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Zaproszenie

Z okazji obchodów Dni Gminy Zawadzkie oraz 50–lecia nadania praw miejskich  
serdecznie zapraszam na dzień poświęcony historii Gminy Zawadzkie.
Uroczystości rozpoczną się w niedzielę, 24 czerwca br., mszą św. w intencji 
mieszkańców Gminy Zawadzkie (godzina 13:00), w oprawie średniowiecznej,                
w wykonaniu czołowego polskiego zespołu wokalnego Bornus Consort 
specjalizującego się w wykonywaniu muzyki dawnej.
O godzinie 14:15 wyruszy orszak historyczny (przemarsz z parkingu przed 
kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem do kinoteatru ulicami: 
Miarki, 1 Maja, Świerklańską, Kolejową, Dworcową), w którym będzie można 
zobaczyć między innymi następujące postacie historyczne: rycerzy                                  
w średniowiecznych zbrojach, cesarza, Kaspara Colonna, hrabiego Renarda, mistrza 
ceremonii, chorążego oraz adeptów hutnictwa.
Kulminacją obchodów będzie spektakl historyczny przy kinoteatrze w Zawadzkiem 
„Klucze do historii Gminy Zawadzkie”. Spektakl opiera sie na oczywistym 

założeniu, że w dziejach gminy 
m i a ł y  m i e j s c e  w y d a r z e n i a                       
o  znaczen iu  p rze łomowym                     
i symbolicznym. Celem spektaklu 
j e s t  i n t e g r a c j a  m i e j s c o w e j  
społeczności, popularyzacja wiedzy 
historycznej i rekreacja.
W tym dniu Nadleśnictwo 
Z a w a d z k i e  z a p r a s z a  d o  

z w i e d z a n i a  e k s p o z y c j i  
usytuowanych na placu przed 
kinoteatrem pt. Historia 
leśnictwa na terenie Gminy 
Zawadzkie, Gospodarka leśna 
dawniej ,  Łowiectwo.Dla 
najmłodszych przygotowane 
zostanie Mini Zoo. Bractwo 
Rycerskie Zamku Będzin 
zorganizuje  obozowisko  
rycerskie, w którym zobaczymy 
i będziemy mieli możliwość 
przymierzenia strojów rycerskich oraz sprawdzenia się w konkurencjach i zabawach 
przygotowanych przez rycerzy.
 Serdecznie zapraszam

Burmistrz Zawadzkiego
Mieczysław Orgacki

DNI GMINY ZAWADZKIE 22-24.06.2012 r.
(plakat na ostatniej stronie)

W dniu 22 czerwca 2012 r. (Piątek) od godz. 17.00 
odbędzie się koncert przyjaźni przed kinoteatrem 
w Zawadzkiem, podczas którego wystąpią 
zespoły z miast partnerskich - Prvosienka                    
z Dubnicy, Musikzug z Bockenem oraz Zespół 
Ludowy Żędowianie.

Zespół Prvosienka z Dubnicy

Dziecięcy zespół Żędowianie

Musikzug Bockenem

Dzień miast partenrskich



Sesja Rady Miejskiej
W dniu 21 maja br. odbyła się XX Sesja Rady 

Miejskiej. Tematyka Sesji obejmowała przyjęcie 
informacji na temat realizacji inwestycji Centrum 
Turystycznego Dolina Małej Panwi i  gospodarki 
mieszkaniowej w gminie oraz na temat realizacji 
inwestycji kanalizacji w gminie. Na Sesji zostały 
podjęte następujące uchwały:
- w sprawie zmiany budżetu gminy  zmiany dotyczą 
zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 
670 tys. zł na odbudowę drogi gminnej ul. Zielonej            
w Zawadzkiem,
- w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
zaległości czynszowych  uchwała dotyczy 
umorzenia zaległości po osobie zmarłej, która nie 
miała rodziny i nie pozostawiła żadnego majątku,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej             
w tej sprawie zostały podjęte trzy uchwały, które 
dotyczyły umiejscowionych kabin telefonicznych 
oraz dzierżawy ogródka warzywny,
-  w sprawie przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego             
w Strzelcach Opolskich na kadencję w latach 2012  
2015 w związku z ogłoszonym naborem 
uzupełniającym na ławników do Sądu Rejonowego 
w Strzelcach Opolskich przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Opolu, w terminie została zgłoszona 

jedna kandydatura. Zespół do spraw opiniowania 
kandydatów na ławników na swoim posiedzeniu 
wydał pozytywną opinię w stosunku do tego 
kandydata. Na Sesji, w wyniku przeprowadzonego 
tajnego głosowania ławnikiem został wybrany Jan 
Loński.
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Zawadzkiego  do Rady Miejskiej 
wpłynęła skarga, w której skarżący zarzucają 
Burmistrzowi brak zajęcia się ich sprawą                          
i powierzchowne ich potraktowanie. Komisja 
Rewizyjna na swoim posiedzeniu zbadała skargę             
i stwierdziła w swoim stanowisku, że brak jest 
zaniechania działań Burmistrza w sprawie.                  
W związku z powyższym na Sesji została podjęta 
uchwała stwierdzająca bezzasadność skargi.
- w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Zawadzkie  do Rady Miejskiej wpłynął 
wniosek złożony przez Stowarzyszenie Kobiet 
Żędowickich o nadanie tego Tytułu Pani Marii 
Pańczyk-Pozdziej. Wniosek został uzasadniony, 
między innymi szeroką działalnością kulturalną               
i społeczną Pani Marii Pańczyk-Pozdziej. Na 
posiedzeniu Zespołu Opiniującego, w skład którego 
wchodzą Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz 
Zawadzkiego oraz przewodniczący komisji stałych 
wniosek Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich został 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. Uchwała            
w tej sprawie również została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie nadania Tytułu Zasłużony dla Gminy 
Zawadzkie  wniosek w tej sprawie został złożony 
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział Zakładowy „Huta Andrzej”           
w Zawadzkiem, a dotyczy nadania tytułu Panu 
Zdzisławowi Siewierze, który od wielu lat pełni 
funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie. 
Pan Zdzisław Siewiera współpracuje z wieloma  
zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi              
i placówkami oświatowymi, skutecznie je wspierając. 
Zespół Opiniujący jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniował powyższą kandydaturę. Na Sesji Rady 
Miejskiej uchwała została podjęta stosunkiem 
głosów 10 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Nadanie Aktu Honorowego Obywatela Gminy 
Zawadzkie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej oraz Aktu 
Zasłużonego dla Gminy Zawadzkie Panu 
Zdzisławowi Siewierze nastąpi na uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 
2012 r. Kolejna Sesja odbędzie się w dniu                     
26 czerwca br., a głównym tematem będzie 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zawadzkiego.

BRM

Święto Milusińskich
Dzień dziecka to święto wszystkich dzieci, które 

na stałe wpisało się w kalendarz imprez 
organizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej            
w Zawadzkiem. Dlatego w tym właśnie dniu, czyli           
1 czerwca 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej              
w Zawadzkiem zorganizował Dzień Dziecka dla 
najmniejszych mieszkańców Gminy Zawadzkie. 
Impreza planowana była w ogrodzie Ośrodka, 
jednak pogoda pokrzyżowała plany i przeniesiono 
ją do hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu               
i Turystyki w Zawadzkiem. Na imprezę przybyły 
dzieci z  klas 1-3 z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Zawadzkiem, z klas 1-2 z Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Kielczy oraz inne dzieci                    
z opiekunami. 

Na dzieci czekało moc atrakcji, na początek duża 
dawka energii podczas zajęć z sekcją taneczną 
„Exodus”. Dziewczyny porwały do tańca wszystkich 
przybyłych gości. Następnie nie lada atrakcję, 
szczególnie dla chłopców przedstawiła Grupa 
Rozpoznawczo-Szturmowa ASG z Pyskowic 
ubrana w mundury, z twarzami zakrytymi 
kominiarkami oraz z replikami broni. Przedstawiła 
ona przeróżne scenki m.in. obezwładnienie intruza 
siedzącego  samochodzie, poruszanie się w szyku 
bojowym itp. Z grupą militarną ASG osoby 
zainteresowane mogły sobie zrobić zdjęcia oraz 
dotknąć lub potrzymać atrapę broni, która 
wyglądała jak prawdziwa. 

Każde dziecko mogło uczestniczyć w konkursach, 
zabawach z nagrodami organizowanymi m.in. 
przez Nadleśnictwo Zawadzkie, Komisariat Policji 
w  Z a w a d z k i e m  o r a z  w y c h o w a w c ó w  
poszczególnych klas. Na chętnych czekały 
wolontariuszki z Klubu @ctivi@, które przy pomocy 
specjalnych farb potrafiły wyczarować na buziach 
dzieci kolorowe malowanki. Oprawę muzyczną 
przygotował Dj Wkręcik, a na wszystkie zmęczone 
zabawą dzieci czekały napoje, kiełbaski oraz słodki 
poczęstunek.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
składa serdeczne podziękowania naszym 
sponsorom za dobre serce oraz wszystkim, którzy 
włączyli się do organizacji imprezy.



Przeprowadzono badanie struktury zatrudnienia 
w Gminie Zawadzkie za rok 2011, w lokalnych 
średnich i dużych zakładach pracy, instytucjach, 
p lacówkach,  dokonując kategoryzacj i  na 
poszczególne branże – o współpracę i udzielenie 
informacji poproszono 29 lokalnych podmiotów. 
Najwięcej osób zatrudnionych jest w branży 
produkcyjnej (ok. 64 %), oświatowej (ok. 10 %), 
usługowej (ok. 6 %), Handlowo-usługowej                         
i Zarządzania nieruchomościami (na poziomie ok. 4-5 
%). Najwięcej osób do pracy zatrudniła w 2011 roku 
branża produkcyjna (229 osób z 259 w ogóle 
przyjętych do pracy – 88 %), jednak należy pamiętać, 
iż część z tych osób to pracownicy kontraktowi. Blisko 
70 % tych osób utrzymało swoje miejsca pracy                  
i pracuje do dziś. Pod względem zwolnień z pracy 
także zdecydowanie przeważa nad pozostałymi 
branżami, branża produkcyjna – utrzymując poziom 
82 % zwolnień na rynku pracy w Gminie Zawadzkie  
w roku 2011. Korelacja nowozatrudnionych 
pracowników do osób zwolnionych z pracy, jest na 
plusie – blisko 90 osób więcej branża produkcyjna 
zatrudniła w roku 2011, aniżeli było zwolnień. W roku 
2012 branże, które planują zwiększyć zatrudnienie              
i dać nowe miejsca pracy to: branża oświatowa, 
handlowo-usługowa, leśna i produkcyjna. W roku 
2012, do dn. 1.03.2012 roku zatrudniono w Gminie 
Zawadzkie już ok. 50 osób. W badaniu nie ujęto 
sklepów sieciowych działających na terenie Gminy 
Zawadzkie.

Zwiększamy zatrudnienie

BURMISTRZ INFORMUJE

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na 
odbudowę ul. Zielonej w Zawadzkiem. Odbudowa tej 
drogi odbywać się będzie w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych, na które Gmina 
Zawadzkie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Od 12 czerwca trwają prace 
rozbiórkowe istniejących nawierzchni. Nowe 
nawierzchnie zostaną wykonane z betonowej kostki 
brukowej szarej o grubości 8 cm oraz ażurowych 
betonowych pyt drogowych na podbudowie tłucznia 
bazaltowego o grubości 25 cm i podsypce z miału 
kamiennego lub kruszyny kamiennej. Aby ułatwić 
wsiąkanie wód opadowych do gruntu w pasie 
drogowym przewidziane jest powierzchniowe 
odwodnienie drogi. Remont rozpoczął się                      
18 czerwca, a przewidywany termin zakończenia 
robót  wyznaczono  na dzień 30 września 2012 r. 
Roboty wykonywać będzie firma P.U.H. „DOMAX” 
Arkadiusz Mika z Boronowa. Remont wyceniono na 
kwotę 450.042,71 zł brutto.

Program „Duża Rodzina 4+”, który od bieżącego 
roku funkcjonuje w Gminie Zawadzkie, polega na 
systematycznym i długofalowym wspieraniu rodzin 
wychowujących przynajmniej 4 dzieci. Jesteśmy 
pierwszą gminą na Opolszczyźnie, która realizuje 
program wsparcia rodziny. Środki na pomoc 
pozyskuje się od sponsorów, zwanych Patronami - są 
to między innymi instytucje, organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorcy. Do chwili obecnej 
pozyskaliśmy 16 Partnerów.

Każda z rodzin, która przystąpiła do projektu 
otrzymała 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. Do dnia dzisiejszego 
wydaliśmy 17 kart. Rodziny te w każdej chwili mogą 
przystąpić do programu, wystarczy jedynie złożyć 
wniosek. 
Każda firma czy instytucja, która została Patronem 
otrzymała wywieszkę. Dzięki temu mieszkańcy mogą 
podziwiać ludzi, dla których rodzina wielodzietna 
stanowi wielką wartość i chętnie chcą ja wspierać. 
Program jest otwarty i przyjmujemy, każdego kto 
chciałby wesprzeć nasze Rodziny.

Program Duża Rodzina 4+”„ Trwają prace remontowe dróg gminnych

Katalog usług w ramach Programu Duża Rodzina 4 +  
oraz wykaz przedsiębiorców - Partnerów projektu

„ ”

remont ul. Zielonej

Trwają również prace remontowe w Zawadzkiem, 
przy ul. Lublinieckiej. W zakres prac wchodzi remont 
naw ie rzchn i  pop rzez  u łożen ie  wa rs twy  
wyrównawczej i warstwy mineralnej z asfaltobetonu     
o łącznej grubości 7 cm, wykonanie chodnika z kostki 
betonowej o grubości 6 cm na podsypce z miału 
kamiennego oraz regulacja studni rewizyjnych. 
Zakończenie robót przewiduje się na dzień 31 lipca 
br. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

remont ul. Zielonej

remont ul. Lublinieckiej



W tym roku przedszkolaki w Żędowicach 
świętowały Dzień Dziecka przez dwa dni. 31 maja 
zostały zaproszone przez pana Michała Ibroma na 
jego posesję, gdzie miały okazję zwiedzić skansen, 
pobawić się na łące oraz zjeść kiełbaski z grilla. Na 
imprezie dzieci zostały obdarowane czapkami 
sponsorowanymi przez Burmistrza Zawadzkiego,           
a  od pana Michała ot rzymały ko lorowe 
wiatraczki.1czerwca strażacy z OSP w Żędowicach  
zaprosili dzieci do remizy, gdzie zademonstrowali 
wyposażenie wozu bojowego oraz działanie 
niektórych sprzętów strażackich. Dodatkową atrakcją 
przez te dwa dni sfinansowaną przez pana Ibroma                 
i strażaków był przyjazd pana Ziaji, który częstował 
dzieci cukrową watą oraz popcornem. 

Obchody Dnia Dziecka w Żędowicach
20 maja w piękne, słoneczne, niedzielne 

popołudnie w ogrodzie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem odbyła się Majówka Mniejszości 
Niemieckiej. Całe rodziny spotkały się, aby w miłej 
atmosferze spędzić ze sobą czas. Było wszystko, co 
na dobrej Majówce powinno być: występy lokalnych 
zespołów, kołacz, kiełbasa z grilla i zimnie piwo. Jest 
to kolejny festyn organizowany przez Towarzystwo 
Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

Majówka z DFK

Zespół Formacyjno – Zadaniowy Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Piotrówce 
postanowił przygotować imprezę która pozwoliłaby 
przekonać wszystkich, że „Bóg jest obecny                      
w ludziach z którymi żyjesz”, a ponieważ są to słowa 
Świętego Jana De La Salle – założyciela 
zgromadzenia Braci Szkolnych, członkowie tego 
zakonu z wielką radością i zaangażowaniem 
przyłączyli się do nas.  Byli oni pomysłodawcami 
zorganizowanego wcześniej wśród młodzieży 
konkursu plastycznego pod hasłem „Święty Jan De 
La Salle patron nauczycieli -  święty pedagog na 
nasze czasy” do którego przystąpiło około 20 
szkół, świetlic i innych grup młodzieżowych. 

Zainteresowanie wydarzeniem ciągle rosło 
i znalazło nie tylko poparcie Okręgu 
Opolskiego i Dolnośląskiego „Civitas 
C h r i s t i a n a ”  a l e  t a k ż e  P a r a f i i  
Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny w 
Piotrówce, Nadleśnictwa w Zawadzkiem, 
S z k o ł y  p o d s t a w o w e j  i m .  K o r n e l a  
Makuszyńskiego w Piotrówce, a także 
S ta ros ty  S t rze leck iego ,  Burmis t rza  
Zawadzkiego i Wójta Gminny Jemielnica. 

Wszyscy razem zebraliśmy siły i środki by 
przygotować niezapomniany festyn dla 
wszystkich chętnych mieszkańców powiatu,                   
i licznie przybyłych gości.  

Wielki festyn ku czci św. Jana De La Salle  
3 czerwca 2012 roku w kaplicy  DPSu                   
w Zawadzkiem została odprawiona msza 
Święta koncelebrowana ku czci Św. Jana De La 
Salle przez tamtejszego kapelana ks. Erwina 
Szczepanka i ks. Proboszcza Alojzego Piechotę 
z Piotrówki. Homilię wygłosił Br. Marek Urbaniak 
z Częstochowy, śpiewał chórek z Piotrówki 
prowadzony przez Tomasza Pach. Następnie 
wszyscy przenieśli się na teren Letniej Leśnej 
Izby Edukacyjno – Turystycznej w Leśnictwie 
Dębie gdzie zostali serdecznie powitani przez 
Pana Nadleśniczego Zdzisława Siewiere, br. 

Pawła Siennickiego i Dyrektora Okręgu 
Dolnośląskiego Civitas Christiana Piotr 
Sutowicza. Po czym zostały wręczone nagrody 
w postaci piłek nożnych finalistom konkursu 
plastycznego. Dalej bawił publiczność chór               
i zespół teatralny szkoły podstawowej                      
i gimnazjum prowadzonej przez Braci 
Szkolnych w Częstochowie. W dalszej części 
wystąpiły „Złote Dzieci” – zespół pieśni i tańca 
Romów ze Strzelec Opolskich,  Zespół 
Teatralny „Faska” z Piotrówki przedstawił 
teatrzyk kukiełkowy i scenki kabaretowe. 

Wielką niespodziankę przygotowali strażacy 

i policjanci, prezentując swoje możliwości                   
i umiejętności w służbie człowiekowi. Potem 
wodzirej poprowadził zabawę taneczną                 
z licznymi konkursami i nagrodami. Rozdano 
także upominki dla wszystkich pensjonariuszy 
DPSu, a wszyscy zaangażowani w organizacje 
festynu otrzymali foldery i misie Nadleśnictwa 
Zawadzkie.

Wszystko to działo się w malowniczej 
scenerii leśnej, przy suto zastawionych stołach. 
Przybyli mogli skosztować takich przysmaków 
jak: grochówka, chleb ze smalcem i ogórkiem, 
kiełbaski z rożna i przeróżne smaczne ciasta.  
Wszystkie te atrakcje były możliwe dzięki 
hojności ogromnej rzeszy darczyńców wśród 
których szczególne podziękowania kierujemy do 
Nadleśnictwa Zawadzkie, Zgromadzenia Braci 

Szkolnych, Tauron Dystrybucja oddział Opole, PKO 
BP oddział w Strzelcach Opolskich, rodziców 
uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrówce, 
Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Pana Karola 
Cebuli, Gminy Jemielnica, Gminy Zawadzkie, Pani 
Urszuli Neuman, Komendy Powiatowej Policji                 
w Strzelcach Opolskich, Pani Sylwii Sowa – apteka 
AWOS, Pani Janinie Paszkowskiej, Panu Piotrowi 
Latocha oraz wszystkim członkom „Civitas 
Christiana” w Piotrówce. 
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OSP Zawadzkie

Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem we 
współpracy z Nadleśnictwem Zawadzkie było organizatorem konferencji nt. 
„Edukacja leśna na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie”. W konferencji 
uczestniczyły osoby, które mają wpływ na wdrażanie i promowanie działań                 
z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej tj. nauczyciele -liderzy edukacji 

Edukacja leśna

Przemoc  w  rodz in i e  t o  zam ie rzone ,  
wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw 
członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra 
osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Takie 
działanie, naraża osoby dotknięte przemocą na 
niebezpieczeństwa utraty życia, zdrowia, narusza 
godność, nietykalność cielesną, wolność w tym 
seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 
cierpienie i krzywdy moralne.
Konsekwencje przemocy domowej  rodzą 
niezmiernie głębokie i szkodliwe zmiany, mogą być 
skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. 
Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy; fizyczna, 
psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie. 
Ofiarami przemocy są na ogół kobiety i dzieci, rzadko 
mężczyźni. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca 
silniejszy. Zgodnie z art. 207§ 1 Kodeksu Karnego – 
wszelka przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 
Rodzina to podstawowa grupa społeczna pełniąca 
niezwykle istotną funkcję. Określa ona cele i wartości, 
do których dążą dzieci, a także wywiera istotny wpływ 
na zachowanie się jednostek, zarówno wewnątrz jak   
i na zewnątrz rodziny. Rodzina jako wspólnota 
rodziców, dzieci i krewnych, stanowi pierwsze                    
i podstawowe miejsce doświadczania współżycia                
z ludźmi.

W domu powinniśmy się czuć bezpiecznie. Dom 
ma być miejscem, w którym jesteśmy kochani, 
chronieni, gdzie odzyskujemy siły po dniu pracy lub 
nauki. Jednak dla wielu ludzi dom nie jest spokojną 
przystanią, jest niebezpiecznym miejscem, gdzie 
regu la rn ie  dozna ją  c ie rp ień  f i zycznych                               
i emocjonalnych, gdzie bywają wykorzystywani 
seksualnie.

Przemoc najczęściej kojarzy się ludziom z biciem, 
popychaniem, kopaniem, zmuszaniem człowieka do 
upokarzających czynności, stosowaniem broni lub 
gwałtem. Przemocą jest także poniżanie człowieka, 
oczernianie go przed innymi, wyzywanie i rzucanie 
obelg, obrażanie jego poczucia własnej wartości, 
ograniczanie jego swobody w sposób przekraczający 
normy moralne i obyczajowe. Przemoc to również 
odrzucenie emocjonalne dzieci, brak odpowiedniego 
zainteresowania ze strony rodziców lub opiekunów.
Problemami związanymi z przemocą w rodzinie 
głównie zajmowali się pracownicy socjalni                    
w ośrodkach pomocy społecznej, policjanci                         
i  k u r a t o r z y.  Z n o w e l i z o w a n a  u s t a w a  o  
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozszerza krąg 
osób zajmujących się problematyką przemocy                  
o przedstawicieli oświaty, służby zdrowia oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Również 
w naszej gminie działa Interdyscyplinarny Zespół ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który skupia   
w swych szeregach specjalistów z różnych dziedzin, 
pracujących na rzecz dziecka i  rodziny. 
Przypominamy ! Każdy  człowiek  ma obowiązek 
społeczny i moralny reagować na przejawy 
agresji i powiadomić odpowiednie instytucje. 

NIE BĄDŹ  OBOJĘTNY !!! 
Reaguj na przemoc !W okolicach miesiąca września 2012 roku Zarząd 

Województwa Opolskiego jako Instytucja 
Za rządza jąca  Reg iona lnym P rog ramem 
Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013, ogłosi kolejny nabór wniosków                       
o dof inansowanie projektów dotyczących 
poddziałania 1.1.1., tj  Wsparcia Instytucji 
Otoczenia Biznesu.

Dofinansowanie otrzyma przedsiębiorstwo, które 
jako Lider projektu podejmie trud zakupu, zapłaty                
i rozliczenia kosztów kwalifikowanych. Muszą one 
jednak wpływać na poprawę jakości świadczonych 
usług lub umożliwią świadczenie nowych usług, 
związanych z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu 
działalności instytucji otoczenia biznesu (w tym 
klastrów i branżowych centrów biznesu). Tzn 
mówimy tu o :
- budowie, przebudowie i remoncie obiektów 
instytucji otoczenia biznesu
- zakupie urządzeń (środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych) i wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia działalności 
okołobiznesowych tych jednostek

Firma PPH Energo-Silesia sp. z o.o. z siedzibą            
w Zawadzkiem przy ul.. Opolskiej 21b, chce 
adaptować budynek byłego szpitala w Zawadzkiem, 
którego teraz jest właścicielem, pod stworzenie 
Branżowego Centrum Biznesu w Zawadzkiem 
przy ul. Szpitalnej  Mamy zamiar uczestniczyć                 
w przyszłym naborze takich wniosków, jako Lider 
Projektu, przy współudziale Państwa jako Partnerów 
projektu. Partnerstwo to będzie polegało na 
podpisaniu wzajemnego porozumienia (wzór takiego 
porozumienia stanowi załącznik numer 1) pomiędzy 
naszymi firmami. 

Najważniejsze aspekty tego porozumienia, 
mówią o tym, iż:
- tylko Lider projektu (czyli PPH Energo-Silesia)  
partycypuje w kosztach realizacji Projektu i w 100% 
pokrywa wartość kosztów kwalifikowanych oraz 

ENERGO-SILESIA zaprasza do współpracy
podatku VAT jako kosztu niekwalifikowanego,
- kooperacja z beneficjentem w ramach prowadzonej 
działalności z dziedziny automatyki przemysłowej
- strona Partnerska otrzymuje na okres trwania 
realizacji i rozliczenia projektu (3 lata) pomieszczenie 
biurowe w budynku BCB na zasadach wynajmu              
z marżą „non profit”z pełnym umeblowaniem                   
w biurze, z laptopem, urządzeniem wielofunkcyjny 
(drukarka, skaner, fax)
- strona Partnerska otrzymuje na okres trwania 
realizacji i rozliczenia projektu (3 lata) bezpłatny 
dostęp do sali szkoleniowo-konferencyjnej oraz 
o b s ł u g ę  p o p r z e z  w s p ó l n y  s e k r e t a r i a t ,                           
z pracownikiem dwujęzycznym, pomieszczenia 
kuchennego, pomieszczeń socjalnych oraz WC
- dostęp do kompleksowej obsługi okołobiznesowej 
„na miejscu”, tzn. Partnerami projektu będą też: 
Kancelaria Radcy Prawnego, Biuro Rachunkowe, 
Biuro BHP oraz 
- zakup na koszt projektu profesjonalnego 
oprogramowania oraz sprzętu w ramach BCB, 
zgodnego z wytycznymi do działania 1.1.1. (po 
rozmowach indywidualnych Lidera z Partnerem)

Pozostałe korzyści z uczestniczenia w realizacji 
powstania BCB:
- udział w wykonywaniu zleceń  (dużych),  których 
podmiot samodzielnie nie zdołał pozyskać (wysokie 
wadium, posiadane referencje, zbyt wysoki koszt 
materiałowy, możliwości kadrowe, koneksje, itp.)
- rozwój techniczny, know how, poszerzenie zakresu 
działań przy współudziale w pracach j/w
- uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach, 
targach, sympozjach, współorganizowanie targów 
np. Energetab

W przypadku chęci kontaktu, pozostajemy do 
Państwa dyspozycji pod numerami:

- Zając Jacek        +48509580110    lub  77/4620160 wew 13
- Jonek Piotr         +48501021533    lub  77/4620160 wew 18
- Danysz Agata     +48502299415    lub  77/4620160 wew 16

Coraz więcej młodych osób z terenu naszej gminy 
decyduje się na bezinteresowną pomoc osobom 
najbardziej potrzebującym. Dar życia jaki ofiarują 
krwiodawcy jest bezcenny. 1 czerwca odbyła się 
trzecia w tym roku akcja poboru krwi.  38 
krwiodawców oddało 17100 ml krwi. Oddawanie 
krwi nie jest sprawą prostą i trzeba sobie z tego 
zdać sprawę. Trzeba pokonać strach przed 
strzykawką i organizm musi być na siłach, aby 
"oddać" 450 ml krwi. Nie warto jednak czekać, 
gdy krwi będzie potrzebował ktoś z naszych 
przyjaciół, rodziny czy znajomych bo wtedy może 
być już dla nich za późno. Jestem pewien, że gdy 
ktoś dostaje krew, w krytycznym dla niego 
momencie, pobiera ją bez szemrania i nie jest 
wtedy dla niego istotne to, że ktoś kto oddawał tą 
krew był narażony na takie czy inne 
niedogodności. Liczy się to, że jest krew która, 
ratuje mu życie. Panie i Panowie brać jest bardzo 

Podziel się życiem, oddaj krew
łatwo ale dawać już o wiele trudniej. Miejcie siłę                  
i odwagę by dać tych kilka kropli od siebie. 
Zapraszamy chętnych do oddawania krwi już                  
3 sierpnia w OSP w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 11.

przyrodniczej, dyrektorzy szkół i przedszkoli, wójtowie gmin, członkowie organizacji 
pozarządowych  oraz Nadleśniczy i specjaliści ds. edukacji Nadleśnictwa Zawadzkie. 
Przedstawionym prezentacją towarzyszył pokaz przepięknych zdjęć. Po pierwszej części 
konferencji, która obyła się w sali konferencyjnoedukacyjnej w biurowcu Nadleśnictwa 
uczestnicy przejechali autobusem do Leśniczówki Jaźwin, by tam uczestniczyć                      
w prezentacji terenowej nt. „Leśne Arboretum i Izba Przyrodniczo-Leśna przy 
Leśniczówce Jaźwin”. Konferencja zakończyła się spotkaniem integracyjnym. 
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Majowe wyprawy OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem

Grupa 20 osób udało się do Zawoi, by zdobyć 
„Królową Beskidów”  Babią Górę. Naszą bazą był DW 
„Jodła” (polecamy) w Zawoi Mosorne. Przy pięknej 
pogodzie wybraliśmy się na naszą pierwszą wyprawę 
na Halę Krupową. Wędrowaliśmy wzdłuż Mosornego 
Potoku, po drodze zwiedzając przepiękny wodospad, 
na Mosorny Groń (1047 m.n.p.m.). Na szczycie górna 
stacja całorocznego wyciągu krzesełkowego                              
(4-miejscowy) wiodącego z Zawoi Policzne. Na stoku 
wspaniała trasa narciarska (też polecamy). Po około 
godzinnej wędrówce, przez jeszcze częste śniegowe 
płaty, dotarliśmy na szczyt Polica (1369 m). Na 
szczycie pomnik 53 ofiar katastrofy lotniczej w 1969 r.  
Po kolejnych 20 min. Dotarliśmy na Halę Krupową 
(schronisko PTTK). Już innym szlakiem wróciliśmy 
do Zawoi. W kolejnym dniu wybraliśmy się na główny 
cel wyprawy  Babią Górę (1725 m). Wędrowaliśmy              
z Przełączy Krowiarki wzdłuż bardzo malowniczej, 

30.04. - 03.05  Zawoja, Babia Góra
głównej grani wzniesienia, zdobywając kolejno 
Sokolicę (1367 m), Kępę (1521 m), Wołowe Skały 
(1617 m) oraz Diablaka (1725 m) najwyższy punkt 
Babiej Góry. Przy odgłosach pobliskiej burzy,                   
w pośpiechu, przez bardzo jeszcze ośnieżoną 
Przełęcz Brona zeszliśmy na Markowe Szczawiny do 
schroniska PTTK. Po odpoczynku i zwiedzeniu 
ekspozycji w nowym budynku Ośrodka Turystyki 
Górskiej PTTK, zeszliśmy do Zawoi Policzne, skąd 
wyciągiem wjechaliśmy na Mosorny Groń i wędrując 
dalej powróciliśmy do DW „Jodła”. 
Część uczestników wyprawy do Zawoi wybrała inny 
wariant  objeżdżała okolice zwiedzając sporą ilość 
pobliskich zabytkowych obiektów.
Ostatni dzień wycieczki poświęcil iśmy na 
odwiedzenie Parku Miniatur Świata w Inwałdzie                
i degustację „papieskich kremówek” w Wadowicach.

Maj tradycyjnie obfitował w wyprawy krajoznawcze członków i sympatyków  OZ/PTTK w Zawadzkiem. Nasi turyści byli w Kotlinie Kłodzkiej i Czechach, wspinali się na 
Babią Górę, po raz 31 uczestniczyli w Zlocie Szlakami Dawnego Hutnictwa  „Regolowiec 2012, młodzież wzięła udział w kolejnym Rajdzie w Góry Opawskie. Odnieśliśmy 
także spory sukces w finale Ogólnopolskiego Konkursu Zarządu Głównego PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”.

Przy bardzo dobrych humorach i przy wspaniałym 
słońcu rozpoczęliśmy naszą wyprawę na szlaki 
Czeskiego Raju. W pierwszym dniu zwiedziliśmy 

03.05. - 06.05.  Kotlina Kłodzka, Czechy
Skalne Miasto oraz zdobyliśmy Górę Krzyżową  
przepiękna droga krzyżowa ze stacjami wykutymi             
w skałach. W drugi dzień spotkaliśmy się                         

z  p rzewodn ik iem i  ba rdzo  
wczesnym rankiem udaliśmy się do 
stolicy Czech  Pragi. Zwiedziliśmy 
najważnie jsze zabytk i  tego 
pięknego miasta. Rozpoczęliśmy 
zwiedzanie od najwyższego punktu 
miasta  Zamek na Hradczanach  
gdzie o godzinie 12.00 miała 
miejsce uroczysta zmiana warty. 
Następnie Katedra Św. Wita, Złota 
Uliczka  tarasami obrośniętymi 
w i n o r o ś l a m i  s c h o d z i l i ś m y                     
w  k ie runku  Mos tu  Karo la .  
N a s t ę p n i e  -  S t a r e  M i a s t o                       
w ratuszem i słynnym praskim 
zegarem, rynek oraz Vaclawskie 
Namesti, kierując się do naszego 
autokaru przeszliśmy najdroższą 
ulicą Pragi ze sklepami Chanel, 

Boss, Armani  można było tylko pomażyć. Trochę 
zmęczeni wieczorem wróciliśmy na nocleg. Kolejny 
dzień to już szlaki górski Czeskiego Raju  Hruba 
Skała: przepiękny zamek na skale gdzie mieści się 
hotel i restauracja, następnie zeszliśmy szlakiem do 
najstarszej sanatoryjnej miejscowości tego regionu. 
Kolejny punkt to szlaki turystyczne Prachowskich 
Skał z pięknymi tarasami widokowymi. Przepięknie. 
W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze Jičin  
miasto Rumcajsa, Hanki i Cypiska. W ostatni dzień 
spacerowaliśmy po Dusznikach Zdrój i odwiedziliśmy 
Polanicę Zdrój z przepięknie zrewitalizowanym 
Parkiem Zdrojowym. O nasze pełne brzuszki zadbała 
domowa kuchnia z DW „Polonez” w  Dusznikach 
Zdroju, dlatego cała grupa miała wystarczająco dużo 
sił, aby sprostać napiętemu programowi wycieczki. 
Bardzo dziękujemy kierownictwu wyprawy  
Bolesławowi Imiełowskiemu oraz prezesowi 
Alfredowi Feliksowi za bogaty program oraz 
zapewnienie b. dobrych warunków pobytu. Na pewno 
wrócimy do DW „Rondo” w Dusznikach, naszej bazy 
noclegowej

12.05.  Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec 2012”
Sporo padało podczas XXXI Zlotu Śladami 

Dawnego Hutnictwa, ale deszcz nie przeszkodził w
dotarciu, pieszo i na rowerach, na metę na 
„Regolowcu” ponad 300 turystów z Zawadzkiego, 
Kielczy i Żędowic, Kolonowskiego, Staniszcz Malych 
i Dużych oraz Spóroka, Jemielnicy, Piotrówki                     
i Strzelec Opolskich. Główne cele Zlotu: uczczenie 
Roku Turystyki Kolarskiej w PTTK, zapoznanie                      
z historią regionu, dawnego hutnictwa i osadnictwa w 
dorzeczu Małej Panwi, popularyzacja turystyki 
rowerowej i pieszej, zapoznanie z walorami 
przyrodniczymi lasów Nadleśnictwa Zawadzkie, 
poszanowanie przyrody i środowiska  mimo opadów  
w pełni zostały zrealizowane. Ciepłe kiełbaski z bułką 
i  n a p o j e m ,  s e r w o w a n y m  n a  m e c i e ,  
zrekompensowały zaistniałe przez deszcz trudności. 
M o k r a  p o g o d a  n i e  p r z e s z k o d z i ł a  t e ż                                
w przeprowadzeniu zaplanowanych rajdowych 
konkurencji: kolarskiego toru przeszkód, rzutu do 
tarczy lotkami oraz piłkami do kosza, wiedzy 
krajoznawczo-turystycznej oraz historii o regionie, 
wiedzy przyrodniczo-leśnej (zorganizowanego przez 

leśników Nadleśnictwa Zawadzkie), piosenki 
turystycznej.
Punktacja  końcowa Zlotu:
Kategoria PSP
1. SKKT-PTTK  ZSG/PSP Żędowice
2. PSP  Kolonowskie
3. SKKT-PTTK PSP Staniszcze W.- Kolonowskie 3
4. SKKT-PTTK PSP Zawadzkie
5. SKKT-PTTK PSP Staniszcze M..- Spórok
6. SKKT-PTTK  ZSG/PSP Kielcza
7. PSP  Piotrówka
Kategoria PG /  ZSS
1. SKKT-PTTK  PG  Kolonowskie
2. SKKT-PTTK  PG  Zawadzkie
3. PG  Jemielnica
4. SKKT-PTTK  ZSS  Zawadzkie
Kategoria SENIOR
1. KTK  OZ/PTTK Zawadzkie
2. Koło PTTK „Kamienie Szlachetne” Strzelce 
Opolskie
Mimo padającego deszczu Zlot odbył się bez 
przeszkód, za co należą się gratulacje jego 

uczestnikom. Za wsparcie w organizacji imprezy 
dziękujemy naszym sprzymierzeńcom: Starostwu 
Powiatowemu w Strzelcach Opolskich, Burmistrzowi 
Zawadzkiego i UMiG w Kolonowskiem, Wójtowi 
Gminy Jemielnica, Nadleśnictwu w Zawadzkiem, 
Spółkom: Koltram i  Izostal, Bankowi Spółdzielczemu 
w Zawadzkiem, Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”  
w Zawadzkiem, Księgarni p. Zientek w Zawadzkiem.

26.05.  Rajd Młodzieży Szkolnej „Góry Opawskie 2012” 
Centra lny  Z lo t  Laureatów X IX  edyc j i  
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

W dniach 11-13 maja 2012 r. w Prudniku odbył się  
C e n t r a l n y  Z l o t  L a u r e a t ó w  X I X  e d y c j i  
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Warszawie organizację 
tegorocznego zlotu powierzył, Oddziałowi PTTK 
„Sudetów Wschodnich” w Prudniku.

Zlot rozpoczął się 11 maja zbiórką w Opolu przy 
lodowisku Toropol. Następnie uczestnicy zlotu 
autokarami przejechali do Mosznej i zwiedzali ogrody 
oraz park wokół pałacu. Wieczorem o godzinie 20:00. 
w Pałacu Franklów w Prudniku rozpoczęło się 

uroczyste podsumowanie konkursu „Poznajemy 
Ojcowiznę” realizowanego w ramach ogłoszonego 
przez Ministra Edukacji Narodowej „Roku Szkoły                
z Pasją”. W tym roku do etapu centralnego 
zgłoszonych zostało 109 prac - w tym 35 prac ze szkół 
podstawowych, 44 – ze szkół gimnazjalnych, 30 – ze 
szkół ponadgimnazjalnych. Podczas uroczystości 
zapoznano uczestników z wynikami konkursu oraz 
wręczono dyplomy i nagrody laureatom oraz  ich 
opiekunom.  Emocji było co niemiara. Niektórym ze 
szczęścia nawet łezka zakręciła się w oku.

12 maja laureaci wraz z opiekunami  zwiedzali 
G łogówek ( ra tusz ,  mauzo leum i  zamek 
Oppersdorffów), Górę Św. Anny (bazylika grota, 
pomnik), Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy 
oraz Prudnik (miejsce uwięzienia Prymasa Polski 

Stefana Wyszyńskiego w latach 1954-55, park, 
rynek, kościoły, wieżę Woka). 

W niedzielę 13 maja uczestnicy zlotu zwiedzali  
Nysę (rynek, skarbiec, kościoły) oraz  zamek w 
Brzegu. Około godziny 15:00 ostatni uczestnicy 
pożegnali się w Opolu przed dworcem PKP i udali do 
swoich miejsc zamieszkania.

Uczestnikiem tegorocznego zlotu była uczennica 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach 
Weronika Koronczok, która za pracę pt. „Dawne 
żędowickie wigilie” przygotowaną pod opieką Eryki 
Kubicy otrzymała nagrodę  specjalną Komisji 
Kra joznawczej  Zarządu Głównego PTTK                              
w Warszawie .

Organizatorom zlotu należą się słowa uznania za 
wspaniałą organizację tej ogólnopolskiej imprezy.
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Żędowickie wieści

Kto czyta książki, żyje podwójnie
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 

14 maja w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym                       
w Żędowicach odbyła się impreza „Książka moim 
p r z y j a c i e l e m ” .  
Honorowymi gośćmi były 
przedszkolaki wraz z 
opiekunkami. I to dla nich 
uczniowie klasy czwartej 
pod kierunkiem Bożeny 
Michalik, przygotowali 
spektakl „Niedźwiadek”.  
B o h a t e r a m i  
p r z e d s t a w i e n i a  b y ł y  
zabawki niszczone przez 
dzieci. Mali widzowie po 
o b e j r z e n i u  s z t u k i ,  
zapewnili dorosłych, że 
będą szanować zabawki i 
układać je na swoim 
m ie j scu .  Na jw iększą  
atrakcją imprezy był 

kiermasz książki, którego pomysłodawczynią                    
i organizatorką była Urszula Piekacz - bibliotekarka 
Biblioteki Gminnej w Żędowicach.

Poezja niemiecka
12 maja br. w Ujeździe odbyły się eliminacje 

rejonowe konkursu recytatorskiego w języku 
niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor”- „Młodzież 
recytuje poezję”. Swoje umiejętności zaprezentowało 
tam sześciu uczniów z naszej szkoły. Konkurs 
zakończył się dla żędowickiej młodzieży bardzo 
pomyślnie.  W kategorii szkół podstawowych                      
IV miejsce zajęła uczennica klasy IV- Olivia Turek. 
Wśród gimnazjalistów V miejsce przypadło Dawidowi 
Wąsikowi, natomiast II miejsce zdobyła Weronika 
Koronczok, która będzie reprezentować naszą szkołę 
w  w o j e w ó d z k i m  f i n a l e  k o n k u r s u .  

Pomimo niesprzyjającej pogody, w deszczu                  
i wietrze grupa uczniów z ZSG Żędowicach 12 maja 
wyruszyła na trasę XXXI Zlotu Szlakami Dawnego 
Hutnictwa ,,Regolowiec 2012”. Na polanie 
Regolowiec po zregenerowaniu sił uczestnicy 
przystąpili do zmagań konkursowych. W konkursach 
indywidualnych zajęli następujące lokaty: 
- I miejsce w konkursie wiedzy turystyczno -   
  krajoznawczej - Dawid Pytel
- I miejsce w rzucie lotką – Oliwia Turek
- V miejsce w rzucie lotką – Wiktoria Lechowicz
- I miejsce w rowerowym torze przeszkód – Szymon 
  Spik
- III miejsce w konkursie wiedzy przyrodniczej – 
Wiktoria Lechowicz
W konkursie piosenki turystycznej drużyna 
wyśpiewała I miejsce i I miejsce zdobyła w klasyfikacji 
ogólnej szkół podstawowych.

Regolowiec 2012

Pod takim hasłem 11  maja na obiektach 
sportowych ZSG w Żędowicach odbyły się Zawody 
Lekkoatletyczne o Mistrzostwo Gminy. Przy pięknej 
słonecznej pogodzie do bardzo emocjonującej 
rywalizacji w 8 konkurencjach przystąpiło 43 
zawodników. Współzawodniczyli w biegach na: 60m, 
300m, 500m, 600m, 1000m, a także w skoku w dal, 
rzucie piłeczką palantową oraz sztafecie 4x 100m. 
Reprezentanci ZSG w Żędowicach spisali się 
znakomicie zdobywając 5 pierwszych miejsc, 7 drugich 
miejsc i 4 trzecie miejsca.
Wyniki Gminnych Mistrzostw Lekkoatletycznych
Bieg na 60m dziewcząt
I   miejsce – Kamila Zyzik  PSP Zawadzkie
II miejsce – Oliwia Piotrowska PSP Zawadzkie
III  miejsce – Paulina Marczyńska  PSP Zawadzkie
Bieg na 60m chłopcy
I   miejsce – Dawid Signus  ZSG Żędowice
II miejsce – Maciej Szewczyk  PSP Zawadzkie
III  miejsce – Mikołaj Grycz  PSP Zawadzkie
Bieg na 300m
I   miejsce –  Paulina Ochwat PSP Zawadzkie
II miejsce – Paulina Pluder  ZSG Żędowice
III  miejsce – Sabina Gorek  ZSG Żędowice
Bieg na 500m
I   miejsce – Damian Czaja ZSG Żędowice
II miejsce – Paweł Krawczyk PSP Zawadzkie
Bieg na 600m
I   miejsce – Wiktoria Kalus  PSP Zawadzkie
II miejsce – Agata Spik  ZSG Żędowice
III  miejsce – Martyna Brol  PSP Zawadzkie
Bieg na 1000m
I   miejsce – Arek Bogusz  PSP Zawadzki
II miejsce – Kamil Szłapa  ZSG Żędowice
III  miejsce – Daniel Berg  PSP Zawadzkie
Rzut piłeczką palantową  - dziewczyny
I   miejsce – Patrycja Roter  ZSG Żędowice
II miejsce – Martyna Brol PSP Zawadzkie
III  miejsce – Marta Ziaja  ZSG Żędowice
Rzut piłeczką palantową  - chłopcy
I   miejsce – Szymon Helisz  ZSG Żędowice
II miejsce – Patryk Lechowicz  ZSG Żędowice
III  miejsce – Piotr Damas  PSP Zawadzkie
Skok w dal - dziewczyny
I   miejsce – Oliwia Piotrowska  PSP Zawadzkie
II miejsce – Patrycja Roter  ZSG Żędowice
III  miejsce – Paulina Pluder  ZSG Żędowice
Skok w dal - chłopcy
I   miejsce – Dawid Signus  ZSG Żędowice
II miejsce – Mikołaj Grycz  PSP Zawadzkie
III  miejsce – Robert Signus  ZSG Żędowice
Sztafeta 4x100m - dziewczęta
I   miejsce – sztafeta z PSP Zawadzkie
II miejsce – sztafeta z ZSG Żędowice (Paulina Pluder, 
Patrycja Roter, Agata  Spik, Marta Ziaja)  Sztafeta 
4x100m - chłopcy
I   miejsce – sztafeta z PSP Zawadzkie
II miejsce – sztafeta z ZSG Żędowice (Mariusz Cepok, 
Robert Signus, Adam Trojok, Daniel Kociok)  
Gratulujemy wszystkim wspaniałej sportowej postawy!

Wyżej, szybciej, dalej

Sukcesy Weroniki Koronczok
W marcu odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Niemieckiego. Tytuł laureata uzyskała w nim 
uczennica ZSG w Żędowicach, Weronika Koronczok. 
Znalazła się ona wśród dwunastki szczęśliwców, 
którzy w nagrodę w dniach 18-19 maja 2012 r. 
pojechali na wycieczkę do Wiednia. Przechadzając 
się zabytkowymi uliczkami mieli okazję poczuć  
niepowtarzalny klimat jednego z najpiękniejszych 
miast Europy. Duże wrażenie na wszystkich wywarły 
kościoły- XV-wieczna katedra św. Szczepana, 
Kościół Wotywny, czy kościół św. Ruprechta- 

najstarsza świątynia Wiednia. W kompleksie 
zamkowo-pałacowym Schönbrunn mieli sposobność 
zobaczyć piękny pałac- letnią rezydencję cesarzowej 
Marii Teresy, piękne ogrody i zachwycającą fontannę. 
Na każdym kroku mogli podziwiać majestat tego 
wspaniałego miejsca, które swój rozkwit zawdzięcza 
dynastii Habsburgów. To oni zbudowali pałac 
Hofburg- siedzibę władców Austrii czy słynną Operę 
Wiedeńską. Oprócz zwiedzania zawarli nowe 
znajomości, spróbowali wyśmienitej kuchni i poczuli 
się jak cesarz dzięki strojom z epoki Habsburgów. 
Choć wyjazd trwał tylko 2 dni, spędzili ten czas 
bardzo owocnie. Zgodnie przyznali, że z chęcią 
odwiedziliby jeszcze raz to zachwycające miasto nad 
pięknym, modrym Dunajem. W dniach 11-13 maja 
2012 r. Weronika Koronczok  uczestniczyła                      
w Centralnym Zlocie Laureatów XIX edycji 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Krajoznawczego ,,Poznajemy Ojcowiznę”, który 
odbył się w Prudniku. Otrzymała nagrodę specjalną 
Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK               
w Warszawie za pracę pt. ,,Dawne żędowickie wigilie”  
przygotowaną pod kierunkiem pani Eryki Kubicy. 
Laureaci wraz z opiekunami zwiedzili najciekawsze 
miejsca na Opolszczyźnie, m.in. Prudnik, Głogówek, 
Górę Św. Anny, Nysę oraz zamek w Brzegu.  Wrócili 
bardzo zadowoleni i pełni wrażeń, podkreślając 
wspaniałą organizację i miłą atmosferę tej imprezy.

Wiosenne prezentacje 2012
11 maja 2012 r. w Strzeleckim Ośrodku Kultury po 

raz czwarty odbył się Przegląd Amatorskich Zespołów 
Artystycznych i Solistów ,,Wiosenne Prezentacje”. 
Przegląd odbywał się w dwóch częściach. W pierwszej 
jury oceniało umiejętności taneczne zespołów                      
i solistów zgłoszonych do przeglądu, a w części drugiej 
umiejętności wokalne sol istów i  wokalno-
instrumentalne zespołów.  Uczestnicy zaprezentowali 
bardzo wysokie umiejętności.  ZSG w Żędowicach 
reprezentował zespół taneczny ,,Żędowianie”, który 
zdobył wyróżnienie. W drugiej części – ,,soliści”                  
I miejsce  zajęła Natalia Świerc śpiewając piosenkę 
Cristiny Perri ,,Jar of hearts” przy akompaniamencie 
Dawida Wąsika na fortepianie. 

Praca ucznia klasy czwartej Szymona Czecha 
zajęła III miejsce na szczeblu wojewódzkim                       
w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji 20 
lat Państwowej Straży Pożarnej ,,Jak nas widzą, tak 
nas malują”.

Sukces Szymona Czecha
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miejsce  25 lipca 1904 r. Tego dnia silna burza 
nawiedziła Żędowice. Nagle ucichła. Zawiał delikatny 
wiatr, który przywiał nisko lecącą chmurę. Osiadła 
ona na dachu szkoły. Budynek ogarnął  wielki blask 
widziany podobno aż w Pludrach oddalonych od 
Żędowic o około 17 km. Zbiegli się ludzie nie tylko               
z Żędowic, ale i z pobliskich miejscowości. Na oknie 
wyraźnie zaznaczył się obraz Matki Bożej                         
z Dzieciątkiem Jezus. Jednak nie wszyscy mogli 
zaobse rwować  t en  cud .  Zdene rwowan i  
niedowiarkowie rozbili szybę, niszcząc w ten sposób 
dowody. Została jednak wiara żędowiczan i… 
cudowny obraz  przywiez iony  poc iąg iem                          
z Częstochowy, zakupiony na pamiątkę „cudu                 
w Żędowicach”. Według przekazów, gdy był 
przewożony przez granicę, nic nie ważył. W związku 
z tym wierni nie zapłacili za niego w ogóle cła,                   
a wcześniej bardzo martwili się, że nie starczy im na 
to pieniędzy. Ksiądz Wajda chciał wziąć ten obraz do 
Kielczy, ale na szczęście jeden  z kupujących 
dowiedział się o  zamiarach księdza i postanowił 
czym prędzej uprzedzić ludzi o spisku. Szybko 
pojechał do Żędowic powozem. Nie wiadomo jak, ale 
przyjechał szybciej niż pociąg! Zwołał wszystkich 
parafian , którzy porzucili pracę w swoich 
gospodarstwach, przebrali się i poszli na stację 
kolejową, zabierając chorągwie i sztandary. Ksiądz 
był bardzo zdziwiony, gdy zobaczył pochód złożony     
z kilkuset osób. Nic nie mówił, tylko patrzył, jak 
zabierają obraz do Żędowic, wielbiąc Boga                       
i śpiewając maryjne pieśni. Obok „małego kościółka” 
stanął w 1950 roku nowy kościół. Wszyscy ludzie byli 
zaangażowani w jego budowę. Dzieci, które  miały 
przystąpić do pierwszej komunii w ramach zajęć 
katechetycznych nosiły cegły na budowę. Pracowali 
mężczyźni i kobiety, starsi i młodsi. Mimo że po wojnie 
brakowało surowców i  jedzenia, prace postępowały 
w bardzo szybkim tempie. Dlaczego podjęto taki 
ogromny trud? - ktoś zapyta. Odpowiedź jest prosta. 
Żędowiczanie uważali, że to właśnie dzięki 
modlitwom do Matki Bożej nasza miejscowość 
ocalała w czasie wojny. Chcieli Jej podziękować                
i wybudowali wspaniały kościół. Przeszedłem 
Beblikową drogą od Dzwonka do małego i dużego 
kościoła. Poczułem więź z dawnymi mieszkańcami 
Żędowic, którzy za wszelka cenę chcieli mieć swój 
własny kościół.  Podziwiam ich upór i determinację. 
Czy nas, współczesnych, stać byłoby na takie 
świadectwo wiary? Miejsca, które opisałem, są 
częścią historii naszej miejscowości. Jestem 
wdzięczny babci, że przede mną tę historię odkryła. 
Zapraszam do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej               
w Żędowicach.

Bibliografia:
1. „Żędowice ziemia i ludzie’’ – pod redakcją Joachim 
Szulc , wydawnictwo PiT, rok 2000;
2. „Cud w Żedowicach” – KS. Józef Żyłka, 
wydawnictwo św. Krzyża w Opolu, 
3. Internet

Moja wieś - moje miejsce
W maju rozstrzygnięto III edycję konkursu „Moja 

wieś  moje miejsce III”. Konkurs na najlepszą pracę 
opisującą walory historyczne, społeczne i kulturalne 
terenu LGD „Kraina Dinozaurów” adresowany był do 
uczniów szkół gimnazjalnych z terenu 7 gmin 
Lokalnej  Grupy Działania:  Chrząstowice, 
Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, 
Zawadzkie, Zębowice. Do tegorocznej edycji 
zgłoszono 36 prac napisanych pod okiem 15 

W grudniu ubiegłego roku moja parafia,  
Żędowice, w końcu doczekała się konsekracji 
naszego – jak mówimy – „nowego  kościoła” pod 
wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Z tej okazji 
przeprowadzono w nim gruntowny remont, po którym 
spełnił on wszystkie kanoniczne warunki, aby mogła 
odbyć się wspomniana konsekracja. Nie obyło się 
oczywiście bez czasowych utrudnień związanych              
z remontem, ale nikomu z wiernych nawet do głowy 
nie przyszło narzekać. Podczas nabożeństwa 
konsekracyjnego zaczęło nękać mnie pytanie – jak to 
się właściwie zaczęło? W moim domu, pewnie jak              
w każdym, najlepszym źródłem informacji jest 
babcia. Dlatego natychmiast po powrocie z kościoła 
zarzuciłem ją mnóstwem pytań dotyczących historii 
naszej parafii. Babcia powiedziała mi, że nasz kościół 
czekał na konsekrację wiele lat. I to właśnie dzięki 
ostatniemu remontowi stało się możl iwe   
poświęcenie go Bogu. Po długim namyśle 
postanowiłem przejść ,,drogą wiary dawnych 
żędowiczan”, odwiedzając związane z nią miejsca. 
Wyruszyłem ulicą Strzelecką w stronę ,,Beblikowej 
drogi”. Śmieszna nazwa - prawda? Ciekawiło mnie, 
skąd się wzięła. I znowu zaczerpnąłem informacji              
z wiarygodnego źródła. Nie, nie z Internetu, tylko od 
mojej babci. Wytłumaczyła mi ona, że ludzie idący na 
mszę  w czasie długiej i żmudnej drogi mówili, 
plotkowali - czyli po śląsku ,,beblali”, umilając sobie    
w ten sposób drogę. Okazuje się zatem, że 
oryginalna nazwa wzięła się z potocznej mowy… 
Niby proste, ale nie zawsze można trafić samemu                
z odpowiedzią -  dlatego warto pytać. „Przy tej drodze 
znajduje się bardzo istotny punkt – mówi babcia – 
mała, dwukondygnacyjna  kapliczka zwana 
„Dzwonkiem”. Nazwa wywodzi się  od małej 
sygnaturki znajdującej się  na  jej szczycie.  Została 
wybudowana najprawdopodobniej w XVIII wieku                 
i odgrywała w życiu żędowiczan bardzo ważną rolę.  
W tym miejscu odprawiano nabożeństwa ku czci 
Najświętszej Marii Panny oraz - na głos sygnaturki 
(„dzwonka”) -  gromadzono się, aby razem wyruszyć 
na mszę świętą do oddalonej o 11,5 km Jemielnicy.  
Dlaczego dawni żędowiczanie właśnie tam szli? „Nie 

dlatego, że jemielnicki kościół był większy czy 
ładniejszy, albo tamtejszy proboszcz głosił głębsze 
kazania” – wyjaśnia babcia. „Po prostu w Żędowicach 
nie było kościoła!” Dzisiaj owa sygnaturka znajduje 
się na placu kościelnym i nosi ślad II wojny światowej 
– dziurę po kuli. Na  granicy Żędowic z Barutem do 
dziś  znajduje się krzyż żegnający ludzi udających się 
na ,,pielgrzymkę” do Jemielnicy. ,,W krzyżu jest 
nadzieja nasza” - głosi na nim napis. Droga do 
Jemielnicy  była długa, męcząca, a w lasach czyhały 
dzikie zwierzęta. Zimy były mroźne, a nie wszystkich 
było stać na powozy i grube futra. Wierni nie mieli 
łatwo. Uważam, że niewielu z nas odważyłoby się 
wybrać dziś w taką podróż. Jak silna musiała być 
zatem ich wiara!  „Teraz musisz udać się pod mały 
kościółek  – mówi babcia – bo to dalsza część 
historii”. Jak się okazuje, w XIX wieku mieszkańcy 
Żędowic zaczęli starania o przyłączenie wsi do parafii 
w  sąsiedniej Kielczy. Wnieśli o to prośbę do biskupa, 
który wyraził swoją zgodę. Niestety jednak -  „nic, co 
dobre, nie trwa wiecznie”. Gdy księża z Kielczy 
przeszli na stronę Kulturkampfu,  mieszkańcy 
Żędowic, na znak sprzeciwu, zaczęli znowu 
odprawiać nabożeństwa maryjne przy swoim 
„Dzwonku”. Opuszczeni duchowo wierni na 
szczęście znaleźli opiekuna. Ich sytuacją 
zainteresował się ksiądz Lebek z parafii  w Wiśniczu. 
Zgromadzi ł  on delegację składającą s ię                            
z poważanych żędowiczan i wysłał ich do biskupa              
z  ponowną prośbą o stworzenie paraf i i                             
w Żędowicach.  Mimo sprzeciwu proboszcza                      
z Kielczy wierni uzyskali wtedy zgodę na 
wybudowanie w Żędowicach tak zwanej  Bethalle,  
czyli sali modlitewnej. „Według legendy – mówi 
babcia – pewien żędowicki gospodarz, prowadząc 
bydło zauważył, że krowy w pewnym miejscu jego 
pola klękają i nie można ich zmusić do ruszenia                
w dalszą drogę. Odczytał to jako znak Boga                        
i podarował swoje pole pod budowę domu modlitwy ”.  
Nie mając żadnych specjalistycznych narzędzi, ale  
za to wiele wiary, chęci i motywacji do  działania, 
praktycznie natychmiast mieszkańcy rozpoczęli 
budowę, która bardzo szybko postępowała. Po jej 
ukończeniu, w 1886 roku,  nie uzyskali takiego 
efektu, o jaki im - według mnie - chodziło. Marzyli 
przecież o świątyni. Jednak budowla ta dobrze 
służyła mieszkańcom Żędowic,  przetrwała do dziś             
i obecnie wszyscy mieszkańcy znają ją jako „mały 
kościołek”. Wierni chętnie gromadzą się w nim przed 
lub po nabożeństwach na osobistej modlitwie. Klęczę 
w małym kościółku przed ołtarzem, nad którym 
znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Wpatrzony w niego modlę się za 
zdrowie  całej rodziny, gdyż od wieków przypisuje się  
temu obrazowi cudowną moc, czego dowodem są 
liczne wota zawieszone wokół niego. „Wiele 
niesamowitych historii wiąże się z tym obrazem” – 
przypominają mi się  słowa babci. Ponoć został on 
zakupiony przez mieszkańców mojej miejscowości 
na pamiątkę niezwykłego objawienia, które miało 

nauczycieli. Cztery prace pochodziły                 
z gminy Zawadzkie. Wszystkie zostały 
nagrodzone i wyróżnione. W kategorii 
Ciekawe miejsce LGD Kraina Dinozaurów   
II miejsce zdobyła praca Michała Włodarza   
z ZSG Żędowice, pt: „Od „Dzwonka” do 
dużego kościoła  droga wiary dawnych 
Żędowiczan, napisana pod okiem Anity 
Stachowskiej. W kategorii „Osoba, która w 

szczególny sposób przyczyniła 
się bądź przyczynia do rozwoju 
l u b  p r o m o c j i  K r a i n y  
Dinozaurów” na drugim miejscu 
uplasowała się praca napisana 
przez Katarzynę Pankiewicz               
z ZSG Żędowice pt: „Edyta Koj 
to nie tylko Ślązaczka roku”, 
napisana pod opieką Jolanty 
Baron. W trzeciej kategorii 
opowiadanie lub legenda 
podkreślające specyfikę i historię terenu 
LGD też drugie miejsce zdobyła praca 
napisana przez Monikę Wąsik z PG Nr 1 
w Zawadzkiem pt. „O kuźnikach, 
wichurze i krasnalach”, napisana pod 
okiem Teresy Kemskiej. Specjalne 
wyróżnienie otrzymała praca autorstwa 
Barbary Kemskiej z PG Nr 1 Zawadzkie, 

pt.„Śląski Katyń”. Celem konkursu jest głównie 
zainteresowanie młodzieży sprawami lokalnymi, 
zdobycie informacji  na temat ciekawych,                         
a nieznanych do tej pory osób, miejsc i legend 
znanych  m ieszkańcom LGD,  uzyskan ie  
charakterystyk, opisów i zdjęć szczególnych miejsc, 
opowiadań i osób z terenu LGD, zdobycie materiałów 
do stworzenia publikacji promujących LGD. Poniżej 
prezentujemy pracę Michała Włodarza z Żędowic.

Od „Dzwonka” do dużego kościoła - droga wiary dawnych żędowiczan
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Kiedyś ludzie jeździli za miasto na majówki, dziś 
organizują na działkach i w ogrodach grille, które są 
dobrą okazją do spędzenia czasu z rodziną                       
i znajomymi. Taką okazją była również VII Majówka           
z Rodziną. Na festyn zorganizowany przez  Zespół 
Parafialny CARITAS i Radę Parafialną  przy parafii 
św. Rodziny w Zawadzkiem przyszło bardzo wielu 
naszych mieszkańców, i nie tylko. Wszyscy bawili się 
świetnie, bo każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były 
występy Zespołu Exodus, uczniów z Zespołu Szkolno 
Gimnazjalnego w Żędowicach, Zespołu Teatralnego 

Majówka z Rodziną

Organizatorzy „Majówki z Rodziną” składają 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania festynu. 
Serdeczne podziękowania składamy wykonawcom, 

z PSP w Zawadzkiem, Orkiestry Dętej Miasta i Gminy 
Zawadzkie”, a wieczorem rozbawił nas zespół „Duo 
Fenix-Dwa Fyniki” i można było potańczyć przy 
muzyce zespołu Synteza. Nie zabrakło jak zwykle 
Loterii Fantowej, w której każdy los wygrywał,                   
a główną wygraną był rower. Nie zabrakło również 
smakowitych wypieków i kiełbaski z grilla.

których mogliśmy podziwiać. Podziękowania 
kierujemy również w stronę wszystkich osób, które 
upiekły ciasto, przyniosły fanty, panom którzy stawiali 
namiot, osobom które przygotowały dekoracje                  
i nagłośnienie. Paniom i panom z CARITASU, którzy 
bezpośrednio pomagali w przygotowaniach oraz 
obsłudze. Podziękowania należą się również Agencji 
Ochrony oraz Paniom za zabezpieczenie opieki 
medycznej.

WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO                    
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

31 maja (ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA) 
odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej                     
w Zawadzkiem happening profilaktyczny pod 
hasłem: „Papieros szkodzi zdrowiu”. Rozpoczął go 
apel, podczas którego rozdane zostały dyplomy                
i nagrody dla klas, które wykonały 
najciekawsze plakaty o tematyce 
antytytoniowej (I miejsce – kl. 2b, II 
miejsce – kl.1c, III miejsce – kl. 3b). W 
starszej grupie wiekowej I miejsce 
zajęła kl. 4c, II miejsce kl. 4b, III 
miejsce kl. 4a. Uczniowie obejrzeli 
również przygotowane przez Teatrzyk 
Świetlicowy przedstawienie pt.:              
„O koc ie ,  k tóry  pa l i ł  fa jkę” .  
Najważniejsze okazało się jednak 
przejście ulicami miasta, podczas 
którego uczniowie, niosąc wykonane 
przez siebie transparenty wzywające 
do niepalenia, skandowali, często 
spontanicznie, hasła o tematyce 
antytytoniowej. W przemarszu udział 

Happening profilaktyczny „Papieros szkodzi zdrowiu”
wzięli wszyscy uczniowie klas I-III, 
przedstawiciele klas IV-VI oraz nauczyciele. 
Uczniowie wręczali również ulotki dotyczące 
szkodliwości palenia rodzicom i opiekunom 
przyprowadzającym dzieci do szkoły. 

Wszyscy mogli zapoznać się                
z  informacjami dotyczącymi 
szkodliwości dymu tytoniowego 
oglądając plakaty i czytając gazetkę 
informacyjną umieszczone przed i w 
budynku szkoły.

 H a p p e n i n g  s t a n o w i ł  
podsumowanie całorocznych 
działań związanych z realizacją 
p r o g r a m ó w  e d u k a c j i  
antynikotynowej: „Nie pal przy mnie 
proszę” (program realizowany w 
klasach I-III) oraz „Znajdź właściwe 
rozwiązanie” (program realizowany 
w klasach IV-VI). Oba programy są 
real izowane we współpracy                   
z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich i goszczą 
w naszej szkole już od kilku lat. Głównym celem 
programów jest dostarczenie uczniom i ich rodzicom 
wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu i wdychania 
dymu tytoniowego oraz zdobycie umiejętności 
zapobiegających staniu się biernym lub czynnym 
palaczem. W ciągu całego roku szkolnego 
podejmowane były liczne działania w tym kierunku: 
zajęcia w klasach prowadzone przez wychowawców                        
i nauczycieli, pedagoga szkolnego, pielęgniarkę 
szkolną, nauczyciela świetlicy szkolnej; konkursy 
plastyczne; akcje informacyjne dla rodziców.

Uważamy, że omawiany tutaj temat powinien być 
ważny dla każdego. Palących zachęcamy do refleksj, 
i a niepalącym przypominamy, że mają prawo 
mieszkać, bawić się i uczyć oraz pracować                     
w atmosferze wolnej od dymu tytoniowego.

Koordynatorzy programu: 
Małgorzata Żuchowska 

Danuta Bartosik
Barbara Michael – Konarska

Marzena Jaskólska
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Maksymilian Labus

Pierwsza Komunia Święta
Jesteśmy dumni, że możemy się pochwalić 

kolejnym sukcesem. Damian Koj, który urodził się                
1 czerwca 1974 r. i mieszkał w Zawadzkiem, stał się 
amatorskim wykonawcą ukochanej przez siebie 
literatury i muzyki. Zadedykował swojej matce tomik 
poezji „Notatki spod smutnego nieba”, choć jak 
twierdzi największą inspiracją do twórczego działania 
jest jego córeczka Helenka. Tomik podzielony jest na 
cztery części: Świat Bauhausu, Drzewo kosmiczne, 
Smutne nieba oraz Szczęście i inne choroby 
psychiczne. Damian zachęca nas do zatrzymania 
się, głębszego spojrzenia na świat, do zastanowienia 
się nad tym, co wokół nas, do refleksji w leśnej ciszy. 
W imieniu autora zachęcamy do lektury, która do 
nabycia jest w zawadczańskiej ksiegarni przy                
ul .  Opolskiej lub bezpośrednio u autora 
damiankoj@hotmail.com.

Poeta z Zawadzkiego

Informujemy, że w okresie wakacji ( od 30.06. do 
31.08 ) zmianie ulegnie rozkład jazdy komunikacji 
gminnej.W dni powszednie – od poniedziałku do 
piątku, komunikacja kursować będzie tak jak                  
w soboty. Kursy w soboty oraz niedziele i święta 
pozostaną bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana w rozkładzie jazdy komunikacji 
gminnej w okresie wakacji 

Parafia pod wezwaniem Św. Rodziny w Zawadzkiem

fot. Karolina Polaczek

Foto Emil
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Dzień Hutnika
Pierwszy krzyż drewniany został ustawiony 

przez członków NSZZ Solidrność w 1981 roku              
z okazji pierwszej mszy św odprawionej za 
hutników na terenie huty z myślą że od tej pory co 
roku Dzień Hutnika będzie rozpoczynał się przy 
tym krzyżu.
Krzyż drewniany został zamieniony na metalowy 
w 1996r, który został wykonany przez 
pracowników wydziału konstrukcji stalowych. 
Nowy krzyż, który stoi do dziś poświęcił podczas 
mszy św z okazji dnia hutnika 1996 r. ks Biskup 
Ordynariusz Alfons Nosol.
Krzyż na terenie hutniczym jest niewątpliwie 
symbolem Solidarności hutniczej i symbolem 
walki o godność i poprawę bytu pracowników. 

Nie udało się zrealizować postanowienia                  
z roku 1981 aby w Dzień Hutnika msze święte 

odbywały się pod krzyżem, jednak 
NSZZ Solidarność przy Walcowni Rur 
Andrzej każdego roku rozpoczyna 
obchody Dnia Hutnika od złożenia 
kwiatów i zapalenia zniczy pod krzyżem 
hutniczym oddając hołd fundatorom 
krzyża oraz hutnikom którzy  ,,walczyli " 
w imię prawdy i sprawiedliwości dla 
dobra huty i wszystkich pracowników.

Obchody dnia hutnika są o wiele 
skromniejszy niż za czasów huty przed 
upadłością,  jednak pracownicy 
Walcowni Rur Andrzej będą zawsze 
uważać się za hutników i kultywować 
tradycje hutnicze Zawadzkiego.

Eine lange, schöne aber auch 
anstrengende Zeit geht zu Ende

Im August des Jahres 1997 erreicht uns, das 
heisst ,  d ie Eheleute Jörg und Gertraud 
Schwerdtfeger, ein Hilferuf aus Zawadzkie. Das Dorf 
Populau ist, wie viele andere Orte auch, 
überschwemmt, die Bewohner stehen teilweise vor 
d e m  “ N i c h t s ” .  E s  w a r d e n  M ö b e l ,  
H a u s h a l t s g e g e n s t ä n d e ,  W ä s c h e ,  
Waschmaschinnen, Kühlschränke usw. benötigt. Wir 
schalteten in der Zeitung eine Annonce, und die 
Bewohner des Kreises Bad Liebenwerda spendeten 
alles was sie entbehren konnten. Aus dieser Aktion 
e n t s t a n d  e i n e  d a u e r n d  a n h a l t e n d e  
Spendenbereitschaft für die sozial benachteiligten 
Bürger aus Zawadzkie und Umgebung. Besonders 
das Caritasheim wurde von den Bürgern 
Wahrenbrück unterstützt. Nun sind wir auch 15 Jahre 
älter geworden, und haben aus gesundheitlichen 
Gründen die Pflege der Partnerschaft zwischen den 
Städten Wahrenbrück und Zawadzkie an eine 
jüngere Generation übergeben. Wir bedanken uns 
bei unseren schlesischen Freunden für das uns 
entgegen gebrachte Vertrauen.

Jörg und Gertraud Schwerdtfeger 

W sierpniu 1997 roku dotarła do nas                           
z Zawadzkiego, do małżeństwa Jörga i Gertraud 
Schwerdtfeger, informacja o potrzebie udzielenia 
pomocy. Wieś Popielów, podobnie jak wiele innych 
miejscowości znalazły się pod wodą, niektórzy 
mieszkańcy zostali bez środków do życia. Potrzebne 
są meble, artykuły gospodarstwa domowego, pralki, 
lodówki. Zamieściliśmy w gazecie ogłoszenie                     
i mieszkańcy powiatu Bad Liebenwerda podarowali 
wszystko co im zbywało. Akcja zapoczątkowała 
trwałą gotowość do współpracy dla potrzebujących 
mieszkańców z Zawadzkiego i okolicy. Szczególnie 
Dom Pomocy Społecznej był wspierany przez 
mieszkańców Wahrenbrück. Jesteśmy teraz 15 lat 
starsi i z przyczyn zdrowotnych przekazaliśmy 
pielęgnowanie partnerstwa pomiędzy Zawadzkiem               
i Wahrenbrück młodszej generacji. Dziękujemy 
naszym przyjaciołom ze Śląska za okazane zaufanie.

Gmina Zawadzkie od roku 1999 utrzymuje 
oficjalne partnerskie kontakty z niemieckim 
Wahrenbrück. Są to nie tylko kontakty służbowe 
wynikające z umowy partnerskiej, ale bardzo 
przyjacielskie gesty strony niemieckiej. Pani 
Gertraud Schwerdtfeger dwa razy do roku 
przyjeżdżała do nas z darami dla podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wychowanków 
Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Jesteśmy 
jej bardzo wdzięczni za liczne dary oraz zawsze miłe 
słowa.

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

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



12

A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom 

6

Jubilatki
Aż trzy jubilatki świętowały w maju jubileusz 90 

urodzin. Pierwsza, pani Agnieszka Mrugała mieszka 
w Zawadzkiem. Jest niesamowitą osobą,                         
z ogromnym poczuciem humoru. Pomimo wieku jest 
pełna optymizmu, którym potrafi zarazić osoby 
przebywające w jej towarzystwie. Pani Agnieszka 
urodziła się w Jemielnicy. Chociaż życie jej nie 
rozpieszczało zawsze z optymizmem podchodzi do 
życia. W zawadczańskiej hucie przepracowała 27 lat 
w narzędziowni na wydziale remontowym. Jubilatka 
jest w pełni sprawna, jeździ na rowerze, sama robi 
zakupy i czyta bez okularów. Jej recepta na 
długowieczność to zdrowa dieta: na śniadanie 
kanapka z serem i kawa. Doczekała się dwójki dzieci, 
3 wnuków i 2 prawnuków. 

W tej samej klatce co pani Agnieszka, mieszka 
druga jubilatka, pani Mieczysława Szymatycka. 
Jubilatka pochodzi z Opoczna. Nie miała lekkiego 
życia. Jako młoda kobieta została oddelegowana do 
przymusowych robót. Przez 5 lat pracowała w 
gospodarstwie w okolicach Grodkowa. Tam poznała 
przyszłego męża.  W Zawadzkiem mieszka od 1953 
roku. Pracowała w hucie jako telefonistka, operator 
wózka akumulatorowego, spawacz i suwnicowa.              
W wieku 55 lat przeszłą na emeryturę. Od 23 lat jest 
wdową. Doczekała się 1 córki i 2 wnuków. Nigdy w 
życiu się poddawała, dlatego przetrwała wszystkie 
zawirowania jakie los jej zgotował. Jubilatka jest 
podopieczną Związku Bojowników o Wolność                     
i Demokrację. 

Trzecia majowa jubilatka Anna Kokot pochodzi               
i mieszka w Kielczy. Mieszka razem z córką Barbarą             
i zięciem. Wychowała się w wielodzietnej rodzinie, 
miała 9 rodzeństwa. Jest w bardzo dobrej kondycji, 
pogodna i uśmiechnięta. Bardzo lubi słuchać radia. 
Doczekała się 2 wnuków i 4 prawnuków. Wszystkim 
dostojnym jubilatkom życzymy dużo zdrowia, pogody 
ducha i niegasnącego optymizmu. 

Siłownia Maxmimus
1 czerwca odbyły się w siłowni Maximus dni 

otwartych drzwi dla wszystkich mieszkańców gminy             
i nie tylko. Można było poćwiczyć pod okiem  
wykwalifikowanego instruktora, skorzystać z pomocy 
w ułożeniu planu treningowego, jak również pomoc                   
w ułożeniu diety. Działania takie mają na celu 
pokazanie jak można spędzić przyjemnie i miło czas 
poprawiając kondycję i spalić zbędnych kilka 
kilogramów. W godzinach 
wieczornych odbyło się 
wyciskanie sztangi leżąc 
połową wagi swojego 
ciała. W zawodach wzięło 
udział 19 zawodników.              
1 miejsca remisowo zajęli 
Kamil Kulej i Daniel 
Szankowski z wynikiem 
8 7  p o w t ó r z e ń .                        
W dogrywce wyciskali 
m a k s y m a l n y  c i ę ż a r                  
i  równ ież  za l i czy l i :                      
w pierwszym 110 kg,                    
w drugim 130, w trzecim 
150 kg. Drugie miejsce 
zajął  Damian Szper                
z wynikiem 68 powtórzeń, 
natomiast na trzecim 
miejscu uplasował się 
Marcin Kołodziejczyk              

z wynikiem 64 powtórzeń. Sędziami zawodów byli 
Leszek Rejek oraz organizator, a jednocześnie 
właściciel siłowni Marcin Bula. Najlepsza trójka 
została nagrodzona medalami i dyplomami, jak 
również odżywkami i miesięcznymi karnetami na 
siłownię i saunę. Każdy z uczestników otrzymał 
napoje izotoniczne.
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Zawadczańska podstawówka

W piękny, majowy poniedziałek ekipa najlepszych 
l e k k o a t l e t ó w  n a s z e j  s z k o ł y,  w y ł o n i o n a                             
w Mistrzostwach Gminy w Żędowicach pod opieką 
pani Bożeny Baranowskiej udała się na zawody                
w Strzelcach Opolskich. Nastroje w drużynie były 
różne. Nasza drużyna to uczniowie i uczennice klas 
4- 6 naszej szkoły. Niektórzy po raz pierwszy byli na 
tak dużej imprezie sportowej. W każdej konkurencji 
rywalizacja była zażarta. Startowali najlepsi z siedmiu 
gmin naszego powiatu. W każdej konkurencji 
minimum dwudziestu zawodników lub zawodniczek. 
Nasza drużyna w składzie: Oliwia Piotrowska, Kamila 
Zyzik, Paulina Marczyńska, Paulina Ochwat, Wiktoria 
Kalus, Karolina Bock, Martyna Brol, Maciej 
Szewczyk, Mikołaj Grycz, Kamil Mann, Jakub 
Kukowka, Martin Krawiec, Adam Kalinowski, 
Arkadiusz Bogusz dzielnie reprezentowała naszą 
szkołę oraz gminę. Nasze sztafety 4x100 dziewcząt i 
chłopców ”stanęły na pudle”. Dziewczyny były trzecie 
chłopaki drugie i uzyskali awans do Mistrzostw 
Województwa. Jednak największą niespodzianką był 
sukces Oliwii Piotrowskiej w skoku w dal. Oliwia 
wygrała zawody powiatowe skacząc tylko trzy razy                
w dal na zawodach gminnych do piasku. Jako jedyna 
dziewczynka w powiecie skoczyła ponad cztery 
metry. Zimą, trenując w sali gimnastycznej Oliwia 
przeskakiwała zeskok lekkoatletyczny i wszystkie 
dostępne materace. Nie posiadamy skoczni w dal, 
bieżni na sto metrów ani bieżni do treningu sztafet. Co 
by to było gdyby… Nasze dzieciaki są pełne zapału i 
mam nadzieję, że nie będą musieli oglądać skoczni           

„Jak nasi na olimpiadzie rządzili...”
w dal lub bieżni lekkoatletycznej tylko w telewizji. 
Mówi się, że lekka atletyka to” królowa sportów”. Ale 
niedługo chyba uczniowie będą uczyli się konkurencji 
lekkoatletycznych z telewizyjnych transmisji. Oliwia 
Piotrowska i nasze chłopaki w sztafecie 6 czerwca 
wystartują w Mistrzostwach Województwa.  Będę 
tam z nimi i mam nadzieję, że nie zestresuje ich 
tartanowa bieżnia, rozbieg i trenujący koledzy                
w „wypasionych” strojach lekkoatletycznych.

Matematyka jest super!
Takimi słowami zakończyła swoje zmagania                 

z matematyką w czasie X Powiatowej Olimpiady 
Matematycznej uczniów klas I- III w Jemielnicy, 24 
maja br. Ania Kot  – uczennica klasy 3b PSP                     
w Zawadzkiem, zajmując I miejsce w powiecie                
w kategorii klas trzecich. Z pewnością podobnie myśli 
Michał Loński – uczeń klasy 1c PSP w Zawadzkiem, 
który także okazał się najlepszym matematykiem 
powiatu strzeleckiego w kategorii klas pierwszych. 
Na podium znaleźli się jeszcze Agnieszka Kłys z kl. 
3b PSP w Zawadzkiem (II miejsce), Mikołaj Pamuła             
z kl. 3a PSP w Zawadzkiem (III miejsce) oraz Martyna 
Jamrozik z kl.2 ZSG w Żędowicach (III miejsce). 
Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów, 
zwłaszcza, że rywali było blisko 70, a najwięcej 
nagrodzonych było właśnie z gminy Zawadzkie. Aby 
wziąć udział w tym prestiżowym już konkursie, 
wcześniej należało zostać laureatem gminnego 
konkursu, który w naszej gminie odbywał się już po 
raz jedenasty - 10 maja br.  Oto lista laureatów:
KLASA PIERWSZA:
1. MICHAŁ LOŃSKI    PSP Zawadzkie
2. MAJA KRAWCZYK    PSP Zawadzkie
3. SZYMON CYBULSKI  PSP Zawadzkie
KLASA DRUGA:
1. MARTYNA JAMROZIK   ZSG Żędowice                                                                    
2. KATARZYNA KASPRZAK PSP Zawadzkie  
3. KAMIL LABUS        ZSG Żędowice 
KLASA TRZECIA:
1. ANNA KOT           PSP Zawadzkie    
2. AGNIESZKA KŁYS     PSP Zawadzkie    
3. MIKOŁAJ PAMUŁA    PSP Zawadzkie   

                                                      Katarzyna Sztęborowska
                                                                           Organizator

Matematyczne sukcesy
Od kilku już lat uczniowie z PSP w Zawadzkiem 

startują w prestiżowym międzynarodowym 
konkursie KANGUR MATEMATYCZNY, którego 
głównym organizatorem jest stowarzyszenie 
Kangourou Sans Frontie’res z siedzibą w Paryżu,              
a koordynatorem szkolnym konkursu Katarzyna 
Sztęborowska Nad organizacją konkursu w Polsce 
czuwa Polskie Towarzystwo Upowszechniania 
Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. Konkurs 
p r z e z n a c z o n y  j e s t  d l a  u c z n i ó w  s z k ó ł  
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Ma 
charakter jednorazowego testu o różnym stopniu 
trudności i odbywa się w sześciu kategoriach 
wiekowych. W tym roku intelektualna zabawa, jakim 
stał się „Dzień Kangura”, przypadła 15 marca – 
wtedy to uczniowie wszystkich krajów rozwiązywali 
te same zestawy zadań, w tym też Agnieszka 
Poliwoda z kl. 6b PSP w Zawadzkiem – tegoroczna 
laureatka konkursu w kategorii BENIAMIN. Została 
ona zaproszona wraz ze swoją nauczycielką 
matematyki – Alicją Duszą - na uroczystą galę 
wręczenia nagród w Urzędzie Marszałkowskim             
w Opolu 31 maja br. Siedmioro innych uczniów PSP 
w Zawadzkiem zdobyło wyróżnienia: Maciej 
Szewczyk (6a), Szymon Kochanek (6b), Paweł 
Krafczyk (4b), Jakub Górecki (4c), Anna Kot (3b), 
Jakub Ludwig (3b) i Agnieszka Kłys (3b). Gratulacje!

Natalia Machelska zwyciężyła śpiewająco

23 maja w 
k l a s i e  I I a  
miała miejsce 
w s p a n i a ł a  
uroczystość- 
D Z I E Ń  
M AT K I !  N a  
i m p r e z ę  
p r z y b y ł y  
w s z y s t k i e  
" k l a s o w e "  

m a m y  i  z  z a c h w y t e m  
obserwowały popisy aktorskie 
swoich pociech. Mamusie 
zostały obdarowane również 
przez swoje dzieci prezentami. 
Wszyscy - i mali, i duzi- 
zadowoleni wracali do domów.

Dzień Matki

11 maja 2012 r. odbył się w Strzelcach Opolskich 
IV Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych         
i Solistów „WIOSENNE PREZENTACJE”. Celem  
imprezy było:
- prezentacja, konfrontacja i promocja dokonań 
amatorskich zespołów artystycznych  i solistów 
działających na terenie powiatu strzeleckiego,
- podnoszenie poziomu artystycznego,
- rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
Naszą gminę w kategorii zespołów tanecznych              
i wokalno – tanecznych w tańcu „Polonez”, 
reprezentował zespół Taneczny "Figiel- Migiel"             
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem. 
Członkami zespołu są uczniowie klasy Ic, a więc 
najmłodsi przedstawiciele braci szkolnej, którzy 
przygotowywani są przez Grażynę Winkler.                
W kategorii soliści- przedstawicielka Małych Aktorów 
- Natalia Machelska pod kierunkiem opiekuna 
zespołu- Grażyny Machelskiej zajęła 1. miejsce. 
Natalia zaśpiewała piosenkę "Małe tęsknoty". Natalia 
dostała się do finału wojewódzkiego IV Przeglądu 
Twórczości Artystycznej "Młode Opole"- 4 edycja.            
2 czerwca 2012 r. na Rynku obok Ratusza w Opolu 
odbył się Konkurs Wokalny. Do konkursu solistów 
zgłosiła się rekordowa liczba wokalistów w naszej 
czteroletniej historii. Z grupy 96 osób musieliśmy 
przeprowadzić wstępne eliminacje, bo nie sposób 
byłoby w ciągu jednego dnia przesłuchać wszystkich i 
ocenić. Zmagania solistów podzieliliśmy na kategorie 
wiekowe. Wzięło w nich udział w sumie 56  – mówi 
Wojciech Lasek, prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Perkusyjnego, organizator festiwalu „Młode Opole”. 
W jury ścisłego finału zasiedli: Anna Panas - polska 
piosenkarka jazzowa, bluesowa i pop, autorka 

tekstów i muzyki; Jarosław Wasik- aktor-wokalista         
i kulturoznawca, z zamiłowania dziennikarz, autor 
tekstów oraz Edward Spyrka- dyrygent, autor muzyki, 
wielokrotny kierownik muzyczny i juror opolskiego 
festiwalu. W kategorii szkół podstawowych I miejsce 
wyśpiewała NASZA - NATALIA MACHELSKA! 
Gratulujemy Natalii oraz p.Grażynie Machelskiej, 
która jest przede wszystkim jej mamą ale również 
“menadżerem”. 
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Mistrzowie lotów gołębi dorosłych z Sekcji Kielcza

Mistrzowie Sekcji Zawadzkie

W roku 2012, kontynuując rozpoczęte działania, 
po raz drugi, w tym samym terminie: od 26 maja do                  
1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), na 
podobnych zasadach zorganizowany został 
Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XVIII 
Sportowy Turniej Miast i Gmin. Pod patronatem 
Burmistrza Zawadzkiego przygotowany został bogaty 
program sportowy, turystyczny i rozrywkowy dla 
przedszkoli, szkół, firm, zakładów pracy i urzędów 
stwarzając warunki do aktywności ruchowej. 
Niezmiennie celem głównym imprezy jest aktywizacja 
ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, 
szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie 
ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie 
trybu życia. Aktywność fizyczna to jeden                           
z najistotniejszych elementów zdrowego stylu życia,      
a jej brak lub niedostateczna ilość może prowadzić do 
poważnych zaburzeń zdrowotnych. W przypadku 
dzieci i młodzieży jest to szczególnie niebezpieczne, 
gdyż brak ruchu może zakłócić właściwy rozwój 
młodego organizmu. Tymczasem mijający wiek 

Ruch to zdrowie
d w u d z i e s t y,  a  p r z e d e  
wszystkim jego druga połowa, 
upływa nam... na siedząco. 
Sport to jedna z dziedzin 
ludzkiego bytu, będąca bez 
wątpienia nośnikiem wielu 
wartości, jego uprawianie 
może pozytywnie wpływać na 
s t y l  ż y c i a .  R u c h  t o  
doskonalenie ciała i ducha, to 
r o d z a j  a k t y w n o ś c i  
zaspakajający w szlachetny 
sposób potrzebę rywalizacji                       
i osiągania wyników. Sport 
p r z y c z y n i a  s i ę  d o  
prowadzenia zdrowego pod 
każdym względem trybu 
życ i a .  War to  i  t r zeba  
zachęcać do niego dzieci                     
i młodzież, aby ich aktywność 
nie ograniczała się tylko do  

ćwiczeń... kciuka na przyciskach pilota telewizora. 
Poza tym, sport po prostu sprawia, że nasze 
samopoczucie jest znacznie lepsze, że bardziej 
cieszymy się każdym dniem. Dlatego warto go 
uprawiać, warto uczyć nawyku aktywnego życia swoje 
pociechy, by i one korzystały z jego dobroczynnego 
wpływu w swoim życiu.  W Sportowym Turnieju Miast            
i Gmin startować mogli wszyscy mieszkańcy danego 
miasta – osoby dorosłe, przedszkolaki, uczniowie 
szkół, studenci, pracownicy firm działających                     
w Zawadzkiem. Program imprez w ramach 
EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU był bardzo 
szeroki, dostosowany dla dzieci  i dorosłych. Można 
było wziąć udział w turniejach piłki nożnej i ręcznej                     
w regatach kajakowych lub jeździe na rowerze, pod 
pilnym okiem naszej Policji. To tylko niektóre z imprez, 
które przygotowano dla mieszkańców gminy 
Zawadzkie, wszystkie przedstawiamy w fotorelacji na 
stronie www.gosit .zawadzkie.pl  Real izując 
„Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich” 
os iągnę l iśmy za łożony ce l ,  k tó rym by ło  
zmobilizowanie jak największej liczby uczestników do 
aktywnego spędzenia czasu. Dziękujemy władzom 
samorządowym za objęcie imprez patronatem oraz za 
wspaniałą współpracę, a także składamy 
podziękowania wszystkim, którzy czynnie 
uczestniczyli w sportowych wydarzeniach.
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„Ludzie odchodzą, ale pozostawiają po sobie ślad      
w naszych sercach…”

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani Elfrydzie Trybule

 z powodu śmierci 
męża

składają
pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

„Kiedy Bóg widział, że każda droga jest za daleka, 
każdy pagórek za wysoki i każdy oddech za ciężki 

 powiedział  przyjdź do mnie”

Serdeczne podziękowanie krewnym, sąsiadom                
i znajomym za modlitwę, słowa współczucia, 

wieńce i kwiaty oraz udział w pogrzebie 
naszej kochanej mamy 

Marii Kaczmarczyk
składa córka i syn z rodzinami.

W i o s e n n a  a u r a  
zachęca do zakupów na 
miejskim targowisku. 
Wzmożony ruch to także 
o k a z j a  d l a  
kieszonkowców, którzy 
pojawili się także na 
t a r g o w i s k u                             

w Zawadzkiem. Tłum, tłok, to raj dla kieszonkowców. 
Nie ułatwiajmy im działań  zachowujmy czujność, 
dobre ukrycie wartościowych przedmiotów 
(zarzucona na plecy torebka to łatwy łup dla 
złodzieja!) i unikanie noszenia przy sobie dużych 
kwot. Kieszonkowcy pracują zazwyczaj w grupie, 
rzadko kiedy decydując się działać pojedynczo. 
Dogodne warunki stwarzają im miejsca o dużym 
skupieniu ludzi, takie jak imprezy sportowe, 
rozrywkowe czy handlowe. Wykorzystują 
zamieszanie i tłok, a często sami go powodują, aby 
ułatwić sobie „robotę”. Zwłaszcza letnie dni targowe, 
kiedy na targowisku miejskim można zaobserwować 
wzmożony ruch kupujących, to prawdziwa „gratka” 
dla kieszonkowców. Wykorzystują zarówno panujący 
na rynku tłok, jak i fakt, że ich ofiary pochłonięte są 
zakupami. Złodziejski proceder ułatwia też np. 
odkładanie torby podczas oglądania towaru czy 
noszenie jej rozpiętej w drodze od jednego stoiska do 
drugiego. A po dokonaniu kradzieży sprawcy nie tylko 
łatwo jest wmieszać się w tłum, ale też  łatwiej, niż np. 
w sklepie  zbiec z miejsca przestępstwa.

Sezon na kradzieże

23 czerwca obchodzony jest Dzień Ojca.  
Już dziś składamy wszystkim tatusiom 
najlepsze życzenia. Święto to obchodzone jest 
w Polsce od 1965, nie jest tak znane jak Dzień 
Matki, ale pamiętajmy jednak o nim, bo 
tatusiowie tak samo jak mamusie zasługują na 
szacunek i pamięć.

Wszystkim OJCOM z okazji Ich Święta, 
za wczoraj i dziś, 

każdym czułym serca uderzeniem 
i każdym z niego płynącym życzeniem - 

zdrowia, sił i codziennej radości - 
wraz ze słowami największej 

wdzięczności za wszystkie dla 
nas trudy i starania 

wszystkie dzieci składają Wam 
podziękowania... 

Pamiętajmy o tatusiach

W Punkcie Konsultacyjnym przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem (wejście od 
strony Pogotowia Ratunkowego) udzielane są 
bezpłatne porady psychologa. 

Pani Krystyna Kowalska - psycholog kliniczny 
przyjmuje  w dniach: 
25 czerwiec
23  i  30 lipiec
06  i  27 sierpień
03  i  17 wrzesień
08  i  22 październik
05  i  19 listopad
03  i  10 grudzień
w godzinach od 13.00  do 16.00.
Rejestracja pod numerem tel: 77 55 00 117

Punkt Konsultacyjny

Majówka seniorów
Kolejna udana impreza klubowa 

zorganizowana z inicjatywy zarządu Klubu 
Seniora odbyła się 23 maja. Słoneczna 
pogoda sprzyjała planowanej już dużo 
wcześniej majówce. Impreza rozpoczęła się 
od mszy świętej odprawionej w kapliczce 
zameczku myśliwskiego. Podczas mszy 
specjalne słowo dla seniorów wygłosił brat 
Paweł Siennicki. Po mszy wszyscy udali się 
d o  I z b y  E d u k a c y j n o - Tu r y s t y c z n e j                        
w Leśnictwie Dębie, udostępnionej przez 
Nadleśniczego Zdzisława Siewierę. 
Głównym punktem majowego popołudnia był 
oczywiście grill. Skwierczące kiełbaski i inne 

smakołyki były prawdziwą ucztą dla podniebienia 
120 klubowiczów z Zawadzkiego, Żędowic                  
i Kolonowskiego. Podczas majówki nie zabrakło 
także tańców. Spotkanie majowe odbyło się już 
po raz szósty  opowiada pani Maria Baran. 
Staramy się uaktywnić wszystkich, którzy po 
zakończeniu pracy zawodowej mają nadmiar 
wolnego czasu i staramy się im pomóc w jego 
zagospodarowaniu. Naszym nadrzędny celem 
jest także utrzymanie kontaktów z ludźmi 
samotnymi.
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11
APTEKI DYŻURUJĄ

Czerwiec

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”
“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

30

31

“Centrum”

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie sudoku 
wylosowała Jadwiga Ponitka z Zawadzkiego. 
Zapraszamy po odbiór nagrody, do Redakcji 
Krajobrazów Zawadzkiego w Urzędzie Miejskim              
w Zawadzkiem, pokój nr 101.Gratulujemy.

Zapraszamy po nagrody

Lipiec

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

30

31

“Centrum”

“Multifarm”

Czerwony Kapturek widzi wilka pędzącego z 
bukietem róż.
- Wilku, dokąd gnasz z tymi kwiatami?
- Jak to dokąd?! Przecież dzisiaj jest Dzień Babci!

...................................
Jak podwoić wartość Trabanta? 
- Zatankować do pełna... 
- A jak zmniejszyć wartość Trabanta o płlowe? 
- Zdjąć z siedzeń pokrowce...

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

Pani zadała temat wypracowania: "Kim będziesz 
jak dorośniesz". 
Jaś napisał w wypracowaniu: 
"Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. Potem 
zostanę prawnikiem, jak chce mama. A na końcu 
zostanę kominiarzem, bo mi się też coś od życia 
należy...”

Spaghetti z pulpetami
0.5 kg spaghetti 
świeżo tarty parmezan 
pulpety: 0.6 kg mielonej chudej wołowiny 
3 łyżki posiekanej natki pietruszki 
2 kromki bułki namoczonej w mleku 
3/4 szklanki tartego parmezanu 
2 jaja, sól, pieprz, oliwa do smażenia

sos: 3 szklanki posiekanych pomidorów bez skórki 
1 cebula pokrojona w kostkę 
2 posiekane łodygi selera 
2 posiekane ząbki czosnku 
1/2 szklanki czerwonego wina 
4 łyżki oliwy 
świeża bazylia , sól ,cukier, pieprz 

Sposób przygotowania:
Odcisnąć bułkę z mleka i rozdrobnić, wymieszać 
dokładnie z pozostałymi składnikami, wyrobić spójną 
masę, doprawić. Formować kulki wielkości włoskich 
orzechów i smażyć na oliwie, odstawić. Na oliwie 
zeszklić cebulę, seler i czosnek. Wlać pomidory i 
wino, delikatnie doprawić, gotować powoli, aż sos 
odparuje. Dodać usmażone pulpety i dusić razem 5 
minut. Dodać bazylię i doprawić. Spaghetti 
ugotowane al dente polać sosem z pulpetami, obok 
podać parmezan.

-

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

Kącik kucharski
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Sport w Krajobrazach

Tenis stołowy
Puchar Burmistrza Zawadzkiego

Raz na wozie raz pod wozem

Piłka ręczna

Piłka nożna

W dniach 2-3 czerwca 2012 r, w Zawadzkiem i 
P a w o n k o w i e  z  u d z i a ł e m  p o n a d  2 0 0  
zawodniczek/ków odbyły się turnieje dziewcząt i 
chłopców o Puchary Burmistrza Zawadzkiego oraz 
Wójta Pawonkowa. W Zawadzkiem o to trofeum 
walczyło 8 drużyn. Były to drużyny UKS Anilana 
Łódź, UKS Dziewiątka Legnica, UKS 31 Zabrze 
Rokitnica, MKS Wieluń, Gwardia Opole, UKS Olimp 
Grodków oraz dwie drużyny ASPR Zawadzkie. W 
sobotę rozgrywano mecze w dwu grupach w których 
drużyny walczyły każda z każdą. Bardzo dobrze 
zaprezentowała się drużyna ASPR. Pokonała 
Gwardię Opole 17:16, MKS Wieluń 25:20 oraz 
zremisowała UKS Dziewiątka Legnica 15:15 
zajmując pierwsze miejsce w grupie i prawo gry w 
niedzielnych półfinałach do których zakwalifikowała 
się również z 2 miejsca Gwardia Opole. W grupie B 
najlepsza okazała się drużyna UKS 31 Zabrze 
Rokitnica, która pokonała pozostałe drużyny: Z 
ASPR II 34:10, UKS Anilana Łódź 32:23 oraz UKS 
Olimp Grodków 27:18. Na 2 miejscu w tej grupie 
uplasowała się drużyna UKS Olimp Grodków, która 
tym samym była przeciwnikiem naszej drużyny na 
drodze do finału. W niedzielne przedpołudnie 
rozegrano mecze, które decydowały o jakie miejsca 
po obiadowej przerwie będą walczyły poszczególne 
drużyny. Najpierw grały drużyny z 3 i 4 miejsc w 
grupie. W pierwszym spotkaniu UKS Dziewiątka 
Legnica pokonała II drużynę ASPR 24:10. W 
kolejnym meczu UKS Anilana Łódź wygrała z MKS 
Wieluń 20:18. Kolejne mecze to spotkania 
półfinałowe w grupie drużyn grających o miejsca 1-4. 
Dobrze zagrała drużyna ASPR z UKS Olimp 
Grodków. Do przerwy prowadziła różnicą 3 bramek 
by ostatecznie wygrać 20:18. W drugim półfinale 
UKS 31 Zabrze Rokitnica dość pewnie wygrała z 
Gwardią Opole 15:12 i została finałowym 
przeciwnikiem podopiecznych Michała i Łukasza 
Morzyków. Ostatnim etapem były spotkania o 
poszczególne miejsca w turnieju. ASPR II 
Zawadzkie w meczu o 7 miejsce uległa MKS Wieluń 
10:24, Miejsce 5 wywalczyła drużyna UKS 
Dziewiątka Legnica pokonała 20:16 UKS Anilanę. W 
decydujących o medalowych pozycjach w turnieju 
Gwardia Opole pokonała UKS Olimp Grodków 17:16 

oraz wójta Pawonkowa

Dziewczęta, które również przygotowują się do 
finału Pucharu Polski, który w tym samym terminie co 
chłopcy walczyć będą w Dźwirzynie oraz Mrzeżynie 
walczyły w Pawonkowie. W turnieju wzięło udział 6 
drużyn. Grano systemem każdy z każdym. Nasza 
drużyna dziewcząt ASPR Zawadzkie-Pawonków nie 
była faworytem, zagrała jednak bardzo ambitnie 
uzyskując następujące wyniki: UKS Olimp Grodków 
11:13, MOSM II Tychy 14:20, UKS Dziewiątką 
Legnica 13:12, UKS Czternastka Częstochowa 9:7 
oraz ze zdecydowanym faworytem MOSM I Tychy 
6:24 i zajęła 5 miejsce. Turniejem rządziła ekipa z 
Tychów. Jedna z najlepszych drużyn w tej kategorii 
wiekowej w Polsce zdecydowanie pokonała 
pozostałe drużyny i z kompletem 10 pkt. zajęła 
pierwsze miejsce. Najlepszą zawodniczką turnieju 
uznano Aleksandrę Lisicką (MOSM I Tychy), 
bramkarką Patrycję Szalińską (ASPR Zawadzkie-
Pawonków).  Królewną strzelców została 
zawodniczka UKS Olimp Grodków Ewa Dębowska. 
Wręczenia nagród dokonał Wójt Pawonkowa Henryk 
Swoboda. Końcowa kolejność turnieju dziewcząt 
przedstawia się następująco:

1. MOSM I Tychy 10 pkt
2. MOSM II Tychy 6 pkt
3. UKS Dziewiątka Lednica   5 pkt
4. UKS Olimp Grodków   5 pkt
5. ASPR Zawadzkie-Pawonków 4 pkt
6. UKS Czternastka Cz-wa  0 pkt

Po kiepskim starcie w rundzie rewanżowej 
nastąpił trochę lepszy okres gry naszej drużyny w 
rozgrywkach kl.A. Przed rewanżami po cichu liczono 
na zajęcie 2 miejsca premiowane awansem do ligi 
okręgowej. Po porażce z LKS Naprzód Jemielnica 
właśnie ta drużyna, która w rundzie rewanżowej 
spisywała się nadspodziewanie dobrze na kolejkę 
przed zakończeniem rozgrywek ten upragniony 
awans uzyskała. Bardzo nierówno grali podopieczni 
Roberta Gwoździa. Kilka meczy zakończyło się 
wynikami hokejowymi, niestety przegranymi. Jak 
wynika z poniższych wyników drużyna w każdych z 
meczy strzelała bramki, jednak postawa defensywy 
niweczyła te zdobycze. W maju i na początku 
czerwca rozegrała 7 spotkań zdobywając w nich 11 
punktów strzelając 25 bramek tracąc 17. Oto wyniki: 
U siebie: z LZS Wawelno 5:1, MKS Niemodlin 3:4, 
Piastem II Strzelce Opolskie 2:2. Wyjazdowe 
spotkania: z Orłem II Źlinice 3:3, Jednością 
Rozmierka 4:5, LZS Przysiecz 4:L1 oraz Victorią II 
Chróścice również 4:1. Tabela na jedną kolejkę przed 
zakończeniem rozgrywek przedstawia się 
następująco: 

1. KS Otmęt Krapkowice
2. LZS Naprzód Jemielnica
3. SKS Piast Strzelce Opolskie II
4. KS Górażdże
5. LKS Jedność Rozmierka
6. SSKS Stal Zawadzkie
7. MKS Sokół Niemodlin
8. LZS Chrząstowice
9. Orzeł Źlinice II
10. LZS Gazownik Wawelno
11. LZS Pogoń Łosiów
12. Groszmal Opole
13. LZS Victoria Chróścice II
14. LZS Victoria Żyrowa
15. LZS Skorogoszcz
16. LZS Przysiecz

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

74
60
56
54
49
49
47
45
45
42
40
29
27
24
16
13

113:28 
92:47
57:36
63:40
90:63
74:56
56:57
63:40
67:62
52:56
53:63
38:65
50:72
35:75
34:100
38:115

Udany sezon wychowanek duetu M. Lityńska-S.Fedor

Miesiąc maj to miesiąc mistrzostw Polski w 
kategoriach młodzieżowych. Jak informowaliśmy w 
Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Toruniu w 
kategorii juniorek zagrały dwie drużyny z naszego 
województwa, którymi opiekuje się duet trenerski Marta 
Lityńska-Stanisłąw Fedor. Lepiej wypadła drużyna 
Victorii Chróścice, która zajęła 5 miejsce. W tej drużynie 
grała Zawadczanka Jessica Andraczek. Drużyna KTS 
MOKSiR Zawadzkie zajęła 9 miejsce. Drużyna grała w 
składzie: Julia Drzozga, Anna Gosztyła oraz Daria Hajka. 
Indywidualnie najlepiej zagrała Jessica Andraczek, która 
zajęła 9 miejsce. Julia Drzozga została sklasyfikowana w 
przedziale miejsc 25-32. W grze podwójne obydwie pary 
zostały sklasyfikowane na miejscach 9-16. Pary grały w 
składzie: Julia.Drzozga-Jessica Andraczek oraz Sylwia 
Szlapa-Aleksandra Nowak.

W Rzeszowie odbyły zawody Pucharu Polski 
młodziczek (nieoficjalne Mistrzostwa Polski). Również w 
tej kategorii nasze województwo było reprezentowane 
przez wychowanków wspomnianej wyżej pary 
trenerskiej. W rozgrywkach drużynowych los sprawił, że 
nasze drużyny zagrały w tej samej grupie. Lepsza była 
drużyna z Chróścic grająca w składzie (Julia Wójcik-
Magda Kozubek), która zajęła w grupie 2 miejsc i została 
sklasyfikowana na miejscach 5-8. Młodziutka drużyna 
KTS MOKSiR Zawadzkie została sklasyfikowana na 
miejscach 9-12 a grała w składzie: Julia Bartoszek i 
Adrianna Kolczyk. Indywidualnie najlepiej wypadła 
Magda Kozubek, która została sklasyfikowana na 9 
miejscu. Adrianna Kolczyk zajęła miejsce w przedziale 
17-24 a Julia Bartoszek i Julia Wójcik w przedziale 25-32. 
Zawodniczki KTS MOKSiR w przyszłym będą na pewno 
w czołówce krajowej. Adrianna Kolczyk oraz Julia Wójcik 
mają już zapewniony limit w I Ogólnopolskim Turnieju 
Kwalifikacyjnym młodzików nowego sezonu.

Wzorowali się na seniorach
Również juniorzy grający w II lidze wojewódzkiej 

podobnie jak seniorzy grają w kratkę. W ostatnich 5 
rozegranych spotkaniach zdobyli tylko 4 pkt. i na 
kolejkę przed końcem rozgrywek zapewnili sobie 
utrzymanie. Na 4-ro punktową zdobycz złożyły się 
wyniki: z LZS Mechnice 1:5, LKS Kadłub 3:4, Victorią 
Żyrowa 7:2, Orłem Źlinice 2:2 oraz liderem Swornicą 
Czarnowąsy 0:4. Bramki: 13:17. Aktualna tabela 
przedstawia się następująco:

1. Swornica Czarnowąsy
2. Jedność Rozmierka
3. Olimpia Lewin Brzeski
4. Tor Dobrzeń Wielki
5. Unia Kolonowskie
6. LKS Kadłub
7. Victoria Żyrowa
8. LZS Mechnice
9. Orzeł Źlinice
10. Stal Zawadzkie
11. Unia Krapkowice
12. Śląsk Łubniany
13. LZS Kadłubiec
14. LZS Sławice

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

63
49
43
41
41
39
39
38
37
31
30
26
26
0

137:33
86:56
89:52
79:53 
57:48
71:54
62:49
75:59
59:46
61:60
57:43
43:78
53:95
15:218

Trampkarze w normie
Zakończyli swoje rozgrywki trampkarze grający w 

11 osobowej grupie 12 drużyn. Spisali się na miarę 
swoich możliwości zajmując ostatecznie miejsce w 
środku tabeli. W majowych spotkaniach uzyskali 
następujące wyniki :  z LZS Chorula 1:1, 
Koksownikiem Zdzieszowice 0:8, Otmętem 
Krapkowice 0:3, Unią Krapkowice 3:1 oaz LZS Walce 
0:3.Końcowa tabela sezonu 2011/2012 przedstawia 
się następująco:

1. MKS Gogolin
2. Koksownik Zdzieszowice
3. Otmęt Krapkowice
4. LZS Stradunia
5. LZS Walce
6. LZS Obrowiec
7. Stal Zawadzkie

22
22
22
22
22
22
22

64
51
42
42
41
38
30

178:16
111:30
96:46
76:44
89:56
95:45
53:43

Tylko 5 miejsce

LKS Naprzód Kielcza w sezonie 2011/12 swoje 
mecze rozgrywał w kl.B nie zachwycając swoją 
postawą. Zajął ostatecznie dopiero 5 miejsce. W 
majowych spotkaniach drużyna uzyskała 
następujące wyniki: z LZS Kadłubiec 1:2, 
Rzemiosłem Dziewkowice 4:3 oraz LZS Olszowa 4:7. 
Końcowa tabela sezonu 2011/12:

1. Błękitni Jaryszów
2. LZS Stary Ujazd
3. LZS Kadłubiec
4. Plon Błotnica
5. LZS Naprzód Kielcza
6. Rzemiosło Dziewkowice
7. LZS Poręba
8. Sokół Zalesie
9. LZS II Piotrówka
10. LZS Olszowa
11. LZS Zimna Wódka

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

53
51
38
37
53
23
22
20
18
11
11

Juniorzy LZS Naprzód Kielcza w sezonie 2011/12 
występowali w kl.A i zakończyli rozgrywki na 8 
miejscu. Ostatnie mecze sezonu to porażki z 
Błękitnimi Rozmierz 0:3, Orłem Mokre Łany 0:5 oraz 
zwycięstwa nad Błękitnimi Jaryszów 4:3 oraz Plonem 
Błotnica 2:1. Końcowa tabela:

1. Orzeł Mokre Łany
2. LZS Piotrówka
3. Błękitni Jaryszów
4. Naprzód Jemielnica
5. Plon Błotnica
6. Naprzód Niezdrowice
7. Błękitni Rozmierz
8. LZS Naprzód Kielcza
9. Zieloni Spórok

16
16
16
16
16
16
16
16
16

46
35
31
27
22
20
12
12
6

67:15
95:17
67:40
47:36
50:29
44:31
18:49
21:119
20:93

108:20
80:28
72:28
63:32
48:39
45:59
38:60
31:64
48:89
41:87
18:86

8. KS Chorula
9. LZS Racławiczki
10. Naprzód Jemielnica
11. Unia Krapkowice
12.  Rzemiosło Dziewkowice

22
22
22
22
22

24
19
17
7
3

42:58
30:54
81:91
27:131
17:280

i zajęła 3 miejsce w turnieju. W finałowym meczu 
spotkały się drużyny, które zajęły w swoich grupach 1 
miejsca. Lepszą okazała się drużyna z Rokitnicy 
zwyciężając po wyrównanym pojedynku naszą 
drużynę 16:14. Najlepszym zawodnikiem uznano 
Jakuba Wilczka (Gwardia Opole), najlepszym 
bramkarzem został Mateusz Szczęsny (UKS 31 
Zabrze  Rok i tn i ca ) .  Na jsku teczn ie j szym 
zawodnikiem został zawodnik Gwardii Opole Marcin 
Krukowski. Puchary oraz nagrody wręczał 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek. 
Był to ostatni sprawdzian drużyny przed finałem 
Pucharu Polski, który w dniach 18-23.06.2012 r. 
rozegrany zostanie w Kępnie. 

Zapowiedź turniejów

W miesiącu czerwcu rozpocznie się cykl 11 turniejów 
pod umowną nazwą Puchar Lata 2012. Pierwszy turniej 
zostanie rozegrany 14 czerwca 2012 r. (czwartek) o 
godz.17.30 w Sali Domu Kultury w Zawadzkiem ul. 
Dworcowa 3. W miesiącu lipcu oraz sierpniu odbędą się 
XI Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie. Pierwszy 
turniej zostanie rozegrany w Żędowicach w niedzielę 22 
lipca 2012 r. o godz. 15.00 w Firmie Bronder. Kolejne 
planowane są w Kielczy oraz Zawadzkiem.

Skat



“Krajobrazy Zawadzkiego” - Gazeta Samorządowa Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy
Redaguje: Rada Programowa Krajobrazów Zawadzkiego
Adres do korespondencji: “Krajobrazy Zawadzkiego”, Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie,  ul. Dębowa 13,    tel. (77) 46 23 113 - Referat GP 
e-mail: gazeta@zawadzkie.pl
skład: Urząd Miejski w Zawadzkiem     druk: Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża w Opolu
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów. Materiałów nie zamówionych nie zwraca.
Za treść umieszczonych reklam i ogłoszeń nie odpowiada.             Ilość egz.: 1000 szt.

Koncert przyjaźni - występy zespołów z miast 
partnerskich i z terenu Gminy Zawadzkie - Orkiestra 
Dęta Musikzug z Bockenem, Zespół Żędowianie 
Zespół Prvosienka z Dubnicy 
(Plac przy kinoteatrze w Zawadzkiem)

Operetka "Księżniczka Czardasza" 
(Kinoteatr w Zawadzkiem)
Ilość miejsc ograniczona, darmowe bilety do 
odbioru w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (biuro 
101)

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza 

na Dni Gminy Zawadzkie

oraz obchody 50-lecia nadania praw miejskich

22-23.06.2012

PROGRAM:

Piątek 22.06.2012 r. (dzień miast partnerskich)

17:00-19:00 

19:30-22:00

Koncert orkiestr dętych - Orkiestra Musikzug 
z Bockenem, Orkiestra Miasta i Gminy Zawadzkie 
(Plac rekreacyjny przy stawie hutniczym 
w Zawadzkiem)

Pokaz modeli pływających 
(Staw hutniczy w Zawadzkiem)

Pokaz gaszenia pożaru przez śmigłowiec, po 
pokazie ”SŁODKI DESZCZ” – zrzut cukierków 
z helikoptera
(Stadion Miejski w Zawadzkiem)

Blok dla dzieci „Szuflandia w akcji” 
(Stadion Miejski w Zawadzkiem)

Biesiada polska z formacją QUATTRO
(Stadion Miejski w Zawadzkiem)

Koncert zespołu z Ukrainy Stożary
(Stadion Miejski w Zawadzkiem)

Zagraniczna formacja Michaela z przebojami 
Jennifer Lopez
(Stadion Miejski w Zawadzkiem)

Biesiada Śląska Jacek Kierok z zespołem
(Stadion Miejski w Zawadzkiem)

Zabawa z zespołem „Song”
(Stadion Miejski w Zawadzkiem)

Sobota 23.06.2012 r. 

11:00-12:00

12:00-13:00

15:00

15:15-16.20

16.30-17.30

17.40-18.40

18.50-19.55

20.00-21.15

21.45-2.00

Niedziela 24.06.2012 r.

7:00-10:00 

13:00-14:15

14:15-15:00

15:00

15:00-16:30

16:30

17:00-18.20

18.30-19.50

20.10-21.30

21.40-24.00

Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza 
Zawadzkiego
(Staw hutniczy w Zawadzkiem)

Uroczysta msza św. w intencji mieszkańców Gminy 
Zawadzkie w oprawie średniowiecznej w wykonaniu 
czołowego polskiego zespołu wokalnego Bornus 
Consort 
(Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Zawadzkiem)

Orszak historyczny 
(Przemarsz z parkingu przed kościołem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem 
do kinoteatru ulicami: Miarki, 1 Maja, Świerklańską, 
Kolejową, Dworcową) 

Uroczyste wypuszczenie gołębi 
(Plac przed kinoteatrem w Zawadzkiem)

Spektakl historyczny przy kinoteatrze „Klucze do 
historii Gminy Zawadzkie” 
(Plac przed kinoteatrem w Zawadzkiem)

Otwarc ie  wystawy „ Impres je  z  h is tor i i  
i współczesności Gminy Zawadzkie”
(Kinoteatr w Zawadzkiem -  wystawa będzie również 
udostępniona zwiedzającym od 25-30.06.2012r. w 
godzinach  15:00-17:00 )

Koncert formacji JUMBO AFRICA 
(Stadion Miejski w Zawadzkiem)

Magic of Boney M w przebojach Boney M.... 
(Stadion Miejski w Zawadzkiem)

The Fireballs 50’s Rock’n’Roll Show 
(Stadion Miejski w Zawadzkiem)

Zabawa z zagraniczną formacją TRIO BRITISH 
MUSIC 
(Stadion Miejski w Zawadzkiem)

IMPREZĘ POPROWADZI REDAKTOR RADIA OPOLE
DODATKOWO PEŁNA GASTRONOMIA, LUNAPARK 

STREFA KIBICA EURO 2012 
WRAZ Z TELEBIMEM!!!


