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Rada Regentów 
... i wiele więcej

Konkurs „Ale Jajo”

Sportowe podsumowanie  roku 2013

Egzemplarz 

bezpłatny

Egzemplarz 

bezpłatny

dochody własne 61,25%subwencje  26,08 %

dotacje celowe z budżetu
państwa   12,67 %

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Gminy Zawadzkie za 2013 rok

Ogromny sukces odnieśli zawodnicy KK Nidan w XXXIV Mistrzostwach Polski Karate WKF 
Seniorów, które odbyły się w Karpaczu 15 marca 2014 roku. Wywalczyli 2 złote, 1 srebrny 
i 2 brązowe medale, co pozwoliło na zajęcie 2-go miejsca w klasyfikacji medalowej. Jest to 
najlepszy wynik w historii klubu. W rywalizacji uczestniczyło 120 zawodników z kilkudziesięciu 
klubów. Złote medale wywalczyła drużyna w składzie: Karolina Trepka, Ewa Zajdel i Natalia 
Szponder w konk. kata drużynowym kobiet oraz drużyna w składzie: Karolina Trepka, Weronika 
Grejner i Natalia Szponder w konk. kumite drużynowym kobiet. Srebrne drużyna w składzie: 
Bartłomiej Barański, Dariusz Sworeń i Patryk Szarek w konk. kata drużynowym mężczyzn. 
Brązowe Weronika Grejner w konk. kumite ind. Kobiet (-68 kg) oraz Karolina Trepka w konk. 
kumite ind. Kobiet (- 50 kg).

24 marca odbyła się III Gala Sportu podsumowująca dorobek sportowy 
w Gminie Zawadzkie w minionym roku. Podczas uroczystości Burmistrz 
Zawadzkiego wręczył 21 sportowcom stypendia sportowe za wyniki 
i osiągnięcia w 2013 roku. Więcej na stronach 5-7. [na zdjęciu dzieci 
z Publicznego Przedszkole Nr 2 z Oddz. Integracyjnym wręczają dyplom  
Danucie Plewni ]

Ogromny sukces KK Nidan
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XLI Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 31 marca 2014 r. 
Głównym tematem Sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii za rok 2013 oraz sprawozdania 
z Programu Współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 
2013. Na Sesji zostały podjęte również następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej 
w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2014 r. – zmiany dotyczą dochodów i wydatków 
bieżących (uchwała została podjęta jednogłośnie),
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Zawadzkiego – w dniu 19 lutego 2014 r. do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej wpłynęła skarga na Burmistrza Zawadzkiego 
dotycząca nie wykonania ciążącego na nim obowiązku uzbrojenia 
terenu w wodociąg i kanalizację, wynikającego ze sprzedaży działki 
nieuzbrojonej jako działki w pełni uzbrojonej. Skarga została 
skierowana do Komisji Rewizyjnej celem wypracowania 
stanowiska i przedstawienia go Radzie Miejskiej. Komisja 
Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 10 marca 2014 r. po 
zapoznaniu się z aktami sprawy i wysłuchaniu stron przedstawiła 
swoje stanowisko Radzie Miejskiej. Komisja Rewizyjna 
w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 3 „za”, przy 1 głosie 
„przeciw” stwierdziła, iż w przedmiotowej sprawie skarga jest 
bezzasadna. Na Sesji Rady Miejskiej radni stosunkiem głosów 7 
„za”, 3 głosy „przeciw”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” 
stwierdzili, iż skarga jest bezzasadna.
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem – w dniu 24 
lutego 2014 r. Burmistrz Zawadzkiego przekazał skargę 
na działalność Dyrektora GOSiT-u. Skarga dotyczyła 
nieuregulowanych należności finansowych za pracę w GOSiT. 
Komisja Rewizyjna szczegółowo skontrolowała dokumentację 
związaną z regulowaniem należności w poszczególnych 
miesiącach i stwierdziła, że wszystkie należności z tytułu 
wykonywania umowy zostały zapłacone. Komisja Rewizyjna nie 
ustosunkowała się do skargi w części dotyczącej pomówienia 
skarżącej, ponieważ brak jest umocowania prawnego komisji do 
wydawania rozstrzygnięć w tej materii. Wobec powyższego 

Komisja jednogłośnie stwierdziła, iż skarga jest bezzasadna. Na 
Sesji radni stosunkiem głosów 11 „za”, przy 2 głosach    
„wstrzymujących się” stwierdzili, iż skarga jest bezzasadna.
- w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny 
i Seniora – Opolska Karta Rodziny i Seniora w swoim założeniu ma 
stanowić wsparcie dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, a także 
rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, osób samotnie 
wychowujących dzieci, a także rodzin wychowujących dziecko 
z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób starszych, które 
ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim – 
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie,
- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki – fundusz 
sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla 
sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi 
gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne 
ze strategią rozwoju gminy. Uchwała w tej sprawie została podjęta 
przez radnych jednogłośnie.
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu – w związku z wnioskiem 
złożonym przez Dyrektora GOSiT-u w sprawie oddania w trwały 
zarząd nieruchomości tzw. „Basenu Leśnego w Zawadzkiem”, 
nieruchomość ta zostanie przekazana w drodze decyzji 
z przeznaczeniem  na prowadzenie zadań własnych gminy w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji 
i turystyki – uchwała została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Zawadzkie w 2014 r.” – podjecie tej uchwały jest 
kontynuacją zadań związanych z zapewnieniem opieki 
bezdomnym oraz ich wyłapywaniem. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie.

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są na stronie 
www.bip.zawadzkie.pl. 

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek radnego 
Józefa Romberga w sprawie zakupu defibrylatora automatycznego 
„AED” do urzędu. Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 
11 „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 28 kwietnia 
2014.  

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Krajobrazy Zawadzkiego

BURMISTRZ INFORMUJE

Remonty dróg gminnych rozpoczęte
Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęto remonty dróg gminnych 

na terenie Gminy Zawadzkie. Obecnie trwają remonty ulic: Osiedle 
Świerkle w Zawadzkiem oraz Słonecznej, Chrobrego  i Kopernika 
w Kielczy. 
ulica Osiedle Świerkle w Zawadzkiem 
Wykonawcą  Przebudowy  drogi gminnej ulicy Osiedle Świerkle 
w Zawadzkiem jest P.H.U. „OLS” Adam Benski z Lublińca. Projekt 
przebudowy przewiduje przede wszystkim prawidłowe 
wyprofilowanie nawierzchni. Wykonanie jednorodnej nawierzchni 
z betonu asfaltowego, na projektowanych odcinkach uzupełnienie 
brakujących wpustów ulicznych, które odprowadzać będą wody 
opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wartość 
kosztorysowa robót  to kwota 485.702,14 zł brutto, natomiast 
wartość robót po przetargu  to kwota 327.869,49 zł brutto. 
Przewidywany okres zakończenia w/w remontów 31.05.2014r.
ulica Słoneczna, Chrobrego i Kopernika  w Kielczy
Wykonawcą  Przebudowy  ciągu dróg gminnych ulic Słonecznej, 
Chrobrego i Kopernika w Kielczy jest Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „KBJT” z Olesna. Przebudowę w/w dróg gminnych 
projektuje się w istniejących liniach rozgraniczenia pasa 
drogowego i w parametrach istniejącej jezdni na wytyczonych 
działkach. Wartość kosztorysowa robót  458.825,24 zł brutto, 
natomiast wartość robót po przetargu  254.925,78 zł brutto.

ulica Andrzeja
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na Remont drogi 
gminnej ulicy Andrzeja w Zawadzkiem. Projekt remontu przewiduje 
odtworzenie nawierzchni poprzez wyrównanie istniejącego 
podłoża oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu 
asfaltowego. Projektuje się także wykonanie podbudowy 
tłuczniowej przy zniszczonych krawędziach jezdni tak , aby jezdnia 
po remoncie miała szerokość 4,2 m. Przewidywany termin 
zakończenia prac remontowych na w/w  ulicy 10 czerwca 2014 r.

Poza trwającymi już pracami bądź ogłoszonymi przetargami 
w roku bieżącym planuje się także wykonanie remontów niżej 
wymienionych dróg gminnych:
Zawadzkie:  Przebudowa ulicy Waryńskiego i Szpitalnej 
Żędowice: Remont drogi gminnej ulicy Opolskiej (dojazd do studni 
nr 5 – odcinek do końca zabudowy mieszkaniowej), Remont drogi 
gminnej ulicy Miarki , Remont drogi gminnej ulicy Konopnickiej, 
Remont drogi gminnej ulicy 1 Maja (odcinek do końca zabudowy 
mieszkaniowej), Remont drogi gminnej ulicy Opolskiej 
(tzw. Graniczna)
Kielcza: Remont drogi gminnej ulicy Opolskiej (łącznik pomiędzy 
ul. Opolską a ul. Topolową)
Przewidywany okres zakończenia w/w remontów 31.05.2014r.
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Została rozpoczęta procedura sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego trzech nieruchomości położonych w mieście 
Zawadzkie, stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych pod usługi:

Nieruchomości na sprzedaż

Nieruchomość niezabudowana, położona w rejonie skrzyżowania ulic: Opolskiej  i Stawowej w Zawadzkiem - obok marketu Netto (działka 
gruntu Nr 464/17 o pow. 0,4105 ha). Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu: 650.000,00 zł netto.

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic: Nowej i Handlowej w Zawadzkiem - w sąsiedztwie Polomarketu 
i Biedronki (działki gruntu Nr: 711/43 i 711/26 o łącznej powierzchni 0,1088 ha). Cena wywoławcza nieruchomości 
w przetargu: 160.000,00 zł netto.

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej poczekalni PKS, położona w rejonie ulic: Opolskiej i Waryńskiego w Zawadzkiem - obok 
pasaży Dwunastej Czerwonej Torebki (działki gruntu Nr: 412/7 i 412/11 o łącznej powierzchni 0,2084 ha). Cena wywoławcza nieruchomości 
w przetargu: 400.000,00 zł netto (kwota netto równa jest kwocie brutto – nie nalicza się podatku VAT, ponieważ nieruchomość jest 
zabudowana).

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przewiduje się w II kwartale 2014 r., a  szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, tel 774623141. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/14 Wojewody Opolskiego z dnia 
20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych 
w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów 
i rad gmin w województwie opolskim ustalono liczbę radnych 

Będziemy wybierać 15 radnych

wybieranych do Rady Miejskiej w Zawadzkiem. W najbliższych 
wyborach samorządowych na kadencję 2014-2018 w Gminie 
Zawadzkie będziemy wybierać 15 radnych do Rady Miejskiej 
w Zawadzkiem oraz 3 radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego.
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Utrata dowodu osobistego

W przypadku zagubienia dowodu osobistego należy 
niezwłocznie zgłosić ten fakt w dowolnym organie gminy, 
a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, 
w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast 
unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję 
bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie 
obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego 
posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga 
osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, 
a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych - 
odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego 
przez sąd, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w urzędzie 
konsularnym. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa 
osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, 
niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, 
zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu 
pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa utratę należy zgłosić 
do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie 
informatycznym, do którego mają dostęp wszystkie banki.

Ponadto osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana 
wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu 
do właściwego organu gminy.

Czasami zdarza się, że dowód, który jak nam się wydawało 
przepadł bezpowrotnie – odnajdzie się np. w kieszeni dawno nie 
noszonej kurtki albo w schowanej w szafie torebce. Co wtedy 
należy zrobić? Przede wszystkim nie używajmy już takiego 
dokumentu: figuruje on jako utracony i posługując się nim można 
mieć duże kłopoty. Pamiętajmy więc, by w razie znalezienia 
własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy 
niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie ma prawa 
zatrzymywać dowodu osobistego. Zdarzają się przypadki, 
że przedsiębiorcy żądają pozostawienia dowodu osobistego „pod 
zastaw”. Działanie takie nie może mieć miejsca i nie znajduje 
umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Wiąże się to 
z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych 
w dowodzie osobistym na szkodę osoby, której dane zostały 
wykorzystane. Należy pamiętać, że codziennie dokonywanych jest 
kilka milionów operacji polegających m. in. na wpłatach, wypłatach 
gotówki z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu 
rachunków, zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę czy wynajem. 
Tożsamość osoby zlecającej wykonanie operacji jest sprawdzana 
poprzez dokumenty tożsamości, a codziennie notowanych jest 
wiele przypadków posłużenia się cudzym, bądź przerobionym 
dokumentem w celu wyłudzenia pieniędzy.

Obowiązek 

przeprowadzania deratyzacji

Przypomina się właścicielom nieruchomości na terenie miasta 
i gminy Zawadzkie, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie, należy 
dwukrotnie w roku przeprowadzić deratyzację.
Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości na 
terenie Gminy Zawadzkie, a samą deratyzację należy 
przeprowadzić w następujących okresach: od 1 kwietnia do 30 
kwietnia oraz  od 1 października do 31 października.

Sprzątajmy 

po swoich pupilach
Nieutrzymywanie czystości przez właścicieli czworonogów na 

terenach publicznych to niemalże norma. Na chodnikach, 
trawnikach, placach zabaw zalegają dziesiątki zanieczyszczeń 
zwierzęcych - psia kupa powoli staje się elementem krajobrazu 
naszego miasta. Czy właścicielom czworonogów naprawdę 
sprawia przyjemność spacer ze swoim pupilem w takim 
otoczeniu?  Od 25 marca 2013 r. na terenie Gminy Zawadzkie 
obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku, 
zgodnie z którym, właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są 
zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
zwierzęcych z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego, tj. 
w szczególności klatek schodowych, chodników, ulic, placów, 
terenów zieleni itp. Za niewywiązywanie się w powyższego 
obowiązku grożą właścicielom i opiekunom zwierząt domowych 
sankcje karne. 

Zbieranie odchodów zwierzęcych to nie tylko obowiązek, ale 
przede wszystkim przejaw naszej odpowiedzialności oraz kultury 
osobistej. Zwierzęce odchody są nie tyle nieestetyczne, ale przede 
wszystkim niebezpieczne dla zdrowia, a czasami nawet życia. 
Wiele trawników i piaskownic, na których bawią się nasze dzieci 
jest zakażonych pasożytami zwierzęcego pochodzenia. 
Dolegliwości układu pokarmowego, które mogą pojawić się po 
niewinnej zabawie na skażonym placu zabaw, mają bardzo 
poważne konsekwencje. 
Bądźmy więc odpowiedzialnymi właścicielami zwierząt - 
sprzątajmy po swoich pupilach. 

Uchwała Nr XXX/343/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 
25 marca 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z 2013 r. poz. 1003 z późn. zm.) reguluje sprawy utrzymania 
czystości i porządku 
w następujący sposób:
1) utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić 
zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi (§ 17 ust. 1),
2) osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy 
zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości (§ 17 
ust. 2),
3) wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy 
pies będzie prowadzony na smyczy (§ 17 ust. 3),
4) wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne 
tylko pod opieką ich właściciela (§ 17 ust. 4), 
5) zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie 
powinni usuwać niezwłocznie (§ 17 ust. 5), 

Obowiązkiem właścicieli zwierząt jest również:
1) przestrzeganie zakazu wprowadzania zwierząt na teren placów 
zabaw i piaskownic dla dzieci, na kąpielisko miejskie, do placówek 
handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użyteczności 
publicznej oraz obsługi ludności, w szczególności do urzędów, 
zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół 
i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych, 
o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej, przy czym 
z zakazu tego zwolnione są osoby korzystające z psów 
przewodników (§ 18 ust. 1),  
2) prowadzenie psa na uwięzi oraz nałożenie kagańca psa rasy 
uznawanej za agresywną zgodnie z odrębnymi przepisami (§ 18 
ust. 2).  
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Sportowe podsumowanie 2013 roku - Gala Sportu w Zawadzkiem

Krajobrazy Zawadzkiego

24 marca odbyła się III Gala Sportu podsumowująca dorobek 
sportowy w Gminie Zawadzkie w minionym roku. W Zawadzkiem 
od dawna stawia się na sport i pielęgnuje wieloletnie tradycje 
sportowe. Podczas uroczystości Burmistrz Zawadzkiego wręczył 
21 sportowcom stypendia sportowe za wyniki i osiągnięcia w 2013 
roku. Stypendium przyznawane jest za wysokie wyniki sportowe w 
międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych oraz stypendystów.

Sebastian Beier 
Zdobywca 2 miejsca w klasyfikacji zespołowej na Mistrzostwach 
Polski Modeli Pływających Redukcyjnych; 2 miejsca w klasyfikacji 
zespołowej na Międzynarodowych Mistrzostwa Śląska Modeli 
Redukcyjnych Pływających; 3 miejsca w klasie hobby junior 
w Otwartych halowych Mistrzostwach Polski Modeli samochodów 
RC. Zajmował czołowe miejsca podczas zawodów rejonowych.

Kamil Buczek
Czołowy zawodnik Klubu Sportowego Stal Zawadzkie - drużyny 
seniorów. Bramkarz, trenuje od 1997 roku. W rundzie jesiennej 
z drużyną zajął 1 miejsce w rozgrywkach ligowych klasy A.

Daniel Nowak
Czołowy zawodnik Klubu Sportowego Stal Zawadzkie drużyny 
seniorów. Napastnik, król strzelców.  W rundzie jesiennej z drużyną 
zajął 1 miejsce w rozgrywkach ligowych klasy A.

Mariusz Asztemborski 
Czołowy zawodnik Klubu Sportowego Stal Zawadzkie drużyny 
seniorów- kapitan drużyny. Społecznie udziela się w inicjatywach 

Wśród stypendystów znaleźli się piłkarze ręczni, karatecy, 
tenisistka stołowa, lekkoatletka i modelarze. Gala była także okazją 
do wręczenia nagród Burmistrza Zawadzkiego za wyniki 
i osiągnięcia sportowe. Otrzymało je czterech piłkarzy nożnych, 
zawodnik klubu modelarskiego oraz dwóch działaczy sportowych 
ze środowiska karate. 

podejmowanych przez klub. W rundzie jesiennej z drużyną zajął 1 
miejsce w rozgrywkach ligowych klasy A.

Adrian Brzęczek
Czołowy zawodnik Klubu Sportowego Stal Zawadzkie drużyny 
seniorów. Trenuje od 2000 roku. W rundzie jesiennej z drużyną 
zajął 1 miejsce w rozgrywkach ligowych klasy A.

Sabina Sworeń
Od założenia Klub tj. od 2000 roku członek Zarządu Klubu Karate 
Nidan. Aktywnie i z wielkim zaangażowaniem udziela się we 
wszystkich inicjatywach klubowych. Kierownik zgrupowań 
i obozów wyjazdowych. Konferansjer podczas imprez klubowych. 
Koordynator i księgowa klubu.

Artur Barański
Od 2004 roku członek Zarządu Klubu Karate Nidan. Organizator 
zgrupowań kadry klubowej oraz kierownik wyjazdów podczas 
Mistrzostw i Pucharu Polski. Od dziesięciu lat społecznie 
zaangażowany w działalność Klubu Karate Nidan.

Nagrodzeni

Sebastian Beier Sebastian Beier Kamil BuczekKamil Buczek Daniel NowakDaniel Nowak Mariusz AsztemborskiMariusz Asztemborski Adrian BrzęczekAdrian Brzęczek
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Weronika GrejnerWeronika GrejnerMateusz KaczkaMateusz KaczkaDanuta PlewniaDanuta Plewnia

Sabina SworeńSabina Sworeń Artur BarańskiArtur Barański Julia BartoszekJulia Bartoszek Dawid SkwaraDawid Skwara

Julia Bartoszek
Zawodniczka kadry wojewódzkiej oraz kadry klubowej. 
W turniejach Kwalifikacyjnych zajmuje czołowe miejsca, tym 
samym zapewniając sobie prawo startu w turniejach 
ogólnopolskich. Jej największe osiągnięcia to min.: 2 miejsce 
indywidualne i 1 miejsce w grze podwójnej na Mistrzostwach 
Województwa Młodziczek; 9 miejsce indywidualnie i 5 miejsce 
drużynowo na Mistrzostwach Polski Młodzików; 4 miejsce w Finale 
Ogólnopolskim Mini Olimpc Games; 5 miejsce na Ogólnopolskim 
Turnieju o Puchar Polskiego Komitetu Olimpijskiego; w cyklu pięciu 
Wojewódzkich Turniejów Młodzieży Szkół Podstawowych 
i Gimnazjum uplasowała się na 3 miejscu; 1 miejsce indywidualnie 
i 1 miejsce drużynowo na Międzynarodowym Turnieju „Andro Kids 
Open 2013”; 3 miejsce w I i II Grand Prix Polski Młodziczek.

Danuta Plewnia
Zawodniczka Akademickiego Związku Sportowego Politechniki 
Opolskiej, członek kadry narodowej. Posiada klasę mistrzowską 
w rzucie oszczepem.  Największe jej osiągnięcia w rzucie 
oszczepem to: 2 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski, 
5 miejsce na Mistrzostwach Polski AZS oraz 7 miejsce na 
89 Mistrzostwach Polski Seniorów.

Dawid Skwara
Zawodnik piłki ręcznej Akademickiego Związku Sportowego 
Politechniki Opolskiej, grający na pozycji bramkarza. W 2013 roku 
wywalczył z drużyną tytuł Mistrza Polski na Akademickich 
Mistrzostwach Polski oraz  brązowy medal na Mistrzostwach 
Europy. 

Mateusz Kaczka
Zawodnik piłki ręcznej Akademickiego Związku Sportowego 
Politechniki Opolskiej. Gra na pozycji lewoskrzydłowego. W 2013 
roku zdobył z drużyną złoto na Akademickich Mistrzostwach Polski i 
brązowy medal na Mistrzostwach Europy.

Weronika Grejner
Zawodniczka ścisłej kadry klubowej KK Nidan. W 2013 roku 
powołana do kadry narodowej. Jej największa osiągnięcia to min. 
1 miejsce drużynowe i 2 miejsce indywidualne na Mistrzostwach 
Polski Karate WKF Juniorów; 3 miejsce na Mistrzostwach Polski 
Karate Shotokan kumite drużynowe; 2 miejsce w Pucharze Polski 
Karate WKF kumite drużynowe seniorek.

Stypendyści

Wiktoria GrejnerWiktoria Grejner Aleksandra KrawiecAleksandra Krawiec Karolina TrepkaKarolina Trepka Elżbieta Zajdel Elżbieta Zajdel 
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Ewa ZajdelEwa Zajdel Dariusz SworeńDariusz Sworeń Bartłomiej BarańskiBartłomiej Barański Adam BogdonAdam Bogdon

Mateusz LabusMateusz Labus Paweł ZagórowiczPaweł Zagórowicz Łukasz SzulcŁukasz Szulc Maciej GarbowskMaciej Garbowsk Denis HertelDenis Hertel

Wiktoria Grejner
Zawodniczka ścisłej kadry klubowej  i kadry wojewódzkiej 
młodzików. Jej osiągnięcia to 1 miejsce kumite indywidualne 
młodziczek, 1 miejsce kata indywidualne młodziczek, 2 miejsce 
kata drużynowe kadetek i 3 miejsce kumite drużynowe młodziczek 
w Pucharze Polski w Karate WKF;  3 miejsce kumite indywidualne, 
3 miejsce kata drużynowe i 3 miejsce kumite drużynowe juniorów 
młodszych na Mistrzostwach Polski w Karate WKF; 2 miejsce kata 
drużynowe młodziczek i 3 miejsce kata drużynowe kadetek na 
Mistrzostwach Polski Karate Shotokan.

Aleksandra Krawiec
Zawodniczka ścisłe kadry klubowej KK Nidan. Jej osiągnięcia to 
2 miejsce kumite indywidualne kadetek, 2 miejsce kata drużynowe 
kadetek, 1 miejsce kumie drużynowe juniorek w Pucharze Polski 
w Karate WKF; 3 miejsce kata i kumite drużynowe juniorów 
młodszych na Mistrzostwach Polski w Karate WKF; 2 miejsce kata 
drużynowe młodziczek i 3 miejsce kata drużynowe kadetek 
na Mistrzostwach Polski Karate Shotokan.

Karolina Trepka
Zawodniczka ścisłej kadry klubowej KK Nidan. Do jej największych 
sukcesów indywidualnych należy: 3 miejsce kumite juniorek 
w Pucharze Polski w Karate WKF oraz 3 miejsce kata i kumite na 
Mistrzostwach Polski Karate WKF juniorów młodszych, juniorów 
i młodzieżowców. Drużynowo zajęła 1 miejsce w kumite juniorek 
i 2 w kata juniorek podczas Pucharu Polski, 1 miejsce kumite kobiet 
i 3 miejsce kata kobiet na Mistrzostwa Polski Karate juniorów 
młodszych, juniorów i młodzieżowców, 2 miejsce kata seniorek na 
Mistrzostwach Polski Seniorów Karate oraz 2 miejsce kata juniorek 
i 3 miejsce kumite juniorek na Mistrzostwa Polski karate młodzików, 
kadetów, juniorów i seniorów.

Elżbieta Zajdel 
Zawodniczka ścisłej kadry klubowej KK Nidan. Jej osiągnięcia: 
indywidualnie zajęła 3 miejsce kumite kadetek podczas Pucharu 
Polski Karate. Drużynowo: 2 miejsce kata kobiet w Pucharze Polski 
Karate, dwa 3 miejsca w kata i kumite juniorek młodszych na 
Mistrzostwach Polski  juniorów młodszych, juniorów 
i młodzieżowców oraz 2 miejsce kata młodziczek i 3 miejsce 
kadetek na Mistrzostwach Karate Shotokan młodzików, kadetów, 
juniorów i seniorów.

KK Nidan
Ewa Zajdel 
Zawodniczka kadry narodowej na Mistrzostwa Świata Karate 
Shotokan w Liverpoolu oraz ścisłej kadry klubowej KK Nidan. Jej 
największe osiągnięcia: indywidualnie: 1 miejsce kumite juniorek, 
2 miejsce kata podczas Pucharu Polski Karate, 2 miejsce kumite 
juniorek i 3 miejsce kata juniorek podczas Mistrzostw Polski Karate 
WKF juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców. Drużynowo 
zajęła I miejsce w kumite juniorek i 2 w kata kobiet podczas Pucharu 
Polski, 2 miejsce kata i 3 miejsce kumite juniorek na Mistrzostwach 
Karate Shotokan młodzików, kadetów, juniorów i seniorów.

Dariusz Sworeń
Zawodnik ścisłej kadry klubowej KK Nidan. Jego największe 
osiągnięcia to: indywidualnie 3 miejsce kumite mężczyzn oraz 
drużynowo 1 miejsce kata i 2 kumite mężczyzn na Mistrzostwa 
Polski AZS WKF, 3 miejsce kata drużynowo na Mistrzostwa Polski 
seniorów karate WKF.

Bartłomiej Barański
Zawodnik kadry narodowej oraz ścisłej kadry klubowej KK Nidan. 
Jego największe osiągnięcia to: 1 miejsce kata indywidualne 
seniorów podczas Pucharu Polski Karate WKF oraz  1 miejsce kata 
drużynowe mężczyzn na Mistrzostwach Polski AZS w Karate 
i 3 miejsce kata drużynowe seniorów na Mistrzostwach Polski 
Seniorów Karate WKF.

Adam Bogdon
Czołowy zawodnik kadry Klubu Modelarskiego Zawadzkie. Jego 
największe osiągnięcia to min.: 3 krotny złoty medalista i 2 krotny 
brązowy medalista podczas Mistrzostw Polski Modeli 
Redukcyjnych; zdobywca Pucharu Polski w klasie F4b i F4c junior;  
W klasyfikacji Pucharu Polski dwukrotnie uplasował się na 
2 miejscu w klasie F2a i F4a junior. Zajmował medalowe miejsca na 
zawodach wojewódzkich i rejonowych drużynowo i indywidualnie.

Mateusz Labus
Czołowy zawodnik kadry Klubu Modelarskiego Zawadzkie. Jego 
największe osiągnięcia to min.: Mistrz Polski w klasie F4a i F7 
w kategorii młodzików; zdobywca Pucharu Polski w klasie F4a 
młodzików; 3 miejsce w Pucharze Polski w klasie modeli 
pływających w klasie F4 junior. Zajmował medalowe miejsca na 
zawodach międzywojewódzkich i rejonowych drużynowo 
i indywidualnie.
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Paweł Zagórowicz
Czołowy zawodnik drużyny ASPR Zawadzkie, z którą zajął 
1 miejsce w rozgrywkach III Ligii Śląskiej, 1 miejsce na 
Mistrzostwach Województwa Opolskiego Juniorów oraz Juniorów 
Młodszych; 6 miejsce w finale Mistrzostw Polski juniorów 
młodszych. Jeden z czołowych zawodników II ligi mężczyzn. Został 
uznany na najlepszego zawodnika turnieju juniorów młodszych 
z okazji 45 lecia piłki ręcznej w Końskich.  Zajął również podczas 
Liecaliady: 2 miejsce w trójskoku, 3 miejsce w sztafecie, 1 miejsce 
w piłce siatkowej oraz 1 miejsce w piłce ręcznej.

Łukasz Szulc
Wraz z drużyną ASPR Zawadzkie zajął 1 miejsce w rozgrywkach 
III Ligii Śląskiej, 1 miejsce na Mistrzostwach Województwa 
Opolskiego Juniorów oraz 1 miejsce podczas Licealiady

Maciej Garbowski 
Wraz z drużyną ASPR Zawadzkie zajął 1 miejsce w rozgrywkach 
III Ligii Śląskiej, 1 miejsce na Mistrzostwach Województwa 
Opolskiego Juniorów oraz 1 miejsce podczas Licealiady Został 
królem strzelców Ligii Wojewódzkiej Juniorów Młodszych.

Denis Hertel 
Wraz z drużyną ASPR Zawadzkie zajął 1 miejsce w rozgrywkach 
III Ligii Śląskiej, 1 miejsce na Mistrzostwach Województwa 
Opolskiego Juniorów oraz 1 miejsce podczas Licealiady.

Ireneusz Kwasik
Wraz z drużyną ASPR Zawadzkie zajął 1 miejsce w rozgrywkach 
III Ligii Śląskiej, 1 miejsce na Mistrzostwach Województwa 
Opolskiego Juniorów oraz 1 miejsce podczas Licealiady.

Kewin Kubillas
Wraz z drużyną ASPR Zawadzkie zajął 1 miejsce w rozgrywkach 
III Ligii Śląskiej, 1 miejsce na Mistrzostwach Województwa 
Opolskiego Juniorów oraz Juniorów Młodszych; 6 miejsce w finale 
Mistrzostw Polski juniorów młodszych oraz 1 miejsca podczas 
Licealiady.

Piotr Puszkar
Wraz z drużyną ASPR Zawadzkie zajął 1 miejsce w rozgrywkach 
III Ligii Śląskiej, 1 miejsce na Mistrzostwach Województwa 
Opolskiego Juniorów oraz Juniorów Młodszych; 6 miejsce w finale 
Mistrzostw Polski juniorów młodszych oraz 1 miejsca podczas 
Licealiady.

Ireneusz KwasikIreneusz Kwasik Kewin KubillasKewin Kubillas Piotr PuszkarPiotr Puszkar Wierni kibice ASPRWierni kibice ASPR

Jarmark Wielkanocny

W niedzielę 30 marca w Kinoteatrze w Zawadzkiem 
zorganizowano po raz pierwszy Jarmark Wielkanocny. 
Własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne, artykuły 
dekoracyjne oraz słodkie wypieki przygotowane zostały przez 
naszych lokalne organizacje i placówki. Prezentowane ozdoby 
świąteczne wykonane były z ogromną fantazją oraz 
pomysłowością. Oprócz barwnych stoisk z artykułami 
dekoracyjnymi podziwiać można było prace kroszonkarek 
z Kielczy. Sztuka zdobienia jaj wielkanocnych wymaga 
od wykonawcy cierpliwości, nakładu pracy i wyobraźni 
artystycznej. Techniki  kroszenia jaj  przekazywane są z pokolenia 
na pokolenie. W Kielczy takimi doświadczonymi twórczyniami są 
panie Elżbieta Weber i Pani Helena Świtała. Swoje umiejętności 
chętnie przekazują młodym adeptom tejże sztuki. W warsztatach 
zdobienia jaj wielkanocnych uczestniczyły trzy pokolenia 
kroszonkarek. Najmłodsze dziewczyny, są jeszcze uczennicami 
gimnazjum, ale już z sukcesami reprezentują Gminę Zawadzkie na 
szczeblach powiatowych w konkursach kroszonkarskich. Dzięki 
naszym twórczyniom, sztuka kroszenia jaj wielkanocnych 
w Gminie. 

Święto teatru wg gimnazjalistów

Z roku na rok coraz popularniejszy staje się Międzynarodowy 
Dzień Teatru obchodzony w marcu. Również uczniowie 
zawadzkiego gimnazjum postanowili święto to uczcić. Z tej okazji 
wraz z GOSiT-em zaprosili wszystkich mieszkańców gminy na 
przygotowany przez nich spektakl - "Dziady cz.II" Adama 
Mickiewicza. I choć mieszkańcy w większości zaproszenie 
zignorowali, przedstawienie było naprawdę godne podziwu. 
Obecni na sali widzowie zgodnie twierdzili, że był to prawdziwy 
majstersztyk. Na scenie wystąpili uczniowie klasy IIIb (Magdalena 
Nowak, Viktoria Spałek, Daniel Osiewak, Marta Ceglarek, Jan 
Krywalski, Helena Wajrauch, Wiktoria Kulpa, Paulina Maślak, Anna 
Pisarska i Julia Zaremba z kl. IIb) którzy wcielili się w główne role, 
a towarzyszyli im członkowie szkolnego Koła Teatralnego 
przygotowani przez Victorię Początek i statyści, którzy też chcieli 
zasmakować występu na scenie.
- Nie spodziewaliśmy się takich wrażeń - wyznaje po występie 
Magda Nowak, odtwórczyni roli Guślarza. - To było naprawdę 
niesamowite wrażenie. Teraz jak występować, to tylko na 
prawdziwej scenie.
Opiekunem przedsięwzięcia była  Aleksandra Morawiec, która 
z niecierpliwością oczekuje kolejnych uczniowskich inicjatyw.
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Struktura dochodów majątkowych w 2013 r.

środki z UE na
dofinansowanie zadań
inwestycyjnych  14,06 %

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa 2,68%

wpływy ze sprzedaży majątku
83,26 %

Struktura dochodów w 2013 r.

dochody bieżące   86,33 %

dochody majątkowe   13,67 %

 

Struktura dochodów bieżących w 2013r.

dochody własne 61,25%

subwencje  26,08 %

dotacje celowe z budżetu
państwa   12,67 %

Budżet gminy jako najważniejszy dokument 
finansowy samorządu jest rocznym planem 
dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. 
Plan budżetu Gminy Zawadzkie na 2013 r. zakładał 
dochody bieżące w wysokości 27.823.086,36  zł. Za 
12 miesięcy 2013 roku  zrealizowano  dochody 
bieżące w wysokości 26.935.513,47 zł co stanowi 
96,80 % do planu. 
Największą pozycję w planie dochodów bieżących  
stanowią dochody własne 61,25 % . Są to wpływy od: 
firm, mieszkańców w formie podatków i opłat, jak 
również  z Urzędu Skarbowego  jako udziały gmin w 
podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Wykonanie dochodów własnych wyniosło za 2013r. 
16.497.448,40 zł.
Kolejną pozycją są subwencje ( 26,08%) -  mają 
charakter ogólny, stanowią bezzwrotną formę 
zasilania finansowego z budżetu państwa dla Gminy. 
Wykonanie za 2013r. to kwota 7.024.210,00 zł. 
Trzecią pozycją w strukturze dochodów bieżących są 
dotacje (12,67 %). Mają charakter celowy co 
oznacza, że muszą zostać wydatkowane na ściśle 
określony cel. Gmina nie może swobodnie 
decydować na co wydać te pieniądze. Wykonanie za 
2013r. to kwota 3.413.855,07 zł. 
Na dochody gminy oprócz wyżej wymienionych 
dochodów bieżących składają się także dochody 
majątkowe.
Dochody majątkowe w 2013r. zostały wykonane  
w kwocie 4.266.107,96 zł. W stosunku do planu, 
który wynosił 2.619.164,00 zł stanowi to  162,88%.  
Składają się na nie środki z UE na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych  14,06 %  kwota 
600.015,02 zł, dotacje otrzymane z budżetu państwa 
na wydatki majątkowe 2,68% kwota 114.163,02 zł 
oraz wpływy ze sprzedaży majątku 83,26% kwota 
3.551.929,92 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Zawadzkie w 2013 r.

Rolnictwo, leśnictwo i 
łowiectwo

0,21%

Transport i łączność
3,56%

Gospodarka mieszkaniowa
3,88%

Działalność usługowa
0,10%

Administracja publiczna
11,40%

Bezpieczeństwo publ., OSP
0,86%

Urzędy , wybory
0,01%

Turystyka
0,59%

Oświata i wychowanie, opieka 
wychow.
46,72%

Ochrona zdrowia
1,14%

Pomoc społeczna
14,72%

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

4,07%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

1,98%

Kultura fizyczna
4,03%

Obsługa długu publicznego
1,38% wydatki majątkowe 

(inwestycje)
5,34%

Struktura wydatków w 2013r.
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Najważniejsze zadania zrealizowane w roku budżetowym 2013

Budowa boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę wraz z oświetleniem boiska w 
Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35  (dz. nr 622)
Wartość zadania 407.542,25 zł brutto.
Zadanie realizowane w ramach operacji pt. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa 
Kielcza, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę wraz z oświetleniem boiska 
w Kielczy przy ul. Szkolnej 1 (dz. nr 621/15)
Wartość zadania 400.980,00zł  brutto.
Zadanie realizowane w ramach operacji pt. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa 
Kielcza, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013.

Wydatki  bieżące zaplanowano na 2013 rok w wysokości 
27.823.086,36  zł. Za 12 miesięcy 2013 roku  zrealizowano  
wydatki  w wysokości 26.377.134,15  zł co stanowi 94,80 % 
do planu . 
Największą pozycję  w budżecie stanowią wydatki na oświatę 
i edukacyjną opiekę wychowawczą, wykonanie za  2013 r. to kwota 
13.019.607,87 zł tj. 46,72 %  do ogółu wydatków. Następna pozycja 
to wydatki związane z szeroko pojętą pomocą społeczną 
i z ochroną zdrowia, wykonanie za  2013 r. to kwota 4.419.100,88 zł 
tj. 15,86 %  do ogółu wydatków . Wykonanie wydatków związanych 
z administracją publiczną (m.in. Rada Gminy, Promocja, Urząd 
Miejski) za  2013 r. to kwota 3.176.653,70 zł tj. 11,40 %  do ogółu 
wydatków. Kolejna pozycja to wydatki związane z kulturą fizyczną 
i sportem, kwota za  2013 rok to 1.123.630,42 zł tj. 4,03 % do ogółu 
wydatków.  Na transport i łączność( remonty dróg, odśnieżanie, 
transport lokalny) wydatkowano 993.114,09 zł tj. 3,56 % do ogółu 
wydatków. Na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano w 2013 r. 

przedprzed popo

1.080.550,68 zł (3,88 %). Obsługa długu publicznego to  w 2013 r. 
kwota 384.587,28 zł, tj. 1,38% do ogółu wydatków.  Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska ( oczyszczanie, wywóz odpadów 
komunalnych, utrzymanie zieleni, oświetlenie) wydatkowano 
1.134.325,69 zł tj. 4,07 % do ogółu wydatków. Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 551.670,14 zł, tj.1,98% do ogółu 
wydatków. Bezpieczeństwo publiczne ( OSP) 240.237,77 zł tj. 
0,86% do ogółu wydatków.
Pozostałe 0,91 % wydatków stanowią wydatki związane  między 
innymi : z  rolnictwem, działalnością usługową, turystyką,  itp.
Wydatki majątkowe Gminy Zawadzkie na 2013 rok zaplanowano 
na kwotę 1.795.875,80 zł.
Za 12 miesięcy 2013 roku  zrealizowano  wydatki  w wysokości  
1.487.243,29  zł co stanowi 82,81 % do planu.

przedprzed popo
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Przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni dróg gminnych nr 105602O  i 105603O ulic Waryńskiego i 20 stycznia w Zawadzkiem 
w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu
Wartość zadania 353.005,43 zł brutto.
Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przebudowa drogi gminnej nr 105628O ul. Ziai w Zawadzkiem na działkach nr 811/7, 813 i 48
Wartość zadania 114.163,02 zł brutto.
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

20 stycznia przed przebudową20 stycznia przed przebudową Waryńskiego po przebudowieWaryńskiego po przebudowie

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulicy Zacisze w Zawadzkiem – działki nr 432/55  i 432/35
Wartość zadania 112.768,79 zł brutto.
Zadanie realizowane w ramach  środków własnych Gminy Zawadzkie.

Hutnictwo naszą historią i tradycją
Wartość zadania: 42 323,39 zł brutto.

Celem operacji było umożliwienie mieszkańcom zapoznanie się z wiedzą historyczną przy 
wykorzystaniu interaktywnych narzędzi poprzez utworzenie interaktywnej izby tradycji hutniczej 
w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem. Zadanie realizowana w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w 
Zawadzkiem, jako miejsca inicjującego przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, 
integracyjnym, turystycznym i sportowo rekreacyjnym
Wartość zadania: 48 304,68 zł.

Celem operacji było doposażenie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w krzesła, stoły, gabloty, 
telewizor z odtwarzaczem Blu-ray, szafy, biurka, laptopy oraz wykonanie mapy papierowej 
i interaktywnej atrakcji turystycznych. Zadanie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

przedprzed popo

przedprzed popo
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Budowa wiaty - deszczochronu z kuchnią turystyczną w Żędowicach przy ul. Stawowej, na działce nr 1661/6 k.m. 7 oraz 
zagospodarowanie terenu przy chałupie w Kielczy przy ul. Dobrego Pasterza, na działce nr 301/2 k.m. 2; budowa altany ogrodowej 
oraz placu pod scenę plenerową
Wartość zadania 152.042,76 zł brutto.
Zadanie realizowane w ramach  operacji pt. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa 
Kielcza, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla 
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Remont budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałem żłobkowym przy ul. Harcerskiej  w Zawadzkiem
Wartość zadania 74.317,84 zł brutto.
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Remont ulicy Wojska Polskiego w Żędowicach
Wartość zadania 118 tys brutto.
Zadanie realizowane w ramach  środków własnych Gminy Zawadzkie.

Należy także zaznaczyć, że w ciągu roku budżetowego dokonano spłaty  rat kredytów   w wysokości 823.288,20 zł.
Gmina Zawadzkie na dzień 31 grudnia 2013r. roku posiada zadłużenie w wysokości 7.140.479,80 zł, które składa się z :
- kredytu inwestycyjnego w BOŚ, zaciągniętego na budowę gimnazjum w Zawadzkiem w wysokości 4.987.502,00 zł 
- kredytu długoterminowego zaciągniętego  w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem, w wysokości 2.152.977,80 zł.

Więcej informacji z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za rok 2013 na stronie www.bip.zawadzkie.pl

w trakcie pracw trakcie prac popo

przedprzed popo
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ALE JAJO!
Już po raz piętnasty miłośnicy malowania wielkanocnych jaj 

spotkali się na Międzyszkolnym Konkursie Kroszonkarskim 
zorganizowanym w Zespole Szkolno- Gimnazjalny im. w Kielczy. W 
jubileuszowej edycji wzięło udział aż 64 uczestników. W tym roku 
konkurs po raz pierwszy został zorganizowany także dla uczniów z 
sąsiednich gmin. Po praz pierwszy też uczestnicy mogli ozdabiać 
świąteczne jaja metodą dowolną. Były więc oklejane różnymi 
materiałami, malowane  i tradycyjnie „kroszone”. Prace wykonane 
metodą rytowniczą oceniała komisja konkursowe w składzie 
Urszula Piekacz, Helena Świtała, Elżbieta Weber, Wilhelm 
Wyrwich i Jan Czanguleit. 
W kategorii klas I-III: I miejsce zajęła Natalia Mrohs, II miejsce Alicja 
Mrochen, III -miejsce Alicja Pruska, wszystkie z ZSG 
w Żędowicach.
W kategorii klas IV-VI: I miejsce zajęła Oliwia Frewer, II miejsce 
Agata Czudaj, III miejsce Monika Głowania, wszystkie z ZSG 
w Kielczy.
W kategorii klas gimnazjalnych: I miejsce Weronika Bujara (ZSG 
Żędowice), II miejsce Ewelina Strzelbicka (ZSG Żędowice), 
III miejsce Emilia Nowak (ZSG Kielcza). Wyróżnienia otrzymali: 
Natalia Kordeczka, Justyna Kaniak, Natalia Mosoń, Maria Pałek, 
Dominik Musiel, Denis Kozłowski, Bartłomiej Marcinkiewicz, Anna 
Liszka. 
Prace wykonane technika dowolną oceniało jury w składzie Leon 
Kozok –artysta malarz z Krupskeigo Młyna, Bożena Gwóźdź oraz 
Elżbieta Potempa.
W kategorii klas I-III: I miejsce zajął Kasper Szymocha, II miejsce 
Karolina Ślusarz, III -miejsce Zuzanna Adamska, wszystkie z PSP 
w Zawadzkiem.
W kategorii klas IV-VI: I miejsce zajęła Monika Dorsz (SP Świbie), 
II miejsce Zuza Wiktorowicz (SP Krupski Młyn), III miejsce Anna 
Zdrzałek (SP Świbie).
W kategorii klas gimnazjalnych: I miejsce Izabela Kapuścińska, 
II miejsce Wioletta Pokorna, III  miejsce Natalia Jelonek, wszystke 
z PG w Jemielnicy.

 Wyróżnienia otrzymały: Wioletta Merkel i Nikola Knopik.
Dużą atrakcją był występ grupy „Na Chwila” z Kadłuba.  Malowaniu 
jaj towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „ALE 
JAJO! PSTRYK”. Konkurs ten odbywał się po raz pierwszy. 
Rozgrywany był w trzech kategoriach: szkół podstawowych, 
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.
Tematyka prac zgłoszonych na konkurs była związana z jajkiem, 
z ozdobami wykonywanymi na Święta Wielkiej Nocy, z symboliką 
związaną z tymi świętami. W konkursie wzięło udział łącznie 
11 uczniów i uczennic z czterech szkół. Wyniki przedstawiają się 
następująco:
KATEGORIA I:
I miejsce  – Marcelin Kotucha – Zespół Szkół w Krupskim Młynie
II miejsce – Dominik Musiel – Zespół Szkół Specjalnych 
w Zawadzkiem
KATEGORIA II:
I miejsce – Aleksandra Kaszuba – Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Kielczy
II miejsce – Marietta Krawiec – Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Kielczy
III miejsce – Tomasz Michali – Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Kielczy
Wyróżnienie – Marta Budzisz – Zespół Szkół w Krupskim Młynie
Wyróżnienie – Joanna Perz – Zespół Szkół w Krupskim Młynie
KATEGORIA III:
I miejsce – Maria Pałek - Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem
II miejsce – Manuela Bok – Liceum Ogólnokształcące 
w Zawdzkiem

Bardzo wysoki poziom konkursu przysporzył sporo pracy jurorom. 
Świadczy to o tym, że tradycja wielkanocnego zdobienia jajek tak 
szybko nie zaniknie i będzie kultywowana wśród dalszych pokoleń.
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W sobotę 12 kwietnia br., podczas uroczystej gali troje uczniów 
szkół gimnazjalnych z terenu naszej gminy: Magdalena Nowak, 
Michał Włodarz i Marcin Kocot odebrało „Laury Ziemi Strzeleckiej 
dla Najlepszego Gimnazjalisty”. Nagrodzeni uczniowie wyróżniają 
się  bardzo wysokimi wynikami w nauce,  działalnością społeczną 
i postawą obywatelską.    

Magdalena Nowak jest uczennicą 
klasy 3b Publicznego Gimnazjum 
nr 1  w Zawadzkiem.  Osiąga 
wysokie wyniki w nauce. Klasę I 
ukończyła ze średnią 5,06, a klasę 
II ze średnią 5,26. Za I semestr 
klasy trzeciej uzyskała średnią 
ocen 5,0. Od pierwszej klasy jej 
zachowanie oceniane jest jako 
wzorowe. Jest zaangażowana w 
pracę na rzecz szkoły i środowiska. 
Chętnie uczestniczy w apelach, 
a k a d e m i a c h ,  i m p r e z a c h  

okolicznościowych. Stale doskonali swoją wiedzę i odnosi sukcesy 
w różnych konkursach. W 2012 roku została wyróżniona 
w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MULTITEST, 
a w roku 2013 została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu 
Logicznego Myślenia. Brała także udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Matematycznym SEZAM 2012, a w roku 2013 
zakwalifikowała się do etapu regionalnego Konkursu „Ojczyzna 
Polszczyzna” pod patronem profesora Jana Miodka. Ponadto 
Magdalena jest szczególnie uzdolniona artystycznie. Jej talent 
recytatorski zaowocował zdobyciem I miejsc w szkolnych 
konkursach recytatorskich: „Tak mało powiedziałem…”(2011 r.), 
„Pęknięcia” (2012 r.), natomiast w roku 2013 zajęła I miejsce 
w Międzygimnazjalnym Konkursie Poezji i Piosenki Miłosnej 
w kategorii recytacja oraz została wyróżniona w Konkursie 
Recytatorskim „Słowo” zorganizowanym przez MDK w Opolu. Jest 
aktywnym członkiem Szkolnego Koła Teatralnego „Maska” 
i występuje w szkolnych przedstawieniach. Talent aktorski  
prezentowała w sztukach : „Dziady”, „Oskar i Pani Róża”, „Wigilijne 
postanowienia”, „Gniew” i innych. Jej niezwykłe prace plastyczne 
systematycznie wzbogacają i upiększają szkolną galerię. 
Magdalena ma na swoim koncie również sukcesy sportowe, m.in. 
zajęła II miejsce w finale wojewódzkim Indywidualnych Biegów 
Przełajowych. Ważnym elementem jej życia jest harcerstwo. 
Aktywnie działa w ZDH „Polana”, gdzie udziela się społecznie 
i charytatywnie. Rówieśnicy postrzegają Magdę jako sympatyczną 
koleżankę, na której zawsze można polegać. 

Michał Włodarz osiąga bardzo dobre 
wyniki w nauce (średnia ocen 5,0) 
i wzorowe zachowanie. Godnie 
reprezentuje Publiczne Gimnazjum 
funkcjonujące w Zespole Szkolno-
G imnaz ja lnym w Żędow icach  
w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych i sportowych. Jest 
laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady 
P rzedmio towe j  z  ma tema tyk i  
" O L I M P U S " ,  l a u r e a t e m  
O g ó l n o p o l s k i e g o  K o n k u r s u  
Historycznego "Oxford" i finalistą 
W o j e w ó d z k i e g o  K o n k u r s u  

Polonistycznego. Zdobył II miejsce w III edycji Konkursu 
Literackiego "Moja wieś-moje miejsce", II miejsce w V Rejonowym 
Konkursie Recytatorskim "Las w poezji", III miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego (etap gminny), 
I miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Matematycznym (etap 
gminny), II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym (etap 
gminny), wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim 

Najlepsi gimnazjaliści

(zespołowo), I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej  
(drużynowo). Chętnie bierze udział w organizowanych w szkole 
akcjach charytatywnych  tj.: Dary dla Ukrainy”, „Podziel się 
Dzieciątkiem”, zbiórka przyborów szkolnych i słodyczy dla uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem. Włącza się w działalność Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, biorąc udział w programach artystycznych 
wspierających akcję. Pełni funkcję przewodniczącego klasy 
i aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim. Chętnie pomaga 
w nauce kolegom i koleżankom, poświęcając im swój wolny czas.

Marcin Kocot zapisał się na kartach 
P u b l i c z n e g o  G i m n a z j u m  
funkcjonującego w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym im. Wincentego 
z Kielczy w Kielczy jako osoba 
pracowita, pomocna, sumienna 
i ż y c z l i w a .  U d o w o d n i ł  j a k  
wartościowym jest człowiekiem, 
udzielając się w różnych dziedzinach. 
Rokrocznie uzyskuje świadectwa 
z wyróżn ien iem oraz godnie  
reprezentuje szkołę w zawodach 
s p o r t o w y c h  i  k o n k u r s a c h  
przedmiotowych. W bieżącym roku 

szkolnym zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu 
geograficznego. Wykazuje się szczególnymi uzdolnieniami 
w dziedzinie muzyki, należał do szkolnego chóru, a obecnie 
występuje w szkolnym zespole muzycznym oraz miejscowej 
orkiestrze dętej. Swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne 
i środowiskowe m.in.. dożynki, kiermasze świąteczne, rokrocznie 
reprezentuje szkołę w Konkursie Piosenki Turystycznej. Udziela się 
również w szkolnym kole teatralnym oraz zespole tanecznym. 
Należy do klubu LKS Naprzód Kielcza. Sumiennie włącza się 
w prace szkolnego wolontariatu poprzez udział w akcjach 
charytatywnych czy np. występach dla podopiecznych DPS 
w Wiśniczach. Zawsze wykazuje wzorową postawę uczniowską. 
Służy pomocą w nauce koleżankom i kolegom. Pełnił funkcję 
skarbnika klasowego, skarbnika SU, wiceprzewodniczącego SU, 
a w bieżącym roku szkolnym wzorowo sprawuje się w roli 
przewodniczącego SU. Dzięki swojej pracy i zaangażowaniu 
zyskał szacunek rówieśników, nauczycieli oraz osób 
współpracujących ze szkołą. 

Laureatom „Laurów dla NAJLEPSZEGO GMNAZJALISTY” 
serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

„Można odejść na zawsze być stale być blisko” 

Ks. J. Twardowski

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia i żalu dla księdza 

Proboszcza Joachima BOMBA z powodu śmierci MATKI 

składają parafianie z kościoła p.w. Św. Rodziny.

Serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi Joachimowi 

Bombie, ks. Mariuszowi Stafa, rodzinie, sąsiadom, 

przyjaciołom i znajomym za okazane wyrazy 

współczucia, za milczący uścisk dłoni kiedy zabrakło 

słów, za modlitwy, wieńce i kwiaty oraz udział w 

uroczystości pogrzebowej naszego Kochanego męża i 

ojca Ewalda Signus

składa żona z synem 
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„Zamiast wagarów wybieram teatr…”
„Będzie, będzie zabawa. Będzie się działo…” jak mówią słowa 
piosenki wykorzystanej w jednym z przedstawień XIV Przeglądu 
Małych Form Teatralnych i… działo się. 21 marca 2014r. w pierwszy 
wiosenny dzień  PSP w Zawadzkiem  rozbarwiła się od kolorowych 
postaci z bajek, postaci zwierząt, rośli i dziwnych stworków. Część 
z nich pozostała w szkole, druga, młodsza grupa udała się do 
Kinoteatru, by tam zaprezentować przygotowane przez siebie 
przedstawienia. W grupie młodszej wystąpiło 8 grup teatralnych, 
każda inna, ale wszystkie starannie przygotowane przez swoich 
opiekunów, w kolorowych strojach, z mnóstwem rekwizytów. 
Tradycyjne formy teatralne takie jak słowo, gest, ruch, mieszały się 
z  nowoczesnymi formami przekazu,  prezentac jami  
multimedialnymi, filmem, muzycznymi hitami, tworząc w odbiorze 
cały wachlarz obrazów o niesamowitym wrażeniu. I tak 
„Kocmołuchy” rozbawiły publiczność, dosłownie porywając ją 
z miejsc, a „PierwszAki” „wtopiły” widzów w fotele stworzonymi 
obrazami nadchodzącego lata.  „Przyjaciele” przekonali, że można 
się lubić będąc nawet z innej bajki, a „Przedszkolne skrzaty” leczyły 
kompleksy piegowatych, bo jak stwierdziły: ”W tym właśnie jest 
uroda, gdy piegi są na nosku”. Pozostałe inscenizacje budziły 
optymizm na przyszłość, bo ”wszystko dobrze się skończyło” 
zarówno u „Mapetów”, „Królewny Śnieżki” i „Żuka”. Były też jaja, ale 
„Jaja z wyższej sfery”. 
W tym samym czasie sala gimnastyczna PSP w Zawadzkiem 
zamieniła się w prawdziwą scenę teatralną, na której uczniowie 
klas IV-VI mogli podziwiać 5 przedstawień. Konferansjer Daniel 
Kanas (uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem) 
przedstawił pokrótce historię teatru od czasów starożytnych do 
współczesnych. Zadawał również publiczności pytania, na które 
zgromadzeni żywo reagowali.
Niesamowite i niezapomniane wrażenie wywarł występ grupy 
teatralnej z Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. Aktorki poprzez 
pantomimę oraz poruszającą muzykę pokazały brutalne reguły, 
które rządzą światem uzależnień i przemocy. Obserwując twarze 
uczniów można wywnioskować, że spektakl poraził swoim 
przekazem i skłonił do chwili refleksji.
Teatr zaskakuje... Po chwili mocnych wrażeń nadszedł czas 
dobrego humoru i zabawy. Stało się to możliwe dzięki bzinickim 
kurom, które opowiedziały wierszem historię mającą miejsce 
w pewnym kurniku. W świat baśni i legend przeniosły nas grupy 
teatralne z PSP w Zawadzkiem. Spektakle „Czerwony Kapturek” 
i „Królewna Śnieżka” udowodniły, że język baśni jest uniwersalny. 
Historie opowiedziane w języku angielskim i języku niemieckim 
urozmaiciły przegląd. Klasa V b w spektaklu „Skrzynia pełna 
legend” przestrzegła innych uczniów przed tym, co może się 
wydarzyć, jeśli nie będą słuchać przewodnika podczas wycieczki 
szkolnej. Nie każdy bowiem może mieć ochotę na wędrówkę 
w czasie i spotkanie z duchem...
Wszystkie grupy teatralne zadbały o adekwatną do przedstawienia 
scenografię, choreografię i tło muzyczne, a widzowie nagrodzili 
występy gromkimi brawami. Po burzliwych obradach jury 
wyróżniono:
Grupa – przedszkola
Najlepsze przedstawienie – „O Skrzaciku Kropeczce” - Publiczne 
Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem – 
opiekunowie: Renata Piłacka, Danuta Bogucka
Najlepsza aktorka – Wiktoria Winkler 
Najlepszy aktor – Kajetan Winnicki 
Grupa – szkoła podstawowa kl.1-3
Najlepsze przedstawienie – „Kopciuszek na wesoło” grupy 
teatralnej „Kocmołuchy” – PSP  w Zawadzkiem – opiekun: Iwona 
Sławska
Najlepszy zespół – Pierwsz”A”ki – PSP  w Zawadzkiem – opiekun: 
Grażyna Machelska
Najlepsza aktorka  - Hanna Elektorowicz – PSP w Zawadzkiem 
Najlepszy aktor – Jakub Miksa  – PSP w Zawadzkiem 
Wyróżnienia:
Najlepsze przedstawienie – „W świecie bajek” grupy teatralnej 
„Przyjaciele” – PSP  w Zawadzkiem – opiekun: Katarzyna 
Sztęborowska
Najlepszy zespół – grupa teatralna z Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Bzinicy – opiekun: Anna Lenard
Najlepsza aktorka – Sara Bieniek z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Bzinicy 
Najlepszy aktor – Patryk Kusz – PSP  w Zawadzkiem 
Nagroda Publiczności - grupa teatralna „Kocmołuchy” PSP  
w Zawadzkiem – opiekun: Iwona Sławska
Grupa – szkoła podstawowa kl.4-6
Najlepsze przedstawienie - „Wola istnienia” grupy teatralnej 
„Wyjście awaryjne”  - Zespół Szkół w Krupskim Młynie – opiekun 
Sylwia Serafin Pawdyga
Najlepszy zespół -  grupa teatralna z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Bzinicy w przedstawieniu „Opowieść o kurach” – 
opiekun Ewelina Piekacz
Najlepsza aktorka - Urszula Spik z PSP w Zawadzkiem 
Najlepszy aktor - Mikołaj Pamuła z PSP w Zawadzkiem 
Wyróżnienia:
Najlepsza aktorka – Kornela Sowa  z Bzinicy – opiekun Ewelina 
Piekacz
Najlepsze przedstawienie  – „Królewna Śnieżka” w języku 
niemieckim –z PSP w Zawadzkiem – opiekun Joanna Podwińska-
Kolibaba
Nagroda Publiczności – grupa teatralna z kl. 5B  tyt. „Skrzynia 
pełna legend” - z PSP w Zawadzkiem – opiekun Beata Pasiut.
Beata Pasiut, Dorota Malik.

Kukiełki, pacynki, marionetki.
Z okazji XIV Przeglądu Małych Form Teatralnych biblioteka 
i świetlica zorganizowały konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VI 
pt. "Kukiełki, pacynki, marionetki". Zarówno technika jak i dobór 
materiałów były dowolne. Uczniowie wykazali się dużą 
pomysłowością w tej kwestii. Powstały kukiełki, pacynki i marionetki 
przedstawiające postaci z bajek, baśni i filmów. Były wśród nich 
królewny i królewicze, Kot w butach, czarownice, Czerwony 
Kapturek, Myszka Miki i inni lubiani przez dzieci bohaterowie. Do 
wykonania prac wykorzystano kolorowe tkaniny, drewniane łyżki, 
wstążki i sznurki, guziki, włóczkę oraz wiele  innych materiałów. 
Wpłynęło 29 prac. Jury oceniało poziom artystyczny i estetykę. 
W klasach I – III nagrodzono:
I miejsce – Karolina Kaczmarczyk IIb, Laura Rzepczyk IIb, II 
miejsce – Martyna Lizurej Ia,  III miejsce – Patrycja Palus IIIc, Kamil 
Bednarczuk IIIb.
Wyróżnienia:  Magdalena Radziej Ia, Karolina Skorupa Ia, Karolina 
Ślusarz IIa, Laura Dylong Ia, Dominik Gawliczek Ib, Julia Kapera Ia, 
Aleksandra Bujak Ia, Aleksandra Binczak IIb, Oliwia Hendrysiak Ib
W klasach IV – VI nagrodzono: 
I miejsce – Agnieszka Kłys Vb, II miejsce – Agata Borek VIa, 
Magdalena Rudzik Vb, Nikola Piskorz Va, III miejsce – Emilia 
Szcześniak IVb,Szymon Winkler IVa
Wyróżnienia: Karolina Hejna VIb,Wiktoria Hanuszewicz IVb, 
Paulina Drzewiecka IVb, Paulina Taibert Vb, Wioletta Kazior IVa, 
Oliwia Nowak Va, Martyna Polińska Va, Weronika Palus Va, 
Urszula Spik VIa
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Wszystkie prace zostały wystawione w holu szkoły.

J. Lońska, M. Jaskólska, D. Malik

Wieści z PSP w Zawadzkiem
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Wieści z Kielczy
Zlot Adasiów i Ewuń

21 marca w ZSG im. Wincentego z Kielczy, zgodnie z tradycją, 
władzę przejęli  uczniowie, konkretnie III g. Dyrektor Bart wraz ze 
świeżo upieczonymi nauczycielami  dzielnie krzewili wiedzę wśród 
dużych i małych. Nauczyciele i dotychczasowa Dyrekcja zostali 
zesłani do rajskiego ogródka klasy zerówki, naznaczono ich 
specjalnymi tarczami. Po lekcjach uczniowie mogli zdegustować 
małe wiosenne co nieco przygotowane przez mamy z Rady 
Rodziców. Gdy już napełnili brzuszki, udali się na salę 
gimnastyczną, by obejrzeć przedstawienie oparte na motywach 
"Pamiętników  Adama i Ewy" M. Twaine'a. Dowiedzieli się jak 
toczyło się rajskie życie tytułowych bohaterów, dlaczego wąż 
uzbroił się w łuk, a Anioł Stróż złożył zażalenie u Pana Boga. Po 
spektaklu odbył się wiosenny turniej klas z konkurencjami 
sportowymi, kulinarnymi i zadaniami łamiącymi główki. Po nim 
zaprezentowano pokaz mody wiosennej. Na koniec rozstrzygnięto 
konkursy: na najpiękniejszy list miłosny oraz na najoryginalniejszą 
pannę mini-marzannę. W tym pierwszym zwyciężyła Marta z kl. II g, 
II miejsce zajęła Wiktoria z I g, a III Kinga z I g W tym drugim 
wyróżniono wszystkich twórców. Przepiękne marzanny wykonali:  
Marlenka z kl. 1, Oliwia, Lena i Andrzej  z kl. 2, Emilka i Wiktoria z kl. 
4, Krzysiek z kl.6, Emilia, Melania i Marta z II g Na zakończenie Dyr  
Bart i Wiosna Radosna ogłosili amnestię dla panien marzanien 
i oddali, ku naszemu żalowi, klucze szkoły Dyrekcji. Nie smućcie się 
jednak, już za rok tradycji znów stanie się zadość.

 IZA

Dzień Kobiet 2014
Trochę wcześnie, bo już 7 marca, świętowaliśmy w szkole 

Międzynarodowy Dzień Kobiet. Uczniowie klasy III gimnazjum, pod 
kierunkiem opiekuna Samorządu Szkolnego pana Sławomira 
Zielonki, przygotowali z tej okazji program. Można się było 
pośmiać, ale nie zabrakło też refleksji, że kobiety i mężczyźni są 
sobie na wzajem potrzebni :)

Nominacja dla Jadwigi Breguły

Nauczycielka ZSG w Żędowicach 
Jadwiga Breguła została nominowana 
do Konkursu na Per łę  Roku.  
N o m i n o w a n a  -  n a  w n i o s e k  
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 
w Żędowicach – m.in. za założenie 
i prowadzenie Dziecięcego Zespołu 
Ludowego ,,Żędowianie”, który jest 
wizytówką nie tylko szkoły ale i gminy.
Serdecznie gratulujemy!

Podziękowania
Mimo, iż nie zostałam wybrana "Złotą Perłą Roku " sam udział 
w finale plebiscytu był dla mnie ogromnym wyróżnieniem, dlatego 
chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
mieszkańcom naszej Gminy za oddane na mnie głosy, jako przejaw 
sympatii i  poparcia moich działań w kierunku propagowania 
polskiej kultury ludowej.

Dziękuję!  Jadwiga Breguła

,,Pomyśl o zawodzie nie ulegaj modzie” 
W ramach realizowanego projektu młodzież miała okazję zapoznać 
się z pracą związaną z pełnieniem służby wojskowej. Dzięki wielu 
staraniom udało nam się spotkać z żołnierzami z Jednostki 
Wojskowej w Lublińcu oraz zwiedzić miejsce, w którym, na co dzień 
stacjonują. Opowiedzieli nam oni o trudnej służbie na misjach 
wojskowych. Mieliśmy okazję obejrzeć specjalistyczny sprzęt 
wykorzystywany przez spadochroniarzy, płetwonurków oraz 
w wysokich górach.  Duże wrażenie zrobiła na nas prezentacja 
broni wykorzystywana w akcjach bojowych. Chętni mogli 
samodzielnie sterować robotem – saperem. Zwiedziliśmy jedną 
z najnowocześniejszych w Europie strzelnic wojskowych. 
Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób można dostać się do zawodowej 
służby wojskowej oraz jakie kryteria należy spełniać. Dzień 
spędzony w Jednostce dostarczył nam wielu wrażeń, szkoda tylko, 
że ze względu na obowiązujące przepisy nie mogliśmy 
udokumentować go zdjęciami. Wizyta w Lublińcu była również dla 
nas okazją do zwiedzenia drukarni oraz zapoznania się 
z zawodami związanymi z poligrafią. Dnia 14 marca uczniowie 
realizujący projekt mieli okazję poznać tajniki zawodu mechanika. 
Dzięki uprzejmości właściciela Zakładu Naprawczego 
w Szymiszowie mogliśmy „od kuchni” obserwować pracę 
w zakładzie mechanicznym, który specjalizuje się między innymi 
w serwisie i naprawach maszyn rolniczych, budowlanych, wózków 
widłowych oraz złomowaniu zużytych samochodów. Właściciel 
firmy, który z zaangażowaniem opowiadał nam o swojej pracy 
przekonywał uczniów, że wykonywany zawód może być nie tylko 
sposobem na zdobycie środków do życia, ale również życiową 
pasją. 

Wieści z Żędowic
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Podsumowanie roku
Z początkiem każdego roku kalendarzowego turyści 

z OZ/PTTK w Zawadzkiem spotykają się aby podsumować pracę 
w roku ubiegłym, podziękować osobom i instytucjom wspierających 
działania turystyczno-krajoznawcze. Tegoroczne spotkanie odbyło 
się w Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem. Pierwszą 
część spotkania  zdominowały podziękowania skierowane do 
powiatowych i gminnych władz samorządowych, instytucji i szkół 
wspierających działania naszego Oddziału. Na wniosek OZ/PTTK 
w Zawadzkiem, Minister Edukacji Narodowej nadał p. Zdzisławowi 
Siewierze, za szczególne osiągnięcia w działalności edukacyjnej 
wśród młodzieży, „Medal Edukacji Narodowej”. Składamy gorące 
gratulacje. W kolejnej części imprezy działalnośćOZ/PTTK w roku 
2013, popartą prezentacją multimedialną, zaprezentował prezes 
OZ/PTTK Alfred Feliks. Podczas przerwy uczestnicy spotkania 
mogli obejrzeć wystawę konkursu fotograficznego „Zabytki 
Architektury w Dolinie Małej Panwi” i wybrać Grand Prix tego 
konkursu. Odbył się także coroczny konkurs gazetek Szkolnych Kół 
Krajoznawczo-Turystycznych „Imprezy Oddziału i własne w 
obiektywie”. 65 prac zgłosiło 21 autorów w kategoriach wiekowych:  
Junior i Senior.
Wyniki w kategorii „Junior”:
 I miejsce - Paulina Breguła
II miejsce - Urszula Spik
III miejsce - Adam Jendruś
W kategorii „Senior”:
I miejsce - Józef Sznajder
II miejsce - Agnieszka Ziaja
III miejsce - Elżbieta Falska
Po raz pierwszy w historii konkursu publiczność zgodziła się z 
Jurorami – Grand Prix Konkursu FOTO 2013 zdobył p. Józef 
Sznajder. W zmaganiach SKKT-PTTK wyróżniono: SKKT-PTTK 
PG Kolonowskie, SKKT-PTTK PSP Zawadzkie. Swój konkurs 
fotograficzny podsumowali także leśnicy z Nadleśnictwa 
w Zawadzkiem.
Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy wyników 
i dziękujemy za udział w zmaganiach. Dyskusja na temat 
zamierzeń na rok 2014 i przyszłości OZ/PTTK w Zawadzkiem 
zakończyła spotkanie. Rok 2014 będzie przebiegał w PTTK pod 
hasłem „Turystyka łączy pokolenia”.

Poznanie historii, tradycji, walorów krajoznawczych 
i zdrowotnych regionu, promocja zdrowego i aktywnego spędzania 
wolnego czasu w warunkach zimowych, rozwijanie więzi 
koleżeńskich, podnoszenie kwalifikacji  turystycznych wśród dzieci 
i młodzieży  oraz promocja hasła PTTK na 2014 r. „Turystyka łączy 
pokolenia”, to główne cele, jakie przyświecały organizatorom III 
Rajdu pieszego „Zima w Dolinie Małej Panwi”. Opiekunka SKKT-
PTTK przy PSP w Zawadzkiem p. Maria Andrzejewska wraz z p. 
Beatą Brzezińską, wspomagane przez kolegów z OZ/PTTK 
opracowały bardzo ciekawy i program imprezy. Przewidywał on 
przejście szlakami turystycznymi i leśnymi ścieżkami od szkoły do 

Nadleśnictwa Zawadzkie – mety rajdu. Podzieleni na dwie grupy 
turyści pokonywali trasę  wykorzystując zasady harcerskiej gry 
terenowej znanej jako „podchody” (Pierwsza grupa sprytnie 
chowała w terenie listy, na których umieszczone były literki hasła do 
odgadnięcia – drga grupa musiała je odnajdywać). Zabawa była 
przednia gdyż listy były chowane bardzo pomysłowo i nie wszystkie 
udało się odnaleźć. Na mecie kolejna niespodzianka - konkurs 
wiedzy leśnej. Tematy umieszczone na „Kole fortuny” 
przygotowanym przez p. Agnieszkę Jamrozik z Nadleśnictwa 
Zawadzkie. Nagrody ufundowało PTTK. Imprezę zakończyło 
wspólne ognisko z turystycznym posiłkiem. Organizatorzy dziękują 
Nadleśnictwu Zawadzkie za pomoc w organizacji imprezy 
i udostępnienie swoich obiektów.

W „Dniu Kobiet” Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem postanowił 
zorganizować tegoroczny Rajd Kijkowy „Zamek Katy 2014”. 
Każdego roku właśnie ten rajd rozpoczyna sezon turystyczny 
seniorów. Celem imprezy była: popularyzacja turystyki rodzinnej 
w ramach hasła PTTK na 2014 rok „Turystyka łączy pokolenia”, 
szczególnie pieszej w technice „NordicWalking”, poznawanie 
uroków lasów Doliny Małej Panwi – zwłaszcza zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Malepartus”. Rajd miał charakter 
„gwiaździsty” – ponad 70 turystów podążało ścieżkami leśnymi na 
metę w gościnnych progach DPS w Zawadzkiem przy Zameczku 
Myśliwskim. Tam na wstępie w zamkowej kaplicy Br. Paweł 
Siennicki odprawił krótkie nabożeństwo (w intencji wszystkich 
turystów). Kolejny punkt programu realizowanow świetlicy DPS, 
gdzie prezes OZ/PTTK p. Alfred Feliks wszystkim paniom wręczył, 
z okazji ich dnia, czekoladę, a następnie przedstawił  zamierzenia 
na 2014 rok. Swoje alpejskie wędrówki (po stronie Niemiec) 
zaprezentowali p. Zdzisław i Maria Andrzejewscy, prelekcję 
wzbogacając pokazem multimedialnym. Wyprawy były ciekawe, a 
przedstawiony materiał fotograficzny w pełni to potwierdzał. 
Zapach upieczonych na rożnie kiełbasek tę część spotkania 
zakończył. Wszyscy udali się do ogniska, gdzie się jadło, piło (kawę 
i herbatę) oraz dyskutowało. Ważna informacja – pogoda jak 
zwykle dopisała.  

Wyprawa w Beskid Sląski
48 turystów z OZ/PTTK w Zawadzkiem wyprawą w Beskid Śląski 
rozpoczęło sezon turystyki górskiej 2014. Wycieczka ruszyła 
z Zawadzkiego do Bielska-Białej autokarem pod dolną stację 
wyciągu na Szyndzielnię. Pierwszą atrakcja wycieczki był wjazd 
gondolami do górnej stacji wyciągu. Początkowy etap trasy pieszej 
wiódł  szlakiem czerwonym do  schroniska PTTK na szczycie 
Szyndzielni. Po „przerwie kawowej” grupa wyruszyła dalej na 
najwyższe wzniesienie pasma Klimczok (1117 m n.p.m.) i dalej do 
schroniska PTTK usytułowanego na zboczach Magury. Do 
Szczyrku, który wybrano na metę rajdu turyści schodzili szlakiem 
niebieskim. Po drodze zwiedzono „Sanktuarium na Górce” 
z cudownym źródełkiem. Zwiedzanie Szczyrku pierwszą wyprawę 
górską w roku 2014 zakończyło. 

OZ / PTTK w Zawadzkiem
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Sport

Piłka ręczna 

Zmęczenie sezonem
Drużyna seniorów w II lidze w ostatnich meczach nie mogła 

rozgrywać swoich meczy w dniach wyznaczonych przez terminarz. 
Powodem były półfinały i finały mistrzostw Polski juniorów. Nasza 
drużyna seniorów  w dużej mierze oparta jest o młodzież, a ta 
dobrze sobie radzi na arenach ogólnopolskich. W ostatnich 5 
rozegranych meczach zdobyła 4 pkt. i w tabeli obsunęła się na 7 
miejsce. Wygrała z SKF KPR Sparta Oborniki 36:25 (17:15) oraz 
MKS Tęcza Kościan 36:33 (17:16) oraz doznała porażek: z KU AZS 
UZ Zielona Góra 28:34 (10:16), EUCO UKS Dziewiątka Legnica 
28:31 (12:16) oraz MKS Zagłębie II Lublin 32:35 (13:18). Wszystkie 
przegrane mecze zostały rozegrane na wyjazdach. Do 
zakończenia rozgrywek pozostały 3 kolejki i jest szansa na 
poprawienie lokaty w tabeli. Tabela po 23 kolejkach przedstawia się 
następująco:
1. KU AZS UZ Zielona Góra 23 40 697:508
2. MKS Żagiew Dzierżoniów 23 36 674:572
3. SPR Bór Oborniki Śląskie 23 35 714:640
4. LKS OSiR Komprachcice 23 30 678:654
5. LKPR Moto-Jelcz Oława 23 26 606:592
6. SKF KPR Sparta Oborniki 23 25 611:608
7. ASPR Zawadzkie 23 25 738:711
8. …
14. SSRiR Start Konin 23 1 505:725

ASPR Zawadzkie ósmą drużyną w Polsce
Ponownie w Obornikach Wielkopolskich spotkały się najlepsze 
drużyny w kategorii juniorów. W inauguracyjnym spotkaniu z WKS 
Śląsk Wrocław spisała się bardzo dobrze wygrywając 34:30 
(13:13). W kolejnych spotkaniach doznała porażek: z KS Vive Targi 
Kielce 29:48 (14:23), Orlenem Wisła Płock 26:38 (12:22) i zajmując 
w grupie 3 miejsce zagrała w grupie o miejsca 5-8. W spotkaniu by 
zagrać o miejsce 5 uległa gospodarzom Sparcie Oborniki 
Wielkopolskie 30:31 (16:16). W ostatnim meczu o 7 miejsce ulegli 
UMKS-owi PMOS Chrzanów 37:41 (16:21). Pomimo 8 mejsca jest 
to bardzo duży sukces podopiecznych braci Morzyków. 

Rośnie nowy narybek
Po zdobyciu mistrzostwa województwa w kategorii chłopców ASPR 
Zawadzkie był gospodarzem półfinału Pucharu Polski w którym 
zagrały drużyny: UKS Dziewiątka Legnica, MKS Zryw Chorzów, 
CHKS Łódź oraz gospodarze ASPR. W inauguracyjnym spotkaniu 
wysoko pokonali CHKS Łódź 32:11 (20:7). W kolejnych meczach 
poszło już gorzej, doznali porażek z MKS Zryw Chorzów14:21 
(6:10) oraz UKS Dziewiątką Legnica 13:25 (8:14) i zajęli 3, niestety 
nie premiowane awansem do finału miejsce. Turniej wygrała 
drużyna UKS Dziewiątka Legnica przed MKS Zryw Chorzów i 
właśnie te drużyny będą walczyły w finale o prymat najlepszej 
drużyny w tej kategorii wiekowej w Polsce. Cała drużyna zagrała 
bardzo ambitnie, wyróżniał się Mateusz Damas, który z 15 
bramkami zajął 3 miejsce w klasyfikacji strzelców. 

Młodziczki w czołówce
Dobrze rozpoczęły II rundę dziewczęta ASPR Zawadzkie 
Pawonków. W rozegranych 3 spotkaniach wysoko pokonały swoje 
przeciwniczki. Wygrały z KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 32:11 
(16:5), UKS MOS Opole 37:10 (13:4 oraz KS PG 2 Otmęt 
Krapkowice 40:12 (21:7). Przed nimi 2 mecze z drużynami z 
czołówki. Nasza drużyna jest na tym etapie rozgrywek jest 
najskuteczniejsza pod względem strzelonych i straconych bramek. 
Najskuteczniejsze zawodniczki to Weronika Bryś 43 bramki (4 w 
klasyfikacji) oraz Magdalena Koza 25 bramek (10 miejsce) Tabela 
przedstawia się następująco:
1. UKS Olimp Grodków 8 14 199:118
2. ASPR Zawadzkie Pawonków 8 14 229:94
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3. LZS Tor Dobrzeń Wielki 8 12 193:92
4. UKS MOS Opole 8   4 114:184
5. KS PG 2 Otmęt Krapkowice 8   2  89:215
6. KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 8   2  92:213

Młodzicy nie gorsi
Również dobrze radzą sobie młodzicy. W rozgrywkach ligi 
wojewódzkiej po rozegraniu 9 spotkań plasują się na 1 miejscu i 
zapewnili sobie awans do ćwierćfinału mistrzostw Polski. Uczynili 
to w ostatnim rozegranym spotkaniu z KS Gwardią Opole 
wygrywając 17:16. O mistrzostwie w tej kategorii wiekowej 
zadecyduje ostatni mecz z UKS Olimpem Grodków. Obie drużyny 
są już w ćwierćfinale. W klasyfikacji strzelców w czołowej 12-stce 
jest 3 zawodników ASPR. Mateusz Tymich z 50 bramkami zajmuje 
4 miejsce, Adam Wacławczyk z 44 bramkami jest 6, a Kamil Mann 
strzelając 41 bramek plasuje się na 8 miejscu.
1. ASPR Zawadzkie 9 16 241;157
2. …
6. SKS Orlik Brzeg 8   2 149:228

Tenis stołowy

II liga kobiet
Rozpoczęta została druga - rewanżowa runda rozgrywek II ligi 
kobiet. Rozegrano dotychczas cztery mecze, podczas których 
drużyna KTS MOKSiR Zawadzkie wygrała z: MKS SKARBEK 
Tarnowskie Góry 8:2 oraz zremisowała 5:5 z drużynami JKTS 
Jastrzębie Zdrój i MKS Czechowice – Dziedzice zajmującymi 2 i 3 
miejsce w tabeli. Niestety dziewczyny musiały uznać wyższość 
lidera – MKS Cieszko Cieszyn, któremu uległy 1:9. Po rozegranych 
dotychczas meczach drugiej rundy drużyna awansowała z miejsca 
5 w grupie na miejsce 4. Do rozegrania pozostały jeszcze mecze z: 
KTS Lędziny, LKS Orzeł Stanica i UKS Dwójka Sosnowiec, w 
trakcie których drużyna z Zawadzkiego walczyć będzie o 3 miejsce 
w grupie.

IV liga mężczyzn  
Drużyna IV ligi mężczyzn rozegrała w ostatnim czasie pięć spotkań 
pokonując kolejno: MGOK Gorzów Śląski - 10:4, LUKS MGOKSiR 
Korfantów II – 10:8, KS ORZEŁ Barnice – 10:7 i LZS GROM 
Szybowice – 10:3. W meczu decydującym o możliwości awansu do 
III ligi drużyna z Zawadzkiego uległa niestety rywalom z KTS LEW 
Głubczyce 5:10. KTS MOKSiR Zawadzkie ze stratą 5 pkt do lidera i 
4 pkt do drużyn z miejsc 2-4 zajmuje w grupie 5 miejsce. Do 
rozegrania w serii rewanżowej pozostał tylko jeden mecz z LZS 
VICTORIA Chróścice, a zatem mało prawdopodobne jest by udało 
się wywalczyć awans do III ligi w tym sezonie.

Rozgrywki indywidualne 
8.03.2014 r. w Niemodlinie odbył się III Wojewódzki Turniej 
Kwalifikacyjny przed III GRAND PRIX POLSKI w kategorii 
młodzików. Reprezentanci KTS MOKSiR Zawadzkie zajęli 
następujące miejsca: Ochlust Amelia (9-12), Zgorzelska Maria, 
Rudzik Magdalena i Taibert Paulina (13-16), Mazurek Zuzanna i 
Turek Oliwia (17-19). Z rozgrywek III WTK z racji zajmowanego 
wysokiego miejsca w rankingu ogólnopolskim zwolniona była 
młodziczka – Julia Bartoszek. Julia bez rozgrywania turnieju 
wojewódzkiego wzięła udział w III GRAND PRIX POLSKI 
młodziczek, który odbył się w dniach 28-30.03.2014 r. w Krośnie. 
Podczas rozgrywek grupowych zawodniczka z Zawadzkiego nie 
utraciła ani jednego seta.  W pojedynku o wejście do finału Julia 
uległa niestety 1:3 niepokonanej dotychczas przez nikogo liderce – 
Annie Węgrzyn, zajmując po raz trzeci wysokie III miejsce w 
Polsce.
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16.03.2014 r. w Korfantowie rozegrane zostały Mistrzostwa 
Województwa seniorów, na których swoją obecność zaznaczyli 
również zawodnicy z klubu KTS MOKSiR Zawadzkie. Rozgrywki 
przeprowadzono w kategorii gier: indywidualnych, drużynowych, 
podwójnych i mieszanych. Wśród seniorek z naszego klubu 
najwyżej sklasyfikowana została Jessica Andarczek (9 miejsce), 
natomiast wśród seniorów Marcin Bula (13 miejsce).
8.04.2014 r. w Niemodlinie rozegrane zostały Mistrzostwa 
Województwa w kategorii żaków. W turnieju tym na miejscu II 
uplasowała się zawodniczka KTS MOKSiR Zawadzkie – Maria 
Zgorzeliska. Zajęte miejsce zapewniło jej awans do Mistrzostw 
Polski, które odbyły się w dniach 21-23.03.2014 r. w Gniewie. Na 
Mistrzostwach Polski reprezentantka naszego klubu 
sklasyfikowana została w przedziale 33-48.     

Turnieje szkolne
15.03.2014 r. przeprowadzono w Zawadzkiem ostatni – finałowy 
Wojewódzki Turniej Szkół Podstawowych i Gimnazjów w tenisie 
stołowym. Po cyklu pięciu turniejów dzieci i młodzież z placówek 
oświatowych z terenu naszej gminy osiągnęły następujące 
miejsca: kategoria dziewczęta rocznik 2003 i młodsi – Zuzanna 
Mazurek – PSP Zawadzkie – 12 miejsce, kategoria dziewczęta 
rocznik 2001-2002 – Julia Bartoszek – ZSG Kielcza - 1 miejsce, 
Amelia Ochlust – PSP Zawadzkie – 11 miejsce, Magdalena Rudzik 
– PSP Zawadzkie – 12 miejsce, Oliwia Turek – ZSG Żędowice – 19 
miejsce, Paulina Taibert – PSP Zawadzkie – 22 miejsce, Natalia 
Potempa – ZSG Kielcza – 24 miejsce, Monika Głowania – ZSG 
Kielcza - 26 miejsce, kategoria chłopcy rocznik 1998-2000 – 
Dominik Bartoszek – ZSG Kielcza – 3 miejsce, Arkadiusz Szaton – 
ZSG Kielcza – 25 miejsce, Rafał Macioszek – ZSG Kielcza – 26 
miejsce.  

Piłka Nożna

Na początek strata prowadzenia
LZS Żywocice jest drużyną, z która nasi piłkarze nie mogą sobie 
poradzić. Na inaugurację sezonu przegrali na boisku w Żywocicach 
1:3, ale punkty uratował im przyznany walkower. U siebie  również 
sobie nie poradzili remisując 0:0. W 2 kolejce rundy rewanżowej 
pokonała na wyjeździe drużynę Victorii Żyrowa 2:2. W trzeciej 
kolejce drużyna miała przerwę. 
  1. LKS Jedność Rozmierka 17 46 64:16
  2. SSKS Stal Zawadzkie 16 41 51:10
  3. …
15. KS Cisowa Kędzierzyn Koźle 17   2 16:75

Wyniki, wyniki wyniki
Rozpoczęły rozgrywki inne drużyny naszej gminy. Drużyna LZS 
Kielcza w inauguracyjnym spotkaniu pokonała rezerwy Piotrówki 
7:2. W tabeli zajmują 8 miejsce na 11 startujących drużyn. Również 
zagrała drużyna juniorów młodszych Stali Zawadzkie w I lidze 

wojewódzkiej. Pokonała na wyjeździe drużynę Unii Tułowice 5:0. 
Drużyna zajmuje 6 miejsce na 9 startujących drużyn. 

Skat

Mistrzem Marcin Szymski
Mistrzostwa sekcji skata GOSiT Zawadzkie dobiegły końca. W 
końcówce Marcin Szymski nie dał sobie odebrać prowadzenia. 
Rywalizacja o czołowe lokaty przebiegała pod dyktando 
zawodników I ligowych drużyn GOSiT-u Zawadzkie i Victorii 
Tranzyt Chróścice, który zajęli 5 czołowych lokat. Końcowa 
klasyfikacja sezonu 2013-2014 (czołowa 10-tka) przedstawiała się 
następująco:
1. Marcin Szymski Victoria Chróścice 51276 pkt
2. Antoni Świtała GOSiT Zawadzkie 47154 pkt
3. Jan Nowak Victoria Chróścice 45664 pkt
4. Leopold Dybowski GOSiT Zawadzkie 45417 pkt
5. Józef Ludwig GOSiT Zawadzkie 44263 pkt
6. Ernest Bryłka DOKiS Dobrodzień 43489 pkt
7. Leon Deptała Unia Kolonowskie 43086 pkt
8. Józef Pudełek Unia kolonowskie 42759 pkt
9. Roman Kościelny Unia Kolonowskie 42441 pkt
10. Franciszek Świtała GOSiT Zawadzkie 42246 pkt

Mogło być lepiej
W II kolejce w I lidze skata pomimo braku w składzie dwóch 
najlepszych zawodników spisała się zadowalająco. W Rogowie 
koło Rybnika drużyna zagrała w składzie: Marek Wyszkowski 3629 
pkt. Józef Ludwig 2922 pkt, Reinhold Brysch 2453 pkt. Franciszek 
Świtała 2402 pkt. Pomimo, że drużyna w tabeli spadła na z 7 na 9 
miejsce, dystans do czołówki nie uległ zmianie. Następna kolejka 
zostanie rozegrana w Goczałkowicach Zdroju. Tabela po 2 
kolejkach przedstawia się następująco:
1. SC Strażak Głożony 26 25 235
2. SILESIA Tarnowskie G. 26 23 949
 3. AMICUS Katowice I 26 23 624
4. Zagłoba Tychy 25 23 980
5. KWK Bolesław Śmiały 25 23 305
 6. Asy Żory 25 22 897
7. KS CHSM Chorzów 25 22 642
8. LKS Forteca Świerklany 24 23 710
9. GOSiT Zawadzkie 24 23 309
10. …
20. AMICUS Katowice II 11 18 044

Co gdzie kiedy w sporcie
Piłka Nożna – stadion Miejski
27.04.2014 r. godz. 11.00 I liga juniorów mł. Stal Zawadzkie -  Chemik 
Kędzierzyn Koźle
03.05.2014 r. godz. 17.00 Kl.A seniorów Stal Zawadzkie -  Chemik II 
Kędzierzyn Koźle
17.05.2014 r. godz. 17.00 Kl.A seniorów Stal Zawadzkie -  Śląsk Reńska 
Wieś
18.05.2014 r. godz. 11.00 I liga juniorów Stal Zawadzkie -  Odra II Opole
Piłka Nożna – boisko w Kielczy
27.04.2014 r. godz. 17.00 Kl.B seniorów LZS Kielcza -  Źródło II Krośnica
27.04.2014 r. godz. 11.00 II liga juniorów LZS Kielcza -  LZS Kadłub
11.05.2014 r. godz. 11.00 II liga juniorów LZS Kielcza -  Polonia Pruszków
11.05.2014 r. godz. 17.00 Kl.B seniorów LZS Kielcza -  Tęcza Szymiszów
18.05.2014 r. godz. 11.00 II liga juniorów LZS Kielcza -  KS Chorula
25.05.2014 r. godz. 17.00 Kl.B seniorów LZS Kielcza -  Tempo Grodzisko
Tenis Stołowy Hala GOSiT Zawadzkie
25.04.2014 r. godz. 18.00 II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie – KTS 
Lędziny
02.05.2014 r. godz. 09.00 Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w 
kategorii kadetów i juniorów
Piłka ręczna Hala GOSiT Zawadzkie
03.05.2014 r. godz. 18.00 II liga ASPR Zawadzkie -  UKS Lider Swarzęc
Skat – Dom Kultury ul. Powstańców Śl. (boisko Orlik)
29.05.2014 r. godz. 17.30 – I Turniej Pucharu Lata 2015

Franciszek Świtała
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„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”
6 kwietnia od godziny 16.00 w sali kinoteatru odbyła się akcja 

dla seniorów pn. „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”. Inicjatywa stworzyła 
uczestnikom m.in. możliwość skorzystania z bezpłatnych badań 
ciśnienia krwi i poziomu glukozy we krwi oraz zapoznania się 
z ofertą artykułów medycznych dla osób starszych oraz środków 
probiotycznych. Komendant Policji wyjaśniał jak zadbać 
o bezpieczeństwo. Przede wszystkim omówił tematykę 
przestępstw, których ofiarami stają się najczęściej seniorzy 
(kradzieże, oszustwa, kradzieże kieszonkowe), a także wyjaśnił, 
jak unikać sytuacji zagrożenia i niebezpieczeństw, jak należy się 
zachować, aby nie paść ofiarą rabusiów, oszustów, fałszywych 
„wnuczków” oraz nieuczciwych domokrążców. W ramach 
inicjatywy odbył się także koncert zespołu THE SHOUT z utworami 
min. zespołu The Beatles, Czerwonych Gitar oraz innymi znanymi 
utworami lat 60-70.

XX Jubileuszowy Turniej Karate Rada Regentów, który odbył 
się 8 marca br w Zawadzkiem zakończył się pełnym sukcesem. 
Zawodnicy klubu KK Nidan wywalczyli 8 złotych, 13 srebrnych i 20 
brązowych medali. Do rywalizacji przystąpiło 300 zawodników z 21 
klubów z Polski. Rozegrano 65 konkurencji w kategoriach dzieci, 
młodzików, kadetów i juniorów w konkurencjach kata, kumite i kata 
drużynowym.  W klasyfikacji punktowej zwyciężył klub Atemi z 
Bielska Białej przed Nidanem Zawadzkie i Zarzewiem Prudnik. 
Turniej wsparli Zarząd Województwa Opolskiego w ramach 
realizowanego projektu „Opolskie kwitnące muzycznie II”, 
f inansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, 
Gmina Zawadzkie w ramach realizacji zadania publicznego w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Bank 
Spółdzielczy w Zawadzkiem, Spółka Technar z Mikołowa, 
Drukarna Sil-Veg-Druk z Lublińca, Sołectwo Pludry, Foto Studio 
Karolina Polaczek (ufundowała profesjonalną sesję zdjęciową da 
najlepszej zawodniczki KK Nidan, którą została Wiktoria Grejner), 
Mydlarnia Lawenda z Lublińca (ufundowała okazały kosz 
kosmetyków o wartości 200 zł. również dla najlepszej zawodniczki 
KK Nidan, którą została Aleksandra Krawiec), nagrody ufundowano 
z okazji Dnia Kobiet. Patronat nad turniejem objął Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna, który ufundował puchary dla 
najmłodszego zawodnika turnieju, którym został 5-cio letni Michał 
Pająk z klubu Harasuto Łódź i najmłodszej zawodniczki, którą 
została Wiktoria Daniła zawodniczka KK Nidan mieszkająca w 

Gąsiorowicach. Dodatkowo Starosta ufundował puchary dla 
najlepszego i najlepszej zawodniczki Powiatu Strzeleckiego. 
Najlepszą zawodniczką Powiatu wg klasyfikacji punktowej została 
Elżbieta Zajdel, a najlepszym  zawodnikiem został Michał Talaga, 
obaj zawodnicy KK Nidan. Najlepszymi zawodniczkami klubu 
zostały Aleksandra Krawiec i Wiktoria Grejner wg klasyfikacji 
medalowej. Nagrody dla najlepszych zawodniczek zostały 
ufundowane z okazji Dnia Kobiet. Całe zawody nagrywała Firma 
Paraty A-Z z Opola. Filmik i zdjęcia będzie można obejrzeć na 
stornie klubowej . Zarząd klubu składa 
serdeczne podziękowania wszystkim osobą, które przyczyniły się 
do sprawnego przeprowadzenia zawodów oraz trenerom, 
kierownikom ekip z zawodnikami, gościom którzy zaszczycili swoją 
obecnością nasz Jubileuszowy turniej.

www.nidan.zawadzkie.pl

Jubileuszowy Turniej Karate Rada Regentów 

Dyżur

 W dniu 2 maja 2014 r. w godzinach od 7.00 do 14.00 w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem pełniony będzie dyżur w celu umożliwienia 
zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocnikkomitetów wyborczych lub osoby upoważnione. 


