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Zlot Przodowników Turystyki KolarskiejZlot Przodowników Turystyki Kolarskiej

Stypendia i nagrody sportowe przyznaneStypendia i nagrody sportowe przyznane

„Święty Florianie, 
strażaku niebieski,
czuwaj nad tymi, 

co w srebrnych hełmach…”

Katarzyna Kopczyńska-Moes

Z okazji Dnia Hutnika i Strażaka 
w dniu ich dorocznego święta

składamy 
serdeczne podziękowania 

za pracę 
i pełnioną z poświęceniem służbę

życzymy 
zawodowej i życiowej 

satysfakcji 
oraz wszelkiej pomyślności.

         Przewodniczący                    Burmistrz Zawadzkiego
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
         Stanisław Kiełek                       Mieczysław Orgacki

16 marca 2012 r. podczas zorganizowanej w Restauracji „Lido” w Zawadzkiem „Gali Sportu” po raz pierwszy Burmistrz Zawadzkiego przyznał gratyfikację 
pieniężną piętnastu sportowcom, dwóm trenerom i jednemu  działaczowi na łączną kwotę 28.900 zł. 

Danuta Plewnia - mistrzyni rzutu oszczepem Burmistrz Zawadzkiego wręcza stypendium Ani Gosztyle

W ostatni kwietniowy weekend przybyło do Zawadzkiego 38 przodowników turystyki kolarskiej 
PTTK, aby uczestniczyć w XXXV Wojewódzkim Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej Śląska 
Opolskiego pod nazwą Ścieżkami Rowerowymi „Doliny Małej Panwi”.
Spotkanie było okazją do poznania walorów turystycznych Ziemi Strzeleckiej, a przede wszystkim 
promocja Centrum Turystycznego Doliny Małej Panwi. Plan krajoznawczy zlotu przewidywał 
zwiedzanie zabytków regionu, min. Huty „Andrzej”, Zameczku Myśliwskiego, Zabytkowej Chaty      
w Kielczy, Klasztoru Cystersów w Jemielnicy oraz Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
„Malepartus”. Jednym z organizatorów był zawadczański oddział PTTK „Huta Andrzej”. 



Sesja Rady Miejskiej

BURMISTRZ INFORMUJE
Na podstawie ogłoszenia Burmistrza o naborze 

na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem zostało przeprowadzone 
przez powołaną zarządzeniem wewnętrznym 
Komisję Konkursową postępowanie rekrutacyjne. 
Nabór został przeprowadzony w dwóch etapach. Do 
drugiego etapu został zakwalifikowany kandydat 
Marek Kutyła zamieszkały w Pyskowicach, którego 
oferta spełniła wszystkie wymogi formalne. W dniu 27 
marca 2012 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła 
rozmowę kwalifikacyjną dokonując oceny, zarówno 
przedstawionej przez kandydata koncepcji 
funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zawadzkiem, jak i udzielonych odpowiedzi na 
przygotowane pytania. Kandydat posiadał 
odpowiednie wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe, a także wykazał się dużą znajomością 
zagadnień z zakresu pomocy społecznej.
W rezultacie Burmistrz Zawadzkiego zatrudnił pana 
Marka Kutyłę i z dniem 16 kwietnia br. rozpoczął 
pracę na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem. Warto przy tym dodać, że 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje:
• zadania własne gminy wynikające z ustawy                    
o samorządzie gminnym i ustawy o pomocy 
społecznej
• zadania zlecone gminie przez administrację 
rządową-w zakresie ustalonym przez ustawy               
• oraz zadania powierzone i przyjęte do realizacji na 
podstawie zawartych porozumień. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek 
realizuje we współdziałaniu i współpracy                         
z działającymi na terenie gminy instytucjami, 
organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, 
innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, 
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz 
osobami fizycznymi i prawnymi. W zakresie realizacji 
zadań Ośrodek współdziała ponadto z samorządem 
wojewódzkim i powiatowym oraz administracją 
rządową w województwie ustalającą sposób 
realizacji tych zadań. Współpracuje także                        
z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej                 
i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej           
z poza terenu gminy. Działalność Ośrodka jest 

finansowana w zakresie zadań własnych ze 
środków budżetu gminy, a w zakresie zadań zleconych 
ze środków przekazywanych na ich realizację przez 
administrację rządową. Szczegółową organizację                
i zakres działania Ośrodka Pomocy Społecznej 
określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez 
kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza, a także 
Statut przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. 

W dniu 26 kwietnia 2012 r. odbyła się XIX Sesja 
Rady Miejskiej. Porządek Sesji obejmował między 
innymi przyjęcie informacji na temat stanu dróg, ulic, 
chodników po okresie zimowym, oraz informacji na 
temat współpracy z miastami partnerskimi.
Na Sesji podjęto 32 uchwały, z tego 15 dotyczyło 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej 
jako działka gruntu Nr 371/80 z mapy 1, obręb 
Zawadzkie (ogródki działkowe na Nowym Osiedlu). 
Rada wyraziła również zgodę na udzielenie bonifikaty 
od ceny nieruchomości gminnej – sprzedaż dwóch 
lokali mieszkalnych. Jednogłośnie została podjęta 
uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy, 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskie j  i  Gminnej  Bibl ioteki  Publ icznej                            

w Zawadzkiem za 2011 r., w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji programu współpracy 
gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi 
oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy 
Zawadzkie za rok 2011. W związku z planowanym 
przystąpieniem do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie, Burmistrz 
dokonał oceny aktualności studium uwarunkowań               
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Zawadzkie uchwalonego w 2005 r., 
m i e j s c o w e g o  p l a n u  z a g o s p o d a r o w a n i a  
przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie 
uchwalonego w  2007 r. oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Zawadzkie uchwalonego 2003 r.  Zgodnie                          
z przepisami prawa przeprowadzona ocena 
aktualności studium oraz miejscowych planów została 
przedstawiona Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej, która pozytywnie zaopiniowała ten 
dokument. W wyniku przeprowadzonych analiz 
stwierdzono częściową utratę aktualności studium 
oraz planów miejscowych oraz konieczność zmian 
tych dokumentów. W związku z powyższym zostały 
przedłożone radzie i następnie przegłosowane 
następujące uchwały: 
- w sprawie przyjęcia „Oceny aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zawadzkie”,
- w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu prac 
planistycznych”
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
„ S t u d i u m  u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w  
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Zawadzkie”.

Marek Kutyła - Kierownik OPS

Wieloletni program prac planistycznych

W formie uchwały została przyznana również dotacja 
dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja                                
w Kielczy w wysokości 20 tys. zł na wykonanie prac 
konserwatorskich obejmujących konserwację 
siedmiu obrazów Stacji Drogi Krzyżowej oraz ich ram. 
Kolejna uchwała dotyczyła nadania nazwy ulicy 
zlokalizowanej na drodze wewnętrznej, stanowiącej 
własność Gminy Zawadzkie (położonej między ulicą 
Dworcową i Harcerską w Zawadzkiem). Mieszkańcy 
proponowali nazwy: Jaśminowa, Jodłowa, Zacisze              
i Urocza. Ostatecznie nadano tej ulicy nazwę Zacisze. 
Dokonano również zmian w składach osobowych 
komisji problemowych. I tak przewodniczącym 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej został wybrany 
radny Kazimierz Szmal. Do składu tej komisji został 
wybrany również radny Dariusz Nowosielski, 
natomiast do składu Komisji Samorządności                      
i Porządku Publicznego został wybrany radny 
Kazimierz Szmal.
Rozpatrzona została również skarga na działalność 
Burmistrza Zawadzkiego, złożoną przez mieszkańca 
Zawadzkiego. Zasadność skargi  została uprzednio 
zbadana przez Komisję Rewizyjną, która przy 
dokładnej analizie problemu, wysłuchaniu stron,                   
w głosowaniu jawnym przegłosowała przedmiotową 
skargę jako bezzasadną i za takim rozwiązaniem 
wnioskowała do Rady Miejskiej. Na wniosek 
Burmistrza dokonano również zmiany w uchwale 
dotyczącej ustalenia cen za przewóz osób środkami 
gminnej komunikacji przewozów pasażerskich                    
-  związku z realizacją programu „Duża Rodzina 4+” 
wprowadzono ulgi w wysokości 100% ceny biletów  
dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny 4+.
Na wniosek ZGK „ZAW-KOM” została zatwierdzona 
taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla gminy Zawadzkie na 

okres od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 31 maja 2013 
r. Ceny za dostarczenie 1m3 wody wzrosną                       
w zakresie od 4,75% do 7,80%. Stawka opłaty 
abonamentowej  różni się w zależności od  sposobu 
rozliczania odbiorców i kształtuje się na poziomie od 
2,80 zł netto do 5,88 zł brutto.
Dotychczasowa stawka abonamentowa kształtowała 
się na poziomie  od 4,50 zł netto do 6,50 zł netto. Ceny 
za odprowadzenie 1m3 ścieków  wynosić będzie  
5,49 zł netto, gdzie do tej pory  kształtowała się na 
poziomie  od 4,70 zł  do 7,50 zł netto. Stawka opłaty 
abonamentowej  wzrośnie o 14% ( dotychczasowa 
stawka abonamentowa, która obowiązywała jedynie 
w I i II Grupie taryfowej wynosiła 4,50 zł netto).                  
W zakresie opłat za przyłączenie do urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych przewiduje się 
stawiki opłaty za 1 przyłącze wodociągowe (we 
wszystkich grupach taryfowych) oraz  za przyłączenie 
do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 50,00 zł netto. 
Zgodnie z informacjami wnioskodawcy, wnioskowane 
taryfowe ceny i stawki opłat abonamentowych nie 
wpłyną negatywnie na jakość świadczonych usług             
i zapewniają pokrycie kosztów eksploatacji                         
i  u t r z y m a n i a  u r z ą d z e ń  w o d o c i ą g o w y c h                                
i kanalizacyjnych, spłat rat kapitałowych i odsetek od 
zaciągniętych pożyczek.  
Następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 
21 maja 2012 r., a tematami będą: 
- informacja na temat realizacji inwestycji Centrum 
turystycznego Dolina Małej Panwi,
- gospodarka mieszkaniowa w gminie – stan 
posiadania, planowane działania w tym zakresie,
- informacja o realizacji inwestycji kanalizacji                    
w gminie.
Wszystkie uchwały podjęte na Sesji znajdują się na 
stronie www.bip@zawadzkie.pl.



Posiadanie psa, kota czy innego zwierzęcia 
domowego to nie tylko wdzięczne, ale również 
odpowiedzia lne hobby.  Na właścic ie lach 
czworonogów ciąży wiele obowiązków, których 
nieprzestrzeganie podlega w zależności od stopnia 
przewinienia karze grzywny, ograniczenia wolności, 
a nawet aresztu. Obowiązki powyższe wynikają m.in. 
z zapisów:
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),
- uchwały Nr XXXVI/372/10 Rady Miejskiej                     
w Zawadzkiem z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości                       
i porządku na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie 
(Dziennik Województwa Opolskiego Nr 35, poz. 491 
ze zm.).

Zgodnie z w/w aktami prawnymi, osoby będące 
właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt 
domowych, zobowiązane są do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami i zapewnienia 
im  odpow iedn ich  warunków by towan ia ,                           
w szczególności:
- pomieszczenia chroniącego przed zimnem, 
upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do 
światła dziennego, umożliwiającego swobodną 
zmianę pozycji ciała, - karmy dostosowanej do 
gatunku płci i wieku oraz dostępu do wody,
- należytej opieki weterynaryjnej, w tym wykonywania 
obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie.
Zabronione jest trzymanie zwierząt domowych na 

Obowiązki właścicieli psów i innych zwierząt domowych
uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu 
doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub 
cierpienie oraz w sposób niezapewniający 
możliwości niezbędnego ruchu, przy czym długość 
uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Osoby posiadające zwierzęta zobowiązane są 
również do utrzymywania w należytej czystości             
i porządku miejsca ich bytowania, jak również do 
u s u n i ę c i a  w s z e l k i c h  z a n i e c z y s z c z e ń  
spowodowanych przez zwierzęta poza terenem 
własnej nieruchomości, a szczególnie z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego takich jak: 
jezdnie, ścieżki i chodniki dla pieszych, place, 
parkingi, zieleńce, klatki schodowe.

Konieczne jest także sprawowanie stałego 
nadzoru nad posiadanymi zwierzętami. Prawem 
zabronione jest wypuszczanie psów bez 
możliwości ich kontroli i bez oznakowania 
umożliwiającego identyfikację właściciela lub 
opiekuna zwierzęcia oraz pozostawianie ich bez 
dozoru, w przypadku gdy nie są należycie uwiązane 
lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym, 
bądź na terenie ogrodzonym, w sposób 
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się poza 
ogrodzenie. 

Wyprowadzanie psów może odbywać się 
wyłącznie na smyczy, a w przypadku psów ras 
agresywnych na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie 
psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest 
dozwolone jedynie w miejscach mało ko w 

uczęszczanych przez ludzi, poza obszarem 
zabudowanym i tylko w sytuacji, gdy posiadacz 
ma możliwość sprawowania kontroli nad jego 
zachowaniem. Zwolnienie ze smyczy psów bez 
kagańca dozwolone jest wyłącznie na terenie 
nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób 
uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa                        
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio 
oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Zabronione jest wprowadzanie zwierząt (za 
wyjątkiem psów przewodników służących pomocą 
osobom niewidomym):
- na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, - na 
teren kąpielisk miejskich, - na teren cmentarzy, - do 
placówek handlowych, gastronomicznych i innych 
obiektów użyteczności publicznej oraz obsługi 
ludności, w szczególności do urzędów, zakładów 
opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół                       
i placówek wychowawczych, placówek kulturalno - 
oświatowych, o ile właściciel tych obiektów nie 
postanowi inaczej.

Obowiązek usuwania padłych zwierząt 
domowych również spoczywa na właścicielu 
zwierzęcia. Wykonanie tego obowiązku polega na 
przekazaniu padłego zwierzęcia przedsiębiorcom 
świadczącym usługi odbioru lub unieszkodliwiania 
zwłok zwierzęcych i posiadającym stosowne 
zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami 
weterynaryjnymi.

23 marca 2012 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 2                
z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, nastąpiło 
r o z s t r z y g n i ę c i e  k o n k u r s u  p l a s t y c z n e g o  
zorganizowanego przez placówkę dla dzieci i ich 
rodziców pt. "Książeczki z domowej półeczki". Już po 
raz kolejny kadra pedagogiczna przedszkola 
zachęciła rodziców do wspólnej pracy z dziećmi  
zabawy w projektowanie książeczki. Niektóre 
książeczki były wykonane przez dzieci samodzielnie  
co bardzo cieszyło! Prace wykonane różnymi 
technikami, z ciekawych materiałów i z oryginalnymi 
hasłami wzbudzały zainteresowanie zarówno 
przedszkolaków jak i ich rodziców oraz pracowników 
przedszkola.

Książeczki biorące udział w konkursie zostały 
zaprezentowane na zakupionych dla wszystkich grup 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola 

Publicznego Nr 2 z Oddziałem 
Integracyjnym w Zawadzkiem - 
półeczkach - "Kącikach książki". 
Otwarcie wystawy i posumowanie 
konkursu poprowadziły: Barbara 
Lepiorz z gr.  "Biedronek"                      
i Katarzyna Kimak z grupy 
"Ślimaków". Uatrakcyjnieniem 
o t w a r c i a  w y s t a w y                                
i podsumowania konkursu był  
mini-Quiz dla przedszkolaków 
dotyczący znanych dzieciom 
bajek. Dzieci, biorące wraz                  
z rodzinami udział w konkursie 
zostały w obecności wszystkich 
przedszkolaków nagrodzone 
gromkimi brawami, dyplomami            
i upominkami-tablicą do pisania             
i rysowania-aby mogły dalej 
rozwijać swoje zdolności. 

Książeczki z domowej półeczki 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem 

będzie organizatorem kolejnego konkursu. To VII 
Gminne Dyktando Ortograficzne pod hasłem: 
„Mistrz Ortografii Gminy Zawadzkie”.  Do udziału 
zapraszamy wszystkich, nie tylko uczniów, ale 
dorosłych mieszkańców naszej gminy. Wielkie 
dyktando przeprowadzone zostanie 31 maja br.                
o godzinie 16.00 w siedzibie szkoły. Zgłoszenia 
należy dokonać do 25 maja br. w formie ustnej pod nr 
te le fonu  77  46  16  375 ,  e lek t ron iczne j  
zawadzkiepsp@poczta.onet.pl lub pisemnie na 
adres szkoły. W zgłoszeniu należy podać: 
1. Imię i nazwisko
2. Adres uczestnika
3. Grupa wiekowa (podkreśl właściwą grupę):
a) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
b) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
c) uczniowie gimnazjum
d) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
e) dorośli
4) Pełna nazwa szkoły (dotyczy uczniów)

Mistrz Ortografii

Klaudia Budner w eliminacjach Debiutów
Klaud ia  Budner  -  

absolwentka naszego 
L i c e u m  
O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o                   
i  m i e s z k a n k a  
Zawadzkiego wystąpiła 19 
kwietnia br. w Narodowym 
Centrum Polskiej Piosenki 
w Opolu w eliminacjach do 
Debiutów 49. Krajowego 
F e s t i w a l u  P o l s k i e j  
Piosenki w Opolu. Jury w 
s k ł a d z i e :  E l ż b i e t a  
Zapendowska ,  Anna 

Panas, Olaf Deriglasof oceniało 8 wykonawców, 
solistów i zespołów. Wystąpiła: Klaudia Budner, Piotr 
Jurkowski, Tymek Śnieżek Band, 7Floor, Magdalena 
Krzemień, Ola Krzyżańska & Band, Kamila Dauksz, 
Katarzyna Pluta. Klaudia zaprezentowała autorską 
piosenkę „Obcy głos”. Jak sama mówi „było to dla niej 
niesamowite przeżycie i jako, że występowała 
ostatnia, trema i stres był wielki, który wzrastał wraz z 
każdym kolejnym uczestnikiem, ale udało mi się! Był 
to dla niej kolejny, ogromny krok do spełnienia 
marzeń i przełamania własnych słabości związanych 
z publicznymi występami. Występ Klaudii możecie 
zobaczyć za pośrednictwem serwisu YOUTUBE,             
a także posłuchać tego i innych utworów na kanale 
Klaudii w serwisie YOUTUBE pod adresem:
 http://www.youtube.com/user/KlaudiaBe1992
Chcielibyśmy podziękować również Klaudii za 
wspaniały występ podczas zorganizowanej przez 
Burmistrza Zawadzkiego Gali Sportu.
Gratulujemy.

Nagrodzone zostały następujące prace dzieci                   
i rodziców:                                              

      
Kategoria - Samodzielność

Marta Skrabania, Martyna Polaczkiewicz, Aleks 
Pacut, Katarzyna Antoniak, Jan Kimak, Arkadiusz 
Kałmucki, Dawid Kopeć, Kalina Wilczyńska, Jakub 
Przybyła

 
Kategoria - Twórczość własna

Jakub Rudzik, Magdalena Gawlik
                  

Kategoria - Technika - dobór materiałów
Karolina Skorupa, Kamil Jędrzej, Emilia Klonz, 
Arkadiusz Skorzycki
   

Kategoria - Orginalność
Patrycja i Karolina Jędrzej, Jakub 
Nawrot, Michał Walkowiak, Wiktoria 
Winkler, Hanna Drzyzga, Hanna 
Górzańska, Julia Kapera, Nela Ochlust, 
Piotr Ludwik, Natalia Pawlak, Adam 
Czerwonka

                     
Kategoria - Estetyka

Oliwia Szampera, Magdalena Beier, 
Natalia Skolik, Aleksandra Andracka, 
Kacper Skorupa, Jeremi Niesłony, 
Magdalena Signus, Jakub Niesłony
 

Kategoria - Pracowitość
Oliwer Mazurek, Kinga Kałmucka, 
Natalia Mrohs, Klaudia Płaszczyk, 
Kacper Muszkiet, Maja Sterna, Inga 
Kulik

       Gratulujemy dzieciom i ich 
rodzicom!



Cykl pod redakcją Arkadiusza Barona 
O mostach w Zawadzkiem ciąg dalszy...

Dobrze mi się pisze w tych Krajobrazach. Dociera 
ta nasza gazeta w różne ręce... Czytają je 
szczególnie ci, którzy są, z mojego zawodowego 
punktu widzenia, najcenniejsi. Są to nasi szanowni 
seniorzy, dla których historie, jakie staram się 
opowiedzieć są ciągle w ich pamięci. Ciągle jeszcze 
wypełniają je głosy przyjaciół i znajomych. Żywe 
wciąż, poruszają się we wspomnieniu twarze 
umarłych. Migocą barwy i kolory z przeszłości, 
smaki, zapachy, cienie przebrzmiałych uczuć, grają 
emocje. Bardzo liczę na te kadry wspomnień.                    
I zawsze, po każdym tekście, które przecież nie są 
doskonałe, czekam odzewu. A potem spotykam się z 
tymi zawsze ciekawymi ludźmi. Słuchając ich 
opowieści od wielu już lat uczę się pokory, szacunku 
dla ich człowieczej godności, no i historycznej 
empatii. Już dwa razy miałem przyjemność uzupełnić 
swoją wiedzę w oparciu o wspomnienia starszego 
pokolenia. Tak było w przypadku opowieści                     
o utonięciu chłopców i nauczyciela w 1939 r... Tak 
stało się w przypadku Bohdana Pocieja. Nie inaczej 
jest i przypadku historii o mostach. Otrzymałem 
informację od swojego ucznia, że Pan Roman Ksciuk 
może znacząco poszerzyć moją (no i naszą 
wspólną!) wiedzę o mostach w Zawadzkiem. Chodzi 
tutaj o rejon Świerkli. Spotkaliśmy się zatem możliwie 
niezwłocznie z Panem Romanem i poszliśmy na 
Świerkle. Okazuje się, o czym zupełnie nie miałem 
pojęcia, że w rejonie ulicy Ziai były dwa mosty                   
z jazami spiętrzającymi wodę. Wraz z wałem 
ziemnym i drogą na szczycie, znajdującym się 
pomiędzy nimi, ulicą Ziai i prawym brzegiem Małej 
Panwi tworzyły one warunki do powstania w tym 
rejonie sporego zalewu wodnego z wyspą na środku 
(mieściła się w okolicy współczesnego mostu 
betonowego.
Zaczynał się ów zalew w miejscu, gdzie od ulicy 
Kilińskiego odchodzi w kierunku kapliczki ulica Ziai. 
Znajdujący się tam do dziś przepust wodny, 

odprowadzający część wód kanału do Małej Panwi 
działał dawniej w odwrotnym kierunku – wpuszczano 
w nim wodę z zalewu do kanału w celu uzupełnienia 
jej braku w hucie. Czyniono tak w gorące i suche lata. 
Właśnie w tym miejscu, mniej więcej naprzeciw 
przepustu biegła droga w kierunku leśniczówki na 
Świerkli.  W odległości ok 10-20 m. od współczesnej 
ulicy Ziai (patrząc w kierunku leśniczówki), stał 
pierwszy z mostów na Świerkli, 
Prezentujemy go na jednym ze 
zdjęć. Następnie droga do 
Leśniczówki biegła wałem 
ziemnym do drugiego mostu 
(tego, który pokazałem na 
z d j ę c i u  w  p o p r z e d n i m  
numerze). Na prawym brzegu 
rzeki most wychodzi ł  w 
miejscu, gdzie dziś jest ścieżka 
edukacyjna przy leśniczówce. 
Ta ścieżka była dawną drogą. 
W latach 1989 – 1993 firma 
Gomex z Katowic oddział 8 z 
Opola zbudowała nowy most 
betonowy. Sądziłem, że ten 
nowy most znajduje się mniej 
więcej w miejscu dawnego, 
drewnianego mostu. Myliłem 
się. Znajduje się on ok. 100 do 
200m. w górę rzeki w stosunku 
do starej przeprawy. Ciekawa 
jest też geneza budowy 
nowego mostu z progiem wodnym. Chodziło, jak 
mówi Pan Roman, o zapobieżenie degradacji koryta 
Małej Panwi i radykalnej zmianie stosunków wodnych 
w górze rzeki. Mianowicie - po zniszczeniu przez 
Rosjan zapory na Malepartusie (przez to np. nie ma 
wody w kanale na Kolonowskie), rzeka znacznie 
przyspieszyła biegu i zaczęła - powiada Roman 

Ksciuk - żłobić coraz głębsze koryto. Zagrażało to 
wysuszeniem lasów pomiędzy Świerklą a Żędowicami. 
Niewiele mogę powiedzieć o stosunkach wodnych, 
jednak na podstawie informacji Pana Romana oraz 
porównując z nimi stare mapy Zawadzkiego,                         
z widocznymi rozlewiskami rzecznymi, uprawnione 
będzie chyba przypuszczenie, że dawniej nasza rzeka 
tworzyła odmienny od dzisiejszego system. Poziom wód 

był wyraźnie wyższy. Wokół koryta rzeki tworzyły się 
liczne rozlewiska i boczne odnogi związane z siecią 
progów wodnych. Ich pozostałości widoczne są nie tylko 
na Świerkli, gdzie teren został poważnie zniwelowany, 
ale i wokół dawnej zapory na Malepartusie, za 
cmentarzem i strzelnicą.  Do dziś spotykamy tam doły – 
pozostałości po szerokim zalewie, jaki tworzyły wody 
rzeki za zaporą.
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OSP Zawadzkie

20.04.2012 r. na uroczystości w Urzędzie 
Marszałkowskim w Opolu podsumowano 
Wojewódzkie El iminacje Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Konkursu PTTK „Poznajemy 
Ojcowiznę”. Jurorzy, członkowie Regionalnej Rady 
ds. Turystyki Młodzieży Szkolnej przy Oddziale 
Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, 
oceniali prace pod względem spełnienia warunków 
merytorycznych regulaminu konkursu oraz                     
w zakresie wiedzy krajoznawczej, historycznej, 
geograficznej i etnograficznej oraz poziomu 
literackiego i edytorskiego. 
Wśród laureatów zmagań na szczeblu wojewódzkim 
znaleźli się uczniowie ze Szkolnych Kół SKKT-PTTK 
Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej”              
w Zawadzkiem, z ZSG w Żędowicach i PG                      
w Kolonowskiem. 
W kategor i i  „szkoły  podstawowe,  prace 
indywidualne” wyróżnienie uzyskał Franciszek 
Czech z ZSG w Żędowicach, tytuł pracy „Moja 
prababcia Zofia Czechowa”. Pierwsze miejsce wśród 
gimnazjalistów, za album „Dawne żędowickie wigilie” 
uzyskała Weronika Koronczok z ZSG w Żędowicach, 
a wyróżnienie uzyskał Kamil Żyłka za pracę „Bogu na 
chwałę  historia parafii św. Rodziny w Zawadzkiem”, 
uczeń PG w Kolonowskiem. W kategorii „prace 
zbiorowe”  pierwsze miejsce uzyskały Katarzyna 
Pankiewicz i  Aleksandra Wolarz z SZG                            
w Żędowicach, za album „Młyn u Thiela”. W kategorii 
„prezentacje multimedialne”  pierwsze miejsce 
indywidualnie uzyskała Agata Gawlik z PG                      
w Kolonowskiem, tytuł pracy „Obywatel Granicy”, a 

„Poznajemy Ojcowiznę”
drugie miejsce, w tej samej konkurencji, Anita 
Machnik, także z PG w Kolonowskiem, tytuł pracy 
„Wycieczka po Staniszczach Wielkich”. Prace 
uczniów, które zdobyły pierwsze miejsca                      
w eliminacjach wojewódzkich, wezmą udział                  
w konkursie w finałowym w Warszawie.
Uczniom gratulujemy wspaniałych wyników                       
i życzymy dalszych sukcesów, a opiekunkom                   
p. Eryce Kubicy z ZSG w Żędowicach i p. Beacie 
Jendruś z PG w Kolonowskiem, dziękujemy.

Zdzisław Andrzejewski, juror konkursu, członek 
Regionalnej Rady ds. Turystyki Młodzieży Szkolnej 
przy ORSO w Opolu

Jak pięknie wygląda wiosna w lesie nie trzeba 
nikomu tłumaczyć. Tegoroczna  wiosenna szata 
roślinna  jest wyjątkowa. Zazieleniło się runo leśne               
i zaczynają kwitnąć kwiaty. Przyleciały już prawie 
wszystkie ptaki i las rozbrzmiewa  ich przepięknym 
śpiewem.  

Przez cały okres powojenny lasy w Polsce zawsze 
były dostępne dla odwiedzających je ludzi. Dziś 
jednak leśnicy, wychodząc do polskiego 
społeczeństwa z własną, interesującą i atrakcyjną 
ofertą aktywnego wypoczynku w najpiękniejszych              
i  najbardziej wartościowych przyrodniczo 
drzewostanach naszego kraju, proponują każdemu 
kto zechce skorzystać z ich zaproszenia, 
najpełniejsze możliwości poznawanie przyrody i praw 
rządzących jej – a tym samym naszym – życiem; 
odkrywanie fascynujących tajemnic świata leśnej 
flory i fauny; tak rzadkie w naszym współczesnym              
i stechnicyzowanym, pędzącym świecie chwile 
swobodnej refleksji w niepowtarzalnym klimacie                  
i poczuciu organicznej więzi z Naturą. 

Zbliżają się majowe weekendy  dlatego 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 
odwiedzenia naszych lasów. W nadleśnictwach 
naszego regionu wytyczono ścieżki edukacyjno – 
przyrodnicze, wymarzone w zależności od lokalizacji 
i długości trasy na kilkugodzinną czy nawet 
całodzienną, pełną wrażeń wycieczkę, na 
weekendowy spacer, względnie unikalną lekcję 
przyrody w plenerze. 

O tym co ciekawego znajduje się  w danym 
nadleśnictwie można dowiedzieć się wchodząc na 
stronę www.katowice.lasy.gov.pl  i otwierając 
zakładkę „Jednostki RDLP Katowice”

Wykorzystajmy jak najpełniej tę leśną ofertę,               
a  z każdej wyprawy na pewno powrócimy zdrowsi, 
radośniejsi, bogatsi intelektualnie i duchowo. 

Leśnicy serdecznie zapraszają!

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  godzinach 12.30  15.30 w dniach: 
14  i  28 maj
11  i  25 czerwiec
02  i  23 lipiec
06  i  27 sierpień
03  i  17 wrzesień
08  i  22 październik
05  i  19 listopad
03  i  10 grudzień

Osoby chętne do skorzystania proszone są                      
o ustalenie godziny przyjęcia pod nr telefonu                       
77 55 00 117

Psycholog przyjmuje

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
- wypoczynku dzieci młodzieży w roku 2012 wpłynęło 
7 ofert. Burmistrz Zawadzkiego przyznał 

Dotacje na letni wypoczynek przyznane
dofinansowanie na realizację 7 zadań, zgodnie                 
z kwotami przyjętymi przez Radę Miejską                       
w Zawadzkiem w uchwale budżetowej na 2012 rok. 
Wyniki konkursu przedstawia poniższa tabela:
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„ C z ł o w i e k  j e s t  p o w o ł a n y  d o  t e g o ,                                                                      
aby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem 
w świecie natury, a nie  jego bezmyślnym 
niszczycielem” 

Mottem Jana Paweła II dokonano otwarcia IV 
Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Las                  
w poezji” w dniu 20 kwietnia 2012r, który odbył się           
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem,         
a organizatorami byli PSP w Zawadzkiem, 
Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi”            
w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. W 
konkursie wzięło udział 41 uczestników z 9 szkół:  
PSP Nr1  w Kolonowskiem, PSP Staniszcze Małe-
Spórok, PSP w Piotrówce, SP w Krupskim Młynie, 
NSP w Bzinicy Starej, PSP w Jemielnicy, ZSG w 
Żędowicach, ZSG  w Kielczy, PSP Zawadzkie (szkoły 
z zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa 
Zawadzkie).

Główne cele konkursu to: rozbudzanie 
wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, 
rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-
ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, 
stworzenie uczniom możliwości prezentacji 
umiejętności recytacji na podstawie znanych 
utworów literackich oraz utworów własnego 
autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji. Uczestnicy 
podzieleni na dwie grupy wiekowe: młodsza kl.I-III               
i starsza kl.I V-VI, oceniani byli przez komisję 
konkursową, która kierowała się następującymi 
kryteriami: wybór utworu literackiego zgodnie                   
z tematyką i celami konkursu, poprawność językowa, 
dykcja, dobór środków przekazu artystycznego, 
prezentacja twórczości własnej, wrażenie 
artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo 
wysoki. Uczniowie w pięknej leśnej scenerii 
prezentowali utwory literackie wykorzystując liczne 
rekwizyty, przebrania, podkład muzyczny. Jury 
składające się z 7 osób ( koordynator ds. edukacji w 
Nadleśnictwie Zawadzkie, reprezentant TPL „Dolina 
Małej Panwi”, nauczyciele poloniści z NSP w Bzinicy 

IV Rejonowy konkurs recytatorski “Las w poezji”
Była to wspaniała impreza z zakresu edukacji 
polonistycznej i  leśno-przyrodniczej, przy tym 
integrująca wiele różnych środowisk szkolnych. 
Konkurs uświetniły występy koła tanecznego „Figiel 
Migiel” z PSP Zawadzkie, indywidualne popisy 
solowe Aleksandry Orłowskiej z Krupskiego Młyna i 
Natalii Machelskiej z Zawadzkiego oraz gry na flecie 
poprzecznym Wiktorii Lechowicz z Żędowic.
Na zakończenie Prezes TPL „Dolina Małej Panwi” 
zaprosiła szkoły do udziału w imprezach 
organizowanych przez TPL: Konkurs  „Znam ścieżki 
przyrodniczo – leśne  nad Małą Panwią                           
w Nadleśnictwie Zawadzkie”, Konkurs fotograficzny  
„Las i jego mieszkańcy”, Rajd rowerowy szkolnych 
kół TPL „Dolina Małej Panwi” pod hasłem „Znam swój 
las” oraz organizowanych przez Nadleśnictwo: 
Konkurs Piosenki Leśno – Przyrodniczej, Konkurs 
"Chroń Las przed pożarem" 2012 r.
                                        

Maria Andrzejewska

Z b i g n i e w  S w o r e ń  z o s t a ł  
laureatem nagrody Laur Ziemi 
Strzeleckiej za osiągnięcia w 2011 
roku. Nagroda ta przyznawana jest 
od 1998 roku przez Stowarzyszenie 
Ziemia Strzelecka. Otrzymują ją 
najwybitniejsi przedstawiciele 

naszej „małej ojczyzny” w pięciu kategoriach.                 
W dotychczasowej historii mieszkańcy gminy 
Zawadzkie odbierali statuetki już 8 razy. Zbigniew 
Sworeń od 1988 roku wykazał się ogromnym 
zaangażowaniem w utrzymanie sekcji karate                    
w Zawadzkiem. Z jego inicjatywy w 2000 roku powstał 
Klub Karate Nidan. Obecnie w zajęciach w klubie 
uczestniczy 140 dzieci i młodzieży. Swoją 
osobowością wzbudził zaufanie rodziców, którzy 
chętnie przyprowadzają swoje pociechy na zajęcia. 
Jako trener cieszy się wielkim autorytetem wśród 
zawodników. Jest laureatem nagrody „Trener roku 
2002” oraz konkursu „Akademii Mistrzów Sportu  
Mistrzów Życia”. W swojej działalności kieruje się 
zasadami moralnymi i etycznymi, stawiając na 
pierwszym miejscu człowieka, a na drugim wynik 
sportowy.  Do najważnie jszych osiągnięć                           
w wieloletniej karierze należy zaliczyć organizację od 
1995 roku turnieju „Rada Regentów”, klubowych 
turniejów mikołajkowych, obozów sportowo  
wypoczynkowych. Dzięki jego zasługom od kilku lat 
klub zajmuje  miejsce w pierwszej dziesiątce 

Laur Ziemi Strzeleckiej dla Zbigniewa Sworeń

W Przedszkolu Publicznym w Kielczy odbył się 
konkurs recytatorki, zatytułowany: „Witaj Wiosno!”, 
zorganizowany przez wychowawcę grupy starszej,  
Paulinę Sankowską. Dzieci z obu grup, młodszej               
i starszej przygotowały wierszyki o bocianach, 
żabach oraz kwiatach, nie zapomniano również                
o  głównej bohaterce – Pani Wiośnie.  Do konkursu 
zgłosiło się 22 dzieci, co dla jury nie ułatwiło zadania.  
Zanim uczestnicy konkursu recytowali wiersze dzieci 
z obydwu grup przedstawiały krótkie inscenizacje                 
o tym, jak poznać czy wiosna już do nas przyszła. 
Wszystkie dzieci deklamowały swoje wiersze  bardzo 
ładnie a widownia nagradzała je brawami. Jednak jak 
to bywa na każdym konkursie, musi być zwycięzca. 
Pierwsze miejsce zajął Tobiasz Adamczyk z grupy 
starszej, drugie miejsce przypadło Nicoli Jacheć 
również ze starszej grupy, natomiast trzecie miejsce 
zajął Kacper Spałek, pokazując wszystkim, że 
maluszki też potrafią pięknie recytować. Każdy 
zwycięzca otrzymał nagrodę.

Pozostałe dzieci zostały wyróżnione dyplomami 
oraz słodkim upominkiem. Po konkursie dzieci 
pożegnały panią zimę, której symbolem była 
Marzanna, a wesołymi i ciepłymi piosenkami 
przywitały wiosnę śpiewając:”(…) ale to już dzień 
wiosny pierwszy, śpiewa ptaszek wiatr wyśpiewuje, 
jeśli będziesz bardzo uważny oddech wiosny pewnie 
poczujesz…”.

Przedszkolaki recytują

Tobiasz Adamski, Nicol Jacheć, Kacper Spałek

Wiosna przyszła do nas w pełni. Razem z budzącą 
się przyrodą, emeryci też zmieniają swój front 
działania. Wyjazdy na basen zakończyły sezon 
jesienno-zimowy. 18 kwietnia br. w Ośrodku Pomocy 
Społeczne w Zawadzkiem odbyło się wiosenne 
spotkanie członków Związku Emerytów Koło 
Zawadzkie. Przy kawie i słodkim poczęstunku, w miłej 
atmosferze około 60 osób spędzało przyjemnie czas. 
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście w 
osobach Burmistrza Zawadzkiego oraz kierownika 
OPS Marka Kutyły. Nowy kierownik oznajmił w swoim  
wystąpieniu, że jest otwarty na współpracę                        
z emerytami, oczekuje też z naszej strony działania               
i nowych wyzwań. Burmistrz Zawadzkiego natomiast 
obszernie przedstawił plany działania w gminie 
Zawadzkie. Przypomniał o trudnej sytuacji finansowej 

Wiosenne spotkania emerytów
w związku z zaciągniętymi kredytami. Emeryci bardzo 
chętnie zadawali pytania dotyczące rozwoju miasta, 
zagospodarowania niektórych budynków, ich 
wtórnego przeznaczenia. Pytań było dużo, a burmistrz 
starał się dać obszerne odpowiedzi. W dalszej części 
spotkania przewodnicząca koła Janina Sklorz omówiła 
zadania oraz plany działania na bieżący rok. Zarząd 
zaproponował trzy wycieczki, w miesiącu maju, lipcu             
i wrześniu. Pragniemy zwiedzić Polanicę, Duszniki, 
Tyniec, Kraków oraz słynny Park Jurajski                           
w Krasiejowie. Zaproponowano również rajd rowerowy 
do leśniczówki Jaźwin, gdzie leśniczy Robert Piątek 
hoduje niezwykłe okazy roślin oraz krzewów, a przede 
wszystkim irysów. Już w trakcie trwające spotkania 
zgłosiła się spora grupa chętnych. Dalszy ciąg 
spotkania upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze. 

klasyfikacji ogólnokrajowej. W 2011 roku jego 
wychowankowie zdobyli 4 złote, 11 srebrnych i 24 
brązowe medali na zawodach o randze krajowej                 
i międzynarodowej. Zawodnicy Klubu Karate Nidan 
zostali powołani także do kadry wojewódzkiej i Kadry 
Narodowej Polski. Podczas wieloletniej działalności 
udowodnił środowisku, że karate to nie „rozbijanie 
desek i dachówek”, ale sport który uczy pokory, 
szacunku dla ludzi, zdyscyplinowania i koleżeństwa. 
Sam ciągle się 
r o z w i j a ,  
uzyskał tytuł 
trenera drugiej 
k l a s y  w  
d y s c y p l i n i e  
k a r a t e  
s h o t o k a n ,  
s t o p i e ń  
mis t rzowsk i                  
5 dan oraz 
wicemistrzost
w o  P o l s k i  
s e n i o r ó w  
starszych.

Serdecznie 
gratulujemy i 
ż y c z y m y  
d a l s z y c h  
sukcesów. 

Starej i SP w Krupskim Młynie, nauczyciel 
bibliotekarz, wicedyrektor i  przedstawiciel Rady 
Rodziców  z PSP Zawadzkie) ostatecznie przyznało:
w kategorii  kl.I-III: 
I miejsce –  Amelia Ochlust z PSP w Zawadzkiem
II miejsce – Agnieszka Kusz z PSP  w Zawadzkiem
III miejsce – Natalia Niedziela z PSP w Kolonowskiem 
oraz wyróżnienia Anna Kot z PSP Zawadzkie, 
Szymon Karliczek z NSP w Bzinicy Starej,                             
Jan Hellman z PSP Jemielnica, Marta Konieczko             
z PSP w Kolonowskiem
w kategorii kl.IV-VI: 
I miejsce –  Filip Koprek z PSP w Kolonowskiem
II miejsce – Natalia Machelska z PSP w Zawadzkiem
III miejsce – Wiktoria Lechowicz z ZSG w Żędowicach 
oraz wyróżnienia Paul ina Pluder z ZSG                           
w Żędowicach, Marcelina Bugajewska z PSP 
Zawadzkie.
Nagrodę Publiczności otrzymała Maja Żyłka z PSP            
w Zawadzkiem.
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Gminne wieści

Siódma rocznica śmierci Papieża Polaka – Jana 
Pawła II oraz pierwsza rocznica Jego beatyfikacji 
została upamiętniona w naszej szkole w sposób 
niezwykle interesujący dla wszystkich uczniów                  
i nauczycieli. Z inicjatywy katechety, Janusza 
Szyguły, odbył się konkurs wiedzy religijnej 
połączony ze wspomnieniem działalności                          
i twórczości Wielkiego Przyjaciela Młodzieży, jakim 
był Karol Wojtyła. Na wstępie głos zabrała dyrektor 
Róża Paprotna, która uroczyście wręczyła, 
przyznaną pierwszy raz w historii gimnazjum, 
nagrodę „WIELKI FORMAT”. Laureatem został 
uczeń klasy 3a, Paweł Zagórowicz. NAGRODA 
„WIELKI FORMAT”  ku czci Jana Pawła II – wielkiego 
przyjaciela młodzieży jest przyznawana przez 
społeczność szkolną uczniowi /uczennicy,  
którego/której zachowanie i postawa na co dzień 
budzi uznanie, szacunek i radość. Przyznając tę 
nagrodę chcemy docenić rzetelny wysiłek młodego 
człowieka wkładany we własny rozwój, determinację 
w doskonaleniu talentu, wolę przezwyciężania 

Ku czci Janowi Pawłowi II
Środa 18 kwietnia była szczególnym dniem dla 

pasjonatów geografii i geologii z województw 
śląskiego i opolskiego. W siedzibie Oddziału 
Górnoś ląsk iego  Pańs twowego  Ins t y tu tu  
Geologicznego w Sosnowcu spotkało się 27 
gimnazjalistów i 27 licealistów wraz z opiekunami, by 
zmierzyć się w regionalnym finale XIII edycji 
konkursu geologiczno-środowiskowego „Przez 
Ocean Czasu…”. Aby wziąć udział w finale, należało 
samodzielnie przygotować interesującą pracę 
pisemną na jeden z trzech tematów. Naszą szkołę 
reprezentowała Monika Wąsik, której praca                     
o żyjących skamieniałościach zyskała uznanie 
komisji konkursowej. Monika była jedyną 
przedstawicielką gimnazjów z powiatu strzeleckiego. 
Organizator konkursu, pracownik PIG-PIB mgr Paweł 
Woźniak przygotował zestaw 30 pytań testowych             
o zróżnicowanym poziomie, sprawdzających wiedzę 
z zakresu mineralogii, paleontologii, geologii i 
geografii regionalnej. Obecnych na sali konkursowej 
powitał dyrektor instytutu dr inż. Michał Krobicki, 
życząc wszystkim uczniom sukcesu końcowego. 
Następnie głos zabrała pani profesor Maria Pulinowa 
z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 
która odczytała wiersz własnego autorstwa pt.: 
„Batolit w Okcytanii”, dzięki czemu rozładowała stres 
towarzyszący konkursowi.

Zmagania z testem trwały niecałą godzinę, po 
czym organizatorzy zaprosili wszystkich na 
poczęstunek – niespodziankę: smakowitą pizzę? 
Ogłoszenie wyników nastąpi w najbliższych dniach,    
a zwycięzca pojedzie na finał ogólnopolski do 
Warszawy. Trzymamy kciuki za sukces Moniki!

„Przez Ocean Czasu…”

Nasza szkoła znana jest z osiągnięć sportowych, 
ale nie można zapominać, iż  w sferze edukacyjnej 
także odnosimy duże sukcesy. Uczniowie                            
z  powodzen iem s ta r tu ją  w  konku rsach  
przedmiotowych, organizowanych pod auspicjami 
Opolskiego Kuratora Oświaty i regularnie osiągają 
wysokie wyniki na etapie gminnym, zarazem 
kwalif ikując się do finału wojewódzkiego.                              
W bieżącym roku szkolnym w finale wojewódzkim 
konkursu polonistycznego udział wzięły Barbara 
Kemska i Monika Wąsik, które ostatecznie zajęły 
wysokie miejsca: Barbara Kemska uzyskała 29 pkt              
i zajęła 4. miejsce, natomiast Monika Wąsik miała 28 
pkt, co dało jej 13. miejsce. Należy jednakże 
zaznaczyć, iż takie same wyniki punktowe uzyskało 
więcej uczestników, co można odczytać jako miejsca 
„ex-aequo” i według wyników punktowych Barbara 
Kemska zajęła miejsce 3, natomiast Monika Wąsik            
4. Niewiele zabrakło, by uzyskać status laureata. 
Nauczycielem przygotowującym uczennice jest  
Teresa Kemska. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 
zakończył się dobrym miejscem Barbary Kemskiej, 
która szlifowała wiedzę i umiejętności pod opieką 
Elżbiety Szewczak. Zadania konkursowe 
obejmowały szeroki  zakres wiadomości , znacznie 
wykraczający poza program nauczania dla 
gimnazjów. Wojewódzki Konkurs Biologiczny stał                  
w tym roku – jak zwykle zresztą - na bardzo wysokim 
poziomie. W zmaganiach na etapie finałowym udział 
wziął Bartosz Pamuła z klasy 2b pod opieką Urszuli 
Koziołek. Ponad siedemdziesięciu uczniów z całego 
województwa opolskiego zmierzyło się z zadaniami     
z zakresu genetyki, fizjologii roślin i zwierząt, a także 
ekologii. Nie udało się zdobyć miejsca „na podium”, 
ale mimo to każdemu uczestnikowi oraz opiekunowi 
należą się brawa i uznanie za ogromne 
zaangażowanie i poświęcenie własnego wolnego 
czasu.

Konkursy

12 kwietnia na długo zapadnie w pamięci 
członków zespołu wokalno – instrumentalnego 
„CAMELEON 2”. Tego dnia w Opolu odbyły 
się II Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne 
w kategoriach szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych.  Łącznie udział wzięło 
ponad 200 młodych muzyków z całego 
województwa. Poziom rywalizacji był 
bardzo wysoki. Nasi przedstawiciele 
wykonali dwa utwory – zespołu IRA pt. „Ona 
jest ze snu” oraz Bracia pt. „Za szkłem”. Jury 
w składzie: Daria Pakosz, Anna Płaczek, 
Andrzej Tymczyszyn i Bogdan Żulewski 
postanowiło przyznać naszemu zespołowi 
III nagrodę. Skład zespołu: Martyna 
Niesłony (wokal i gitara), Dominika Baron 
(wokal), Karolina Boronowska (wokal), 
Michalina Kanoza (wokal), Natalia Młocek 
(wokal), Wiktoria Moszny (wokal), Marta 
Konieczna (wokal), Weronika Poliwoda 
(gitara),  Szymon Lizurej (gitara), Helena 

Opolskie Konfrontacje Muzyczne

Tradycyjnie w drugi dzień świąt wielkanocnych 
odbyła się międzyparafialna procesja konna. Ten 
piękny zwyczaj w naszej gminie zainicjował w 1988 
roku ks. Leonard Makiola, wikary z Żędowic. Trudno 
jednoznacznie stwierdzić, skąd wziął sie zwyczaj 
procesji konnych, zwanych wielkanocnymi 
kawalkadami, gdyż na ich temat jest wiele hipotez. Na 
pewno jest to bardzo stary zwyczaj i zachował się 
tylko na Śląsku. Niektórzy badacze jego 
genezę wywodzą, aż z epoki brązu i kultu 
słońca, inni twierdzą, że wywodzi sie ze 
średniowiecza. Na Śląsk zwyczaj ten 
najprawdopodobniej przynieśli niemieccy 
koloniści. Jeszcze w XIX wieku zwyczaj 
procesji konnych był dużo bardziej 
popularny.  Dziś przetrwał  jedynie                       
w Raciborzu, Pietrowicach Wielkich, 
podgliwickiej Ostropie i w naszej gminie. 
Jest za to bardzo popularny u naszych 
zachodnich sąsiadów oraz w Tyrolu                      
i Szwajcarii. Trasa wiedzie co roku polnymi 
drogami z kościoła w Żędowicach pod 
kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa   
w Zawadzkiem. Na czele procesji jedzie na 

Procesja Konna
koniu ksiądz ubrany w szaty liturgiczne, w pierwszej 
bryczce znajdują sie insygnia wielkanocne oraz 
ksiądz prowadzący śpiew i modlitwy. Śpiewane są 
pieśni wielkanocne, odmawiany jest różaniec                     
i koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu rolnicy 
wyruszają w objazd okolicznych pól i łąk, prosząc 
wspólnie o dobre plony, błogosławieństwo w pracach 
oraz ochronę przed gradobiciem i innymi klęskami. 

trudności, jego/jej wrażliwość, kulturę osobistą                  
i przyzwoitość. Niech osoba uhonorowana tą 
nagrodą uzyska potwierdzenie, ze jej trud i praca ma 
sens. Niech z radością i nadzieją realizuje zadania 
postawione nam wszystkim przez Jana Pawła II: 
„wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie 
wymagali”. Następnie została uhonorowana 
Aleksandra Kołodziej z klasy 3a, laureatka 

powiatowego konkursu „WRAŻLIWOŚĆ CZYNI 
WIELKIM”. Dziewięć dwuosobowych drużyn 
przystąpiło do konkursu, w którym należało 
prawidłowo odpowiadać na samodzielnie wybrane 
pytania. Po każdej turze odpadały zespoły                               
z najmniejszą liczbą zgromadzonych punktów. 
Zmagania przysporzyły ogromnych emocji, a ekipy 
konkursowe często zaskakiwały publiczność 
niezwykle szczegółową wiedzą. Ostatecznie                 
1 miejsce zajął zespół w składzie Bartosz Szumski, 
Bartosz Butler; drugie miejsce zdobyli Bartosz 
Pamuła i Kamil Brożyna, a na najniższym stopniu 
„podium” stanęły Paulina Maślak i Marta Ceglarek.

Wajrauch (klawisze). Opiekunem zespołu jest 
nauczyciel muzyki, Piotr Piekarski.
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Zlatý Chlum (niem. Goldkoppe)  góra (875 m 
n.p.m.) w paśmie Wysokiego Jesionika, górująca nad 
miastem Jesenik (Czechy) stała się celem rajdu 
rozpoczynającego sezon turystyki górskiej  Oddziału 
Zakładowego PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem. 
Wyprawa odbyła sie 24 marca 2012 r. 
Pięćdziesięciu dwóch turystów rozpoczęło wędrówkę 
z miejscowości Rejvz. Trasa wiodła pięknymi leśnymi 
ścieżkami (częściowo jeszcze w głębokim śniegu) na 
Zlatý Chlum, na którego szczycie wybudowano 22 
metrową wieżą widokową,  z której podziwiać można 
niezapomniane panoramy górskie okolic Jesenika. 
Wędrowcy skorzys ta l i  też  z  moż l iwośc i  
posmakowania miejscowego specjału  czeskiego 
piwa, w umiejscowionej przy wieży niewielkiej 
restauracyjce. Dalsza trasa biegła na Křižowý vrch, 
gdzie w restauracji z myśliwskim wystrojem grupa 
skorzystała z oferty spożycia obiadu złożonego                
z miejscowych potraw. Po posiłku turyści                               
z Zawadzkiego udali się w dalszą drogę do Jesenika  
głównej miejscowości regionu. W przepięknie 
odnowionym miasteczku znajdowała się meta 
naszego rajdu. Po jego zwiedzeniu pozostał tylko 
powrót do Polski. 

14 kwietnia kolarze z OZ/PTTK w Zawadzkiem 
rozpoczęli sezon turystyczny 2012 XI Wiosennym 
Rajdem Rowerowym Ścieżkami Gmin Doliny Małej 
Panwi „Wiosna 2012”. Na metę imprezy usytuowanej 
na Stadionie Miejskim w Zawadzkiem, ścieżkami 
rowerowymi wytyczonymi wśród lasów Nadleśnictwa 
Zawadzkie, przybyło ok. 200 turystów ze Strzelec 
Opolskich, Wierchlesia, Dobrodzienia, 
Kolonowskiego, Staniszcz Wielkich, Kielczy, 
Żędowic i Zawadzkiego. Uczestników 
przywitano turystycznym posiłkiem, po 
którym dokonano uroczystego otwarciu 
Rajdu. Po powitaniu uczestników i omówieniu 
regulaminów konkursów przystąpiono do 
rywalizacji w slalomie i wyścigu kolarskim 
oraz rzutami lotką do tarczy. Walka była 
zacięta i komisje konkursowe miały wiele 
kłopotów z ustaleniem zwycięzców, na 
których czekała spora ilość medali                        
i upominków rzeczowych. 
Założone cele imprezy:
- inauguracja sezonu kolarskiego 2012               
w OZ/PTTK w Zawadzkiem,
- uczczenie „Roku turystyki rowerowej                   
w PTTK”,

Wieści z OZ/PTTK w Zawadzkiem…

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Cele rajdu: 
- poznanie uroków okolic 
Jesenika, historii i folkloru 
regionu,
- popularyzacja turystyki 
górskiej,
- promowanie bezpiecznych 
zasad uprawiania turystyki 
górskiej,
- zdobywanie punktów do 
o d z n a k  t u r y s t y k i  
kwalifikowanej, w pełni zostały 
o s i ą g n i ę t e .  P o g o d a ,  
tradycyjnie, też dopisała.

Polecamy wycieczki w rejon 
Jesenika. Można tam dotrzeć       
w ciągu trzech godzin. Okolica 
obfituje w wiele atrakcyjnych,           
a  z a r a z e m  ł a t w y c h  d o  
przejścia, tras turystycznych. 
Jest także wiele ciekawych 
r z e c z y  d o  z o b a c z e n i a .  
Regionalne jadło i napitki też 
niezłe.

- promowanie walorów krajoznawczo-
turystycznych i zdrowotnych obszarów 
leśnych Doliny Małej Panwi,
- popularyzacja turystyki rowerowej             
w pełni zostały zrealizowane, w czym jak 
zwykle, swój udział miała całkiem dobra 
pogoda.

Organizatorzy dziękują za współuczestnictwo                
w organizacji imprezy Nadleśnictwu Zawadzkie                
i GOSiT w Zawadzkiem, za wsparcie UM                        
w Zawadzkiem i UMiG w Kolonowskiem. 

MOCNO TRZYMAMY KCIUKI 
ZA NASZYCH MAURZYSTÓW
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W ramach realizowanego w Zespole Szkół 
Specjalnych w Zawadzkiem projektu „Kulturowy 
koktajl” programu „Uczenie się przez całe życie” 
Comenius, uczniowie i nauczyciele szkoły pod koniec 
marca wyjechali do Bułgarii. Tematem spotkania były 
„Tradycyjne pieśni i instrumenty”. Gospodarz wizyty - 
szkoła bułgarska - tak zorganizowała atrakcje, że 
codziennie towarzyszyła nam muzyka i tańce 
bułgarskie w wykonaniu zespołów ludowych. 
Wszyscy mogli więc bardzo dobrze poznać kulturę 
bułgarską związaną z muzyką a jednocześnie 
zaprezentować kulturę muzyczną swojego kraju.       

Podczas zwiedzania szkoły poznawaliśmy 
charakterystykę placówki oraz jej przywiązanie do 
tradycji. Odbyła się również wizyta do Urzędu 
Miejskiego w Szumen, gdzie burmistrz oraz 
pracownik Wydziału Promocji przedstawili nam 
walory miasta i regionu oraz plany na przyszłość.       
W trakcie pobytu w Bułgarii poznaliśmy jej stolicę, 
Sofię oraz bliżej miasta Szumen, Madarę i Warnę. 
Szkołą naszych parterów z Bułgarii znajduje się               
w miejscowości Madara, Zanim Bułgaria przyjęła 
chrześcijaństwo w IX w. Madara, co znaczy 
dosłownie Święta Góra, była głównym miejscem 
kultu w kraju. Mieliśmy okazję zobaczyć „Jeźdźca              
z Madary” -   relief naskalny, przedstawiający jeźdźca 
pokonującego lwa. Został on wykuty w 100-metrowej 
skale na wysokości 23 metrów nad ziemią. 
Płaskorzeźba pochodzi z początków VIII w. n.e.                 
i przyjmuje się, że symbolizuje uznanie państwa 
bułgarskiego przez Bizancjum, co było dla Bułgarów 
wielkim triumfem. „Jeździec z Madary” został 

„Kulturowy koktajl” zawitał do Bułgarii

Majowe święta
1 maja - czy ktoś jeszcze pamięta...?

Międzynarodowe Święto Pracy, obchodzone                    
1 maja, budzi u nas mieszane uczucia. Skojarzenia z 
komunistyczną przeszłością są w jego przypadku 
oczywiste. Lecz święto to, choć przez komunistów 
zawłaszczone, nie jest wyłącznie ich świętem. 1 maja 
jest w pierwszym rzędzie świętem robotniczym                  
i pracowniczym. Jego geneza jest ściśle związana             
z walką o najbardziej uniwersalny postulat 
m iędzynarodowego  ruchu  robo tn iczego :  
wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy. 
„Uczestnictwo w pochodach pierwszomajowych było 
obowiązkowe i surowo egzekwowane przez 
sprawdzanie list obecności. Odmowa udziału w 
paradzie była równoznaczna z buntem. Osoba 
niepodporządkowana doświadczyć mogła różnych 
represji, łącznie ze zwolnieniem z pracy. Na 
wszystkich, którzy ze strachu lub dla świętego 
spokoju zdecydowali się wystąpić w korowodzie 
błaznów, czekała nagroda. Na specjalnych 
straganach piętrzyły się pęta kiełbas, serdelków, 
pomarańczy, cytryn i czekolady, po które ustawiały 
się długie kolejki uczestników pochodów...”

3 maja narodowe i kościelne święto
Święto Matki Boskiej Królowej Polski 

zainicjowane zostało przez króla Jana 
Kazimierza, który po cudownej obronie 
Jasnej Góry przed Potopem Szwedzkim 
ogłosił dnia 1 kwietnia 1656 roku,                 
w katedrze we Lwowie Matkę Bożą 
Najświętszą Królową Korony Polskiej. 

Po odzyskaniu niepodległości, po 120 latach niewoli, 
Jasna Góra znów zajaśniała jako Twierdza Maryjna,    
a Matka Najświętsza jako Królowa Polski. Papież Pius 
XI w 1924 roku ustanowił specjalne święto 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i pozwolił je 
obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. To święto ma charakter wyjątkowy. Jest to 
święto narodowe, bo ma odniesienie do Konstytucji           
3 Maja, a równocześnie święto Kościoła polskiego. 
Święto 3 Maja to odwołanie się do jednego                        
z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii. Wśród 
największych dzieł prawno-politycznych dawnej 
Rzeczypospolitej Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. 
zajmuje bardzo ważne miejsce. Była pierwszą                 
w Europie, a drugą po amerykańskiej, ustawą 
zasadniczą regulującą podstawowe kwestie 
społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli 
oraz zasady organizacji władz państwowych, 
wreszcie zagadnienia związane z obroną całości 
terytorium Rzeczypospolitej.. Konstytucja 3 Maja 
chlubnie zapisała się w dziejach powszechnych;               
w rozwoju demokracj i ,  par lamentaryzmu, 
nowoczesnej myśli politycznej.

wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
w 1979 r. To jedyna tego typu płaskorzeźba w 
Europie. Obok kwiatu róży jest symbolem Bułgarii. 

Oprócz płaskorzeźby można tu też obejrzeć 
ciekawe jaskinie, m.in. małą świątynię czy Grotę 
Nimf – ogromną otwartą grotę o niezwykłej 
akustyce, w której w dzisiejszych czasach 
odbywają się koncerty.

Ważne było również poznanie „Pomnika 
założycieli państwa bułgarskiego” od chana 
Asparucha do chana Simeona. Rzeźby mają 
ogromne rozmiary i  są wykonane z szarego 
betonu, a sam pomnik usytuowany na wzgórzu 
jest widoczny z kilkunastu kilometrów.       

Z w i e d z i l i ś m y  t e ż  r u i n y  Tw i e r d z y  

Szumeńskiej, która wraz z Pomnikiem góruje nad 
miastem. Podczas zwiedzana Warny, największą 
atrakcją, przede wszystkim dla uczniów, była wizyta 
w „Delfinarium”, gdzie specjalnie dla grupy projektu 
„Cultural cocktail” odbył się pokaz umiejętności 
delfinów. Pogoda pozwoliła również na krótki 
odpoczynek na p laży  Morza Czarnego.          
Mieliśmy okazję wizytować też XIX-wieczny bułgarski 
królewski Letni Pałac „Euxinograd”i park na wybrzeżu 
Morza Czarnego oraz „Akwarium”.

Wizyta partnerska w Bułgarii pozwoliła na bliższe 
poznanie tego kraju, wymianę swoich doświadczeń, 
nawiązanie nowych oraz podtrzymanie już 
istniejących znajomości. „Kulturowy koktajl” po raz 
kolejny umożliwił integrację międzynarodową, 
pozwolił na poznanie innych krajów i poszerzył nasze 
horyzonty. 
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Maksymilian Labus

Stypendia i nagrody sportowe przyznane

21 l istopada 2011 roku Rada Miejska                         
w Zawadzkiem podjęła uchwałę w sprawie 
przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych 
oraz w sprawie przyznawania nagród za wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym. Termin 
składania wniosków upłynął 31 stycznia br. Do tego 
terminu złożono czternaście wniosków o stypendia 
oraz piętnaście wniosków o nagrodę. Stypendia                     
i nagrody sportowe to finansowe wyróżnienie 
Burmistrza Zawadzkiego dla osób oznaczających się 
wysokimi wynikami w swoich dyscyplinach. Aby 
otrzymać stypendium sportowe trzeba spełniać 
łącznie kilka warunków, między innymi posiadać 
aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny 
dokument uprawniający do udziału w zawodach 
sportowych, a także na zawodniku nie może ciążyć 
kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego 
związku sportowego lub nałożona przez władze 
klubu sportowego, którego jest członkiem.16 marca 
2012 r. podczas zorganizowanej w Restauracji „Lido” 
w Zawadzkiem „Gali Sportu” po raz pierwszy 
Burmistrz Zawadzkiego przyznał gratyfikację 
pieniężną piętnastu sportowcom, dwóm trenerom              
i jednemu działaczowi na łączną kwotę 28.900 zł. 
Wśród wyróżnionych znaleźli między innymi 
karatecy, szczypiorniści, tenisiści oraz lekkoatletka. 
Pieniądze będą wypłacane w transzach w okresie od 
kwietnia do grudnia bieżącego roku. Pełną listę 
stypendystów i osób nagrodzonych przedstawiamy          
w tabeli.

Kolejny termin składania wniosków na stypendia 
sportowe i nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku 
sportowego upływa 31 grudnia 2012 r.

BS/SS

Stypendyści oraz osoby nagrodzone

Klaudia Budner uświetniła występem 
Galę Sportu

Najlepsi kibice sportu: Hubert Świtała i Adrian Sowiński

Dariusz Sworeń - stypendysta KK Nidan



11

12 kwietnia 2012 roku w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Zawadzkiem pojawił się niezwykły 
gość. Uczniowie od początku roku szkolnego                    
z niecierpliwością czekali na to spotkanie. 
Przygotowania trwały od kilku tygodni: dzieci 
wykonywały w klasach plakaty, przygotowywały 
laurki i niespodzianki, układały rymowanki, 
uczestniczyły w pogadankach.

 Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień -               
w szkole zawitała Agnieszka Filipkowska wraz                  
z mamą. Pani Agnieszka od urodzenia cierpi na 
rdzeniowy zanik mięśni SMA typu I, porusza się na 
wózku i nigdy samodzielnie nie chodziła. Jednak 
choroba nie przeszkodziła jej w realizacji swoich 
planów. Zdała maturę, ukończyła studia wyższe 
(filologię germańską) oraz studia podyplomowe                  
z translatoryki, obecnie jest doktorantką na 
Uniwersytecie Śląskim. Ostatnimi laty choroba 
jednak szybko postępuje i uniemożliwia jej aktywne 
życie. Jedyną szansą na spowolnienie objawów 
choroby jest miesięczna terapia genowa prowadzona 
w cenionej na całym świecie klinice w Chinach. 
Niestety, ani pani Agnieszki, ani jej rodziców nie stać 
na sfinansowanie terapii, której koszt przekracza 80 
tys. złotych. Przyjaciele pani Agnieszki 
wpadli więc na pomysł zorganizowania 
akc j i ,  po lega jące j  na  zb ió r ce  
plastikowych nakrętek (po napojach, 
kosmetykach, płynach do płukania itp...). 

W maju 2011 roku również uczniowie 
Publ icznej Szkoły Podstawowej                   
w Zawadzkiem zaczęli zbierać nakrętki. 
Z biegiem czasu do akcji przyłączały się 
kolejne instytucje, przedszkola i szkoły 
na terenie miasta Zawadzkie i nie tylko. 
Uczniowie każdego dnia przynosili do 
szkoły woreczki z nakrętkami- zbierały 
dzieci, ich rodzice, znajomi, nauczyciele. 
Od początku akcji, aż do chwili obecnej, 
udało się zebrać prawie 21 ton (z czego 
ponad 1200 kg zebrano w Zawadzkiem). 
Inicjatorem spotkania z panią Agnieszką 
były właściwie dzieci. Chciały one 
osobiście poznać tę niezwykłą osobę, 
porozmawiać, zadać kilka pytań. 

Tak właśnie zrodził się pomysł 

Jesteśmy tacy sami...

Potrzebujesz wsparcia, przyjdź
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

Z ogromną przyjemnością 
spieszymy zawiadomić, że 
zawadczanka, absolwentka 
naszego liceum i gimnazjum, 
Aleksandra Filipek, studentka 
h i s t o r i i  U n i w e r s y t e t u  
W r o c ł a w s k i e g o  z o s t a ł a  
laureatką „Diamentowego 
Granta”. Jest to wyjątkowe 
wyróżnienie przyznawane stu 

najlepszym studentom w Polsce. Program 
„Diamentowy Grant” został ogłoszony przez prof. 
Barbarę Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego, by ułatwić wybitnie uzdolnionym 
studentom szybsze wejście na drogę kariery 
naukowej. Skierowany jest do młodych ludzi, którzy 
już na studiach prowadzą badania naukowe.

Przypomnijmy, że nasza Ola jest zwyciężczynią 
konkursu Wiedzy o Parlamentaryzmie w Polsce               
z roku 2006. Umożliwiło jej to dostanie się na studia 
bez procedury kwalifikacyjnej. Aktualnie  Aleksandra 
Filipek kończy studia historyczne i niebawem 
podejmie badania nad tematem: „Wartościowanie 
świata przez późnośredniowiecznych zakonników             
w Czechach i na Śląsku (XIII-XIV w.)". Dodajmy, że 
tylko dwóch studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 
dostąpiło tego zaszczytu! Opiekunem jej pracy jest 
profesor Przemysław Wiszewski. Tak mówi on                     
o badaniach swojej studentki: 
„Aleksandra Filipek od czterech lat zajmuje się 
zagadnieniami komunikacji społecznej, a przede 
wszystkim kreowaniem świata wartości przez różne 
grupy społeczne. Śledząc jej publikacje oraz 
wystąpienia na konferencjach można zauważyć stały 
rozwój warsztatu naukowego i rozszerzanie 
horyzontów refleksji. Doskonali narzędzia 
analityczne niezbędne w studiach nad zagadnieniami 
historii komunikacji i historii wartości. Na uwagę 
zasługują próby odejścia od traktowania tematów                
z historii Śląska jako ważnych wyłącznie dla 
tożsamości mieszkańców tego regionu czy 
miłośników śląskich dziejów. Pani Filipek, wychodząc 
od realiów przekazów śląskich, dąży do 
umieszczenia pozyskanych wyników w szerszych 
kontekstach porównawczych. Dzięki temu, nie 
gubiąc ostrości analitycznej ustaleń, podnosi ich 
wartość, nadając im, na ile to możliwe w historii, walor 
uniwersalny – mówi prof. Wiszewski. – Grant da jej 
szansę na spokojne prowadzenie badań, a nam, 
odbiorcom i użytkownikom wyników jej pracy, pozwoli 
głębiej wniknąć w fascynujący świat wartości ludzi 
średniowiecza.”
(zob.http://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/suk
cesy-student%C3%B3w/dwa-diamenty)

Ola trzymamy za Ciebie kciuki! Kto chce (i wie 
czego chce), ten może! Gratulujemy! Cieszymy się, 
że z naszego miasteczka, z naszych szkół, wyszła 
kolejna indywidualność. Jako były nauczyciel 
Aleksandry, którą wspominam z wdzięcznością za 
pokładaną we mnie ufność, czerpię z jej sukcesu 
nowe siły do pracy i wiarę w jej sens. Dziękuję Ci za to 
Olu. Życzę wytrwałości, optymizmu i wiary. 

A. Baron

Sukces zawadczanki

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną 
edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2012". Ze 
względu na jubileusz XV-lecia Programu Odnowy 
Wsi Konkurs z mottem przewodnim „XV lat Odnowy 
Wsi Opolskiej" został wzbogacony o dodatkową 
kategorię „Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi 
Opolskiej". Kryteria oceny tak jak w latach ubiegłych 
odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, 
zorganizowania procesu odnowy, dbałości                       
o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału                            
w Konkursie. Termin nadsyłania zgłoszeń drogą 
pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego (ul. Piastowska 14, 45-082 
Opole) upływa 18 maja br. Z regulaminem konkursu 
można zapoznać się na stronie www.odnowawsi.eu 
lub w Urzędzie Miejskim  w Zawadzkiem pokój nr 
102. 

Konkurs "Piękna Wieś Opolska 2012”

projektu „Jesteśmy tacy sami”, którego głównym 
celem było przybliżenie dzieciom idei tolerancji                    
i empatii oraz uwrażliwienie ich na problemy, z jakimi 
borykają się w życiu codziennym osoby 
niepełnosprawne. Klasy młodsze wykonały wspólnie 
z wychowawcami plakaty poświęcone zagadnieniom 
tolerancji i pomocy drugiemu człowiekowi. Starsi 
uczniowie uczestniczyli w autorskich warsztatach 
pod hasłem „Sprawna szkoła” prowadzonych przez 
panią Agnieszkę. 
Ten dzień dla uczniów jak i nauczycieli był 
niezwykłym wydarzeniem. Swoją postawą pani 
Agnieszka i jej mama pokazały, że są wśród nas 
ludzie, którzy mimo ciężkiej choroby i przeciwności 
losu nie narzekają, nie poddają się i nie tracą wiary               
w lepsze jutro. 

Akcja zbierania plastikowych nakrętek trwa dalej. 
Zachęcamy wszystkich do udziału w tejże akcji. To 
naprawdę nic nie kosztuje, a drugiemu człowiekowi 
może uratować życie… Bliższe informacje o akcji 
oraz o pani Agnieszce dostępne są na jej stronie 
internetowej www.pomozagnieszce.site40.net

Jolanta Czaja
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A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom 

6

Dzień Matki to najcieplejsze ze świąt w całym 
roku. Matka maleńkiego dziecka wzbudza podobne 
wzruszenie, jak matka staruszka, której dzieci już 
dorosły. Od dziecka uczymy się szacunku do naszych 
matek, a miłość, która nas z nimi łączy, to jeden                     
z najpiękniejszych prezentów, jakimi obdarzyła nas 
natura. DZIEŃ MATKI niech nam przypomni wielki 
skarb, jakim w życiu każdego z nas jest MATKA. 
Nigdy nie spłacimy długu wdzięczności na jaką 
zasługuje.

Dziękuję Ci Kochana Mamo za to,
że mnie bardzo kochasz.

 Twój uśmiech otwarłaś dla mnie,
 zamknęłaś w sercu każdy smutek. 

 Dziś moje serce mówi: 
 dziękuję Mamo za Twa miłość.

 Ona pozostanie jak światło na całe moje życie. 
 Dziękuję Ci za drobiazgi,

 Zwyczajne sprawy,
 Których się zwykle nie docenia;
 Błahostki, gdy spogląda się na nie
 Z perspektywy codzienności,
 A zarazem rzeczy urastające
 Do nieogarniętych umysłem rozmiarów,
 Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie lata 

dzieciństwa.
Dziękuję Ci za to, Mamo,

 że noc w noc czujnie strzeżesz 
 kolorowych i spokojnych mych snów.

 Za to, Mamo,
 że Ci zawsze mogę wierzyć, 

 że rozumiesz mnie nawet bez słów, 
 cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, 

 najdroższa Mamo!
KOCHAM CiĘ

Dzień Matki - 26 maja 
Konkurs został zorganizowany  przez świetlicę             

i bibliotekę PSP Zawadzkie z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych. Głównym celem konkursu było 
zachęcenie uczniów do artystycznej twórczości w 
przedświątecznej atmosferze. Wpłynęło 40 prac 
wykonanych z  najróżniejszego tworzywa. Jury 
oceniało przede wszystkim samodzielność, 
oryginalność i estetykę prac. Uczniowie zostali 

Konkurs “Wielkanocna ozdoba”

Począwszy od 20 roku życia wykonuj 
systematycznie, comiesięczne samobadanie, tydzień 
po  zakończen iu  m ies i ączk i .  W  ok res i e  
pomenopeuzalnym lub w trakcie ciąży wykonuj je 
wybranym dniu miesiąca. Gdy zauważysz coś 
niepokojącego idź natychmiast do lekarza. Nawet gdy 
sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj 
piersi u lekarza. Nie każdy guzek jest rakiem!
Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz 
można usunąć zachowując pierś.

1. Stań przed lustrem z rękami 
opuszczonymi wzdłuż ciała i 
dokładnie obejrzyj piersi.

2. Oprzyj dłonie na biodrach 
zwracając uwagę na: 

o Zmiany w kształcie piersi lub ich 
położeniu

o Zmianę koloru skóry piersi lub 
brodawki

o Zmarszczenia skóry, 
zaczerwienienia, wciągnięcia, 
owrzodzenia brodawki sutkowej

 3. Następnie obejrzyj piersi z 
rękami uniesionymi ku górze.

 4. Prawą dłoń oprzyj o tył głowy, 
lewą dłonią badaj pierś prawą.

 5. Badając pierś staraj się palce 
trzymać płasko, lekko naciskaj, 
zataczaj koła posuwając się 
zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara wykonując ruchem 
spiralnym coraz węższe kręgi i 
kierując się ku brodawce.

6. Ściśnij brodawkę sutkowa 
sprawdzając czy nie wydobywa się 
z niej wydzielina. Następnie zbadaj 
pierś lewą według powyższego 
schematu.

 7. Połóż się. Wsuń zwinięty 
ręcznik pod lewy bark, lewą rękę 
włóż pod głowę. Zbadaj lewą pierś. 
To samo powtórz z prawą piersią.

 8. Wyjmij rękę spod głowy, połóż 
wzdłuż tułowia i zbadaj pachy. 
Sprawdź czy nie masz 

powiększonych węzłów chłonnych.

Informacje o jednostkach wykonujących badanie 
mamograficze uzyskasz w Wojewódzkim Ośrodku 
Koordynującym ,  Opolsk ie Centrum Onkologi i  
im.prof.T.Koszarowkiego w Opolu przy ulicy Katowickiej 66A, 
nr telefonu kontaktowego: 774416095.

Samobadanie piersi

ocenieni i nagrodzeni dyplomami i książkami                        
w dwóch grupach wiekowych. 

Klasy I - III:
I miejsce - Michał Loński Ic; II miejsce – Marcin Brolik 
IIa, NIkola Piskorz IIIa, Kasper Szymocha Ib; III 
miejsce – Antonina Brolik IIa; Wyróżnienia: Alina 
Saternus Ia, Sebastian Gaś Ic, Łukasz Małek Ia, 
Oskar Szymanek Ib, Oliwier Dudarewicz IIIb.

Klasy IV - VI: 
I miejsce – Natalia Kurek Va; 
II miejsce – Maja Żyłka IVc; III 
miejsce – Wiktoria Kalus Vb; 
Wyróżnienia: Urszula Spik 
IVa, Joachim Dudarewicz Vc.

Należy podkreślić, że               
w tym konkursie zwycięzcami 
byl i  właściwie wszyscy 
uczestnicy, ponieważ po 
wystawce prac w holu szkoły 
mogli zabrać wykonane 
p r z e z  s i e b i e  o z d o b y                       
i  p r z y s t r o i ć  n i m i  n p .  
wielkanocny stół. 

Wszystkim uczestnikom 
pomys łowośc i ,  t a len tu                    
i  z a a n g a ż o w a n i a  w  
wykonanie prac gratulują 
organizatorki konkursu: 
Joanna Lońska i Marzena 
Jaskólska
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Żędowickie wieści

Konkurs recytatorski w języku niemieckim 
„Jugend trägt Gedichte vor“-„Młodzież recytuje 
poezję“ na trwałe wpisał się do kalendarza imprez 
Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach,              
a jego celem  jest przybliżenie twórczości 
niemieckojęzycznych poetów oraz propagowanie 
piękna żywego słowa. 19 kwietnia  odbyły się 
eliminacje gminne, do których przystąpiło 18 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum. Zadaniem 
recytatorów było zaprezentowanie dwóch utworów 
poetyckich, a ich zmagania oceniało jury w składzie: 

Jolanta Czaja, Urszula Piekacz,  Izabela 
Karaś, Joanna Podwińska-Kolibaba, Anton 
Zyzik.
Wyniki  konkursu przedstawiają s ię 
następująco:
W kategorii uczniów szkół podstawowych 
I miejsce zajęła Emilia Nowak z Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy
II miejsce- Olivia Turek z Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Żędowicach
III miejsce-Julia Skoluda z Publicznej Szkoły 
Podstawowej
Wśród gimnazjalistów
I miejsce zajął Mateusz Gwóźdź (ZSG 
Żędowice)
II miejsce-Dawid Wąsik (ZSG Żędowice)

Spotkanie z niemiecką poezją
III  miejsce-Weronika Koronczok (ZSG Żędowice)
Ze względu n wyrównany poziom konkursu jury 
postanowiło do etapu rejonowego, oprócz wyżej 
wymienionych osób, wytypować ze szkół 
podstawowych Maksymiliana Labusa (ZSG                     
w Żędowicach), Jakuba Kűnstl (PSP w Zawadzkiem) 
I Łukasza Pustelnika-Kurę oraz gimnazjalistów: 
Artura Garbasa i Damiana Cieślika z ZS G w Kielczy.
Konkurs uświetniły występy artystyczne uczniów                      
z Żedowic.
Imprezę rozpoczęła Wiktoria Lechowicz, która 

wykonała w duecie z panią Sybillą Czech na flecie 
utwór Mozarta. Podczas obrad jury licznie 
zgromadzona publiczność podziwiała grającą na 
skrzypcach Olivię Turek oraz tańce w wykonaniu 
zespołu Żędowianie 

W ostatnią sobotę marca w auli Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród laureatom 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.
Wśród uczestników konkursu, którzy znaleźli się 
w czołówce jest uczennica klasy III gimnazjum 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach-
Weronika Koronczok. Weronika uzyskała w finale 
95% punktów i w nagrodę pojedzie na dwudniową 
wycieczkę do Wiednia. Gratulujemy!

Uczniowie z Żędowic w ,,Euro 2012”

Dnia 19 kwietnia 2012 roku uczniowie z ZSG                
w Żędowicach wraz z nauczycielem plastyki  panią 
Sybillą Czech zostali zaproszeni na uroczyste 
wręczenie nagród konkursu plastycznego pod 
tytułem ,,Euro 2012  w poszukiwaniu wartości”, 
zorganizowanego przez Wydział Teologiczny UO, 
Radia Plus Opole oraz Wydział Sportu i Rehabilitacji 
Politechniki Opolskiej. Spośród 427 prac nasze prace 
uplasowały się w czołowej dziesiące. Czwarte 
miejsce w kategorii klas I  III zajęła Alicja Mrochen. W 
kategorii klas IV  VI Franciszek Czech otrzymał 
miejsce piąte, a Daria Guzy  dziesiąte.
Wszyscy wyróżnieni dostali wspaniałe nagrody, m.in. 
oryginalną piłkę klubu ,,Borussia Dortmund”                      
z autografami piłkarzy tejże drużyny, minipiłkę 
Mistrzostw Europy  Tango 12, torby sportowe marki 
adidas, smycz oraz reklamówkę firmy Nike.
Zachęcam wszystkich do brania udziału                          
w konkursach, ponieważ ,,Każdy, kto staje do 
rywalizacji i pracuje  jest zwycięzcą.” (cytat, który padł 
z ust gościa honorowego tejże imprezy  
duszpasterza sportowców)
Mieliśmy również możliwość uczestniczenia                     
w dyskusji panelowej prowadzonej na żywo przez 
moderatora radiowego, w której rozmówcami byli: 
sędzia, piłkarze, asystent trenera klubowego                        
i wymieniony wcześniej duszpasterz sportowców.
Usłyszeliśmy, że sport jest ponadwyznaniowy i że 
warto myśleć pozytywnie o rywalach, a ponad 
wszystko należy działać fair play.

Franciszek Czech

W tegorocznym Wojewódzkim Konkursie 
Kroszonkarskim  brały udział  uczennice klasy II: 
Martyna Jamrozik i Agnieszka Chmiel oraz uczennica 
klasy V Ewelina Strzelbicka. Wszystkie wróciły                  
z dyplomami. Nagrodę książkową i wyróżnienie 
zdobyła najbardziej doświadczona E. Strzelbicka, 
która kroszeniem jaj zajmuje się już kilka lat. 
Wszystkie uczestniczki konkursu przygotowywały się 
pod kierunkiem pani Urszuli Piekacz.

Żędowickie kroszonkarki

W Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim 
,,Śląskie Beranie”, który odbył się w Izbicku,                     
w kategorii występów indywidualnych I miejsce zajęła 
Natalia Świerc za monolog ,,Kochejcie ślonsko 
gwara”. W nagrodę otrzymała rower. II miejsce zajęła 
Natalia Głodek (monolog ,,Jak Natalka uczoła się 

Sukces w Izbicku
warzić”). Otrzymała aparat cyfrowy. W kategorii 
scenek ex aequo II miejsce zajęli uczniowie klasy V 
(scenka ,,Skarbnikowi dar”) i uczniowie klas IV i VI 
(scenka ,,Downo tymu na wsi”). Zdobyli oni dla szkoły 
dwa cyfrowe aparaty fotograficzne i książki.

Gratulujemy
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Mistrzowie lotów gołębi dorosłych z Sekcji Kielcza

Mistrzowie Sekcji Zawadzkie

Gimnazjalistki wicemistrzynami Polski
21 marca 2012r. w Gorzowie Śląskim odbył się 

finał wojewódzki w drużynowym tenisie stołowym             
w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
„Gimnazjada 2011/2012”. Publiczne Gimnazjum nr           
1 w Zawadzkiem reprezentowały Julia Drzozga               
i Anna Gosztyła. Drużyna naszych gimnazjalistek 
odniosła komplet zwycięstw i zajęła pierwsze miejsce 
w turnieju. W fazie grupowej dziewczęta z 
Zawadzkiego pokonały PG z Chocianowic (3-0) oraz 
ZSG z Jędrzejowa (3-0). W meczu ćwierćfinałowym 
Ania i Julia wygrały z PG z Jarnołtowa (3-0), a                    
w półfinale po zaciętym pojedynku poradziły sobie z 
PG nr 3 z Brzegu (3-1). W meczu finałowym nasze 
reprezentantki spotkały się z drużyną z Nysy. Po 
niezwykle wyrównanych grach indywidualnych i grze 
deblowej nasze dziewczęta prowadziły 2-1, a kolejna 
wygrana Julii w grze indywidualnej przesądziła o 
losach spotkania (wygrana 3-1). Odnosząc 
zwycięstwo w turnieju dziewczyny uzyskały prawo 
rep rezen towan ia  naszego  wo jewódz twa                        
w Ogólnopolskim Turnieju Szkół Gimnazjalnych                
w Drużynowym Tenisie Stołowym.  

Zmagania mistrzyń województw z całej Polski 
miały miejsce w Brzegu Dolnym w dniach 18-20 
kwietnia. Nasze reprezentantki rozpoczęły od 
wygranej  3-0 z  drużyną z  Bodzentyna,  
przedstawicielkami woj. świętokrzyskiego. W drugiej 
kolejce spotkań równie szybko rozprawiły się                       
z gimnazjalistkami z miejscowości Otyń w woj. 
lubuskim, natomiast w trzeciej rundzie pokonały 
drużynę z Rawy Mazowieckiej 3-1. Mecz 
ćwierćfinałowy z zespołem reprezentującym woj. 
wielkopolskie (Oborniki) nasze dzielne dziewczęta 
rozstrzygnęły szybko 3-0, a w półfinale nie dały szans 
drużynie z Niegowici (woj. małopolskie), zwyciężając 
3-1. 

Mecz finałowy był niezwykle zacięty, rywalkami 
była drużyna z gimnazjum w Barcinie woj. kujawsko-
pomorskie. Świetnie rozpoczęła Ania Gosztyła, 
pokonując przeciwniczkę 3-1 w setach, tym samym 
dając prowadzenie naszej drużynie 1-0. Swój mecz 
przegrała Julia Drzozga, ulegając 1-3 w setach. 

Debel „nie wyszedł” naszym gimnazjalistkom, zostały 
pokonane 3-0 i w tym momencie Barcin prowadził 2-1 
w finale. W drugiej serii gier pojedynczych Julia 
wygrała 3-2 w setach i  wyrównała stan rywalizacji na 
2-2. Decydujący o wyniku finału i zarazem o 
Mistrzostwie Polski mecz rozgrywała Ania Gosztyła. 
Po zaciętym boju uległa 1-3 i tym samym finał 
rozstrzygnął się rezultatem 3-2 dla Barcina, a NASZE 
ZAWODNICZKI ZOSTAŁY WICEMISTRZYNIAMI 
POLSKI w „GIMNAZJADZIE 2012”!!! 

Ogromne gratulacje należą się zarówno naszym 
gimnazjalistkom jak i Marcie Lityńskiej, pod której 
kierunkiem Julia i Ania doskonalą swoje umiejętności 
w zawadczańskim klubie tenisa stołowego.

Krew jest tkanką złożoną z komórek-krwinek 
czerwonych, białych i płytkowych, które pływają               
w części płynnej krwi zwanej osoczem lub plazmą. 
Jedną z cech krwi ludzkiej jest jej zróżnicowanie 
serologiczne-człowiek ma jedną z czterech grup krwi: 
A, B, AB lub 0. Oprócz grupy krwi układu AB) człowiek 
może posiadać na swoich krwinkach antygen Rh D. 
Posiada go około 85 % ogółu ludności-taką krew 
określa się jako Rh dodatnią. Pozostałe 15 % ludzi nie 
ma tego antygenu-ich krew określa się jako Rh 
ujemną. Grupę krwi układu AB) i Rh oznacza się                    
u każdego potencjalnego biorcy(pacjenta) po to, aby 
chory otrzymał do przetoczenia zawsze zgodną 
grupowo krew lub osocze. Dla wielu chorych jedynym 
ratunkiem jest przetoczenie krwi. Czy możesz im 
pomóc? TAK! Możesz zostać krwiodawcą.
6 kwietnia br. Zarząd Miejsko-Gminnego Klubu 
Honorowych  Dawców Krwi im.dr Karola 
Marcinkowskiego zorganizował druga w tym roku 
akcję poboru krwi, w której uczestniczyło 37 osoby. 
Kolejna akcja przeprowadzona zostanie w dniu                     
1 czerwca 2011 roku w budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem.
Zapraszamy. Na twoją krew i osocze czekają 
tysiące chorych. A wszystkim dawcom należą się 
słowa podziękowania.

Zostań krwiodawcą!

13 kwietnia uczniowie z klas Ib,Ic,IIa wybrali się na 
wiosenną wycieczkę do Chorzowa. Wczesnym 
rankiem wszyscy uczestnicy zapakowali się do 
autobusu firmy Orland i …wyruszyli w siną dal! 
Pierwszym przystankiem był Teatr Rozrywki                       
w Chorzowie. Dzieci obejrzały zabawny, pouczający 
spektakl „O zajączku, który nie umiał liczyć do 
trzech”. Aktorzy wykorzystując swoje zdolności                  
i umiejętności pedagogiczne, wciągnęli dzieci do 
zabawy powodując, że widownia i scena teatralna 
stały się huczącym śmiechem i śpiewem placem 
zabaw. Dzieciaki zachwycone i zadowolone 
opuszczały eleganckie mury teatru. Drugim 
przystankiem, który wywołał równie wiele 
pozytywnych emocji, był Mc Donald. Tutaj wszyscy 
zregenerowali siły kanapkami, kurczaczkami                      
i soczkami. Uczniowie otrzymali też pamiątkowe 

Wiosenna wyprawa
zabawki. Trzecim przystankiem na trasie 
wycieczkowego autobusu było Planetarium Śląskie. 
Uczniowie klasy drugiej mieli okazję zweryfikować 
swoje wiadomości o planetach, gwiazdach,  ciałach 
niebieskich (temat obecnie omawiany na zajęciach  
w  szkole). Wszystkie dzieci bezbłędnie rozpoznały  
w rzeźbie stojącej przed budynkiem planetarium 
wielkiego uczonego- Mikołaja Kopernika. W trakcie 
seansu pt. „Światełka na niebie” dzieci miały 
możliwość zobaczyć i wręcz poczuć zjawiska 
dziejące się w kosmosie. Była to bardzo ciekawa                 
i pouczająca lekcja, a uczestnictwo w niej na pewno 
utrwali w dziecięcych główkach więcej wiedzy niż 
„suche” przeglądanie podręczników i wypełnianie 
ćwiczeń. „Wycieczkowicze” powrócili do domu                    
w godzinach popołudniowych-bez uszczerbku na 
ciele i duszy- ku wielkiej radości rodziców i pań 
opiekunek.

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego Klub 
Sportowy Stal Zawadzkie (piłka nożna) ,informuje 
członków i sympatyków SSKS Stal, że w dniu 
14.06.2012r w budynku mieszczącym się na 
stadionie sportowym w Zawadzkiem przy                         
ul. Opolskiej o godz. 17.00 - I termin, o godz. 17.15-             
II termin odbędzie się Walne Sprawozdawczo-
Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Sportowego Klub Sportowy Stal Zawadzkie.
W związku z kończącą się kadencją obecnego 
Zarządu, który pracował w latach 2008-2012, 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych  pracą            
w Zarządzie Klubu na następną kadencję.
Informujemy, że klub w trzech kategoriach 
wiekowych plus szkółka zrzesza 90 zawodników, są 
to dzieci i młodzież wyłącznie z terenu naszej gminy.

Warto kontynuować pracę mającą na celu rozwój 
sportowy i wychowanie dzieci i młodzieży  z naszego 
miasta i gminy, organizować im wolny czas, jak 
również w pewnym stopniu spełniać ich marzenia 
sportowe.

               Zarząd Stowarzyszenia Sportowego Klub 
Sportowy Stal Zawadzkie  

Zapraszamy sympatyków 
piłki nożnej

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 

Zbiórka odpadów

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

29 maj

28 czerwiec
31 lipiec
28 sierpień
27 wrzesień
30 październik
27 listopad
31 grudzień

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Na terenie całej gminy

6 sierpień
5 listopad

Termin
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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

W gołębniku - kolumna hodowców gołębi
Worki powietrzne
Organa oddechowe u gołębia są              
w dużym stopniu skomplikowane  -             
a  o d n o ś n i e  i c h  b u d o w y                                      
i funkcjonalności  - odmiennej aniżeli 
u zwierząt  ssących – trudno do 
zrozumienia. U zwierząt ssących 

organa oddechowe służą przede wszystkim do tego 
aby doprowadzić do organizmu tlen oraz by 
odprowadzić dwutlenek węgla – a ewentualnie 
jeszcze aby służy jako regulator ciepła, jak to ma 
miejsca na przykład u zadyszanego psa. U gołębi do 
tych dwu zasadniczych funkcji dochodzi jeszcze 
trzecia funkcja, a mianowicie: pomniejszenie 
specyficznego ciężaru ciała i to po to, aby ułatwiać 
zdolność lotową. Dlaczego gołąb pocztowy potrafi               
o wiele więcej godzin i dłużej fruwać aniżeli zwykły 
gołąb domowy? Tego objawu nie można tłumaczyć 
jedynie teorią skrzydła. Tę fantastyczną zdolność do 
lotu można wyjaśnić tylko wtedy, gdy weźmie się pod 
uwagę funkcję woreczków powietrznych. Worki 
powietrzne to bardzo cienkie błonki, które                       
w organizmie gołębia tworzą puste (próżne) miejsca. 
Gołąb posiada ogółem dziewięć woreczków 
powietrznych(…). Owe woreczki powietrzne 
wypełnione są wyłącznie powietrzem i pomniejszają 
specyficzny ciężar ciała w daleko większym stopniu, 
aniżeli gdyby były wypełnione jakąś cielesna cieczą. 
Poprzez drobne otwory woreczki powietrze 
powiązane są z rurkowymi kośćmi – a w ostatecznej 
fazie nawet w drobnych kręgach szyjnych znajduje 
się powietrze. W organizmie gołębia pocztowego – 
dzięki woreczkom- zawartych jest 70 ml powietrza i to 
odpowiada mniej więcej jednej piątej całości  
korpusu. W tej ilości nie są jeszcze uwzględnione 
płuca, tchawica i jej rozgałęzienia, otwory nosowe, 
zatoki głowy. Jeśli to wszystko się zliczy, to śmiało 
można powiedzieć, ze nasz gołąb pocztowy jest 
napowietrznym zwierzątkiem, składającym się                
w jednej czwartej z powietrza. (…) jasnym jest, że 
gołąb będzie umiał lepiej i dłużej fruwać im 
korzystniejszy będzie stosunek pomiędzy jego 
objętością, ciężarem ciała.

Fragment książki ks. Józefa Żyłki 75 lat w Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych mgr Jerzego Tomsika.

Jubilatka
10 kwietnia 2012 roku pani Felicja Rzepczyk 

ukończyła 90 lat. Od urodzenia jest mieszkanką 
Zawadzkiego. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej 
pracowała jako uczennica w Sklepie Gospodarstwa 
Domowego, a następnie do końca 1945 r. jako 
pracownik umysłowy Huty w Zawadzkiem. Od 1945 r. 
zatrudniona była na stanowisku referenta Obrotu 
Towarowego w Spółdzielni Spożywczej.  Natomiast 
od 1957 roku aż do emerytury pracowała w tutejszym 
Urzędzie Miejskim w Biurze Meldunkowym.                     
W imieniu władz życzenia i kwiaty przekazali jubilatce 
Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki oraz 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna. Życzymy 
Drogiej Jubilatce wiele zdrowia.
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APTEKI DYŻURUJĄ

maj
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Wiosenne przepisy
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“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”30

31

Rebusy

“Centrum”

Blondynka budzi męża w środku nocy i pyta : 
 - Skarbie czy płazy mają rozum ? 
 - Nie żabciu nie mają - odpowiada mąż.

............................
Wchodzi mężczyzna do kawiarenki internetowej              
i pyta:
 - Czy są wolne komputery?
 - Nie - mamy same szybkie.

............................
- Kiedy jest najwięcej wody na stadionie?
 - Kiedy Wisła gra z Odrą.

............................
Spotykają się dwie przyjaciółki:
 - "Wiesz, mój syn ma trzy miesiące i już siedzi!"
 - "Tak, a za co?”

Córka często zakłada płaszcz matki. 

Dobre dziatki to skarb matki. 

Dobrodziejstwo ojca można porównać do wysokiej 
góry Thai-son, matki - do biegu niewyczerpanego 
strumienia.

Kiedy młoda antylopa jest głodna, matka daje jej 
całe mleko.

Im więcej małpiatko ma ran, tym bardziej matka je 
liże.

Jaka Mać taka nać.

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

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

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

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

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

Przysłowia o matkach

SPÓD ŻELAZKA CZYŚCI SIĘ szmatką zwilżoną 
octem i maczaną w soli; można też żelazkiem 
przetartym octem "prasować" rozsypaną garść soli.

............................
DO GORĄCEJ WODY DO ZMYWANIA NACZYŃ - 
gdy nie mamy "Ludwika" czy "Pura" - wystarczy 
wsypać garść mąki pszennej i łyżkę soli kuchennej. 
Można też przeznaczyć do zmywania wodę, w której 
gotował się makaron.

............................
WANNA CZY UMYWALKA BĘDĄ LŚNIŁY JAK 
NOWE, jeśli wyszorujemy je solą kuchenną 
zmieszaną z niewielką ilością terpentyny.

............................
OLIWA, NA KTÓREJ SMAŻYMY, pozostanie czysta 
do końca smażenia, jeśli wrzucimy do niej kilka 
czysto umytych i  obsuszonych obierzyn                          
z ziemniaków

............................
ŚWIERZY SER
Aby żółty ser szybko nie stwardniał, włóż do 
woreczka z serem kostkę cukru. Gdy nie masz łopatki 
do krojenia sera, użyj obieraczki do ziemniaków.

............................
M L E K O  O D Ś W I E Ż A  L I Ś C I E
Duże, dorodne liście wielu kwiatów (np. fikusów) 
warto od czasu do czasu przetrzeć miękką 
ściereczką zwilżoną w mleku. Staną się wtedy 
bardziej błyszczące, a roślina będzie dłużej zdrowa.

............................
SUPEŁ NA NASZYJNIKU
Jeśli na sznurze naszyjnika zrobił się supeł, z którym 
nie możesz sobie poradzić, skrop go kilkoma 
kroplami oleju. Po kilku minutach bez trudu 
rozwiążesz supeł szpilką

Rady babuni

Sudoku to łamigłówka

Prawidłowe rozwiązania należy przekazać do 
Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego  Urząd Miejski   
w Zawadzkiem, pokój 101 w terminie do 20 maja  br. 
Nagrody czekają.

Czujesz wiosnę w powietrzu? Zabierz ją do swojej 
kuchni!

Sałatka z fetą i papryka
15 dag sera feta, 1 mała czerwona papryka (lub pół 
dużej), 2 pomidory, mała puszka kukurydzy, 3 ogórki 
kiszone, 1 jabłko, natka pietruszki, gałązka tymianku, 
sól i pieprz do smaku, 2 łyżki majonezu. 
Przygotowanie:
Ser feta oraz pomidory pokroić w dość grubą kostkę. 
Paprykę pokroić w paseczki. Jabłka obrać i pokroić            
w cienkie półplasterki. Ogórki kiszone pokroić na 
ćwiartki, a następnie w plasterki. Kukurydzę osączyć 
z zalewy. Wszystko razem wymieszać, doprawić solą 
i pieprzem, dodać majonez. Do sałatki można 
również dodać 1 łyżeczkę octu balsamicznego. 
Wierzch sałatki posypać posiekaną pietruszką                   
i tymiankiem.

6 rzodkiewek, 5 małych ogórków konserwowych,               
3 jajka, 3 łyżki majonezu, sól i pieprz do smaku, 
szczypiorek do dekoracji. 
Przygotowanie:
Rzodkiewki zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Jajka 
ugotować i przestudzić. Następnie obrać i pokroić w 
drobną kostkę. Ogórki konserwowe również pokroić 
w drobną kostkę. Wszystko razem wymieszać, dodać 
sól i pieprz. Na koniec sałatkę wymieszać                       
z majonezem. Posypać posiekanym szczypiorkiem. 
Przed podaniem sałatkę najlepiej schłodzić                    
w lodówce.

Sałatka z rzodkiewką

1 kg młodych ziemniaków, 1 pęczek dymki, 2 pęczki 
rzodkiewek, 2 łyżki masła, sól, pieprz.
Przygotowanie: 
Ziemniaki dokładnie umyć i ugotować w mundurkach, 
lekko schłodzić i ewentualnie pokroić na mniejsze 
części. Rzodkiewki oczyścić, umyć i pokroić na 
połówki. Dymkę posiekać. Na rozgrzanym maśle 
przesmażyć ugotowane ziemniaki, gdy zaczną się 
rumienić, dodać rzodkiewki. Chwilę podsmażyć, 
doprawić solą i pieprzem, pod koniec dodać dymkę. 
Danie można serwować zarówno samodzielnie, jak 
też jako dodatek do drugiego dania. 

Młode ziemniaki smażone z rzodkiewkami

3 pęczki rzodkiewki, 20 dag szynki konserwowej             
w plastrach, 200 ml. wywaru drobiowego, 150 ml 
śmietanki 30 proc., 10 dag żółtego sera, 2 łyżki masła, 
2 łyżki mąki, kilka gałązek natki pietruszki, 
sól, pieprz, tłuszcz do wysmarowania formy. 
Przygotowanie: 
Rzodkiewki oczyścić, umyć, osuszyć. Wywar 
zagotować wraz ze śmietaną, doprawić solą                   
i pieprzem i zagęścić zasmażką przygotowaną z mąki 
i masła. Zdjąć z ognia i wymieszać z tartym serem. Do 
wysmarowanego tłuszczem naczynia wlać sos, 
układać rzodkiewki i szynkę, posypać tartym serem                     
i zapiekać w nagrzanym do 200 stopni piekarniku 
przez ok. 25 min. Podawać posypane listkami natki 
pietruszki.

Rzodkiewka zapiekana z szynką
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Sport w Krajobrazach
Tenis stołowy

Piłka ręczna
Plan wykonany

Już się pozbierali

Końcowe tabele

Co, gdzie, kiedy w sporcie

Franciszek Świtała

Skat
Słabiutko w 3 kolejce

Piłka nożna

W ostatnim numerze Krajobrazów informowaliśmy 
by drużyna ASPR utrzymała szlify pierwszoligowców 
musiała u siebie pokonać SKPR Świdnica. Tak też się 
stało i na ostatni mecz w sezonie 2011/2012 w Białej 
Podlaskiej drużyna pojechała w okrojonym składzie. 
Zakładany plan utrzymania się został wykonany.              
W meczu o wszystko z ŚKPR Świdnica drużyna 
zagrała od samego początku bardzo konsekwentnie 
nie dając rywalom żadnych szans. Do przerwy 
prowadziła 15:8, a wynik końcowy 31:23 mówi 
wszystko. Ostatni mecz w Zawadzkiem rozegrał 
Tomasz Wasilewicz, który w wielu spotkaniach był 
podporą drużyny. Wraca do drużyny ŚKPR Świdnica, 
która była rywalem w utrzymaniu się w lidze. Bardzo 
serdecznie licznie zgromadzona publiczność 
podziękowała mu za lata w których bronił barw ASPR. 
Z kronikarskiego obowiązku podajemy wynik 
wyjazdowego spotkania z AZS AWF Białą Podlaska 
przegranym 24:29. Sezon 2011/12 przeszedł do 
historii. Wiadomo, że w drużynie zabraknie Tomka 
oraz Andrzeja Kryńskiego najskuteczniejszego 
zawodnika drużyny, który przechodzi do Miedzi 
Legnica. W minionym sezonie zdobył 121 bramek. 
Pozostali prawdopodobnie dalej będą bronili naszych 
barw. Kierownictwo klubu jednak musi uzupełnić 
skład. Szczególnie na pozycji bramkarza oraz 
obrotowego. Przydałby się również zawodnik, który 
byłby zagrożeniem z drugiej linii. Był to trudny sezon. 
Klub borykał się z problemami kadrowymi                          
i finansowymi. W drugiej rundzie sytuacja się 
unormowała. Skład został wzmocniony, z finansami 
również wyszedł na prostą. Trzeba również 
wspomnieć o kibicach, którzy z drużyną byli zawsze 
bez względu na wyniki. Przed nami nowy sezon i nowe 
wezwania. Poniżej końcowa tabela sezonu 
2011/2012.

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

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

36
35
34
32
20
19
19
17
17
16
11
8

704:597 
746:669
677:559
723:643
651:653
686:700
604:633
661:711
593:670
588:637
585:659
636:723

Młodzieżowa piłka ręczna

Klub ASPR Zawadzkie to nie tylko I ligowa drużyna 
seniorów. Kierownictwo dużo czasu i środków 
przeznacza na sport młodzieżowy. W rozgrywkach na 
szczeblu wojewódzkim nasze drużyny należą do 
czołówki. Drużyna juniorów młodszych po zdobyciu 
pierwszego miejsca zakwalifikowała się do ćwierćfinału 
mistrzostw Polski, który odbył się w Puławach. 
Przeciwnikami naszej drużyny były Azoty Puławy, 
Turso Elbląg oraz Vive Kielce. Niestety osłabiona 
drużyna nie sprostowała przeciwnikom. Przegrała                     
z Azotami 31:39, Vive Kielce 31:41 oraz pokonała Turso 
Elbląg 45:27 i zajęła 3 miejsce. Również juniorzy 
okazali się najlepsi w województwie awansując do 
ćwierćfinału, którego byli gospodarzami. Również 
musieli uznać wyższość przeciwników zajmując                 
3 miejsce za Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 
oraz Nielbą Wągrowiec. Wyprzedzili zespół Juvenii 
Rzeszów. W kategorii młodzików drużyna dziewcząt              
w lidze wojewódzkiej zajęła 5 miejsce, natomiast 
chłopcy uplasowali się na miejscu 3. Kolejną grupą 
rozgrywkową są rozgrywki dzieci. W tej kategorii                  
w województwie najlepsze okazały się drużyny Olimpu 
Grodków i ASPR Zawadzkie. ASPR w obydwu 
kategoriach zajął 2 miejsce i awansował do finału 
Pucharu Polski dzieci, który w dniach 18 do 23 czerwca 
2012 r. odbędzie się w Kępnie (chłopcy) oraz 
Dźwirzynie i Mrzeżynie (dziewczęta).

Piłkarze Stali Zawadzkie jak informowaliśmy bardzo 
kiepsko rozpoczęli rundę rewanżową. W kolejnych 
meczach również nie było wesoło. U siebie przegrali                
z LZS Chrząstowice 0:3 oraz na wyjeździe z Pogonią 
Łosiów 1:2. Kolejne mecze zaowocowały zdobyczą 
punktową. Najpierw pokonali u siebie Groszmal Opole 
3:2, przywieźli punkt z Górażdży gdzie zremisowali 2:2 
oraz rozgromili LZS Skorogoszcz 7:0. Straty z początku 
rundy rewanżowej są jednak już nie do odrobienia. W 
tabeli drużyna zajmuje „pewne” miejsce w środku tabeli i 
mamy nadzieję, że seria zdobyczy punktowych będzie 
trwała dalej. Również juniorzy grający w II lidze II rundę 
rozpoczęli tragicznie. Przegrali kolejno z Olimpią Lewin 
Brzeski 0:4, LZS Kadłub 1:2, Jednością Rozmierka 0:1, 
Unią Krapkowice 1:6.  Dopiero w 5 meczu zanotowali 
zdobycz punktową remisując na wyjeździe z Torem 
Dobrzeń Wielki 2:2. Ostatnie spotkanie zakończyło się 
rekordowym zwycięstwem z Śląskiem Łubniany aż 10:0. 
Również ta drużyna zajmuje po 19 kolejkach miejsce             
w środku tabeli. Najlepiej rundę rewanżową rozpoczęli 
trampkarze. Uzyskali kolejno następujące wyniki: z MKS 
Gogolin 2:2, LZS Stradunia 0:0, LZS Obrowiec 0:0, 
Naprzodem Jemielnica 1:0 i Rzemiosłem Dziewkowice 
14:1!!!. Również i ta drużyna zajmuje miejsce w środku 
tabeli. Trochę się poprawiło

Nasz drugi piłkarski klub LKS Naprzód Kielcza, który 
z drużyną seniorów gra w kl.B dopiero w dwóch ostatnich 
kolejkach zanotował zdobycz punktową. Najpierw 
zremisowali z LZS Poręba 1:1 i w ostatnim meczu 
pokonali 6:1 rezerwy LZS Piotrówka. Wcześnie                     
w 2 kolejce przegrali na wyjeździe z LZS Jaryszów 1:7. 
Wyniki drużyny juniorów rozgrywają swoje mecze w kl.A. 
Po dobrym początku i zwycięstwach z Zielonymi Spórok 
3:0 oraz Błękitnymi Jaryszów 8:1 doznali sromotnych 
porażek z LZS Niezdrowice 0:9 oraz LZS Piotrówka 1:10. 
Drużynom nie grozi awans ani tym bardziej spadek bo 
niższych klas rozgrywkowych już nie ma.

Zakończyły swoje rozgrywki drużyny tenisa 
stołowego. Kobiety grające w II lidze ostatni mecz a II 
lidze zremisowały z Silesią Miechowice 5:5 i zgodnie 
z oczekiwaniami zajęły pierwsze miejsce wśród 
drużyn grających o miejsca 9-16. Mężczyźni tym 
razem spisali się bardzo słabo i w przyszłym sezonie 
zagrają w IV lidze. Poniżej zamieszczamy końcowe 
tabele sezonu 2011/2012. 

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

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

24
21
21
15
12
15
10
10
4

36
29
26
20
16
14
13
10
9
7

114:106 
101:119
95:125
80:140
76:144  
72:138
75:145
82:138
60:160

144:21 
130:66
119:93
111:94  
99:112
98:111
93:127
68:127
83:133
69:129

Rewelacyjne wyniki dziewcząt

W miesiącu kwietniu zostały rozegrane 
mistrzostwa Województwa w kategoriach 
młodzieżowych. Rozpoczniemy od najmłodszej 
kategorii żaczek. Jak było do przewidzenia tytuł 
zdobyła Julia Bartoszek, która do wygranych trzech 
turniejów WTK dołożyła mistrzostwo wygrywając             
w finale z zawodniczką UKS Sokolik Niemodlin Laurą 
Skirzewską. W kategorii młodziczek najlepsze 

okazały się zawodniczki LZS Victoria Chróścice. 
„Nasze” brylanciki zajęły odpowiednio 3. Adrianna 
Kolczyk i 4 Julia Bartoszek i wywalczyły awans do 
półfinału o którym niżej.. Również w grze podwójnej 
przegrały tylko z parą Magda Kozubek – Julia Wójcik. 
W mistrzostwach juniorek tytuł wicemistrzyni zdobyła 
Julia Drzozga, która w finale uległa Sylwii Szlapa. 
Anna Gosztyla uplasowała się na 4 miejscu, a Daria 
Hajka zajęła 9 miejsce. W grze podwójnej para 
J.Drzozga-A.Gosztyła zdobyła tytuł mistrzowski.           
W grze mieszanej A.Gosztyła z partnerem 
Krzesimirem Kleszczem (OKS Olesno) zajęła               
2 miejsce, a na 3 uplasowała się para KTS MOKSiR 
J.Drzozga-Grzegorz Wróbel.

Mistrzostwa Województwa były eliminacją do 
Półfinału Mistrzostw Polski, które 29.04.2012 r. 
odbyły się w Brzegu Dolnym. O awans do Mistrzostw 
Polski indywidualnie i drużynowo walczyli 
reprezentanci województw: dolnośląskiego, 
lubuskiego, śląskiego oraz opolskiego. Podopieczne 
trenerów Marty Lityńskiej oraz Stanisława Fedora 
spisały się rewelacyjnie. Drużynowo do finału                
w kategorii juniorek awansowały drużyny LZS 
Victoria Chróścice oraz KTS MOKSiR Zawadzkie w 
składzie: Julia Drzozga, Anna Gosztyła oraz Daria 
Hajka. Jeszcze większą niespodziankę sprawiły 
młodziczki, które w decydującym o awansie do 
mistrzostw Polski pokonały gospodynie MKS Rokitę 
Brzeg Dolny 3:2. Grały w składzie Adrianna Kolczyk          
i Julia Bartoszek. W turniejach indywidualnych 
zarówno w kategorii juniorek i młodziczek 
reprezentantki Opolszczyzny zdobyły komplet 
kwalifikacji do mistrzostw Polski. W kategorii juniorek 
zwyciężyła Julia Drzozga, a 2 miejsce zajęła 
Aleksandra Nowak (LZS Victoria Chróścice). 
Jeszcze większą niespodziankę w kategorii 
młodziczek sprawiły A.Kolczyk i J.Bartoszek. Turniej 
wygrała Adrianna Kolczyk a 2 miejsce premiowane 
awansem do mistrzostw Polski wywalczyła Julia 
Bartoszek. Mistrzostwa Polski w kategorii juniorek 
odbędą się w Toruniu, natomiast młodziczki o tytuły 
będą walczyć w Rzeszowie.

W Żywcu odbyły się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa młodziczek i młodzików w których 
starowali zawodnicy i zawodniczki w województw 
śląskiego oraz opolskiego. Również w tym turnieju 
zawodniczki KTS MOKSiR Zawadzkie spisały się 
bardzo dobrze. Turniej deblowy w kategorii 
młodziczek wygrała nasza para Julia Bartoszek-
Adrianna Kolczyk wygrywając w finale z parą 
gospodarzy po bardzo zaciętym 5 setowym 
pojedynku 3:2. Indywidualnie Adrianna Kolczyk 
zajęła 5,  a Julia Bartoszek 6 miejsce.

W Siemianowicach Śląskich została rozegrana                  
3 kolejka ligowa w II lidze skata. Niestety nasza drużyna 
GOSiT Zawadzkie spisała się słabo zdobywając tylko               
7 na 16 możliwych do zdobycia punktów. Tym samym w 
tabeli spadła z 5 na 11 miejsce. Skład drużyny: Leopold 
Dybowski, Franciszek Świtała, Józef Kudwig oraz Jan 
Mikołajczyk.

Trzeci kolejny tytuł

Zakończyły się rozgrywki o mistrzostwo sekcji skata 
GOSiT Zawadzkie. W rozegranych 30 turniejach 
startowało 55 zawodników. Średnia ilość w turniejach to 
ponad 30 skaciorzy. Jak było do przewidzenia tytuł trzeci 
raz z rzędu zdobył Antoni Świtała. Już jednak jego 
dominacja nie była taka duża jak w ubiegłych latach. 
Końcowa klasyfikacja mistrzostw przedstawiała się 
następująco: 

14 czerwca rozpocznie się kolejna edycja Pucharu Lata. 
Planowanych jest do rozegrania 11 punktowanych 
turniejów. Turnieje będą rozgrywane o godz. 17.30                
w Domu Kultury w Zawadzkiem ul. Dworcowa 3.

Piłka nożna Stadion GOSiR Zawadzkie
20.05.2012 r. godz. 11.00 
II liga juniorów Stal Zawadzkie – LKS Victoria Żyrowa
26.05.2012 r. godz. 11.00 
trampkarze Stal Zawadzkie – Unia Krapkowice
26.05.2012 r. godz. 17.00 
A klasa Stal Zawadzkie – MKS Sokół Niemodlin
30.05.2012 r. godz. 18.00 
A klasa Stal Zawadzkie – Piast Strzelce Op. II
03.06.2012 r. godz. 11.00 
II liga juniorów Stal Zawadzkie – Swornica Czarnowąsy
10.06.2012 r. godz. 17.00 
A klasa Stal Zawadzkie – Otmęt Krapkowice
Piłka nożna Boisko LZS Naprzód Kielcza
13.05.2012 r. godz. 11.00 
A klasa juniorów LZS Naprzód Kielcza – LKS Naprzód 
Jemielnica
13.05.2012 r. godz. 17.00 
B klasa LZS Naprzód Kielcza – Rzemiosło Dziewkowice
27.05.2012 r. godz. 11.00 
A klasa juniorów LZS Naprzód Kielcza – LKS Plon Błotnica 
Strzelecka
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Gmina

Duża Rodzina+4

Karta Dużej Rodziny +4
www.zawadzkie.pl

Krystyna Kowalska

karta ważna tylko z dokumentem tożsamości

Karta ważna do:

Nr karty: 0001

31.12.2012 r.

Właściciel karty: Osoby upoważnione do korzystania z karty:
1.Krystyna Kowalska 
2. Michał Kowalski
3. Agnieszka Kowalska
4. Seweryn Kowalski
5. Sabina Kowalska
6. Zygmunt Kowalski.

Program „Duża Rodzina 4+”Program „Duża Rodzina 4+”

Aby przywrócić rodzinie należne jej miejsce w społeczeństwie, nie można biernie czekać na zmiany systemowe, ale należy podejmować konkretne 
działania w społecznościach lokalnych. Nie czekając Burmistrz Zawadzkiego wystąpił do radnych Rady Miejskiej z propozycją wsparcia rodzin 
wielodzietnych poprzez udział w Programie „Duża Rodzina 4+”. Program „Duża Rodzina 4+” polega na systematycznym i długofalowym wspieraniu 
rodzin wychowujących przynajmniej 4 dzieci. Środki na pomoc pozyskuje się od sponsorów, zwanych Patronami - są to instytucje, organizacje 
pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Każda z rodzin otrzymuje kartę uprawniającą członków rodzin wielodzietnych do ulg i zniżek. O kartę mogą się ubiegać 
rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze, które mają na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 26. roku życia, jeśli dziecko 
uczy się lub studiuje. O wydanie takiej karty należy zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji (parter, 
pokój nr 101, telefon kontaktowy 77 4 623 113), wypełnić wniosek,  przedłożyć dokument tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych oraz legitymacje 
szkolne bądź studenckie dzieci. Jeżeli dziecko nie posiada żadnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja, paszport) rodzic przedkłada 
oświadczenie. Nie jesteśmy wielką gminą i nie posiadamy krytej pływalni czy kina, gdzie moglibyśmy zafundować bilety wstępu, ale mamy duże wsparcie 
naszych przedsiębiorców, którzy zaproponowali udział w naszym Programie i będą udzielali w swoich sklepach, zakładach upustów oraz zniżek. 
Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Każdy kto stanie się Patronem otrzyma wywieszkę, tak, aby nasi mieszkańcy mogli podziwiać ludzi dla których 
rodzina wielodzietna stanowi wielką wartość i należy jej chociaż w nieznaczny sposób pomóc. Będziemy starć się promować sklepy, punkty usługowe 
czy przedsiębiorców. Program jest otwarty i przyjmujemy, każdego kto chciałby wesprzeć nasze Rodziny.
Zdaniem radnych i urzędników pozytywnym skutkiem programu będzie również zmiana społecznego nastawiania do rodzin wielodzietnych. Niestety 
obecnie takie rodziny bardzo często kojarzą się z patologią. Jest to bardzo krzywdzący stereotyp. Większość zawadczańskich rodzin wielodzietnych nie 
korzysta z pomocy opieki społecznej z powodu bardzo niskich kryteriów zarobkowych. Mimo tego, że nieznacznie przekraczają wymagany do pomocy 
próg, sami podejmują finansowy trud utrzymania rodziny i wychowania dzieci. 
Kłaniamy im się nisko, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie czwórki dzieci stanowi dla Rodziców czy Opiekunów nie lada wyzwanie.

Nie musisz być przedsiębiorcą, aby pomóc!
Jak? 
Przyłącz się do programu.
Rodziny wielodzietne potrzebują systematycznego wsparcia materialnego i społecznego. Dlatego:
- Ukazuj wartość takich rodzin w aspekcie społecznym,
- Pomóż kreować pozytywny wizerunek rodziny wielodzietnej! W swoim środowisku zwracaj uwagę na to, że rodziny wielodzietne mają pozytywny wpływ 
na gospodarkę krajową, a dzieci z tych rodzin będą pracować na emerytury wielu z nas, 

- Popieraj wszystkie formy pomocy dla rodzin wielodzietnych, na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym.

Partnerzy projektu „Duża Rodzina 4 +”
- Firma Handlowo – Usługowa Hurt-Detal „MAXIM, 

Stanisław Lorenc
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Marko", 
Grażyna Zadorska

- Księgarnia Henryk, Janina Zientek  
- Stacja Opieki Caritas w Żędowicach
- Klub Karate Nidan w Zawadzkiem
  ASPR Zawadzkie
- Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem
- Urząd Miejski w Zawadzkiem 
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej   

Orłowski  
- P..H.U. „Centrum” Lidia Klencz (Pawilon Ares)
- Małgorzata Wyrwich (Pawilon Ares)
- Firma Handlowa LABISZ – Sklep obuwniczy „Polskie 
Buty”

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
Hurt i Detal, Jan Czanguleit

- Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem 
- Przedsiębiorstwo Prywatne „Budowlaniec”, Rafał 
Niesmak

wzór naklejki wzór karty

spotkanie informacyjne


