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Burmistrz Zawadzkiego przyznał stypendia i nagrody sportowe

 W dniu 1 września 2017 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski wręczył stypendia sportowe 6 sportowcom, którzy w poprzednim 
roku kalendarzowym osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Tegorocznymi stypendystami Burmistrza Zawadzkiego zostali: Julia Bartoszek, 
Wiktoria Grejner, Adam Bogdon, Artur Wisniowski, Marceli Wosz i Dawid Hadamek. Ponadto Burmistrz Zawadzkiego przyznał dwie nagrody 
sportowe trenerom. Otrzymali je Stanisław Fedor oraz Zbigniew Sworeń. Więcej na stronie 19.

Wielki sukces firmy Agrocom
 Wśród nagrodzonych konkursu medalowego targów 
Agritechnica po raz pierwszy znalazł się polski wystawca. Jest nim 
firma Agrocom Polska Jerzy Koronczok z Żędowic. Do konkursu 
zgłoszono 320 nowych rozwiązań. Z tego grona komisja wyróżniała 
2 rozwiązania złotym i 29 srebrnym medalem. Polskiemu wystawcy, 
firmie Agrocom Polska Jerzy Koronczok przyznano srebrny 
medal za w pełni automatyczny system rozpoznawania i oceniania 
uszkodzeń w uprawach polowych wyrządzonych przez dzikie 
zwierzęta lub zjawiska atmosferyczne.

Zwracam się do Państwa z prośbą 
o wypełnienie ankiety dotyczącej ochrony 

powietrza oraz gospodarki odpadami w naszej 
gminie. Jej wyniki posłużą lepszemu 
planowaniu środków budżetowych na 

dofinansowanie zadań ujętych w ankiecie.
Ankietę w wersji papierowej można pobrać i zwrócić 

w terminie do 31.10.2017 r.:

1) w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w pokoju 101, 
2) u Sołtysów i Radnych Rady Miejskiej,

3) w kasie ZGK „ZAW – KOM” Sp. z o.o. w Zawadzkiem.

Dodatkowo ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 

pod adresem www.zawadzkie.pl
UWAGA: Ankieta dotyczy zabudowy mieszkaniowej 

posiadającej własną kotłownię!!!

Dziękuję za wypełnienie ankiety

Burmistrz Zawadzkiego

WYPEŁNIJ ANKIETĘ
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Sesja Rady Miejskiej
 W dniu 28 sierpnia 2017 r., po wakacyjnej przerwie odbyła się 
XXXIII sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem sesji było 
omówienie sprawozdania z działalności ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o., 
która działa na terenie gminy od 1996 r. 
Radni uchwali również uchwały w sprawie:
ź zmiany w budżecie gminy (Uchwała Nr XXXIII/306/17);
ź założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Zawadzkie 
(XXXIII/307/17);
ź zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów, warunków 
i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli szkół i przedszkoli;
ź zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Zawadzkiem (ulica ta 
będzie nazywać się Lawendowa);
ź wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka gruntu Nr 1310 
z mapy 6, obręb Żędowice;
ź wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka gruntu Nr 1320/2 
z mapy 6, obręb Żędowice;  
ź rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem oraz Komisję Rewizyjną;
ź zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach 
w gminie Zawadzkie;
ź utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest 

gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu. 
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sesji 
uczestniczył Komendant Komisariatu Policji w Zawadzkiem Jacek 
Zalejski, który wysłuchał uwag radnych związanych z działalnością 
miejscowej dyskoteki, bezpiecznego poruszania się po drogach 
publicznych i  korzystania ze ścieżek rowerowych. 

 Na sesji w dniu 25 września 2017 r. radni przyjęli sprawozdanie 
z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz zostały podjęte 
uchwały:
- w sprawie zmiany budżetu gminy,
- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie założenia cmentarza 
komunalnego na terenie gminy Zawadzkie, 
- w sprawie założenia cmentarza komunalnego na terenie gminy 
Zawadzkie,
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka, dla którego 
organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie,
- w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. 
Opolskiej w Zawadzkiem”. 

Uchwały podjęte na sesj i  są dostępne na stronie 
www.bip.zawadzkie.pl.  

BRM

Burmistrz informuje
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 

na terenie Zawadzkiego

 Na podstawie zmian, które weszły w życie w dniu 7 września 
2015 r. za rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, gmina Zawadzkie w terminie do 30 
września 2017 r. wykona na terenie Zawadzkiego oznakowanie 
miejsc dla pieszych z dostosowaniem do wymagań w/w 
rozporządzenia. Dostosowanie do obecnie obowiązujących 
przepisów będzie polegało na oznakowaniu poziomym miejsc 
parkingowych przeznaczonych na postój pojazdów osób 
niepełnosprawnych poprzez pomalowanie miejsca parkingowego 
farbą koloru niebieskiego z umieszczeniem w polu stanowiska 
symbolu osoby niepełnosprawnej P-24 oraz odnowieniem linii 
krawędziowej P-18 koloru białego - wyznaczającej stanowisko 
postojowe.

Remonty dróg

 Jak informowaliśmy w poprzednich numerach Krajobrazów 
Zawadzkiego rozpoczęto remontu ulicy Krótkiej w Zawadzkiem. 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zadanie to zostało 

realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX 
Sp. z o.o. w Lublińcu., które zakończyło wszystkie roboty i zgłosiło 
wykonanie zadania do odbioru z ponad miesięcznym 
wyprzedzeniem, niż przewidywał to termin zakończenia zadania, 
który upływał w dniu 29 września 2017 r. Całkowity koszt remontu 
wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 189 436,80 zł, z czego 
procentowy  udział gminy w kosztach remontu wynosi 36,30%. 
Na pozostałą część kosztów związanych ze sfinansowaniem 
przedmiotowego zadania gmina otrzymała dofinansowanie 
z budżetu państwa w ramach funduszy przeznaczonych 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź 2010 r. wartość 
pozyskanych środków opiewa na kwotę 120 670,00 zł.

Pomimo dwukrotnie rozpisanego przetargu na remont cząstkowy 
dróg gminnych nie udało się wyłonić żadnego wykonawcy. 
Do pierwszego przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w wyniku czego  
gmina unieważniła postępowanie przetargowe i ogłosiła kolejny 
przetarg do którego wpłynęły dwie oferty, lecz kwoty 
zaproponowane za realizację zadania przez oferentów 
przewyższają możliwości finansowe i postępowanie to też zostało 
unieważnione. Na chwilę obecną przystąpiono do wyłonienia 
wykonawcy, który przeprowadzi remont cząstkowy dróg gminnych 
w niezbędnym zakresie i ramach możliwości finansowych gminy.

tak było ul.Krótka tak jest ul.Krótka 
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Ponadto trwają prace związane z przebudową ul. Ligonia w 
Zawadzkiem. Przewidywany termin zakończenia robót został 
wyznaczony na dzień 13 października 2017 r., a wartość robót 
przewidzianych do zrealizowania wynosi: 299 863,41 zł. Zadanie to 
finansowane jest ze środków własnych gminy.

pomnika płytą z szarego granitu oraz wykonanie tablicy 
inskrypcyjnej. W odpowiedzi Wojewódzki Konserwator Zabytków 
wystosował pismo do tut. Urząd o uzupełnienie wniosku, jednakże 
ze względu na charakter i zakres wymaganych dokumentów Gmina 
obecnie jest na etapie przygotowywania i kompletowania 
wymaganych dokumentów. Ze względu na czasookres potrzebny 
do przygotowania dokumentów, uzyskania niezbędnych pozwoleń, 
a także ograniczone możliwości finansowe Gminy zaplanowany na 
ten rok remont pomnika Powstańców Śląskich nie zostanie 
zrealizowany.
Zważywszy jednak na wartość historyczną pomnika, tutejszy Urząd 
dołoży wszelkich starań aby wyremontować niniejszy pomnik w 
przyszłym roku.

Chodnik przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem

 W ramach współpracy gminy Zawadzkie z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Opolu, który utrzymuje drogę wojewódzką nr 901 
udało się wyremontować odcinek chodnika od ul. Nowe Osiedle 
do ul. Zielonej. Zakres remontu obejmował poszerzenie 
istniejącego chodnika do szerokości 2,50 m, wykonanie 
obramowania chodnika z obrzeży betonowych, wykonanie 
podbudowy, ułożenie kostki brukowej betonowej, a także ustawienie 
oznakowania pionowego. Całkowity koszt remontu wyniósł 149 
679,57 zł z czego gmina zobowiązana jest do  pokrycia połowy 
kosztów. W trakcie odbioru końcowego robót przedstawiciele gminy 
wnieśli uwagę, aby zmienić ustawione oznakowanie pionowe 
i dopuścić ruch pieszych i rowerzystów na przedmiotowym 
chodniku. ZDW przychylił się do zaproponowanej zmiany 
i wprowadził nową organizację ruchu umożliwiającą rowerzystom 
korzystanie z chodnika.

Cmentarz Komunalny

 W związku z uzyskaniem zgody Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich możliwe jest 
założenie cmentarza komunalnego na terenie przyległym do 
istniejącego cmentarza parafialnego, który gmina nabyła od 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych 
będących we władaniu Nadleśnictwa Zawadzkie, pod warunkiem:
1) uwzględnienia podczas planowania szczegółowego 
zagospodarowania terenu cmentarza, przebiegu istniejącego 
uzbrojenia terenu (w szczególności na działce Nr 3111/1 kabli 
elektroenergetycznych);
2) niekorzystania w przyszłości ze studni nr 6, zlokalizowanej na 
działce Nr 371/41, w odległości ok. 115 m od terenu planowanego 
cmentarza, jako źródła zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę 
przeznaczoną do spożycia;
3) wyrównania (nadsypania) najniżej położonych fragmentów 
działki Nr 3111/1 gruntem właściwym dla budowy cmentarzy, tj. 
przepuszczalnym i bez zawartości węglanu wapnia, 
w taki sposób, aby na całym terenie przeznaczonym pod cmentarz, 
zwierciadło wody gruntowej znajdowało się na głębokości nie wyżej 
niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu.

Reymont pomnika Powstańców Śląskich na cmentarzu 
parafialnym w Zawadzkiem 
 Gmina Zawadzkie dbając o stan pomników upamiętniających 
waleczność bojowników w powstaniach śląskich postanowiła, ze 
względu na stan w jaki się znajduje pomnik na cmentarzu 
parafialnym w Zawadzkiem, o przeprowadzeniu kompleksowego 
remontu mogiły. Z uwagi na fakt, iż pomnik Powstańców Śląskich 
wpisany jest do rejestru zabytków wystąpiono do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Opolu z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na wykonanie remontu, który swym zakresem ma obejmować 
zmniejszenie dotychczasowej bryły, wykonanie i przykrycie 

ZDW – 901

 W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu udało się uzyskać 
informację, iż jeszcze w tym roku ruszą prace budowlane związane 
z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku od przejazdu 
kolejowego w Kielczy do granicy województwa opolskiego.

W Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem bez gotówki

 W celu umożliwienia mieszkańcom gminy dogodnego sposobu 
zapłaty należności, w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem 
udostępniono możliwość uregulowania podatków i innych opłat w 
kasie urzędu za pomocą karty płatniczej. Gmina Zawadzkie 
przystąpi ła do Programu upowszechniania płatności 
bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, który 
został wprowadzony przez: Ministerstwo Rozwoju oraz Krajową 
Izbę Rozliczeniową S.A. 
Opłaty dokonywane za pomocą karty płatniczej nie są obciążane 
żadnymi dodatkowymi kosztami obsługi. 

Zakłócanie ciszy nocnej

 8 sierpnia br. mieszkaniec Zawadzkiego zgłosił się do Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem z interwencją o zakłócaniu spokoju 
w okolicach Dyskoteki Bora Bora w Zawadzkiem. Z relacji 
mieszkańca wynikało, że od kilku tygodni w piątki imprezy odbywały 
się na wolnym powietrzu, które trwały do godziny 5.00 nad ranem. 
Muzyka i gwar ludzi zakłócały ciszę nocną i były bardzo uciążliwe dla 
mieszkańców okolicznych domów. W powyższej sprawie 
odpowiadamy: Przedstawiciel Dyskoteki Bora Bora dostarczył do 
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem oraz Komisariatu Policji 
w Zawadzkiem stosowne zawiadomienia o imprezach, które miały 
miejsce w dniach: 14 lipca oraz 4 i 18 sierpnia br. Z racji tego, 
iż imprezy nie miały charakteru imprezy masowej, Burmistrz 
Zawadzkiego nie ma możliwości wydania decyzji zezwalającej lub 
zakazującej przeprowadzenia imprezy. Organizator ma jedynie 
obowiązek powiadomić Gminę oraz Policję o planowanej imprezie. 
W związku z powyższym wszelkie interwencje dotyczące 
zakłócania ciszy nocnej należy kierować w stronę Policji. W sprawie 
zakłócania ciszy nocnej wystąpiono do Prezesa Zarządu firmy, 
z prośbą o stosowne wyjaśnienia. W odpowiedzi Prezes zapewnił, 
że dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości uniknąć incydentów 
i nie prowokować interwencji mieszkańców. 

ul.Ligonia w trakcie remontuul.Ligonia w trakcie remontuul.Ligonia w trakcie remontu
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

dla terenu w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej 

w Zawadzkiem

 Na początku roku, w związku z Uchwałą Nr XXV/255/16 Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”, dla w/w 
terenu przystąpiono do sporządzania nowego miejscowego planu. 
Po sporządzeniu projektu planu oraz uzyskaniu wszystkich 
wymaganych opinii i uzgodnień projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu. 
W okresie wyłożenia planu przeprowadzona została również 
dyskusja publiczna. W terminie do dnia 20 września 2017 r. istniała 
jeszcze możliwość składania uwag do projektu planu. Na ostanim 
posiedzeniu sesji projekt planu została przedstawiony Radzie 
Miejskiej w Zawadzkiem celem jego uchwalenia. Dzięki uchwaleniu 
nowego planu dla w/w terenu możliwa będzie realizacja inwestycji 
związanej z budową nowej stacji paliw w tym rejonie, a także 
realizacja inwestycji planowanych przez firmę „Kapica”.  

Żłobek 

W marcu br. Burmistrz Mariusz Stachowski podpisał z Wojewodą 
Opolskim umowę w sprawie przekazania dotacji celowej 
pozyskanej w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji 
nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH plus 2017”. Dzięki temu, 
w gminie Zawadzkie powstanie nowoczesna placówka, w której 

dzieci w wieku do 3 roku życia będą miały możliwość 
wszechstronnego rozwoju. Nowy Żłobek Publiczny zlokalizowany 
w Zawadzkiem przy ul. Powstańców Śląskich 1, będzie dysponował 
40 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. 
Pod koniec maja br., firma TIGER-BUD S.C. z Rusinowic koło 
Lublińca, rozpoczęła prace remontowo – budowlane, których 
zakończenie, zgodnie z umową, zaplanowane jest na dzień 30 
września 2017 r. 
Dyrektor nowopowstałej jednostki, wyłoniony w drodze konkursu, 
zajmie się sprawami organizacyjno – prawnymi. Po zaopatrzeniu 
żłobka w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz dokonaniu 
niezbędnych odbiorów dopuszczających budynek do użytkowania, 
przewiduje się uruchomienie nowej placówki jeszcze w bieżącym 
roku. 

Sprzedaż działek przy ul. Paderewskiego w Zawadzkiem W dniu 6 września 2017 r. 
przeprowadzono pierwsze (I) 
przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż siedmiu /7/ 
n i e r u c h o m o ś c i  
niezabudowanych, położonych 
w rejonie ul. Paderewskiego 
w  Z a w a d z k i e m ,  
p r z e z n a c z o n y c h  p o d  
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.
W wyniku przetargu została 
zbyta jedna działka gruntu o Nr 
720/29 z mapy 3, obręb 
Zawadzkie. Pozostałe przetargi 
na sprzedaż przedmiotowych 
n i e r u c h o m o ś c i  z o s t a ł y  
rozstrzygnięte z wynikiem 
negatywnym – brak oferentów. 
W drugiej połowie października 
zostaną ogłoszone kolejne 
p r z e t a r g i  n a  s p r z e d a ż  
pozostałych sześciu /6/ działek. 
Serdecznie zapraszamy do 
udziału w przetargach.
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Sezon grzewczy rozpoczęty

 W związku zrozpoczętym sezonem grzewczym, Prezes 
Krajowej Izby Kominiarzy wydał komunikat do właścicieli 
i zarządców budynków, w którym przypomina o obowiązkach 
związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów 
kominowych. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane, 
właściciel - zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w 
roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego  
p r z e w o d ó w  k o m i n o w y c h  ( d y m o w y c h ,  s p a l i n o w y c h  
i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – 
mistrza kominiarskiego.
Ponadto przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich 
częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń 
z przewodów dymowych i spalinowych.
Treść Komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy dostępna jest 
na stronie internetowej Gminy Zawadzkie www.zawadzkie.pl 
w zakładce Aktualności. Mając na uwadze bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz liczne zdarzenia jakie miały miejsce w minionym 
sezonie grzewczym na terenie naszej Gminy, zachęcamy 
wszystkich do zapoznania się z jego treścią.

Zmiany w zarządzie spółki ZAW-KOM

 Burmistrz Zawadzkiego informuje, że Pan Eugeniusz Konik 
został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o. o. z siedzibą w Zawadzkiem. 
Według stanu na dzień 27 września br. funkcję p. o. Prezesa 
Zarządu Spółki pełni Pani Gabriela Krawiec-Górzańska.  

Ponad 5 milionów Polaków musi wymienić dowód 

osobisty

 W tym roku upływa 10 lat od wymiany dowodów książkowych na 
plastikowe. Oznacza to, że dokumenty ponad 5 milionów Polaków 

stracą ważność. Wniosek o nowy dokument warto złożyć wcześniej, 
by uniknąć kolejek w urzędach.
Większość z nas pamięta jeszcze dokumenty papierowe 
zawierające mnóstwo zapisów, takich jak adres zameldowania, 
miejsce zatrudnienia oraz dane żony, męża czy dzieci. Dziś dowód 
tożsamości to dokument plastikowy, podobny rozmiarami do karty 
bankomatowej czy kredytowej, różniący się zawartością i 
zabezpieczeniami.

Różnice między nowymi dowodami
Zmniejszyła się ilość danych umieszczanych na dowodach 
osobistych. Od 1 marca 2015 r. w nowych dowodach nie widnieje 
informacja dotycząca zameldowania, zrezygnowano z wzoru 
podpisu, nie ma też wzmianki o kolorze oczu czy wzroście, pojawiła 
się za to dodatkowa rubryka: obywatelstwo, ułatwiająca poruszanie 
się poza granicami kraju.
Na nowym dokumencie znalazło się też wiele zabezpieczeń: 
dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne 
farby. Istotną częścią zarówno starszej, jak i nowszej wersji dowodu 

jest także data ważności, której upłynięcie może przysporzyć nam 
wiele problemów. Przez cały czas obowiązuje wymiana dowodu ze 
względu na upływ terminu ważności po 10 latach od jego wydania.
Masowa wymiana w liczbach
O nowy dowód osobisty wnioskować będzie w sumie 8 mln 
obywateli, z których ponad 5 mln zgłosi się ze względu na upływ 10-
letniego terminu ważności ich dotychczasowych dokumentów, 
a kolejne 3 mln osób zawnioskuje o nowy dowód z innych powodów, 
jak np. zagubienie, zniszczenie czy kradzież.
Urzędy na wydanie dowodu mają 30 dni od złożenia wniosku. 
Zazwyczaj czas ten jest krótszy, jednak w przypadku dużej liczby 
zgłoszeń urzędy mogą mieć problem z dotrzymaniem terminu.
Wymiana dowodów to ogromne liczby w skali wszystkich urzędów. 
W 2017 r. Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich 
m.st. Warszawy szacuje przyjęcie blisko 320 tys. wniosków 
o wydanie dowodu osobistego, co stanowi o ok. 100 tys. więcej niż 
w roku ubiegłym. Wydziały Spraw Administracyjnych w Krakowie 
obsłużą w tym roku o około 30 tys. klientów więcej. Z kolei do 
magistratu w Poznaniu zawita w tej sprawie ok. 90-100 tys. 
interesantów, podczas gdy w ubiegłym roku było to 67 tys. osób. 
Średnio rocznie w Gdańsku wydaje się 50-60 tys. nowych 
dokumentów, a w tym roku ich liczba może sięgnąć nawet 100 tys. W 
związku z tym urzędy promują zachowania przezorne, by nie 
wymieniać dowodów osobistych na ostatnią chwilę.
Czy trzeba być zawadczaninem, by wymienić dowód 
w Zawadzkiem?
Od ponad dwóch lat miejsce składania wniosków o dowód osobisty 
nie jest uzależnione od zameldowania. Każdy może zgłosić się po 
nowy dokument w dowolnym organie, dowolnej gminy na terytorium 
kraju. Jest to duże ułatwienie dla osób przebywających czasowo 
poza miejscem zamieszkania. Złożenie wniosku o nowy dowód 
może odbyć się także przez internet - należy wcześniej 
zarejestrować się na platformie ePUAP, mieć profil zaufany lub 
kwalifikowany podpis elektroniczny.
Chrońmy swoje dane
O swój dowód osobisty należy dbać już w momencie odbioru 
dokumentu w urzędzie. Niezależnie, czy jest się 18-latkiem ze 
swoim pierwszym dowodem osobistym, czy wieloletnim 
posiadaczem tego dokumentu, trzeba zawsze "mieć go na oku". 
Wraz z dowodem złodziej kradnie bowiem cenne dane, na które 
może, na nasz rachunek, wziąć kredyt lub pożyczkę, bezkarnie 
zrobić zakupy na raty albo założyć fikcyjną firmę.
Może także wziąć abonament na telefon komórkowy na nasze 
nazwisko, wynająć samochód czy też wyrobić fałszywy dokument 
ze skradzionymi danymi i swoim zdjęciem, by popełniać 
przestępstwa na rachunek pokrzywdzonej osoby. O skali procederu 
związanego z podrabianiem dokumentów świadczą dane policji, 
która w roku 2016 odnotowała 28,5 tys. takich przestępstw.
Co zrobić, gdy stracimy dokument?
Pilnujmy naszych dokumentów, nie udostępniajmy ich 
nieupoważnionym do tego osobom trzecim. Postępujmy według 
przysłowia - lepiej zapobiegać, niż leczyć.
W sytuacji, w której dojdzie do utraty lub kradzieży dowodu, 
pierwszy i najważniejszy krok to wyłączenie dokumentu z obiegu 
bankowego, aby uniemożliwić posługiwanie się nim w celach 
przestępczych.
Kolejnym krokiem jest powiadomienie najbliższej jednostki policji o 
zaistniałej sytuacji. Następnie pozostaje wizyta w urzędzie gminy i 
wyrobienie nowego dokumentu tożsamości bądź, jeśli jesteśmy za 
granicą, a nie posiadamy paszportu, w Konsulacie Rzeczpospolitej, 
gdzie otrzymamy dokument tymczasowy (Emergency Travel 
Document - ETD).

Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/ponad-5-
m i l i o n o w - p o l a k o w - m u s i - w y m i e n i c - d o w o d -
osobisty,2534766,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&
utm_campaign=chrome
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Co się dzieje z wodą w Zawadzkiem
 W związku z wydanymi w miesiącach czerwcu i sierpniu br. 
decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Strzelcach Opolskich o pogorszeniu jakości wody pitnej, spółka 
postanowiła Mieszkańcom przybliżyć szczegóły prowadzonych 
działań.
 W dniu 14 czerwca br. SANEPID w Strzelcach Opolskich wydał 
decyzję o zakazie korzystania z wody nieprzegotowanej do celów 
spożywczych pochodzącej z wodociągu publicznego Zawadzkie do 
czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody ze względu na 
wykrycie obecności w próbkach wody bakterii z grupy Coli. Sanepid 
zobowiązał spółkę do:
1) poinformowania w sposób skuteczny mieszkańców 
Zawadzkiego, Żędowic oraz Kielczy o wprowadzonym zakazie 
korzystania z wody nieprzegotowanej do celów spożywczych 
i higienicznych,
2) doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym 
do zgodnej z wymogami prawa,
3) prowadzenia stałej dezynfekcji wody do momentu otrzymania 
pozytywnego wyniku badania wody.
 Spółka podjęła natychmiastowe działania naprawcze, zgodnie 
z powyższymi wytycznymi: 
1) sporządziła oficjalny komunikat zawierający wszelkie niezbędne 
informacje dla mieszkańców, który został ogłoszony na stronie 
internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Zawadzkie,
2. pracownicy Spółki niezwłocznie w formie telefonicznej oraz 
mailowej przekazali informację o obowiązującym komunikacie do 
wszystkich szkół, przedszkoli, żłobków, dużych firm, restauracji 
i barów na terenie Gminy Zawadzkie, a także:
ź do biura Spółdzielni Mieszkaniowej, która niezwłocznie 
wywiesiła informacje na klatkach schodowych wszystkich bloków 
będących w ich zasobach,
ź do ośrodka zdrowia NZOZ Eskulap w Zawadzkiem, który 
wywiesił komunikat na terenie przychodni, a także udzielał 
pacjentom niezbędnych informacji,
ź sołtysom miejscowości Żędowice oraz Kielcza,
ź proboszczom wszystkich czterech parafii z Gminy Zawadzkie,
ź prezesom Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości 
Zawadzkie, Żędowice oraz Kielcza,
ź komunikat został umieszczony na portalu w mediach 
społecznościowych, który w bardzo szybki sposób dotarł do 
ogromnej grupy ludzi.
3. Komunikaty w formie papierowej zostały rozwieszone we 
wszystkich zasobach lokali komunalnych oraz w budynkach 
Wspólnot Mieszkaniowych, których Spółka jest administratorem.
4. Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez megafon 
z samochodów służbowych ogłaszali komunikat mieszkańcom.
5. Spółka na bieżąco udzielała niezbędnych informacji instruując o 
sposobie postępowania w zaistniałej sytuacji mieszkańcom gminy.
 Do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badania, Spółka 
kilkukrotnie dezynfekowała wodę poprzez użycie środka 
dezynfekującego. 
 W dniu 21 czerwca 2017 r. SANEPID w Strzelcach Opolskich 
wydał decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi 
pochodzącej z wodociągu publicznego Zawadzkie.
 Po zaistniałej sytuacji Spółka podjęła następujące działania 
naprawcze mające na celu zapobiegnięcie powstałego w czerwcu 
zdarzenia:
1. zakupiono pompę dozującą środek dezynfekujący (chlorator), 
2. wykonano podłączenie prądu elektrycznego oraz podejście 
instalacji wody do podłączenia w/w urządzenia,
3. zamontowano na studniach nr 1 i 1Z zlokalizowanych na 
ul. Opolskiej 61 w Zawadzkiem klapy zwrotne mające na celu 
zabezpieczenie przed przedostaniem się wód opadowych do 
przelewu studni;
4. Spółka na bieżąco wykonywała badania próbek wody 
i monitorowała jej jakość zgodnie z harmonogramem oraz punktach 
poboru zatwierdzonym przez SANEPID;

Wynik badań wyniki badań próbek pobranych z Wieży 

Ciśnień z dnia 9.08.2017 r. wykonane przez 

laboratorium akredytowane WSSE w Opolu
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5. Spółka 2-krotnie przeprowadziła czyszczenie zbiornika Wieży 
Ciśnień, całkowicie wypuszczając zgromadzoną tam wodę, 
prowadząc czyszczenie mechaniczne oraz dezynfekcję z użyciem 
środka dezynfekującego.
6. Ze względu na pozytywne wyniki badań wody we wszystkich 
źródłach, Spółka nie uruchamiała stałego ciągłego chlorowania 
wody, dbając o jakość dostarczanej wody i zdrowie mieszkańców.
Ponadto Spółka dokonała rozeznania i  konsul tac j i  
w Przedsiębiorstwach Wodociągowych w miejscowościach 
Kolonowskie, Antoniów, Dobrodzień oraz Ujazd, które pomimo 
zakupionych i zamontowanych chloratorów nie prowadzą ciągłej 
dezynfekcji wody, a jedynie w uzasadnionych przypadkach.
 Pomimo dołożenia przez spółkę wszelkich starań, w dniu 11 
sierpnia 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Strzelcach Opolskich wydał decyzję o braku przydatności wody 
do spożycia w wodociągu publicznym Zawadzkie zaopatrującym 
miejscowość Zawadzkie i wydał zakaz korzystania z wody do celów 
spożywczych i higienicznych z powodu wykrycia w próbkach wody 
Enterokoków, czyli paciorkowców kałowych (bakterię wykryto tylko 
w jednej próbce pobranej na Wieży Ciśnień). W tym przypadku 
komunikat nie dotyczył miejscowości Żędowice oraz Kielcza. Nie 
stwierdzono skażeń źródeł poboru wody (studni).
W tym przypadku komunikat wydany przez SANEPID zabraniał 
kategorycznie używania wody do celów spożywczych 
i higienicznych nawet po przegotowaniu. Burmistrz Zawadzkiego 
zwołał w trybie pilnym posiedzenie Sztabu Kryzysowego. Wszelkie 
działania podjęte przez spółkę oraz Gminę były wynikiem 
uzgodnień i decyzji podjętych na tym spotkaniu. 
Spółka oraz Urząd Miejski natychmiast podjęli wszelkie niezbędne 
działania naprawcze i informacyjne według tego samego schematu 
jak w przypadku pierwszego komunikatu.  
Pierwszym krokiem było wyłączenie Wieży Ciśnień z użytkowania, 
miejsca gdzie wyszły negatywne wyniki badań. Następnie 
zdecydowano na przełączenie zasilania w wodę dla całej Gminy 
Zawadzkie przez studnię nr 5 w Żędowicach. Dodatkowym 
utrudnieniem okazała się awaria energetyczna w Żędowicach (po 
burzy), która uniemożliwiła prace pomp głebinowych. Natychmiast 
po wznowieniu przez firmę TAURON dostawy energii elektrycznej 
(ok. godz. 17) włączono studnię nr 5 oraz rozpoczęto dezynfekcję 
wody przy ujęciu.
 Akcja dezynfekcji wodociągu publicznego w Zawadzkiem oraz 
zbiornika Wieży Ciśnień została zakończona w sobotę 12 sierpnia 
2017 r. ok godziny 6:00. Próbki wody pobrane w sobotę 12 sierpnia 
2017 r. ok godziny 10:30 potwierdziły czystość pod względem 
mikrobiologicznym oraz skuteczność działań Spółki. W dniu 14 
sierpnia 2017 r. (poniedziałek) uzyskane zostały pozytywne wyniki 
badań i odwołano wcześniejszy komunikat. 
 Spółka podczas zakazu używania wody w wodociągu rozdała 12 
palet butelkowanej wody mineralnej.
Dementując wszelkie nieprawdziwe informacje krążące wśród 
mieszkańców dodatkowo informujemy:
ź spółka dokonuje badań wody z wodociągu publicznego 
Zawadzkie-Żędowice-Kielcza zgonie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa minimalną 
częstotliwość badań wody, miejsca poboru wody do badań oraz min. 
zakres badań,
ź spółka posiada wszystkie wymagane prawem decyzje 
i pozwolenia związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę,
ź spółka posiada wystarczającą ilość źródeł poboru wody (5 
studni, w tym 3 eksploatowane naprzemiennie i 2 awaryjno-
rezerwowe) dla zaopatrzenia całej Gminy,
ź spółka nigdy nie ukrywała i nie ukrywa wyników badań przed 
mieszkańcami (badania mikrobiologiczne wody wymagają 48 h 
czasu), dlatego np. badanie rozpoczęte w dniu 9.08.br pobraniem 
próbek wody skutkowało decyzją wydaną w dniu 11.08.br. Aktualne 
wyniki badań są publikowane na stronie internetowej spółki,
ź spółka nie jest w stanie prowadzić ciągłego monitoringu jakości 
wody pod względem mikrobiologicznym, gdyż nie posiada 

laboratorium mikrobiologicznego spełniającego wymogi prawa, 
natomiast codzienne zlecanie firmie zewnętrznej posiadającej 
akredytowane laboratorium takich badań skutkowało by wzrostem 
taryfy na dostawę wody,
ź informujemy, że wydobywana ze studni woda głębinowa jest 
naturalnym zasobem i jest własnością Skarbu Państwa, a za 
korzystanie (wydobywanie) spółka za każdy 1 m3 uiszcza opłaty 
do Urzędu Marszałkowskiego.

Istotnym problemem jest stan sieci wodociągowej z mieście 
Zawadzkie. Została ona wybudowana w latach 50-60 ubiegłego 
wieku przez hutę oraz gminę. Materiał, z którego została ona 
wybudowana to żeliwo i stal, które na dzień dzisiejszy nie są 
standardem. W chwili obecnej spółka wymienia najstarsze oraz 
najbardziej awaryjne odcinki sieci wodociągowej. Takiej wymiany 
wykonano w ul. Zielonej, Chopina, Andrzeja, Paderewskiego, 
Strzeleckiej, Kilińskiego.
Kolejnym problemem jest brak zabezpieczeń uniemożliwiających 
wtórne zanieczyszczenie wody w sieci, zgodne z obowiązującymi 
wymaganiami Polskiej Normy. W tym celu za zestawem 
wodomierzowym po stronie instalacji wewnętrznej musi być 
zamontowany zawór antyskażeniowy zapobiegający przepływom 
wstecznym. W chwili obecnej w przypadku wydawania przez spółkę 
Warunków technicznych dla przyłącza wodociągowego do 
nowobudowanych budynków montaż takich zaworów jest już 
standardem. 
Spółka zapewnia Państwa, że dokłada wszelkich starań aby 
dostarczana do waszych domów woda była najlepszej jakości, 
a ostatnie wydarzenia zmotywowały nas do uszczelnienia systemu 
oraz opracowania nowych procedur aby w przyszłości nie doszło 
do takich sytuacji.

Spółka ZAW-KOW

Wynik badań wyniki badań próbek pobranych z Wieży 

Ciśnień z dnia 12.08.2017 r. wykonane przez 

laboratorium akredytowane WSSE w Opolu
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 W  r a m a c h  
realizowanego w naszej 
gminie projektu : "Radosne 
p r z e d s z k o l a  g m i n y  
Z a w a d z k i e "  w  c z a s i e  
wakacyjnej  przerwy w 
przedszkolu w Żędowicach 
utworzony został gabinet 
terapeutyczny przeznaczony 
n a  r e a l i z a c j ę  z a j ę ć  
k o r e k c y j n o  -  
kompensacyjnych oraz 
logopedii. Zaadaptowane na 
ten cel pomieszczenie 
wyposażone zostało w nowe 
m e b l e  o r a z  p o m o c e  
dydaktyczne.

Gabinet terapeutyczny  w przedszkolu w Żędowicach

 Pierwszą inicjatywą w ramach projektu jest akcja rozdawania 
odblasków przez dzielnicowych na terenie naszej gminie. Na 
początek policjanci udali się do pierwszaków z akcją informacyjną 
o bezpiecznej drodze do szkoły. Wkrótce odblaski wręczane będą 
również rowerzystom i pieszym poruszającym się po drogach na 
terenie naszej gminy. Dzięki nim niechronieni uczestnicy ruchu są 
bardziej widoczni na drodze. Szybko zapadający zmrok, mgła i 
śliska nawierzchnia, to warunki które sprawiają, że rowerzyści i piesi 
narażeni są bardziej niż zwykle na niebezpieczeństwo. Prawidłowo 
noszone odblaski - na odzieży na wysokości kolan, dłoni, w okolicy 
środka klatki piersiowej lub pleców - dają szansę kierowcy na 
wyhamowanie i bezpieczne ominięcie pieszego, czy rowerzysty. 
Pamiętajmy noszenie odblasków jest niczym wstydliwym!

  W ramach 
r z ą d o w e g o  
„ P r o g r a m u  
O g r a n i c z a n i a  
P r z e s t ę p c z o ś c i  
i  A s p o ł e c z n y c h  
Zachowań Razem 
Bezpiecznie j  im.  
W ł a d y s ł a w a  
Stasiaka na lata 2016 
i 2017", mieszkańcy 
naszej gminy od 
września do grudnia 
2017 r. będą mogli 
u c z e s t n i c z y ć  w  
projekcie, który służy 
p rzec iwdz ia łan iu  
zjawiskom patologii 
oraz ochronie dzieci 
i  m ł o d z i e ż y.  1 2  
w r z e ś n i a  b r .  
B u r m i s t r z  
Z a w a d z k i e g o  
Mariusz Stachowski 

podpisał porozumienie z Wojewodą Opolskim Adrianem 
Czubakiem, na realizację projektu pn. „Bliżej dzielnicowego, bliżej 
bezpieczeństwa”. Na podstawie tego porozumienia gmina otrzyma 
36 995 złotych dotacji na wykonanie zadania. Partnerem projektu 
jest Komisariat Policji w Zawadzkiem. W ramach Programu 
wspierane będą przede wszystkim kompleksowe przedsięwzięcia 
na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publ icznej,  
z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom 
społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz 
ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. 
dopalaczy. W ramach naszego projektu w szkołach odbędą się 
spotkania i pogadanki z policjantami. Zakupione zostaną gadżety 
odblaskowe, wykonane broszurki i kolorowanki profilaktyczne dla 
dzieci. Ponadto dla dzieci przeprowadzony zostanie konkurs 
plastyczny pt. „Mój przyjaciel dzielnicowy”. Akcja trafi także do osób 
starszych. W ramach Dnia Seniora odbędą się spotkania 
z policjantami, podczas których przestawione zostaną praktyczne 
podpowiedzi jak unikać zagrożenia ze strony oszustów, a także 
rozwiązywać problemy dnia codziennego. We współpracy z policją 
zorganizowana zostanie także debata społeczna. Z dotacji 
zakupione zostaną nagrody dla uczestników projektu oraz aparat 
fotograficzny i dwa zestawy komputerowe dla dzielnicowych w celu 
poprawy warunków pracy. Szczegóły już wkrótce na plakatach.

 „Razem bezpieczniej”
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Nowe miejsce spotkań dla parafian
 W Kielczy wspólnota parafialna odnowiła budynek parafialny, 
w którym dawniej odbywały się lekcje religii. Wyremontowany obiekt 
obejmuje dwa pomieszczenia. W jednym powstało „muzeum 
parafialne”, w którym eksponowane jest m.in. historyczne 
wyposażenie kielczańskiego kościoła: dzwonek z kruchty, 
zabytkowe balaski, drzwi wejściowe do kościoła, sztandary, jak 
również elementy pomnika ku czci poległych w I wojnie światowej, 
który dawniej znajdował się na skrzyżowaniu ulic ks. Wajdy i Polnej. 
Obok znajduje się wyremontowana salka parafialna. Salka posłuży 
jako miejsce spotkań dla wspólnot i grup działających przy parafii. 
Mieści się w niej także biblioteka parafialna ze zbiorem starodruków 
i ksiąg liturgicznych. W najbliższym czasie salka wyposażona 
zostanie w sprzęt multimedialny umożliwiający organizację 
prelekcji.

Uniwersytet III wieku
 Wycieczką w Bieszczady w dniach 28-30 sierpnia Klub Seniora  
w Zawadzkiem zakończył pracowitą wiosnę i lato. Od maja 
zorganizowaliśmy 4 biesiady ( w Zameczku Kąty, na przystani 
kajakowej Amazonka w Kolonowskiem, w lesie na Regolowcu i  na 
przystani kajakowej Tropikana w Zawadzkiem) . Biesiady cieszyły 
się wielkim uznaniem i wzięciem. Przy muzyce, wspólnych 
śpiewach i pieczonej kiełbasce zawsze bawiło się ponad 100 osób. 
Na biesiady zapraszaliśmy również ciekawych ludzi, np. na 
Tropikanie pani Luiza Pasieka- mieszkanka Zawadzkiego 
opowiadała seniorom o swoich podróżach po Europie i Afryce. Na 
Amazonce był występ artystyczny emerytów . Zawsze towarzyszy 
nam jakiś temat przewodni. Mamy za sobą trzy wycieczki: do 
Kalisza- gdzie oprócz zwiedzania miasta mieliśmy Mszę Św w 
sanktuarium Świętego Józefa i zwiedziliśmy miejscowość Rusów 
miejsce urodzenia naszej wielkiej pisarki Marii Dąbrowskiej. 
Zwiedzaliśmy Kędzierzyn- Koźle i płynęliśmy statkiem po Odrze i po 
Kanale Gliwickim a ostatnio podziwialiśmy piękne góry  
Bieszczadzkie, Sanok i Zalew Soliński. To są  niezapomniane 
wrażenia .I wielka integracja ludzi starszych, którzy chcą wyjść lub  
wyjechać z domu, coś jeszcze przeżyć i zobaczyć. Zakończyliśmy 
lato ale nasza praca nie kończy się. W październiku mamy coroczne 
spotkania wszystkich członków Klubu Seniora, poza tym będziemy 
uczestniczyć w imprezach z okazji Dnia Seniora a w planie mamy 
jeszcze wyjazd do teatru i zabawę andrzejkową. Jednym słowem 
nie siedzimy na kanapie .

Zarząd Uniwersytetu 

Mamy rowery
 1 września br. Burmistrz Zawadzkiego przekazał Dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Sportu i Turystki 9 rowerów. Rowery zostały 
zakupione w ramach projektu pn. Kulinarna przygoda rowerowa” 
dofinansowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Dinozaurów” ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Zawadzkie na realizację 
projektu nie musi wydawać żadnych środków własnych, ponieważ 
95% wydatków pokryte jest ze środków unijnych, a 5% pochodzi 
z nieodpłatnej pracy własnej wolontariuszy. Celem projektu jest 
promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” 
oraz jej tradycji kulinarnych poprzez zorganizowanie rajdu 
rowerowego i poznawanie tradycyjnych smaków naszej kuchni. 
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I klasy

Klasa I a PSP w ZawadzkiemKlasa I a PSP w ZawadzkiemKlasa I a PSP w Zawadzkiem

Klasa I b PSP w ZawadzkiemKlasa I b PSP w ZawadzkiemKlasa I b PSP w Zawadzkiem
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Klasa I c PSP w ZawadzkiemKlasa I c PSP w ZawadzkiemKlasa I c PSP w Zawadzkiem

Klasa I PSP w ŻędowicachKlasa I PSP w ŻędowicachKlasa I PSP w Żędowicach
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Klasa I a PSP w KielczyKlasa I a PSP w KielczyKlasa I a PSP w Kielczy

Klasa I b PSP w KielczyKlasa I b PSP w KielczyKlasa I b PSP w Kielczy
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Dożynki
 Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w Żędowicach. 
W sobotę Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej wZawadzkiem Stanisław Kiełek 
spotkali się z rolnikami na tradycyjnej uroczystej kolacji. Burmistrz w 
imieniu władz samorządowych podziękowacałej lokalnej 
społeczności  za lata ciężkiej pracy, za miłość i rozumienie ziemi. 
W niedzielne przedpołudnie odbyła się uroczysta msza św. 
w Kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Żędowicach, a w godzinach 

popołudniowych korowód przeszedł ulicami Żędowic na boisko, 
gdzie odbył się dożynkowyfestyn. Mogliśmy podziwiać wielu 
artystów. Wystąpił kabaret „Moherowe Berety”, zespół „Mona Lisa”, 
Orkiestra Dęta z Żędowic oraz młodzież z własny programem 
artystycznym. Do zabawy przygrywał zespół „Mikado” i „Somer” 
oraz DJ Dyro. Pomimo niesprzyjającej pogody wszyscy
bawili się znakomicie
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Spotkania z ciekawymi ludźmi
 W imieniu Pana Józefa Mirowskiego oraz właścicieli Bistra 
„Szuwarek” serdecznie zapraszamy na cykl spotkań pod nazwą 
„Poznajmy ciekawych ludzi”. Spotkania będą okazją do poznania 
ciekawych osób, osób pozytywnie zakręconych, którzy bywają w 
świecie i są w pewien sposób niezwykli. Pierwsze spotkanie odbyło 
się 16 września br. ,  a gościem był Pan Roman Szczerbaty, który 
opowiadał o tym jak wygląda codzienność i życie na Ukrainie. 
Ukraina to kraj pełen kontrastów, w niektórych miejscach bieda jest 
tak duża, że ciężko ją pojąć własnym umysłem. Pan Roman 

pochodzi z Ukrainy, w 1999 roku rozpoczął pracę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Zawadzkiem jako anglista.
Zapraszamy na kolejne spotkania w każdą trzecią sobotę miesiąca 
o godzinie 19.00 do Bistro „Szuwarek”.

„Zawadczanka” złotą medalistką na drugim końca świata
 „Wygram ten Mudial” – powiedziała  Anna Fusiarz „Sorriso 
Muzenza”, złota medalistka  9 Campeonato Mundial Muzenza 
Aberto 2017  w kategorii kobiet laranja i laranja-verde, który odbył 
się w Fortalezie w Brazylii 27 sierpnia 2017
  Zdobyć złoto w „kolebce” capoeira –Brazylii, to dla Ani Fusiarz, 
jak widać,  nic trudnego.  Capoeira ćwiczy od ponad 15 lat. Ale od 
dwóch nosiła się z zamiarem wyjazdu do Brazylii na Mundial 
Capoeira Grupy Muzenza . Co dwa lata zjeżdżają się w tym miejscu  
pasjonaci capoeira, aby się spotkać, zagrać i uczyć  od najlepszych. 
Mundial  w Brazylii jest niezwykłym wydarzeniem dla wszystkich  
grających capoeira. 
W capoeira się gra, to brazylijska sztuka walki i tańca dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.  I jak wszystkie sportowe dyscypliny wymaga 
również determinacji  i konsekwencji w działaniu. O capoeira 
przeczytacie na opolskiej stronie capoeira-opole.pl  gdzie między 
innymi czytamy:
 „ … Korzeni capoeiry należałoby dopatrywać się gdzieś w XVI 
wieku, kiedy  wraz z napływającymi do Brazylii portugalskimi 
statkami, pełnymi niewolników, przywożono ich z różnych rejonów 
Afryki. Zmuszani  byli do wspólnego życia i asymilacji z rdzennymi 
mieszkańcami Ameryki. Efektem tej etnicznej mieszanki jest 
synteza muzyki, tańca, kuchni, tradycji i kultury, a to wszystko 
połączyła w sobie capoeira… „. Brazylia jest kolebką capoeira.
Świadomie  przytaczam ten fragment  o capoeira, bo w rodowym 
spadku po linii babci i dziadka - Emila i Małgorzaty Czechów 
z Zawadzkiego  -  Ania ma zacięcie również do tego wszystkiego 

co stanowi o wartościach , czysto ludzkich, w capoeira i w życiu.  
I jak widać pielęgnuje to i zaraża tym wszystkich dookoła, bo jej 
apelido ( przydomek ) to Sorriso – uśmiech. 
Dużo by pisać jakie jeszcze osiągnięcia  ma Ania, ale warto 
wspomnieć fakt, że od wielu lat wspiera, przez swoje działania, 
osoby z chorobą nowotworową. Ma swoje zasady, kocha zwierzęta  
a jedynym nałogiem Ani jest capoeira.
Jeśli chcecie wiedzieć  jak zdobywa się złoty medal, jak spełnia się 
swoje marzenia i ćwiczyć w grupie ze złotą medalistką,  zapiszcie 
się na zajęcia capoeira i zdobywajcie szczyty w opolskiej grupie 
Muzenza. Może w Zawadzkiem czas zacząć ?
Kontakt tel: 792-222-198. email: muzenza.opole@gmail.com fb  
Muzenza Capoeira Opole.

„Bóg widzi śmieć inaczej niż my. 
My widzimy ją jako ciemny mur, 

Bóg jako bramę”

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie z powodu śmierci 
ś.p. Edwarda Janika

składają Burmistrz Zawadzkiego oraz Radni Rady Miejskiej 
w Zawadzkiem
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Witaj szkoło!
 
 Od dnia 1 września br. na terenie gminy Zawadzkie funkcjonują 
następujące szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, 
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Żędowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Wincentego z Kielczy w Kielczy.
Zgodnie z reformą edukacji nie została w tym roku przeprowadzona 
rekrutacja do klas pierwszych gimnazjów. Zatem od 1 września 
gimnazjum w Zawadzkiem jest wygaszane. Zakończy działalność z 
dniem 31 sierpnia 2019 roku. W strukturach szkół podstawowych w 
Żędowicach i Kielczy prowadzone są 2 i 3 klasy gimnazjum, 
funkcjonujące dotychczas w strukturach zespołów szkolno-
gimnazjalnych. 
W dniu  4 września zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Zawadzkie rozpoczęło 672 uczniów, 
w tym po raz pierwszy w szkolnych ławkach zasiadło 86 
pierwszoklasistów.

Nazwa szkoły Liczba 
uczniów 

Uczniowie 
klas I 

Liczba 
klas I 

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Zawadzkiem  

312 50 3 

Publiczne Gimnazjum Nr 1  
w Zawadzkiem 

78 - - 

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Żędowicach 

156 7 1 

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Wincentego z Kielczy w Kielczy  

126 29 2 

 

Skład zalet i wad 

 Pod takim tytułem ukazał się 
tomik fraszek napisanych przez 
Józefa Mirowskiego. Pan Józef 
Mirowski od 1981 roku mieszka w 
Zawadzkiem. Ukończył filologię 
p o l s k ą  w  W y ż s z e j  S z k o l e  
Pedagogicznej w Opolu. Przez ponad 
2 0  l a t  k i e r o w a ł  p l a c ó w k a m i  
oświatowymi na Opolszczyźnie. Jest 
d z i a ł a c z e m  s p o r t o w y m ,  
o r g a n i z a t o r e m  w i e l u  i m p r e z  
i ogromnym pasjonatem tenisa 
ziemnego. 
Jak się zaczęło?
Zaczął pisać już w Grodkowie, będąc 
tam dyrektorem szkół. Były to jednak 

pojedyncze fraszki. Pisał pod natchnieniem chwili, pisał o tym co 
było dla niego ważne, i tak powstało 700 fraszek. Niestety jak sam 
mówi „źródełko wyschło”, a czas wypełniony był wieloma innym 
sprawami i pasjami. Spisane fraszki przeleżały w szufladzie ponad 
30 lat. Zwrot nastąpił w styczniu 2017 roku. Obecnie ma już na 
swoim koncie ok. 3000 fraszek. Fraszka jest dla niego prawdą o 
życiu. O życiu swoim i znajomych. Poprzez swoje przesłanie 
sygnalizuje raz „coś” z przymrużeniem oka, a innym razem to co jest 
ważne, pokazuje nasze wady i zalety, spełnione i niespełnione 
ambicje, dotyka różnych spraw w sposób żartobliwy. Pan Józef 
Mirowski kieruje się mottem Marcelego Acharda „Na świecie nie ma 
nic piękniejszego od pobudzenia ludzi do śmiechu”. Jego fraszki są 
naprawdę zabawne, a czytając je wywołują uśmiech na twarzy. 
Zainteresowani mogą nabyć tomik jego fraszek w księgarni 
w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej. Oto kilka przykładów:

Związek zawodowy
Zbyt rzadko pyta o emeryta

Uwaga na szczękę
Ma jeszcze chrapkę
chrupnąć czerstwą babkę.

Sezon grzewczy
W młodości-dziewczyna,
na starość-pierzyna.

Niemożliwe
Ponoć istnieją takie kobiety,
Które mają wyłącznie zalety.

Dostojna Jubilatka
 11 sierpnia br. p. Marianna Pawlak obchodziła Jubileusz 90. 
urodzin. Pani Marianna od dwóch lat mieszka w Zawadzkiem 
i ciężko pracowała na roli. Doczekała się 3 dzieci, 4 wnuków i 8 
prawnuków. Na ręce solenizantki płynęły życzenia zarówno od 
najbliższych, przyjaciół, jak również od władz samorządowych 
naszej gminy oraz powiatu strzeleckiego. Dostojnej Jubilatce  
życzymy wielu pogodnych dni, dużo zdrowia.
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Co słychać w bibliotece
Książka na telefon
 Książka na telefon to oferta Biblioteki Miejskiej w Zawadzkiem 
adresowana do mieszkańców Zawadzkiego, którzy ze względu na 
stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie mają innej 
możliwości wypożyczania książek. Usługa dostawy i odbioru 
książek jest bezpłatna.  Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki 
osoby niewychodzącej z domu. 
Zamawianie książek:
Bibliotekarz przyjmuje zgłoszenie od osób chcących wypożyczyć 
książkę telefonicznie w dni pracy biblioteki, w godz. od 9.00 do 
15.00, nr tel. 77 4623 171 lub 774623 173. Książki dostarczane 
będą do domów przez młodzież działającą w bibliotece w ramach 
wolontariatu.

Piknik z książką
W środę 12 lipca przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Zawadzkiem  odbył się Piknik z książką. 
Impreza została zorganizowana z inicjatywy i przy czynnym udziale 
wolontariuszy: Patryka Wiertel, Dominiki Strzeleckiej, Karoliny 
Hejny oraz Kamili Mrózek oraz pod patronatem  Biblioteki. Na 
spotkaniu doskonale bawiło się kilkanaścioro dzieci. Piękna, 
słoneczna pogoda sprzyjała zabawie połączonej z czytaniem. 
Przeciąganie liny, konkursy, rysowanie, budowanie wieży z książek  
i cukierkowa piniata - to atrakcje, które młodzież przygotowała dla 
uczestników. Spotkanie upłynęło w bardzo przyjemnej i radosnej 
atmosferze. 
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

Wakacje w bibliotecznym klimacie
 Podczas tegorocznych wakacji kolejny raz biblioteka w Kielczy 
zorganizowała zajęcia dla najmłodszych. W ramach zajęć 
oferowano zainteresowanym dzieciakom: spotkania z książką, 
zajęcia plastyczne i edukacyjne, gry planszowe i komputerowe. 
Dzieci brały  aktywny udział, któremu zawsze towarzyszył uśmiech. 
Owocem zajęć są piękne prace plastyczne, które można oglądać w 
bibliotece. Na zakończenie spotkań każdy uczestnik otrzymał 
dyplom i drobny upominek:)

Zakończenie kursu komputerowego dla seniorów
 W czwartek 27 lipca w bibliotece w Zawadzkiem zakończył się, 
organizowany już po raz drugi, kurs komputerowy dla seniorów. 
Kilkunastu uczestników pod kierunkiem prowadzącego, Adama 
Rurańskiego, zapoznało się z obsługą komputera i tajnikami 
Internetu. Na zakończenie kursanci otrzymali dyplomy ukończenia 
kursu. Życzymy wszystkim powodzenia i umiejętności praktycznego 
wykorzystania nabytej wiedzy!
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Współpraca z miastami partnerskimi
 W ramach podpisanych umów partnerskich przedstawiciele 
władz samorządowych naszej gminy uczestniczyli w spotkaniach o 
charakterze roboczym w czeskich Otrokovicach, węgierskim Vac 
oraz słowackiej Dubnicy nad Wagiem. Dotyczyły one m.in. 
organizacji w przyszłym roku kalendarzowym kolejnej dziecięcej 
olimpiady sportowej, wymiany seniorów oraz jubileuszowego 
Dubnickiego Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego. 
Z kolei 9 września grupa rowerzystów reprezentujących gminę 
Zawadzkie uczestniczyła w wyścigu kolarskim o długości 93 km na 
trasie z Dubnicy do Otrokovic. Wyścig był częścią 54. 
Międzynarodowych Dni Rowerowych. Wzięło w nim udział 140 
uczestników. 

Festiwal folklorystyczny w VacFestiwal folklorystyczny w VacFestiwal folklorystyczny w Vac

Spotkanie w DubnicySpotkanie w DubnicySpotkanie w Dubnicy

Pomnik miast partnerskich w DubnicyPomnik miast partnerskich w DubnicyPomnik miast partnerskich w Dubnicy

Uczestnicy rajdu kolarskiego na trasie Uczestnicy rajdu kolarskiego na trasie 

z Dubnicy do Otrokovicz Dubnicy do Otrokovic

Uczestnicy rajdu kolarskiego na trasie 

z Dubnicy do Otrokovic

Burmistrzowie zaprzyjaźnionych miastBurmistrzowie zaprzyjaźnionych miastBurmistrzowie zaprzyjaźnionych miast

Bulwar nad Dunajem z drzewami miast Bulwar nad Dunajem z drzewami miast 

parnerskich w Vacparnerskich w Vac

Bulwar nad Dunajem z drzewami miast 

parnerskich w Vac

Wpis do księgi pamiątkowej w OtrokovicachWpis do księgi pamiątkowej w OtrokovicachWpis do księgi pamiątkowej w Otrokovicach
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„O co właściwie chodzi w tym ……TEATRZE?
 Od 24.07- 27.07.2017r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem 
zorganizowano profesjonalne warsztaty teatralne „Hutniczy bu(n)t 
w teatrze”. Pomysłodawczynią warsztatów i koordynatorką była 
Małgorzata Rabicka, autorski program Ogrody teatralne – edycja 
letnia’2017r. napisały instruktorki warsztatów: Aneta Pawelec, 
Agnieszka Pawlak i Monika Pluta, przy współudziale Małgorzaty 
Rabickiej- nauczycielki PSP w Zawadzkiem i instruktorki GOSiT. 
W warsztatach wzięło udział 33 uczestników – głównie  uczniowie 
z PSP w Zawadzkiem i dzieci przebywające na wakacjach w naszej 
miejscowości. Głównym organizatorem warsztatów był GOSiT 
w Zawadzkiem, Urząd Miejski w Zawadzkiem, przy współudziale 
Fundacji „Przestrzeń”. Warsztaty wsparli  sponsorzy: Urząd Miejski 
w Zawadzkiem,  Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, Laboratorium 
Analityczne – Pani Ewa Brenzlau oraz Państwo Joanna 
i Przemysław Klonz.  GOSiT w Zawadzkiem zapewnił  nagłośnienie 
i oświetlenie, udostępnił salę widowiskową, tak, że warsztaty mogły 
odbyć się w profesjonalnych warunkach. Celem warsztatów była 
integracja uczestników, nauka funkcjonowania w zespole 
i wspólnego działania, kształtowanie postaw odpowiedzialności za 
siebie i drugiego oraz nauka wzajemnego wsparcia oraz 
wielostronna aktywizacja uczestników; rozwijanie kreatywności, 
wyobraźni, kształcenie sprawności ruchowej, ekspresji 
niewerbalnej, doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, 
potrzebnych w procesie tworzenia dzieła teatralnego. Etiuda 
teatralna „Hutniczy BU(N)T w teatrze”, nawiązywała do dziedzictwa 
kulturowego i społecznego Zawadzkiego. Integracja grupy 
odbywała się na płaszczyźnie wieku, predyspozycji, wiedzy 
praktycznej oraz teoretycznej nt. teatru. Taka różnorodność, 
zarówno pod względem wieku (przedział wiekowy uczestników od 5 
– 12 lat),  wiedzy i umiejętności, była sporym wyzwaniem dla 
instruktorek prowadzących warsztaty , jak i dla samych 
uczestników. Pomimo różnic, udało się wytworzyć atmosferę 
współpracy, wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa. Uczestnicy 
w trakcie zajęć, jak i po warsztatach deklarowali bardzo dobre 

samopoczucie, aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wyrazili chęć 
uczestniczenia w następnej edycji warsztatów. Odkrywanie 
własnych możliwości, umiejętne moderowanie przez prowadzące 
dawało wiele satysfakcji obu stronom i było ważnym motorem 
działania każdego, 7 godzinnego!!, dnia pracy. Uczestnicy 
odkrywali, że ich możliwości są zaskakująco duże, że można 
inspirować się wzajemnie. Warto nadmienić, że w grupie doskonale 
odnalazła się Anica – dziewczynka, która nie posługiwała się 
j. polskim. Całe warsztaty, jak i tytułowa etiuda, spotkały się z bardzo 
dużym zainteresowaniem dzieci, rodziców i społeczności 
Zawadzkiego. Podjęte działania promocyjne przyniosły oczekiwany 
efekt w osobach zaangażowanych dzieci, zadowolonych rodziców, 
zapełnionej sali podczas Finału. Wśród widzów nie zabrakło 
Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego , sponsorów 
i przedstawicieli lokalnych mediów. Prezentowana etiuda „Hutniczy 
bu(N)t w teatrze” spotkała się z bardzo żywym odbiorem- 
zaskoczyła, zaintrygowała, wzruszyła i pobudziła do refleksji.

                                                        Materiał opracowany na 
podstawie artykułu Małgorzaty Rabickiej

Wspólne zgrupowanie tenisistów stołowych Zawadzkie – Braunschweig
 W dniach 9-13.08.2017 r. KTS MOKSIR 
Zawadzkie odbyło wspólne zgrupowanie 
z niemiecką młodzieżą.  Projekt obejmował 
wspólne treningi, zawody oraz spędzanie 
wolnego czasu poprzez wspólne wycieczki 
i  spotkania przy gr i l lu .  Młodzież 
porozumiewała się miedzy sobą w języku 
niemieckim lub angielskim.  To spotkanie 
było rewizytą zgrupowania, które miało 
miejsce w Zawadzkiem w ubiegłym roku 
w okresie wakacyjnym. Ubiegłoroczne 
spotkanie odbyło się po patronatem 
Burmistrza Zawadzkiego. W tym roku 
gospodarzem spotkania było niemieckie 
miasto, a współfinasowane było przez 
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży 
(PNWM).
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Burmistrz Zawadzkiego przyznał stypendia i nagrody 
 W dniu 1 września 2017 r. Burmistrz 
Zawadzkiego Mariusz Stachowski wręczył 
stypendia sportowe 6 sportowcom, którzy w 
poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe. Tegorocznymi 
stypendystami Burmistrza Zawadzkiego 
zostali: 
Julia Bartoszek, zawodniczka Klubu 
Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie, 
srebrna medalistka Mistrzostw Europy 
2016 European Youth Championships. 
Podczas XII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży zajęła II miejsce w grze 
drużynowej kadetek oraz III miejsce w grze 
podwójna kadetek. Julia jest członkiem 
Kadry Narodowej Juniorek PZTS.
Wiktoria Grejner, zawodniczka Klubu 
Karate Nidan w Zawadzkiem, złota 
medalistka w kumite drużynowym juniorek 
18-20 lat podczas Mistrzostw Europy 
Karate Shotokan.
Adam Bogdon ,  zawodn ik  K lubu  
Modelarskiego w Zawadzkiem. Zdobywca 3 
złotych medali podczas Mistrzostw Polski 
Modeli Pływających Redukcyjnych KL NS, 
w klasie F4B junior, w klasie F4C junior oraz 
w klasie F2A junior.
Artur Wisniowski, zawodnik Klubu 

Modelarskiego w Zawadzkiem. Zdobywca 
3

medali podczas Mistrzostw Polski Modeli 
Pływających Redukcyjnych KL NS, I 
miejsce w klasie F4A junior, II miejsce w 
klasie F4C junior oraz III miejsce w klasie F7 
junior.
Dawid Hadamek, zawodnik Klubu 
Modelarskiego w Zawadzkiem. Zdobywca 
srebrnego medalu podczas Mistrzostw 
Polski Modeli Pływających Redukcyjnych 
KL NS w klasie F4B junior.
Marce l i  Wosz ,  zawodn i k  K lubu  
Modelarskiego w Zawadzkiem. Zdobywca 
srebrnego medalu podczas Mistrzostw 
Polski modeli pływających Redukcyjnych 
KL NS w klasie F4A młodzik.
 Ponadto Burmistrz Zawadzkiego 
przyznał dwie nagrody sportowe trenerom. 
Otrzymali je Stanisław Fedor, wieloletni 
trener Klubu Tenisa Stołowego MOKSiR 
Zawadzkie. Aktualnie trener Julii Bartoszek 
oraz Zbigniew Sworeń, trener Klubu 
Karate Nidan, współorganizator licznych 
imprez sportowych oraz szkoleń i 
zgrupowań kadry klubowej. 
Wszystkim stypendystom i nagrodzonym 

składamy serdeczne gratulacje oraz 
życzymy kolejnych wysokich wyników 
sportowych w uprawianych dyscyplinach 
sportowych. 

Ogólnopolski Spływ Kajakowy Doliną Małej Panwi
 W miniony weekend odbył się XXII 
Ogólnopolski Spływ Kajakowy Doliną Małej 
Panwi 2017. To impreza z ponad ćwierć 
wieczną tradycją na Małej Panwi, 
nazywaną Amazonką Południa. Pomimo 
deszczowej pogody 45 uczestników 
przemierzało  Małą Panew rzekę, która 
płynie w swoim naturalnym korycie, nie 
zmienionym przez człowieka. 

Stanisław Fedor Zbigniew Sworeń Dawid Hadamek

Marceli Wosz Artur Wisniowski Julia Bartoszek

Adam Bogdon

mama Wiktorii Grejnermama Wiktorii Grejnermama Wiktorii Grejner
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Rozpoczął się rok harcerski i zuchowy w Zawadzkiem

 4  września 2017 r.  Burmist rz  
Zawadzkiego Mar iusz Stachowski  
uczestn iczy ł  w rozpoczęc iu  roku 
harcerskiego i zuchowego w Zawadzkiem. 
Do  g rona  p rzy ję to  5  zuchenek .  
W uroczystościach wzięli udział zuchy, 
harcerze, rodzice i ojcowie duszpasterze. 
Harcerki zaprezentowały się w nowych 
mundurach  u fundowanych  p rzez  
Burmistrza Zawadzkiego. 
Harcerstwo XXI wieku to już nie harcerstwo 
sprzed wojny. Zadaniem młodych ludzi 
w mundurach nie jest już walka o ojczyznę, 
czy opór wobec zaborcy. Teraz harcerstwo 
to organizacja, w której można zdobyć wiele 
umiejętności. Wystarczy jeden obóz, aby 
nauczyć się rozpalić ognisko, spakować 
po rządn ie  p lecak  na  wędrówkę ,  
przygotować samodzielnie prosty posiłek, 
przyszyć guzik. Nauczyć się też korzystać z 
mapy, wstawać bez zająknięcia w środku 
nocy, nie spóźniać się, działać w grupie. 
Harcerze przeżywają mnóstwo przygód: od 
spania w namiocie, przez przeprawę przez 
rzekę, po obóz. Harcerstwo to nie tylko las i 
ogniska. Z biegiem czasu w harcerskich 
szeregach dzieci  rozwi ja ją swoje 
umiejętności interpersonalne, logistyczne, 

zmysł organizacyjny. Harcerze uczą się 
zarządzać projektami, koordynować pracę 
zespołu i przemawiać do ludzi tak, żeby 
wszyscy słuchali. Pierwszą przygodę z 
harcerstwem mogą przeżyć już 6-7 letnie 
dzieci – stają się wtedy zuchami. Zuchem 
pozostaje się do 10. roku życia, kiedy to z 

gromady zuchowej dziecko przechodzi do 
drużyny harcerskiej i zostaje harcerzem. 
Na te ren ie  nasze j  gminy  dz ia ła  
1 Zawadczańska Drużyna Harcerek 
"Polana" im. Joanny Skwarczyńskiej 
„Szarotki”. Zbiórki zuchów odbywają się 
w Zawadzkiem w soboty o godzinie 12:00 
w harcówce (nad salą św. Anny przy 
kościele NSPJ). W tym roku zuchy 
„wędrować” będą po różnych krainach 
bajek, podczas ferii zimowych pojadą na 5 
dniowe zimowisko, a w lipcu na 10 dniowe 
kolonie zuchowe. Wszelkich informacji 
zainteresowanym udziela Aleksandra 
Matuszczak 536 945 816.  
Harcerki w Zawadzkiem spotykają się 
w poniedziałki o godzinie 17 w harcówce, 
a w Żędowicach w piątki o godzinie 17:00 
w szkole. Na ten rok zaplanowano wyjazd 
na 5 dniowe zimowisko w góry, biwak pod 
namiotami na Regolowcu oraz 3 
tygodniowy obóz podczas wakacji. W tym 
roku harcerki poznają techniki wiązania 
węzłów i ich zastosowania, nauczą się 
ciekawych szyfrów i Alfabetu Morsa, nie 
zabraknie strzelania z łuku i innych 
niesamowitych przygód. Kontakt dla 
chętnych Marta Ceglarek 502 980 013
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Podsumowanie turystycznego lata 2017 z OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem

 PTTK popu la ryzu je  w iedzę  o  
najbardziej atrakcyjnych turystycznie 
regionach Polski oraz promuje w kraju i 
zagranicą polski produkt turystyczny – 
turystykę aktywną.
PTTK stworzyło oryginalny model turystyki 
aktywnej. W naszym Towarzystwie można 
uprawiać właściwie wszystkie formy 
turystyki – pieszą nizinną i górską, kolarską, 
kajakową, żeglarską, konną, motorową, 
narciarską oraz podwodną. Każda z tych 
dyscyplin ma w strukturze Towarzystwa 
własną sieć Komisji Społecznych i Klubów, 
wykwalifikowaną kadrę i oryginalny system 
odznak. W ramach działalności komisji, 
klubów i oddziałów PTTK organizowane są 
tysiące rajdów, zlotów, spływów i innych 
imprez turystyczno-krajoznawczych, w 
których bierze udział w ciągu roku prawie 
milion osób, a ponad połowę wędrowców 
stanowi młodzież.” 
- www.pttk.pl – „Informacja o Polskim 
T o w a r z y s t w i e  T u r y s t y c z n o -
Krajoznawczym”.
Lato, to wg większości osób uprawiających 
aktywną turystykę, najlepszy okres na 
wyprawy.  Warunk i  a tmosferyczne 
pozwalają na uprawianie wielu form 
aktywności: wędrówek pieszych (nizinnych 
i  g ó r s k i c h ,  w  t y m  w s p i n a c z e k  
wysokogórskich), rajdów rowerowych, 
spływów kajakowych. Wakacyjne urlopy 
pozwalają na wyprawy wielodniowe, 
podczas których można przewędrować 
bardzo duże odcinki tras oraz zwiedzić 
sporą ilość atrakcyjnych miejsc.  
Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w 
Zawadzkiem włącza się w pełni w realizację 
wymienionych  celów PTTK w zakresie 
turystyki aktywnej i krajoznawstwa 
organizując, szczególnie w okresie letnim, 
różnorodne imprezy.
03.06. – odbył się  Rajd Młodzieży Szkolnej 
„Góry Opawskie 2017”. Ta cykliczna 
i m p r e z a  c i e s z y  s i ę  z n a c z n y m  
powodzeniem wśród młodzieży. Od kilku 
sezonów odwiedzamy różne masywy 
górskie,  co pozwala uczestnikom 
poznawanie różnych regionów – ich historii i 

walorów krajoznawczych. Co jakiś czas 
wracamy w jednak w „nasze” opolskie góry, 
wspinając się na „Kopę Biskupią”. 
10.06. – wspólnie z Biblioteką i Centrum 
K u l t u r y   w  K o l o n o w s k i e m  
zorganizowaliśmy imprezę składającą się z 
dwóch połączonych rajdów: IV Rajd 
Rowerowy „Śladami Petera Schrata”,IX Raj 
Rowerowy „Szlakiem Stawów Doliny Małej 
Panwi” . Formuła połączonych cztery lata 
temu imprez się sprawdza, o czym 
świadczy spora ilość uczestników. Jest to 
jedna z imprez popularyzujących nasze 
gminy: Zawadzkie i Kolonowskie.
08.07. – Rajd „Rododendrona. To już IX  
wyprawa łącząca (jak pozwalają warunki i 
stan wody w Małej Panwi) rajd kolarski i 
spływ kajakowy. Trasa wodniacka po rzece 
decyduje o wyborze mety rajdu – zwykle 
jest to któraś z przystani kajakowych 
usytuowanych nad Małą Panwią, a chwaląc 
nasze turystyczne zasoby – jest w czym 
wybierać. Wypożyczalni kajaków mamy w 
naszej okolicy kilka i świadczą one 
zazwyczaj kompleksową usługę (kajak, 
transport, dobry posiłek, niektóre także 
noclegi). 
1-4.07. – odbyła się, od wielu lat, nasza 
sztandarowa wyprawa górska w Tatry z 
bazą w Zakopanem. Po Tatrach można 
wędrować w nieskończoność. Tak uroczych 
gór zazdrości nam wielu turystów z innych 
krajów (sporą ich ilość spotykamy obecnie 
na szlakach). Do wyboru mamy dużą liczbę 
szlaków o różnej skali trudności, od śnieżek 
Pod Reglami, do Orlej Perci. W Tatry 
wybierają się z nami turyści o skrajnych 
możliwościach – spacerujemy po dolinach, 
ale zdobywamy także szczyty najwyższe ( 
w tym   roku grupa kolegów ponownie była 
na Rysach). Dodatkową atrakcją tej 
imprezy jest każdorazowo wyprawa z 
przewodnikiem w Tatry  Słowackie.
05.08.  – Czechy  cieszą się wśród naszych 
turystów ciągle dużą popularnością. 
Ciekawe regiony tego kraju można zwiedzić 
udając się z Zawadzkiego na jednodniową 
wycieczkę autokarową. Tym razem 
postanowiono odbyć spacer w chmurach, 

który możliwy jest w Resorcie Dolni Morava. 
To wyjątkowe przeżycie dla każdego. 
Wieża o wysokości 55 metrów znajduje się 
na zboczu góry Slamnik na wysokości 1116 
m n.p.m. Poprzez swoje położenie 
gwarantuje doskonałe widoki na cały 
Masyw Śnieżnika z malowniczą doliną rzeki 
Morawy. W oddali rysują się grzbiety 
Jeseników, Suchy Vrch i Karkonosze. Na 
szczyt wieży dostaniemy się pieszo po 
szerok ich i  łagodnych śc ieżkach 
przystosowanych także dla rodziców z 
wózkami, a także osób niepełnosprawnych. 
Wzdłuż ścieżki zamontowano liczne 
tabliczki informacyjne, które uczą i opisują 
krajobraz. Po zdobyciu najwyższego piętra 
mamy dwie możl iwości ,  zawrócić 
drewnianą ścieżką lub użyć bezpiecznie 
wyprofilowanej zjeżdżalni o długości 101 m. 
Dodatkowe atrakcje to tunele między 
piętrami oraz „gniazda” z sieci na 
wysuniętych tarasach. Pyszna zabawa – 
polecamy.
W drugiej część dnia postanowiliśmy 
zwiedzić Park Miniatur w Kłodzku. Park 
Miniatur Minieuroland, to rozciągający się 
na powierzchni 20 tys. m² obiekt, liczący 
obecnie ponad 40 miniatur, wzorowanych 
na słynnych budowlach z całego świata, a 
zwłaszcza Europy i Dolnego Śląska, w tym 
Kłodzka i okolic. Podziwiać można  
wykonane z niezwykłą starannością 
miniatury obiektów z czasów starożytnych, 
aż po budowle współczesnej architektury:  
jak drezdeński kompleks pałacowy 
Zwinger, paryski Łuk Triumfalny i wiele 
innych, ale także wrocławski Ratusz, czy 
też ogromna makieta Twierdzy Kłodzkiej. 
A wszystko w otoczeniu unikalnych 
g a t u n k ó w  d r z e w  i  k r z e w ó w ,  
sprowadzonych z Holandii i Belgii. 
 Wyprawa wymagała wielkiej sprawności, 
nie tylko z powodu jej części górskiej – do 
zdobycia i zobaczenia było bardzo dużo 
i brakowało trochę czasu.
24-27.08. –  „Toruń – Trójmiasto – Malbork”. 
Ta wycieczka krajoznawcza przejdzie 
chyba do historii. Wybrała się na nią grupa 
osób, wśród których byli tacy co nie widzieli 
jeszcze naszego morza, albo byli 
w Trójmieście wręcz kilkadziesiąt lat temu 
( p a m i ę t a j ą  c z a s y  u c z e s t n i c t w a  
w hutniczych koloniach w Pruszczu 
Gdańskim i odległe wycieczki zakładowe 
w te rejony). 
Zaczęliśmy jednak od trzech godzin postoju 
w Toruniu, które to miasto byłoby grzechem 
pominąć przejeżdżając w pobliżu. 
Uczestnicy wycieczki postanowili spędzić 
pobyt w Toruniu aktywnie zwiedzając 
miasto z przewodnikiem. Toruń przetrwał 
czasy I I  wo jny w s tan ie  n iemal  
nienaruszonym – jest co podziwiać. Kto 
może niech do tego miasta jedzie – bo 
warto.
Z Trójmiastem było dużo gorzej – Gdynia, 
Sopot, a szczególnie Gdańsk uległy bardzo 
dużym zniszczeniom wojennym. Wysiłek 
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rekonstrukcyjny sprawił jednak, iż miasta te są pięknie 
odbudowane, zabytki świetnie odnowione. Malownicze budowle 
Gdańskiej Starówki robią olbrzymie wrażenie, a sposób 
odrestaurowania zabytków i ich bogactwo, to prawdziwy kunszt. Do 
tego dodać należy koncert organowy w Katedrze Oliwskiej i spacer 
po przepięknie utrzymanym parku. Dodatkową atrakcją był rejs 
statkiem po Gdańskiej Stoczni na Westerplatte, gdzie zwiedziliśmy 
jedną z wartowni broniącej półwyspu przed atakiem Niemców we 
wrześniu 1939 r. oraz odbyliśmy spacer w pobliży ruin, 
zniszczonych atakiem, innych obiektów obronnych pod wyniosły 
pomnik poświęcony obrońcom wybrzeża. Wieczorny spacer starymi 
uliczkami Gdańska zwiedzanie tego miasta zakończył. Kolejny etap 
– Gdynia. Tam przy Wybrzeżu Kościuszkowskim zwiedziliśmy 
żaglowiec „Dar Pomorza”, niegdyś okręt szkolny Marynarki 
Wojennej. Zastąpiony obecnie przez inny żaglowiec „Dar 
Młodzieży”, który także stał w porcie. Nie pominęliśmy również 
„Gdyńskiego Akwarium” – urocze miejsce pokazujące faunę móż i 
oceanów. Mają tam pięknie urządzone akwaria morskie z rafami 
koralowymi i ich mieszkańcami – cudo. Kolejna dodatkowa atrakcja 
– rejs statkiem po gdyńskim porcie, a tam zacumowany jeden z 
największych statków wycieczkowych świata włoski 
„Costa Pacifica” – olbrzym. Kolejny punkt programu – molo w 
Sopocie i spacer po sławnym deptaku „Monciaku” - ulicy Monte 
Cassino, zwiedzanie Trójmiasta zakończył. 
Na czwarty dzień wycieczki zaplanowaliśmy zwiedzanie Zamku 
Krzyżackiego w Malborku. Olbrzymia budowla, robiąca kolosalne 
wrażenie. Zamek ciągle odbudowywany, w coraz lepszym stanie. W 
ostatnim czasie powstała tam pięknie zorganizowana zbrojownia, 
wyposażona w olbrzymią ilość dawnej broni. Duże wrażenie robi 

także przebudowana wystawa bursztynów – co tam można 
zobaczyć to zupełnie inna historia. Kto dawno nie widział zamku w 
Malborku powinien to zrobić ponownie – będzie bardzo zaskoczony 
zmianami.
Reasumując – Polska, to piękny kraj, który warto zwiedzać. A można 
to robić z powodzeniem z OZ/PTTK w Zawadzkiem. Zapraszamy na 
nasze wyprawy.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Sport
Piłka ręczna 

Ruszył nowy sezon
 Rozpoczęły się rozgrywki w I lidze piłkarzy ręcznych. W sezonie 
2017-18 zagra w niej 16 zespołów. W drużynie nie zagrają Denis 
Hertel, który zmienił barwy klubowe i zagra w drużynie Olimpu 
Grodków. Również Marceli Migała opuścił zespół i zagra w Virecie 
Zawiercie. Zespół uzupełnili zawodnicy z Gwardii Opole oraz Viretu 
Zawiercie. Do drużyny wrócił z Mielca Michał Krygowski. 
Inauguracyjny mecz zakończył się minimalna porażką 29:30 
(15:15). Spotkanie było bardzo wyrównane, jednak punkty zostały w 
Białej Podlaskiej. Bramki dla naszej drużyny zdobywali: Lesław 
Kąpa, Paweł Swat i Łukasz Całujek po 6, Dawid Mięsopust 4, Michał 
Krygowski, Sebastian Danysz i Kevin Kubillas po 2 oraz Paweł 
Zagórowicz 1. W Zawadzkiem drużynę zobaczymy 16 września 
2017. o godz. 18.00. Przeciwnikiem będzie zawsze groźna Olimpia 
Piekary Śląskie. Terminarz najbliższych spotkań przedstawia się 
następująco:
23.09.2017  Miedż Legnica  -   ASPR Zawadzkie
30.09.2017 ASPR Zawadzkie -   Czuwaj Przemyśl
07.10.2017 MKS Wieluń -   ASPR Zawadzkie
14.10.2017 ASPR Zawadzkie -   KS Uniwersytet Radom
04.11.2017 Ostrovia Ostrów Wkp.-   ASPR Zawadzkie
11.11.2017 ASPR Zawadzkie -   Moto Jelcz Oława  

Piłka nożna 

W Kl.B o punkty również trudno
  W historii klubu jest to najsmutniejszy okres. Drużyna seniorów 
po spadku do klasy B. również tam nie radzi sobie najlepiej. Zostały 
rozegrane 4 kolejki i na koncie dwa zwycięstwa oraz dwie porażki. 
W inauguracyjnym spotkaniu doznała porażki z Florentyną Nakło 
2:4. Następnie u siebie pokonali u siebie Orła Mokre Łany 2:0. W 3 
kolejce musiała uznać wyższość Tarnovii Tarnów Opolski 2:6. W 
ostatnim rozegranym meczu pokonała u siebie LZS Roźniątów 4:1 
i tabeli plasuje się na 7 miejscu na 14 startujących drużyn. 
W kolejnych meczach zagrają: 16.09 na wyjeździe z LKS Plonem 
Błotnica Strzelecka, następnie 24.09 o godz. 16.00 u siebie z LKS 
Błękitnimi Rozmierz, 01.10. wyjazd do LZS Staniszcz Wielkich, 
08.10. o godz. 15.00 u siebie zagra LKS Czarnymi Kalinów 
Kalinowice. Również drużyna młodzików po porażce w pierwszym 
meczu z MKS Gogolin 0:4 pokonała w derbach drużynę LZS 
Piotrówkę 7:0. W kolejnych meczach młodzicy zagrają 11.09. na 
wyjeździe z LKS Obrowiec. Kolejne mecze to 18.09. o godz.17.00 
u siebie z Chemikiem Kędzierzyn Koźle, wyjazd 25.09. do LKS 
Victoria Żyrowa a 02.10. o godz.16.30 u siebie z LZS Piomar 
Przywory. Mecze drużyn rozgrywane są w poniedziałki. W grupie 
występuje 12 drużyn.

Wakacyjna muzyczna promenada w Zawadzkiem
Przez 2 wakacyjne miesiące na scenie przed Kinoteatrem w 
Zawadzkiem rozbrzmiewały największe przeboje muzyki 
rozrywkowej i biesiadnej. To pierwsza tego typu wakacyjna 
inicjatywa GOSiT-u, skierowana do mieszkańców i przebywających 
w naszym mieście gości. Na lokalnej scenie, podczas czterech 
koncertów, zaprezentowały się znane już naszej publiczności 
wokalistki: Klaudia Budner, Marzena Rakowska oraz uczennice 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem: Natalia Stranc i 
Hanna Elektorowicz. Marzena i Klaudia , z dużą charyzmą, 
zmierzyły się ze światowymi hitami, Klaudia zaprezentowała też 
publiczności swoje autorskie utwory. Hanna i Natalia zachwyciły 

publiczność brawurowym wykonaniem przebojów swoich 
ulubionych wokalistek, m.. in.: N Szroeder, E. Farny, S. Grzeszczak, 
E. Lisowskiej. Podczas koncertów nie zabrakło momentów 
lirycznych – Natalia Stranc poruszyła serca słuchaczy, śpiewając 
niezwykle subtelnie i wzruszająco piosenkę „Mały Książę i róża”, 
natomiast Hanna Elektorowicz wywołała ogromne emocje, 
magicznie śpiewając piosenkę L. Cohena „Halleluja”.  Po zmroku o 
dobry nastrój zgromadzonych, w rytmie muzyki biesiadnej, dbał 
zespół ADMIX.

 Małgorzata Rabicka
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 Tenis Stołowy 

Miała być I liga a nie ma nawet II ligi
Drużyna kobiet w minionym sezonie walczyła o awans do I ligi. Po 
zwycięstwie w pierwszym meczu barażowym  z MKS Rokita Brzeg 
Dolny 6:4, w rewanżu uległa 2:8. W nowym sezonie niestety 
drużyny nie zobaczymy w rozgrywkach II ligi. Odeszła z klubu 
Agata Paszek, a inne zawodniczki rozpoczęły naukę w szkołach 
średnich oraz studia w miejscowościach, które nie pozwalają na 
systematyczne treningi. Jest grupa młodych zawodniczek na czele 
z Julią Bartoszek, będą one grały tylko w rozgrywkach 
indywidualnych. Drużyna męska nadal gra w III lidze, rozgrywki 
rozpoczyna 15.09. wyjazdowym meczem LZS Odrą Katy Opolskie 
II. U siebie zagra 22.09. (piątek) o godz. 18.00 z MGOK Gorzów 
Śląski. W kolejnych meczach zagrają 29.09 na wyjeździe z Lwem 
Głubczyce a 06.10. o godz. 18.00 u siebie z LZS Victorią 
Chróścice.

Skat

Gorące lato ze skatem
W klubach naszego miasta okres lipca i sierpnia to albo przerwa 
w treningach albo przygotowania do nowego sezonu. Zawodnicy 
sekcji skata GOSiT Zawadzkie mieli bardzo dużo okazji do 
zaprezentowania swoich umiejętności. Tradycyjnie zostało 
rozegranych 11 turniejów pod umowna nazwą „Puchar Lata 2017” 
Najlepszy okazał się zawodnik LKS Mechanik Kochcice Piotr  
Koziorowski z wynikiem 18688 pkt. Na 2 miejscu uplasował się 
nasz zawodnik Antoni Świtała, który cały czas zagrażał liderowi, 
jednak uzyskał wynik o 473 pkt. gorszy. W czołowej 10-tce 
zawodnicy GOSiT-u zajęli następujące miejsca: 4. Leopold 
Dybowski 16162 pkt. 5. Ernest Bryłka 16148 pkt. 8. Franciszek 
Świtała 14837 pkt. Sklasyfikowanych było 26 zawodników.
W miesiącu lipcu i sierpniu zostały rozegrane XIX Mistrzostwa 
Gminy Zawadzkie. Mistrzostwa składały się z trzech turniejów 
rozegranych w Kielczy, Żędowicach oraz Zawadzkiem. W Kielczy 
zagrało 62 zawodników. Najlepszy okazał się zawodnik Skata 
Lubliniec Roman Skubała z wynikiem 3055 pkt. Nasz najlepszy 
zawodnik Ernest Bryłka zajął 11 miejsce z wynikiem 2292 pkt. W 
Żędowicach zagrał 67 zawodników, zwyciężył Andrzej Pijanka 
(Victoria Tranzyt Chróscice) 3013 pkt. Na 6 miejscu uplasował się 
Antoni Świtała 2659 pkt. Decydujący finałowy turniej został 
rozegrany w kinoteatrze w Zawadzkiem. Zagrało 65 zawodników. 
Zwyciężył zawodnik GOSiT-u Zawadzkie Leopold Dybowski 
z wynikiem 3008 pkt. W klasyfikacji końcowej najlepszym okazał 
się zawodnik LZS Ligota Dolna Józef Knopik, który zgromadził 
7197 pkt., wyprzedził ubiegłorocznego mistrza Jerzego 
Trzeciakowskiego (Lech Kędzierzyn Koźle) 7189 pkt. oraz 
Franciszka Czakaja (LZS Leśnica) 6881 pkt. Honor naszej sekcji 
obronił Antoni Świtała, który został sklasyfikowany na 9 miejscu z 
wynikiem 6388 pkt. Nagrody wręczał Przewodniczący Rady 
Miasta Stanisław Kiełek. W tegorocznych mistrzostwach wzięło 
udział 81 skaciorzy. W minionym okresie zostały rozegrane 3 
turnieje Grand Prix Polskiego Związku Skata. W V turnieju 
rozegranym w Złotowie najlepszy z zawodników GOSiT-u okazał 
się Ernest Bryłka, który zajął 6 miejsce. W gronie nagrodzonych 
znalazł się na 41 miejscu Franciszek Świtała. Startowało 287 
zawodników. W VI turnieju również w Złotowie zagrało 289 
zawodników, a jedyny w gronie nagrodzonych na 57 miejscu 
uplasował się Ernest Bryłka. Kolejny VII turniej został rozegrany w 
Chudowie w gminie Gierałtowice. Zagrało w nim 344 zawodników. 
Na 28 miejscu uplasował się Franciszek Świtała i wyraźnie 
awansował w klasyfikacji Grand Prix PZSkat. Klasyfikacja GP jest 
eliminacja do przyszłorocznych mistrzostw Polski do których 
awans uzyskuje 120 zawodników. W tym gronie jest 3 zawodników 
GOSiT-u. Na 16 miejscu sklasyfikowany jest Ernest Bryłka, 18 jest 
Franciszek Świtała, a 96 miejsce zajmuje Leopold Dybowski. 
Aktualnie sklasyfikowanych jest 626 zawodników. Do rozegrania 
zostały jeszcze 2 turnieje.
W Strzelcach Opolskich został rozegrany V Grand Prix Opolskiego 
Związku Skata, którego organizatorem była sekcja skata GOSiT 
Zawadzkie. W turnieju zagrało 64 zawodników a najlepszy okazał 
się Józef Pudełek (Skat Kolonowskie) 3475 pkt. Na 5 miejscu 

uplasował się Antoni Świtała z wynikiem 2903 pkt. Po 5 turniejach do 
finałowej 16-tki z naszej sekcji kwalifikuje się 4 zawodników. 
Prowadzi Andrzej Pijanka (Victoria Tranzyt Chróścice) 457 pkt. Na 6 
miejscu sklasyfikowany jest Leopold Dybowski 397 pkt. ósmy jest 
Marek Wyszkowski 347 pkt. 13. Antoni Świtała 310 pkt. a 16 Ernest 
Bryłka 299 pkt. Do rozegrania pozostały 2 turnieje. 
W Żorach została rozegrana 5 kolejka ligowa. Nasza drużyna 
występująca w I lidze spisała się dobrze zdobywając 14 pkt. 
i w tabeli z 13 miejsca po 4 kolejkach awansowała na 8. Drużyna 
grała w składzie (w nawiasie zdobyte punkty): Leopold Dybowski 
(3466), Franciszek Świtała (3151), Antoni Świtała (2643) oraz 
Marek Wyszkowski (2548). Do zakończenie rozgrywek pozostała 1 
kolejka, która zostanie rozegrana 22 października 2017 r., 
w Przyszowicach.  Rozpoczęły się mistrzostwa sekcji w sezonie 
2017-2018. Został rozegrany pierwszy turniej w którym zagrało 21 
zawodników. Dobrze rozpoczęli mistrzostwa nasi zawodnicy, wygrał 
Marek Wyszkowski 1978 pkt. na 3 miejscu uplasował się Józef 
Waloszek 1942 pkt. a 4 miejsce zajął Leopold Dybowski 1909 pkt. 
Turnieje odbywają się w czwartki o godz. 17.30 w lokalu po byłej 
kawiarni przy Hali Sportowej.

Franciszek Świtała
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