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Koncert noworoczny

 Tradycyjnie jak co roku powitaliśmy nowy rok koncertem 
noworocznym. W tegorocznej odsłonie koncertu wystąpiła 
Międzynarodowa Orkiestra Cygańska, którą tworzą wybitni 
międzynarodowi muzycy z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. 
Usłyszeliśmy zarówno ogniste czardasze Romów węgierskich  jak 
i  cygańsk ie romanse.  Oprócz muzyk i  inst rumenta lne j 
w mistrzowskim wykonaniu nie zabrakło też śpiewu i tańca.  
Podziwialiśmy żywiołowe tańce w wykonaniu tancerek w barwnych, 
tradycyjnych cygańskich strojach. Więcej na stronie 5.

 Firma UNIMOT S.A. została uznana przez magazyn Forbes 
za Lidera Polskiej Przedsiębiorczości 2018. W prestiżowym 
rankingu Diamenty Forbesa Spółka zajęła pierwsze miejsce. 
Diamenty Forbesa trafiają do najszybciej rosnących firm 
i najlepszych przedsiębiorców. W tegorocznej, dziesiątej edycji, 
w rankingu miesięcznika znalazło się prawie 2 tys. firm. UNIMOT to 
rodzinna firma z 25-letnią tradycją, założona w Częstochowie przez 
braci Adama i Piotra Sikorskich. Obecnie Spółka jest największym 
w Polsce niezależnym importerem paliw płynnych. Prowadzi 
działalność w zakresie obrotu olejem napędowym (ON), 
biopaliwami (Bio), gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym, a także 
energią elektryczną. Od 2017 r. Spółka jest notowana na głównym 
parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Poprzez 
swoją działalność UNIMOT osiągnął ogromny sukces na rynku 
pal iwowo-energetycznym, zwiększając swoją wartość 
w zestawieniu aż o 153 proc. (Spółka osiągnęła przychody 
na poziomie ponad 2,5 mld zł).  To nie jedyne zwycięstwo Spółki 
w rankingu Forbesa. UNIMOT zwyciężył także w regionalnym 
rankingu Diamentów Forbesa w województwie opolskim, w kategorii 

firm o przychodach powyżej 250 mln zł. Ponadto, UNIMOT został 
nagrodzony w konkursie CEE CAPITAL MARKETS AWARDS 2017, 
a należąca do Spółki aplikacja Tankuj24 została nagrodzona przez 
publiczność Międzynarodowych Targów Stacja Paliw. Spółka ma 
na swoim koncie także: wyróżnienie „Najlepsza Spółka 
na NewConnect 2016”, wyróżnienie w konkursie The Best Annual 
Report 2015, wyróżnienie z Polskiej Izby Paliw Płynnych, Paliwowy 
Akcent Roku 2014, oraz wyróżnienie SEG za witrynę Spółki.  

Lider Polskiej Przedsiębiorczości 2018

Rekrutacja do przedszkoli 
i szkół

 Rekrutacja do przedszkoli działających na terenie gminy 
Zawadzkie na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci, które do tej pory nie 
uczęszczały do przedszkoli rozpocznie się 1 marca 2018 r. Nabór 
zostanie przeprowadzony na wolne miejsca, jakimi będą 
dysponowały placówki po uwzględnieniu złożonych przez rodziców 
obecnych wychowanków deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania 
do danego przedszkola. 
 Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której 
ustalono obwód, przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia 
rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.  Zgłoszenia 
dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 
2018/2019, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, będzie można 
składać w następujących terminach:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem – do dnia
 23 lutego br.,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach – do dnia 
23 lutego br.,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy 
– do dnia 21 lutego br.
Szczegóły na stronach 14 i 15.

W wydaniu „Plany  władz 

samorządowych na rok 2018".

str. 
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XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
 W dniu 29 stycznia 2018 r. odbyła się 
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej, na której 
zostały podjęte następujące uchwały:
1) o  zmian ie  uchwa ły  budżetowe j 
na 2018 r. -  zmiany dotyczą przeniesień 
środków finansowych na opracowanie 
koncepcji adaptacji budynku byłego Domu 
Kultury na utworzenie instytucji Biblioteka 
i  Kultura oraz na zakup zmywarko-
w y p a r z a r k i  d o  P u b l i c z n e j  S z k o ł y 
Podstawowej w Żędowicach;
2) w  s p r a w i e  u s t a n o w i e n i a  d l a 
mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń 
z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego 
– świadczenie małżeńskie przysługuje 
w wysokości 300,00 zł jednorazowo przy 
osiągnięciu stażu małżeńskiego 50 lat, 60 
lat, 65 lat oraz 70 lat;
3) w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie zaległości czynszowych;
4) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia 
planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
5) w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem w 2017 r.;
6) w sprawie przyjęcia planu kontroli 
Komisj i  Rewizyjnej  Rady Miejsk ie j 
w Zawadzkiem na 2018 r. Plan pryedstawia 
si nastpujco:
- budżet i jego wykonanie przeznaczony na 
jednostki ochotniczych straży pożarnych 
w gminie  w latach 2014 – 2017 r. – 12 
lutego 2018 r.,
-  anal iza  moni tor ingu mie jsk iego 
w Zawadzkiem, funkcjonowanie i koszty 
realizacji oraz analiza funkcjonowania 
i  kosztów  obsługi telewizyjnej UM 
w Zawadzkiem – 5 marca 2018 r.,
- absolutorium - 9 kwietnia, 30 kwietnia, 7 
maja 2018 r.,
- analiza skuteczności pozyskiwania 
środków zewnętrznych przez gminne 
jednostki organizacyjne  w kadencji 2014- 
2018 – 4 czerwca 2018 r.,
- kontrola budżetu gminy za I półrocze 2018 
roku - 3 września 2018 r.,
 - kontrola realizacji wyjazdów służbowych 

(delegacji) Burmistrza Zawadzkiego 
w kadencji 2014- 2018 – 1 października 
2018 r.,
- kontrola realizacji wniosków za II półrocze 
2017 roku i za I półrocze 2018 roku – 15 
października 2018 r.,
- podsumowanie działalności Komisji 
Rewizyjnej za 2018 r. i w kadencji 2014 – 
2018 -22 października 2018 r.
7) w sprawie przyjęcia sprawozdań 
z działalności komisji problemowych Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem w 2017 r.;
8) w sprawie przyjęcia planów pracy 
komisji problemowych Rady Miejskiej 
w Zawadzkiem na 2018 r.
Wszystkie uchwały podjęte na sesji są 
dostępne na stronie www.bip.zawadzkie.pl. 
Następna sesja odbędzie się w dniu 26 
lutego 2018 r., a zasadniczym jej tematem 
b ę d z i e  p r z y j ę c i e  s p r a w o z d a n i a 
Komendanta Policji  z działalności za 
2017 r., w tym informacji o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego. 

BRM

Burmistrz informuje
Dotacje na wspierania sportu przyznane

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie 
w 2018 roku.

 

Nazwa klubu sportowego Nazwa zadania Kwota  

Klub Tenisa Stołowego MOKSiR  
47-120 Zawadzkie 
ulica Opolska 23 

Upowszechnienie sportu w zakresie tenisa 
stołowego w Gminie Zawadzkie 

7.000,00 

ASPR Zawadzkie 
47-120 Zawadzkie 
ulica Opolska 23 

Udział drużyny seniorów ASPR Zawadzkie w 
rozgrywkach I ligi piłki ręcznej 

30.000,00 

Stowarzyszenie Sportowe Klub 
Sportowy STAL Zawadzkie 
47-120 Zawadzkie 
ulica Opolska 23 

Szkolenie zawodników w grupie seniorskiej oraz 
udział w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie 
piłka nożna 

 

11.000,00 

Klub Karate NIDAN 
47-120 Zawadzkie 
ulica Opolska 23 

Organizacja XXIV Międzynarodowego Turnieju 
Karate Rada Regentów  

9.500,00 

Dyrektor Żłobka 

 W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora Żłobka 
Publicznego w Zawadzkiem została wybrana Pani Magdalena 
Maraszek-Bołda zamieszkała w Zawadzkiem, która wykonuje swoje 
obowiązki od dnia 25 stycznia 2018 r. 

Negocjacje cenowe - oświetlenie uliczne 

 W dniu 23.01.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku odbyły 
się negocjacje oświetleniowe w ramach grupy Zakupowej Związku 
Gmin Śląska Opolskiego z przedsiębiorstwem TAURON Polska 
Energia S.A. Pełnomocnictwa do negocjacji oświetleniowych 
złożyło 14 gmin należących do Z.G.Ś.Op., a na potrzeby negocjacji 
powołany został Zespół Negocjacyjny w składzie Jarosław Kielar 
Burmistrz Kluczborka oraz Mariusz Stachowski Burmistrz 
Zawadzkiego. Negocjacje dotyczyły między innymi wysokości 
stawki ryczałtowej przypadającej na jeden punkt świetlny. 

Wynegocjowana stawka ryczałtowa netto wynosi 7,53 zł. 
Dotychczas stawka wynosiła 7,18 zł. Stawka wyjściowa 
zaproponowana przez TAURON wynosiła 9,33 zł netto za 1 pkt 
oświetleniowy. Ponadto ustalono, że zgłaszane awarie usuwane 
będą w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania przez Tauron 
zgłoszenia. Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą, aby 
w przypadku zgłoszenia awarii dokładnie określać lokalizację 
lampy, a także i ile to jest możliwe, podawać numer latarni (numer 
napisany jest najczęściej na żółtym tle).

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy 
Zawadzkie
Od nowego roku uległ zmianie harmonogram świadczenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy Zawadzkie. 
Na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką adwokat 
świadczy usługi w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00, 
w pokoju 8a w Ośrodku Pomocy  Społecznej w Zawadzkiem. 
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Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Kielcza 

 W okresie od 22 stycznia 2018 r. do 23 lutego 2018 r. wyłożono 
do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Kielcza. W dniu 7 lutego 2018 r. odbyła się 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami. Zgodnie z zapisami ustawy każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zawadzkiego 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 r.  Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (tj. numer 
działki), której dotyczy.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Żędowice z uwagi na rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego będzie 
ponownie wyłożony do publicznego wglądu i ponownie 
przedkładany Radzie Miejskiej w Zawadzkiem do uchwalenia. Plan 
dla miasta Zawadzkie natomiast oczekuje na zgodę Ministra 
Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze 
i nieleśne. Po uzyskaniu zgody może być wyłożony do publicznego 
wglądu o czym mieszkańcy będą powiadomieni poprzez stosowne 
ogłoszenia i obwieszczenia.

Podatki w roku 2018

Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż w roku 2018 ulegają zmianie 
zasady płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla 
osób fizycznych. 
Urząd Miejski w Zawadzkiem wprowadził kolejne udogodnienia, tzw. 
„system masowych płatności”. Oznacza to, iż dla każdego podatnika 
został utworzony indywidualny rachunek bankowy przeznaczony 
tylko i wyłącznie do wpłaty podatku. Numer przypisanego rachunku 
bankowego znajduje się na nakazie płatniczym (decyzji 
podatkowej), którą otrzymuje podatnik. 
W związku z tym prosi się o przekazywanie wpłat na wskazany 
rachunek bankowy. Jednocześnie, podatnik ma możliwość wpłaty 
podatku w kasie Urzędu Miejskiego lub w banku tak, jak dotychczas. 
Kolejnym udogodnieniem dla mieszkańców jest możliwość zapłaty 
podatków i opłat lokalnych w kasie Urzędu Miejskiego za pomocą 
karty płatniczej. Wpłaty te są zwolnione z prowizji.
Ponadto, informuje się, iż nakazy płatnicze dla mieszkańców 
sołectw: Żędowice i Kielcza wzorem roku poprzedniego będzie 
można odebrać u sołtysów w dniach i godzinach przez nich 
wyznaczonych.
Przypomina się o terminie zapłaty podatków:
I rata     – 15.03.2018 r.
II rata    – 15.05.2018 r.
III rata   – 15.09.2018 r.
IV rata   – 15.11.2018 r.

Programy wsparcia w gminie Zawadzkie
 Program „Senior 65+”, skierowany jest do osób fizycznych, które 
ukończyły 65 rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Zawadzkie. 
Celem tego programu jest wsparcie osób starszych, głównie 
poprzez poprawę ich kondycji finansowej. Dotychczas wydano 268 
kart.
 Program „Duża Rodzina 4+” adresowany jest do rodzin 
zamieszkujących na terenie Gminy Zawadzkie, mających na 
utrzymaniu czworo lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 
26 roku życia, jeśli dziecko uczy się lub studiuje.
Celem programu jest:
-zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży 
z rodzin wielodzietnych;
-umacn ian ie  o raz  wsp ie ran ie  rodz iny  w ie lodz ie tne j 
i wielopokoleniowej; 
-promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej 
wizerunku. 
 Program „Rodzina 3+”  adresowany jest  do rodzin 
zamieszkujących na terenie Gminy Zawadzkie, mających 
na utrzymaniu trójkę dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku 
życia, jeśli dziecko uczy się lub studiuje.

Celem programu jest:
-zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży 
z rodzin wielodzietnych;
-umacn ian ie  o raz  wsp ie ran ie  rodz iny  w ie lodz ie tne j 
i wielopokoleniowej; 
-promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej 
wizerunku. 

Spotkanie noworoczne

 W dniu 4 stycznia br. odbyło się tradycyjne Spotkanie 
Noworoczne Burmistrza Zawadzkiego z przedstawicielami 
instytucji, firm, placówek oświatowych i wychowawczych, 
organizacji pozarządowych oraz władz kościelnych z terenu gminy 
Zawadzkie. W trakcie spotkania podsumowano miniony rok oraz 
przedstawione zostały plany i zadania na 2018 rok.

Szkolny Klub Sportowy 2018 

 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem oraz Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy skorzystały 
z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub 
Sportowy”. Projekt ma na celu umożliwienie podejmowania 
dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie 
systematycznych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką 
nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej 
szkole. W Zawadzkiem zajęcia odbywają się dla 1 grupy, a w Kielczy 
dla 2 grup. Projekt finansowany jest ze środków ministerstwa.

Gospodarka odpadami

 Do końca marca obowiązuje umowa z konsorcjum firm 
ZAW-KOM Sp. z o.o. i Remondis Opole Sp. z o.o na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. Aktualnie trwają procedury 
zmierzające do wyłonienia podmiotu, który będzie odbierał odpady 
w okresie od kwietnia do końca tego roku. Informacja na temat 
harmonogramu odbioru odpadów zostanie podana do wiadomości 
po wyłonieniu wykonawcy usługi.
. 



Krajobrazy Zawadzkiego

4

Powołano kolejny Zespół 
Konsultacyjno-Doradczy Seniorów

 
 W dniu 11 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie 
drugiej kadencji Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów 
działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego, na którym Burmistrz 
Zawadzkiego Mariusz Stachowski wręczył członkom Zespołu akty 
powołania.  W skład zespołu wchodzą:  Józef  Pol is  – 
Przewodniczący Zespołu, Maria Baran – Wiceprzewodnicząca 
Zespołu, Teresa Małek – Sekretarz Zespołu, Ryszard Pagacz, Irena 
Cielek, Krystyna Mazurek, Irena Justyńska i Renata Labusa. Zespół 
będzie wspierać Burmistrza Zawadzkiego w realizacji polityki 
senioralnej na terenie naszej gminy.

Jak minął rok 2017 członkom Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku 

 Czas upływa bardzo szybko, dopiero było ustalanie zadań, a już 
podsumowaliśmy dokonania minionego roku. Z satysfakcją mogę 
stwierdzić, że wszystkie przyjęte założenia na rok 2017 zostały 
zrealizowane. Z przyjemnością wracamy do wspomnień 
dotyczących kilkudniowego wyjazdu nad polskie wybrzeże. 
Zwiedziliśmy największe i najważniejsze miasto tego regionu jakim 
jest Gdańsk oraz znany kurort ze słynnym molo w Sopocie. 
Wysłuchaliśmy koncertu organowego wykonanego na słynnych 
barokowych organach w Katedrze Oliwskiej. Podziwialiśmy też inne 
zabytki oraz przyległy do Katedry przepiękny park. Panoramę 
miasta i portu podziwialiśmy podczas rejsu statkiem na 
Westerplatte. Jeden dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie Mierzei 
Helskiej wraz z osadami rybackimi i kurortami. Dotarliśmy 

na najbardziej wysunięty w morze cypel Półwyspu Helskiego. 
Zwiedzaliśmy piękne plaże, zanurzyliśmy przysłowiową stopę 
w morskiej kipieli (nieźle dmuchało). Usłyszeliśmy bardzo ciekawe 
informacje dot. Helu i okolic, a wszystko w towarzystwie 
wspaniałego przewodnika. Z przyjemnością odwiedziliśmy jedno z 
najpiękniejszych XIII wiecznych miast w Polsce, które reklamuje się 
potwierdzonym sloganem „Gotyk na dotyk”. Tym miastem jest 
Toruń. Oprócz murów starego zamku zwiedzaliśmy piękny rynek 
z pomnikiem Kopernika, wspaniałe gotyckie świątynie i zabytkowe 
kamienice. Skosztowaliśmy też toruńskich pierników i dobrego 
miejscowego piwa. Zakamarki Malborskiego Zamku mieliśmy 
przyjemność zwiedzić nocą, a o historii tego miejsca opowiedział 
i oprowadzał przewodnik w stroju krzyżackim. Mieliśmy okazję 
spotkania ducha tego zamku. To wszystko pozostawiło niezatarte 
wspomnienia i wrażenia. To nie koniec naszych wojaży. We 
wrześniu zwiedziliśmy słynną, wpisaną na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, Kopalnię Soli w Wieliczce wraz z wszystkim 
atrakcjami. Niesamowite wrażenia zrobiła na nas Kaplica św. Kingi, 
podziemna ekspozycja Muzeum Żup Krakowskich, restauracje, 
sklepy z pamiątkami, sale koncertowe i rehabilitacyjne. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do placówek kulturalnych 
i muzycznych, które dostarczają wielu wrażeń i przeżyć 
artystycznych. Okazją do spotkań członków stowarzyszenia są 
czwartkowe popołudnia, które dają możliwość wspólnego 

spędzania czasu, często z interesującymi zaproszonymi gośćmi. 
Kultywujemy tradycje, uczestniczymy w ważnych dla naszego 
miasta obchodach i świętach. Naszym spotkaniom często 
towarzyszy piosenka, muzyka, taniec, a także chwile zadumy 
podczas literackich wieczorów z poezją. Panie uzdolnione 
manualnie wykonują różne piękne ozdoby wynikające z tradycji 
regionu. Dużo przyjemności sprawiają nam wycieczki rowerowe czy 
spacery z kijkami, które najczęściej kończą się poczęstunkiem 
i wspólną zabawą. Na rok 2018 zaplanowane zostały interesujące 
wyjazdy nastawione głównie na wypoczynek, rekreację, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, wspólną zabawę a także uczenie się 
wzajemnego zrozumienia i szacunku dla innych ludzi.   Aktualny 
zarząd kończy swoją kadencję. Czekamy na osoby kompetentne, 
chętne do dalszego, może bardziej interesującego działania 
w stowarzyszeniu. 
Składam serdeczne podziękowania obecnemu zarządowi 
i wszystkim członkom stowarzyszenia za dotychczasową 
współpracę. Życzę zdrowia, powodzenia, sukcesów w dalszej 
współpracy oraz życiu osobistym. Dziękuję także za współpracę 
i pomoc w działalności stowarzyszenia Burmistrzowi Zawadzkiego 
Mariuszowi Stachowskiemu, Kierownikowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej Markowi Kutyle oraz innym osobom i organizacjom 
wspomagającym dzielność stowarzyszenia. 

Prezes Danuta Prychidna 
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Koncert noworoczny
 Tradycyjnie jak co roku powitaliśmy nowy rok koncertem 
noworocznym. W tegorocznej odsłonie koncertu wystąpiła 
Międzynarodowa Orkiestra Cygańska, którą tworzą wybitni 
międzynarodowi muzycy z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. 
Usłyszeliśmy zarówno ogniste czardasze Romów węgierskich  jak 
i  cygańsk ie romanse.  Oprócz muzyk i  inst rumenta lne j 
w mistrzowskim wykonaniu nie zabrakło też śpiewu i tańca.  
Podziwialiśmy żywiołowe tańce w wykonaniu tancerek w barwnych, 
tradycyjnych cygańskich strojach. Koncert był wyjątkową okazją, 
aby posłuchać na żywo wirtuozowskiego brzmienia prawdziwych 
węgierskich cymbałów za sprawą genialnego Antona Ćonki. 
Atrakcją były też wirtuozowskie popisy mistrza gry na gitarze 
Eugeniusza Mersteina oraz występy wokalne i skrzypcowe jego 
utalentowanej córki Jessiki, laureatki polskiej edycji programu "Mam 
Talent". W trakcie koncertu wystąpiły także muzycznie uzdolnione 
dzieci i młodzież z ogniska muzycznego Melodikon w Zawadzkiem 
wraz z instruktorem Sybillą Czech oraz Jakubem Biwo, uczniem 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach, laureat Gminnego 
Konkursu Śląskie Beranie oraz Wojewódzkiego Konkursu 

Gawędziarskiego Śląskie Beranie w Izbicku, który zaprezentował 
monolog „Czy pamiętocie jeszcze take sylwestry?”.

Sprzątajmy po swoim psie!
 Coraz więcej osób świadomych jest 
tego obowiązku, jednak wciąż wejście na 
publicznie dostępny trawnik wiąże się 
z ryzykiem wyjścia na podeszwie z tym, 
czego spotkać życzyl ibyśmy sobie 
najmniej. Podczas gdy wielu właścicieli 
psów sprząta odchody po swoich pupilach, 
inni im się dziwią, a jeszcze inni w ogóle nie 
zdają sobie sprawy z takiego obowiązku lub 
po prostu go ignorują. Sprzątanie po psie 
powinno być codziennym nawykiem 
właścicieli, bez względu na to czy jest 
to prawny obowiązek czy nie. Sprzątając po 
swoim psie, dbamy nie tylko o estetyczny 
wygląd chodników i trawników ale także 

o zdrowie innych zwierząt i ludzi. Psie 
odchody mogą zawierać larwy pasożytów, 
np. glisty, które mogą przedostać się do 
organizmu zwierzęcia lub człowieka 
i wywołać groźną chorobę pasożytniczą. 
Larwy można także łatwo przenieść do 
domu na podeszwach butów i zostawić na 
dywanie, na którym bawią się dzieci. 
Obecnie mamy dostępnych kilka łatwych 
rozwiązań pozwalających szybko uporać 
się z problemem. Możemy skorzystać 
z tradycyjnych woreczków, dostępnych 
w każdym sklepie zoologicznym czy 
markecie. Nieposprzątanie po pupilu niesie 
więc o wiele poważniejsze skutki niż 

mogłoby się wydawać, dlatego warto 
zainwestować kilka groszy w papierową 
torebkę lub  woreczek i  sprzątnąć 
z  c h o d n i k a  p a m i ą t k ę  p o  s w o i m 
czworonogu. Zarówno śmieci jak i odchody 
p o w i n n y  z o s t a ć  u m i e s z c z o n e 
w odpowiednim kuble na śmieci, a nie 
pozostawione na chodniku czy trawniku. 
Jeżeli widzimy sytuacje, gdzie ktoś śmieci 
lub nie sprząta po swoim zwierzęciu – 
reagujmy. Spokojne zwrócenie uwagi 
i konsekwentne tego powtarzanie przy 
takich okazjach pozwolą uświadomić coraz 
więcej osób. I wtedy będzie wstydził się ten 
co robi, a nie ten, co widzi…
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 „Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać”
 Pod takim hasłem odbyła się debata podsumowująca projekt 
„Bliżej dzielnicowego, bliżej bezpieczeństwa” dofinansowanego ze 
środków rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości 
i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2016 i 2017". Projekt ten służył przeciwdziałaniu 
zjawiskom patologii oraz ochronie dzieci i młodzieży, jak również 
budowaniu wizerunku dzielnicowego jako osoby godnej zaufania 
społecznego. W ramach projektu w szkołach i przedszkolach odbyły 

się spotkania i pogadanki z dzielnicowymi. Dla młodzieży 
zorganizowano pogadankę o cyberprzemocy. Akcja trafiła także do 
osób starszych. W ramach Dnia Seniora odbyły się spotkania z 
policjantami, podczas których przestawiono praktyczne 
podpowiedzi jak unikać zagrożenia ze strony oszustów, a także 
rozwiązywać problemy dnia codziennego. Przestawicie policji brali 
udział w Narodowym Czytaniu oraz akcji cała Polska czyta 
dzieciom. Dzielnicowi rozdawali odblaski podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego w Zawadzkiem oraz udzielali wskazówek jak 
je stosować aby być widocznym po zmierzchu. Dla dzieci 

i młodzieży zorganizowano konkurs plastyczny „Mój przyjaciel 
dzielnicowy”. Do konkursu wpłynęły 82 prace. Laureatami konkursu 
zostali w kategorii wiekowej do lat 7 Aleksandra Starczewska, przed 
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Joanną Majewska i Martyna Brol. W kategorii dzieci w wieku od 7 do 
9 lat pierwsze miejsce zajęła Martyna Klyssek, 2 miejsce Emilia 
Araszczuk i 3 miejsce Martyną Szaton. W kategorii dzieci 
najstarszych zwyciężył Szymon Tarczewski przed Dawidem 
Sankowskim i Laurą Chmielorz. Na zakończenie projektu odbyła się 
debata społeczna „Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać”. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych gminy 
Zawadzkie, Komisariatu Policji w Zawadzkiem oraz Komendy 
Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, jak również placówek 
oświatowo-wychowawczych  z terenu gminy. W programie debaty 
znalazła się pogadanka z dzielnicowymi, przypomniano zebranym 
zasady funkcjonowania i sposób użytkowania narzędzi 
pomocniczych s łużących do kontaktu społeczeństwa 

z dzielnicowym (Moja Komenda, Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa). Burmistrz Zawadzkiego, Komendant 
Komisariatu Policji w Zawadzkiem oraz maskotka Policuś wręczyli 
nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego „Mój przyjaciel 
dzielnicowy”. W celu uatrakcyjnienia debaty przygotowano dla 
najmłodszych animacje profilaktyczne, zaproszono dzieci ze szkoły 
podstawowej z Zawadzkiego, które zaprezentowały na scenie 
piosenkę o bezpieczeństwie, a dla dorosłych wystąpił zespół 
Avocado. Na zakończenie zorganizowano dla uczestników 
p o c z ę s t u n e k  z  m o ż l i w o ś c i ą  r o z m ó w  k u l u a r o w y c h 
z funkcjonariuszami Policji. Z dotacji zakupione zostały nagrody dla 
uczestników projektu oraz aparat fotograficzny i dwa zestawy 
komputerowe dla dzielnicowych w celu poprawy warunków pracy.

Ferie z GOSiTem
 Tradycyjnie podczas ferii zimowych Gminny Ośrodek Sportu 
i Turystyki przygotował atrakcje dla dzieci i młodzieży szkolnej 
z terenu naszej gminy. Oprócz tradycyjnych już teleranków dzieci 
miały możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, 
teatralnych, sportowych – zorganizowano turniej badmintona, 
unihokeja, tenisa stołowego. Oprócz tego odbyły się także darmowe 

rozgrywki w kręgielni „Oaza”, wycieczka, ognisko w Nadleśnictwie 
Zawadzkie oraz spotkanie z policjantami.
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Kroszonkarek nie zabraknie…
Ferie zimowe w Żędowicach dla sporej 
grupy dziewczynek zarezerwowane są na 
warsztaty kroszonkarskie, które od szeregu 
lat prowadzone są przez bibliotekarkę 
z Żędowic - Urszulę Piekacz. 
Jeden z redaktorów Strzelca Opolskiego 
nazwał ten czas „ Jajcarskie ferie” i tak już 
zostało. 
Zajęcia cieszą się powodzeniem już od 
ponad 20 lat. Od 2000 roku uczestniczki 
biorą udział w gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim konkursie kroszonkarskim 
z zadowalającymi wynikami. 
Prace dzieci można oglądać na wystawach 
i imprezach.  W Bibliotece wystawę 
oglądają czytelnicy i przedszkolacy, którzy 
chętnie odwiedzają bibliotekę w tym czasie. 
W tym roku kroszenie jajek i wydmuszek 

rozpoczęło się już 16 stycznia, bo ferie 
to czas, w którym dzieci i młodzież mogą 
poświęcić się temu zajęciu, kontynuując 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie 
tradycję kroszenia. 
W tym roku zebrała się spora grupa 
uczestników warsztatów, bo aż 17 
dziewczynek w wieku od 7 do 14 lat. 
Dla prowadzącej warsztaty to ogromna 
satysfakcja, że może swoje umiejętności 
przekazywać młodszemu pokoleniu. 
Metoda rytownicza nie należy do łatwych, 
a mimo to dziewczynki starają się z nią 
zmierzyć i dobrze im to wychodzi. Dobre 
chęci, zdolności, pasja – to najlepsza droga 
do sukcesów. Miejmy nadzieję,  że 
kroszonkarek w Żędowicach nie zabraknie.

Skończyliśmy już 18 lat.

 Klub Seniora może sobie zażartować, 
że jest już  " pełnoletni" bo skończył 
osiemnaście lat. W ubiegłym 2017 roku 
obchodzil iśmy osiemnastą rocznicę 
powstania klubu.  Wtedy to grupa 
zapaleńców  powołała do życia Klub 
Seniora, w skład którego weszli emeryci 
z  hu ty  i  hu tn icy  zmuszen i  p rze jść 
na wcześniejsze emerytury, chociaż byli 
jeszcze w pełni sił i werwy do pracy. 
Tę pustkę powstałą po zakończeniu pracy 
zawodowej przekuli na aktywną działalność 
w  Klubie Seniora. Dziś wielu hutników już 
niestety wykruszyło się, ale życie nie znosi 
próżni.  Starych zastąpili nowi, często 
niekoniecznie związani z hutą, za to 
kochający aktywne życie. 
Dziś Klub Seniora  liczy 180 członków 
z Zawadzkiego, Żędowic i Kolonowskiego. 

Klub ma swoją siedzibę w budynku Opieki 
Społecznej w Zawadzkiem przy ul. 
Dębowej.
Motto naszej działalności to INTEGRACJA 
60 +. To motto real izujemy w 100 
procentach. Wszystkie nasze poczynania,  
imprezy, biesiady mają za zadanie 
wyciągnąć ludzi z domu, pomóc im 
zagospodarować wolny czas, sprawić aby 
nie czuli się samotni. Preferujemy wypady 
rowerowe tak potrzebne dla zachowania 
dobrej kondycji fizycznej osób starszych. 
Chcemy pokazać piękno naszego kraju, 
województwa czy bliskiej okolicy, a także po 
prostu chcemy być razem.
W  m i n i o n y m  r o k u  K l u b  S e n i o r a 
zorganizował 3 wycieczki krajoznawcze: do 
Kalisza- szlakiem Marii Dąbrowskiej, rejs po 
Odrze i zwiedzanie Kędzierzyna-Koźle, 

oraz trzydniową wycieczkę w Bieszczady. 
Zwiedziliśmy Sanok, Komańczę i Zalew 
Soliński, podziwialiśmy piękne widoki,  
połoniny i góry. Łącznie w wycieczkach 
wzięło udział 137 osób. Zorganizowaliśmy 
wyjazdy na cztery spektakle teatralne m.in. 
do Domu Pieśni i Tańca w Zabrzu. 
Próbujemy różnego repertuaru od tego 
najlżejszego po bardziej ambitny. Łącznie 
w spektaklach wzięło udział 197 osób.
Organizujemy spotkania integracyjne tj. 
spotkania noworoczne, sylwestrowe, 
andrzejkowe,  wypady rowerowe, biesiady. 
Biesiadowaliśmy w Zameczku w Kątach, 
na przystani kajakowej na Amazonce, 
na przystani Tropikana i na Regolowcu. 
Staramy się na biesiady zapraszać 
ciekawych ludzi, lub wyznaczyć spotkaniom 
jakiś temat, jakiś cel. Łącznie w tych 
imprezach wzięło udział 726 osób. Liczba 
mówi sama za siebie. Ta forma działalności 
nam się sprawdziła . Klubowicze bardzo 
chętnie biorą udział w spotkaniach. 
I chociaż tak często się spotykamy,  to się 
sobą nie znudziliśmy. Czujemy się jak 
w wielkiej rodzinie. Nawet niektórzy samotni 
członkowie znaleźli w klubie swoje drugie 
połówki. Sukces!
Bierzemy aktywny udział w imprezach 
organizowanych przez GOSiT i  PTTK. 
Jesteśmy widoczni na obchodach Dni 
Zawadzkiego, obchodach Dnia Seniora 
i  innych imprezach organizowanych 
w Zawadzkiem i Kolonowskiem.
Nie byłoby tak prężnej działalności gdyby 
n ie  pomoc  f i nansowa  i  r zeczowa 
sponsorów a przede wszystkim pomoc 
władz samorządowych gminy Zawadzkie 
i Kolonowskie. Dziękujemy Staroście 
Strzeleckiemu i Burmistrzom Zawadzkiego 
i Kolonowskiego za zainteresowanie 
sprawami ludzi starszych i za wszelką 
okazaną pomoc, za dobrą radę, życzliwość, 
czy też dobre słowo. 
DZIĘKUJEMY!
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Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem

 Gmina Zawadzk ie 
rea l izu je  zadan ie  pn. 
„Termomodernizacja hali 
sportowej w Zawadzkiem  - 
zwiększenie efektywności 
e n e r g e t y c z n e j ” . 
Inwestycja realizowana 
jest w ramach projektu 
partnerskiego złożonego 

przez gminy i powiaty Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 
nad przygotowaniem, którego pracowano od trzech lat. Zadanie 
obejmie opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac 
budowlano-montażowych. Wartość zadania określona na podstawie 
audytu energetycznego wynosi 3.490.162,40 zł, z czego koszty 
kwalifikowane to 2.780.862,44 zł, a dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020  wyniesie 1.149.330,44 zł. Ze względu na duży zakres 
prac - (głęboka termomodernizacja), planuje się rozłożyć zadanie 
na 2 lata - w roku 2018 wykonana zostanie dokumentacja projektowa 
wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń, a w roku 2019 roboty 
budowlane. Gmina planuje również pozyskać inne środki 
na sfinansowanie termomodernizacji (np. pożyczka częściowo 
umarzalna, kredyt z premią, środki budżetu państwa). 

Centrum przesiadkowe w Zawadzkiem

 W ramach realizacji inwestycji 
przewiduje się: przebudowę 
nawierzchni  odc inka u l icy 
Dworcowej, budowę wyspy 
rozdzielającej ruch, budowę 
zatoki autobusowej dla min. 2 
autobusów, budowę chodników, 
b u d o w ę  s t a n o w i s k a 
postojowego dla rowerzystów, 
budowę miejsc postojowych 
w r a z  z  o d w o d n i e n i e m , 
oświetleniem i zielenią oraz 
budowę zjazdu indywidualnego. 
Wartość inwestycji oszacowano 
n a  7 8 4 . 5 2 9 , 3 7  z ł  b r u t t o . 
Dofinansowanie zgodnie ze 

złożonym wnioskiem wynosi 412.209,20 zł. Planowany termin 
zakończenia robót to grudzień br. Inwestycja realizowana jest 
w ramach projektu partnerskiego złożonego przez gminy 
i powiaty Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego nad 
przygotowaniem, którego pracowano od trzech lat.

Budowa placów zabaw w Kielczy i Żędowicach

 Kielcza. W 2017 r. zakupiono urządzenia zabawowe. Plac zabaw 
usytuowany będzie na terenie OSP. Na placu znajdą się następujące 
urządzenia zabawowe: gra światowid, wieża strażacka ze ślizgiem, 
puzzle strażackie, zjazd linowy, tor przeszkód, huśtawka podwójna, 
piaskownica, huśtawka wagowa, karuzela. Dodatkowo ustawione 
zostaną ławki oraz kosze na śmieci. Budowa placu zabaw planowana 
jest na kwiecień br.
 Żędowice .  W chwil i  obecnej trwają prace związane 
z opracowaniem dokumentacji projektowej (min. uzgodnienia 
z PKP).  Plac zabaw powstanie przy ul. Strzeleckiej po uzyskaniu 
zgody na przeniesienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego. Koszt budowy placu zabaw będzie znany po 
opracowaniu dokumentacji.

Gminne obwodnice ul. Opolskiej

 W  z w i ą z k u 
z rozpoczętą przebudową 
drogi wojewódzkiej Nr 901 
planujemy utwardzić drogi 
łączące ul. Mickiewicza 
w Zawadzkiem z ul. 1 Maja 
w  Ż ę d o w i c a c h  o r a z 
ul. Powstańców Śląskich 
w  Ż ę d o w i c a c h 
z ul. Opolską w Kielczy. 

Przedsięwzięcie to będzie realizowane etapami i polegać będzie na 
wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i ułożeniu 
podbudowy i nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego. Długość 
obu obwodnic wynosi łącznie około 2,5 km.

 Szanowni Państwo, w bieżącym wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego przedstawiamy plany  władz samorządowych na rok 2018. Zachęcam 
Państwa do lektury oraz proszę o zgłaszanie pomysłów bądź uwag w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w Punkcie Obsługi Petenta. 
Przypominam również, iż możecie Państwo zadawać pytania Burmistrzowi poprzez zakładkę na stronie   „Zadaj pytanie www.zawadzkie.pl
burmistrzowi”.
              Mariusz Stachowski
             Burmistrz Zawadzkiego

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych dla Gminy Zawadzkie w Kielczy (PSZOK)

 Głównym elementem PSZOK 
będzie oświetlony plac utwardzony oraz 
zadaszone boksy magazynowe na 
odpady. Na placu ustawione zostaną 
k o n t e n e r o w e  p o m i e s z c z e n i a 
magazynowe. Realizacja PSZOK-u 
obejmie także zakup kontenerów 
i pojemników na odpady, wykonanie 
ścieżki edukacyjnej, nasadzenia zieleni 

ozdobnej, niezbędne sieci i instalacje. Inwestycja zakłada powstanie 
miejsca na zbiórkę odpadów, które każdy mieszkaniec gminy będzie 
mógł przekazać. Zadania planuje się zrealizować w 2020 roku. 
Gmina opracowała już dokumentację projektową oraz pozyskała na 
ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania 
293.599,82 zł, w tym dofinansowanie 249.559,84 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kielcza – etap III

  W ramach dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w części południowej 
Kielczy. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje na wiosnę 2018 
roku, a ich zakończenie na jesień br. O terminie obowiązkowego 
przyłączenia mieszkańcy będą informowani indywidualnie. Obecnie 
89 % gminy Zawadzkie jest już skanalizowane.
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„Biblioteka i Kultura”  (BiK) czyli nowy wymiar kultury

 Gmina Zawadzkie planuje poprzez zmianę statutu biblioteki 
rozszerzyć jej zakres działania o dom kultury. W wyniku tej zmiany 
powstanie instytucja kultury o nazwie Biblioteka i Kultura, która 
składać się będzie z dwóch form organizacyjnych – biblioteki i domu 
kultury. Oczekiwanym skutkiem rozszerzenia działalności biblioteki 
będzie racjonalizacja wydatków na kulturę w gminie Zawadzkie. 
Funkcjonująca w ten sposób instytucja kultury będzie mogła sięgać 
po środki zewnętrzne na jej działalność statutową, realizować 
projekty przy udziale funduszy krajowych, jak i zagranicznych. 
Planowane jest równocześnie aplikowanie o środki z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 
2016–2020” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 
2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” na przebudowę byłego domu 
kultury w Zawadzkiem. Głównymi imprezami organizowanymi przez 
BiK będą: Dni Gminy, Dożynki Gminne,  Festiwal Gaude Mater 
Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam i wiele innych.

Utworzenie Parku Historycznego w Kielczy

P r z y  z a b y t k o w e j 
chacie w Kielczy planowane jest 
utworzenie Parku Historycznego. 
Inwestycja będzie obejmowała 
utworzenie w chacie miejsca 
poświęconego Wincentemu z 
Kielczy wraz z zapleczem, a na 
zewnątrz ogrodzony teren, na 
którym znajdować się będą ławki, 

ścieżki, tablice informacyjne dotyczące historii Kielczy. Inwestycję 
chcemy realizować wspólnie ze wszystkimi organizacjami 
mieszczącymi się w tej miejscowości.  Na niniejsze zadanie 
będziemy się starali pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Poradnia gospodarcza

W ramach działań poradni uzyskać będzie można:

ź  doradztwo prawne i ekonomiczne,

ź pomoc promocyjno-organizacyjna,

ź współpracę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, 

Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, ze strefami 
ekonomicznymi - Wałbrzyską i Katowicką.

Już teraz w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem działa punkt doradczy 
dla młodych ludzi, którzy chcą założyć działalność gospodarczą. 
Doradztwo prowadzone jest w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (pokój 102) 
w godzinach od 15:00 do 17:00, tel. 774622112.

Remont kapliczki w Żędowicach

 Gmina Zawadzkie podpisała umowę 
o dofinansowanie projektu pn. „Remont 
zabytkowej kapliczki w Żędowicach przy ulicy 
Strzeleckiej”. Celem zadania jest zachowanie 
lokalnego dziedzictwa kulturalno-sakralnego 
poprzez remont zabytkowej kapliczki wraz 
z zagospodarowaniem jej otoczenia nową 
kostką betonową, krzewami ozdobnymi, 
ustawieniem tablicy informacyjnej oraz 
w y d r u k o w a n i e m  i  u d o s t ę p n i e n i e m 
przewodników o obiektach sakralnych z terenu 
gminy Zawadzkie. Całkowity koszt zadania 

zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 62 270,63 zł. 
Wysokość otrzymanego wsparcia na realizację operacji to kwota 
39 622,00 zł, tj. 63,63 %

Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3

 W  l u t y m  b r . 
planowane jest otwarcie 
Ż ł o b k a  P u b l i c z n e g o 
w Zawadzkiem. Obecnie 
trwają nabory pracowników 
oraz rekrutacja dzieci. 
Żłobek na dzień dzisiejszy 
jest dostosowany do opieki 
nad 40 dziećmi do lat 3. 

Istnieje jednak możliwość, w przypadku zapotrzebowania na kolejne 
miejsca w żłobku uruchomienia dodatkowych miejsc, tym bardziej, 
że gmina pozyskała na ten cel środki z programu MALUCH + 2018 .

Poprawa jakości powietrza

 W bieżącym roku planowane są: spotkania z mieszkańcami 
w celu omówienia potrzeb związanych z rozbudową sieci gazowej, 
uruchomienie systemu monitoringu jakości powietrza, udostępnienie 
w aplikacji mobilnej możliwości sprawdzenia jakości powietrza oraz 
edukacja mieszkańców w tym zakresie (np. spalanie w piecu 
od góry).

Poprawa bezpieczeństwa

 W kolejnych latach planowana 
jes t  rozbudowa mon i to r i ngu 
na teren ie  miasta  Zawadzk ie 
(obecnie działa ją 4 kamery). 
Każdego roku będą dodawane nowe 
obszary objęte monitorowaniem. 
W roku bieżącym planowany jest 

montaż kamer monitoringu miejskiego w Parku Miejskim. Jako 
ważny element poprawy bezpieczeństwa będą doświetlane miejsca 
niebezpieczne na terenie gminy (np. place zabaw) oraz sukcesywnie 
będzie rozwijana aplikacja mobilna - powiadamianie o zagrożeniach, 
itp. Prosimy Państwa o  propozycje.

Widok z kamery zamontowanej na wieży ciśnień

Rozwój budownictwa mieszkaniowego

 Gmina Zawadzkie planuje 
wesprzeć rozwój budownictwa 
mieszkaniowego oferując tereny pod 
zabudowę mieszkaniową. Oprócz 
sprzedaży dz ia łek  p lanu jemy 
budowę wspólnie ze Spółdzielnią 
M i e s z k a n i o w ą  m i e s z k a ń  n a 
sprzedaż. W najbliższym czasie 
w  t y m  z a k r e s i e  z o s t a n i e 

zorganizowane spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.

0,0729 ha0,0729 ha0,0729 ha

0,0774 ha0,0774 ha0,0774 ha

0,1102 ha0,1102 ha0,1102 ha

0,1180 ha0,1180 ha0,1180 ha
0,1215 ha0,1215 ha0,1215 ha

droga dojazdowa droga dojazdowa

 www.nieruchomosci.zawadzkie.pl

tel. 77 46 23 143

6 uzbrojonych działek budowlanych 

pod zabudowę mieszkaniową

Gmina 

Zawadzkie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 W roku 2018 przewidywane jest zakończenie prac nad 
sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Żędowice i Kielcza oraz miasta Zawadzkie. 
W chwili obecnej plan dla Kielczy jest na etapie wyłożenia 
do publicznego wglądu, plan dla Żędowic - wymaga powtórzenia 
procedury wyłożenia do publicznego wglądu, natomiast plan dla 
Zawadzkiego – oczekuje na zgodę Ministra Środowiska 
na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.  

Aplikacja mobilna

 W 2017 roku uruchomiliśmy aplikację mobilną, 
dzięki której można otrzymać błyskawiczne 
powiadomienia o zagrożeniach występujących 
na terenie gminy, terminach zbiórki odpadów, a już 
wkrótce o jakości powietrza.  Przez aplikację można 
również zgłaszać awarie, uszkodzenia, itp.  W celu 

pobrania aplikacji należy wejść przy pomocy urządzenia mobilnego 
(telefon, tablet) na stronę www.zawadzkie.pl.
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 Tradycyjnie w styczniu koło DFK w Zawadzkiem zorganizowało 
uroczyste spotkanie noworoczne dla członków i przyjaciół 
Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim. Podczas uroczystego spotkania Burmistrz Zawadzkiego 
Mariusz Stachowski wygłosił krótkie przemówienie, w którym 
podziękował wszystkim zaangażowanym w działalność DFK oraz 
za dbanie o pozytywny wizerunek naszej gminy. W niedzielę 28 

stycznia odbyło się roczne zebranie członków koła DFK w Kielczy. 
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zawadzkiego Mariusz 
Stachowski. Zarząd koła przedłożył sprawozdanie za 2017 rok oraz 
przedstawił plany działania na rok bieżący. Zebrani dyskutowali 
także o współpracy z samorządem gminnym i zarządem głównym 
TSKN.

Spotkania w kołach DFK

Wieści z Kielczy
Bal pozytywnie zakręconych

W karnawale balujemy,
nóg nie żałujemy,
w tańcu się zatracamy,
że mamy bioderka udowadniamy.
Samotnie i w parkach pląsamy
w rytm muzyki wplątani.
W kostiumy tancerze odziani,
niektórzy zamaskowani,
jeszcze inni uzbrojeni
we wspólnej zabawie zakręceni:)
 10 stycznia w PSP im. Wincentego z Kielczy uczczono karnawał 
balem pozytywnie zakręconych. Oko cieszyły ciekawe kostiumy, 
w niektórych maczali paluszki zdolni rodzice. Pomimo posiadanego 
przez tajemnicze osobniki  uzbrojenia, do potyczek nie doszło:) 
Wiadomo- muzyka łagodzi obyczaje. Wszyscy dobrze się bawili, 
pozytywnie zakręceni byli:) Za dobrą zabawę DJ-om i młodym 
tancerzom dziękujemy:)

IZA

Jak przetrwać blue monday?

Radośnie mróz szczypał nasze policzki,
A i paluszki podszczypywał bezczelny.
Jak nie dawał rady zabezpieczeń przeniknąć,
Dmuchającego bezlitośnie kamrata zawezwał.
Z nami jednak nie wygrał

I w marszu przegrał z
Morowymi dziewczynami i chłopakami.
Odważnie oni krok za krokiem
Walczyli ze słabością własną.
Ych! Co za zuchy! 
 15 stycznia, w tzw. blue monday, dzielne chłopaki i odważne 
dziewczyny z PSP im. Wincentego z Kielczy, pod wodzą pań Basi, 
Joli i Izy w trasę zimowego pieszego rajdu wyruszyli. Po drodze 
z zawadczańską młodzieżą zwarli szyki i znajomości zawarli:) Ktoś 
znaki zostawiał, ktoś śladów szukał. Wesoło było- śpiewało się 
i tańczyło, siódme poty w przysiadach i pompkach wyciskało, 
co nieco po drodze podjadało;) Na mecie konkursy i nagrody 
czekały ,a dla łakomczuszków kiełbaska i batonik. By się w drodze 
młodzi zawsze odznaczali, od pani Agnieszki bobry do zadań 
specjalnych otrzymali;) Jak przetrwaliśmy  blue monday? 
W doborowym towarzystwie! Na koniec miłą niespodziankę sprawił 
nam pan Jerzy, który utrudzonym stopkom naszym, odpuścił pieszą 
drogę powrotną:) Za wyjątkowy poniedziałek dziękujemy pani Basi- 
kierowniczce rajdowej wytrwałej:)
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Prezent dla kielczan

Gdy gwiazda błysnęła,
Wiarę w serca tchnęła
I kolejny krok rozpoczęła.
A gdyby jej zabrakło?
Zrobiłbyś go?
Dla Ciebie, dla mnie jaśnieje,
Ale i inni jej potrzebują- bądź światłem i tym 
co dobre- dla nich:)
 7 stycznia w PSP im. Wincentego 
z  K i e l c z y  o d b y ł y  s i ę  j a s e ł k a  d l a 
mieszkańców. Młodsi i starsi uczniowie 
w  c i e k a w y  s p o s ó b  p r z y p o m n i e l i 
o wydarzeniach, które łączą pokolenia, 
a powracanie do nich, krzepi naszą wiarę 
i wspólnotę. Dzieciątko wyciąga rączki 
do każdego i każdego, bez względu 
na wszystko, przyjmuje. Jasełka- miło się 
je ogląda- tchną radością, wydaje się, 
że młodzi aktorzy w ogóle się nie stresowali, 
że za kulisami ich prowadzący paznokci nie 
obgryzali, a przecież... tajemnicą nie jest, 
że trzeba było wiele godzin prób wspólnych 
i  i n d y w i d u a l n y c h ,  b y  o c z a r o w a ć 
publ iczność.  Nasze małe gwiazdy 
r o z b ł y s n ę ł y  p i ę k n y m  ś w i a t ł e m , 
podziękowania należą się też tym, którzy 
pozwolili im rozbłysnąć na szkolnej scenie. 

Po duchowej uczcie czekała na wszystkich 
kawiarenka z małym co nieco. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wnieśli swój wkład, 
w przygotowanie tego wieczoru. Wręczono 
również podziękowania prowadzącym 
grudniowe warsztaty adwentowe, którzy 
staral i  s ię zaszczepić w kolejnych 

poko len iach  mi łość  do  wyp ieków, 
szydełkowania, klejenia, składania, 
plecenia, bycia złotą rączką po prostu. 
Ziarnko do ziarnka i... wyczarowuje się 
piękny klimat:)

IZA

Co ciekawego działo się  w Żędowicach?
Świąteczne odwiedziny

 18 grudnia 2017 r. do wielu osób i instytucji w Zawadzkiem 
i w Żędowicach  zawitali niezwykli goście, bo idąca do Betlejem 
Maryja z Józefem w orszaku Aniołów. Nie zabrakło też złośliwych 
Diabłów. Wszyscy oni złożyli w imieniu Pani Dyrektor, nauczycieli 
i uczniów PSP w Żędowicach życzenia świąteczne oraz 
własnoręcznie wykonane stroiki. Dziękujemy za bardzo miłe 
przyjęcie. Obiecujemy, że za rok też odwiedzimy LUDZI DOBREJ 
WOLI.

V Koncert „W Tonacji Śląska”

 Sobotni wieczór 16 grudnia 2017 r. na długo zapadnie w naszej 
pamięci.  Uczniowie klasy III gimnazjum zostali zaproszeni do 
udziału w przepięknym koncercie - „W tonacji Śląska”, który po raz 
piąty odbył się w Opolskiej Filharmonii. Zaprezentowaliśmy scenkę 
”Kaj dioboł nie może, tam baba pośle” . W koncercie wystąpili 
między innymi zespoły: „Silesia”, „Take Style”, „Sonore”, 
„Biadaczanie”, zawadczański chór „Metanoya” oraz wielu młodych, 
utalentowanych opolskich artystów takich jak: Gabriela 

Dworakowska, Lukas Gogol, Monika Lebich i doskonale wszystkim 
znana Barbara Kurdej – Szatan ze swoim mężem Rafałem.

Z darami w Barce
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 Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, magiczny. 
Obdarowujemy się prezentami nie tylko z najbliższymi. Święta są 
również okazją do tego, aby pomóc najbardziej potrzebującym. 
Uczniowie klasy III żędowickiego gimnazjum już po raz drugi 
zorganizowali zbiórkę żywności dla mieszkańców Barki w 
Strzelcach Opolskich. Apel naszej najstarszej młodzieży spotkał się 
z dużym zrozumieniem i zaangażowaniem ze strony pracowników i 
uczniów naszej szkoły.

Bezpieczne ferie- rady dla uczniów

 W związku ze zbliżającymi się feriami 10 stycznia 2018 r. w PSP 
w Żędowicach gościliśmy funkcjonariusza Policji. Głównym celem 
spotkania  było zapewnienie  bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego uczniom, którzy będą uczestniczyć w zorganizowanych 
formach wypoczynku zimowego, jak i tym, którzy pozostaną 
w miejscu zamieszkania. Dziękujemy za  cenne rady!

Jasełka dla mieszkańców Żędowic

 Tradycją w naszej szkole jest wystawienie w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia Jasełek dla całej społeczności szkolnej oraz 
mieszkańców naszej miejscowości. Na scenie wystąpiła Maryja 
z Dzieciątkiem, kolędnicy, aniołowie, pasterze, diabeł, a nawet król 
Herold. Całość przedstawienia uświetniły kolędy i pastorałki 
w wykonaniu uzdolnionych muzycznie szkolnych artystów. 
Wszystkim wykonawcom dziękujemy za niezwykłą i wzruszającą 
atmosferę.

Ferie w Ognisku Środowiskowym

 W pierwszym tygodniu ferii uczniowie naszej szkoły mieli okazję 
uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez wychowawców 
Ogniska Środowiskowego działającego przy PSP w Żędowicach. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Był bal karnawałowy, wyjazd na 
basen do Strzelec Opolskich, zabawa w Wesołym Miasteczku 
w Lublińcu oraz w kręgielni Oaza w Zawadzkiem. W ostatnim dniu 
obejrzeliśmy przygody rezolutnego niedźwiadka Paddingtona 
w Kinie Karolinka w Lublińcu. Zainteresowanie ofertą zajęć było 
ogromne.

Wyróżnienia dla rolników
 Tradycy jn ie  z  początk iem roku 
w Rożniątowie odbyło się podsumowanie 
dz ia ła lnośc i  upowszechn ien iowo-
doradczej w rolnictwie za rok 2017, 
organizowane każdego roku przez Opolski 
O ś r o d e k  D o r a d z t w a  R o l n i c z e g o 
w  Ł o s i o w i e .  P o d c z a s  s p o t k a n i a 
zaprezentowano dokonania ośrodka  
w  m i n i o n y m  r o k u  o r a z  w r ę c z o n o 
podziękowania rolnikom. W imieniu władz 

samorządowych gminy  Zawadzk ie 
B u r m i s t r z  Z a w a d z k i e g o  M a r i u s z 
Stachowski przekazał wyrazy wdzięczności 
i podziękowania rolnikom z terenu gminy 
Zawadzkie. Nagrodzeni zostali: Państwo 
Aleksandra i Mariusz Brolik, Helga i Bernard 
Zientek, Beata i Norbert Langer, Katarzyna 
i Daniel Garcorz. Wyróżnienie otrzymało 
r ó w n i e ż  S t o w a r z y s z e n i e  K o b i e t 
Żędowickich.

Jubilatka
 W grudniu jubi leusz 90 urodzin 
obchodziła pani Krystyna Pater. Z tej okazji 
Jubilatkę odwiedził Burmistrz Zawadzkiego 
Mariusz Stachowski. Solenizantka jest 
rodowitą mieszkanką Zawadzkiego. 
Pracowała na kolei oraz ponad 20 lat 
w przedszkolu. Wychowała 3 córki , 
doczekała się 4 wnuków i 4 prawnuków. 
Jubilatce życzymy dużo zdrowia, długich lat 
życia oraz samych pogodnych dni.
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Rekrutacja do placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019
PRZEDSZKOLA
 Rekrutacja do przedszkoli działających 
na terenie gminy Zawadzkie na rok szkolny 
2018/2019 dla dzieci, które do tej pory nie 
uczęszczały do przedszkoli rozpocznie się 
1  m a r c a  2 0 1 8  r.  N a b ó r  z o s t a n i e 

przeprowadzony na wolne miejsca, jakimi 
b ę d ą  d y s p o n o w a ł y  p l a c ó w k i  p o 
uwzględnieniu złożonych przez rodziców 
obecnych wychowanków deklaracj i 
o kontynuowaniu uczęszczania do danego 
przedszkola. Wnioski będzie można pobrać 

w Biu letynie Informacj i  Publ icznej 
poszczególnych placówek i bezpośrednio 
w  przedszkolach.
Rekrutacja będzie odbywała się zgodnie 
z poniższym harmonogramem: 

L.p. Czynności rekrutacyjne Termin                               
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin                              
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego 
przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym  

 
od 1 marca 2018 r. 
do 16 marca 2018 r. 

 

 
od 7 maja 2018 r. 

do 25 maja 2018 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do publicznego przedszkola i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym  

 
 

do 3 kwietnia 2018 r. 

 
 

do 11 czerwca 2018 r. 

  3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

 
do 5 kwietnia 2018 r. 

 
do 13 czerwca 2018 r. 

 
4. 

 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 od 6 kwietnia 2018 r.  
do 12 kwietnia 2018 r.   

od 14 czerwca 2018 r. 
do 20 czerwca 2018 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

 
do 16 kwietnia 2018 r. 

 
do 22 czerwca 2018 r.   

 W postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli bezwzględne pierwszeństwo 
mają dzieci zamieszkałe na terenie gminy. 
W przypadku większej liczby kandydatów 
spełniających warunek zamieszkania na 
terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, 
w p ie rwszym e tap ie  pos tępowan ia 
rekrutacyjnego będą brane pod uwagę 
następujące kryteria związane z sytuacją 
rodz inną  i  zd rowo tną  kandyda ta : 
wielodzietność rodziny, niepełnosprawność 
kandydata, niepełnosprawność jednego 
z jego rodziców, niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata, niepełnosprawność 
rodzeństwa, samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata 
pieczą zastępczą.
W przypadku, gdy zastosowanie tych 
kryteriów nie przyniesie ostatecznego 
rozstrzygnięcia, tzn. będą kandydaci 
z równorzędnymi wynikami lub pozostaną 
w przedszkolu wolne miejsca, zostanie 
przeprowadzony drugi etap rekrutacji, 
w którym uwzględnione zostaną kryteria 
ustalone przez radę gminy.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/270/17 Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 
2017 r. dodatkowe punkty podczas 
rozpatrywania wniosku przez komisję 
rekrutacyjną w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego będzie można zdobyć, gdy:
1)  kandydat  podlega obowiązkowi 
rocznego przygotowania przedszkolnego;
2) oboje rodzice kandydata pozostają 
w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy 
lub prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą lub 
pobierają naukę/studiują  w trybie 
dziennym;
3 )  k a n d y d a t ,  k t ó r y  z e  w z g l ę d u 

na organizację pracy zawodowej lub nauki 
rodziców będzie korzystał  z oferty 
przedszkola po czasie realizacji podstawy 
programowej;
4) rodzina kandydata objęta jest nadzorem 
kuratora lub wsparciem asystenta rodziny;
5) rodzeństwo kandydata kontynuuje 
edukację przedszkolną w roku szkolnym, 
na który prowadzona jest rekrutacja 
w przedszkolu pierwszego wyboru;
6) kandydat, którego rodzice wskazali we 
wn iosku  wed ług  p re fe renc j i  dane 
przedszkole jako przedszkole pierwszego 
wyboru.
W  c e l u  p o t w i e r d z e n i a  k r y t e r i u m 
dotyczącego zatrudnienia oraz pobierania 
nauki rodzice kandydata powinni załączyć 
do wniosku odpowiednio: zaświadczenie o 
zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub 
zleceniodawcę każdego z rodziców lub 
zaświadczenie wydane przez szkołę/szkołę 
wyższą, w której każdy z rodziców pobiera 
naukę.
Natomiast celem potwierdzenia spełniania 
kryterium związanego z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej 
działalności gospodarczej oraz kryterium 
wymienionego powyżej w pkt 3, 4 i 5 należy 
złożyć pisemne oświadczenie. 
Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy 
mogą być przyjmowane do przedszkola 
dopiero, gdy po przyjęciu kandydatów 
z terenu gminy pozostaną wolne miejsca. 

SZKOŁY
 Do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej, której ustalono obwód, 
przyjmuje s ię dzieci  na podstawie 
zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych 
w tym obwodzie. Zgłoszenia dziecka 

do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
na rok szkolny 2018/2019 w obwodzie, 
w którym dziecko mieszka, będzie można 
składać w następujących terminach:
-  P u b l i c z n a  S z k o ł a  P o d s t a w o w a 
w Zawadzkiem – do dnia 23 lutego br.,
-  P u b l i c z n a  S z k o ł a  P o d s t a w o w a 
w Żędowicach – do dnia 23 lutego br.,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Wincentego z Kielczy w Kielczy – do dnia 21 
lutego br.
W  p r z y p a d k u ,  g d y  d a n a  s z k o ł a 
podstawowa, po przyjęciu dzieci z obwodu, 
nadal będzie dysponowała wolnymi 
miejscami,  wówczas może przyjąć 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego. 
Rekrutacja dla kandydatów do klas 
p i e r w s z y c h  p u b l i c z n y c h  s z k ó ł 
podstawowych zamieszkałych poza 
obwodem danej szkoły będzie odbywała się 
zgodnie z harmonogramem zamieszonym 
w tabeli nr 2. 
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
p i e r w s z y c h  p u b l i c z n y c h  s z k ó ł 
podstawowych działających na terenie 
gminy  Zawadzk ie  d la  kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 
brane pod uwagę będą kryteria określone 
przez Radę Miejską w Zawadzkiem. 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/271/17 z dnia 
27 lutego 2017 r.  punkty podczas 
rozpatrywania wniosku przez komisję 
rekrutacyjną można zdobyć, gdy:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia 
rodzeństwo kandydata;
2) szkoła znajduje się bliżej miejsca 
zamieszkania niż szkoła obwodowa;
3) w y s t ę p u j e  n i e p e ł n o s p r a w n o ś ć 

Tabela 1. Terminy rekrutacji do przedszkoli
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Tabela 2. Terminy rekrutacji do szkół

 
Rodzaj czynności  

Termin  w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin                              
w postępowaniu 
uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej  wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

 
od 1 marca 2018 r. 
do 16 marca 2018 r. 

 
 

 
od 7 maja 2018 r. 

do 25 maja 2018 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 
 

do 3 kwietnia 2018 r. 

 
 
do 11 czerwca 2018 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

 
do 5 kwietnia 2018 r. 

 
do 13 czerwca 2018 r. 

 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia 

od 6 kwietnia 2018 r. 
do 12 kwietnia 2018 r. 

od 14 czerwca 2018 r. 
do 20 czerwca 2018 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

 
do 16 kwietnia 2018 r. 

 
do 22 czerwca 2018 r. 

 kandydata lub przynajmniej jednego 
z rodziców kandydata;
4) miejsce pracy przynajmniej jednego 
z rodziców kandydata znajduje s ię 
w obwodzie szkoły;
5) kandydat wychowywany jest przez 
samotnego rodzica;

6) w obwodzie szkoły mieszkają krewni 
k a n d y d a t a  w s p i e r a j ą c y  r o d z i c ó w 
w zapewnieniu mu należytej opieki.
W celu potwierdzenia spełniania w/w 
kryteriów rodzic kandydata zobowiązany 
jest dołączyć stosowne oświadczenia.  
Szczegółowych informacji dotyczących 

p o s t ę p o w a n i a  r e k r u t a c y j n e g o 
do publicznych przedszkoli oraz klas 
p i e r w s z y c h  p u b l i c z n y c h  s z k ó ł 
podstawowych udzielają Dyrektorzy tych 
placówek.
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Myślisz – nowoczesna szkoła,
Mówisz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Nie szukaj daleko! Wybierz naszą szkołę -  wybierz ZSP w Zawadzkiem!

Nie boimy się wyzwań  

 Nowy rok to nowe wyzwania dla nauczycieli i dla ich uczniów. 
Szkoła to  miejsce w którym zdobywamy  wiedzę, przygotowujemy 
się do zdania egzaminu dojrzałości, a on nie jest tylko egzaminem  
zdobytej teorii, ale również egzaminem znajomości samego 
siebie, radzenia sobie ze stresem i emocjami. Dlatego grupa 
uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
wzięła udział w projekcie Photovoice – „Co mi w duszy gra”. 
Pomysłodawczynią projektu była pani Katarzyna Kaczka, która 
zaraziła swoim pomysłem nauczycielkę  ZSP –panią Katarzynę 
Gajda. Współpraca zaowocowała pięknym, twórczym projektem 
w którym wzięło udział 12 zaproszonych  uczennic ZSP.  
Co to Photovoice….
Photovoice  to metoda fotografii stosowana w badaniach 
psychologii społecznej i społeczności. Dzięki zdjęciom łatwiej  jest 
opowiedzieć  pewne trudności i wyrazić siebie. Metodę tą można 
stosować również w edukacji  jako narzędzie dydaktyczne 
ułatwiające uczniom rozmowy o  trudnych tematach oraz jako 
sposób integracji, lepsze poznanie się. W  projektach  
najważniejsza jest treść  zdjęcia oraz emocje i doświadczenia 
jakie chce pokazać fotograf. Nieodzowny jest podpis pod 
zdjęciem.
   Projekt realizowany był w listopadzie 2017 r. wśród uczennic 
profilu pedagogiczno-psychologicznego. Zadaniem dziewczyn 
było wykonanie zdjęcia  z komentarzem do tematu „Co mi w duszy 
gra…. „  i przesłanie je na pocztę emaliowa lub WhatsApp do 
realizatorek projektu. Projekt zakończy się prezentacją  
multimedialną zdjęć dla uczestników projektu pod koniec grudnia.

Uczennice były bardzo twórcze i szczere w realizacji projektu 
zaskoczyły mnie swoimi pomysłami, otwartością i  obdarzonym 
zaufaniem. Z każdym otrzymanym zdjęciem byłam coraz bardziej 
dumna ze swoich uczennic, jak rodzic z dziecka – mówi  p. 
Katarzyna Gajda  

K u r s  p i e r w s z e j  p o m o c y  w  Z e s p o l e  S z k ó ł 
Ponadgimnazjalnych
 Każdy z nas wie, jak ważna jest umiejętność udzielania 
pierwszej pomocy. Znając podstawowe zasady możemy pomóc 
poszkodowanemu, a nawet uratować jego życie. Doskonale 
wiedzą o tym uczniowie ZSP w Zawadzkiem i już tradycyjnie 
w ferie zimowe doskonalą swoje umiejętności, i poszerzają wiedzę 
w tym zakresie. W dniach 15 i 16 stycznia 14 – osobowa grupa 
uczestniczyła w zorganizowanym w szkole kursie, prowadzonym 
przez  instruktora pierwszej pomocy Zarządu Okręgowego PCK 
w Opolu. Podczas 16 - godzinnego szkolenia omawiane były różne 
sytuacje zagrożenia zdrowia i życia. Duża część zajęć poświęcona 
była na ćwiczenie praktycznych umiejętności. Wszyscy 
pozytywnie zaliczyli test kończący szkolenie i oczekują na 
zaświadczenia z unijnym certyfikatem.
 Niektórzy uczestniczyli w kursie już po raz drugi, co jest 
potwierdzeniem, że szkolenie jest prowadzone w ciekawy 
i rzetelny sposób. Poświęcają swój wolny czas podczas ferii 
zimowych i na pewno nie będą zastanawiać się, czy i jak udzielić 
komuś pomocy.

Anna Staś - opiekun SK PCK

„Nowy Rok – Nowy Ja”, ale na jak długo?
Miesiąc Nowego Roku już upłynął i czas znów nieubłagalnie 
przyspiesza ku jego końcowi. Styczeń to miesiąc licznych 

postanowień, pozbywania się złych nawyków i chęci do pracy. 
Wszystko to brzmi pięknie, ale - jak każdy z nas pewnie tego 
doświadczył -  po dwóch tygodniach nici z naszych postanowień, 
a wszystko  okazuje się słomianym zapałem. Każdy z nas 
nieustannie szuka motywacji i nie może jej często znaleźć. 
Dlaczego jest tak ważna? Odpowiedź jest, można powiedzieć, 
tylko jedna – bez chęci do czegoś nic nie zdołamy zrobić, bo kto 
z nas zrobi coś dobrze bez chęci? 
Jak wzbudzić w sobie motywację? Jak rozkładać zadania 
w czasie? Jak się nie zniechęcać i trzymać się postanowienia?
 Postaram się w krótkich radach rozwiązać opisany wyżej 
problem. Najpierw zastanówmy się nad motywacją – co zrobić, 
żeby dotrzymać jej kroku? Drogi czytelniku przede wszystkim 
musisz postawić sobie takie zadania, które Tobie właśnie 
odpowiadają. Wzbudź w sobie emocje związane z osiąganiem 
celu, wyobraź sobie jak czujesz się, gdy przejdziesz drogę do 
miejsca, w którym chcesz się znaleźć. W czasie wykonywania 
zadania nagradzaj się za przejście poszczególnych etapów 
„podróży” – może to i materialistyczne podejście, ale liczą się 
efekty, a tego przecież chcemy. Pochwal się znajomym i każ im 
nadzorować Twoje postępy. Poczuj ciekawość życia, odkrywania 
nowych rzeczy, sensu edukacji. Nie myśl, że to co wykonujesz 
w żadnym stopniu nie wpływa na kształt Twojej osoby – wpływa i to 
bardzo! 
Zastosuj myślenie zerowe, zadaj sobie pytanie: „Jeśliby spojrzeć 
na rzeczywistość z mojej dzisiejszej perspektywy - to czy 
podejmuję obecnie działania, których bym nie podjął, gdybym miał 
decydować jeszcze raz?”
 Warto też zastanowić się nad rozkładaniem zadań w czasie. 
Pierwsze i fundamentalne działanie w tym przypadku to zapytanie 
samego siebie: „Gdzie znajduję się obecnie?”, „Gdzie chciałbym 
się znaleźć w przyszłości?”, „Co mam zrobić, żeby przejść 
z obecnej sytuacji do miejsca, w którym chcę się znaleźć?” Potem 
odpowiedzi zapisać na kartce i na ich podstawie sformułować 
jasno cel i przelać myśl na papier. Przepisuj ten cel choćby 
codziennie, myśl o nim, zachwycaj się nim. To, o czym myślisz, 
wpływa na Ciebie i przybliża do niego. Pamiętaj, że cel to nie np.: 
„Chcę zarabiać więcej”, cel to: „Zarabiam X PLN”. Ułóż sobie plan, 
w którym rozłożysz drogę na poszczególne etapy, zadania. Musisz 
określić je w czasie i trzymać się rzetelnie dat. Na tym etapie nie 
mówi się jeszcze czy będziesz się tego trzymać – teraz ważne jest 
dobre rozplanowanie wszystkiego. Do swojego planu zaglądaj 
codziennie i sprawdzaj swoje działania pod kątem zgodności 
z zapisanymi przez Ciebie założeniami. 



17

Krajobrazy Zawadzkiego

Sport
Piłka ręczna 

Opuścili ostatnie miejsce
 Nie takiego startu w 16 drużynowej I lidze spodziewali się 
sympatycy ASPR Zawadzkie.  Jak już informowal iśmy 
inauguracyjny wyjazdowy pojedynek do Białej Podlaskiej zakończył 
się jednobramkową porażką 29:30. Niestety kolejne mecze to seria 
porażek. Nie będziemy rozwodzić się nad przyczynami. Można 
wnioskować, że drużyna nie została dobrze przygotowana do 
rozgrywek. Podamy tylko skrótowe wyniki oraz strzelców bramek. 
ASPR – Olimpia Piekary 30:35 (11:10) bramki strzelali: Kąpa 8, 
P.Całujek 6, Ł.Całujek i Zagórowicz po 4, Kubillas, Wacławczyk oraz 
Swat po 2 i S.Danysz 1. Kolejny mecz na wyjeździe w Legnicy to 
wyraźna porażka 31:40 (20:15). Bramki w tym meczu strzelali: 
Ł.Całujek 8, Zagórowicz 7, A.Danysz 4, Kąpa 3, Wacławczyk 2, 
Mięsopust, M.Morzyk, P.Całujek, Krygowski, A.Danysz Hentschel 
i S.Danysz po 1. W tym meczu z powodu kontuzji nie zagrali 
bramkarz Donosewicz, Swat oraz Kubillas co w pewnym stopniu 
tłumaczy porażkę. Z drużyną Czuwaju Przemyśl można było 
powalczyć o punkty. Szansę na punkkry zaprzepaścili w końcówce 
przegrywając 28:30 (12:12) Zdobyczą bramkową podzieli się: 
Ł.Całujek 8, Zagórowicz 5, Mięsopust , Krygowski i Swat po 3, 
Kubillas i P.Całujek po 2, M.Morzyk i Wacławczyk po 1. W 5 kolejce 
piąta porażka. Tym razem ulegli na wyjeździe MKS Wieluń 32:39. 
Bramki w meczu zdobywali: Kąpa 10, Swat 8, Ł.Całujek 5, P.Całujek 
3, Mięsopust, Zagórowicz po 2 oraz M.Morzyk i Hentschel po 1. 
Na punkty liczono w 6 kolejce. Przeciwnikiem naszej drużyny był 
zespół Uniwersytetu Radom. Do przerwy drużyna prowadziła 16:15, 
jednak druga połowa należała do Radomian i ostatecznie kolejna 
porażka tym razem tylko 2 bramkami. Końcowy wynik to 25:27. 
W tym meczu bramki strzelali: Krygowski i Swat po 5, M.Morzyk 
Kapa i Ł.Całujek po 3, Szulc i Wacławczyk po 2, Mięsopust i 
Zagórowicz po 1. W wyjazdowym spotkaniu z Ostrowią Ostrów to 
gospodarze byli faworytami. Mecz był bardzo wyrównany 
i zakończył się remisem 37:37 (20:21). Zgodnie z regulaminem 
został rozegrana seria rzutów karnych w której lepsi okazali się 
zawodnicy Ostrowii i oni zaliczyli 2 pkt. ASPR zaliczył pierwszy 
punkt w rozgrywkach: W tym meczu łupem bramkowem podzieli się: 
Swat 10, Zagórowicz i Krygowski po 6, Kąpa i Mięsopust po 5, 
Ł.Całujek 3 oraz M.Morzyk, i S.Danysz po 1. Kolejnym 
przeciwnikiem w 8 kolejce był lider Moto Jelcz Oława. Niestety, 
mecz tylko momentami był wyrównany. W 50 minucie przewaga 
gości była tylko dwubramkowa (26:28) jednak końcówka należała 
do przyjezdnych, którzy wygrali 34:31 (20:16). Bramki dla naszej 
drużyny zdobywali:Swat 7, Mięsopust i Kąpa po 5, Ł.Całujek 4, 
Zagórowicz i Krygowski po 3, A.Danysz 2 praz Przybysz 
i Wacławczyk po 1. Do 9 razy sztuka, choć przysłowie mówi 
co innego. Lepiej późno niż wcale. Pierwsze upragnione 
przełamanie nastąpiło w Zawierciu. Gospodarze mieli na koncie 9 
punktów a nasza ASPR tylko 1. Co gorsze w drużynie zabrakło 
bramkostrzelnego Pawła Swata. Drużyna przystąpiła do meczu 
skoncentrowana i nadawała to grze w pierwszej połowie wychodząc 
na przerwę z 3 bramkami przewagi (18:15). Druga połowa była 
bardzo wyrównana. W 44 minucie wynik na tablicy tylko 24:23 dla 
naszej drużyny. W końcówce za sprawą Ł.Całujka oraz S.Danysza 
drużyna pewnie dowiozła zwycięstwo do końca wygrywając 34:29. 
W tym meczu najskuteczniejsi byli Ł.Całujek oraz Kąpa, którzy 
strzelili po 7 bramek. Pozostałe zdobyli: Zagórowicz i S.Danysz po 
5, Mięsopust i Przybysz po 4 oraz Wacławczyk 2. Mecz z Wartą 
Zawiercie miał być przełomem, gdyż kolejnym przeciwnikiem była 
drużyna MTS Chrzanów zajmująca przedostatnie miejsce w tabeli. 
Mecz o tzw. 6 punktów niestety zakończył się wysoką porażką 
25:36. Do przerwy był wynik remisowy 15:15 i wszystko 
wskazywało, że może być dobrze. Jednak stało się inaczej. 
Na parkiecie dominowała drużyna gospodarzy i sen o opuszczeniu 
ostatniego miejsca w tabeli niestety się nie spełnił. Bramki dla 
drużyny zdobywali: Ł.Całujek, Kubillas i Mięsopust po 4, Swat 3, 
Kąpa, Wacławczyk i Zagórowicz po 2 oraz Danysz, Hendschel, 

Krygowski i  Przybysz po 1. W ostatnich meczach w tym roku 
drużyna zdobyła 3 pkt. Były to pierwsze punkty we własnej hali. 
Po wyrównanym i zaciętym meczu pokonała drużynę KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski 33:30 (13:13). Bramki dla drużyny 
zdobywali: Ł.Całujek i Swat po 8, Przybysz 6, Kąpa 5, Mięsopust 2 
oraz Donosewicz, Kubillas, Wacławczyk i Zagórowicz po 1. 
O wyjazdowym meczu do Tarnowa podamy tylko wynik. 
Gospodarze wręcz zmiażdżyli naszą drużynę wygrywając 44:26 
(24:11) W ostatnich spotkaniach I rundy drużyna zdobyła 6 pkt. a 
mogło być ich więcej. Jak stracić punkt (a może dwa) drużyna 
pokazała w meczu z ŚKPR Świdnica. Na 15 sekund przed 
zakończeniem drużyna była w posiadaniu piłki i nie zdołała dograć 
do końca. Straciła piłkę i przeciwnik na 2 sekundy przed 
zakończeniem zdobył zwycięskiego gola. Drużyna gości nie 
zachwyciła, ale podopieczni Łukasza Morzyka byli jeszcze słabsi. 
Końcowy wynik 31:32 (14:16). Najwięcej 10 bramek dla naszej 
drużyny strzelił Paweł Zagórowicz. Kolejny horror w końcówce 
wyjazdowego meczu z Anilana Łódź W 57 minucie nasza drużyna 
prowadziła 31:28 by straci kolejno 3 bramki. Tym razem końcówka 
była szczęśliwa dla ASPR a zwycięskiego gola strzelił Paweł 
Zagórowicz. Wynik meczu 32:31 (13:13). W ostatnim meczu I kolejki 
drużyna podejmowała KSSPR Końskie. Wygrana w tym meczu 
pozwoliła na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli. I tak się stało. 
Końcowy wynik 31:27 (16:15). Najwięcej bramek dla naszej drużyny 
strzelił Paweł Zagórowicz 8.

Młodzieżowa piłka ręczna
 W rozgrywkach na szczeblu OZPR Opole ASPR Zawadzkie 
reprezentowana jest przez drużyny juniorów, juniorów młodszych, 
młodzików oraz dzieci. W rozgrywkach w kategorii juniorek 
młodszych swoje mecze rozgrywa drużyna ASPR Zawadzkie – 
Kolonowskie. W kategorii juniorów drużyna rozegrała cztery mecze 
wygrywając z UKS Olimp Grodków 36:31 i 38:28 oraz Gwardią 
Opole 31:27 i 34:20 zajmując 1 miejsce. ASPR w dniach 2-
4.02.2018 będzie organizatorem jednej z grup 1/16 Mistrzostw 
Polski. Będziemy gościć Orlen Wisła Płock, MKS Nielbę Wągrowiec 
oraz ŚKPR |Świdnicę. W kategorii juniorów młodszych drużyna 
rozegrała również 5 meczy, wygrywając z LKS OSiR Komprachcice 
34:29 i 24:23, SKS Orlik Brzeg 35:11 i UKS Olimp Grodków 31:21  
i przegrała z Gwardią Opole 22:34. W tabeli plasuje się na 2 miejscu. 
W klasyfikacji strzelców z 50 bramkami prowadzi Mateusz Damas. 
W lidze młodzików drużyna rozegrała 5 spotkania wygrywając 
z Gwardią Opole 25:16, UKS Olimp Grodków 21:18 i SKS Orlik 
Brzeg 32:16 Orłem Opole 29:13 oraz przegrała z LKS OSiR 
Komprachcice 21:31. Również i w tej kategorii najskuteczniejszym 
strzelcem jest zawodnik ASPR Paweł Stempin z 48 bramkami. 
W kategorii juniorek młodszych drużyna ASPR Zawadzkie-
Kolonowskie doznała trzech porażek, z UKS Spartakus Otmuchów 
8:51 Otmętem Krapkowice 9:16 i UKS Olimp Grodków 16:59 oraz 
pokonała MLUKS Tułowice 21:13 oraz UKS Pawonków 23:22.
 

Piłka nożna 

Mogło być lepiej w Kl.B seniorów 
  W rozgrywkach Kl.B drużyna Stali Zawadzkie nie błyszczy. 
W zakończonych rozgrywkach I rundy w tabeli zajmuje 8 miejsce 
na 14 startujących drużyn. Drużyna na rozegranych 12 meczy 
zwyciężyła w 5 spotkaniach, remisując w jednym oraz doznała 
porażek w 7 meczach.  Po remisie z LKS Plon Błotnica Strzelecka 
3:3 nastąpiła seria 3 zwycięstw: z LKS Błękitnymi Rozmierz 2:1, LZS 
Staniszcze Wielkie 4:2, LKS Czarni Kalinów Kalinowice 4:1. 
Niestety pozostałe mecze to seria porażek: Z drużyną Tęczy 
Szymiszów 1:2, LZS II Piotrówka 0:2, LZS Unia Raszowa Daniec 
0:1, Rzemiosło Dziewkowice 1:6 oraz KS II Krasiejów 0:6. Tabela 
po I rundzie przestawia się następująco:
1. LZS Unia Raszowa Daniec  13 29 45:19
2. LZS GKS Piomar II Tarnów 13 26 39:28
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3. KS II Krasiejów  13 24 43:27
4. LKS Plon Błotnica Strzelecka 13 23 49:19
5. LKS Tęcza Szymiszów  13 22 33:28
6. LKS Rzemiosło Dziewkowice 13 21 32:21
7. LZS Kamex Nakło  13 20 30:31
8. LKS Czarni Kalinów  13 19 40:36
9. SSKS Stal Zawadzkie  13 16 25:35
10. LKS Błękitni Rozmierz  13 15 33:37
11. LZS II Piotrówka  13 13 26:51
12. LKS Orzeł Mokre Łany  13 13 38:47
13. LZS Staniszcze Wielkie  13 12 28:37
14. LKS Roźniątów  13   6 26:71

 W rozgrywkach na szczeblu okręgu bierze również drużyna 
młodzików. W I rundzie zaliczyła tylko 7 punktów i w tabeli zajmuje 9 
miejsce na 12 startujących drużyn. W rozegranych meczach 
uzyskała następujące wyniki: z MKS Gogolin 0:4, LZS Piotrówka 
7:0, LKS Obrowiec 2:11, LKS Victoria Żyrowa 3:2, TS Chemik 
Kędzierzyn Koźle 2:2, LZS Victoria Żyrowa 3:2, LZS GKS Piomar 
Tarnów Przywory 2:7, UKS Spiders I Krapkowice 0:3, SKS Piast 
Strzelce Opolskie 0:4, KS Unia Kolonowskie 1:4, LKS Jedność 
Rozmierka 0:5 i LZS Błękitni Jaryszów 3:7.

Tenis Stołowy 

Julia Bartoszek dominuje w III lidze
 W tegorocznych rozgrywkach drużynowych nie gra drużyna 
kobiet, która w sezonie 2016/2017 była mistrzem II ligi śląsko-
opolskiej. Nie ma II ligi, ale jest silna III ligowa drużyna mężczyzn. 
Zakończyły się rozgrywki I rundy.Po rozegranych 11 kolejkach jest 
przodownikiem z przegranymi 2 meczami (KTS Kłodnica 
Kędzierzyn Koźle 5:8 oraz OKS Olesno 6:8). Najskuteczniejszą 
zawodniczką jest Julia Bartoszek, która z uwagi na brak drużyny 
w rozgrywkach drużynowych kobiet, zgodnie z regulaminem może 
brać udział w rozgrywkach drużynowych mężczyzn. W rozegranych 
meczach zdobyła 28 pkt. Pozostałe punkty zdobyli: Maciej Malecha 
i Konrad Kołacha po 18,5, Jacek Barański 13 oraz Leon 
Kunaszewski 5. Oto wyniki uzyskane przez drużynę oraz tabela po 9 
kolejkach. Z LZS Odra II Kąty Opolskie 8:6, MGOK Gorzów Śląski 
8:3, Lew Głubczyce 8:6, LZS Victoria Chróscice 8:6, LUKS Nysa 
8:5, AZS PWSZ Nysa 8:3, MKS Wołczyn 8:2, LUKS MGOKSiR 

Korfantów 8:4 oraz STS Gmina Strzelce Opolskie 8:4. 
1. KTS MOKSiR Zawadzkie  11 18 83:55
2. KTS Lew Głubczyce  11 18 80:43
3. KTS Kłodnica Kędzierzyn Koźle 11 17 74:56
4. MGOK Gorzów Śląski  11 15 80:49
5. LZS Odra Kąty Opolskie  11 15 77:55
6. AZS PWSZ Nysa  11 12 71:68
7. LUKS MGOKSiR Korfantów 11 11 64:65
8. OKS Olesno   11   8 57:72
9. STS Gmina Strzelce Opolskie 11   6 54:83
10. MKS Wołczyn   11   6 46:80
11. LUKS Nysa   11   4 55:78
12. LZS Victoria Chróścice  11   2 48:86

 W rozgrywkach drużynowych występują dwie drużyny juniorów: 
Została rozegrana I runda rozgrywek. W I lidze drużyna 
występująca w składzie Konrad Kołacha, Maciej Malecha oraz Leon 
Kunaszewski wygrała wszystkie swoje mecze pokonując: AZS 
PWSZ Nysa 3:1, LSZ Żywocice II 3:1 oraz LZS Żywocice I 3:1. W II 
lidze juniorów drużyna grająca w składzie Kamil Mania, Patryk 
Cebula oraz Rafał Jurewicz przegrała z LZS Kujakowice 1:3, 
wygrała z OKS Olesno 3:2 oraz uległa GUKS Byczyna II 0:3.
 Bardzo dobrze spisuje się w rozgrywkach indywidualnych Julia 
Bartoszek. W I Grand Prix Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
uplasowała się na 5 miejscu i zapewniła sobie limit na II GP. W II GP 
zagrają również Maciej Malecha, który zwyciężył w II WTK oraz 
Klaudia Przygoda, która zakwalifikowała się z 2 miejsca. W II GP 
PZTS, który odbył się w Ostródzie Julia Bartoszek została 
sklasyfikowana na 8 miejscu. Julia również w kategorii seniorek 
należy do czołówki województwa. W I WTK seniorek zajęła 3 
miejsce (do GP PZTS kwalifikowały się dwie pierwsze zawodniczki). 
W II WTK seniorek zajęła 1 miejsce i w II GP PZTS, który odbył się w 
Wałbrzychu została sklasyfikowana na 32 miejscu. Zakwalifikowała 
się również do III GP PZTS po zajęciu w turnieju wojewódzkim 2 
miejsca. Turniej odbył się Łomży. Bardzo dobrze spisała się tam 
nasza juniorka, która w gronie seniorek uplasowała się na 
miejscach 7-8. W drodze do półfinału w grupie pokonała rywalki w 
setach po 3: 2. Również w fazie pucharowej pokonała najpierw Julię 
Ślęzak (SKTS  Sochaczew) oraz Zuzannę Błażejewicz (LUKS 
Chełmno) po 4:3. W grze o czwórkę zabrakło już sił. Przegrała 0:4 z 
Pauliną Krzysiek (GKTS Nadarzyn). Jest to duży sukces naszej 
zawodniczki.

Skat
W I lidze w czołówce
 Zostały zakończone rozgrywki w I lidze. Nasza drużyna jako 
beniaminek spisała się bardzo dobrze. Po 5 kolejkach zajmowała 8 
miejsce by w ostatniej 6 kolejce awansować na 4 miejsce. 
W Przyszowicach grając w składzie: Antoni Świtała, Marek 
Wyszkowski, Leopold Dybowski, Ernest Bryłka oraz Franciszek 
Świtała uzyskała 15 pkt. co pozwoliło jej awansować. Czołówka 
tabeli końcowej sezonu 2017 przedstawia się następująco:
1.   AMICUS Katowice 90 72675
2.   LKS Lyski  88 72034
3.   Jedność Przyszowice 84 71503
4.   GOSiT Zawadzkie 77 68606
5.   KS CHSM Chorzów 76 68742
6.   Victoria Chróścice 75 72377
7.   GKS Dąb Gaszowice 75 66389
8.   MDK Łaziska Górne 74 67850
W rozgrywkach startowało 25 drużyn.
Również w rozgrywkach Drużynowego Pucharu Polski nasza 
drużyna spisała się bardzo dobrze. W półfinale w którym zagrało 79 
drużyn uplasowała się na 3 miejscu zapewniając sobie start w finale 
w którym zagrało 16 drużyn. Niestety w finale nie szła karta i 
ostatecznie drużyna została sklasyfikowana na 16 miejscu. 
Drużyna zagrała w składzie: Leopold Dybowski, Marek 
Wyszkowski, Ernest Bryłka oraz Józef Waloszek.

Grand Prix PZSkat
 Zakończyła się rywalizacji w Grand Prix Polskiego Związku 
Skata. Zostało rozegranych 8 turniejów w których zostało 
sklasyfikowanych 644 zawodników. Do finału Indywidualnych 
Mistrzostw Polski kwalifikowali się zawodnicy, którzy znaleźli się w 
gronie czołowych 120 zawodników. Do finału z naszej sekcji 
zakwalifikowali się Ernest Bryłka który został sklasyfikowany na 31 
miejscu z 647 pkt. oraz Franciszek Świtała, który mając na koncie 
618 pkt. zajął 42 miejsce. Niewiele zabrakło Leopoldowi 
Dybowskiemu, który mając na koncie 427 pkt. został sklasyfikowany 
na 126 miejscu. W kategorii seniorów (65 lat i starsi) do finału oprócz 
wymienionych wyżej E,Bryłki (8 miejsce) oraz F.Świtały (10 miejsce) 
zakwalifikował się Leopold Dybowski sklasyfikowany na 37 miejscu. 
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Start w finale ma zapewnionych 68 zawodników. Sklasyfikowanych 
seniorów jest 230. Finały zostaną rozegrane w I kwartale 2018 r.

Grand Prix OZSkat
 Opolski Związek Skata prowadzi również rozgrywki z cyklu 
rozgrywek Grand Prix. W sezonie 2017 zostało rozegranych 7 
turniejów. W tej klasyfikacji premiowanych do udziału w finale 
w którym zagra 16 najwyżej zakwalifikowało się  czterech 
zawodników naszej sekcji. Na 3 miejscu plasuje się Marek 
Wyszkowski 569 pkt. 5 miejsce zajmuje Antoni Świtała 542 pkt. 
(zagrał tylko w 5 na 7 rozegranych turniejów), na 8 miejscu plasuje 
się Ernest Bryłka 507 pkt. a 9 miejsce z dorobkiem 474 pkt. zajmuje 
Leopold Dybowski. W klasyfikacji Grand Prix Opolskiego Związku 
Skata zostało sklasyfikowanych 111 zawodników.

Mistrzostwa sekcyjne
 Tradycyjnie co roku rozgrywane są mistrzostwa sekcji GOSiT 
Zawadzkie. W tegorocznej edycji zostało rozegranych 20 na 30 
planowanych. W turniejach zagrało 412 zawodników a czołówka 
przedstawia się następująco: Prowadzi zawodnik Victorii Chróścice 
Marcin Szymski 33324 pkt. Kolejne miejsca zajmują: 2. Antoni 
Świtała (GOSiT) 32693 pkt. 3. Roman Kościelny (Skat Kolonowskie) 
32233 pkt. 4. Józef Waloszek (GOSiT) 31530 pkt. 5. Edward Lasota 

(Strzelec DK Strzelce Op.) 29703 pkt. 6. Marek Wyszkowski 
(GOSiT) 29421 pkt. 7. Leopold Dybowski 28872 pkt. 8.Jerzy 
Stanulla (Strzelec DK) 28220 pkt. 9. Franciszek Świtała (GOSiT) 
28116 pkt. Na 10 miejscu sklasyfikowany jest Ernest Bryłka (GOSiT) 
27785 pkt. Reinhold Brysch (GOSiT) zajmuje 17 miejsce a Józef 
Ludwig plasuje się na 26 miejscu.. Sklasyfikowanych jest 36 
zawodników.
Zawodnicy GOSiT-u grają również w mistrzostwach innych sekcji. 
W Strzelcach Opolskich zajmują 2 pierwsze miejsca. Prowadzi 
Antoni Świtała 30738 pkt przed Markiem Wyszkowskim 29977 pkt. 
W Pawonkowie na 4 miejscu plasuje się Leopold Dybowski 19740 
pkt. Prowadzi Piotr Koziorowski (KS SKAT-LUB Kochcice) 23642 
pkt. W mistrzostwach sekcji Skata Kolonowskie prowadzi Antoni 
Świtała 27995 pkt.  Na 7 miejscu plasuje się Franciszek Świtała 
21361 pkt. Leopold Dybowski w zakończonych mistrzostwach 
na rok 2017 sekcji skata Nitgron Krupski uplasował się na 3 miejscu 
z wynikiem 50591 pkt. Mistrzem został Piotr Kaszuba (Nitron 
Krupski Młyn) 55781 pkt. Sklasyfikowanych było 38 zawodników. 

  
Franciszek Świtała

1 % dla naszych organizacji
Zachęcamy do wsparcia organizacji pożytku publicznego działających na terenie naszej gminy poprzez przekazanie 1% podatku. 
1 % podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych);
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
- podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku;
- 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego 
z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.
Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Po wyliczeniu, ile 
podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim 
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. Numer ten znajdziemy na 
liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.
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Cenni dawcy 

 Krew jest jednym z najcenniejszych darów jaki człowiek może 
dać drugiemu człowiekowi. Akcje honorowego oddawania krwi 
organizują na naszym terenie członkowie Miejsko-Gminnego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi im. dr Karola Marcinkowskiego, który 
swoja siedzibę ma w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zawadzkiem, we współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa w Opolu. W 2017 roku przeprowadzonych zostało 
12 akcji, w których łącznie oddano prawie 180 litrów krwi. W każdej 
akcji brało udział koło 30 dawców. Aktualnie klub liczy 260 członków, 
w tym 90 kobiet. Wszystkim honorowym krwiodawcom składamy 
wyrazy podziękowania za wkład w realizację szczytnych i 
humanitarnych idei mających na celu ochronę największej wartości 
jaką jest ludzkie życie. Dziękujemy również wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację powyższych przedsięwzięć. 
Zachęcamy naszych mieszkańców do oddawania krwi w akcjach 
organizowanych w 2018 roku według poniższego wykazu:

MIEJSCOWOŚĆ  III IV V VI VII
Zawadzkie  2 6 4 1 6

MIEJSCOWOŚĆ  VIII IX X XI XII
Zawadzkie  3 7 5 2 7

Spotkania Grupy AA
 Grupa Anonimowych Alkoholików „NOVA” w Zawadzkiem 
informuje, że spotkania grupy odbywają się w każdy wtorek od 
godziny 17.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Młodzi, zdolni, muzycznie 
zakręceni

 8 grudnia 2017 r. czterdziestu młodych muzyków - uczniów 
średnich szkół muzycznych zasiadło razem z profesjonalistami. 
Przez 3 miesiąca uczestniczyli oni w warsztatach prowadzonych 
przez koncer tmis t rzów na j lepszych po lsk ich ork iest r 
symfonicznych, aby wypracowany program przedstawić 
w koncercie symfonicznym w Filharmonii Opolskiej, kończącym 
to przedsięwzięcie.
To także debiut dla zawadczanina - waltornisty Franciszka Czecha. 
Natomiast w koncercie noworocznym 27 stycznia 2018 na scenie 
Filharmonii Opolskiej mogliśmy usłyszeć stuosobową Młodzieżową 
Orkiestrę Symfoniczną Willings Gymnasium Mainz wraz z Orkiestrą 
Symfoniczną PSM z Opola. To muzyczne wydarzenie uświetniło 
jubileusz 25-lecia istnienia Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec 
w Opolu. Wśród muzyków słyszeliśmy również młodzież 
z Zawadzkiego: Martę Beier na kontrabasie, Sebastiana Beiera na 
tubie oraz Franciszka Czecha na waltorni.
Gratulujemy!

„Jeden z dziesięciu”
 1 2  s t y c z n i a  b r. , 
M a r i a n  K i w k a ,  u c z e ń 
P u b l i c z n e j  S z k o ł y 
Podstawowej w Zawadzkiem 
o d e b r a ł  s t a t u e t k ę  d l a  
„Najlepszego Sportowca- 
u c z n i a  2 0 1 7 ” 
w województwie opolskim. 
Plebiscyt na 10 najlepszych 
s p o r t o w c ó w  u c z n i ó w 
zorganizował po raz kolejny 
opolski Szkolny Związek 
Sportowy. W plebiscycie 
l i c z y ł y  s i ę  s p o r t o w e 
osiągnięcia ucznia w 2017 
roku, wyniki w nauce oraz 
zachowanie. Marian Kiwka 
to jedyny uczeń z naszego 
powiatu wyróżniony w tym 
plebiscycie wśród uczniów 
szkół podstawowych. W roku 
2017 Marian Kiwka nie miał 
sobie równych w biegach 
sprinterskich w powiecie 
s t r z e l e c k i m ,  a  t a k ż e 

w województwie opolskim. W maju 2017 roku został Mistrzem 
Powiatu Strzeleckiego w biegu na 100 metrów, 100 metrów przez 
płotki oraz w biegu sztafetowym 4x100 metrów. W tych trzech 
konkurencjach wystartował w czerwcu 2017 roku w Mistrzostwach 
Województwa  w Lekkiej Atletyce w Opolu i został Mistrzem 
Województwa w biegu na 100 metrów przez płotki. Był jedynym 
uczniem naszego powiatu, który zdobył medal na Mistrzostwach 
Województwa w Lekkiej Atletyce i to w dodatku złoty. To nie jedyne 
sportowe osiągnięcia Mariana w zeszłym roku. W Mitingu 
lekkoatletycznym klubu „Kusy” w Strzelcach Opolskich zajął 
pierwsze miejsce w biegu na 100 metrów oraz w pchnięciu kulą. 
W zawodach międzynarodowych w Otrokovicach  w Czechach, 
w których uczniowie z gminy Zawadzkie rywalizowali z kolegami 
z Czech, Węgier i Słowacji, Marian był najlepszy w biegu na 60 
metrów i 60 metrów przez płotki. Jest również rekordzistą szkoły 
w biegu na 60 , 300 metrów oraz w wyskoku dosiężnym. Myślę, 
że o Marianie i jego sukcesach sportowych jeszcze usłyszymy 
w przyszłości.

Bożena Baranowska

Miesiąc Dzień

Marzec 01, 15,29

Bezpłatne porady psychologa 
dla mieszkańców gminy Zawadzkie

Maciej Nocuń  - psycholog 


