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Spotkanie z uczestnikami 
Wyszehradzkich Gier Sportowych 

 W dniach 28 – 31 maja 2018 r. w Dubnicy nad Wagiem odbyła się 
II edycja „WYSZEHRADZKICH GIER SPORTOWYCH”. W Ośrodku 
Oliwa Resort Trenčianska Teplá spotkały się drużyny ze 
słowackiego miasta Dubnica nad Wagiem,  czeskich Otrokovic, 
węgierskiego Vacu i Zawadzkiego. Więcej na stronie 20.

Święto Policji to dzień wyjątkowo doniosły, w którym istnieje szczególna okazja by wyrazić wdzięczność 
i uznanie funkcjonariuszom Policji oraz wszystkim pracownikom cywilnym, za bezcenną wartość jaką 
wnosicie Państwo w codzienne życie mieszkańców naszej Gminy. Życzę Państwu samych sukcesów 

w służbie, dobrego zdrowia, optymizmu oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym jak
 i zawodowym. Oby  trudna i odpowiedzialna służba była dla Was źródłem satysfakcji, a Waszym 

działaniom towarzyszyła ludzka przychylność. Składam także najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody 
ducha i wszelkiej pomyślności policyjnym emerytom i rencistom. Pamiętamy, że to także dzięki Waszej 

pracy mieszkańcy mogą czuć się dzisiaj bezpiecznie.

    Przewodniczący           Burmistrz Zawadzkiego
     Rady Miejskiej w Zawadzkiem               Mariusz Stachowski
    Stanisław Kiełek      

Zapraszamy na Dożynki Gminne do Kielczy 1 - 2 września 2018 r. 

Miejscowe plany zagospodarowania 

 13 czerwca 2018 r. w sali budynku Centrum Informacji 
Turystycznej (były Kinoteatr) przy ul. Dworcowej 3a w Zawadzkiem 
odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miasta Zawadzkie. W dyskusji wzięło udział ok. 10 mieszkańców 
Zawadzkiego , którzy mogli porozmawiać z urbanistami - autorami 
projektu planu i wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości. Do dnia 20 
lipca 2018 r. jest możliwość składania uwag do ww. projektu planu.  
W kolejnym etapie złożone uwagi zostaną rozpatrzone przez 
Burmistrza Zawadzkiego a następnie projekt planu wraz z listą 
nieuwzględnionych uwag zostanie przedłożony Radzie Miejskiej 
w Zawadzkiem w celu jego uchwalenia.

Podziękowanie dla sponsorów Dni Gminy Zawadzkie 2018
W imieniu Władz Samorządowych oraz mieszkańców gminy 

Zawadzkie i gości składamy serdeczne podziękowania 
za wsparcie tegorocznych obchodów Dni Gminy Zawadzkie 2018.

Jesteśmy wdzięczni za to, że identyfikujecie się Państwo 
z gminą Zawadzkie

i pomagacie w kształtowaniu jej pozytywnego wizerunku.

Życzymy Państwu wielu sukcesów i satysfakcji 
z wykonywanej pracy.

 Burmistrz Zawadzkiego   Dyrektor GOSiT
   Mariusz Stachowski    Tomasz Górski

Sponsorzy:

NADLEŚNICTWO ZAWADZKIE
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAWADZKIEM

TECHNODREW POLSKA Sp. z o.o.
ZAW – KOM Sp. z o.o.

UNIMOT S.A.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”

TECHNOSERWIS WANDA PIECUCH
KRĘGIELNIA OAZA

P.U.H. „AMPER: JERZY SZUMSKI
„IZMAR” MAREK MROHS

OSWALD ARENA
SIŁOWNIA „MAXIMUS”

SKLEP „SENSEI”
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Burmistrz informuje

XLIII Sesja Rady Miejskiej
 W dniu 25 czerwca 2018 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Miejskiej. 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zostały uchwalone 
następujące uchwały:
1) Nr XLIII/379/18 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 
bilansu gminy Zawadzkie za 2017 r. (14 głosów „za”);
2) Nr XLIII/380/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
Zawadzkie za 2017 r. (14 głosów „za”);
3) Nr XLIII/381/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy 
Zawadzkie za 2017 r. (14 głosów „za”); 
4) Nr XLIII/382/18 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r. (14 
głosów „za”);
5) Nr XLIII/383/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice(14 głosów 
„za”); 
6) Nr XLIII/384/18 w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem na 
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem oraz nadania nowego brzmienia 
statutowi tej instytucji (14 głosów „za”);
7) Nr XLIII/385/18 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
zaległości czynszowych (13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”);
8) Nr XLIII/386/18 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
zaległości czynszowych (13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”);
9) Nr XLIII/387/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrzowi Zawadzkiego (12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący się”);
10) Nr XLIII/388/18 w sprawie ustalenia na ternie gminy Zawadzkie 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 
miejscu sprzedaży (14 głosów „za”);
11) Nr XLIII/389/18 w sprawie określenia zasad usytuowania na 
terenie gminy Zawadzkie, miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych (14 głosów „za”);
12) Nr XLIII/390/18 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy 
Zawadzkie (14 głosów „za”);
13) Nr XLIII/391/18 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia 
gminnej jednostki organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej 
pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem (14 
głosów „za”);
14) Nr XLIII/392/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/17 
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (10 głosów „za”, 4 
głosy „wstrzymujące się”);
15) Nr XLIII/393/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej w Zawadzkiem (14 głosów „za”).
Podczas sesji radni udzielili absolutorium dla działań burmistrza w 
przedmiocie wykonania budżetu gminy za rok 2017. Absolutorium 
jest oceną wystawianą przez radnych burmistrzowi za wykonanie 
budżetu w roku poprzednim. 
Podsumowanie roku budżetowego to jeden z najważniejszych 
momentów każdego samorządowca. Serdecznie dziękuję radnym 
Rady Miejskiej w Zawadzkiem za udzielenie mi absolutorium za 
ubiegły rok - Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski.
Wszystkie uchwały podjęte na sesji dostępne są na stronie 
www.bip.zawadzkie.pl. 

BRM 

Remont cząstkowy dróg gminnych

 W dniu 25.06.2018 r. została podpisana umowa z firmą PUH 
„DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa na przeprowadzenie 
remontu dróg będących w zarządzie gminy Zawadzkie. Remont 
cząstkowy dróg gminnych obejmuje:
1) remont cząstkowy dróg masą mineralno-asfaltową na gorąco;
2) remont cząstkowy dróg emulsją i grysami z wykorzystaniem 
remontera typu Patcher;
3) remont nawierzchni asfaltowej poprzez wymianę warstwy 
ścieralnej nawierzchni;
4) remont cząstkowy chodnika;
5) remont cząstkowy jezdni z kostki betonowej wraz z podbudową;
6) remont nawierzchni chodnika poprzez odbudowę;
7) wymianę krawężnika;
8) ustawienie krawężnika;
9) remont cząstkowy nawierzchni poprzez uzupełnienie wyboju 
tłuczniem i podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową 
i grysami kamiennymi;
10) regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych;
11) karczowanie pni z odbudową chodnika;
12) remont cząstkowy dróg poprzez wykonanie podbudowy 
i podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami 
kamiennymi.
Ponadto przedmiotowe zadanie obejmuje dostawę materiałów 
p o t r z e b n y c h  d o  r e a l i z a c j i  w / w  r o b ó t  o r a z  w y w ó z 
i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego 
realizacji. Ostateczny termin wykonania usługi ustalono na dzień 
31.08.2018 r. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 
za wykonaną usługę: 231.789,54 zł brutto.

Plac zabaw w Kielczy

 Jak już informowaliśmy w sołectwie Kielcza ostanie utworzony 
plac zabaw. Na lokalizację wybrano teren przy remizie OSP Kielcza. 
Zakończyły się prace związane z przygotowaniem terenu pod 
urządzenia zabawowe. Na początku lipca zostaną ustawione niżej 
wymienione urządzenia zabawowe:
a) gra światowid,
b) wieża strażacka ze ścianką wspinaczkową i ślizgiem, 
c) puzzle strażackie,
d) zjazd linowy,
e) tor przeszkód , obejmujący:
ź płotki,
ź równoważnię,
ź slalom,
ź mostek linowy,
przejście typu małpi gaj,
f) drabinka ukośna,
g) huśtawka podwójna,
h) piaskownica,
i) huśtawka wagowa, 
j) karuzela – 1 kpl.;
W kolejnym etapie zostanie wykonane ogrodzenie oddzielające 
teren remizy od placu zabaw.

Rekrutacja do przedszkoli i plany samorządu

 Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli 
w gminie Zawadzkie. Z uwagi na to, iż chętnych jest więcej niż 
miejsc, już w maju br. zapadła decyzja o uruchomieniu czwartego 
oddziału przedszkolnego w miejsce dotychczasowego oddziału 
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żłobkowego w Przedszkolu Nr 3 w Zawadzkiem. Ponieważ nie 
zaspokoi to niezbędnego zapotrzebowania, trwają działania 
związane z ewentualnym uruchomieniem oddziału przedszkolnego 
w budynku szkoły podstawowej w Zawadzkiem, dotyczące 
oszacowania kosztów przedsięwzięcia tj. dostosowania 
pomieszczeń do obowiązujących wymagań technicznych, 
higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych. Decyzja w tej 
sprawie zapadnie w najbliższym czasie.

Krótko o RODO 

 25 maja 2018 r. weszło  w życie RODO, czyli unijne 
rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
Nowe przepisy dotyczą każdego podmiotu działającego na terenie 
Unii Europejskiej, począwszy od jednoosobowych działalności 
gospodarczych po duże międzynarodowe korporacje. Głównym 
celem RODO jest potwierdzenie faktu, że ochrona danych 
osobowych jest podstawowym prawem każdego obywatela. 
Rozporządzenie wprowadza szereg korzyści dla osób prywatnych, 
w tym większą transparentność w odniesieniu do użycia danych 
osobowych, tj. nakazuje upowszechnienie informacji kto, kiedy 
i w jakim procesie wykorzystał poszczególne dane. Wg RODO dane 
osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, 
pozwalająca na określenie jej tożsamości, np. imię i nazwisko, 
PESEL, adres e-mail, IP komputera).   Dodatkowo RODO określa 
dane szczególne, tj. dotyczące zdrowia, poglądów politycznych czy 
orientacji seksualnej, które muszą być szczególnie chronione. 
W związku z powyższym rozporządzenie wprowadziło przepisy, 
które ułatwiają obywatelom kontrolę przepływu i wykorzystania ich 
danych. Są to między innymi:
1) prawo do usunięcia danych, czyli prawo do bycia zapomnianym 
(art. 17 RODO) – dane osób, które sobie tego życzą, będą musiały 
zostać niezwłocznie i w całości usunięte z systemów administratora. 
Co więcej, dotyczy to także kopii, linków i dokumentacji papierowej, 
na przykład skanów czy wydruków e-maili By skorzystać z prawa do 
bycia zapomnianym, wystarczy, że spełniony będzie jeden 
z poniższych warunków:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały 
zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie 
istnieje podstawa prawna, by nadal przetwarzać dane,
- osoba wnosi sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1) oraz nie istnieją 
uzasadnione prawnie podstawy przetwarzania lub osoba 
przeciwstawia się przetwarzaniu danych w zakresie marketingu 
bezpośredniego,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług 
społeczeństwa informacyjnego (e-handel, social media) osobom 
poniżej 16 lat. 
RODO przewiduje warunki, kiedy nie będzie możliwości, by 
skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Dotyczy to sytuacji, 
w których przetwarzanie danych jest niezbędne:
- by skorzystać z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
- by wywiązać się z prawnego obowiązku wymagającego 
przetwarzania na mocy prawa UE lub prawa państwa 
członkowskiego, lub do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznych czy ramach sprawowania władzy 
publicznego,
- z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia 
publicznego,
- do celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań 
naukowych lub historycznych lub celów statystycznych, gdy prawo 
do usunięcia danych uniemożliwi lub utrudni realizację takiego celu,
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2) prawo do przenoszenia danych - zgodnie z tą normą, każda 
osoba ma prawo do otrzymania danych osobowych, które 

dostarczyła administratorowi. Administrator ma przekazać dane 
osobowe w ustrukturyzowanym formacie (np. w pliku pdf), tak aby 
możliwy był ich odczyt komputerowy. Przekazanie danych 
osobowych będzie obejmowało nie tylko dane osobowe podane np. 
przy zawieraniu umowy, ale także inne dane osobowe 
wygenerowane w trakcie obowiązywania umowy. 
3) wzmocnione prawo dostępu i wglądu w dane - osoba, której 
dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego 
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są 
n ieprawid łowe oraz  ma prawo żądan ia  uzupe łn ien ia 
niekompletnych danych osobowych. 
RODO wprowadza również obowiązek zgłaszania naruszeń. 
W ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia mogącego skutkować 
zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone, 
trzeba zgłosić się do właściwego organu nadzoru. Jeżeli naruszenie 
może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osoby, również niezwłocznie powiadamia się osobę, której dane 
dotyczą o tym naruszeniu. 
Ponadto wspomnieć należy o tym, że każda osoba, której dane 
dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli 
sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza 
przepisy RODO, prawo do skutecznego środka ochrony prawnej 
przed sądem, oraz prawo do odszkodowania.

ABI w UM Zawadzkie  J. Zawadzka  

Spotkanie  z  przedstawicie lami  organizacj i 

pozarządowych

 Burmistrz Zawadzkiego spotkał się z przedstawicielami 
organizacji działających w zakresie kultury i sportu w celu 
zapoznania ich z nową koncepcją organizacyjną Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem oraz Gminnego Ośrodka 
Sportu i Turystyki. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
radnym zostanie przedłożona uchwała dotycząca zmiany statutu 
biblioteki, która, jako instytucja kultury, przejmie wszystkie zadania 
związane z organizowaniem i prowadzeniem zadań z zakresu 
kultury. GOSiT będzie jednostką odpowiedzialną za utrzymanie 
obiektów sportowych, organizację sportu i turystki w naszej gminie.

Remont zabytkowej kapliczki w Żędowicach
 Wykonawca robót rozpoczął 
prace związane z ułożeniem pokrycia 
dachowego z gontu drewnianego. 
Zakończono etap prac związany 
z  wykonan iem remon tu  w ięźby 
dachowej ,  wykonaniem izo lac j i 
p o z i o m y c h  ( p o d c i ę c i e  m u r u ) , 
wykonaniem tynków zewnętrznych 
i  wewnętrznych,  wymianą drzwi 
wejściowych do kapliczki. Ponadto 
został odnowiony istniejący ołtarz, 
uzupełniono gzymsy, zamontowano 
nowe obróbki blacharskie.
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Stypendia i nagrody sportowe przyznane 

 Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski zaprosił do Urzędu 
Miejskiego sportowców i trenerów, którzy w 2017 roku osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe oraz otrzymali stypendia i nagrody 
sportowe. Wyróżnienia te przyznane zostały w oparciu  o wytyczne 
określone w Uchwale Nr XXXII/304/17 Rady Miejskiej 
w Zawadzkiem z dnia 26 czerwca 2017 r. Tegorocznymi 
stypendystami Burmistrza Zawadzkiego zostali:
Adam Bogdon – I I  w icemis t rz  w k las ie  F4A Senior 
na Mistrzostwach Świata Modeli Pływających Redukcyjnych KL NS, 
laureat I miejsca w klasie F4C Senior, I miejsca w klasie F4B Senior 
oraz II miejsca w klasie F4A Senior podczas Mistrzostw Polski 
Modeli Pływających Redukcyjnych KL NS.
Dawid Hadamek - Mistrz Świata w klasie klasa F4B Junior podczas 
Mistrzostw Świata Modeli Pływających Redukcyjnych KL NS, Mistrz 
Polski w klasie F4A junior oraz Mistrz Polski w klasie F4B junior 
podczas Mistrzostw Polski Modeli Pływających Redukcyjnych KL 
NS.
Krzysztof Wasik - powołany do kadry narodowej na 2017 rok 
w modelarstwie pływającym.
Szymon Czech - II wicemistrz w klasie F4C Junior podczas 
Mistrzostwa Świata Modeli Pływających Redukcyjnych KL NS.
Marceli Wosz - Wicemistrz Polski II w klasie F4A junior 
na Mistrzostwach Polski Modeli Pływających Redukcyjnych KL NS.
Julia Bartoszek – zdobyła III miejsce w grze pojedynczej juniorek 
na Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorek 
i Juniorów w Tenisie Stołowym, członek Kadry Narodowej Juniorek 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Wiktoria Grejner - członek kadry narodowej juniorek Polskiego 
Związku Karate.
Szymon Sprancel – zdobył II miejsce w konkurencji kumite 
indywidualnym juniorów młodszych (-57 kg) na Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate 
WKF.
Robert Mraz – zdobył III miejsce w konkurencji kata drużynowego 
juniorów na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów 
i Młodzieżowców w Karate WKF.
Dominik Guzdek – zdobył III miejsce w konkurencji kata 
drużynowego juniorów na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate WKF.
Ponadto Burmistrz Zawadzkiego przyznał dwie nagrody sportowe. 
Otrzymali je Marta Lityńska, wieloletnia trenerka w Klubie Tenisa 
Stołowego MOKSiR Zawadzkie, aktualnie trenerka Julii Bartoszek 
oraz Seweryn Michna, który zdobył III miejsce w klasa F4B junior 
podczas Mistrzostw Polski Modeli Pływających Redukcyjnych KL 
NS.
Wszystkim stypendystom i nagrodzonym składamy serdeczne 
gratulacje oraz życzymy kolejnych wysokich wyników sportowych 
w uprawianych dyscyplinach sportowych.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 22 czerwca dla 668 uczniów szkół prowadzonych przez gminę 
Zawadzkie po raz ostatni w roku szkolnym zabrzmiał szkolny 
dzwonek. 
Po wielu miesiącach nauki i wytężonej pracy nadszedł czas 
wytchnienia i zasłużonego odpoczynku. Rozpoczęły się jedne 
z najdłuższych wakacji, które potrwają 73 dni.

Wszystkim uczniom gratulujemy wyników w nauce, osiągnięć oraz 
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. 
Absolwentom szkół gimnazjalnych życzymy powodzenia na 
dalszych etapach edukacyjnych. Nauczycielom dziękujemy za 
e fek tywną  p racę  dydak tyczną  i  wychowawczą  o raz 
zaangażowanie, a pracownikom administracyjno-obsługowym 
dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków i dbałość 
o prawidłowe funkcjonowanie placówek.
Wszystkim życzymy wspaniałych, słonecznych, a przede wszystkim 
b e zp i e czn ych  w a ka c j i ,  p e ł n ych  c i e ka w ych  p r ze żyć 
i niezapomnianych wrażeń. 

Pierwsza zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

w formie MPSZOK za nami

 Szukając sposobu na obniżenie kosztów funkcjonowania 
gospodarki odpadami w naszej  gminie, aby uniknąć konieczności 
podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
którą ponoszą właściciele nieruchomości zamieszkałych, podjęto 
decyzję o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w formie tzw. 
MPSZOK (Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych). Pierwsza taka zbiórka odbyła się w połowie 
czerwca.  Pomimo wielu obaw ze strony mieszkańców o  przebieg 
zbiórki, przyznać należy, iż ta przebiegała sprawnie i bez większych 
zakłóceń. W tym miejscu dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 

którzy oddawali odpady wielkogabarytowe, za cierpliwość 
i zrozumienie, a także za okazaną pomoc sąsiedzką w załadunku 
i przetransportowaniu odpadów do punktu zbiórki.
Zbiórka ta przyniosła także dodatkowe korzyści:
- czyste miasto i gmina w trakcie prowadzenia zbiórki –  sterty 
odpadów nie zalegały przed domami, a także odpady nie były 
porozrzucane po ulicach;
- segregacja zbieranych odpadów podczas zbiórki – oddzielnie  
elektrośmieci, meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
- dodatkowa akcja informacyjna nt. segregacji odpadów – 
pracownicy obsługujący MPSZOK informowali o rodzajach 
odpadów, które można oddawać podczas zbiórki i jak postępować 
z odpadami, które nie są objęte zbiórką;
- wzrost liczby deklaracji „śmieciowych” – śmieci nie były 
podrzucane, gdyż koniecznym było wylegitymowanie się 
wnoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami;
- sprawniejsze przeprowadzenie zbiórki– brak konieczności 
wracania po kilka razy do tych samych miejsc z uwagi na 
dostawianie odpadów przez mieszkańców.
Apelujemy także do mieszkańców, aby w terminach wyznaczonych 
zbiórek przestrzegać ściśle wyznaczonych godzin , tj. od 10:00 do 
18:00. Powyższe pozwoli uniknąć niepotrzebnego zamieszania 
i frustracji, a także pozwoli na sprawne zorganizowanie MPSZOKA 
i przebieg zbiórki. Prosimy także aby nie przywozić odpadów 
w miejsce zbiórki w inne dni oraz po godzinach zbiórki, gdyż 
każdorazowo takie zdarzenie zgłaszane jest na policję w celu 
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wykrycia i ukarania sprawcy. Składowanie odpadów w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych jest czynem karalnym.
Następny termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
i budowlanych  wyznaczono na listopad. Dokładne daty i miejsca 
zbiórek podano w harmonogramach zbiórek. 

Przetarg na sprzedaż drewna opałowego

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że dnia 11 lipca 2018 r. o godz. 
1230 odbędzie się przetarg na sprzedaż drewna opałowego. Cena 
za 1 m3 drewna wynosi 50 zł netto. 
Drewno ujęte w przetargu podzielono na pięć stosów:
stos Nr I (olcha, wierzba) – masa: 8,52 m3, cena: 426,00 zł netto,
stos Nr II (sosna, dąb, brzoza) – masa: 1,60 m3, cena: 80,00 zł netto,
stos Nr III (olcha) – masa: 1,92 m3, cena: 96,00 zł netto,
stos Nr IV (robinia, żywotnik, świerk, klon, dąb) – masa: 3,81 m3, 
cena: 190,50 zł netto,
stos Nr V (brzoza, dąb, robinia, klon) – masa: 5,36 m3, cena: 268,00 
zł netto.
Pisemne oferty można składać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem 
do dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 12:00.
Dodatkowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem pod nr tel. 77 46 23 142 lub 77 46 23 146.

Basen Letni 

 Od 1 lipca zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież szkolną do 
korzystania z Basenu Letniego przy ul. Powstańców Śląskich. 
Basen będzie czynny codziennie w godzinach 10:00-17:00. 
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych godziny 
otwarcia zostaną skrócone.  Nad bezpieczeństwem kąpiących się 
czuwać będzie na zmianę 2 ratowników.  Przypominamy 
o konieczności posiadania odpowiednich strojów kąpielowych 
i obowiązku stosowania się do poleceń ratownika. W ramach 
przygotowania do sezonu letniego zostały wykonane drobne 
naprawy konserwacyjne w zakresie uzupełnienia powstałych 
ubytków powierzchni ścian i dna oraz malowanie basenów, a także 
urządzeń zabawowych. W tym samym terminie zostanie 
uruchomiony brodzik dla dzieci na placu rekreacyjnym Nowe 
Osiedle.  

Gmina sprzedaje lokale  

 Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 r. 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ulicy Dębowej 13 
w Zawadzkiem, zostały wywieszone, na okres 21 dni, wykazy lokali 
stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych: 
- lokalu użytkowego Nr 7 w budynku przy ul. Szpitalnej 1 
w Zawadzkiem – wraz z udziałem wynoszącym 7215/42448 części 
w nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 405/9 z mapy 2, obręb 
Zawadzkie, 
- lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku przy ul. Waryńskiego 9 
w Zawadzkiem – wraz z udziałem wynoszącym 9613/20265 części 
w nieruchomości złożonej z działek Nr: 392/5, 392/6, 392/7, 392/8 
z mapy 2, obręb Zawadzkie, 
- lokalu mieszkalnego Nr 14 w budynku przy ul. Opolskiej 48 
w Zawadzkiem – wraz z udziałem wynoszącym 4493/102989 części 
w nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 460/6 z mapy 2, obręb 
Zawadzkie, 
- lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku przy ul. Nowe Osiedle 1 
w Zawadzkiem – wraz z udziałem wynoszącym 4171/133656 części 
w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 415/8 z mapy 1, 
obręb Zawadzkie. 
Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do Zarządzeń 
Burmistrza Zawadzkiego: Nr 449/XXVIII/2018, 450/XXVIII/2018, 
451/XXVIII/2018, 452/XXVIII/2018 z dnia 
22 czerwca 2018 r.

 300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego 
uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie 
którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko 
uczące się w szkole – bez względu na dochody.   
Świadczenie „Dobry Start" przysługuje raz w roku na 
rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 
ukończenia przez nie 24 roku życia.  Świadczenie nie przysługuje 
na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące 
roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu 
lub szkole.
 Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić 
mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej 
– rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub 
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez 
ośrodek pomocy społecznej  właściwy dla miejsca zamieszkania 
rodzica ubiegającego się o świadczenie (w przypadku dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej świadczenia będą 
realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze 

z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca 
online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl 
oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą 
tradycyjną (papierową). Wnioski można składać wyłącznie do 30 
listopada, jeśli wniosek wpłynie po tym terminie – pozostanie 
nierozpatrzony.
 W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny 
wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku 
wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały 
maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego 
rozpatrzenie i wypłatę świadczenia

"Dobry Start" dla ucznia
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właściciele firmy przed siedzibą

 Firma Kapica działa nieprzerwanie od 1928 roku. Zaczynając 
w małym warsztacie przy domu gdzie pracowało raptem kilka osób, 
firma urosła do rangi potentata w produkcji okien na skalę 
europejską zatrudniając obecnie ponad 220 pracowników. 

- Zakład założył w Grodzisku pod Strzelcami Opolskimi mój dziadek 
Julius Kapitza w roku 1928. W tamtych czasach to drewno królowało 
i wykonywano z niego wszystko na co było zapotrzebowanie: okna, 
drzwi, bramy garażowe, bryczki, schody, trumny - opowiada Roman 
Kapica, właściciel firmy.

- Kierunek typowo okienny w naszej firmie ukształtował mój ojciec 
Jerzy pod koniec lat 80-tych, gdy weszły do Polski okna 
jednoramowe i duże szyby. Wtedy też miał miejsce intensywny 
rozwój firmy. Ojciec, przy mojej pomocy,  zbudował całą linię do 
produkcji okien, suszarnię drewna oraz malarnię - wspomina 
Roman Kapica.

Jerzy Kapica - pokaz starej maszyny

Produkcja stolarki PVC firma rozpoczęła w 1996 roku. Z biegiem lat 
firma została mocno rozbudowana, a park maszynowy uległ 
znacznej modernizacji. Zainteresowanie produktami było bardzo 
duże ze względu na wysoką jakość oferowanych wyrobów. 
Taka polityka przyciąga nowych nabywców. - Jakość, a nie jakoś to 
motto realizowane w naszej działalności od wielu lat. To dzięki 
realizowanej niezłomnie koncepcji dbałości o jakość nasza firma 
osiąga niebagatelne sukcesy, a najlepszą reklamą dla nas jest klient 
zadowolony z naszych usług- deklaruje właściciel.

Firma Kapica specjalizuje się obecnie w produkcji okien, głównie do 
domów, biurowców i zakładów, ale podejmuje się również 

wykonania przeszklonych fasad budynków czy remontu 
zabytkowych kościelnych witraży.

- Firma ciągle się rozwija. W ostatnich pięciu latach zrobiliśmy krok 
milowy na rynku lokalnym i europejskim - mówi współwłaścicielka, 
prywatnie siostra Romana Kapicy, pani Halina Ochwat. - Obecnie 
posiadamy jeden z najlepiej zautomatyzowanych parków 
maszynowych w dziedzinie produkcji stolarki okiennej PCV w 
Polsce - dodaje Halina Ochwat. 

Miesięcznie zakład produkuje 6000 okien, blisko 40 procent z nich 
jest eksportowane.
- Zapotrzebowanie na nasze produkty jest duże. Staramy się być 
firmą rzetelną, solidną i wiarygodną, a nasi klienci to doceniają 
obdarzając nas zaufaniem, gdy korzystają z naszych usług - 
zauważa pani Halina. 

Właściciele stale inwestują w firmę. W tej chwili budowany jest 
kolejna hala produkcyjna w Zawadzkiem, która powinna być gotowa 
do końca tego roku. Pozwoli to na podwojenie mocy produkcyjnej. 
Wrośnie również zapotrzebowanie na pracowników. 
Firma doskonale prosperuje i ma dalsze plany na rozwój. Jaki jest 
więc jej sposób na sukces?

- W biznesie wygrywa ten, dla którego pracownicy oddadzą serce. 
Udało się, że my mamy znakomitych pracowników, dlatego nasza 
firma tak się rozwija- mówi dyrektor zakładu Marcin Polaczkiewicz. 
Gwarancją sukcesu jest dobry produkt, pracownicy najlepsi jakich 
można sobie wyobrazić, klienci oraz dostawcy. Firma to ludzie, więc 
ten sukces jest wszystkich, którzy z nami są - dodaje. 

tłumy podczas występu kabaretu

gwiazda wieczoru Kabaret Młodych Panów

świętuje 90-lecieFirma
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Z okazji 90-lecia działalności, w niedzielę 10 czerwca 
zorganizowano festyn dla pracowników i ich rodzin przy głównym 
zakładzie, w Zawadzkiem. Tego dnia zaproszenie do wspólnego 
świętowania przyjęło 1200 osób. Dla obecnych przygotowano 
bogaty program artystyczny oraz szereg bezpłatnych atrakcji, z 
których chętnie korzystano. Dzieciom aktywnie czas aranżowali 
wspaniali animatorzy. Zapewniono również profesjonalną obsługę 
gastronomiczną. Gwiazdą wieczoru był "Kabaret Młodych Panów", 
których występ szczerze rozbawił licznie zgromadzoną publiczność. 

Biorąc pod uwagę to, iż firma bardzo prężnie się rozwija, można 
przypuszczać, że osób do świętowania za 10 lat okrągłego 

jubileuszu 100 lecia, będzie dużo więcej, czego z całego serca 
życzymy.

moc atrakcji dla dzieci zwycięska drużyna męska
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Dla kogo dom pomocy społecznej? - Część trzecia
 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 
trzecia część cyklu, która będzie znów 
dotyczyła odpłatności za pobyt w  domu 
pomocy społecznej oraz warunków w tych 
domach.

Mit 5
„Nie mieszkam w Polsce, nie będę 

płacić za opiekę nad rodzicem.”
Nieprawda.

Dotykamy sprawy bardzo delikatnej. 
Wprawdzie ustawa o pomocy społecznej 
w zakresie odpłatności członków rodziny za 
pobyt  osoby w DPS pos iada dość 
jednoznaczne regulacje, to jednak ma ona 
jedną zasadniczą wadę – obowiązuje 
obywateli RP i tylko na terenie Polski. Jak 
zatem wygląda sprawa realizacji obowiązku 
odpłatności za DPS od osoby, która 
zamieszkuje zagranicą? Ustawa określa, że 
w  n o r m a l n y m  t r y b i e  p o w i n n o  s i ę 
przeprowadzić wywiad środowiskowy na 
potrzeby alimentacji, aby stwierdzić, czy 
dana osoba spełnia warunki, aby obciążać 
ją odpłatnością za pobyt ojca, matki czy 
dziadków w DPS. Z oczywistych względów 
takiego wywiadu nie da się zrobić zagranicą. 
W tak im wypadku  rozw iązan ia  są 
zasadniczo dwa: albo osoba zobowiązana 
sama określa czy jej dochód przekracza 
wymagany ustawą pułap (1.902 zł na osobę 
samotnie gospodarującą lub 1.542 zł na 
osobę w rodzinie) i zobowiązuje się w formie 
umowy do finansowania pobytu członka 
rodziny w DPS, albo wykorzystywane są 

inne przepisy – Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy. Kodeks ten określa m.in. 
wzajemne obowiązki  a l imentacyjne 
cz łonków rodzin.  Jeśl i  więc osoba 
zamieszkująca zagranicą nie „poczuwa się” 
lub uchyla od łożenia na DPS, ośrodek 
pomocy społecznej może – bo posiada ku 
temu uprawnienia – wytoczyć tzw. 
powództwo alimentacyjne, czyli domagać 
się przed sądem, aby zobowiązał do 
płacenia stałej miesięcznej kwoty osobie 
umieszczonej w DPS. Sprawy takie są 
możliwe do przeprowadzenia zwłaszcza 
jeśli osoba zobowiązana zamieszkuje na 
terenie Uni i  Europejskie j .  Al imenty 
z zagranicy również są możl iwe do 
ściągnięcia w zgodzie z obowiązującym 
prawem. Zatem nie jest prawdą, że 
zagranicą nasze obowiązki wobec rodziców 
czy dziadków nie obowiązują. 

Mit 6
„W domach pomocy społecznej panują 

fatalne warunki.”
Nieprawda.

Pamiętajmy, że medialne przekazy 
pokazujące straszne warunki panujące w 
jakimś ośrodku opiekuńczym (często 
prywatnym, prowadzonym w formie 
działalności zarobkowej) nie pokazują tak 
naprawdę warunków w domach pomocy 
społecznej. Polskie prawo wymaga, aby 
dom pomocy społecznej spełniał określone 
s tanda rdy  –  za równo  budow lane , 
p r z e c i w p o ż a r o w e ,  m i e s z k a n i o w e , 
wyposażeniowe, jakościowe i obsługowe. 
Aby jakaś placówka mogła się stać domem 
pomocy społecznej wymagana jest decyzja 
wojewody (zgoda), a można ją uzyskać tylko 
poprzez poddanie się kontroli spełniania 
wyśrubowanych standardów i oferowanych 
warunków. Ponadto nawet po uruchomieniu 
placówki w formie domu pomocy społecznej 

wojewoda sprawuje nadal nadzór i kontrolę 
nad nią, podobnie jak inne instytucje (np. 
Sanepid). Oczywiście każdy dom pomocy 
społecznej jest inny, ale ten spełniający 
standardy nigdy nie będzie stał na drodze, 
gdybyśmy chcieli go zobaczyć, mając 
w zamiarze zamieszkanie w nim lub pobyt 
kogoś z bliskich. Zazwyczaj po ustaleniu 
z kadrą jest to nawet mile widziane. DPS nie 
jest bowiem żadną placówką zamkniętą, 
odciętą od świata – jest po prostu 
bezpiecznym miejscem do mieszkania dla 
osoby niesamodzielnej. Doniesienia 
medialne zazwyczaj dotyczą placówek, 
które nie podlegają żadnej praktycznie 
kontroli, działają na granicy tzw. szarej 
strefy, nie spełniają ważnych standardów 
i  są nastawione wyłącznie na zysk 
właściciela kosztem warunków życia 
mieszkańców. Takie placówki – choćby 
z uwagi na trudne do ukrycia niedobory 
kadrowe – nie będą zbyt skłonne do wizyt 
rodzin w szerokim zakresie, za to będą 
usiłowały oferować miejsce pobytu po 
nieprawdopodobnie niskiej cenie. Jeśli 
m i e s i ę c z n y  k o s z t  p o b y t u  w  D P S 
spełniającym minimalne standardy wynosi 
co najmniej 3.000 zł, to aby osiągnąć zysk 
koszt ten musiałby być wielokrotnie wyższy. 
Tymczasem słyszy się, że w tego typu 
„placówkach” miesięczny koszt pobytu 
wynosi od 1.000 do 2.000 zł miesięcznie. 
J e s t  t o  p r a k t y c z n i e  n i e m o ż l i w e 
z  ekonomicznego punktu widzenia. 
Zwraca jmy  na  to  uwagę .  W raz ie 
wątpliwości można zwrócić się do Ośrodka 
Pomocy Społecznej o radę lub sprawdzić na 
stronie internetowej Wojewody Opolskiego, 
czy dana placówka znajduje się w wykazie 
DPS, które posiadają zgodę na działalność. 
Oznacza to wówczas, że placówka spełnia 
zgodne z prawem podstawowe (ale już 
wysokie) standardy.

Przedszkolaki z wizytą w urzędzie 
 W czwartek 14 czerwca br. dzieci z przedszkola nr 3 odwiedziły 
Urząd Miejski w Zawadzkiem. Wizytę w ratuszu rozpoczęły od 
spotkania z Burmistrzem Zawadzkiego, które odbyło się w sali 
narad. Dzieci bardzo interesowały się pracą urzędu. Jedną z atrakcji 
podczas wizyty była możliwość odwiedzenia gabinetu Burmistrza 
oraz spotkanie w sali ślubów. Na koniec wizyty dzieci otrzymały 
odblaskowe plecki i kolorowanki o bezpieczeństwie. W ramach 

podziękowań za umożliwienie zwiedzenia urzędu dzieci 
podarowały Burmistrzowi  własnoręcznie wykonany rysunek oraz 
wyrecytowały dwa patriotyczne wierszyki. Wizyta odbyła się 
w ramach realizowanego w przedszkolu projektu pod nazwą "Polak 
mały czyli patriotyzm już w przedszkolu", który jest jednym 
z głównych założeń planu dydaktyczno- wychowawczego na rok 
2017/2018.
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 W dniu 21.06.2018 r Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina 
Małej Panwi” i Nadleśnictwo Zawadzkie podsumowały konkursy 
ogłoszone na początku roku szkolnego, w których mogli wziąć 
uczniowie ze wszystkich placówek oświatowych i osoby dorosłe.
W konkursie fotograficznym, którego tematem były „Zjawiska 
atmosferyczne i pory roku” nagrody otrzymali:
W kategorii szkoły podstawowe
I miejsce – Magdalena Springer „Schody do nieba” – PSP 
Staniszcze Małe –Spórok
II miejsce- Anna Koj – „Płonące niebo” - PSP Staniszcze Małe 
–Spórok
III miejsce- Anna Macioł -   „Idzie burza”- PSP Staniszcze Małe 
–Spórok
III miejsce – Patryk Petznik- „Wczesny wiosenny poranek” - PSP 
Staniszcze Małe –Spórok
Wyróżnienie – Wiktoria Kaczmarczyk „Zachód słońca”- PSP 
Staniszcze Małe –Spórok
W kategorii gimnazja
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – uczeń PG w Jemielnicy „Tryptyk Światłem malowane- 
pory dnia w Dolinie Małej Panwi”- 
III miejsce- Klaudia Zaręba- „Wejście do tajemniczego ogrodu” – PG 
Zawadzkie
III miejsce- Nicole Pinkawa – „Poranny płacz nieba” – PG Zawadzkie
Wyróżnienie-Dawid Ginko- PG Zawadzkie oraz uczeń PG 
Jemielnica
W konkursie plastyczno- l i terackim nagrody wręczono 
w następujących kategoriach:
Kategoria prace zbiorowe/klasy – dwie nagrody I miejsce –Klasa 1a 
wychowawca Grażyna Winkler oraz Klasa 2a – wychowawca 
Grażyna Machelska z PSP w Zawadzkiem
Kategoria prace grupowe:
I miejsce- Szymon Kurda, Bartosz Bednarek, Dariusz Twardokęs – 

NSP Bzinica Stara
II miejsce- Fabian Wyrwich, Karol Lewandowski, Dawid Sankowski 
– PSP Kielcza
III miejsce- Amelia Panchyrz, Martyna Szaton, Paulina Kściuk, 
Kathleen Blumer – PSP Kielcza
Kategoria prace indywidualne:
I miejsce- Wiktoria Dyrduła – PSP Kielcza
II miejsce- Szymon Kurda – NSP Bzinica Stara
III miejsce- Anna Kulik – PSP Kielcza
Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.
Podczas spotkania podsumowano również projekt edukacyjny 
„Mały Przyjaciel Przyrody” , którego pomysłodawcą jest pani 
Grażyna Machelska, nauczyciel z PSP w Zawadzkiem. W projekcie 
który trwał od września ubiegłego roku brała udział klasa 2a .

Podsumowanie konkursu

Dzień Dziecka
 Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski odwiedził z okazji 
Dnia Dziecka dzieci w przedszkolach znajdujących na terenie 
naszej gminy. Aby przedszkolakom umilić ten wyjątkowy dzień 

burmistrz wręczył na ręce dyrektorów przedszkoli kosze z owocami 
oraz przekazał serdeczne życzenia.
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Dni Gminy Zawadzkie 2018 za nami…
 Za nami kolejne obchody Dni Gminy Zawadzkie. W sobotę 
organizatorzy przygotowali  kilka imprez sportowych: Turniej Piłki 
Ręcznej Oldbojów, Turniej w wyciskaniu sztangi oraz Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego. Wieczorem 
odbyły się koncerty zespołów EKHTO oraz ZŁE PSY. W niedzielę 
tradycyjnie mieszkańcy gminy przeszli w korowodzie ulicami 
miasta, a później bawili się na stadionie. Na scenie wystąpili m.in. 
ŻĘDOWIANIE, kabaret WEŹRZESZ, wokaliści ze studia wokalnego 
ART VOICE oraz gwiazda wieczoru KAMIL BEDNAREK.
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Zakończenie sezonu 2017/2018, Klub Karate NIDAN

 W dniu 22.06.2018 roku w Wiosce 
Indiańskiej „Hacioka” w Staniszczach 
Małych odbyło się oficjalnie zakończenie 
sezonu szkoleniowego 2017/2018. 
W spotkaniu oprócz członków i działaczy 
klubu uczestniczyli Burmistrz Zawadzkiego 
Mariusz Stachowski, Zastepca Burmistrza 
Dobrodzienia  Marek Witek,  Radny 
Sejmiku Województwa Opolsk iego 
Zdzisław Siewiera oraz sponsorzy i osoby 
wspierające klub. Po sprawozdaniu 
merytorycznym z minionego sezonu 
i  w ł a d z e  k l u b u  w r ę c z y ł y  n a g r o d y 
w klasyfikacji kata i kumite oraz za wzorową 
frekwencję.  Następnie dziękowano 
przyjaciołom za pomoc okazaną podczas 
całego sezonu i ufundowanie nagród 
podczas zakończenia sezonu. Bardzo 
miłym akcentem ze strony rodziców 
i członków było podziękowanie członkom 
zarządu i trenerom za ich pracę w ciągu 
całego sezonu.Po części oficjalnej na 
każdego z uczestników czekały atrakcje: 
zwiedzanie Wioski Indiańskiej, wyścig 
kajakami, gra w piłkę nożną, pływanie 
pontonem strażackim, turniej piłki plażowej, 
mecze Bumper Balls. Na koniec pikniku na 
każdego czekał poczęstunek.  Nad 
bezpieczeństwem kajakarzy czuwali 
strażacy z OSP Zawadzkie. 
Zarząd k lubu serdecznie  dz ięku je 
wszystkich osobom, które w minionym 
sezonie wspomagały działania klubu tj. 
zawodnikom, rodzicom, opiekunom, 
sponsorom, przyjaciołom, instytucjom 
s a m o r z ą d o w y m  i  a n o n i m o w y m 
przyjaciołom oraz życzymy udanych 
i słonecznych wakacji. Instytucje, firmy 
i osoby prywatne wspierające działalność 
statutową klubu: Gmina Zawadzkie, Gmina 
Strzelce Opolskie, Gmina Ozimek, Gmina 
Dobrodzień, Urząd Marszałkowski, Powiat 
S t r z e l e c k i ,  Te c h n o d r e w,  Te c h n a r 
z Mikołowa, BruktTerm z Krasiejowa,  Ring 
Sport, Drukarnia SIL VEG DRUK,  Orland, 
Probus, Zielona Oberża, Bank Spółdzielczy 
w Zawadzkiem, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w  Zawadzk iem,  Ma rek  Adam ie t z , 
Mirosława i Dariusz Zajdel, Mariusz Łapot, 

Dan Bushido, PALM ELECTRONIKC 
z  O z i m k a ,  G m i n n a  S p ó ł d z i e l n i a 
Samopomoc Chłopska z Dobrodzienia, 
Łukasz Kalinowski, VERO sp. z o.o 
z Dobrodzienia, Zdzisław Siewiera.

Kilka ważnych informacji z minionego 
sezonu
Aktualnie klub działa w czterech sekcjach: 
Zawadzkie, Dobrodzień, Ozimek i Strzelce 
Opolsk ie  i  z rzesza 160 cz łonków. 
W minionym sezonie zawodnicy i trenerzy 
uczestniczyli w licznych seminariach 
i szkoleniach. Egzaminy na stopień 1 dan 
uzyskali Natalia Szponder, Rafał Talaga, 
Wiktor ia Grejner i  Jan Jerominek. 
Zawodnicy uczestniczyli w 32 zawodach 
zdobywając 54 złote, 63 srebrne i 125 
brązowych medali w tym 12 medali na 
Mistrzostwach Polski. Zawodniczki Natalia 
i Wiktoria uczestniczyły na zawodach 
Pucharu Świata w państwach ( Austria, 
Japonia, Francja, Hiszpania, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Holandia, Maroko 
i Turcja). Dodatkowo Natalia uczestniczyła 
w Mistrzostwach Europy Karate WKF.  Do 
kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów 
młodszych i młodzieżowców w karate WKF 
zostali powołani: Julia Bartodziej, Patryk 
Witek, Kacper Gołaś, Alicja Guzdek, 
Wiktoria Grejner, Szymon Sprancel i Michał 
Talaga, a do Kadry Narodowej Polski: 
Wiktoria Grejner i Natalia Szponder. 

W klasyfikacji na najlepszego w zawodnika 
w konkurencji kata zwyciężył Michał Talaga 
352 pkt, przed Patrykiem Witek 258 pkt 
i  D o m i n i k i e m  G u z d e k  1 3 3  p k t . 
W konkurencji kumite zwyciężyła Wiktoria 
Grejner 840 pkt, przed Natalią Szponder 
810 pkt i Szymonem Sprancel 271 pkt.
W zo rgan i zowanym p rzez  GOSiT 
Zawadzkie Plebiscycie Sportowiec, Trener, 
Impreza Sportowa Roku 2017  Gminy 
Zawadzkie  w kategorii Trener Roku 
zwyciężył Dariusz Sworeń, a w kategorii 
I m p r e z a  S p o r t o w a  t u r n i e j  R A D A 
REGENTÓW uplasował się na 2 miejscu. 
Wśród wyróżnionych stypendystów 
województwa opolskiego w kategorii 
sportów olimpijskich znaleźli się: Wiktoria 
Grejner, Natalia Szponder, Mateusz Łapot, 
Rober t  Mraz  i  Szymon  Sprance l , 
a Stypendia Burmistrza Zawadzkiego 
otrzymali Wiktoria Grejner, Szymon 
Sprancel, Robert Mraz i Dominik Guzdek. 

„Nie tylko sprawny zdobywa góry”
 Długo czekaliśmy na naszą upragnioną wycieczkę, niecierpliwie 
odliczając dni w kalendarzu. W końcu nadszedł ten moment. Dzień 
wyjazdu do Zakopanego. 18 czerwca z samego rana, autokar pełen 
uśmiechniętych dzieci wyruszył w trasę. Pierwszym punktem 
wycieczki był spacer obok zamku w Niedzicy i  zwiedzanie słynnej 
zapory zbiornika na Dunajcu. Następie udaliśmy się do Bukowiny 
Tatrzańskiej, by zrelaksować się w gorących termach. Pod wieczór 
dotarliśmy na miejsce zakwaterowania w Poroninie w Hotelu 
„Limba”. Tutaj czekała nas gorąca obiadokolacja i przepiękne, 
luksusowe salony. Zmęczeni po krótkim pobycie na placu zabaw 
udaliśmy się na odpoczynek. Rankiem naszym oczom ukazał się 
widok naszych pięknych polskich gór Tatr. Po sycącym i pysznym 
śniadaniu wyruszyliśmy zwiedzać Zakopane. Chyba nie ma turysty, 
który nie był by na szczycie Gubałówki. Tam czekało nas wiele 

atrakcji. Oprócz przejażdżki szybką koleją linową na górę, mogliśmy 
podziwiać niesamowitą panoramę Tatr i Zakopanego. Każdy z nas 
znalazł coś dla siebie- zakupy na kolorowych kramikach, spacer 
drogą papieską czy pyszne lody w restauracji z leżakami. Następnie 
ponownie zjechaliśmy kolejką na dół, by udać się na zakopiańskie 
Krupówki. Tutaj mogliśmy nacieszyć oczy barwnymi straganami z 
pamiątkami i posmakować regionalnych specjałów. Krótka przerwa 
ma posiłek dodała nam siły i energii, aby podołać dalszym trudom 
wycieczki. Następnie pojechaliśmy do miejscowości Murzasichle i 
wzięliśmy udział w prelekcji w Izbie Regionalnej. Rodowity góral 
opowiadał ciekawe  i humorystyczne historyjki, przeplatając je grą 
na regionalnych instrumentach. Po powrocie do hotelu czekała nas 
wyśmienita obiadokolacja, po której utworzyliśmy strefę kibica, aby 
dopingować naszą drużynę grającą w tym dniu na Mundialu. Mimo 
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poniesionej porażki, nie opuściły nas humory i udaliśmy się na 
siłownię zewnętrzną. Kolejnego dnia czekała nas przygoda  
w Wieliczce. Było to spore wyzwanie dla naszych uczniów. Ale 
ponieważ my bardzo lubimy wyzwania, w tym dniu pokonaliśmy 800 
schodów w półmroku, zwiedziliśmy piękne sale i solne kapliczki. 
Poznaliśmy też historię powstania kopali oraz wiele ciekawych 
legend związanych z tym miejscem. 
Wycieczka pozostawiła w nas wiele wspomnień i niesamowitych 
wrażeń. Cieszymy się, że pomimo naszych ograniczeń, mieliśmy 
okazję pokonać swoje własne słabości, bariery i lęki. Uważamy, że 
wycieczka do Zakopanego była wyjątkowo udana i spełniła swoje 
cele. Uczniowie szczęśliwi i zadowoleni wrócili do swoich domów. 
Pragniemy dodać, ze wyjazd ten nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie 
finansowe naszych darczyńców. Środki finansowe zebrane na 
naszym „Charytatywnym Balu Kostiumowym” trafiły właśnie na ten 

cel. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły serdecznie za to 
dziękują. 

Justyna Gireń, Monika Nowak, Jola Ruhnke

II Wojewódzki Festiwal „Pod Gołym Niebem” „ To był piękny czas, życie 
tętniło w nas…”

Dnia 7 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych w 
Zawadzkiem odbył się XII Wojewódzki Festiwal „Pod Gołym 
Niebem”. Udział wzięli: Zespół Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu, Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy, Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Głubczycach, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej z Zawadzkiego oraz gospodarze. Wszystkie 
zespoły wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne 
na scenie, nie zwracając uwagi na tremę. Na szczęście 
organizatorzy zadbali o taką atmosferę, by każdy artysta czuł się 
swobodnie i wyjątkowo. 
Tegoroczna impreza obfitowała w muzykę biesiadną, filmową, disco 
oraz grę na instrumentach. Publiczność zgromadzoną w Letniej 
Izbie Edukacyjno – Turystycznej Nadleśnictwa Zawadzkie 
zachwyciły również inscenizacje teatralne: „Jezioro Łabędzie”, 
„Mucha” oraz show „Sławomira” do piosenki „Miłość w Zakopanem”. 
Wisieńką na torcie tegorocznego Festiwalu okazał się mini recital 
Gościa Specjalnego -Wicestarosty Strzeleckiego Pana Janusza 

Żyłki. Bawiliśmy się znakomicie, a utwór pt.: „Siedem róż…” 
poderwał do tańca każdego. Dużą atrakcją były „przerywniki” 
między występami poszczególnych zespołów, które przeprowadziła 
w formie Zumby nasza przyjaciół Monika ze szkoły w Dobrodzieniu. 
Mamy nadzieję, że atrakcje przygotowane w tym dniu przez 
organizatorów na długą pozostaną w pamięci gości. Dziękujemy 
Panu Rudolfowi za popcorn i słodką watę cukrową na którą czekają 
uczestnicy co roku z utęsknieniem. Szczególne podziękowania 
kierujemy na ręce naszych Mam, które bardzo aktywnie 
zaangażowały się w organizację Festiwalu. Dziękujemy 
szanownym gościom za przybycie, a wszystkim partnerom i 
sponsorom za pomoc w realizacji XII Wojewódzkiego Festiwalu 
„Pod Gołym Niebem”. Zapraszamy za rok. 

Justyna Gireń, Monika Nowak, Jolanta Ruhnke
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Powitanie lata w DPS
 W dniu 14 czerwca 2018 na terenie Leśnictwa Dębie odbył się 
festyn integracyjny „Powitanie Lata" zorganizowany dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Bawiliśmy 
się wspólnie z członkami Klubu Seniora w Zawadzkiem, młodzieżą 
z Gimnazjum z Zawadzkiego i oczywiście z pracownikami DPS. 
Obejrzeliśmy występ Magika - Cesara Martineza. Braliśmy udział 
w konkursach zorganizowanych przez Nadleśnictwo Zawadzkie. 

O oprawę muzyczną zadbał DJ Adix - Pan Adam Czernicki z Kielczy. 
Piekliśmy wspólnie kiełbaski a nie zabrakło również popcornu i waty 
cukrowej którą przygotował nam Pan Rudolf Ziaja z Żędowic. Dzięki 
współpracy i zaangażowaniu wielu osób udało się zorganizować 
wspólną, radosną imprezę. Ten wspólny festyn nie odbyłby się bez 
wsparcia wielu sponsorów, którym raz jeszcze chcielibyśmy gorąco 
podziękować. 

Dzień Matki w świetlicy wiejskiej w Żędowicach

 Dnia 27 maja 2018r. Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich 
zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Matki.  Spotkanie przy kawie 
i ciastku umilała przeurocza Emilka Brodziak swoim śpiewem oraz 
grą na skrzypcach. Wiele cennych informacji o zdrowiu i opiece 
medycznej dla kobiet przekazała Położna Rodzinna - Beata 
Hadasik.

IV ŚWIĘTO ŻĘDOWICKIEGO PLACKA

 10 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Kobiet Źędowickich wraz z 
Radą Sołecką zorganizowało kolejny raz bardzo udaną imprezę. O 
podniebienia uczestników zadbały panie ze stowarzyszenia, które 
przygotowały ciasta i cieszące się wielkim powodzeniem placki 
ziemniaczane. Zespół King’s zapewnił oprawę muzyczną, a 
Ewelina Pankiewicz poprowadziła Zumbę. Z podziwem oglądaliśmy 
występ pań z Uniwersytetu III Wieku z Tarnowskich Gór. Żędowicka 
orkiestra dała koncert, a D.J. Maro poprowadził zabawę.
Dziękujemy tak licznie przybyłym gościom oraz wszystkim, którzy 
pomogli zorganizować Warsztaty w Żędowicach.

Gminny Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas I-III

 Każdego roku w Szkole Podstawowej w Żędowicach 
organizowany jest Gminny Konkurs Czytelniczy. Ma on na celu 
budzenie zainteresowań czytelniczych, propagowanie aktywności i 
kultury czytelniczej oraz badanie poziomu czytelnictwa dzieci w 
młodszym wieku szkolnym. W tym roku odbył się już 24. taki 
konkurs. Brali w nim udział uczniowie klas I – III z całej naszej gminy. 
Tegoroczny konkurs odbył się 5 czerwca, a swoją obecnością 
zaszczycili nas uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem i 
Kielczy wraz ze swoimi opiekunami. W konkursie brało udział 23 
uczniów. Zasady konkursu były proste – należało znać treść oraz 
autorów książek obowiązujących na pierwszym etapie 
edukacyjnym.

Wieści z Żędowic



15

Krajobrazy Zawadzkiego

Miejsce pierwsze w Gminnym Konkursie Czytelniczym zajęli:
Klasa I – Martyna Skorzycka – Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Klasa II – Agata Nowosielska – Szkoła Podstawowa w Żędowicach i 
Paweł Dusza - Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Klasa III – Jakub Nawrot - Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem  
Miejsce drugie w Gminnym Konkursie Czytelniczym zajęli:
Klasa I – Laura Kopyra – Szkoła Podstawowa w Żędowicach
Klasa II – Malwina Kulik - Szkoła Podstawowa w Żędowicach
Klasa III –Bartłomiej Dziuba – Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Miejsce trzecie w Gminnym Konkursie Czytelniczym zajęli:
Klasa I – Lena Zajączkowska – Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Klasa II – Mariusz Koschella – Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Klasa III – Oliwia Janoszka - Szkoła Podstawowa w Żędowicach
Nagrody, które otrzymali laureaci konkursu ufundowała Społeczna 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Żędowicach.
Gminny Konkurs Czytelniczy przygotowały nauczycielki edukacji 
wczesnoszkolnej w Żędowicach: Krystyna Grabińska, Małgorzata 
Jeruszka, Bożena Michalik, Beata Śmich.

Warsztaty w Żędowicach

 W świetlicy wiejskiej w Żędowicach, dnia 19 czerwca br. odbył 
się pokaz i warsztaty  ,,TORTY Z GALARETKI W 3D” 
przeprowadzone przez Teresę Sobota   z Olszowej. Impreza  
spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Pani Teresa pokazywała 
jak stworzyć takie cuda oraz zdradzała technikę przygotowania 
galaretek. Później uczestniczki mogły same spróbować wykonać 
torcik. Trzeba przyznać, każdej z pań wyszło to znakomicie. 
Dziękujemy Pani Teresie za piękny pokaz a licznie przybyłym 
paniom za uczestnictwo.

Wycieczka do Zabytkowej Kopalni Srebra w 

Tarnowskich Górach

 W dniu 25 maja uczniowie klas I –III udali się na wycieczkę do 
Tarnowskich Gór. Celem wycieczki było zwiedzanie Zabytkowej 
Kopalni Srebra. Nasi podopieczni poznali historię górniczego 
regionu, spacerowali podziemnymi korytarzami, podziwiali 
wyrobiska komorowe ukształtowane przez człowieka, płynęli 
łodziami. Atmosferę tajemniczości w kopalni tworzyło delikatne 
światło lamp górniczych. 

Dopełnieniem wrażeń było uczestnictwo w „lekcji żywej historii” w 
Kompleksie Zamkowym Tarnowice Stare. Zajęcia pt. „Rycerska 
przygoda” były prowadzone w zamkowych komnatach, w otoczeniu 
eksponatów, będących jednocześnie pomocami naukowymi. 
Wycieczka była niezapomnianym przeżyciem, ciekawym 
doświadczeniem, miło spędzonym czasem.

3. miejsce za filmik o wujku!

 29  ma ja  w Zespo le  Szko lno-Przedszko lnym nr  3 
w Chrząstowicach odbyła się uroczysta gala podsumowująca 
konkurs „Moja wieś-moje miejsce”. Nasza uczennica Marta 
Niesłony zdobyła 3. miejsce w kategorii „Odkrywamy ciekawe 
życiorysy”. Marta nakręciła pięciominutowy filmik o swoim wujku – 
zdobywcy srebrnego medalu w Mistrzostwach Europy w kategorii 
,,Flower Carving” ,  srebrnego medal w kategorii ,,Technique” oraz 
kolejnego srebrnego medalu w kategorii ,,Artistque”. Pasją Pana 
Piotra Wasika, bo o nim mowa, jest carving, czyli sztuka rzeźbienia 
w warzywach i owocach. Jest także współautorem książki  pt. 
,,Sekrety dekoracji z warzyw i owoców”, a na co dzień pracuje w 
Zespole Szkół Zawodowych w Opolu. Gratulujemy Marcie 3. 
miejsca i wujka.

Miejska gra….

29 maja 2018 r. w Strzelcach Opolskich rozegrano grę edukacyjną 
pod tytułem „MIEJSKA GRA ULICZNA W STOLICY POWIATU 
STRZELECKIEGO”, której organizatorem był Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Waldemar Gaida członek 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego wszystkim graczom życzył 
powodzenia podczas oficjalnego rozpoczęcia Gry.
Celem gry było poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości 
wśród uczniów szkół powiatu strzeleckiego. Uczestnicy musieli 
dotrzeć do różnych miejsc w Strzelcach i rozwiązać określone 
zadania. 
Naszą szkołę reprezentowali: Adam Koźlik, Jakub Biwo i Jakub 
Ludwig. Chłopcy spisali się super zdobywając 3.miejsce .
Na zakończenie organizatorzy zaproponowali  grę edukacyjną, 
w której uczestnicy zdobywali pierwsze szlify jako przedsiębiorcy 
wytwarzający określone produkty. Korzystając z zasad gospodarki 
rynkowej i marketingu mogli stworzyć swoją firmę przynoszącą 
spore zyski. Oby w przyszłości przełożyło się to na prawdziwe 
pieniądze.

SZKOLNY MASTERCHEF 2018

 Konkurs o Tytuł Szkolnego Masterchefa 2018 odbył się pod 
hasłem ,,Wiem co jem" i był elementem programu profilaktycznego 
propagującego zdrowe odżywianie ,,Trzymaj formę ". Jak zawsze 
cieszył się on ogromnym zainteresowaniem. Do rywalizacji 
przystąpiło 43 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych. Zadaniem 
uczestników było przygotowanie zdrowej kanapki lub przekąski. 
Inwencja uczniów była imponująca. Największe uznanie jury 
w kategorii klas młodszych zdobyli uczniowie: Marcel Kopyra 
(miejsce l), Kamil Kamiński (miejsce Il), Laura Kopyra, Emilia 
Swoboda, Błażej Langer (miejsce lll). W kategorii klas starszych 
wyróżnili się: W. Zielonka, Vanessa Pilarczyk (l miejsce), Weronika 
Kozioł, Colin Pol (ll miejsce), Izabela Nawrot, Paulina Koch ( lll 
miejsce). Wszystkim uczestnikom gratulujemy umiejętności i 
kulinarnej wyobraźni.

Wycieczka klas IV-V do stolicy województwa 

opolskiego

 Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy już o 8.30 spotykając się na 
dworcu PKP w Zawadzkiem, skąd pociągiem wyruszyliśmy do 
Opola. Pierwszym punktem programu było obejrzenie filmu Bella 
i Sebastian 3. Następnie zwiedzaliśmy miasto szlakiem opolskich 
zabytków. Widzieliśmy Budynek Muzeum Śląska Opolskiego, 
kościół „Na Górce”, fontannę na placu Daszyńskiego, Wieżę 
Piastowską, zielony mostek. Na opolskim rynku czekała na nas 
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festiwalowa niespodzianka - akcja „ Nakręć się na muzykę”. 
Wyjątkowa muzyczna instalacja, która zachęcała do ruchu 
i uprawiania sportu z muzyką i piosenką w tle. Ta akcja bardzo nam 
przypadła do gustu. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta 
w Muzeum Polskiej Piosenki, w którym przenieśliśmy się w czasie 
od początku Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki aż do 
wspó łczesnośc i .  Można  by ło  równ ież  "p rzymie rzyć" 
(multimedialnie) stroje, w których występowali artyści podczas 
festiwalów oraz w specjalnym studiu nagraniowym nagrać swoją 
wersję znanego polskiego utworu. Zmęczeni, ale bardzo 
zadowoleni wróciliśmy do Żędowic.

Pociągiem do Opola

 W czwartek 7 czerwca uczniowie klasy 7 udali  się pociągiem na 
wycieczkę do Opola. Swoją wizytę w stolicy województwa 
rozpoczęliśmy od wykładu na Uniwersytecie Opolskim pt. „Fizyka 
na rowerze”. Dowiedzieliśmy się, że ten inteligentny jednoślad liczy 
już sobie 200 lat! Następnie swoje kroki skierowaliśmy do Ogrodu 
Zoologicznego, gdzie podziwialiśmy smukłe pływaczki–foki, 
zupełnie niegroźne, bo senne, wilki, ruchliwe surykatki i wielu innych 
mieszkańców tego niesamowitego miejsca. Kolejnym punktem 
programu był godzinny rejs statkiem Opolanin po Odrze. Muskani 
wiatrem, pod bezchmurnym niebem, oddawaliśmy się słodkiemu 
lenistwu. Później po sutym posiłku, zwolennicy naleśników, 
w Restauracji Manekim, a pizzy, w Pizzerii Hut udaliśmy do Kina 
Helios na Gwiezdne wojny. Cali i zdrowi wróciliśmy do Zawadzkiego 
o godz.19.47.

Akordeon od podszewki

 13 czerwca 2018 uczniowie szkoły w Żędowicach poznali 
teoretycznie i praktycznie tajniki akordeonu. Gościliśmy trzech 
wspaniałych muzyków - pana Dariusza Kownackiego wraz ze 
swoimi uczniami: Grzegorzem Kuryłą oraz Lukasem Gogolem, 
zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu „Mam talent”.
Nasi uczniowie z entuzjazmem przyjęli recital młodych 

akordeonistów prezentujących tajniki brzmienia instrumentu, 
możliwości techniczne oraz różnorodny repertuar solowy 
i zespołowy. Młodzież mogła również spróbować gry na akordeonie. 
Owacje na stojąco są przyczynkiem do organizowania podobnych 
lekcji muzyki w przyszłości.

Gratulacje dla Kingi

 13 czerwca o godz.11.00 sala konferencyjna „Orła Białego” 
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu zapełniła się młodymi ludźmi. 
Wśród nich była uczennica naszej szkoły Kinga Marek, zaproszona 
na podsumowanie Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, podczas 
którego wręczone zostały wyróżnienia i nagrody laureatom tegoż 
konkursu w woj. opolskim w 2018 r. Praca Kingi zatytułowana 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie… Żędowice moja wieś” pisana 
pod kierunkiem pani Eryki Kubicy zajęła II miejsce w kategorii 
indywidualnej szkół podstawowych na etapie wojewódzkim. Kindze 
gratulujemy i  zachęcamy do pisania następnych prac 
przynoszących satysfakcję i zadowolenie.

Rajd na szczyt Błatni 

 „Kiedy w piątek słońce świeci, Serce mi do góry wzlata, że 
w sobotę wezmę plecak w podróż do mojego świata”… Tym 
światem w sobotę 09 czerwca dla 6 uczennic naszej szkoły i pani 
Eryki Kubicy była Błatnia, jeden ze szczytów Beskidu Śląskiego. 
Słońce świeciło, ptaszki śpiewały, a turyści w pocie czoła podążali 
do celu. Zdobywanie okazało się fajne, choć trudne i męczące, 
o czym może świadczyć wypowiedź jednej z uczestniczek 
„Ja naprawdę nie rozumiem tych himalaistów”. Wszyscy, choć 
zmęczeni, dotarli do Rancza pod Błatnią, gdzie czekał na nich 
smaczny obiad, po którym wyruszyli w drogę powrotną. Tę 
w przeciwieństwie do poprzedniej pokonywali w strugach ulewnego 

deszczu, który towarzyszył im do końca wędrówki. Nasi młodzi 
turyści spisali się na medal. Mimo że przeszli  chrzest bojowy, dalej 
chcą wędrować po górach i zdobywać kolejne szczyty, czego im 
serdecznie życzymy.

Co słychać w Kielczy
Jak dać życie książce?

Głoska litery jest wyrazem.
Ład sens zdaniu nadaje.
Oko rzucone na stronę,
Słowo palcem muśnięte- czytania akt.
 
 4 maja w PSP im. Wincentego z Kielczy miała miejsce miła dla 
oka, ucha i podniebienia duchowa uczta z książką w roli głównej 
połączona z obchodami Dnia Dziecka. Zaproszeni goście: p. 
Joanna Wieszołek (nasza emerytowana pani Dyrektor i wieloletnia 
pani bibliotekarka) , p. Joanna Spałek (Dyrektor Miejskiej i Gminnej   

Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem ), p. Urszula Piekacz (Kierownik 
Filii Bibliotecznej w Żędowicach) odczytały fragmenty opowiadań 
naszych młodych szkolnych pisarzy: laureatek konkursu Liryczne 
Jasło- Wiktorii i Emilii oraz Daniela. Dzięki ich cudownym głosom 
opowieści naszej utalentowanej młodzieży ożyły. Atrakcją dla oka 
był emocjonujący występ czarodzieja z Karaibów- posiadacza 
niezwykłych sznurków, magicznych różdżek, kart i... miotełek do 
kurzu. Po tym spotkaniu zwykłe sprzęty zyskały moc.  Po nim 
ogłoszono wyniki konkursu Lapbook- czytelnicza pokusa. 
Najciekawsze prace wykonały Emilia z II gim., Nicole i Laura z kl.6. 
Dziękujemy RR za ufundowanie nagród książkowych. Pozostali 
uczestnicy za swój trud i pomysłowość otrzymali nagrody 
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pocieszenia od pani Izy. Doceniono również uczniów, którzy 
najstaranniej prowadzą zeszyty. Wręczono dyplomy laureatom 
konkursu czytelniczego. Na wszystkich czekało tego dnia małe co 
nieco od Rady Rodziców. Za organizację imprezy dziękujemy 
paniom Bronisławie i Izabeli. Prosimy o pozytywny odzew na ich 
apel: Poczytajmy- życie książce dajmy!

IZA

Jak łączyć pokolenia?

Razem raźniej i weselej,
Oko w oko w konkursowe szranki stań!
Dziadek u babci boku,
Z  wnusią, wnusiem przy boku,
I tata z mamą -ramię w ramię-ileż w nich uroku.
Nudy tu nie znajdziesz, za to
Naukę i zabawę tu odnajdziesz 
I na deskach sceny talenty wynajdziesz. 
Energią niespożytą tryska ta nasza kielczańska rodzinka:)

 
10 czerwca 2018r. w PSP im. Wincentego z Kielczy odbył się IV 
Piknik Rodzinny Łączymy pokolenia- zdrowo, na sportowo! 
zorganizowany przy współpracy szkoły, Rady Rodziców, 
Stowarzyszenia Bliżej Szkoły. Dziadkowie, wnuki, rodzice, dzieci 
łączyli siły w sportowych konkurencjach, wybuchali salwami 
śmiechu przy wspólnej zabawie. Uczniowie zaprezentowali 
przygotowany pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców program 
artystyczny.  Zatańczyli, akrobacjami  krew w żyłach zmrozili, 
konfetti  obsypali, zaśpiewali, co im w sercach zagrało, oczarowali 
syrenim pląsem, instrumentów do wspólnego muzykowania użyli 
wielu. Zaprosili do wspólnego tańca. Pouczyli jak obrabować bank i 
zejść z drogi rekinowi.  Jeśli zaś kto zgłodniał, mógł się pokrzepić w 
kawiarence. Na fanów niespodzianek czekała loteria fantowa. Za 
dobrą zabawę dziękujemy organizatorom i wszystkim ludziom 
dobrego serca, którzy włączyli się w przygotowania tego rodzinnego 
święta. 

Sukces naszej kielczańskiej pisarki

Litera do litery
I jest- słowo!

Teraz słowo do słowa-
Emocja gotowa.
Romantyczności szczypta,
Akcji odrobinka,
Tajemnicy garść - z
Umiarem je talent pisarza i pisarki połączy.
Radość i męka tworzenia,
A na końcu TY- czytelnik- poszukiwany!

29 maja 2018r. miała miejsce w Jaśle finałowa gala XXIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i 
Młodzieży ,, Liryczne Jasło". Wśród zaproszonych gości byli nasi 
młodzi piszący- Wiktoria, Emilia i Daniel wraz ze swoją polonistką p. 
Izabelą. Miło nam donieść, że opowiadanie Wiktorii, uczennicy II 
gim.,  ,,Goniąc za modraszkiem" zostało wyróżnione. Gratulujemy 
naszej młodej pisarce, życzymy weny twórczej całej trójce. 
Zachęcamy innych uczniów PSP im. Wincentego z Kielczy do 
zmierzenia się z literacką materią.

IZA

Akcja Wspólnego Czytania

W dniu 8 czerwca uczniowie, nauczyciele, dyrekcja naszej szkoły 
oraz przedszkolacy wraz ze swoimi paniami przyłączyli się do 
ogólnopolskiej akcji masowego czytania "Jak nie czytam, jak 
czytam". W tym samym czasie uczniowie z całej Polski zebrali się w 
swoich szkołach lub poza nimi, aby wspólnie czytać swoje ulubione 
książki. Celem akcji było pobicie rekordu czytania w jednym 
momencie, jak również – promocja czytania       w miłej atmosferze. 
Na terenie naszej szkoły zebrało się ponad 120 osób – dziewcząt i 
chłopców z obu placówek, nauczycieli a także dyrekcja i pracownik 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Kielczy. Punktualnie o 
godzinie 10.00 rozpoczęliśmy wspólne czytanie. Siedząc, leżąc lub 
na stojąco, jak komu pasowało, przez dwadzieścia minut 
oddawaliśmy się lekturze przyniesionych przez siebie książek. Na 
luzie bez przymusu, każdy to, na co miał ochotę. 
Piękna pogoda, zielona murawa, atmosfera pikniku:) Czy czytanie 
nie jest przyjemne?
Po sesji czytania rozpoczęła się sesja fotograficzna.
 Akcja organizowana jest przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w 
Szkole” wraz z bibliotekami.

 BS

„Śmierć nie jest kresem naszego 

istnienia – żyjemy w naszych dzieciach 
i następnych pokoleniach. Albowiem oni 

to dalej my, a nasze ciała to tylko 
zwiędłe liście na drzewie życia”

Albert Einstein

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, 

nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach 
pogrzebowych i pożegnali naszą 

Ukochaną Mamę Helenę Ogorzałek 
pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie, 

wdzięczność i szacunek.
Córki z najbliższą rodziną
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Jak to miło i wesoło, gdy  przyjaciół mamy wkoło 
 „Jak to miło i wesoło, gdy  przyjaciół mamy wkoło ”pod takim 
hasłem dzieci Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem 
Integracyjnym wraz ze swoimi rodzicami bawili się na VI Pikniku 
Rodzinnym.9 czerwca w leśnej scenerii, przy dopisującej, pięknej 
pogodzie, w Letniej Izbie Edukacyjno-Turystycznej w Leśnictwie 
Dębie, spotkaliśmy się, żeby wspólnie i radośnie spędzić czas. Po 
przywitaniu przybyłych gości przez Dyrektor Jolantę Momot, 
zaśpiewal iśmy piosenkę pt.  „Przyjaźń” i  wystąpi l iśmy 
z przedstawieniem „Niegrzeczna królewna”. Na festynie każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie- poczuć ducha sportowego uczestnicząc 
w maratonie, wykazać się zdolnościami plastycznymi czy 
skorzystać z zabaw integracyjnych prowadzonych przez harcerki ze 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dużą atrakcją był przyjazd 

na sygnale karetki Pogotowia Ratownictwa Medycznego. Dzieci 
mogły z bliska zobaczyć karetkę, wejść do środka i zapoznać się 
z wyposażeniem medycznym pojazdu. Uczestnicy pikniku mogli 
zobaczyć udzielanie pierwszej pomocy, jak również, samodzielnie 
przećwiczyć sposób jej wykonywania. Można było dokonać  
pomiaru ciśnienia i badania poziomu cukru we krwi. Jak co roku 
podczas festynu nie zabrakło pysznych ciast, bigosu i chleba ze 
smalcem. Ciasta były wyjątkowo smaczne, a za ich upieczenie 
bardzo dziękujemy. Składamy podziękowania również tym 
rodzicom, którzy stali przy grillu i piekli kiełbaski, Radzie Rodziców, 
Sponsorom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do organizacji naszego pikniku.  

„NA PRZEDSZKOLNEJ ARENIE”
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 10 czerwca 2018r. w PP Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym 
w Zawadzkiem odbył się VIII Festyn Rodzinny pod hasłem „Na 
przedszkolnej arenie”. Jak co roku patronat nad imprezą objęło 
Stowarzyszenie „Serce dla malucha” aktywnie włączając się w jego 
organizację. Głównym punktem festynu były programy artystyczne 
przedszkolaków dedykowane rodzicom z okazji Dnia Matki i Ojca. 
Dla uatrakcyjnienia całej imprezy organizatorzy zaprosili 
profesjonalnych animatorów „Tralalandia” z Gliwic, którzy porwali 
do zabawy zarówno dzieci jak i rodziców. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się pokazy i  zabawy proponowane 

przez szczudlarkę  „Ciocię Kasię”. Gier i zabaw muzyczno-
ruchowych nie było końca, wykorzystano ogromną chustę Klanza, 
piłki, hula-hopy, karty memory, bańki mydlane, dmuchany zamek, 
itp. Nie byłoby dobrej zabawy bez rozkosznej kawiarenki kuszącej 
wszystkich zapachem ciast, gofrów i kawy (wszystkie wypieki 
dostarczyli rodzice). Działał też grill z kiełbaskami i kaszanką. 
Festyn zintegrował całą naszą społeczność przedszkolną i pokazał 
jak można świetnie się bawić gdy w organizację włącza się wiele 
osób. Tu należą się podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji naszego przedsięwzięcia.

Dzień Dziecka w żłobku

30 maja obchodziliśmy wyjątkowe święto, a mianowicie Dzień 
Dziecka. Tego dnia podwórko przy naszym żłobku zamieniło się w 
wielki plac zabaw oraz mini zoo. Dzieci szalały na dmuchańcu i brały 
udział w zabawach zorganizowanych przez opiekunów. Dzięki 
uprzejmości Pana Tomasza nasi podopieczni mogli podziwiać 
zwierzątka, które zostały do nas przywiezione specjalnie z okazji 
tego wyjątkowego święta. Wielką niespodzianką było przybycie 
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem, którzy 

przygotowali program zabaw specjalnie dla naszych dzieci. Nie 
zabrakło również słodkiego poczęstunku, drobnych upominków 
oraz balonów. Kolejną niespodzianką dla dzieci był kosz pełen 
owoców podarowany przez Pana Burmistrza, za który bardzo 
dziękujemy.

Dzień Mamy i Taty

 Dnia 8 czerwca w zawadczańskim żłobku po raz pierwszy został 
zorganizowany Dzień Mamy i Taty. Z okazji ich święta zostały 
zaśpiewane piosenki, powiedziane piękne wiersze oraz wręczone 
drobne upominki.  Po akademii do wspólnej zabawy z dziećmi 
zostali zaproszeni rodzice. Cała uroczystość przebiegała w miłej 
atmosferze i została zakończona słodkim poczęstunkiem oraz kawą 
dla przybyłych rodziców. Wszystkim serdecznie dziękujemy za miło 
spędzony czas.

Co się działo w żłobku

Budżet obywatelski
Szanowni Państwo 
Z radością informujemy o pozytywnym wyniku głosowania na 
projekt edukacyjno-artystyczny w ramach Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2018. Dzięki Państwa zainteresowaniu 
edukacją muzyczną dzieci i młodzieży naszej gminy będziemy mogli 
zakupić instrumenty i uczyć gry odbudowując tradycję 
muzykowania istniejącą kiedyś w Zawadzkiem. Na dobry początek 
zainwestujemy 100 tysięcy złotych. 
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju i Upowszechniania Kultury 
METANOYA 
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Wyszehradzkie Gry Sportowe 
 W dniach 28 – 31 maja 2018 r. w Dubnicy nad Wagiem odbyła się 
II edycja „WYSZEHRADZKICH GIER SPORTOWYCH”. W Ośrodku 
Oliwa Resort Trenčianska Teplá spotkały się drużyny ze 
słowackiego miasta Dubnica nad Wagiem,  czeskich Otrokovic, 
węgierskiego Vacu i Zawadzkiego. W indywidualnych dyscyplinach 
lekkoatletycznych oraz zawodach drużynowych uczestniczyło w 
sumie 120 dzieci, po 30 z każdego miasta. Naszą gminę 

reprezentowało 15 dziewcząt i 15 chłopców wyłonionych podczas 
eliminacji gminnych przeprowadzonych w gminnych szkołach 
podstawowych. Największe sukcesy zdobyli Adam Kaczka, Amelia 
Nowak i Kacper Muszkiet. Impreza sportowa odbywa w ramach 
podpisanych umów partnerskich, każdego roku, po kolei w każdym 
z miast partnerskich.

Turystyczny maj i czerwiec  Oddziału PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem 
 Wędrować, podróżować? A po co? Co jest takiego w 
podróżowaniu? – Takich pytań nie zadają sobie turyści z OZ/PTTK w 
Zawadzkiem, bo:
1. Bardzo lubimy na jakiś czas zostawić miejsce zamieszkania, 
wyjechać, oderwać się od wszystkiego. Takie  wyjazdy  pomagają  
wszechstronnie zregenerować się, fizycznie i psychicznie. Każdy 
wyjazd ładuje nasze baterie na długi czas.
2. W czasie wyjazdów nawiązuje się dużo znajomości, niektóre 
mogą trwać bardzo długo.
Lubimy poznawać nowe osoby, ich życie, sposób odbierania świata.
3. Zwiedzanie, to wg nas najistotniejszy element podróżowania. 
Poznawanie nowych miejsc, historii, faktów – to największa frajda.
Nasze majowe i czerwcowe imprezy:
26.05. – X Rajd Rododendrona. Impreza kolarsko-kajakowa. 
Wystartowało w niej 7 osad  kajakowych i ok. 30 kolarzy. Kajakarze 
przepłynęli Małą Panwią z  przystani przy stadionie w Zawadzkiem 
do „Dzikiej Chaty” w Kolonowskiem. Rowerzyści spotkali się przy 
Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem, skąd ścieżkami 
Doliny Małej Panwi podążyli na metę – także przy „Dzikiej Chacie”. 
Tam nastąpiło oficjalne otwarcie rajdu oraz prezentacja jego celów. 
Te najważniejsze to: Popularyzacja hasła OZ/PTTK  na 2018  
„Przygoda  w Dolinie Małej Panwi”, popularyzacja turystyki 
kolarskiej i kajakowej, poznanie uroków lasów Doliny Małej Panwi. 

Cele imprezy zostały w całości zrealizowane i zadowoleni turyści 
mogli skorzystać z przygotowanego przez gospodarzy „Dzikiej 
Chaty” posiłku.
9.06.  – Rajd  Młodzieży Szkolnej „Błatnia 2018”.  Tym razem ponad 
50-osobowa grupa turystów ze Szkolnych Kół Krajoznawczo-
Turystycznych PTTK  wybrała się na wyprawę na kolejny szczyt 
Beskidu Śląskiego – Błatnią (917 m n.p.m.). To wypiętrzenie 
grzbietu, wznoszące się nad Doliną Wapienicy, niecałe 4 km na 
zachód od Klimczoka, jest zwornikiem dla biegnącego w kierunku 
zachodnim ramienia Czupla – Łazka – Zebrzydki oraz dla 
odgałęziającej się ku północy rosochy Przykrej, Wielkiej Polany i 
Palenicy. Na szczycie góry umiejscowiono schronisko PTTK. Nasz 
szlak biegł z Brennej Spalona do Dworku Myśliwskiego (który 
zwiedziliśmy). Oryginalna budowla mająca początki w roku 1923 
ubiegłego wieku z niemal w całości zachowanym w bardzo dobrym 
stanie wyposażeniem. Dalej poprzez Czupel zawędrowaliśmy do 
„Rancza Błatnia” – miejsca posiłku turystycznego. Skąd już parę 
minut marszu do schroniska. Droga powrotna do Brennej nie obyła 
się bez dosyć przykrej przygody. Dotychczas wspaniała pogoda (jak 
to w górach często bywa) się załamała i z nieba polało ja z 
przysłowiowego cebra. I tak przez godzinę z pomrukami pobliskiej 
burzy. Wytrawni turyści, to ludzie zaradni i na deszcz przygotowani, 
jednak na dole wodę z butów trzeba było wylewać. Solidne  porcje 
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dobrych lodów złe wspomnienia szybko wyeliminowały. 
Trasa bardzo przyjemna, widoki z góry wspaniałe i sama Brenna, 
jako miejscowość turystyczna prezentuje się całkiem dobrze. 
Gorąco polecamy.

16.06. – V Rajd Śladami Petera Schrata. Impreza organizowana 
przez OZ/PTTK wspólnie z Biblioteką i Centrum Kultury w 
Kolonowskiem.  Założone główne cele imprezy (wspomnienie 
Georga Hauptstocka – poety znad Małej Panwi, promowanie 
walorów przyrodniczych obszarów Gmin Kolonowskie i Zawadzkie, 
popularyzacja jednego z wiodących haseł PTTK „Turystyka łączy 
pokolenia”) zrealizowało ok. 60 uczestników rajdu. Start na 
wyznaczoną trasę, ponad 22 km,  nastąpił z centrum Staniszcz 
Małych. Wszyscy kolarze dotarli tam wybranymi  przez siebie 
ścieżkami rowerowymi Doliny Małej Panwi. Trasa wiodła przez 
Granicę, Krasiejów, Krzyżową Dolinę, Borycz, Kadłub i Spórok na 
powrót do Staniszcz Małych do  Gospodarstwa Innego Wymiaru 
GIPROL.  Dodatkową atrakcją był konkurs wiedzy turystyczno-
krajoznawczej z upominkami. Nie obyło się także, baz tradycyjnego 
na naszych imprezach, posiłku turystycznego. Impreza udana i 
godna polecenia – będzie z pewnością kontynuowana.
 Nasz lokalna historia jest bardzo bogata i ciekawa. Rajd Śladami 
Petera Schrata i inne imprezy OZ/PTTK w Zawadzkiem dzieje 
naszego regionu bardzo przybliżają. Zapraszamy. Jednocześnie 
dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które nas w 
działalności  turystycznej wspierają.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Spotkanie z Folklorem

Bywają takie wydarzenia artystyczne, podczas których czas mija 
niepostrzeżenie. A kiedy już się skończą – pozostaje żal, że trwały 
zbyt krótko. Takie właśnie okazało się niedzielne Spotkanie z 

Folklorem, które miało miejsce  3 czerwca 2018 r. w Kinoteatrze w 
Zawadzkiem. Był to już 5. koncert przygotowany przez uczniów i 
nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej z Żędowic. Koncert 
okazał się mistrzowskim pokazem zdolności artystycznych naszych 
uczniów, którzy sprawiali wrażenie, że scena jest ich  naturalnym 
środowiskiem, a nawet więcej- żywiołem. Publiczność gromkimi 
brawami nagradzała występy kolejnych grup Zespołu Żędowianie, 
pełne humoru i dowcipu dialogi konferansjerów oraz scenkę 
uczniów klasy 7, którzy w zabawny sposób zaproponowali 
zebranym alternatywne formy leczenia w obliczu niedomagającej 
służby zdrowia. Gościem specjalnym była nasza absolwentka 
Natalia Świerc, której akompaniowała Dominika Breguła. Nie 
sposób było nie podziwiać ogromnej swobody i wdzięku najstarszej 
grupy tanecznej Żędowian,  reprezentowanej również przez 
naszych absolwentów. Nieoceniona okazała się także pomoc 
rodziców, którzy zapewnili naszej publiczności poczęstunek oraz 
praca pana Michała Piekacza odpowiedzialnego za oprawę 
akustyczną. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 5. 
Spotkania z Folklorem oraz naszym sympatykom SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY.
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Pożegnanie Pani Profesor Ireny Kocowskiej
W dniu 6 czerwca zakończyła się 
z i e m s k a  d r o g a  z a s ł u ż o n e j 
n a u c z y c i e l k i  L i c e u m 
Ogólnokształcącego im. Mieszka I 
w Zawadzkiem. Zmarła była, 
wieloletnia anglistka szkoły, Pani 
P r o f e s o r  I r e n a  K o c o w s k a . 
W liceum pracowała etatowo przez 
21 lat (1969-1990). Kolejne 9 lat (do 
roku 1999) przepracowała w szkole 
w niepełnym wymiarze, już jako 
nauczyciel emeryt. Ale Liceum 
Ogólnokształcące im. Mieszka I nie 
było jej jedynym miejscem pracy 
nauczycielskiej. W latach 1961 – 

1966 nauczała w szkole podstawowej. Natomiast w okresie od roku 
1966 do 1969 uczyła języka angielskiego w ówczesnym, 
zawadczańskim technikum hutniczym.
 Pani Irena przeżyła nieomal 87 lat. Urodziła się na polskim już 
Śląsku, w Tarnowskich Górach. Tam także, w  Gimnazjum Żeńskim, 
zdała egzamin dojrzałości w roku 1950. W latach 1950 – 1953 
studiowała germanistykę we Wrocławiu. Po studiach, przez rok 
pozostała w stolicy Dolnego Śląska. Do Zawadzkiego przybyła z 
mężem w roku 1954. W trakcie pracy w liceum ukończyła Studium 
Przedmiotowo – Metodyczne w Piotrkowie Trybunalskim (1976) na 
kierunku filologia angielska. Uczestniczyła także w kursie 
anglistycznym dla nauczycieli w Wielkiej Brytanii zorganizowanym 
przez British Council (1978). W szkole Pani Profesor, oprócz 
wypełniania codziennych obowiązków dydaktycznych, opiekowała 
się kołem PCK.
 Za wieloletnią pracę pedagogiczną odznaczona została 
Honorową Odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie”, Medalem „40 – 

lecia PRL”, Odznaką „Zasłużony Opiekun PCK”, Odznaką 
Honorową PCK IV stopnia i Złotym Krzyżem Zasługi. Wyróżniono 
również Panią Irenę Kocowską nagrodą Ministra Oświaty 
i Wychowania. Życie jej przypadło na czasy burzliwe – II 
Rzeczpospolita, wojna światowa, PRL, przemiany po roku 1989. W 
wielkich latach 1980-1981 Pani Irena wstąpiła do NSZZ 
„Solidarność”.   
 Lata 1961-1999 to czasy, gdy niemal dwa pokolenia 
zawadczańskiej młodzieży spotkały Panią Irenę na swojej drodze. 
W tej drobnej postaci zamieszkiwał duch bystry i dzielny, 
a jednocześnie niezwykle skromny. Głos miała cichy, ale wyraźny. 
Była uosobieniem etosu nauczyciela szkoły średniej. Za katedrą 
zachowywała spokój i uczciwość. Cechowała ją kompetencja, 
pracowitość i obowiązkowość. Rzucał się w oczy jej naturalny takt. 
Był tego rodzaju, że nie sposób było przy Pani Irenie nie dochować 
jakiejkolwiek reguły dobrego zachowania. Po prostu - przy Pani 
Irenie „nie wypadało” mówić niewłaściwie lub na niewłaściwy temat.  
Wychowała wspaniałych synów. Ukochała swoje wnuki, które 
często wspomniała i na których odwiedziny czekała zawsze 
z niecierpliwością. Ostatnie lata życia spędziła otoczona troskliwą 
opieką najbliższych. Była to wielka nagroda za pracowitość, 
oddanie rodzinie i miłość.
 W dniu 12 czerwca 2018 roku na cmentarzu w Zawadzkiem 
pożegnaliśmy jedną z postaci, która przez wiele lat współtworzyła 
dawne Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem. 
Niechaj ten krótki tekst będzie symbolem hołdu i czci dla Pani Ireny 
oraz symbolem  pamięci i podziękowania od społeczności, której 
oddała 30 lat swego życia. Część jej pamięci.

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

LIPIEC
3.07  Poranek Filmowy -  kinoteatr(godz 11.00)
4.07  Piłka Nożna ( Mistrzostwa Świata Drużyn Podwórkowych) 
Orlik SP/żłobek (16:00-21:00)
   Zajęcia Plastyczne – kinoteatr (17:00)
5.07   Poranek Filmowy – kinoteatr( 11:00)
6.07   turniej Badminkton -  hala GOSiT  (10:00)
  zajęcia wokalne -  kinoteatr -  (10:00-17:00)
 9.07       CYRK     -   boisko na  ul Powstańców
10.07 Poranek Filmowy – kinoteatr (11:00)
11.07 Zajęcia Plastyczne  - kinoteatr ( 17:00)
12.07 Poranek Filmowy  -  kinoteatr  (11:00)
13.07 Uni Hokej   -  hala GOSiT  (10:00)
              zajęcia wokalne   -  kinoteatr  (14:00-19:00)
14-15.07 Piłka Plażowa – Boiska piaskowe- Osiedle – turniej I 
(sobota 10:00)
 17.07  Poranek Filmowy  - kinoteatr  (11:00)
18.07    Piłka Nożna ( Mistrzostwa Świata Drużyn Podwórkowych) 
Orlik SP/żłobek (16:00-19:00)
  Zajęcia Plastyczne  - kinoteatr ( 17:00)
19.07 Poranek Filmowy  - kinoteatr (11:00)
20.07 turniej Badminkton  - hala GOSiT  ( 10:00)
               zajęcia wokalne -kinoteatr ( 14:00-19:00)
 24.07       Poranek Filmowy  _ - kinoteatr (11:00)
25.07 zajęcia Plastyczne  - kinoteatr (17:00)
26.07 Poranek Filmowy  - kinoteatr  ( 11:00)
27.07 Uni Hokej/turniej  - hala GOSiT (10:00)
               zajęcia wokalne  -  kinoteatr  (14:00-19:00)
 28-29.07  Piłka Plażowa       - boiska piaskowe osiedle  - turniej II 
(sobota 10:00)
30.07 WARSZTATY TEATRALNE  -  kinoteatr (9:00)
31.07 poranek Filmowy  -  kinoteatr  (11:00)

SIERPIEŃ
1.08   Piłka Nożna ( M Ś Drużyn Podwórkowych) Orlik SP/żłobek 
(16:00-21:00)
   Zajęcia Plastyczne  -  kinoteatr  ( 17:00)
2.08  Poranek Filmowy  _ kinoteatr  (11:00)
3.08  turniej Baminktona  - hala GOSiT  (10:00)
  zajęcia wokalne   -  kinoteatr  (14:00-19:00)
7.08       Poranek Filmowy  -  kinoteatr  (11:00)
8.08       zajęcia Plastyczne  -   kinoteatr (17:00)
9.08       Poranek Filmowy  -  kinoteatr  (11:00)
10.08     Uni Hokej/turniej  -  hala GOSiT ( 10:00)
            zajęcia wokalne   -  kinoteatr ( 14:00-19:00)
11-12.08  Piłka Plażowa  - boiska piaskowe Osiedle (sobota 10:00)
14.08    Poranek Filmowy  -  kinoteatr   ( 11:00)
15.08   Piłka Nożna ( M Ś Drużyn Podwórkowych) Orlik    
SP/żłobek  (16:00-21:00)
  Zajęcia Plastyczne – kinoteatr  (17:00)
16.08 Poranek Filmowy  - kinoteatr   (11:00)
17.08     turniej Badminktona  -  hala GOSiT (10:00)
              zajęcia wokalne   -  kinoteatr  (14:00-19:00)
21.08 Poranek Filmowy  -  kinoteatr  (11:00)
22.08 zajęcia Plastyczne  -  kinoteatr  (17:00)
23.08 Poranek Filmowy  -  kinoteatr  (11:00)
24.08 Uni Hokej /turniej  -  hala GOSiT  (10:00)
               zajęcia wokalne -  kinoteatr  (14:00-19:00)
25-26.08  Piłka Plażowa  FINAŁ  - boiska piaskowe Osiedle ( sobota 
10:00)
Zajęcia sportowe rozpoczynają się na podanych obiektach o godz 
10:00( zapisami ).
kolejne edycje turniejowe będą się odbywały w godzinach 
dostosowanych do uczestników.
Poranki Filmowe odbywać się będą o godz 11:00.

Plan imprez Sportowych – Kulturalnych – Rekreacyjnych
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Sport
Piłka ręczna

To nie był dobry sezon
 Zakończył się kolejny sezon w I lidze piłkarzy ręcznych. 
Liczyliśmy na lepszy wynik, jednak fakt, że utrzymanie  stało się 
faktem na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek cieszy. W 
ostatnich spotkaniach drużyna zaliczyła jedno zwycięstwo oraz 
jedną porażkę. W spotkaniu u siebie pokonała Anilanę Łódź 31:28 
(15:12). Zwycięstwo raczej pewne, choć w połowie drugiej części 
spotkania goście w 49 minucie objęli prowadzenie 23:22. Końcówka 
należała jednak do naszej drużyny i ostatecznie komplet punktów 
pozostał w Zawadzkiem. Bardzo dobre spotkanie rozegrał Paweł 
Swat, który zaliczył 11 trafień. Pozostałe bramki zdobyli: Sebastian 
Danysz i Adam Wacławczyk po 4, Kevin Kubillas i Maciej Ścigaj po 
3, Paweł Zagórowicz 2. Po jednej bramce strzelili: Bogumił Baran, 
Adrian Przybysz, Michał Morzyk i Patryk Całujek. Podobny wynik 
drużyna uzyskała w wyjazdowym spotkaniu z KSSPR Końskie. Tym 
razem gospodarze zwyciężyli 31:28 (16:14). W 56 minucie 
gospodarze prowadzili tylko jedną bramką (28:27), jednak kolejne 3 
bramki zdobyli gospodarze i to oni zaliczyli komplet punktów. 
Najwięcej bramek ponownie strzelił Paweł Swat 6. pozostałe były 
autorstwa: Lukasza Całujka 5, Kevina Kubillasa 4, Adriana 
Przybysza, Macieja Ścigaja, Pawła Zagórowicza i Łukasza Szulca 
po 3. Jedną bramkę strzelił Michał Krygowski. W całym sezonie 
łupem bramkowym podzielili się: Paweł Swat w klasyfikacji 
strzelców uplasował się na 11 miejscu z 139 bramkami. ( zagrał 
jednak tylko w 24 meczach). Najskuteczniejszym strzelcem tej 
grupy I ligi był zawodnik SPR PWSZ Tarnów Michał Kubisztal, który 
w 28 spotkaniach strzelił 193 bramki. Pozostałe bramki dla naszej 
drużyny strzelali: Paweł Zagórowicz 114 (28 meczy – 23 miejsce), 
(w nawiasach ilość rozegranych spotkań oraz miejsce w tabeli 
strzelców) Łukasz Całujek 107 (28 -28 m.), Leszek Kąpa 74 (19 – 
64), Maciej Ścigaj 65 (14-77), Dawid Mięsopust 58 (27-89), 
Sebastian Danysz 53 (25-98), Kevin Kubillas 49 (23-102), Michał 
Krygowski 43 (26-122), Adam Wacławczyk 37 (22-135), Adrian 
Przybysz 30 (17-145), Bogumił Baran 18 (9-173), Patryk Całujek 13 
(9-187), Michał Morzyk 10 (24-200). Pozostali zawodnicy strzelili 
mniej niż 10 bramek. Warto jednak zaznaczyć, że w tabeli strzelców 
znaleźli się nasi bramkarze: Dawid Skrzypczyk strzelił 2 bramki a 
Sławomir Donosewicz 1. Końcowa tabela sezony 2017/2018 
przedstawia się następująco:
  1. SPR PWSZ Tarnów   28 68 935:833
  2. AZS AWF Biała Podlaska  28 66 872:729
  3. Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 28 57 874:797
  4. SRS Czuwaj Przemyśl  28 51 910:839
  5. KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.  28 48 876:855
  6. MSPR Siódemka Miedź Legnica 28 46 786:781
  7. KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. 28 42 817:814
  8. ŚKPR Świdnica   28 41 789:830
  9. MKS Wieluń   28 40 851:830
10. KSSPR Końskie   28 39 745:778
11. MTS Chrzanów   28 36 821:830
12. ASPR Zawadzkie  28 35 834:876
13. Politechnika Anilana Łódź  28 29 749:824
14. KS Uniwersytet Radom  28 20 742:841
15. VIRET CMC Zawiercie   28 12 757:901

Drużyna LKPR Moto Jelcz Oława wycofała się z rozgrywek. Przed 
działaczami zadanie zmontowania nowego składu na sezon 
2018/2019. Część zawodników opuści szeregi drużyn. Dobrze 
układa się współpraca z KS Gwardia Opole i na pewno ujrzymy w 
składzie zawodników z zaplecza czwartej drużyny ekstraklasy.

Piłka Nożna

Zabrakło jednego punktu
 To była udana II runda drużyny Sławomira Pawlaka. Jak już 
informowaliśmy drużyna w rozgrywkach wygrywała mecz za 
meczem. Dopiero w przedostatniej kolejce straciła punkty w 
wyjazdowym spotkaniu z liderem LZS Raszowa Daniec remisując 
0:0. Ten remis spowodował, że tylko dzięki lepszemu bilansowi 
bezpośrednich spotkań musieli zadowolić się 2 miejscem. W 
ostatnich meczach drużyna poza wyżej remisem wygrała swoje 

mecze. Pokonała u siebie LKS Rzemiosło Dziewkowice 5:1 oraz KS 
Krasiejów 3:0. W II rundzie odrobiła stratę 13 pkt do lidera 
wygrywając 12 meczy oraz remisując 1 spotkanie. Dzięki 
zaangażowaniu całego kolektywu udało się uzyskać taki wynik. Na 
wyróżnienie zasługuje przede wszystkim najskuteczniejszy 
zawodnik Mateusz Kozłowski, który w w strzelił 13 bramek a przy 8 
asystował. Trener wyróżnił również Jana Krywalskiego (obrońca 5 
asyst) oraz za wzorową frekwencję treningową i meczową Dawida 
Pawelaka. Również pozostali zawodnicy zasługują na słowa 
uznania. Tylko dzięki wspaniałej atmosferze w drużynie udało się 
uzyskać taki wynik. Najwięcej bramek strzelili: Dariusz Sworeń 10 (5 
asyst), Jeremi Prus 5 (4 asysty), Bartosz Szumski 4 (8 asyst), Marcin 
Ryndała 4, Robin Smereczański 2 (2 asysty). Jak uda się utrzymać 
skład kadry (a może wzmocnić) to może uda się opuścić szeregi 
„bundesligi”. Stal Zawadzkie w przeszłości była wizytówką powiatu 
a nawet województwa i mamy nadzieję, że jest to początek  nowej 
drogi.

  1. LZS Raszowa Daniec  26 53 84:34
  2. SSKS Stal Zawadzkie  26 53 75:45
  3. LKS Plon Błotnica Strzelecka 26 51 77:36 
  4. LKS Tęcza Szymiszów  26 49 80:52
  5. LZS GKS Piomar II Tarnów   26 48 74:50
  6. KS II Krasiejów   26 46 69:47
  7. LKS Kalinów-Kalinowice  26 43 71:52 
  8. LZS Florentina Kamex Nakło 26 39 63:52
  9. LKS Błękitni Rozmierz  26 39 64:63
10. LKS Rzemiosło Dziewkowice 26 35 54:53
11. LZS Staniszcze Wielkie  26 24 50:72
12. LKS Orzeł Mokre Łany  26 17 49:87
13. LKS Roźniatów   26 15 39:142
14. LZS Piotrówka   26 13 26:90

Skat

Puchar Lata 2018
     Tradycyjnie co roku w okresie lata rozgrywane są turnieje pod 
umowna nazwą Puchar Lata. W tegorocznej edycji zostały 
rozegrane 3 turnieje. W 1 turnieju najlepszy okazał się Piotr Warner 
z LZS Leśnica wyprzedzając Mariana Koziorowskiego z KS Skat-
Lub Kochcice oraz Ernesta Bryłkę z GOSiT-u Zawadzkie. W 2 
turnieju najlepszy okazał się Leopold Dybowki (GOSiT Zawadzkie) 
na 2 miejscu uplasował się Bernard Wodniok (LZS Ligota Dolna) a 3 
był Józef Pudełek (Skat Kolonowskie). W 3 rozegranym turnieju 
zwyciężył Piotr Koziorowski (KS Skat-Lub Kochcice). Na 2 miejscu 
uplasował się Leon Deptała (Skat Kolonowskie) a 3 miejsce zajął 
Henrfyk Kukowka (KSS Pawonków). W klasyfikacji po 3 turniejach 
na prowadzeniu Leopold Dybowski (GOSiT Zawadzkie) 5503 pkt. 2 
miejsce zajmuje Piotr Warner (LZS Leśnica) 5279 pkt. a 3 jest Jerzy 
Stanulla (Strzelec DK Strzelce Op.) 5227 pkt. Do rozegrania 
pozostało jeszcze 7 turniejów.
Mistrzostwa Gminy Zawadzkie
     W tym roku zostaną rozegrane XX Mistrzostwa Gminy 
Zawadzkie. Tradycyjnie odbywają się w trzech miejscowościach 
naszej gminy. Pierwszy turniej zostanie rozegrany 8 lipca 2018 r. 
(niedziela) w remizie OSP w Kielczy, następny turniej 22 lipca 2018 
r. (niedziela) w Firmie Bronder w Żędowicach a ostatni finałowy w 
restauracji Oaza w Zawadzkiem 5 sierpnia 2018 r. (Niedziela). 
Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 15.00.

Franciszek Świtała
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Wielcy Mali artyści
 30 czerwca br. młodzi ludzie, tworzący zespół teatralny MASKA 
pod opieką p. Małgorzaty Rabickiej, przygotowali i wystawili na 
deskach kinoteatru, przedstawienie pt. „15 minut z życia wielkiego 
miasta”. Dzięki pasji p. Małgorzaty młodzież ma możliwość realizacji 
swoich zainteresowań. Praca nad każdą sztuką przynosi im wiele 
satysfakcji i radości. Podczas, często wyczerpujących prób, 

świetnie się bawią, wzajemnie od siebie uczą, odkrywają nieznane 
dotąd umiejętności, doskonalą te już ukształtowane, po prostu 
tworzą z pasją. W ramach prób młodzież zgłębia tajniki sztuki 
aktorskiej, doskonali dykcję, dba o emisję głosu, uczy się obycia 
scenicznego, przekazywania emocji, kultury słowa. Dziękujemy za 
piękną ucztę dla ducha.

Aplikacja mobilna
 Z a c h ę c a m y  d o 
ko rzys tan ia  z  ap l i kac j i 
mobilnej, dzięki której można 
o t rzymać b łyskawiczne 
p o w i a d o m i e n i a 
o  z a g r o ż e n i a c h 
występujących na terenie 
gminy, terminach zbiórki 
o d p a d ó w ,   o  j a k o ś c i 
powietrza.  Przez aplikację 
można również zgłaszać 
awarie, uszkodzenia, itp.  W 
celu pobrania aplikacji należy 

wejść przy pomocy urządzenia mobilnego (telefon, tablet) na stronę 
www.zawadzkie.pl. Dołącz do nas, jest nas już 760 użytkowników!

„Nawet ciemność 
nie jest ciemna Panie,
bo przed Tobą noc jak 

dzień jaśnieje..."

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
Pani Celinie Cieślik oraz Rodzinie

z powodu śmierci
Mamy 

składają
Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem


