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej www.pozytek.gov.pl. Od kilku lat nie 
musimy sami wpłacać pieniędzy z podatku na rzecz 
wybranej organizacji. Zrobi to w naszym imieniu 
naczelnik urzędu skarbowego. Żeby jednak nasza 
darowizna trafiła do wybranej organizacji, musimy 
wskazać jej dane w zeznaniu podatkowym. Bardzo 
ważny jest numer wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego (rubryka ta znajduje się na końcu każdego 
zeznania rocznego) oraz to , aby w części „informacje 
uzupełniające-cel szczegółowy 1%” podać nazwę 
organizacji i kod pocztowy oraz kwota jaką chcemy 
przekazać (maksymalnie 1 procent podatku). Na tej 
operacji podatnik nie zyskuje nic. Ale zyskują 
organizacje, które wykonują niezwykle ważną pracę. 
Gra jest warta świeczki, bo tą drogą dla organizacji 
działających bezpośrednio na rzecz społeczności 
trafia wiele milionów złotych. Sami zdecydujmy, kto je 
otrzyma. Podajemy państwu organizacje pożytku 
publicznego uprawnione do otrzymania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok z terenu 
naszej gminy:

Caritas Diecezji Opolskiej
Numer KRS: 0000290982

Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie"
Numer KRS: 0000025552

Klub Tenisa Stołowego MOKSiR
Numer KRS: 0000025826

Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "Stal" 
Zawadzkie
Numer KRS: 0000035716

Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych im. 
Św. Jana De La Salle
Numer KRS: 0000216692

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym "Siedlisko"
Numer KRS: 0000254998

Stowarzyszenie Przyjaciół  Przedszkola 
Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w 
Zawadzkiem
Numer KRS: 0000343588

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
Numer KRS: 0000258236

Ludowy Klub Sportowy "Naprzód" Kielcza
Numer KRS: 0000057026

Przedszkole w Kielczy 47-126 nr 500000030023
Numer KRS: 0000031762

Klub Karate Nidan (cel szczegółowy)
Numer KRS: 0000197334 (Fundacja Partnerstwo)

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzkiem 47-120
Numer KRS: 0000116212

Ochotnicza Straż Pożarna w Żędowicach 47-120
Numer KRS: 0000116212

Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy 47-126
Numer KRS: 0000116212

Organizacje, które nie znalazły się na naszej liście 
prosimy o kontakt w sprawie uzupełnienia pod nr 
telefonu 77 46 23 113.

Podziel się podatkiem. 
Jak i komu przekazać 1 procent? 

W ostatnim czasie przedszkolaki przeżyły 
dwie wspaniałe imprezy. W styczniu odbyło się 
spotkanie  z okazji dnia Babci i Dziadka,                   
w czasie którego dzieci miały okazję 
zaprezentować swoje zdolności recytatorskie, 
wokalne oraz taneczne. Oprócz życzeń kochane 
babcie i dziadkowie zostali obdarowani 
wykonanymi przez wnuki serduszkami oraz raczyli

Uroczystości przedszkolaków z Żędowic

się pysznym ciastem. W lutym dzieci 
wspania le  bawi ły  s ię  na ba lu  
przebierańców, który prowadzi ł  
wodzirej. Wiele radości sprawiły 
dzieciom konkursy, wężyki oraz 
indywidualny pokaz strojów, za który 
otrzymały słodkie nagrody. Swoje 
przeżycia z balu dzieci przedstawiły 
następnego dnia w pracy plastycznej.

Segreguj śmieci
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

segregacja odpadów jest obowiązkowa, ale to przede 
wszystkim powinno być nasze świadome działanie 
na rzecz ochrony środowiska.
Poniżej podajemy harmonogram  selektywnej zbiórki 
odpadów  komunalnych w 2012 roku

zbiórka odpadów data

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

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych
na terenie całej gminy

27 marca

20 kwietnia

6 sierpnia
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Ach, co to był za bal

Dzieci z przedszkola w Żędowicach

Dzieci z przedszkola w Kielczy

Dzieci z przedszkola nr 3 w Zawadzkiem

Dzieci z przedszkola nr 2 w Zawadzkiem
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Mistrzowie Sekcji Żędowice

Mistrzowie lotów gołębi dorosłych z Sekcji Kielcza

Mistrzowie Sekcji Zawadzkie

Ferie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki                
w Zawadzkiem rozpoczęły się 16.01.2012 i trwały do 
27.01.2012. Na ten czas GOSiT przygotował dla dzieci  
i młodzieży wiele atrakcji. Ferie rozpoczęły się czymś „ 
dla Ducha” a mianowicie wycieczką do 
Opola na spektakl „Kot w butach” 
połączone ze zwiedzaniem. Następnie 
młodzież próbowała swoich sił z 
zespołem Exodus, dla zwolenników 
większych wrażeń i współzawodnictwa 
karate przygotowano zajęcia pod nazwą  
“Karate na popołudniową nutę”. W 
drugim dniu ferii również została 
zaplanowana wycieczka do Opola, tym 
razem na spektakl „Cudowna lampa 
Aladyna”, uczestnicy byli bardzo 
zadowoleni z wyjazdu. Tego samego dnia 
g imnaz ja l iśc i  rozgrywal i  tu rn ie j  
piłkarzyków, do którego zgłosiło się wielu 
uczestników. W środę dalej trwał duch 
rywalizacji tym razem był to turniej 
Badmintona, w którym wzięła udział 

Ferie z GOSiT-em
młodzież z podstawówki i gimnazjum. Trzeci dzień 

czasu wolnego od szkoły umilały gry i zabawy                     
z elementami współzawodnictwa w tym gry rzutne, 
kopane, gra w dwa ognie, wyścigi rzędów itp. Spośród 

gier zespołowych nie mogło 
zabraknąć piłki nożnej i dla 
miłośników owej dyscypliny 
sportowej został zorganizowany 
turniej piłki nożnej, chętnych nie 
brakowało.  W ostatnim dniu został 
rozegrany otwarty turniej dla 
amatorów w tenisie stołowym, 
młodzież zacięcie walczyła przy 
stołach odbijając energicznie 
paletką. Każdy podczas turniejów 
otrzymywał dyplomy za zajęte 
miejsca i symboliczne nagrody. 
GOSiT pomyślał również o innych 
f o rmach  spędzan ia  czasu  
wolnego, dlatego przyszli artyści 

codziennie w Domu Kultury mogli uczestniczyć                
w zajęciach plastycznych, gdzie miedzy innymi 
ćwiczono technikę rysunku węglem, malowaniu 
farbami, nie tylko na małym, ale i na dużym formacie,  
a także tworzeniu rzeczy z masy solnej.  Ponadto 
orkiestra Dęta z Zawadzkiego prowadziła zajęcia dla 
osób interesujących się muzyką, każdy mógł zagrać 
na wybranych instrumentach, zaśpiewać, a nawet 
zatańczyć z zespołem Exodus, który w Sali obok 
również prowadził zajęcia. Dużym zainteresowanie 
wśród młodzieży cieszyły się otwarte zajęcia modeli 
kołowych, na których można było podziwiać piękne 
okazy modeli, podpatrzeć jakieś triki i wymienić się 
doświadczeniami, a w kolejnym dniu to wszystko 
wykorzystać w wyścigu modeli kołowych. GOSiT 
również nie zapomniał o dzieciach z Żędowic i Kielczy, 
dla nich w świetlicach zorganizowano zajęcia 
plastyczne, sportowe, komputerowe, zabawy z grami 
planszowymi. Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki tak 
przygotował plan ferii, żeby każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie, widać po frekwencji osób trafiono                       
z wyborem atrakcji.

W gołębniku - kolumna hodowców gołębi

Gołębie serce
Najznakomitsi wyczynowi sportowcy mają serce, 

które wykonuje tylko 40 uderzeń pulsu na minutę. Aby 
to osiągnąć, nie wystarczy tylko samo serce. Należy 
także „wykazać serce”, to znaczy wykazać siły woli do 
podjęcia wysiłku  często bolesnego. A więc z całą 
pewnością można powiedzieć, że dobry gołąb 
posiada dobre serce ponieważ „wykazuje serce” 
względnie, że wykazuje siłę woli. Jego możliwości 
potęgują się razem z wysiłkami, które gotów jest 
podejmować  naturalnie  z tym zastrzeżeniem, że       
u niego nie będzie objawów lenistwa. (…) belgijscy 
hodowcy przed rozpoczynającym się sezonem 
lotowym coraz częściej trenują swoje gołębie przez 
wypuszczanie ich pojedynczo.  Niektórzy hodowcy 

stosują taki trening nawet do 120 km. (…) 
naturalnie taki trening jest idealnym ćwiczeniem dla 
serca. Gołąb, który leci w pojedynkę daje z siebie 
wszystko co tylko potrafi. Tego on nie czyni, gdy leci w 
grupie. Gołąb, który z lotu uzyskuje pierwszą nagrodę                  
z wyprzedzeniem przylatuje samodzielnie. Jest to 
również dowodem na to, że gołąb szybciej leci aniżeli 
te inne wtedy gdy leci w pojedynkę. Bywa to gołąb, 
który rozwija maksimum siły woli, aby szybko wrócić 
do gołębnika. (…) u gołębia odbywającego regularne 
loty serce jest dużo większe aniżeli u gołębia 
nielotującego. Serce gołębia waży przeciętnie 8,9 % 
ogólnego ciężaru ciała (u kolibra nawet 20 % ciężaru 
ciała). W normalnych warunkach serce gołębia 
wykonuje 192 uderzenia na minut, to jest 11.520 razy 
w czasie jednej godziny i aż 276.480 razy na dobę. 

Ale także krew gołębia (ptaków) wyróżnia się dużą 
wyczynowością. Jest ona bardzo bogata w czerwone 

3krwinki. W jednym mm  krwi gołębia jest 2,4 milionów 
czerwonych krwinek, a ponadto one zawierają daleko 
więcej hemoglobiny aniżeli krew u ssaków. (…) dobra 
sprawność gołębia w uzyskaniu wyników 
uzależniona jest od znakomitego stanu dr Ig 
oddechowych prowadzących do płuc, a także od 
płuc. I tu należy wrócić do czosnku- tego 
wyśmienitego antybiotyku  ponieważ jego 
antybiotyczne właściwości chronią całość dróg 
oddechowych i pozwalają krwi swobodnie 
cyrkulować. Tym samym praca serca jest bardzo 
ułatwiona. 

źródło: Książka Ks. Józefa Żyłki “75 lat Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych”

Wszystko co dobre szybko się kończy - a                   
w szczególności ferie - czas odpoczynku od 
obowiązków szkolnych. Jednak najważniejsze są 
miłe wspomnienia, a tych z pewnością uczestnikom 
ferii zimowych na terenie naszej gminy nie 
brakowało. Tegoroczne ferie w naszej gminie były 
naprawdę zimowe. Dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych, koordynatorzy zajęć w Ogniskach 
Środowiskowych oraz Burmistrz Zawadzkiego 
zadbali o to, żeby w trakcie przerwy semestralnej 
dzieci i młodzież nie poczuły nudy. W ramach 
działalności placówek oświatowych dzieci                        
z gminnych szkół miały możliwość spędzenia 
niezwykle urozmaiconych ferii. Zorganizowano gry, 

Białe ferie

warsztaty, zabawy świetlicowe, wyjazdy na basen                  
i kręgielnię. Ponadto dzieci jeździły do kina i teatru w 
Opolu. W świetlicach szkolnych oraz w GOSiT 
odbywały się różnorodne zajęcia tematyczne. W 
okresie ferii zimowych można było również wybrać 
się na lodowisko. Szusowanie po lodzie sprawiało 
dzieciom i młodzieży wiele radości, pozwalało 
bowiem poczuć atmosferę prawdziwej zimy. Dużą 
popularnością cieszyły się jak zwykle rozgrywki 
sportowe. Burmistrz Zawadzkiego ze środków 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczył na 
organizację ferii zimowych kwotę 8 000,00 zł

Był bal...
11 lutego bieżącego roku odbył się w Kielczy bal 

karnawałowy,  zorganizowany przez niestrudzonego               
w swoich działaniach, przewodniczącego rady rodziców  
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego pana Jana 
Czanguleita. Organizatorzy dziękują paniom, które 
pomogły przy organizacji zabawy: Anecie Kocot, Kornelii 
Chmielorz, Gabrieli Moy, Marii Wyrwich, Wioletcie 
Czanguleit oraz matkom, które upiekły smaczne ciasta. 
Dziękujemy również sponsorom: Jubiler „MOROKSYT”, 
PHU „CENTRUM”, RAJ MALUCHA, p. Garbas, p. Kciuk, 
zakładowi fryzjerskiemu „NATALII”, OPPKiU „BENIAMIN”, 
firmie TECHNODREW, Bankowi Spółdzielczemu                    
w Zawadzkiem, galerii kwiatowej „Gabriela i Janusz 
SIKORA”, Burmistrzowi Zawadzkiego. Dyrektor ZSG               
w Kielczy wraz z  nauczycielami, uczniami i pracownikami 
szkoły wyrażają słowa wdzięczność za trud, wysiłek                    
i poświęcenie włożone w organizację kolejnego balu 
karnawałowego.
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Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji

(pozw. Wojewody Śl. Nr ŚR/I/66200/68/1/08)

Stacja demontażu pojazdów

42-772 Skrzydłowice   ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444
kom. 605.272 666,   603.363 638

info@demontaz.com
(niesprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)

Zawadzkie Pludry

Skrzydłowice

Wiosenne wypalanie traw 
Wiosenne wypalanie traw i zarośli jest prawnie 

zabronione! To jeden z najbardziej brutalnych 
sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom 
nie daje ono żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - 
przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i dla 
samego człowieka. Wypalanie to jedna z istotnych 
przyczyn zat ruwania  a tmosfery  poprzez 
"wyrzucanie" do niej dziesiątków ton tlenku węgla 
o raz  innych  n iebezp iecznych  zw iązków 
chemicznych, a stan atmosfery ma bezpośredni 
wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństwa. Dym 
pochodzący z wypalania jest bardzo niebezpieczny 
nie tylko z powodu zatruwania atmosfery. Wypalanie 
traw nierzadko utrudnia również poruszanie się po 
drogach kierowcom. Gęsty dym ścielący się na 
drogach ogranicza widoczność, w wyniku czego, 
podobnie jak we mgle, dochodzi do wielu wypadków                 
i kolizji. Wypalanie traw niszczy także wszystkie 
znajdujące sie w jego zasięgu zwierzęta, nie tylko 
szkodniki. Giną organizmy glebowe, owady 
zapylające kwiaty, drobne kręgowce, pisklęta 
wcześnie zakładających gniazda ptaków. Zdarza się, 
że w pożodze tracą życie zwierzęta chronione, czy 
domowe. Przy wypalaniu giną miedzy innymi mrówki. 
Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów 
szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając 
resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy 
organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy.            
W naszej świadomości zalągł się mit, że wypalanie 
traw i słomy poprawia jakość gleby, jest swoistym 
rodzajem jej użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że 
ogień to "najtańszy herbicyd" do zwalczania 
chwastów. Okazuje się jednak, że ogień nie tylko 
zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, 
ale także wyjaławia glebę. Łąka czy pastwisko po 
wypaleniu się zazielenią, ale będą bezwartościowe. 
O to, aby nasiona chwastów nie rozsiewały się, 
należy dbać na przestrzeni całego roku. Chwasty na 
miedzach, wśród pól uprawnych, nad ciekami 
wodnymi należy systematycznie kosić. Wypalanie, 
nawet jednorazowe, obniża wartość plonów o 5 – 8%. 
Naukowcy twierdzą, że po takim pseudo-
użyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat, by 
dawać takie plony, jak przed pożarem. Wypalanie 
traw, czy słomy często są przyczyną powstawania 
groźnych pożarów: zabudowań wiejskich, lasów czy 
otwartych składowisk płodów rolnych, maszyn 
rolniczych. Wypalanie traw oprócz tego, że jest 
niebezpieczne, jest też niedozwolone. Stanowią              
o tym zapisy prawne. Kodeks Dobrej Praktyki 
Rolniczej w rozdziale E "Ochrona powietrza" pkt 9 
mówi, że: Zabronione jest wypalanie roślinności na 
łąkach i pastwiskach, nieużytkach oraz rowach i na 
pasach przydrożnych, jak również wypalanie ścierni            
i słomy oraz łętów ziemniaczanych. Bezwzględne 
przestrzeganie zasad Kodeksu wymagane jest 
względem ro ln ików korzysta jących bądź 
ubiegających się o korzystanie z dopłat w ramach 
niektórych działań objętych Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Do działań tych należą m.in. 
programy rolno-środowiskowe oraz dopłaty z tytułu 
gospodarowania na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
stanowi, iż kto wypala łąki, pastwiska nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub 
szuwary podlega karze aresztu albo grzywny (art. 
131 pkt 12). Wypalania traw zabrania także ustawa          
z dnia 28 września 1991 r. o lasach: "w lasach oraz na 
terenach śródleśnych, jak również w odległości do 
100 m od granicy lasu, zabrania się działań                      
i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, 
a w szczególności: rozniecenia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu, korzystania z otwartego 
płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby               
i pozostałości roślinnych”. Choć wypalanie traw było 
praktykowane od początku istnienia rolnictwa, to            
w świetle wskazanych powyżej faktów należy 
stwierdzić, że obecnie jest to działanie nielegalne, 
nieskuteczne i mocno nieodpowiedzialne.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
Żędowic i Kielczy do udziału w zebraniach 
wiejskich.
7 marca 2012 roku, godzina 18.15 - Zespół 
Szkolno Gimnazjalny w Żędowicach
9 marca 2012 roku, godzina 18.00 - Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kielczy

Zebrania wiejskie
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Przysłowia 

APTEKI DYŻURUJĄ

marzec

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

Przepisy
Sałatka wiosenna

Wiosenne śledzie

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

Kobiety rzadziej zdradzają swoich partnerów.
Prawda. Kobiety rzeczywiście zdradzają rzadziej niż 
mężczyźni. Zazwyczaj są bardziej odpowiedzialne, 
wierne i lojalne. Mają też większe zahamowania                  
i opory moralne, bardziej liczą się z opinią społeczną.

Kobiety lubią mężczyzn aktywnych i domyślnych. 
Prawda. Kobiety lubią mężczyzn aktywnych, silnych  
i opiekuńczych. Takich, którzy wiedzą, co robić                 
w danej chwili.

                      ...............................

                      ...............................

Prawdy i mity o kobietach

Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują 
wsparcia, bądź pomocy psychologa do skorzystania 
z bezpłatnych porad w Punkcie Konsultacyjnym, 
który mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej                   
w Zawadzkiem, wejście od strony pogotowia. 
Pani Krystyna Kowalska - psycholog przyjmuje 
w miesiącu marcu w dniach 12 i 26 w godzinach 
od 13.30 do 15.30.
Osoby chętne do skorzystania proszone są                                
o ustalenie godziny przyjęcia pod nr telefonu 
775500117.

Psycholog przyjmuje

30

31

mieszanka sałat (masłowa, radicchio, dębowa, 
strzępiasta) - 1 sztuka, jajka - 2 sztuki, pomidory - 2 
sztuki, puszka kukurydzy - 1 sztuka, małe cebulki                  
w zalewie octowej 

Umyj sałatę, osusz, następnie porwij na kawałki. Ugotuj 
jajka na twardo, obierz ze skorupek i pokrój w ćwiartki. 
Sparz pomidory, obierz je ze skórki, po czym pokrój w 
ósemki. Osącz cebulki i kukurydzę z zalewy. Następnie 
wymieszaj składniki sałatki, z wyjątkiem jajek, które ułóż 
na środku salaterki. Przygotuj Sos sałatkowy Knorr 
zgodnie z przepisem na opakowaniu. Polej nim sałatkę i 
podawaj.

50 dag filetów śledziowych „matiasy” (ok. 6 sztuk),                 
1 pęczek rzodkiewek, 1 cebulka ze szczypiorkiem,                
1 szklanka śmietany, pieprz, sól

Matiasy zalać mlekiem i włożyć do lodówki na całą noc. 
Na drugi dzień osączyć z mleka, pokroić w paski i zalać 
śmietaną. Rzodkiewki umyć i zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach. Cebulę ze szczypiorkiem pokroić w kostkę. 
Wszystko razem połączyć i przyprawić do smaku. 
Podawać z pieczywem. Składniki wystarczą na ok. 5 
porcji.

jasnozielona część pora, 2 ogórki konserwowe, duże 
zielone jabłko, 2 łyżki oliwy, łyżeczka octu jabłkowego, 
pieprz czarny i ziołowy, tymianek

Pora kroimy w cienkie półplasterki, solimy aby zmięknął           
i odstawiamy na 15 minut. Ogórki kroimy w podobny 
sposób, a jabłko w grubą kostkę. Posypujemy pieprzem                 
i tymiankiem, mieszamy. Z oliwy i octu jabłkowego robimy 
winegret, polewamy sałatkę. Dobrze, żeby się 
"przegryzła" chociaż kilkanaście minut, najlepiej                   
w lodówce. Pyszna jako dodatek do mięsa i wędlin, może 
być też do jajka.

Wiosenny por

Zabawa karnawałowa Rady Rodziców
Dnia 14 stycznia 2012 r. Rada Rodziców Zespołu 

S z k o l n o - G i m n a z j a l n e g o  w  Ż ę d o w i c a c h  
zorganizowała zabawę karnawałową dla rodziców             
i mieszkańców naszej gminy. Zabawa tradycyjnie 

Dnia 8 lutego 2012 
r. uczniowie naszej 
szkoły bawili się na 
balu przebierańców, 
z o r g a n i z o w a n y m                
w p i ę k n i e  
udekorowanej świetlicy 
szko lne j .  Zachwyt  
budziły pomysłowe              
i piękne stroje oraz 
umiejętności taneczne 
dzieci. Podczas balu 
odbyły się ciekawe 
k o n k u r s y ,  a  i c h  
zwycięzcy otrzymali 
s ł o d k i e  n a g r o d y.  
Oprawę muzyczną 
zapewn i l i  ch łopcy               
z klasy III gimnazjum. 

Bal przebierańców

14 lutego w żędowickiej szkole odbyła się II edycja 
konkursu MAM TALENT pod hasłem Walentynkowy 
Zawrót Głowy. Organizatorem konkursu była klas V 
pod kierunkiem Agaty Spałek. Celem było ukazanie 
talentów, zdolności i umiejętności uczniów, 
podniesienie poczucia własnej wartości oraz dobra 
zabawa. „Mam Talent" to znane na całym świecie 
show, w którym może wystąpić prawie każdy. Prawie, 
bo warunek jest jeden: trzeba mieć talent, coś, co 
wyróżnia Cię spośród miliona. Na podstawie tego 
programu  zorganizowano  szkolne show. Uczestnicy  
konkursu nie tylko tańczyli, grali na instrumentach, 
śpiewali, ale i prezentowali zdolności w występie 
kabaretowym, iluzjonistycznym, pokazie żonglerki. 
Swoje uzdolnienia prezentowało19 uczestników. 
Talenty uczestników oceniało jury złożone z  trzech 
nauczycieli i przedstawiciela uczniów. Wyłoniło ono 9 
finalistów, z których publiczność po głosowaniu 
wybrała  zwycięzcę. Zdecydowaną liczbą głosów 
zwyciężył zespół muzyczny w składzie  Tobiasz 
Błażytko-gitara, Szymon Opas-gitara, Paweł Breguła  
perkusja. Drugie miejsce zajęli Natalia Świerc i Dawid 

Niech Twój talent rozbłyśnie

Żędowickie wieści

Wąsik. Zaprezentowali oni wykonanie utworu  
„Someone l ike sou” Adele, które zostało 
entuzjastycznie przyjęte przez  publiczność. Trzecie 
miejsce zajął Mateusz Gwóźdź, który  zachwycił 
umiejętnością żonglowania. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody i dyplomy oraz zostali 
zakwalifikowani do grupy utalentowanych uczniów 
naszej szkoły.

Kobiety lubią komplementy i podziw mężczyzn.
Prawda. Kobieta chce być podziwiana, zauważana, 
kochana i otoczona troskliwością. Pragnie, żeby jej 
ładny wygląd, troska o partera, o wspólny dom, udane 
macierzyństwo zostały dostrzeżone i wyrażone 
słowami lub czułym gestem. Potrzebuje ciepła                   
i czułości.

Dla kobiety seks ma mniejsze znaczenie.
Nieprawda. Taki pogląd jest związany z kulturą,               
w której żyjemy, i wychowaniem.

                      ...............................

Z tym większym zapałem pragniemy kobiety, im 
bardziej niemożliwa czy trudna jest do osiągnięcia.
                      ...............................
Mężczyzna bez kobiety jest jak parowóz bez pary.
                      ...............................
Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla 
żaglowca.
                      ...............................
Mężczyzna i kobieta są dla siebie zwierciadłem; ich 
odmienność objawia każdemu z nich własną 
tożsamość.
                      ...............................
Kobieta podobna jest do cienia. Jeśli ją ścigasz - 
ucieka, jeśli ty uciekasz - idzie za tobą.
                      ...............................
Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, trzeciej 
możliwości nie ma
                      ...............................
W nieszczęściu rodzina liczy na kobietę, tak jak 
państwo w niebezpieczeństwie – na dowódcę wojsk.

odbyła się w sali Firmy ,,Bronder”, do tańca 
przygrywał Zespół ,,Somer”. Dziękujemy wszystkim 
darczyńcom i sponsorom, gdyż bez ich wsparcia nie 
byłaby możliwa organizacja tej wspaniałej imprezy.
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Sport w Krajobrazach

Tenis stołowy

Piłka ręczna
Wzmocnienia kadrowe Przed rozgrywkami II rundy

Nasz zespół po wysokiej porażce z Gwardią po 
ponad miesięcznej przerwie do rozgrywek przystąpił 
wzmocniony nowymi siłami. W kadrze znalazło się 4 
nowych zawodników. Z Olimpii Piekary wrócił Daniel 
Skowroński oraz dodatkowo Robert Tatz. Z GSPR 
Gorzów Wlkp. do drużyny weszli Mateuszowie, 
Krzyżanowski oraz Stupiński. Opuścił zespół Paweł 
Dudkiewicz, który wrócił do Ostrowa Wlkp. 
Przetarciem przed wznowieniem rozgrywek był XI 
Turniej o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego. 
Turniej tradycyjnie był rozgrywany w halach Strzelec 
Op. oraz Zawadzkiego Gospodarze w spotkaniach 
grupowych ulegli West Wien 16:24, Vive Targi Kielce 
19:33 oraz pokonali Sokol HC Prerov 19:18. Drużyna 
zajęła w grupie 3 miejsce i zagrała o miejsca 5-8 
doznając dwóch porażek, z Gwardią Opole 12:24 oraz 
o 7 miejsce z drużyną HK Sokol Prerov 13:21, która 
zrewanżowała się za porażkę w grupie. Turniej 
wygrała drużyna AON Fivers Wiedeń pokonując w 
finale KS Vive Targi Kielce 26:21. Najskuteczniejszym 
zawodnikiem został Bartłomiej Tomczak (Vive) 
zdobywca 33 bramek. Najlepszym bramkarzem 
uznano Sebastiana Kickiego (Powen Zabrze), 
najlepszym zawodnikiem uznano Mariusza Jurasika 
(Vive). Najlepszym zawodnikiem drużyny gospodarzy 
u z n a n o  M a t e u s z a  K r z y ż a n o w s k i e g o .  
Najsympatyczniejszym trenerem został trener AON 
Fivers Wien Peter Eckl. Puchar Fair Play zdobyła 
drużyna NMC Powen Zabrze. W pierwszy meczu po 
przerwie drużyna zagrała w Piekarach Śląskich 
doznając porażki 35:38. Kolejne spotkanie rozegrane 
w Zawadzkiem z byłym eksligowcem Piotrkowianinem 
było bardzo interesujące. Drużyna z Piotrkowa pewnie 
wygrała  28:23, jednak postawa „naszych” zasługuje 
na pochwałę za ambitną i momentami wyrównaną grę. 
Trzy mecze II rundy i 3 porażki. Pierwsze punkty 
podopieczni Janusza Bykowskiego przywieźli z MTS 
Chrzanów wygrywając 33:27. Kolejny mecz                      
w Zawadzkiem wygrany w końcówce spotkania 30:27 
poprawił humory, choć w postawie drużyny było dużo 
nerwowości i błędów technicznych. Punkty pozwoliły 
drużynie poprawić lokatę w tabeli. Bardzo ważne 
spotkanie o tzw. 4 punkty drużyna rozegrała                  
w Radomiu. Niestety gospodarze pokonali ASPR 
28:23 i jak pokazuje niżej zamieszczona tabela 

1. KS Czuwaj Przemyśl
2. MKS Piotrkowianin Piotrków T.
3. KS Gwardia Opole
4. KSSPR Końskie
5. GKS Olimpia Piekary Śl.
6. KS Viret CMC Zawiercie
7. KPR Ostrovia Ostrrów Wlkp.
8. ASPR Zawadzkie
9. ŚKPR Świdnica
10. AZS Politechnika Radomska
11. MTS Chrzanów
12. AZS AWF Biała Podlaska

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

31
28
27
26
17
14
13
12
12
11
8
5

596:504
539:456 
510:424
568:499
516:510
481:493
504:550
451:525
446:483
514:535
488:558
437:513

Nie udało się awansować

Gospodarzem jednego z ćwierćfinałów o awans do 
półfinału mistrzostw Polski juniorów był ASPR.                       
W dniach 03 do 05 marca w hali GOSiT-u  Zawadzkie 
spotkały się drużyny MKS Nielby Wągrowiec, MKS 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski, UKS Juvenia 
Rzeszów oraz gospodarze. Po wygraniu pierwszego 
meczu z UKS Juvenia Rzeszów 32:26, awans mogli 
sobie zapewnić w meczu z Piotrkowianinem. 
Prowadzili w pewnym momencie w drugiej połowie już 
7 bramkami, by ostatecznie przegrać 28:29. Awans 
mogła jeszcze sobie wywalczyć w ostatnim meczu               
z Nielbą Wągrowiec. Zagrali jednak bardzo słabe 
spotkanie przegrywając 26:34 i na osłodę pozostało 3 
miejsce. Tabela ćwierćfinału przedstawiała się 
następująco:

Od 17 stycznia seniorzy Stal Zawadzkie 
przygotowują się do rundy rewanżowej w Klasie A. 
Zajęcia odbywają się na Stadionie, Orliku oraz w sali. 
Niskie temperatury zmusiły do powrotu na salę gdzie 
odbywała się większość zajęć. Od 30 stycznia do                 
11 lutego zawodnicy uczestniczyli  w 2 tygodniowym 
obozie dochodzeniowym. Na jego zakończenie udało się 
rozegrać pierwszy sparing z drużyną  Piasta II Strzelce 
występującą w naszej grupie klasy A , który zakończył się 
porażką 2: 4. Bramki zdobyli Pawusz Paweł i Daniel 
Nowak. W kolejnym sparingu z Glinicą( A klasa śląska) 
Stal zwyciężyła 2:1 bramki Pawusz Paweł i Skwara 
Michał. Mecz rozegrany został w ekstremalnych 
warunkach – 30 cm śniegu na boisku i nie może być 
miarodajnym miernikiem aktualnej formy drużyny. 
Kolejny sparing  25.02 z Toszkiem na stadionie                    
w Zawadzkiem zakończył się zwycięstwem 2:0. Obydwie 
bramki strzelił Marek Dąbrowski. Zasadniczo skład 
osobowy drużyny jak na razie nie uległ zmianie.                    
W zajęciach w sumie uczestniczy 20 zawodników. 
Możliwe są drobne roszady. Pełną informację o składzie 
kadry oraz terminarz rozgrywek przestawimy w kolejnym 
numerze Krajobrazów. Klasa A pierwszy mecz rundy 
wiosennej rozegra 17.03.na własnym boisku. Będzie to 
derbowy pojedynek z LZS Naprzód Jemielnica. 

II liga kobiet

Zakończyły się rozgrywki rundy zasadniczej po której 
drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Niestety nie 
udało się podopiecznym Marty Lityńskiej awansować do 
grupy drużyn walczących o miejsca 1 – 8. W II rundzie 
zagrają w grupie drużyn walczących o miejsca 9 – 16. 
Młoda drużyna nie powinna mieć problemów                         
z utrzymaniem się w II lidze. Tabela po 17 kolejkach 
(grupa 9-16) przedstawia się następująco:

1. MKS Skarbek Tarnowskie Góry
2. Silesia Miechowice
3. KTS MOKSiR Zawadzkie
4. MKS Siemianowice
5. LKS 45 Bujaków Mikołów
6. AKS Mikołów
7. Halembianka Ruda Śl.
8. LKS Lesznianka Leszna G.

17
17
16
17
17
17
17
16

15
15
14
9
6
6
5
4

75:95
68:102
75:85 
55:115  
57:113
53:117
46:124
43:117

III liga mężczyzn
Kiepsko spisuje się drużyna męska grająca w III lidze. 

Jak widać na zamieszczonej tabeli drużyna będzie miała 
problemy z utrzymaniem się w lidze. W rozegranych              
4   spotkaniach II rundy nie splamili swego konta choćby 
zdobyciem jednego punktu. Przegrali kolejno: z SKS 
LUKS Nysa II 2:8, Odrą Brzeg 1:8, AZS PWSZ Nysa II 1:8 
oraz LUKS-em Mańkowice 4:8. Tabela po 13 kolejkach 
tabela przedstawia się następująco:

1. AZS PWSZ Nysa II
2. UGKS Odra Brzeg
3. UKS Dalachów
4. SKS LUKS Nysa II
5. LUKS MGOKSiR Korfantów II
6. KS Lellek Sławice
7. MKS Sokół Niemodlin
8. LZS Kujakowice
9. KTS MOKSiR Zawadzkie
10. LUKS Mańkowice

13
13
13
12
12
13
13
13
13
13

26
22
17
17
13
9
8
5
5
4

104:12
96:47
85:71
86:51
74:67
67:92
68:85
41:94  
42:97
51:98

Wróciły na stare „śmieci”

W Zawadzkiem zostały rozegrane mistrzostwa 
województwa seniorek. W gronie zawodniczek, 
które liczyły się znalazły się byłe zawodniczki KTS 
MOKSiR (Stal) Zawadzkie Antonina Szymańska 
oraz Milena Feliks-Regulska, wychowanki trenerki 
Marty Lityńskiej. W niedawnej przeszłości zaliczały 
się do czołówki w Polsce w kategoriach 
młodzieżowych zdobywając grom medali. 

Wizyta na Ukrainie

W dniach 21-25 luty 2012 r. w miasteczku Żółkiew              
w województwie Lwowskim odbył się turniej tenisa 
stołowego z udziałem około 500 zawodników                          
i zawodniczek. Turniej rozegrany został w 6 kategoriach 
wiekowych. W turnieju udział wzięła kadra wojewódzka 
oraz zawodnicy LZS Victoria Chróścice i KTS MOKSiR 
Zawadzkie. Ekipa liczyła 18 osób w tym 8 z KTS 
MOKSiR. W turnieju oprócz naszej ekipy startowali 
zawodnicy i zawodniczki z Mołdawii, Rosji, Litwy, 
Białorusi, Ukrainy oraz z Biłgoraju. Szczegóły ze 
zdjęciami w następnym numerze.

Piłka ręczna Hala GOSiR Zawadzkie
03.03.2012 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie – Czuwaj Przemyśl
24.03.2012 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie – KSSPR Końskie
31.03.2012 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie – ŚKPR Świdnica
Tenis Stołowy Hala GOSiR Zawadzkie
02.03.2012 r. godz. 18.00 
III liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie – LUKS 
MGOKSiR Korfantów
16.03.2012 r. godz. 18.00 I
II liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie – UKS Dalachów
16.03.2012 r. godz. 18.00 
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie – MKS Skarbek 
Tarnowskie Góry
23.03.2012 r. godz. 18.00 
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie – MKS Siemianowice
23.03.2012 r. godz. 18.00 
III liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie – LZS Kujakowice
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3 
Każdy czwartek. godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji sezon 
2011/2012 

Co, gdzie, kiedy w sporcie

Kolejny sezon rozpoczęty

Rozpoczęły się rozgrywki w ligach skatowych. Zespól 
GOSiT Zawadzkie w I kolejce po punkty pojechał do 
Rudy Śląskiej. Drużyna w swojej grupie zajęła 2 miejsce   
i w tabeli plasuje się na 6 pozycji. Skład drużyny: Leopold 
Dybowski, Antoni Świtała, Józef Ludwig, Jan Mikołajczyk 
oraz rezerwowy Franciszek Świtała. W Przyszowicach 
odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego 
Związku Skata. Prezesem ponownie został wybrany 
Henryk Brzoska a we władzach znalazł się członek 
naszej sekcji Franciszek Świtała, który będzie pełnił 
funkcję Vice Prezesa ds. Organizacyjnych.

 Tabela po I kolejce ligowej
1. Nitron Krupski Młyn
2. Piast Leszczyny
3. Silesia Tarnowskie Góry
4. WOKiR Połomia
5. Kontiwent Wyry
6. GOSiT Zawadzkie
7. MOK Guido Zabrze
8. U Jana Tychy
9. Grin Siemianowice
10. DK Rybnik Chwałowice
11. Bombajka Klimzowiec Chorzów
12. KS MOSiR Cieszyn
13. S.C Strażak Głożyny
14 KS Górnik Boguszowice
15. KS Łabędy Gliwice II

14
13
13
12
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
8

13044
12001
10772
10807
12268
11764
11095
10974
11500
10524
10439
9641
11206
10370
10631

Mistrzostwa sekcji na finiszu

W mistrzostwach sekcji skata MOKSiR Zawadzkie 
zostało rozegranych 25 turniejów. Wzięło w nich udział 
52 zawodników i 1 zawodniczka. Od 9 turnieju na 
prowadzeniu Antoni Świtała i dość pewnie zmierza do 
kolejnego mistrzostwa. Aktualnie po rozegranych 
turniejach sytuacja przedstawia się następująco:

1. Antoni Świtała GOSiT Zawadzkie 42336 pkt
2. Ernest Bryłka DOKiS  Dobrodzień 39529 pkt
3. Jerzy Kandziora      DOKiS Dobrodzień 39322 pkt
4. Marcin Szymski       Victoria Chróścice 38823 pkt
5. Roman Kościelny    GOSiT Zawadzkie 37831 pkt

Turnieje odbywają się w każdy czwartek o godz. 17.30                    
w Domu Kultury w Zawadzkiem ul. Dworcowa 3

sytuacja nadal nie jest wesoła. Kolejne mecze u 
siebie z liderem Czuwajem Przemyśl oraz wyjazdowe                  
z Viretem Zawiercie będą miały ważne znaczenie na 
układ tabeli. Drużynę stać w obecnym składzie na 
pokonanie każdego przeciwnika, lecz by zdobywać 
punkty nie można pozwolić sobie na tak dużą ilość 
prostych błędów. Nowe twarze w składzie są dużym 
wzmocnieniem i po zgraniu się z pozostałymi 
zawodnikami powinni tworzyć solidny zespół. Tabela 
po rozegraniu 17 kolejek przedstawia się następująco:

1. MKS Piotrkowianin Piotrków T.
2. MKS Nielba Wągrowiec
3. ASPR Zawadzkie
4. UKS Juvenia Rzeszów

3
3
3
3

6
4
2
0

97:93
106:90
86:89
80:97 

Popularna „Tośka” jest aktualnie nie stowarzyszona. 
Znajduje się na 4 miejscu w klasyfikacji Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. Potwierdziła swoją klasę 
zdobywając tytuł mistrzowski pokonując w finale gładko 
zawodniczkę AZS PWSZ Nysa Darię Dudzińską 4:0. 
Najwięcej problemów miała z byłą koleżanką klubową 
Mileną Feliks-Regulską (LZS Victoria Chróścice) 
wygrywając w półfinale po zaciętym pojedynku 4:3. 
Milena zajęła 3 miejsce. W grze podwójnej zagrały razem 
i zajęły 2 miejsce. Nieźle zagrała Anna Gosztyła, która w 
doborowym towarzystwie uplasowała się na 8 miejscu. 
Turniej seniorów zdominowali zawodnicy AZS PWSZ 
Nysa zajmując pierwsze 4 miejsca. Zwyciężył Karol 
Szotek, który pokonał w finale swego kolegę klubowego 
Dawida Kurowskiego.

Franciszek Świtała

Piłka nożna

Skat
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Zakończył się czas studniówek – bardzo ważnego wydarzenia w życiu każdego młodego człowieka przekraczającego próg dorosłości. Od tej chwili zaczyna 
się odliczanie stu dni do matury. Wszystkie młode damy wraz ze swoimi partnerami po raz pierwszy wkraczają na salony. Zastanawiające jest jedynie 
określenie tego wydarzenia. Nazywamy je balem, lecz czy błędem byłoby nazwanie je dyskoteką ? Ależ tak ! Z czym nam się kojarzy studniówka, jak nie z 
wieczorowymi sukniami i różnorodnymi fryzurami: loki, koki lub proste spięcia, z bardzo dopracowanym makijażem u dziewczyn, oraz chłopakami w 
garniturach pod krawatami. To w żadnym stopniu nie podlega zasadom strojów dyskotekowych. Studniówka jest pewną formą balu dla młodzieży 
rozpoczynającej nowy rozdział w swoim dorosłym życiu. A tak bawiła się młodzież Zespołu Szkół zawodowych w Zawadzkiem. Wszystkim naszym 
Maturzystom życzymy połamania pióra i trzymamy kciuki.

Studniówka 2012


