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Rekrutacja do przedszkoli i plany samorządu

 Aktualnie na terenie gminy Zawadzkie trwa rekrutacja 
uzupełniająca do przedszkoli na 12 miejsc, która ostatecznie 
zakończy się 22 czerwca 2018 r. Z uwagi na fakt, że liczba ta nie 
zapewnia zapotrzebowania, jak informowaliśmy w poprzednim 
numerze „Krajobrazów Zawadzkiego”, zapadła decyzja 
o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego w miejsce 
dotychczasowego oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 3 
w Zawadzkiem na 25 miejsc. Jednocześnie samorząd rozpatruje 
ewentualne uruchomienie kolejnego oddziału przedszkolnego przy 
szkole podstawowej w Zawadzkiem lub w Żędowicach. Obecnie 
trwają rozmowy z dyrektorami szkół oraz konsultacje 
z projektantami, czy taka możliwość istnieje. O kolejnych 
działaniach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Spotkanie w sprawie kanału

 W dniu 27 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem 
odbyło się spotkanie przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z Warszawy i Opola z reprezentantami 
Starostwa Strzeleckiego oraz gminy Zawadzkie. Tematem 
spotkania była nie rozstrzygnięta od lat kwestia utrzymania Kanału 
„Hutniczego” na terenie gminy Zawadzkie. Inicjatorem spotkania był 
Pan Zdzisław Siewiera - Radny Województwa Opolskiego, 
na którego prośbę interesującą prezentację pn. „Charakter cieku 
Kanał „Hutniczy” w Gminie Zawadzkie w kontekście zmian sieci 
hydrologicznej zlewni Małej Panwi od 1750 r. do dziś – urządzenie 
vs. natura” przedstawił prof. dr hab. Joachim Szulc – pracownik 
Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Podczas prezentacji omówiony został system wodny, układ cieków 
występujący na terenie gminy Zawadzkie w przeszłości, a także 
zmiany sieci hydrologicznej oraz urządzeń hydrotechnicznych 
na przełomie wieków. 
Zgodnie z sugestią Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony 
przed Powodzią i Suszą – Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w Warszawie, w oparciu o aktualnie obowiązujące 
przepisy prawa, gmina Zawadzkie wystąpi do Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o ustalenie charakteru wód w Kanale 
„Hutniczym”. Powyższe pozwoli ustalić, który z podmiotów – 
Starosta Strzelecki czy Wody Polskie, jest zobowiązany 
do utrzymania kanału. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miasta Zawadzkie w okresie od dnia 4 czerwca 2018 r. do dnia 5 
lipca 2018 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w pok. 303. Treść planu oraz 
rysunki zostaną również udostępnione na stronie internetowej 
urzędu www.zawadzkie.pl w zakładce: Dokumenty planistyczne – 
Plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 13 czerwca 2018r. 
w sali budynku Centrum Informacji Turystycznej (były Kinoteatr) 

przy ul. Dworcowej 3a w Zawadzkiem odbędzie się dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, podczas 
której będzie możliwość porozmawiać z urbanistami - autorami 
projektu planu i wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości. Uwagi do 
planu będzie można składać do dnia 20 lipca 2018 r.  
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Żędowice zostanie przedłożony Radzi Miejskiej w Zawadzkiem do 
uchwalenia na sesji w miesiącu czerwcu 2018 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza 
powinien wejść w życie w czerwcu 2018 r. 

Umowa na sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP 

podpisana

 17 maja br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w  Opolu Burmistrz Zawadzkiego podpisał umowę na 
powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 
w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji 
przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych 
związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia 
przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa 
niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio 
na miejscu popełnienia przestępstwa. Zgodnie ze złożonym 
wnioskiem o dofinansowanie z pieniędzy ministerialnych zakupiony 
zostanie sprzęt wspierający jednostki OSP z gminy Zawadzkie: dwa 
przenośne zestawy oświetleniowe, pilarkę do drewna i agregat 
prądotwórczy. Zakup ww. sprzętu wzmocni potencjał jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Będą one mogły działać 
w warunkach, w których dotychczas ich skuteczność była mała tzn. 
po zmroku oraz korzystać z urządzeń, które wymagają dostępu do 
zasilania. Całkowity koszt sprzętu wyniesie 19 305 zł, z czego 
19.111,95 zł to kwota dofinansowania, stanowiąca 99% kosztów.

Remont DW 901

 Zgodnie z założeniem firma LARIX uporała się z ułożeniem 
nowej nawierzchni jezdni i udostępniła do ruchu remontowany 

Burmistrz informuje
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odcinek ul. Opolskiej w Kielczy od granicy województwa 
do przejazdu kolejowego. Pomimo dopuszczenia remontowanego 
odcinka do ruchu nadal będą prowadzone prace budowlane. 
Do zrealizowania w ramach przedmiotowej inwestycji została 
jeszcze przebudowa skrzyżowania z drogami gminnymi 
ul. Topolową i Stare Osiedle.

Remont dróg gminnych

 Jak co roku gmina organizuje łatanie 
dziur i  ubytków nawierzchni dróg 
g m i n n y c h .  O b e c n i e  r o z p o c z ę t o 
procedurę wyłonienia wykonawcy, który 
wykona zamówione roboty. W ramach 
rozpisanego przetargu zaplanowano 
następujący zakres robót:
x remont cząstkowy dróg masą 
mineralno-asfaltową na gorąco;

remont cząstkowy dróg emulsją i grysami z wykorzystaniem 
remontera typu Patcher;
remont nawierzchni asfaltowej poprzez wymianę warstwy ścieralnej 
nawierzchni;
x remont cząstkowy chodnika;
x remont cząstkowy jezdni z kostki betonowej wraz podbudową;
x remont nawierzchni chodnika poprzez odbudowę;
x wymianę krawężnika;
x ustawienie krawężnika;
x remont cząstkowy nawierzchni poprzez uzupełnienie wyboju 
tłuczniem i podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową 
i grysami kamiennymi;
x regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych;
x karczowanie pni z odbudową chodnika;
x remont cząstkowy dróg poprzez wykonanie podbudowy 
i podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami 
kamiennymi.
Zakończenie prac zaplanowano do końca sierpnia 2018 r.

Komisja ds. barier

 Z a r z ą d z e n i e m  B u r m i s t r z a 
Zawadzkiego nr 388/XXVIII/2018 został 
powołany zespół do spraw likwidacji barier 
archi tektonicznych. Zespół  został 
powołany w celu:
x gromadzenia informacji na temat 
aktualnego stanu dostosowania dróg 
i obiektów użyteczności publicznej pod 
k ą t e m  i s t n i e j ą c y c h  b a r i e r 
architektonicznych,

x inicjowania działań w celu likwidacji istniejących barier 
architektonicznych na podstawie opracowanej analizy,
x opiniowanie wszystkich prac związanych z modernizacją lub 
budową dróg, nowych obiektów użyteczności publicznej w celu 
wyeliminowania ewentualnych barier architektonicznych,
x udział w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze 
środków pozabudżetowych dotyczących likwidacji barier 
architektonicznych,
x podejmowanie innych działań na wnioski innych osób lub 
podmiotów, związanych z likwidacją barier architektonicznych.
W celu umożliwienia sprawnej komunikacji mieszkańców gminy 
z zespołem do spraw likwidacji barier architektonicznych 
uruchomiony został adres e-mail: bariery@zawadzkie.pl. 
Na podany adres mieszkańcy gminy mogą zgłaszać zauważone 
bariery architektoniczne na terenie miejscowości Zawadzkiego, 
Żędowic i Kielczy.

Termomodernizacja Hali sportowej

 Burmistrz Zawadzkiego – Mariusz Stachowski oraz Prezes 
Zarządu firmy VITARO Sp. z o.o. z Warszawy Oddział Dziepółć 3, 
97-500 Radomsko – Wojciech Jędrzejczyk podpisali umowę 
na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla 

zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Hali Sportowej 
w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności energetycznej”, wraz 
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami 
wynikającymi ze specyfiki przedmiotu zamówienia, w celu 
zwiększenia efektywności energetycznej zespołu obiektów.
Wartość umowy opiewa na kwotę 126.690,00 zł brutto, a termin 
realizacji zadania upływa w dniu 29 października 2018 r.

Sprzedaż  dz ia łek  p r zy  u l .  Pade r ewsk ie go 

w Zawadzkiem

 W dniu 30 kwietnia 2018 r. przeprowadzono trzeci przetarg ustny 
n i e o g r a n i c z o n y  n a  s p r z e d a ż  p i ę c i u  n i e r u c h o m o ś c i 
niezabudowanych, położonych w rejonie ul. Paderewskiego 
w Zawadzkiem, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym – 
brak oferentów.

Europejski Kongres Samorządów

 Ponad 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit 
regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata 
biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej zostało zaproszonych do udziału w IV Europejskim 
Kongresie Samorządów, które odbywa się w Krakowie. 
Z zaproszenia skorzystał również Burmistrz Zawadzkiego Mariusz 
Stachowski, który w dniu 26 kwietnia br. reprezentował naszą gminę 
na Kongresie. Europejski Kongres Samorządów to platforma 
wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, 
elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, 
organizacji pozarządowych i biznesu. Podczas konferencji 
poruszone zostały zagadnienia ze sfery finansów, gospodarki 
i innowacji. Uczestnicy Kongresu skupili się także na ścieżkach 
tematycznych związanych ze społeczeństwem i środowiskiem.
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Segregujmy odpady – to się opłaca

 Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, segregacja odpadów 
„u źródła” stanowi podstawowy sposób gromadzenia odpadów 
komunalnych. Segregując odpady dbamy o środowisko. Tylko 
poprawna segregacja pozwala na wykorzystanie odpadów jako 
surowiec wtórny, który ulega dalszemu przetworzeniu.  
W naszej gminie segregacji podlegają: szkło i opakowania ze szkła,  
papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, opakowania 
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw 
sztucznych, metale oraz opakowania z metali, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji oraz odpady zielone a także popiół.  Odpady te są 
zabierane spod nieruchomości zamieszkałych zgodnie 
z obowiązującym harmonogramem zbiórki. Segregacja odbywa się 
w tzw. kolorach recyklingu, tzn. że poszczególne frakcje odpadów 
muszą trafiać do odpowiednich pojemników lub worków.
Poniżej, celem przypomnienia,  przedstawiamy informację nt. 
kolorystyki worków/pojemników na poszczególne frakcje odpadów, 
z krótkim opisem co do nich powinno trafić:

ZIELONY WOREK  - SZKŁO (BEZBARWNE I KOLOROWE) 
ZBIERAMY: szklane butelki po napojach, słoiki po przetworach, 
pojemniki i naczynia szklane.
NIE ZBIERAMY: szkła płaskiego (szyb okiennych, luster), naczyń 
ceramicznych, fajansowych, kryształowych i porcelanowych , 
butelek z tworzywa sztucznego,  żarówek i lamp rtęciowych,  toreb 
foliowych, rozpitego szkła.
Rozbicie szkła grozi rozerwaniem worków. 

NIEBIESKI WOREK - MAKULATURA 
ZBIERAMY: kartony, pudełka kartonowe, gazety, czasopisma, 
kolorowe magazyny, katalogi,  gazetki reklamowe, papierowe ulotki, 
prospekty, zeszyty, stare książki, torebki papierowe, papier 
pakunkowy,  tekturę falistą, kartonowe opakowania na jajka.
NIE ZBIERAMY: reklamówek i worków foliowych , papieru 
kopiującego i kalek, papieru mocno zabrudzonego lub tłustego, 
resztek żywności, kartoników po sokach lub mleku.
Prosimy zgniatać kartony i pudełka kartonowe . 

ŻÓŁTY WOREK – TWORZYWA SZTUCZNE i ODPADY 
SUROWCOWE 
ZBIERAMY: butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu 
PET), kosmetykach 
i środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po 

mleku, sokach), duże folie opakunkowe, torebki foliowe, puszki po 
konserwach i napojach. 
NIE ZBIERAMY: części plastikowych nie będących opakowaniami, 
kawałków styropianu, tworzyw sztucznych pochodzenia 
medycznego, innych surowców (elementów drewnianych, 
szklanych itp.), butelek po olejach – w tym roślinnych i smarach .
Prosimy zgniatać opakowania (tworzywa sztuczne, puszki). 

BRĄZOWY WOREK - BIOODPADY 
ZBIERAMY: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego nie 
przetworzone (np. obierki, łupiny orzechów, resztki warzyw 
i owoców),  skorupki jaj, fusy herbaty i kawy, rośliny doniczkowe, 
kwiaty, drobne gałęzie, trawa i liście .

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby segregując odpady 
dokładali Państwo należytej staranności i odpady trafiały do 
odpowiednich pojemników lub worków a nie były mieszane. Odpady 
przed wyrzuceniem winne być oczyszczone, a nie zabrudzone bądź 
z resztkami zawartości, a także – w przypadku tworzyw sztucznych, 
opakowań z papieru i tektury i puszek metalowych – zgniatane.
Nie przestrzeganie zasad segregacji  i mieszanie odpadów 
skutkować będzie koniecznością naliczenia wyższej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
To tylko od nas samych zależy jaki będzie koszt funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami, a także jak będzie chronione 
nasze środowisko.

Letnie nasadzenia

 Z końcem maja 2018 r. rozpoczęła się akcja nasadzania kwiatów 
oraz krzewów w gminie Zawadzkie na kwietnikach przy 
ul. Opolskiej, w parku miejskim oraz w donicach wzdłuż Kanału 
Hutniczego. Łącznie posadzonych zostanie ponad 4200 sztuk 
kwiatków (aksamitek, begonii, starców i niecierpków) oraz 100 
krzewów (tawuł japońskich). Mamy nadzieję, że w estetycznym 
otoczeniu będzie żyło się przyjemniej.

GOSiT w Zawadzkiem ma nowego dyrektora

 Od 15 maja br.Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Zawadzkiem zarządza nowy dyrektor. Tomasz Górski wyłoniony 
został w drodze konkursu, który ogłoszono w Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem. Nowy dyrektor posiada przygotowanie 
merytoryczne do podjęcia pracy na stanowisku dyrektora GOSiT 
w Zawadzkiem poparte kwalifikacjami oraz doświadczeniem 
zawodowym.

Dzień Samorządowca 

 Dzień 27 maja został uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku 
DNIEM SAMORZĄDOWCA. Ta historyczna data wiąże się 
z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu 
terytorialnego. Z tej okazji wszystkim osobom, które współtworzyły 
i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na rzecz 
lokalnych społeczności  oraz wszystk im pracownikom 
samorządowym składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za 
wspólną troskę i pracę na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej oraz 
kształtowanie przynależności do naszej małej Ojczyzny.Pragniemy 
serdecznie podziękować Wam za poświęcenie w codziennej 
urzędniczej pracy oraz życzyć samych sukcesów, tak aby Wasze 
wysiłki były zawsze zauważane i doceniane przez mieszkańców.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem

Stanisław Kiełek

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Maibaum stanął w Kielczy

 T r a d y c y j n y 
M a i b a u m  s t a n ą ł 
w  m in iony  w to rek 
w Kielcz. Mieszkańcy 
przystroili go wieńcem 
u p l e c i o n y m 
z zielonych gałązek 
i przyozdobili bibułą, a 
na górze jest świeża 
choinka. Tak zwany 
maibaum, czy goik, po 
ś l ą s k u ,  t o  j e s t 
t r a d y c j a ,  k t ó r a 
w y w o d z i  s i ę 
z  p o c z ą t k ó w  X V I 
wieku z Frankonii.  
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Dostojni Jubilaci
 Jubileusze 90 urodzin obchodzili nasi Dostojni mieszkańcy.Pani 
Helena Stafa urodziła się 22 kwietnia 1928 roku i od 1968 roku 
mieszka w Zawadzkiem. Pracowała w miejscowej hucie. Doczekała 
się 3 dzieci i 5 wnuków. Pan Jerzy Kubiczek z Kielczy urodził się 1 
maja 1928 roku i pracował jako elektryk w Krupskim Młynie. Od 68 
lat związany jest z muzyką, a od ponad 50 lat grał w orkiestrze 
zawodowej. Doczekał się 3 dzieci, 3 wnuków i 1 prawnuka.Pani 

Rozalia Pampuch z Kielczy urodziła się 13 maja 1928 roku. Od 
urodzenia mieszka w Kielczy, a jej wielka pasją jest szydełkowanie. 
Doczekała się 2 dzieci i 3 wnuków.Pani Irena Kluń z Zawadzkiego 
urodziła się 15 maja 1928 roku. Pracowała w miejscowej Hucie od 
1956 roku Dostojnym jubilatom z okazji 90 urodzin życzymy 
wszelkiej pomyślności.

NAJBARDZIEJ 

UKWIECONY BALKON

 Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkich mieszkańców do 
udziału w konkursie „NA NAJBARDZIEJ UKWIECONY OGRÓD I 
BALKON". Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Gminy 
Zawadzkie do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, a tym 
samym o promocję gminy wśród odwiedzających. Regulamin 
konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie 
internetowej www.zawadzke.pl lub w Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem, pokój nr 101. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest wypełnienie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, adres, 
numer telefonu kontaktowego i złożenie go w Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem, w pokoju nr 101. 

Zgłoszenia można składać do 1 lipca 2018 r. 
Na zwycięzców czekają nagrody!!!

PUNKT KONSULTACYJNY 

wejście od strony Pogotowania Ratunkowego

Bezpłatne porady psychologa dla mieszkańców gminy Zawadzkie

miesiąc

Czerwiec
Lipiec

Sierpień
Wrzesień

Październik
Listopad
Grudzień

dzień

07, 21
13 i 27

10
06, 20
04,18 

05,15,29 
13

rejestracja 
telefon kontaktowy: 662257889 

Pani Helena Stafa Pan Jerzy Kubiczek

Pani Rozalia Pampuch Pani Irena Kluń
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„Majówka z Rodziną” 
 W minioną niedzielę Caritas przy parafii pw. Świętej Rodziny 
w Zawadzkiem zorganizował po raz trzynasty „Majówkę z Rodziną”. 
Idea imprezy jest prosta i szlachetna. Mieszkańcy gminy nie tylko 
dobrze się bawią, ale też przy okazji pomagają bliźnim biorąc udział 
w loterii fantowej. Każdy los wygrywa, a dodatkowo bierze udział w 

losowaniu nagrody głównej.W tym roku był nią rower ufundowany 
przez Burmistrza Zawadzkiego. Cel, na jaki przeznaczone są 
zbierane pieniądze, jest niezmienny od lat. Głównie finansuje się z 
nich wyjazdy na wakacje dzieciom z ubogich rodzin, a także 
pomaga najuboższym i niepełnosprawnym. 

organizatorzy

„XIII MAJÓWKI Z RODZINĄ” 

składają

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
wszystkim ludziom dobrej woli, darczyńcom, sponsorom

za wielkie serce, wsparcie finansowe i materialne,

wszelką pomoc w organizacji festynu oraz wszystkim

tym, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tym samym

wsparli ideę naszej Majówki.
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Konferencja w leśnictwie 

Dębie

 17 maja b.r. w Letniej Leśnej Izbie Edukacyjno-Turystycznej 
w leśnictwie Dębie odbyła się Konferencja zorganizowana przez 
Nadleśnictwo Zawadzkie i Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu 
„Dolina Małej Panwi” pod nazwą „Zagrożenia abiotyczne, biotyczne 
i antropogeniczne środowiska leśnego”. 
Tematyka zainteresowała licznie zgromadzonych gości, wśród 
których byli przedstawiciele samorządów: Janusz Żyłka, 
Wicestarosta Strzelecki, Mariusz Stachowski, Burmistrz 
Zawadzkiego, Marcin Wycisło, Wójt Jemielnicy, przedstawiciele 
Państwowej Straży Pożarnej i Policji, lokalnych organizacji 
i stowarzyszeń, członkowie Koła TPL i leśnicy.
Prezentacje multimedialne związane z tematyką Konferencji 
przedstawili: Grzegorz Furmański, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Zawadzkie, Zdzisław Siewiera, Radny Sejmiku Województwa 
Opolskiego, Agnieszka Jamrozik, pracownik nadleśnictwa oraz 
Edward Dziedzic, członek zarządu Koła TPL.

Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich-rajd 11 maja b.r. 
 
 Nadleśnictwo Zawadzkie oraz Koło Towarzystwa Przyjaciół 
Lasu Dolina Małej Panwi w Zawadzkiem w ramach ogólnopolskiej 
Akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” zorganizowali rajd 
rowerowy którego celem był zbiornik wodny w leśnictwie Dębie. 
Leśny zbiornik o charakterze retencyjnym został wybudowany 
przez Nadleśnictwo Zawadzkie przy pomocy środków unijnych. 
Podczas wycieczki przeprowadzono również konkurs wiedzy o Unii 
Europejskiej z nagrodami. W rajdzie wzięło udział ok. 60 
uczestników: uczniów Publ icznej Szkoły Podstawowej 
w Zawadzkiem i Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy 
z opiekunami oraz członków Koła TPL i oddziału PTTK 
w Zawadzkiem.

Bliżej rodziny i dziecka
 
 W związku z realizacją Projektu „Bliżej rodziny i dziecka – 
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja 
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Opolu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
poszukuje kandydatów na pełnienie funkcji: 
1. Wychowawcy (1/2 etatu) do prowadzenia zajęć w formie 
podwórkowej nowo tworzonej placówki wsparcia dziennego. 
2. Rodziny wspierającej dla rodzin przeżywających trudności 
opiekuńczo – wychowawcze. 
3. Psychologa (w wymiarze 20 h/ miesięcznie). 
Szczegóły i informacje o stanowiskach znajdują się na stronie 
www.ops.zawadzkie.pl w zakładce Projekt „Bliżej Rodziny 
i Dziecka” lub na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w zakładce „Nabór 
na pracowników”.  Dodatkowych informacji w sprawie kandydatów 
na rodzinę wspierającą udzielają asystenci rodziny: Justyna 
Bednarczuk nr tel. 507 927 547, Aleksandra Bartosz nr tel. 
508 599 286.

Z kamizelkami bezpieczniej

 Burmistrz Zawadzkiego i policjanci z zawadczańskiego 
komisariatu dbają o bezpieczeństwo najmłodszych. W miniony 
piątek kierownik dzielnicowych asp. sztab. Mieczysław Baran 
spotkał się z dziećmi ze żłobka. Spotkanie z funkcjonariuszem 
Policji było dla dzieci ogromnym przeżyciem. Każde dziecko 
otrzymało kamizelkę odblaskową ufundowaną przez firmę Kapica 
z Zawadzkiego oraz kolorowanki profilaktyczne o bezpiecznym 
zachowaniu na drodze. Dzięki tej akcji najmłodsi będą mogli teraz 
bezpieczniej wychodzić z paniami na wycieczki.
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Dla kogo dom pomocy społecznej?

Część druga
 Na temat domów pomocy społecznej 
(DPS) krąży wiele mitów: zarówno 
w sprawie warunków, jakie w nich panują, 
jak i zasad umieszczania w nich osób 
wymagających opieki oraz przepisów 
regulujących odpłatność za pobyt. Wydaje 
się więc, że warto w cyklu kilku artykułów 
przynajmniej pokrótce i w miarę przystępny 
sposób przybliżyć tą problematykę. Dziś 
druga część cyklu, która będzie dotyczyła 
odpłatności za pobyt w  domu pomocy 
społecznej.

Mit 3
„Jeśli osoba jest biedna, to za pobyt w 

DPS zapłaci państwo.”
Nieprawda.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że od 2004 
roku (czyli od ponad 14 lat) ustawa o 
pomocy społecznej jasno określa, iż 
obowiązek ponoszenia odpłatności za 
pobyt osoby w DPS mają (i to we wskazanej 
kolejności):
x po pierwsze: osoba przebywająca 
w DPS;
x p o  d r u g i e :  m a ł ż o n e k  o s o b y 
przebywającej w DPS;
x po trzecie: zstępni, czyli dzieci, wnuki, 
prawnuki osoby przebywającej w DPS;
x po czwarte: wstępni, czyli rodzice, 
dz iadkowie ,  p radz iadkowie  osoby 
przebywającej w DPS;
x i na końcu – po piąte: gmina, która 
skierowała osobę do DPS.
Nigdzie nie ma wskazania, że za pobyt 
jakiejkolwiek osoby płaci budżet państwa. 
Zobowiązane za to są konkretne osoby 
fizyczne oraz wspólnota samorządowa 
(gmina). Pamiętajmy o tym, że nawet jeśli 
za pobyt w DPS płaci Gmina Zawadzkie, to 
oznacza tylko tyle, że w praktyce na pobyt 
ten składają się wszyscy mieszkańcy 
Zawadzkiego, Kielczy i Żędowic (rodzina, 
sąsiedzi i osoby całkowicie obce). Koniec 
końców więc, za każdy pobyt w DPS płaci 

zawsze osoba fizyczna, a nie jakieś 
abstrakcyjne „państwo”.

Mit 4
„Mogę się pozbyć rodzica albo dziadka, 

od którego dostałem dom.”
Najczęściej prawda (niestety).

Polski kodeks rodzinny oraz ustawa 
o pomocy społecznej zakładają istnienie 
szeregu obowiązków wza jemnego 
zapewnienia godnych warunków życia 
przez członków najbliższej spokrewnionej 
i spowinowaconej rodziny. Najczęściej 
słyszymy w tym kontekście o obowiązku 
a l i m e n t a c y j n y m  r o d z i c ó w  w o b e c 
n i e p e ł n o l e t n i c h  d z i e c i .  W a r t o 
zaakcen tować  fak t ,  że  obow iązk i 
alimentacyjne oraz obowiązki ponoszenia 
opłat  np. za DPS są obowiązkami 
wzajemnymi, co oznacza, że np. nie tylko 
rodzice są obarczeni koniecznością 
zapewnienia środków utrzymania dzieciom 
w czasie ich niepełnoletności, ale również 
dzieci są zobligowane do zainteresowania 
sytuacją życiową i materialną rodziców 
(zwłaszcza na starość), ponieważ mogą na 
nie zostać nałożone sądownie alimenty na 
powszechnie znanych zasadach.
Nie inaczej jest przy opłatach za DPS: 
zobowiązanymi do ponoszenia kosztów 
mogą być zarówno rodz ice dz iec i 
umieszczonych z różnych powodów 
w DPS, jak i dzieci na rzecz rodziców 
przebywających w DPS. 
O ile obowiązek utrzymywania przez 
rodziców niepełnoletnich dzieci jest dla 
większości z nas całkowicie zrozumiały i 
naturalny, o tyle obowiązek zapewnienia 
godnych warunków życia i zabezpieczenie 
opieki rodzicom w podeszłym wieku jest 
obowiązkiem coraz częściej lekceważonym 
i kwestionowanym w praktyce. Zwłaszcza 
boleśnie widać to podczas umieszczania 
w DPS osób, które licząc na opiekę na tzw. 
„stare lata” dokonały kilka lat temu 

darowizny nieruchomości (mieszkanie, 
dom, działka, gospodarstwo rolne) na rzecz 
dziecka lub wnuka. Często zapis w akcie 
notarialnym zawiera zastrzeżenie, że 
darczyńca ofiarowuje nieruchomość 
w zamian za dożywotnią opiekę według 
stanu zdrowia, zapewnienie leczenia 
i możliwość mieszkania oraz korzystania 
z darowanej nieruchomości. Jest to tzw. 
zapis dożywocia. Po kilku latach okazuje 
się, że obdarowane dzieci czy wnuki o tym 
zapisie łatwo zapominają, a kiedy stan 
zdrowia seniora rodu pogarsza się – bez 
skrupułów usiłują umieścić go w DPS. Jest 
to sytuacja niedopuszczalna moralnie, lecz 
w praktyce niezwykle często występująca, 
d l a t e g o  t e ż  w  t r a k c i e  p r o c e d u r y 
zmierzającej do umieszczenia kogokolwiek 
w DPS, tego typu zobowiązania są 
weryfikowane. Niestety – jak zostało to 
powiedziane w mądrym zdaniu – nikogo nie 
da się zmusić do miłości. Czy jednak 
naprawdę stajemy się na wzór krajów tzw. 
„ c y w i l i z o w a n e g o  z a c h o d u ” 
społeczeństwem zapatrzonych wyłącznie 
w  s w o j e  p o t r z e b y  e g o i s t y c z n y c h 
konsumentów, którzy mają za nic trud 
poniesiony przez własnych rodziców, 
koszty i wyrzeczenia, jakie oni ponieśli, 
żebyśmy żyli w obecnym standardzie? 
Niestety, nasuwa się smutna refleksja: „Żyje 
nam się coraz lepiej, ale żyjemy chyba 
coraz gorzej”.
Prawda jest  więc taka,  że umowa 
„dożywocia” nie daje rękojmii, że na stare 
lata ktoś się nami zajmie, a egzekwować ją 
można tylko sądownie na drodze cywilnej. 
Nie trzeba chyba dodawać, że jest to droga 
raczej niedostępna dla osób schorowanych 
i w podeszłym wieku, które dodatkowo 
zniechęca świadomość, że ich rodzina nie 
poczuwa się do troski nad nimi. W tak 
rażących przypadkach Ośrodek może 
jednak podjąć sądowne kroki, o których 
będzie mowa w kolejnej części cyklu.

Apteki dyżurują
Apteki w Zawadzkiem prowadzą dyżury naprzemiennie w niedziele 
i święta w godzinach od 16.00 do 17.00. W godzinach nocnych 
receptę można zrealizować w aptekach w Strzelcach Op. 
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 
77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, ul. Os. Piastów 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728-309-383
5. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, u. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr.Max’”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Dzień czerwiec
1. „DOZ Apteka”
2. „LIBRA”
3. „Multifarm”
4. „Pro-Pharma”
5. „Awos3”
6. „Śląska”
7. „Słoneczna”
8. „Vita”
9. „Dr. Max”
10. „DOZ Apteka”
11. „LIBRA”
12. „Multifarm”
13. „Pro-Pharma”
14. „Awos3”
15. „Śląska

Dzień czerwiec
16. „Słoneczna”
17. „Vita”
18. „Dr. Max”
19. „DOZ Apteka”
20. „LIBRA”
21. „Multifarm”
22. „Pro-Pharma”
23. „Awos3”
24. „Śląska”
25. „Słoneczna”
26. „Vita”
27. „Dr. Max”
28. „DOZ Apteka”
29. „LIBRA”
30. „Multifarm””
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Kolejny rocznik maturzystów 

ZSP w Zawadzkiem „odlatuje”....

Tytuł naszego tekstu nie jest przypadkowy. I mimo, że 
opisana w artykule akcja chyba już dobiegła końca, to sprawa, której 
dotyczy, wraz z nią jeszcze się nie skończyła. Stąd i niedokonana 
forma tytułowego czasownika.
 Przed siedmiu laty udało się wprowadzić w naszej szkole pewną 
nową tradycję. Jest to wypuszczanie balonów maturalnych „na 
szczęście”. W ubiegłym roku wydarzeniu temu piękną nazwę nadał, 
zupełnie przypadkowo, jeden z uczniów. Jeśli pamięć nie myli, to był 
to obecny maturzysta, Adam Wacławczyk (proszę o poprawkę jeśli 
to pomyłka, ale chciałbym oddać jakoś honor temu, kto jest 
prawdziwym autorem nazwy naszego szkolnego święta). Dzięki 
niemu świętujemy „Dzień odlotu”, a nie tylko „Dzień ukończenia 
szkoły”.
 Określenie to ma w sobie coś z tej autentycznej nostalgii, jaka 
powstaje w chwil i  opuszczenia szkoły przez naszych 
dziewiętnasto- i dwudziestolatków. Może też mieć i głębsze 
znaczenie – dla wielu z tych młodych ludzi to początek opuszczania 
rodzinnej miejscowości, domu rodzicielskiego i pewnych znajomych 
schematów w życiu. Odchodzą oni w swoje już, własne życie... 
Zaczyna się „lot” w nieznane. Szczęście też jest tu konieczne. Lecą 
więc balony z boiska szkolnego niczym chłopcy i dziewczęta, którzy 
je wypuszczają… i szukają szczęścia dla swoich właścicieli. Nie 
jesteśmy zabobonni – wypuszczanie baloników to tylko fajna 
zabawa. Nie ma to znaczenia w praktyce, ale jest pięknym 
akcentem w tym dniu radosnym i jednocześnie pełnym narastającej 
niepewności.
 Wydaje się też, że „Dzień odlotu” to wyczekiwana już przez 
każdorocznych maturzystów uroczystość. Zawsze odbywa się w ich 
ostatni, regularny dzień w szkole – czyli w każdy ostatni piątek 
kwietnia, każdego roku. Zawsze też ma to miejsce o tej samej 
godzinie – ok. 11.45. Samo wydarzenie jest krótkie – przemówienie 
przedstawiciela klas młodszych, wręczenie małych prezencików, 
przekazanie baloników w ręce maturzystów, odliczanie i odlot. 
Potem patrzymy jak nikną nam z oczu balony i zaczyna się 
czekanie, który się odnajdzie. Przygotowania są jednak dość 
czasochłonne i sformalizowane, bo należy np. uzyskać w 
odpowiednim terminie pozwolenie na wypuszczanie baloników od 
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
  Od roku 2012 do dzisiaj wypuściliśmy 310 balonów licealistów 
i 101 techników. Łącznie poniosły one 411 karteczek absolwentów 
z prośbą o życzenia pomyślności na maturze.  Informacje zwrotne 
otrzymaliśmy o losie 57 z nich. Czyli 13 %. Trudno ocenić ten wynik 
w jakichś racjonalnych kategoriach. Możemy zrobić to tylko 
w oparciu o założenia (wzięte zresztą z sufitu!). Otóż inicjatorzy 
sądzili, że jak znajdzie się 10 % pojazdów, to będzie nieźle.  Wynik 
realny okazuje się więc być lepszy od zakładanego. Problem tylko 
w tym, czy to coś znaczy?
 Raduje nas każda wiadomość  o odnalezieniu balonika z okolic 
bliskich i dalekich. Oczywiście każdego roku czekamy na rekord. 
Balony generalnie zachowują się jednakowo – lecą w kierunku  
raczej wschodnim z narastającą tendencją zbaczania na północ. 
Tylko raz, w roku 2014 ruszyły wprost na północ. W bieżącym 2018 
roku poleciały dość dziwnie – przede wszystkim w odróżnieniu od 
poprzednich lat, dziewięć z dziesięciu odnalezionych balonów 
poleciało na południe od Gór Świętokrzyskich. W poprzednich 
latach brały kurs na północ od ojczyzny Stefana Żeromskiego.  
We wcześniejszych też latach, meldunki o znalezieniu balonów 
pochodziły głównie z woj. śląskiego potem ze świętokrzyskiego, 
ponadto łódzkiego i mazowieckiego. Balony pokonywały 
najczęściej kilkadziesiąt kilometrów (okolice Lublińca, Kłobucka, 
Częstochowy). Były takie, które lądowały już w Żędowicach, ale 
bywają też i te, które znaleziono pod Mławą na granicy 
mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, albo tuż za Wisłą 

w Józefowie, w województwie lubelskim.
 Tegoroczne balony „poszły” przede wszystkim wysoko. 
Pierwsze informacje mieliśmy już ok. 13.00 z Lisowic i 
Lublińca. A potem nadeszły telefony i maile z południa woj. 
świętokrzyskiego (okolice Jędrzejowa, Buska-Zdroju) i północnego-
wschodu małopolskiego (trzy balony w gminie Szczucin, ok. 200 km 
od Zawadzkiego w linii prostej). Obiecujący był kierunek lotu – 
wprost na wschód , wydawało się że nasza mała flota leci na 
Ukrainę. Jeden z balonów pokonał granicę Małopolski i wylądował 
prawie na przedmieściach Mielca (209 km w linii prostej) 
w podkarpackiem. No i wzorem lat ubiegłych miał to być koniec... Aż 
tu nagle... Nie z Ukrainy, nie z Podkarpacia, ale ze sławnej Żmudzi 
na Litwie odezwała się znalazczyni! Balonik Adama Trojoka 
z Żędowic miał szczęście bycia odnalezionym przez panią Danutė 
Baškienė z miejscowości Dirkintai w powiecie Šilalė (pol. Szyłele), 
okręg Taurogi. Balon leciał 598 kilometrów w linii prostej! Samochód 
musi pokonać drogami kilometrów blisko 800. Nie dość, że balonik 
Adama jest absolutnym rekordzistą w odległości lotu (poleciał dwa 
razy dalej aniżeli dotychczasowy rekord z 2016 roku - 291 km), to 
jest pierwszym znanym przypadkiem pokonania granicy 
Rzeczypospolitej przez nasze balony. 
Losy wszystkich znalezisk balonowych można śledzić na szkolnej 
stronie internetowej oraz na naszym Facebooku. 

Arkadiusz Baron

Czas matur

 4 maja kolejny już rocznik absolwentów  ZSP w Zawadzkiem 
przystąpił do jednego z ważniejszych egzaminów – egzaminu 
maturalnego. Szkołę ukończyło 44 uczniów – 29 w Liceum 
Ogólnokształcącym i 15 w Technikum Informatycznym. Do 
tegorocznej matury przystąpiło 43 absolwentów. Egzamin pisemny 
na poziomie podstawowym wszyscy muszą zdawać z języka 
polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. W tym roku 
zdecydowanie królował język angielski – wybrało go aż 38 

Myślisz – nowoczesna szkoła,
Mówisz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
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maturzystów! Dodatkowo każdy absolwent musi wybrać 
przynajmniej jeden przedmiot, z którego będzie pisać egzamin na 
poziomie rozszerzonym. Wybory były różne – zwykle pokrywały się 
one bądź z zainteresowaniami uczniów, bądź też z wymaganiami, 
które stawiają przed nimi uczelnie wyższe. Najczęściej bowiem 
o dostaniu się na wymarzony kierunek decyduje dobry wynik 
z matury na poziomie rozszerzonym. Najwięcej absolwentów 
wybrało na poziomie rozszerzonym język angielski (22), język polski 
(14), biologię (12), geografię (9) i matematykę (7). Oprócz 
egzaminów pisemnych każdy maturzysta musi tez przystąpić do 
dwóch egzaminów ustnych – z języka polskiego i wybranego języka 
obcego.
Tegoroczne matury już za nami (ostatni egzamin pisemny w ZSP 
miał miejsce 16 maja, a ustny 21 maja). Ale na wyniki egzaminów 
pisemnych przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać – Centralna 
Komisja Egzaminacyjna ogłosi je dopiero 3 lipca. Życzmy więc 
maturzystom, by były one jak najlepsze!!!

Beata Gratzke

Gościliśmy gimnazjalistów…

 23 kwietnia w ramach tzw. „Drzwi Otwartych” miejscowy Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych odwiedzili gimnazjaliści z Zawadzkiego 
i okolicznych miejscowości. W tym roku było ich znacznie więcej, 
ponieważ „Drzwi Otwarte” zostały zorganizowane tym samym dniu 

we wszystk ich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu 
strzeleckiego. Gimnazjaliści byli dowożeni do szkół autobusami, tak 
więc trafili do nas nie tylko uczniowie z Kielczy, Żędowic 
i Kolonowskiego, ale również z Jemielnicy i Strzelec Opolskich. 
Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania 
– staraliśmy się jak najlepiej zaprezentować wszystkie typy szkół, 
w których można podjąć naukę. Uczniowie szkoły branżowej 
I stopnia pokazali na czym polega praca w najczęściej wybieranych 
przez naszych uczniów zawodach. Było więc stanowisko fryzjera, 
ciastkarza, mechanika samochodowego i stolarza. Efektownie 
zaprezentowali się również uczniowie technikum. Na stanowisku 
informatyków zaprezentowano m.in. green box – można więc było 
spróbować swoich sił jako prezenter pogody lub też znaleźć się na 
środku boiska piłkarskiego. Chętni mogli również sprawdzić, czy da 
się złożyć i rozłożyć komputer na części. Ekonomiści zapraszali 
swoich młodszych kolegów hasłem „Witamy w świecie pieniędzy”, 
pokazując w klasie zaaranżowanej na biuro, na czym polega praca 
technika ekonomisty. Swoją ofertę przedstawili również licealiści. 
Gimnazjaliści obejrzeli mi. in. pokazy efektownych doświadczeń 
chemicznych, mogli też spróbować swoich sił w quizie turystycznym 
i rozpoznać słynne zabytki świata, Polski i woj. opolskiego. W czasie 
„Dnia Otwartego” zaprezentowali się również przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego i klubu uczniowskiego @ctiv@, 
opowiadając o swoich działaniach w szkole i poza nią.
 Cieszymy się, że mogliśmy pokazać nasza szkołę tak wielu 
młodym ludziom. Mamy nadzieję, że wielu z nich spotkamy w jej 
murach z początkiem nowego roku szkolnego.

Beata Gratzke

Drużyna z ZSP  

pierwsza w 

powiecie

 6 kwietnia w CKZiU 
w Strzelcach Op. odbyło 
się spotkanie młodzieży i 
n a u c z y c i e l i  s z k ó ł 
ponadgimnazjalnych 
powiatu strzeleckiego 
w  r a m a c h  V  e d y c j i 
Opo lsk ie j  Kampan i i 
Edukacyjnej "Przyhamuj 
– życie przed Tobą". 
Podczas konferencj i 
o m ó w i o n o  g ł ó w n e 
przyczyny wypadków 
drogowych w Polsce i 
w  w o j e w ó d z t w i e 
o p o l s k i m , 
przedstawiono złote 
zasady zachowania się na drodze oraz przygotowanie do 
bezpiecznej jazdy samochodem. Równocześnie odbył się konkurs 
dla uczniów, który sprawdzał wiedzę z zakresu przepisów ruchu 
drogowego, umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz czas reakcji 
na symulatorze.ZSP w Zawadzkiem reprezentowała drużyna 
w składzie – Kamila Borek, Martin Ibrom i Szymon Spik i zajęła 
1. Miejsce. 

Anna Staś

Uczeń ZSP w Zawadzkiem laureatem Opolskiego 

Turnieju Chemicznego

 W marcu w Opolu 
odbył się XXIV Opolski 
Tu r n i e j  C h e m i c z n y. 
Organizatorami zawodów 
by l i  Opo lsk i  Kura tor 
Oświaty, Wydział Chemii 
Uniwersytetu Opolskiego 
i  O p o l s k i  O d d z i a ł 
Polskiego Towarzystwa 
C h e m i c z n e g o .  Z S P 
w  Z a w a d z k i e m 
reprezentował Szymon 
Kochanek. Zawodnicy 
miel i  do rozwiązania 
sześć zadań o bardzo 
dużym stopniu trudności, wymagających od nich dużego zasobu 
wiadomości i umiejętności. 4 kwietnia na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Opolskiego odbyło się uroczyste zakończenie 
turnieju. Szymon zajął 5 miejsce i tym samym uzyskał tytuł laureata 
XXIV OTCh. 

Anna Staś

Wiktoria Bryniowska stypendystką programu 

„Wspieramy najlepszych II”

 5 kwietnia br., miała miejsce w Filharmonii Opolskiej 
sympatyczna uroczystość. Marszałek Województwa Opolskiego 
rozdał tego dnia dwustu pięćdziesięciu uczniom z Opolszczyzny 
specjalne stypendia w  ramach programu „Wspieramy najlepszych 
II”. Stypendia są efektem realizacji w województwie opolskim 
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego 
2014-2020. Finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa 
Opolskiego. Kwota stypendium wynosi minimum 200,00 zł 
miesięcznie i przyznawana jest na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. 
Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić specjalny wniosek. 
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P o d s t a w o w y m 
warunkiem uzyskania 
stypendium są wyniki w 
nauce (średnia nie niższa 
niż 4,60 spośród trzech 
wybranych przedmiotów 
m a t e m a t y c z n y c h , 
p r z y r o d n i c z y c h , 
informatycznych, języków 
obcych nowożytnych lub 
p rzeds ięb io rczośc i ) . 
Ponadto liczą się: udział w 
konkursach i olimpiadach 
lub innych zawodach 
u c z n i o w s k i c h . 
Dodatkowym warunkiem 
jest także dochód na 
członka rodziny, który nie 

może przekraczać określonej sumy. Wiktoria Bryniowska z klasy I 
Technikum Informatycznego spełniła te warunki i uzyskała 
stypendium. Bardzo się cieszymy i gratulujemy. Zachęcamy także 
i innych uczniów z naszej okolicy do zapoznania się z programem 
„Wspieramy najlepszych” i aplikowania o stypendium, które udało 
się w tym roku zdobyć Wiktorii.

Arkadiusz Baron

XXVI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

 W sobotę, 12 maja, 
odbyły się w Opolu XXVI 
Mistrzostwa Pierwszej 
P o m o c y  P C K . 
Te g o r o c z n e  z a w o d y 
o d b y ł y  s i ę  p o d 
patronatem Komendy 
Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu. 
Motywem przewodnim 
były zasady ochrony 
przeciwpożarowej. Naszą 
szkołę reprezentowała 5 
– osobowa drużyna w 
składzie: Kamila Borek, 
Dar ia  Grzeczkowicz, 
Kamila Smieszkoł, Martin Ibrom i Rafał Wilczek. Zespół miał do 
pokonania 5 stacji urazowych oraz dwa testy – jeden z zakresu 
pierwszej pomocy a drugi z zasad ochrony przeciwpożarowej. Na 
stacjach urazowych zawodnicy musieli wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy w różnych 
sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia np. poszkodowanemu 
z obrażeniami głowy, twarzy, osobie poparzonej, poszkodowanemu 
w wypadku drogowym, znajdującemu się w samochodzie, który 
zaczął się palić i osobie, u której doszło do zatrzymania oddechu.

Po kilku godzinach bardzo wyczerpujących zmagań nadszedł czas 
na podsumowanie mistrzostw. Nasza drużyna zajęła czwarte 
miejsce. Uczestnicy choć bardzo zmęczeni wrócili do domu bogatsi 
w nowe doświadczenia i umiejętności. Serdecznie gratulujemy!

Anna Staś

Żegnaj szkoło…

 W piątek - 27 kwietnia - pożegnaliśmy kolejny rocznik 
maturzystów ZSP w Zawadzkiem. Uczniowie klas 3a i 4T po raz 
ostatni zasiedli w szkolnych ławach, a przed godziną 12 cała 
społeczność szkolna zgromadziła się na "Orliku". Młodsze klasy 
życzyły swoim starszym koleżankom i kolegom powodzenia na 
maturze. Każdy absolwent otrzymał balon ze spersonalizowana 
karteczką. Wzorem ubiegłych lat balony zostały wypuszczone 
„w świat". Po południu w zawadczańskim kinoteatrze rozpoczęło się 
uroczyste pożegnanie absolwentów. Absolwenci otrzymali 
świadectwa ukończenia szkoły z rąk wychowawców i dyrektora 
szkoły. Była to też okazja do wręczenia nagród za wyniki w nauce 
oraz osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach 
sportowych. Tradycyjnie też uczniowie z najwyższymi średnimi 
(powyżej 4,75) otrzymali torby podróżne, które mają im służyć 
w przyszłym, studenckim życiu. Upominki rzeczowe od prezesa 
spółki „Technodrew" - Adama Smereczańskiego - otrzymali również 
trzej uczniowie z najwyższymi średnimi. Nie zabrakło tez 
podziękowań - dla uczniów wyróżniających się w działalności 
społecznej (gazetka szkolna "My o Nas, młodzieżowy klub @ctiv@), 
dla rodziców za wzorowe wychowanie swoich dzieci oraz dla Pana 
Józefa Polisa - za przewodniczenie Radzie Rodziców. 
Podziękowania swoim wychowawcom i nauczycielom złożyła 
również młodzież, wręczając jednocześnie symboliczną różę. Całą 
uroczystość umilały humorystyczne scenki przygotowane przez 
uczniów klasy 2a i 3T. Scenki przedstawiały tegorocznych 
maturzystów jako przedszkolaków, tuż przed maturą oraz 50 lat po 
maturze. Wywołały one uśmiechy na twarzach absolwentów i 
pozwoliły rozładować przedmaturalny stres. Nie pozostaje nam już 
nic innego jak życzyć wszystkim tegorocznym maturzystom jak 
najwyższych wyników na maturze oraz zdobycia miejsca na 
wymarzonym kierunku studiów.

Beata Gratzke

Znakowanie rowerów
 2 maja w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowana 
została przez Burmistrza Zawadzkiego wspólnie z Komisariatem 
Policji w Zawadzkiem akcja znakowania rowerów. Przed 
zawadczańskim magistratem pojawili się mieszkańcy naszej gminy, 
którzy oznakowali swoje jednoślady. Znakowanie odbywa się 
poprzez naniesienie na elementy roweru numeru identyfikacyjnego, 
wprowadzanego później do Ewidencji Rowerów Oznakowanych. 
Znakowanie wykonywane jest za pomocą mikroudarowego 
„engrawera”, który powodując zmiany w strukturze metalu 
umożliwia odczyt numeru nawet po powierzchniowym zatarciu 
znaków. Rowery znakowane są na spodniej części ramy roweru, 
możliwe są jeszcze inne miejsca grawerowania kodu wskazane 
przez właściciela. Oprócz znakowania rowerów rozdawane były 
flagietki biało-czerwone, słodkości oraz kolorowanki dla dzieci.
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X Wiosenne Prezentacje w Strzelcach Opolskich
 11 maja  br. Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich 
był organizatorem X Przeglądu Amatorskich Zespołów 
Artystycznych i Solistów „WIOSENNE PREZENTACJE 2018”. 
W Przeglądzie udział wzięli również uczniowie  z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zawadzkiem, którzy po raz kolejny zajęli czołowe 

miejsca.W kategorii taniec solo I miejsce zajeła Karolina Skorupa 
z klasy Va ( modern),w kategorii taniec II miejsce zajął duet Kinga 
Kałmucka z klasy IVa  i Jan Kimak z klasy Va,w kategorii śpiew solo 
II miejsce zajęła Natalia Stranc z klasy Va oraz III miejsce zajęła 
Hanna Elektorowicz z klasy VIa.Gratulujemy sukcesów!!!!

 Dnia 16 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Zawadzkiem odbył się GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY 
KL. 1-3. Jak co roku miał formę pisemną. Uczniowie samodzielnie 
rozwiązywali zestaw 10 zadań dostosowanych do poziomu danej 
klasy. O zajętym miejscu decydowała liczba zdobytych punktów. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodki upominek, a laureaci 
dodatkowo nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców 
PSP w Zawadzkiem. Laureaci z klasy 2 i 3 wezmą udział 
w Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej. Życzymy dalszych 
sukcesów!
LISTA LAUREATÓW:
KLASA 1:
1. FILIP KOZIERSKI – PSP ZAWADZKIE
MŁYNARCZUK SZYMON – PSP KIELCZA
2. JULIA MAŁECKA – PSP KIELCZA
3. ADAM GUZY – PSP ŻĘDOWICE
MARTYN SKORZYCKA – PSP ZAWADZKIE
KLASA 2:
1. BARTOSZ BORSZCZ – PSP ZAWADZKIE
2. SZYMON PLOCH – PSP ZAWADZKIE
3. PAWEŁ DUSZA – PSP ZAWADZKIE
KLASA 3:
1. MICHAŁ KOZIECZKO – PSP KIELCZA

2. JAKUB NAWROT – PSP ZAWADZKIE
3. ALEKSANDRA SZATON – PSP ŻĘDOWICE

Katarzyna Sztęborowska

Matematyczne talenty

Dzień Flagi z przedszkolakami
Każde państwo ma symbole
Które znają inne kraje: hymn państwowy, godło, flaga
Im szacunek się oddaje…
 W Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym 
z szacunkiem obchodzono Dzień Flagi. W tym roku z małym 
opóźnieniem, za to bardzo uroczyście i z udziałem przemiłych gości. 
Z radością przedszkolaki przywitali grupę harcerek ze Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dziewczyny zaprezentowały swoje 
symbole: strój, proporce, odznaczenia a także śpiewały, grały na 
gitarze oraz tańczyły z dziećmi. Opowiadały o swojej drużynie, 
o wartościach, przygodach, zabawach, nawiązanych przyjaźniach. 
Kończąc uroczystość harcerki udały się wraz z dziećmi do 
poszczególnych grup, gdzie wspólnie wykonaliśmy ciekawe flagi 
naszego kraju.



13

Krajobrazy Zawadzkiego

Wieści z Żędowic

Dzień Ziemi

 22 kwietnia to Światowy Dzień Ziemi. W Polsce Dzień Ziemi 
świętowano po raz pierwszy w 1990 roku. Od tego czasu 
obchodzony jest w naszym kraju co roku. My także uczciliśmy to 
święto. Uczniowie klas młodszych przygotowali apel, którego celem 
było przybliżenie problemów współczesnej ekologii i edukacja 
w zakresie codziennych zachowań proekologicznych. Mamy 
nadzieję, że wydarzenie to, dzięki swej formie i przekazanej treści, 
przekonało uczestników, że każdy ma wpływ na stan środowiska 
naturalnego i może prostymi, niewymagającymi dużych nakładów 
sił i środków, sposobami zmniejszyć negatywne oddziaływanie na 
środowisko. A środowisko się zrewanżuje – w tym lub w następnym 
pokoleniu.

Wygraliśmy w Izbicku !

 27 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół w Izbicku odbył się 25. 
Jubileuszowy Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”. Konkurs 
zgromadził przedszkolaków, uczniów ze szkół podstawowych, 
młodzież z gimnazjów, szkół średnich i dorosłych. Naszą szkołę 
reprezentowało 23 uczestników: 2 zespoły ze szkoły podstawowej 
i 3 gimnazjalistów, którzy wygłosili monologi. Uczniowie klasy 7 
zdobyli I miejsce za scenkę „U doktora”, zaś Antonina Kuś z kl.3 
gimnazjum otrzymała nagrodę za miejsce IV. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Lekcja w Castoramie

 W dniach 8-9 maja uczniowie PSP z Żędowic uczestniczyli 
w zajęciach edukacyjnych, przyrodniczo – matematycznych 
w Castoramie w Opolu. Poznaliśmy sposób siania bazylii i lubczyku. 
BYŁO SUPER

W prezencie dla Polski

 W tym roku nasz Szkolny Konkurs Recytatorski związany był ze 
Świętem Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i nosił tytuł „W prezencie dla 
Polski”. Wzięło w nim udział 35 uczniów ze  szkoły podstawowej 
oraz z gimnazjum. Uczestnicy przygotowali dla Polski 
najpiękniejsze wiersze – te, które im się najbardziej podobają. 

Usłyszeliśmy między innymi utwory Jana Brzechwy, Juliana 
Tuwima, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza czy Edwarda 
Stachury. Były chwile śmiechu, wzruszeń i refleksji…Publiczności 
bardzo spodobał się występ Mateusza Imiełowskiego, który 
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zaprezentował rapową wersję utworu „Konstytucja 3 Maja” 
autorstwa swojego taty. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. 
Piękna scenografia w barwach bieli i czerwieni podkreślała 
patriotyczny charakter uroczystości, a w atmosferę towarzyszącą 
czasom podpisywania Konstytucji 3 Maja wprowadził uczniów krótki 
film. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a każdy 
z uczestników – słodką niespodziankę. Na zakończenie wszyscy 
uczniowie naszej szkoły, ubrani w białe i czerwone koszulki, 
utworzyli na placu szkolnym flagę Polski.

Regolowiec 2018

 Rowery mamy, więc z nich korzystamy. Tak mogliby powiedzieć 
uczniowie klas IV – VII, którzy dnia 12.05.2018r. pod opieką pani 
Edyty Koronczok, pani Agaty Spałek i pani Marii Miszczyk pięknie 
ukwieconymi ścieżkami Doliny Małej Panwi zmierzali do celu, jakim 
był „Regolowiec”, by w ten sposób uczcić 100- lecie Niepodległości 
Polski oraz poznawać historię regionu i rozwoju hutnictwa na 
naszym terenie. Zarówno humory jak i pogoda dopisywały. Ale by 
było co wspominać, figiel spłatał rower pani Agaty Spałek. Turyści 
radzą sobie w każdej sytuacji, takiej też. Telefony w ruch i z pomocą 
przybył serwis, czyli pan Jerzy Koronczok, pod eskortą którego 
pokonaliśmy zawadczańskie rondo i bezpiecznie wróciliśmy do 
Żędowic.

Pomagamy zwierzętom

 OTOZ ANIMALS Inspektorat Lubliniec to organizacja, której 
szczególnie bliski jest los bezpańskich i krzywdzonych zwierząt. 14 
maja odwiedziła naszą szkołę inspektor Magdalena Ziółek. 
Opowiadała nam o poruszających historiach ratowanych zwierząt 
oraz o tym, jak właściwie dbać o psy. Podczas spotkania 
przekazaliśmy na rzecz schroniska karmę dla psów zakupioną za 
dobrowolne datki od uczniów i pracowników szkoły oraz 
przyniesioną przez uczniów. W przeprowadzonej zbiórce pieniędzy 
udało się zebrać kwotę 283,93 zł. Dziękujemy wszystkim 

darczyńcom. Mamy nadzieję, że zakupiona przez nas karma sprawi 
psiakom radość.

Szkolenie przeciwpożarowe

 15 maja gościliśmy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. Uczniowie klasy III 
gimnazjum zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły. Klasa VII i II 
g imnaz jum uczes tn iczy ła  w  szko len iu  z  p ro f i l ak tyk i 
przeciwpożarowej. Po zajęciach spotkaliśmy się na boisku 
szkolnym, gdzie sprawdzaliśmy naszą sprawność fizyczną oraz 
ćwiczyliśmy umiejętności strażackie.

Lekcja szydełkowania

 Uczniowie klasy IV a, dzięki uprzejmości pani Izabeli Marek, 
mieli okazję uczestniczyć w zajęciach szydełkowania. Pani Marek 
na początku pokazała nam różnorodne i efektowne robótki na 
szydełku. Następnie zaprezentowała  włóczki i szydełka oraz 
zapoznała nas z tajnikami niełatwej, jak się okazało, sztuki 
szydełkowania. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
uczniowie ćwiczyli nie tylko sprawność manualną, ale także 
cierpliwość i poczucie estetyki. Na koniec zajęć każdy uczestnik w 
prezencie od NASZEJ MISTRZYNI otrzymał serduszko zrobione na 
szydełku. Serdecznie dziękujemy !!!

Na uroczystej gali…

 1 7  m a j a  2 0 1 8  r .  w  a u l i 
seminaryjnej w Opolu odbyła się 
uroczysta Gala Wręczenia Nagród 
Laureatom Konkursów Religijnych 
o rgan i zowanych  p r zez  Ku r i ę 
Diecezjalną w Opolu. Tegoroczne 
rozdanie nagród było dla naszej 
szkoły n iezwykle radosne,  co 
zawdzięczamy NATALII MROHS 
z klasy VI. która została laureatką 
Diecezjalnego Konkurs Wiedzy 
Religijnej ŻAK 2018. Finalistami byli 
MAGDALENA SIGNUS z klasy VI, 
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KAMIL KOPYRA z klasy VII oraz OLIVIA KOPYRA I JAKUB 
LUDWIG z klasy III gimnazjum, którzy już wcześniej otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Na uroczystości obecny był ks. Biskup Rudolf 
Pierskała i przedstawiciele opolskiego Kuratorium Oświaty, którzy 
wyrazili wdzięczność uczniom i katechetom za zaangażowanie 
w konkursy religijne. Galę uświetnił swoim występem zwycięzca 
konkursu „Mam Talent” Lukas Gogol, którego będziemy w czerwcu 
gościć w naszej szkole. Gratulujemy naszym uczniom i mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym nie zabraknie chętnych do 
udziału w konkursach.

Warto podróżować

 W dniach 14 – 16 maja 2018 roku uczniowie klasy VI wzięli udział 
w wycieczce do Ojcowa i Krakowa. Zwiedziliśmy wiele pięknych 
miejsc. W pierwszym dniu wędrowaliśmy Doliną Prądnika w 
Ojcowskim Parku Narodowym. Zobaczyliśmy m. in. Bramę 
Krakowską, Jaskinię Łokietka, ruiny zamku w Ojcowie, Maczugę 
Herkulesa, zamek w Pieskowej Skale oraz nowoczesne Muzeum 

Przyrodnicze. Następny dzień przeznaczony był na Kraków i jego 
zabytki: Wawel, Muzeum Katedralne, Kościół Mariacki, Sukiennice, 
Barbakan i Collegium Maius. Wszystkich zachwyciły zajęcia 
edukacyjne w „Wioskach Świata”, gdzie można było zobaczyć domy 
z różnych kontynentów – igloo, jurtę, tipi, dom inkaski, a nawet wejść 
i na chwilę zamieszkać w slumsach. Mogliśmy się naocznie 
przekonać, że warunki życia ludzi na świecie nie zawsze są takie 
same…W ostatnim dniu wycieczki zawitaliśmy do Łagiewnik, gdzie 
zobaczyliśmy Świątynię Miłosierdzia Bożego oraz poznaliśmy 
historię życia świętej siostry Faustyny. Był czas na chwilę modlitwy. 

Następnie udaliśmy się do Inwałdu, gdzie w Parku Miniatur 
poznaliśmy najciekawsze zabytki świata, a potem oddaliśmy się 
szalonej rozrywce (karuzele, tor samochodowy, kino 5D). 
Wycieczka dostarczyła nam wspaniałych wrażeń. Naprawdę  warto 
podróżować!

Mama, Tata i Ja

 Pod takim hasłem 19 maja w PSP w Żędowicach odbył się 
kolejny już festyn rodzinny. Jednym z głównych punktów programu 
były zawody sportowe. Jako pierwsi wystartowali zawodnicy, którzy 
wykazali się swoimi umiejętnościami w żonglerce. Kolejni 
uczestnicy skakali na skakance, kręcili hula-hoopem bądź skakali 
przez linę. Nie zabrakło również konkurencji dla rodziców. Mamy 
wykazały się umiejętnością ubijania białek widelcem na czas 
i rozpoznawaniem zapachów, zaś tatusiowie obieraniem jabłek 
w celu uzyskania najdłuższej obierki. Całe rodziny wystartowały 
w quizie sprawdzającym wiedzę o Żędowicach. Oczywiście 
zadbano również o odpowiedni posiłek dla uczestników festynu. 
Rada Rodziców przygotowała grilla, z którego można było zjeść 
smaczną kiełbasę. Powodzeniem cieszył się bufet serwujący 
pyszne ciasta, kawę i herbatę. W trakcie trwania zawodów 
i biesiadowania uczniowie z poszczególnych klas na „Pchlim targu” 
handlowali byle czym. Można było nabyć za jedyne 15 zł eleganckie 
, nieużywane  buty! Nie zabrakło również salonu piękności, 
w którym uczennice klasy 3 gimnazjum oferowały odważnym urocze 
tatuaże. Uczestnicy wszystkich konkurencji zostali oczywiście 
nagrodzeni dyplomami i upominkami. Festyn rodzinny okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu 
osób udało się zorganizować radosną, integrująca małych i dużych, 
imprezę.

Szkoła specjalna
 Wszystkich zapraszamy – naszą szkołę 
polecamy!!!
W naszej szkole funkcjonują:
Szkoła Podstawowa
Szkoła Przyspasabiająca do Pracy
Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze
Zespoły edukacyjno –terapeutyczne dla 
dzieci z autyzmem
Zajęcia z wczesnego wspomagania 
rozwoju małego dziecka
Tu  zna jdz iesz  wszys tko ,  czego 
potrzebuje Twoje Dziecko o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych:

Dowóz z opiekunem zapewniony przez gminę
Wysoko wykwalifikowaną kadrę:
Logopedę, terapeutę Integracji Sensorycznej, terapeutę do 
komunikacji  wspomagającej i alternatywnej dla dzieci 
niemówiących, rehabilitanta,
Szeroki wachlarz form i metod pracy dostosowany do 

indywidualnych potrzeb 
ucznia
Terapie: 
Logopedyczną, zajęcia 
w s p o m a g a j ą c e 
k o m u n i k a c j ę 
pozawerbalną dla dzieci 
n i e m ó w i ą c y c h  z 
w y k o r z y s t a n i e m 
nowoczesnych technologii 
informacyjno – komunikacyjnych, Integrację Sensoryczną, 
psychologiczną, rehabilitację polisensoryczną, gimnastykę 
korekcyjną, silwoterapię, arteterapię, hydroterapię, EEG 
biofeedback, 
Przygotowanie do I Komunii Świętej i bierzmowania
Możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej i wykupienia obiadów
Ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne:
-muzyczne, teatralne, plastyczne, sportowe, komputerowe
Zajęcia w terenie: hipoterapia, wycieczki rowerowe, wycieczki 
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kra joznawczo – 
t u r y s t y c z n e , 
kajakowe, zajęcia 
na basenie
Wyjazdy do kina, 
teatru, Filharmonii, 
m u z e ó w , 
g o s p o d a r s t w 
agroturystycznych, 
Wycieczki szkolne 
k i l k u d n i o w e : 

Gdańsk, Sopot, Gdynia, Malbork, Warszawa, Wrocław, 
Kraków, Wieliczka, Zakopane, Kotlina Kłodzka, Złoty 
Stok, 
Turnusy rehabilitacyjne w Kamieniu Śląskim
Udział w ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych 
konkursach artystycznych i sportowych. 
Wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych placówek: 
„Siedlisko”, „Uniwersytet III Wieku”, „Nadleśnictwo 
Zawadzkie” i inne. Udział w programach i projektach 

e d u k a c y j n y c h  o  z a s i ę g u 
europejskim i ogólnopolskim
W naszej szkole działają:
Zespół muzyczno – wokalny „Tęcza”
Klub Olimpiad Specjalnych „Filip”
Szkolne Koło Krajoznawczo – 
Turystyczne SKKTPTTK
Szkolny oddział  Towarzystwa 
Przyjaciół Lasu
Fundacja „MAŁY KROK”
Nasi absolwenci mają możliwość:
odbycia praktyk i  zatrudnienia w naszej szkole 
odbycia praktyk i zatrudnienia w  Domu Opieki Seniora 
„Siedlisko” w Staniszczach Wielkich
Ogromnym wyróżnieniem i sukcesem szkoły jest 
zdobycie przez naszych uczniów tytułu laureata 
w kategorii: „Najlepszy Uczeń bez barier” od trzech lat:
Gala Lauri 2016 – Denis Kozłowski
Gala Lauri 2017 – Dominik Musiel
Gala LAuri 2018 – Natalia Mosoń 

Na turystycznych szlakach z OZ/PTTK w Zawadzkiem
 „Krajoznawstwo to szeroko pojęty zbiór 
wszelkich wiadomości – przyrodniczych, 
historycznych czy kulturowych o obszarze. 
Termin ten oznacza wszechstronne 
poznawanie ojczystego kraju lub regionu, 
czyli „znawstwo kraju”. Nie tworzy osobnej 
dyscypliny naukowej, nie dąży bowiem do 
syntetycznych i teoretycznych opracowań 
lecz gromadzi wiedzę o kraju. Jak pisał 
Wacław Nałkowski – krajoznawstwo to 
możliwie pełny zbiór faktów odnoszących 
się do danego kraju, jest źródłem informacji, 
z którego zarówno geografia jak i inne nauki 
i sztuki czerpać mogą materiał do swych 
o p r a c o w a ń .  P r z e z  l a t a  P o l s k i e 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
wypracowało różnorodne formy, a także 
zainicjowało lub rozwinęło różne obszary 
działalności krajoznawczej.”
(„Kreatywne Poznawanie czyli poradnik 
nowoczesnego krajoznawcy” - Warszawa 
2016)
Mając powyższe na uwadze, organizatorzy 
turystyki Oddziału Zakładowego PTTK 
„Huta Andrzej” w Zawadzkiem, starają się 
by uczestnicy naszych wypraw wiedzę 
krajoznawczą zdobywali mądrze, czyli 
w  s p o s ó b  d o j r z a ł y,  p r z e m y ś l a n y 
i inteligentny. A pozyskane informacje 
przetwarzali, utrwalali, przekazywali innym, 
a także wzbogacali.
Nasze kwietniowo-majowe wyprawy
28.04.2018 r.  Korbielów-Pilsko. Górska 

wyprawa turystyki kwalifikowanej w Beskid 
Żywiecki, w której uczestniczyło 50 osób. 
Pilsko – szczyt w Beskidzie Żywieckim. 
Znajduje się w Grupie Pilska. Często nazwą 
Pilsko obejmuje się nie tylko jego główną 
kulminację (1557 m), w całości leżącą po 
stronie słowackiej, ale również cały masyw. 
Według słowackiej regionalizacji są 
to Beskidy Orawskie (Oravské Beskydy). 
Jest drugim po Babiej  Górze co do 

w y s o k o ś c i  s z c z y t e m  w  B e s k i d z i e 
Żywieckim. Na stokach pilska na Hali 
Miziowej znajduje się Schronisko PTTK, 
które jest popularnym celem wycieczek 
turystycznych,  a  w z imie cent rum 
narciarskim. Na szczyt wiedzie wiele 
oznakowanych szlaków. Szczególnie 
polecamy przejście na szczyt szlakiem 
czerwonym i niebieskim z przełęczy Glinne.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem
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Regolowiec 2018
 W sobotę, 12 maja br.,  odbyła się coroczna impreza turystyczna 
związana z historią Doliny Małej Panwi „Zlot Śladami Hutnictwa- 
Regolowiec 2018”. W tym roku zlot organizowany przez Oddział 
OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem odbył się już po raz 37. Na 
metę na Regolowcu – rowerem lub pieszo – dotarło blisko 220 osób. 
Na miejscu na uczestników czekał najpierw turystyczny posiłek, 
a potem się kilka tradycyjnych konkursów z nagrodami – wiedzy 
krajoznawczej, wiedzy leśno-przyrodniczej (organizator 
Nadleśnictwo Zawadzkie i TPL) oraz konkursy sprawnościowe 
i rowerowe. Pogoda sprzyjała, a wszystkie założone przez 
organizatorów cele Zlotu zostały zrealizowane. Założeniem Zlotu 
było:- propagowanie hasła Oddziału PTTK   „Przygoda w Dolinie 
Małej Panwi” ,- uczczenie 100-lecia  Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę,- propagowanie hasła PTTK „Turystyka Łączy 
Pokolenia” oraz umacnianie więzi turystycznych wśród 

mieszkańców sąsiadujących gmin- zapoznanie z historią regionu, 
dawnego hutnictwa i osadnictwa w dorzeczu Małej Panwi oraz 
walorami przyrodniczymi lasów Nadleśnictwa Zawadzkie, 
-  poszanowanie przyrody i środowiska oraz doskonalenie 
umiejetności poruszania się po drogach publicznych zgodnie  
zasadami Przepisów Ruchu Drogowego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizację Zlotu. 
Dziękujemy: Nadleśnictwu Zawadzkie jako współorganizatorowi, 
Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Opolskich, Gminie 
Zawadzkie, UMiG Kolonowskie, UG Jemielnica, BS Zawadzkie, 
LGD „Kraina Dinozaurów” z Ozika oraz pozostałym firmom 
i organizacją z naszego terenu, jak również strażakom z Ochotniczej 
Straż Pożarna z Zawadzkiego, którzy czuwali nad ochroną p.poż.
Wszystkim  uczestnicy imprezy serdecznie dziękują.  

Zarząd PPTK
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Rozmaitości
Kącik kucharski

Budyniowe ciasto z rabarbarem

Składniki
200 g masła o pokojowej temperaturze150 g cukru200 g mąki 6 
łyżek śmietany (temperatura pokojowa)4 jajka (temperatura 
pokojowa) 3 budynie waniliowe lub śmietankowe2 łyżeczki proszku 
do pieczenia 3-4 długie łodygi rabarbaru 3 łyżki ekstraktu 
waniliowego
Przygotowanie
Przygotować okrągłą formę o średnicy 24 cm. Miękkie masło utrzeć 
z cukrem do białości. Dodawać po jednym jajku i dalej ucierać. Mąkę 
zmieszać z proszkiem do pieczenia i proszkiem budyniowym. Do 
masła wmiksować ekstrakt waniliowy i dodawać na przemian mąkę 
z proszkami i śmietanę,zaczynając i kończąc na mące. Dodać do 
masy pokrojony w kostkę rabarbar i delikatnie wymieszać. Przelać 
ciasto do przygotowanej wcześniej formy i wstawić do nagrzanego 
piekarnika. Piec ok. 50 minut w 180 stopniach. Wystudzone ciasto 
obficie posypać cukrem pudrem.

Krajanka rabarbarowa z budyniem
Składniki
ciasto:3 jajka120 g cukru (połowa do białek, reszta do żółtek) 60 ml 
oleju rzepakowego/słonecznikowego60 ml wody 150 g mąki 
pszennej tortowej2/3 łyżeczki proszku do pieczenia
Masa rabarbarowa:750 g rabarbaru (masa po obraniu) – najlepiej 
wybrać ten czerwony150 g cukru350 ml soku wiśniowo – 
jabłkowego2 opakowania budyniu waniliowego (takie na 0,5 l 
mleka)
Krem budyniowy:600 ml mleka4 łyżki cukru1 opakowanie budyniu 
waniliowego400 ml śmietanki 30 %1 czubata łyżka żelatyny + 3 – 4 
łyżki wody+ kilka kostek białek czekolady
Przygotowanie
białka oddzielamy od żółtek i ubijamy je na puszystą masę, 
a następnie dodajemy powoli  cukier miksując do jego 
rozpuszczenia. w drugiej misce ubijamy żółtka z kogel mogel. 
W szklance mieszamy ze sobą wodę, zwykłą z kranu w temp. 
pokojowej wraz z olejem. dolewamy powoli do żółtek i miksujemy. 
W osobnej misce łączymy przesianą mąkę wraz z proszkiem do 
pieczenia. Zwalniamy obroty miksera i dodajemy po łyżce mąki 
z proszkiem uważając, aby nie zakurzyć całej kuchni! :) Ostatecznie 
dodajemy po łyżce gotowej masy do piany z białek i mieszamy. 
Blaszkę nieco większą niż zazwyczaj 30 na 40 cm wykładamy 
papierem do pieczenia i wylewamy na nią ciasto. Pieczemy około 20 
minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Ciasto studzimy 
i odklejamy od niego papier. Powinna się na nim zrobić taka skórka 
jak na biszkopcie – w foremce układamy ciasto właśnie tą skórką do 
góry.
 Obrany i pokrojony drobno rabarbar zasypujemy cukrem. Ja nie 
zdejmowałam z niego skórki. dodajemy połowę soku i stawiamy pod 
przykryciem na najmniejszym palniku. Rabarbar powinien się dusić 
około godziny. Gdy cały zmięknie i się rozpadnie – sok mieszamy 
z proszkiem budyniowym i wlewamy do rabarbaru robiąc coś na 
kształt budyniu. Zagotowujemy. Jeszcze gorący wylewamy na 
ciasto i studzimy.

Trochę inna metoda na krem z ostatniego ciasta. Z mleka budyniu 
i cukru gotujemy budyń. Namoczoną żelatynę dodajemy do 
gorącego, dokładnie mieszamy aż się rozpuści i odstawiamy budyń 
do całkowitego wystudzenia. Śmietankę schładzamy i ubijamy na 
sztywno. Miksujemy też przestudzony budyń. Dodajemy po łyżce 
przestudzonego budyniu do śmietanki i dokładnie lecz nie za długo 
miksujemy. Masę natychmiast przekładamy na ciasto i ewentualnie 
szpatułką lub widelcem robimy fale, wzorki. Ciasto schładzamy 
w lodówce najlepiej całą noc. Przez podaniem posypujemy 
wiórkami czekolady – czekoladę w temp. pokojowej „obieramy” 
nożykiem do warzyw.

Rozmawiają dwie kobiety: 
- Słyszałam, że pani mąż złamał sobie nogę, jak to się stało? 
- Robiłam właśnie obiad i poprosiłam męża, żeby poszedł do piwnicy 
po ziemniaki. Schodząc pośliznął się i tak właśnie to było. 
- To straszne. I co pani zrobiła w takiej sytuacji? 
- Makaron.

Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi: 
- Mam prawo jazdy! Teraz zwiedzimy cały świat! Na to mąż 
odpowiada: 
- Ten, czy tamten?

Po miłym obiedzie dwie pary wstają od stołu. Kobiety poszły do 
kuchni, a mężczyźni do pokoju gościnnego. Jeden mówi do 
drugiego: 
- Myślę, że to wspaniale, że cały czas mówisz do swojej żony 
"słoneczko", "dzióbku", "cukiereczku". Ten na to: 
- Prawdę mówiąc, cztery lata temu zapomniałem, jak ma na imię.

Humor

Dzień Dziecka 
Trudno jest jednoznacznie ustalić, kiedy po praz pierwszy 
obchodzono Dzień Dziecka. Uważa się, że historia tego święta 
sięga 1949 r. Dzień Dziecka został wymyślony przez Światową 
Federację Kobiet Demokratycznych. Celem wprowadzenia takiego 
święta było uświadomienie ludziom ,jak ważne jest by chronić 
najmłodszych przed okrucieństwami wojny, głodem i innymi 
krzywdami. Świąteczne tradycje w niektórych krajach są naprawdę 
interesujące.

W Polsce i wielu krajach słowiańskich Dzień Dziecka to po prostu 
dzień, w którym rodzice skupiają cała uwagę na najmłodszych 
i starają się sprawić im jak najwięcej przyjemności.TurcjaW Turcji, 
maluchy ubrane są w narodowe stroje, puszczają latawce, a także 
tańczą i śpiewają. Tego dnia dzieci zasiadają też w parlamencie.

Francja + we Francji nie ma typowego Dnia Dziecka. obchodzony 
jest natomiast Dzień Rodziny. Święto to wypada 6 stycznia. Tego 
dnia Francuzi organizują uroczysty, rodzinny obiad, podczas 
którego podawane są bogate desery: ciasta, ciasteczka  i słodycze. 
Oprócz tego do popularnych zwyczajów należy wróżenie  
i przewidywanie dalszych losów rodziny. 

Indie – kolorowe mundurki W Indiach obchodzi się urodziny 
Jawaharlal Nehru, pierwszego premiera Indii, który ustanowił Dzień 
Dziecka. W związku ze świętem, dzieci nie muszą zakładać do 
szkoły mundurków i mogą przyjść ubrane na kolorowo. Dodatkowo 
do wybranego przez dziecko stroju, przypinana jest róża, którą 
dziecko może przekazać dalej.

Chiny – wolne od szkoły W Chinach w tym dniu dzieci mają wolne od 
szkoły, a osoby poniżej 14 roku życia mogą liczyć nawet na prezent 
od władz.

Japonia – podział na płeć Japonia świętuje Dzień Dziecka 2 razy 
w roku, a to za sprawą podziału na płeć. Dziewczynki mają swój 
dzień w marcu (3.03), a chłopcy w maju (5.05). Jest to oparte na  
długoletniej tradycji pochodzącej aż z VIII wieku. Dziewczynki w tym 
dniu przygotowują się na festiwal lalek, chłopcy na festiwal 
samurajów. Japończycy w tym dniu dekorują swoje domy lalkami 
i kwiatami śliwki.

Meksyk – wyjątkowe zajęcia w szkołach Meksyk, zamiast 
odwoływać lekcje, przygotowuje specjalne zajęcia, by wspólnie 
celebrować czas z  najmłodszymi. W tym czasie dzieci mają dużo 
aktywności sportowych lub zajęć związanych ze wspólnych 
gotowaniem. Czyli podobnie jak w Polsce.
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Sport
Piłka ręczna 

Utrzymanie pewne
 Do zakończenia rozgrywek w I lidze piłkarzy ręcznych pozostały 
2 kolejki. W ostatnich 4 spotkaniach drużyna zdobyła 6 pkt. 
i ostatecznie zapewniła sobie byt w I lidze w następnym sezonie. 
W meczu z MTS Chrzanów miały być 3 pkt., jednak po 60 minutach 
wynik był remisowy (35:35) i dopiero w serii rzutów karnych drużyna 
zapewniła sobie  zwycięstwo za 2 pkt. W meczu zdobywali bramki: 
Kevin Kubillas, Paweł Zagórowicz,Sebastian Danysz oraz Paweł 
Swat po 4, Maciej Ścigaj i Adam Wacławczyk po 3, Bogumił Baran 3 
oraz Adrian Przybysz, Michał Morzyk i Dawid Mięsopust po 1. 
W kolejnym meczu z KSZO Ostrowiec Św. Tylko do przerwy trwała 
wyrównana walka (12:12). W drugiej połowie dominowali 
gospodarze wygrywając ostatecznie 32:23. Najwięcej bramek dla 
naszej drużyny zdobył Paweł Swat 6. W spotkaniu z liderem nasi 
pokazali pazurki urywając faworytom punkt, a mogło być lepiej. 
Ostatecznie w normalnym czasie był wynik remisowy 35:35, jednak 
Michał Krygowski nie wykorzystał rzutu karnego i przeciwnicy 
zgarnęli 2 pkt. Łupem bramkowym w tym meczu podzielili się: 
Maciej Ścigaj i Paweł Swat po 9, Paweł Zagórowicz 6, Łukasz 
Całujek i Sebastian Danysz po 5 oraz Michał Morzyk 1. Dobre wieści 
nadeszły ze Świdnicy. Drużyna zrewanżowała się za porażkę 
w I rundzie wygrywając 27:26 (13:15). Po raz kolejny skutecznością 
popisał się Paweł Swat strzelając przeciwnikom 9 bramek. 
Pozostałe zdobyli: Maciej Ścigaj 6, Paweł Zagórowicz, Adam 
Wacławczyk, Michał Krygowski, Łukasz Całujek i Sebastian Danysz 
po 2, oraz Dawid Skrzypczyk i Łukasz Szulc po 1. Do rozegrania 
zostały 2 spotkania, z Anilaną Łódź (u siebie 28.05) oraz wyjazdowe 
z KSSPR Końskie (30.05).

Piłka Nożna

stoją od lewej: Michał Baryga – kierownik drużyny, Przemek 
Kamiński, Krzysztof Matusiak, Robin Smereczański, Dariusz 
Sworeń, Łukasz Grycan, Paweł Zyzik, Mateusz Kozłowski, Artur 
Dylong, Mateusz Zajączkowski, Dawid Pawelak, Sławomir Pawlak – 
trener, klęczą: Sebastian Małek, Patryk Krywalski, Łukasz Sierant, 
Jan Krywalski, Jeremi Prus, Kamil Prus, Dawid Pawlak

Nadal komplety punktów
 Podopieczni  S ławomira Pawlaka nadal  zadziwia ją 
skutecznością. W ostatnim numerze Krajobrazów informowaliśmy, 
że drużyna do lidera ma stratę 10 pkt. Po 22 kolejkach dystans 
zmniejszył się do 4 pkt. Z liderem zmierzą się w przedostatniej 
kolejce i to może zadecydować o zajęciu 1 miejsca i awansie. 
W I rundzie nasza drużyna u siebie przegrała 0:1. Aby mistrzostwo 
stało się faktem drużyna musi wygrać wszystkie mecze, a lider 
powinien stracić dodatkowo 1 pkt. W ostatnich 4 meczach 4 
zwycięstwa, na wyjeździe pokonała Błękitnych Rozmierz 4:1, LKS 
Kalinów Kalinowice 2:1 oraz Tęczę Szymiszów 4:1. U siebie 
pokonali LZS Staniszcze Wielkie 5:0. Zostały do rozegrania 
praktycznie 3 mecze. (spotkanie z LZS Piotrówka mają wygrane VO 
3:0). U siebie z LKS Rzemiosło Dziewkowice oraz KS II Krasiejów 

oraz wspomniany wyżej wyjazd do LZS Raszowa Daniec. Sytuacja 
po 22 kolejkach przedstawia się następująco (czołówka):
  1. LZS Raszowa Daniec  22 47 79:32
  2. LKS Plon Błotnica Strzelecka 22 44 66:29
  3. SSKS Stal Zawadzkie  22 43 64:44
  4. LZS GKS Piomar II Tarnów  22 42 65:44
  5. KS II Krasiejów  22 40 65:40
  6. LKS Tęcza Szymiszów  22 40 58:47
  7. LKS Kalinów-Kalinowice 22 35 60:47

Tenis Stołowy

Brązowy medal Julii Baroszek
     W Krośnie zostały rozegrane Mistrzostwa Polski juniorek 
i juniorów. Potwierdziła swoje wysokie notowania Julia Bartoszek. 
W parze ze swoją była koleżanka klubową Agatą Paszek (JKTS 
Jastrzębie Zdrój)zdobyły brązowy medal. W spotkaniu o finał 
przegrały z parą MRKS Gdańsk 1:3 (7,-7,-6,9,9). Drużyna 
w składzie J.Bartoszek, Adrianna Kolczyk, Aleksandra Górska 
zostały sklasyfikowane na miejscach 17-24 (awans do czołowej 8-
mki przegrały gorsza różnicą setów. Indywidualnie Julia została 
sklasyfikowana na miejscach 13:16 na 64 sklasyfikowanych 
zawodniczek. Drużyna juniorów w składzie: Leon Kunaszewski, 
Maciej Malecha, Konrad Kołacha została sklasyfikowana na 
miejscach 9-12. Indywidualnie Maciej  Malecha został 
sklasyfikowany na miejscach 33:48.

Brązowe medalistki z trenerką Martą Lityńską

Czwarte miejsce w III lidze
Zakończyły się rozgrywki w III lidze tenisistów stołowych. 
W ostatnich dwóch meczach drużyna spotkała się z drużynami 
z czołówki i pokazała, że gdyby niesłusznie przegrany mecz 
walkowerem z LUKS-em Nysa oraz absencji w drużynie Julii 
Bartoszek to mogło być nawet mistrzostwo. W przedostatniej 
kolejce pokonała mistrza KTS Kłodnica Kędzierzyn-Koźle 8:6 oraz 
zremisowała z KTS Lwem Głubczyce 7:7. Końcowa tabela sezonu 
2017/2018 przedstawia się następująco:
  1. KTS Kłodnica KędzierzyKoźle 22 35 156:101
  2. LZS Odra Kąty Opolskie II 22 35 163:105
  3. KTS Lew Głubczyce  22 34 163:93
  4. KTS MOKSiR Zawadzkie 22 29 145:124
  5. MGOK Gorzów Śląski  22 29 155:103
  6. LUKS MGOKSIR Korfantów 22 25 139:129
  7. AZS PWSZ Nysa  22 22 136:134
  8. LUKS Nysa   22 18 130:134
  9. OKS Olesno   22 16 113:143
10. MKS Wołczyn   22 10  95:158
11. STS Gmina Strzelce Op. 22   8  90:172
12. LZS Victoria Chróścice  22   3  54:174 

Franciszek Świtała
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Bartłomiej Barański II 

Wicemisterem 
 1 9  m a j a  w  C e n t r u m 
Wystawienniczo-Kongresowym 
w Opolu odbyła się finałowa gala 
wyborów najpiękniejszej kobiety 
i  n a j p r z y s t o j n i e j s z e g o 
m ę ż c z y z n y  n a s z e g o 
województwa. W finale konkursu 
Mister Opolszczyzny o tytuł 
wa lczy ło  10  kandyda tów. 
Największą popularnością 
wśród widowni cieszył się pokaz 
st ro jów casualowych oraz 
garniturów, które zostały uszyte 
na miarę dla kandydatów przez 
sponsora głównego konkursu 
Pierre Cardin. Kandydaci na 
Mistera Opolszczyzny przeszli 
wiele tygodni ciężkiej pracy nad 
s w o j ą  f o r m ą ,  w y g l ą d e m 

i prezencją na scenie. Wśród 10 finalistów był Bartłomiej Barański 
z Zawadzkiego, który został II Wicemisterem Opolszczyzny 2018. 
Bartek  ma 26 lat, studiował wychowanie fizyczne na Wydziale 
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Politechnice Opolskiej. 
Obecnie jest trenerem personalnym, zawodnikiem sportów 
sylwetkowych (kategoria fitness plażowe) oraz zawodnikiem karate. 
Przez kilka lat był również trenerem karate oraz sędziom. W latach 
2009-2012 był zawodnikiem kadry narodowej w karate, zdobywając 
wówczas m.in. w 2011 roku Wicemistrzostwo Świata w Chicago 
oraz 3 miejsce na Mistrzostwach Europy. Wielokrotny medalista 
Mistrzostw Polski, reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy, 
Świata w karate. W 2016 roku rozpoczął starty w fitness plażowym 
zdobywając już w pierwszym roku Wicemistrzostwo podczas 
Uniwersyteckich Mistrzostw Polski. Serdecznie gratulujemy.

Targowisko z lotu ptaka


