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Sukcesy uczniów z Żędowic
 10 maja br. w Zespole Szkół w Izbicku odbył się kolejny XXVI 
Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”. Tegoroczna 
edycja konkursu została wzbogacona o „tematykę unijną’. Wielu 
uczestników w swoich tekstach podkreślało wpływ tradycji, 
zwyczajów śląskich, dorobku kulturowego i obyczajowego na 
współczesne życie Europejczyków. Konkurs zgromadził 

przedszkolaków, uczniów ze szkół podstawowych, młodzież 
z gimnazjów i dorosłych. Publiczną Szkołę Podstawową z Żędowic 
reprezentowało dziesięcioro uczestników: jeden zespół z kl.3 
gimnazjum i troje uczniów ze szkoły podstawowej. I miejsce 
w kategorii scenek rodzajowych zdobyli uczniowie żędowickiej 
szkoły, którzy przygotowali przedstawienie pt. „Gołymbiorze”. 
Natomiast Daniel Guzy otrzymał wyróżnienie za monolog pt. 
„Spełniony Ślązok”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Sukces w konkursie Kroszonki 

Opolskie 2019
 Ogłoszono laureatów XXVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2019. W kategorii 
dziecięcej o tytuł najlepszych walczyło 76 uczestników. I miejsce 
zdobyły Alicja Mrochen oraz Emilia Trzasko, II miejsce Emilia Kozub 
i III miejsce Maja Trzasko. Wszystkie laureatki są uczennicami 
szkoły w Żędowicach. Konkurs organizowany jest przez Muzeum 
W s i  O p o l s k i e j  w  O p o l u  p r z y  w s p ó ł u d z i a l e  U r z ę d u 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Oddziału 
Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Serdecznie 
gratulujemy!

Bociany powróciły do Kielczy

 Po kilkunastu latach do Kielczy powróciły Bociany białe. Dawniej 
przez dziesięciolecia gniazdowały przy ul. Dobrego Pasterza. Niestety 
gniazdo znajdujące się na starej spróchniałej olsze spadło, a drzewo 
trzeba było wyciąć. Kilkanaście lat temu  obok miejsca, w którym prędzej 
znajdowało się drzewo z bocianim gniazdem zamontowano platformę, 
sfinansowaną z gminnego funduszu ochrony środowiska. Niestety 
bociany nie wróciły. Dwa lata temu mieszkańcy  przygotowali nawet 
wiklinowy wieniec, który z pomocą sprzętu straży pożarnej udało się 
zamontować na platformie. Ale i to nie zachęciło bocianów do osiedlenia 
się. Dopiero tej wiosny 4 bociany zaszczyciły Kielczę swoją obecnością. 
Przyleciały w niedzielę 19 maja. Po krótkiej batalii o gniazdo dwa 
bociany zostały i  jak zaobserwowal i  mieszkańcy samica 
prawdopodobnie wysiaduje już jaja. Jest nadzieja, że bociany znów 
będą w Kielczy.

Zdjęcie dzięki uprzejmości administratora Zdjęcie dzięki uprzejmości administratora 
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VI Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
 W dniu 29 kwietnia 2019 r. odbyła się 
VI Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. 
Radni zapoznali się z oceną zasobów 
pomocy społecznej, informacją o systemie 
zarządzania kryzysowego w gminie, 
powiecie i województwie, działalnością 
Zespołu Konsultacyjno-Doradczego 
Młodzieży oraz sprawozdaniem z postępu 
r e a l i z a c j i  z a d a ń  i n w e s t y c y j n y c h 
i  r emon towych  o raz  pon ies ionych 
nakładach. Zapoznano się również ze 
sprawozdaniem z realizacji Programu 
w s p ó ł p r a c y  g m i n y  Z a w a d z k i e 
z organizacjami pozarządowymi za rok 
2018 oraz sprawozdanie z wykonania 
G m i n n e g o  P r o g r a m u  P r o f i l a k t y k i 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Zawadzkie. Zostały przegłosowane 
następujące uchwały:
1)  o  zmian ie  uchwały  budżetowej 
na 2019 r.;
2) w sprawie nadania nazwy placowi 

w Zawadzkiem;
3) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bon i f i ka ty  od ceny n ieruchomośc i 
sprzedawanej jako lokal mieszkalny (1);
4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bon i f i ka ty  od ceny n ieruchomośc i 
sprzedawanej jako lokal mieszkalny (2);
5) w sprawie przyjęcia regulaminów 
korzystania z placów zabaw, obiektów 
sportowych oraz terenów rekreacyjnych;
6) w sprawie zmiany uchwały Nr II/24/18 
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej;
 7) w sprawie powierzenia reprezentowania 
gminy Zawadzkie w razie nieobecności 
Burmistrza Zawadzkiego w posiedzeniu 
Zgromadzenia Związku Gmin Śląska 
Opolskiego.
Do Komisji Uchwal i Wniosków wpłynął 
w n i o s e k  r a d n e g o  M i c h a ł a  R y t e l 
o przeprowadzenie kompletnego szkolenia 
zgodnie ze złożonym wnioskiem radnej 

Katarzyny Kanozy, wykorzystując środki ze 
sprzedaży nieruchomości – motywuje to 
uzyskaniem większych dochodów z tytułu 
sp rzedaży  n i ż  zap lanowane  –  za 
przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 6 
radnych głosowało „przeciw”, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
Na ręce Przewodniczącego Rady wpłynęła 
interpelacja grupy radnych Michała Rytel, 
Michała Baryga, Zuzanny Matusek, Pawła 
Małeckiego, Józefa Romberga i Andrzeja 
Kotylaka w sprawie wyjaśnienia  wszystkich 
ponies ionych do te j  pory  kosztów 
związanych z remontem hali sportowej. 
Uchwały podjęte na sesji dostępne są na 
stronie
http://bip.zawadzkie.pl/1639/uchwaly-rady-

miejskiej-rok-2019.html, 
natomiast relacja z obrad sesji na stronie
https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-
z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html 

BRM

 Sto lat temu powstał Polski Czerwony Krzyż. W sobotę, 11 maja, 
w Opolskiej Filharmonii odbyły się regionalne uroczystości z okazji 
tego jubileuszu. Podczas tych wyjątkowych obchodów z udziałem 
Prezesa PCK Stanisława Kracika uhonorowano wiele osób z całej 
Opolszczyzny, które otrzymały odznaczenia od Prezydenta Polski, 
Ministra Zdrowia, a także odznaczenia resortowe. Medal 100-lecia 
Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał także Burmistrz 
Zawadzkiego Mariusz Stachowski, za wieloletnie efektywne 
wsparcie  Polskiego Czerwonego Krzyża.

Nagroda dla Burmistrza

Remont wieży ciśnień 

 Wieża ciśnień w Zawadzkiem jest stałym elementem naszego 
krajobrazu. Rozpoczął się jej remont, który zaplanowany został do 
przeprowadzenia w dwóch etapach.

W etapie I przewiduje się remont wnętrza zbiornika na wodę. 
W zakres prac tego etapu będą wchodzić roboty związane m.in. 
z: rozebraniem pokryć z żywic, czyszczeniem mechanicznym 
powierzchni poziomych, skośnych, pionowych oraz sufitowych, 
osuszaniem wnętrza zbiornika, antykorozyjnym zabezpieczeniem 
odkrytego zbrojenia betonu, naprawą metodą iniekcji spękań 
betonu, gruntowaniem uprzednio oczyszczonych i naprawionych 

p o w i e r z c h n i , 
szlamowaniem powierzchni 
ścian zbiornika preparatem 
s p e c j a l i s t y c z n y m , 
pokryciem ścian zbiornika 
preparatem docelowym 
uszczelniającym.
P r z e w i d y w a n y  c z a s 
w y k o n y w a n i a  p r a c 
wewnątrz zbiornika został 
wyznaczony do 31 maja 
2 0 1 9 r .  W  c z a s i e 
p r o w a d z e n i a  p r a c 
remontowych  zb io rn i k 
wieżowy został wyłączony z 
c z y n n e j  p r a c y  j a k o 
r e z e r w u a r  w o d y  o r a z 
regulator ciśnienia wody. 
S i e ć  w o d o c i ą g o w a  w 
mieście na dzień dzisiejszy 
jest zasilana w wodę z 
pominięciem wieży ciśnień. 
Niestety wyłączenie wieży z 
układu hydraulicznego sieci 
wodociągowej powoduje 
występowanie awarii w tzw. 
słabych punktach sieci 

wodociągowej. Służby wodociągowe na bieżąco usuwają 
występujące awarie. 
II etap przewiduje się remont zewnętrznej strony wieży ciśnień. 
W zakresie prac tego etapu zostanie wykonane: czyszczenie 
powierzchni elewacji, czyszczenie odkrytego zbrojenia, mycie 
elewacji,  antykorozyjne zabezpieczenie uwidocznionych 
i odkrytych prętów zbrojeniowych, miejscowa naprawa betonu, 
naprawa iniekcyjna szczelin w betonie, przygotowanie podłoża pod 
malowanie, malowanie elewacji farbami emulsyjnymi. Spółka 
własnym staraniem przeprowadzi wymianę starych okien i naświetli 
na nowe (w górnej części stożka w tzw. „latarni” już w 2018r. spółka 
powymieniała wszystkie okna i naświetla). 
Czas wykonywania prac zewnętrznych uzależniony będzie od 
warunków atmosferycznych, jednak nie powinien przekroczyć 
końca września 2019 roku. 
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Burmistrz informuje
Dyskusja publiczna o planie zagospodarowania

 W dniu 8 maja 2019 r. odbyło się spotkanie Burmistrza 
Zawadzkiego z mieszkańcami Zawadzkiego, którego celem była 
dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu 
miejscowego dla miasta Zawadzkie. Uczestniczy spotkania mogli 
zapytać o przeznaczenie swoich nieruchomości w projekcie planu, 
mieli okazję porozmawiać osobiście z jego autorem, a także 
wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości w zakresie ww. dokumentu. 
Projekt planu w dalszym ciągu, do dnia 21 maja 2019 r., wyłożony 
jest do publicznego wglądu w pok. 303 Urzędu Miejskiego 
w  Z a w a d z k i e m   o r a z  n a  s t r o n i e 
in ternetowej  www.zawadzkie.p l  w zak ładce Dokumenty 
planistyczne – Plan zagospodarowania przestrzennego. 
Jednocześnie informujemy, że każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Burmistrza Zawadzkiego 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2019 r.  

Spotkanie Burmistrza ze strażakami

 W dniu wczorajszym, tj. 14.05.2019 r., w Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem odbyło się spotkanie członków Zarządów jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy. 
W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. Tematem spotkania było  
omówienie bieżących spraw prowadzonych przez właściwe 
jednostki. 

Partnerstwo bez granic – jest nagroda!

 Gmina Zawadzk ie  zdoby ła  I I  nagrodę Marszałka 
Województwa Opolskiego w konkursie "Partnerstwo bez 
granic - Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej" w kategorii 
Samorządy, za inicjatywę „Wyszehradzkie gry sportowe – 
Visegrad sports games”. Nagrodę  w wysokości 3 tys. zł odebrał 
wczoraj Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski podczas gali 
w Filharmonii Opolskiej. Konkurs wyłonił najciekawsze inicjatywy 
w regionie opolskim realizowane wspólnie z partnerami 

zagranicznymi od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2018 r. 
„Wyszehradzkie gry sportowe – Visegrad sports games” to projekt 
skierowany do dzieci i młodzieży z 4 miast partnerskich: 
Zawadzkiego, Otrokovic (Czechy), Dubnicy nad Wagiem 
(Słowacja) oraz miasta Vac (Węgry). Łączy trzy elementy — 
zawody sportowe, prezentację najciekawszych miejsc w regionie 
i międzynarodową integrację młodzieży. Wyszehradzkie gry 
sportowe, nazywane również Wyszehradzką olimpiadą, wzorem 
wielkich cyklicznych imprez, posiadają, regulamin, w którym 
określono przedział wiekowy, ilość uczestników, rodzaje dyscyplin 
sportowych i harmonogram zawodów, jak również wymagania 
dotyczące zorganizowania czasu wolnego. W każdym turnieju 
bierze udział 30 dzieci z każdego kraju, 15 chłopców i 15 dziewcząt, 
wyłonionych wcześniej podczas eliminacji szkolnych.

O co pytali mieszańcy burmistrza?

 Kolejne spotkanie burmistrza z mieszkańcami za nami. 
Rozmawiano między innymi o bezpieczeństwie, remontach dróg 
czy zbyt małej liczbie miejsc parkingowych. Pojawiały się głosy 
dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Poniżej przedstawiamy 
wnioski i zapytania zgłaszana przez mieszkańców na spotkaniach 
w poszczególnych miejscowościach.

Zawadzkie - 08.05.2019 r.
- czy gmina posiada plan lub określone zasady, według których 
remontowane są drogi w gminie Zawadzkie,
- w 2020 roku złożyć w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
wniosek na remont ulicy Powstańców Śląskich Nr 3, 3A i 17, 
- jaki jest system zarządzania oświetleniem ulicznym (światła 
zapalają się i wyłączają w niekorzystnych dla użytkowników dróg 
godzinach), 
- zwrócono uwagę na osoby pijące alkohol w miejscach 
publicznych, 
- rozważyć zamontowanie czujnika jakości powietrza na ulicy 
Bogusławskiego, 
- zastanowić się nad zorganizowaniem raz na dwa lata zbierania 
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odpadów wielkogabarytowych sprzed domów, 
- w jakim czasie wejście do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, 
- czy w tym roku będzie otwarty basen dla dzieci.

Żędowice - 09.05.2019 r.
- uzupełnić ubytki w drogach na ulicach: Powstańców Śląskich, Ks. 
Wajdy od nr 48-54,
- przeprowadzić remont nawierzchni drogi na ul. Strzeleckiej 
(odnoga w kierunku posesji Nr 62),
-  kiedy gmina przystąpi do remontu ul. Zielonej,
- na przedłużeniu drogi na ul. Powstańców Śląskich w kierunku 
Kielczy – zastosowano dwa rodzaje kamieni, którymi utwardzono 
nawierzchnię ww. drogi. Na odcinku w Żędowicach kamień nie 
został ubity co powoduje rozjeżdżanie kamienia,
- zwrócono się o budowę kanalizacji na ulicy Ziai. 

Kielcza - 10.05.2019 r.
- czy był przeprowadzony audyt hali sportowej, 
- jaką alternatywę zmiany ruchu posiada gmina podczas 
przebudowy drogi wojewódzkiej 901 przy ulicy Opolskiej na odcinku 
od Zawadzkiego do Kielczy, 
- czy przewoźnicy parkujący na tzw. Centrum przesiadkowym będą 
uiszczali opłaty za zatrzymywanie się na przystankach 
autobusowych, 
- zmiana organizacji ruchu w Zawadzkiem przy aptece Nova oraz 
sklepie „Ares” (przebudowa drogi wojewódzkiej 901) zmniejszy 
bezpieczeństwo pieszych oraz ilość obecnych tam  miejsc 
parkingowych, 
- zrównoważyć środki finansowe z budżetu gminy przeznaczane na 
utrzymanie zieleni w Zawadzkiem i na wsiach (obecnie na 
Zawadzkie przeznaczane są większe kwoty), 
- dlaczego planowane jest wycięcie żywotników przy stawie, 
- zwrócono uwagę na dewastację terenu przystani kajakowej, 
- wykosić pobocza na odcinku drogi od cmentarza na ul. Dobrego 
Pasterza do ul. Opolskiej, 
- oznakować dojazd do przystani kajakowej, 
- zastanowić się nad zorganizowaniem doraźnej zbiórki odpadów 
gabarytowych sprzed domów.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania w następnym numerze KZ.

Burmistrz Zawadzkiego przyznał stypendia sportowe

 Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski zaprosił do Urzędu 
Miejskiego 11 sportowców, którzy w 2018 roku osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe. Odebrali oni stypendia sportowe przyznane 
w oparciu  o wytyczne określone w Uchwale Nr XXXII/304/17 Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 
określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za 
osiągnięte wyniki sportowe. Tegorocznymi stypendystami 
Burmistrza Zawadzkiego zostali:
Julia Bartoszek
j es t  b rązową meda l is tką  w grze  podwójne j  jun io rek 
w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorek 
i Juniorów w Tenisie Stołowym oraz członkiem Kadry Narodowej 

Juniorek PZTS.
Adam Bogdon
jest złotym medalistą w  Mistrzostwach Polski Modeli Pływających 
Redukcyjnych KL NS w klasie F4B Senior,  złotym medalistą 
w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających Redukcyjnych KL NS 
w klasie F4C Senior oraz zajął III miejsce w klasie F2A Senior.
Szymon Czech
jest złotym medalistą w  Mistrzostwach Polski Modeli Pływających 
Redukcyjnych KL NS i NSS w klasie F4C Junior.
Dawid Kemski 
jest srebrnym medalistą w  Mistrzostwach Polski Modeli 
Pływających Redukcyjnych KL NS i NSS w klasie F4A Młodzik.
Wiktoria Grejner
jest złotą medalistką w konkurencji kumie indywidualnym seniorek 
(open) w Mistrzostwach Polski Seniorów Karate WKF.
Dominik Guzdek
zajął III miejsce w konkurencji kata drużynowe seniorów 
w Mistrzostwach Polski Seniorów Karate WKF.
Jakub Rudzik
jest II wicemistrzem Polski w Mistrzostwach Polski Modeli 
Pływających Redukcyjnych KL NS i NSS w klasie F4A Młodzik.
Robert Mraz
zajął III miejsce w konkurencji kata drużynowe seniorów 
w Mistrzostwach Polski Seniorów Karate WKF.
Adam Ochwat
jest złotym medalistą w  Mistrzostwach Polski Modeli Pływających 
Redukcyjnych w klasie F4A Junior, w Pucharze Polski Modeli 
Pływających Redukcyjnych zajął II miejsce w klasie F4A Junior oraz 
III miejsce w klasie F4B Junior .
Marceli Wosz 
jest wicemistrzem Polski w Mistrzostwach Polski Modeli 
Pływających Redukcyjnych KL NS i NSS w klasie F4B Junior.
Wojciech Zielonka
jest II wicemistrzem Polski w Mistrzostwach Polski Modeli 
Pływających Redukcyjnych KL NS i NSS w klasie F4C Junior.

Apel do właścicieli wałęsających się psów

 Szanowni Mieszkańcy, w ostatnim okresie na terenie gminy 
Zawadzkie nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego 
nadzoru wałęsają się po drogach, ulicach i polach naszej gminy. 
Stanowią one zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla 
dzieci.
Są to psy, które posiadają właścicieli, lecz nie mają zapewnionej 
należytej opieki.
Psy niepozostające na uwięzi powinny przebywać wewnątrz 
ogrodzonej posesji, zabezpieczonej w taki sposób, by zwierzę nie 
mogło wydostać się na zewnątrz.
Przypominam, że za psa odpowiada jego właściciel i na nim 
spoczywa obowiązek zapewnienia psu opieki, a także obowiązek 
zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
W związku z powyższym, apeluję do wszystkich właścicieli psów, 
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o stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, celem 
zapewnienia bezpieczeństwa innym mieszkańcom oraz 
użytkownikom dróg i ulic.
Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych 
lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo 
karze nagany”, natomiast „Kto dopuszcza się czynu, o którym mowa 
wyżej, przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem 
stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, 
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

Gazyfikacja w gminie Zawadzkie 

 Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w 
Opolu rozstrzygnęła przetarg i wyłoniła wykonawcę na budowę sieci 
gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej z podziałem na dwa etapy. Firma FUH 

MORGAZ Mirosław Morawski z Opola, z którą spółka gazowa 
podpisała umowę, rozpoczęła już procedurę projektowania i 
uzyskania pozwolenia na budowę. Do kwietnia 2020 r. planuje się 
wybudować sieć gazową na odcinku o długości 2.600 m (I etap) a do 
kwietnia 2021 r. z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych 
uzgodnień m.in. z PKP wybudowany zostanie odcinek o długości 
500 m (II etap). Etap pierwszy obejmować będzie odcinek sieci od 
posesji Nr 81 przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem do posesji Nr 40 przy 
ul. Opolskiej Żędowicach. Drugi etap obejmować będzie odcinek 
wzdłuż ul. Strzeleckiej w Żędowicach od skrzyżowania z ul. Opolską 
do posesji Nr 39 przy ul. Strzeleckiej w Żędowicach. Po uzyskaniu 
przez spółkę pozwolenia na budowę sieci gazowej właściciele 
nieruchomości położonych wzdłuż ul. Opolskiej na ww. odcinku 
będą mogli występować bezpośrednio do PSG w Opolu z 
wnioskiem o warunki przyłączenia się do sieci a następnie będą 
mogli podpisać stosowne umowy. 

Program „Czyste Powietrze”
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, 
którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Program obejmuje:
    • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) 
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających 
wymagania programu,
    • docieplenie przegród budynku,
    • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
    • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych 
i instalacji fotowoltaicznej),
    • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Skierowany jest on do osób fizycznych - właścicieli domów 
jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na 
rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. 
Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych 
kosztów. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. 
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. 

zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe 
koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Dotacje 
i pożyczki udzielane są za pośrednictwem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu 
(WFOŚiGW).
Okres realizacji programu: lata 2018-2029.
Czas realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia 
umowy o dofinansowanie lecz nie później niż do dnia 30.06.2029 r.
Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie.
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
Wielkość dofinansowania jest ustalona na podstawie średniego 
miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym 
Wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę 
złożenia wniosku.
Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę 
w gospodarstwie domowym kwalifikuje do grupy VII, intensywność 
dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez 
Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka (w przypadku 
wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę 
do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę 
złożenia wniosku. 

Grupa

Kwota średniego
miesięcznego

dochodu / osoba
[zł]

Dotacja
(procent kosztów
kwalifikowanych

przewidzianych do
wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Kwota rocznego
dochodu

wnioskodawcy[zł]

uzupełnienie
do wartości

dotacji

pozostałe koszty
kwalifikowane (uzupełnienie

do wysokości
maksymalnych

jednostkowych kosztów
kwalifikowanych)

I do 600 do 90% do 10% do 100%

nie dotyczy

II 601 -800 do 80% do 20% do 100%

III 801 -1 000 do 67% do 33% do 100%

IV 1 001 - 1 200 do 55% do 45% do 100%

V 1 201 - 1 400 do 43% do 57% do 100%

VI 1 401 - 1 600 do 30% do 70% do 100%

VII powyżej 1 600

do 18% do 82% do 100% do 85 528

do 15% do 85% do 100%
od 85 529
do 125 528

0% do 100% do 100% powyżej 125 528

Zmiana kwoty miesięcznego lub rocznego dochodu w trakcie oceny 
wniosku albo w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na 
zmianę wielkości dofinansowania. Dotacja w Programie stanowi 
uzupełnienie korzyści wynikających z ulgi termomodernizacyjnej.

Jak złożyć wniosek?
1) Rejestracja Beneficjenta na portalu www.wfosigw.opole.pl - 
uzyskanie identyfikatora (tzn. unikatową nazwę wykorzystywaną do 
logowania w portalu) i hasła,
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 2) Logowanie do portalu oraz pobranie formularza wniosku PDF,
3) Wypełnienie formularza i wysłanie poprzez skrzynkę podawczą 
na ww. stronie www.  
4) Wydrukowanie wniosku podpisanie i odesłanie na adres 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu.
Dla beneficjentów zostały przygotowane filmy instruktażowe w 
którym zobaczyć można krok po kroku, w jaki sposób należy 
zarejestrować konto w portalu oraz w jaki sposób należy wypełnić 
formularz (" "). Dodatkowo cały proces Filmy instruktażowe
rejestracji konta oraz wypełnienie formularza można również 
zobaczyć w instrukcji – należy przejść  "Jak wnioskować? - 
instrukcja krok po kroku".

Szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania 
dofinansowania udzielają pracownicy Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE 
www.wfosigw.opole.pl, w tym doradcy energetyczni: 
Pani Barbara Lesik - Starszy Specjalista ds. doradztwa 
energetycznego 
tel. 77 45 37 611 wew. 141; e-mail: b.lesik@wfosigw.opole.pl
lub Pan Dariusz Grabowiecki - Starszy Specjalista ds. doradztwa 
e n e r g e t y c z n e g o t e l .  7 7  4 5  3 7  6 1 1  w e w .  1 4 4 ; 

e-mail: d.grabowiecki@wfosigw.opole.pl

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem pok. 303, tel. 77 46 23 145 oraz na stronie 
internetowej www.zawadzkie.pl w zakładce: Gmina – Ekowsparcie.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, iż na terenie gminy 
Zawadzkie zostały zainstalowane trzy czujniki pomiaru powietrza 
(po jednym w każdej miejscowości). Czujniki zlokalizowane są: 
Zawadzkie – na budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, 
Żędowice – na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej, Kielcza – 
na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Urządzenia dokonują pomiarów stężenia w powietrzu pyłu 
zawieszonego PM 2,5 i PM 10. Informacje o stanie powietrza 
atmosferycznego są przez ww. urządzenia odczytywane 
i aktualizowane na bieżąco, a następnie udostępniane 
mieszkańcom gminy za pośrednictwem aplikacji możliwej do 
pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 
Czujniki pozwalają mieszkańcom gminy Zawadzkie na sprawdzanie 
aktualnego stanu powietrza przed wyjściem z domu czy podjęciem 
aktywności fizycznej na powietrzu. 

Termomodernizacja hali sportowej 

 W dniu 5 czerwca mija termin składania ofert na termomodernizację 
hali sportowej. Gmina posiada kompletną dokumentację na realizację 
zadania wraz z pozwoleniem na budowę.
 Przypominamy, termomodernizacja hal i  sportowej jest 
dofinansowana w ramach projektu pn. Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”, 
w ramach którego  gmina Zawadzkie realizuje zadanie pn. 
Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie 
efektywności energetycznej”. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 
2 364 402, 63 zł. 
 Realizacja inwestycji uzależniona jest od zaoferowanej w przetargu 
ceny wykonania termomodernizacji. Kwota ta musi zmieścić się 
w zabezpieczonych środkach w budżecie gminy.

Nowy Komendant Powiatowej 

Policji w Strzelcach Opolskich 

W Komendzie Powiatowej 
P o l i c j i  w  S t r z e l c a c h 
Opolskich odbyła s ię 
uroczystość związana z 
ob jęc iem s tanowiska 
K o m e n d a n t a 
Powiatowego Policji w 
Strzelcach Opolskich. 
Komendant Wojewódzki 
Policji w Opolu powołał na 
t ę  f u n k c j ę  n a d k o m . 
Arkadiusza Chętnickiego. 
Uroczystość odbyła się 
p r z y  u d z i a l e 
przedstawicie l i  władz 
samorządowych, służb 

mundurowych oraz policjantów i pracowników Policji. Nadkom. 
Arkadiusz Chętnicki rozpoczął służbę w 1994 roku w Komisariacie 
Policji w Ozimku. W tamtejszej jednostce przeszedł przez pion 
prewencji oraz kryminalny. Następnie w 2004 roku objął stanowisko 
kierownika Referatu Dzielnicowych. Od 2006 roku przeszedł do 
Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Opolu. W 2013 roku był zastępcą, a później Komendantem 
Komisariatu Policji w Zawadzkiem. Od sierpnia 2016 roku pełnił 
obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach 
Opolskich.

Sukcesy sygnalistów

 W dniach 17-19 maja b.r. na terenie zespołu pałacowo-
parkowego przy siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. 
Stanisława Hadyny w Koszęcinie odbył się X Piknik Leśno-
Łowiecki „Cietrzewisko”. Pośród licznych atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów, w piątek stoisko edukacyjne Nadleśnictwa 
Zawadzkie odwiedzili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów 
i techników leśnych. W sobotę odbyła się również kolejna edycja 
Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, w którym wzięli udział sygnaliści 
z zespołu Waltornia działającego przy Nadleśnictwie Zawadzkie, 
którzy zdobyli trzy nagrody indywidualne i dwie zespołowe. 
W kategorii indywidualnej I miejsce w klasie A (mistrzowskiej) zajał 
Arkadiusz Tokarz, I miejsce w klasie B Tomasz Gomułka, a III 
miejsce w klasie B Wojciech Krzyżostaniak.

Wizualizacja hali po termomodernizacji. 
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Laur Ziemi Strzeleckiej 

 W Strzeleckim Ośrodku Kul tury 
wręczono nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej 
działaczom społecznym, wychowawczym, 
ludziom kultury, sportu i biznesu.
Do nagrody kapituła nominowała 15 
zas łużonych mieszkańców powia tu 
strzeleckiego w pięciu kategoriach. W 
kategorii działalność społeczna Statuetka 
m y ś l i w e g o  p o w ę d r o w a ł a  d o  J a n a 
Czanguleita, sołtysa Kielczy, za pracę na 
rzecz tejże miejscowości i gminy.  

Opolska Gwiazda Europy dla 

Jerzego Stasza
 

 15 kwietnia br. mieszkaniec naszej 
gminy – Jerzy Stasz, wieloletni sołtys wsi 
Żędowice, odebrał z rąk Marszałka 
Województwa Opolskiego Andrzeja Buły 
zaszczytne wyróżnienie- Opolskiej Gwiazdy 
Europy za wykorzystan ie  środków 
europejskich. Opolska Gwiazda” trafiła do 
48 sołtysów i liderów wiejskich oraz 21 
przedsiębiorców rolnych. To osoby, które nie 
tylko w znaczący sposób przyczyniły się do 
rozwoju własnej miejscowości, ale także z 
sukcesem pomogły w wykorzystaniu 
funduszy unijnych.

Nagrody „GEOLOGIA 2018” 

wręczone

 Laureaci konkursu Ministra Środowiska Nagroda „Geologia 
2018” odebrali nagrody i wyróżnienia z rąk wiceministra środowiska 
prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, 
Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. W 
konkursie nagrodzone zostały przedsięwzięcia służące rozwojowi i 
promocji polskiej geologii, rozwiązania naukowo-techniczne oraz 
fundamentalne odkrycia w tej dziedzinie. Miło nam poinformować, 
że prof. dr hab. Joachim Szulc z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
został laureatem tego prestiżowego konkursu i uhonorowany został 
wyróżnieniem w kategorii popularyzacja geologii i geośrodowiska. 
Nagrodę otrzymał za przedsięwzięcie: „Regionalna izba 
geologiczna dorzecza Małej Panwi, Kielcza woj. opolskie". 
Przypomnijmy. Izba Geologiczna, w Kielczy została zaaranżowana 
w pochodzącej z 1924 r. drewnianej stodole, służącej wcześniej do 
celów gospodarczych. Wnętrze stodoły zaadaptowano na potrzeby 
prezentacji  unikatowych eksponatów z zakresu geologii i 
paleobiologii z terenów Nadleśnictwa Zawadzkie: ustawiono 

podświetlone gabloty ekspozycyjne, 
na ścianach zamontowano naturalnej 
wielkości profil glebowy oraz przekrój 
warstw geologicznych od okresu 
prekambru do czasów obecnych. 
Można podziwiać również oryginalny 
rdzeń z przeprowadzonego odwiertu 
geologicznego sięgający od warstwy 
wierzchniej gleby aż do wapieni 
triasowych. W części piwnicznej 
odtworzono wystrój dawnej chaty 
kuźników, którzy zajmowali się przed 
w i e k a m i  n a  t y c h  t e r e n a c h 
wytapianiem rud żelaza. 

Zdjęcie udostępnione 
przez Ministerstwo Środowiska

Dwa złote medale dla Julii
 W dniach 23-26.05.2019 r. w Pradze odbył się międzynarodowy 
turniej tenisa stołowego Prague Grand Prix 2019, w którym wzięło 
udział 528 zawodników i zawodniczek z 14 państw. W turnieju 
uczestniczyła również zawodniczka z Klubu Tenisa Stołowego 
MOKSiR Zawadzkie – Julia Bartoszek, która w swojej kategorii 
(juniorek) zwyciężyła we wszystkich konkurencjach (gra 
pojedyncza, gra drużynowa), zdobywając tym samym dwa złote 
medale. Gratulujemy Julii i jej trenerom, a także życzymy kolejnych 
sukcesów.

Piknik naukowy
 Dobiega końca realizacja projektu w ramach RPO WO 2014 -
2020 „Zwiększenie kluczowych kompetencji oraz umiejętności 
uniwersalnych uczniów Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Szkoły 
Podstawowej w Kielczy poprzez zapewnienie dodatkowych 
atrakcyjnych zajęć i form nauki oraz podniesienie kwalifikacji 
nauczycieli.” 25 maja w ramach Pikniku Naukowego przy szkole 
w Żędowicach zaprezentowano społeczności lokalnej nową 
pracownię przyrodniczą i zakupione pomoce dydaktyczne. 
W czasie wspólnej zabawy uczniowie prezentowali nabyte 
umiejętności. Po raz kolejny w miłej atmosferze można  było spędzić 
czas. Tradycyjnie niezawodni rodzice zorganizowali kawiarenkę 
i bufet grillowy.
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 Dzień Hutnika z lekką nutą nostalgii w tle
 W pierwszą sobotę maja, po wielu latach, ponownie mieszkańcy 
Zawadzkiego mogli wziąć udział w imprezach zorganizowanych 
z okazji Dnia Hutnika. W tym roku główny organizator – BiK- 
postanowił nawiązać do hutniczych korzeni i tradycji naszej 
miejscowości. Majowa sobota stała się więc doskonałą okazją, by 
starsi mieszkańcy przypomnieli sobie lata dawnej świetności Huty – 
zakładu, z którym związana była praktycznie każda rodzina z naszej 
gminy, a młodsi poznali „kawałek” historii naszego miasta. 
 Obchody rozpoczął Bieg Hutnika – profesjonalnie przygotowany 
przez pracowników BiK oraz grupę Nowe Zawadzkie wraz 
z Bartkiem Kowalczykiem, który sam jest zapalonym sportowcem. 
Ośmiokilometrową trasę jako pierwszy przebiegł A. Zięba ze 
Strzyżowic, nasz mieszkaniec – 
S. Błaszczyk, najmłodszy uczestnik biegu, zajął piąte miejsce, 
również z bardzo dobrym czasem. Dzień Hutnika to czas 
wyjątkowych wspomnień i wielu wzruszających chwil, szczególnie 
dla    starszych mieszkańców naszej gminy. W holu Kinoteatru 
lokalni pasjonaci przygotowali wystawę pamiątek hutniczych 

i zabytkowych zdjęć, można było zobaczyć replikę pomnika 
Franciszka von Zawadzkiego, odtworzoną w technice 3D. Na sali 
kinowej, co godzinę, odbywała się projekcja filmu o historii huty 
i mocno z nią związanej Gminy Zawadzkie. Dla mieszkańców 
przygotowano wiele imprez towarzyszących, m.in. na Placu Hutnika 
można było podziwiać występy lokalnych artystów – Zespołu 
Żędowianie, mażoretek, grupy Art Voice, Orkiestry Dętej z Żędowic 
oraz kabaretu Kafliki, a najmłodsi świetnie bawili się w strefie 
animacji. Organizatorzy zadbali o dobrą gastronomię. Gwiazdą 
wieczoru był zespół BIG CYC, który przypomniał rozbawionej 
publiczności swoje największe przeboje. Na zakończenie imprezy 
uroczyście podświetlono replikę zabytkowego napisu HUTA 
ANDRZEJ, a niebo rozświetliły fajerwerki. Mamy nadzieję, że 
reaktywowany Dzień Hutnika wejdzie na stałe w kalendarz imprez 
naszej miejscowości i będzie jedną z okazji do miłych spotkań, 
wspomnień i wspólnej zabawy mieszkańców i gości.
 Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom 
i osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy.
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Teatralne lato w BiK 

w Zawadzkiem

 Studio Teatralne „HUTA” działające przy BiK w Zawadzkiem 
serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklicznych 
kursach aktorskich, prowadzonych w formie weekendowych 
wakacyjnych warsztatów, prowadzonych przez zawodowe aktorki, 
tancerki, wokalistki oraz  instruktorki i animatorki sztuki. Artystki od 
lat związane są ze światem teatru i sceny. Ramowy wakacyjny 
program warsztatów- lipiec / sierpień 2019r. - obejmuje m.in. bloki:
1. Scena- zadania aktorskie, podstawy techniki gry aktorskiej, 
technika improwizacji, interpretacja tekstu.
2. Głos – impostacja i emisja głosu, dynamika, sztuka wokalna.
3. Wymowa – konsultacje logopedyczne, dykcja , artykulacja.
4. Taniec – rytmika, improwizacje ruchowe, plastyka ruchu, 
akceptacja ciała – poznanie możliwości i predyspozycji, techniki 
taneczne.
 Rekrutacja na warsztaty i do Studia Teatralnego „HUTA” 
prowadzone są na podstawie zapisów-podczas tworzenia grup 
warsztatowych bierzemy pod uwagę wiek, predyspozycje, 
dotychczasowe doświadczenie aktorskie oraz stopień 
zaawansowania. 

Proponowane terminy warsztatów:
25.07.- 27.07.2019r. 
16.08.- 17.08.2019r.
Zapisy i szczegółowe informacje: M. Rabicka- specjalista ds. kultury 
BiK w Zawadzkiem, tel. 535447453 oraz na plakatach BiK 
i Facebook’u BiK.

Dostojna Jubilatka

 Pani Zofia Skibińska urodziła się 27 maja 1929 roku. Pochodzi 
z gminy Krzepice, a do Zawadzkiego przeprowadziła się siedem lat 
temu. Doczekała się 3 dzieci, 2 wnuków i 1 prawnuka. Dostojnej 
jubilatce z okazji 90 urodzin życzymy wszelkiej pomyślności.
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Sukces artystów z Gminy 

Zawadzkie

 10 maja br. odbył się  XI Przegląd Zespołów Artystycznych 
i Solistów „Wiosenne Prezentacje’2019”. Wokaliści i tancerze 
z naszej gminy zdobyli czołowe miejsca w kategorii taniec i śpiew,. 
Wyniki w kategorii śpiew:
I m. w kategorii śpiew solistki Lena Zientek – uczennica klasy IV PSP 
w Żędowicach, wokal doskonali w studio wokalnym „Do Mi Sol” przy 
BiK w Zawadzkiem 
II m. w kategorii śpiew solistki Natalia Stranc – uczennica klasy VI 
PSP w Zawadzkiem
III m. w kategorii śpiew solistki Hanna Elektorowicz – uczennica 
klasy VII PSP w Zawadzkiem
Kategoria taniec:
I m. w kategorii taniec solistki Karolina Skorupa – uczennica klasy VI 
PSP w Zawadzkiem, taniec trenuje w szkole tańca „RAMADA” 
w Opolu.
III m. w kategorii taniec solistki Kinga Kałmucka – uczennica klasy V 
PSP w Zawadzkiem, taniec trenuje w zespole „EXODUS – solistki”, 
przy BiK w Zawadzkiem.
Kategoria folklor:
I m. Zespół „Żędowianie” – PSP w Żędowicach.
Gratulujemy!

Wieści z Żędowic

Spotkania z przyrodą i nauką

 „Człowiek , przyroda, świat” – to cykl zajęć wyjazdowych, 
w ramach których poznajemy przyrodę, zgłębiamy tajniki wiedzy 
o miejscu człowieka i jego wpływie na otaczający świat. 29 kwietnia 
br.  odbyła się wycieczka 28 uczniów ze szkoły z Żędowic i z Kielczy 
do Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska odwiedziliśmy Ogród 
Botaniczny, Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” oraz 
Afrykarium i Ogród Zoologiczny. Zaś 7 maja  wzięliśmy udział 
w drugiej już wyprawie, tym razem do Warszawy, a dokładnie do 
Centrum Nauki Kopernik. Mogliśmy wszystkiego dotknąć, 
sprawdzić działanie wielu urządzeń i poznać zasadę występowania 
zjawisk w przyrodzie. Udało się także zwiedzić naszą stolicę. 
Widzieliśmy zmianę warty honorowej przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza, Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Starówkę, 
Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Teatr Wielki i Pałac Kultury. 
Było Super.

Rocznica Konstytucji 3 Maja

 7 maja  w naszej szkole odbył się apel poświęcony uchwaleniu 
Konstytucji 3 maja, która była pierwszą konstytucją w Europie 
i drugą na świecie. Uroczystość przygotowali uczniowie z klasy III 
gimnazjum. Część artystyczna przypomniała ważne wydarzenia 
z historii Polski. Wraz z występującymi, przenieśliśmy się do XVIII 
wieku. Wierszem, śpiewem i flagą państwową uświetniono całą 
uroczystość z nadzieją, że pamięć o wielkich czynach naszych 
przodków nigdy nie zaginie. Uczniowie przybliżyli zebranym 
wydarzenia, które poprzedziły uchwalenie konstytucji i wyjaśnili, 
jakie to miało znaczenie dla Polaków. 

Wyjątkowa lekcja historii
 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstwowej w Żędowicach wzięli 
udział w wyjątkowej lekcji historii, którą tym razem poprowadził pan 
Leonard Grzymek, 96-letni emerytowany nauczyciel. Pan Leonard 
opowiadał młodzieży o swoim dzieciństwie, szkole, przeżyciach 
wojennych, karierze zawodowej, a także pierwszych młodzieńczych 
zauroczeniach. Doświadczenia życiowe, mądrość, pokora, 
optymizm i pogoda ducha naszego gościa na wszystkich wywarły 
ogromne wrażenie. Bezcenna okazała się jego wskazówka, aby żyć 
tak, by nam z sobą było dobrze, ale i innym z nami dobrze się żyło. 

VII edycja Profesjonalnych 

Warsztatów Teatralnych 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników i pasjonatów 
teatru na kolejną edycję Profesjonalnych Warsztatów Teatralnych 
„Ogrody teatralne- lato 2019”, organizowanych w BiK 
w Zawadzkiem. Warsztaty odbędą się w dniach od 15 czerwca do 20 
czerwca br. Tym razem przygotowany będzie musical „Król lew”. To 
przejmująca historia o miłości i zaufaniu, oparta na motywach 
uwielbianego przez wszystkich filmu pod tym samym tytułem. Przez 
6 dni dzieci i młodzież będą pracować pod okiem profesjonalistów -  
zgłębią tajniki tańca, śpiewu, gry aktorskiej.
 Już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców na ten 
niesamowity, rodzinny spektakl, który przeniesie nas w inny świat – 
magii i porywających rytmów Afryki, a będzie podsumowaniem 
warsztatów.
 Szczegółowe informacje o premierze już wkrótce na plakatach 
i facebooku BiK, zapisy na warsztaty u M. Rabickiej – specjalista ds. 
kultury BiK, nr tel. 535-447-453.
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Mieszkańcy Kielczy zadbali o porządek
W sobotę 18 maja najaktywniejsza grupa strażaków z OSP Kielcza 
wsparta członkami rady sołeckiej porządkowali chodnik przy ul. 
Księdza Wajdy. Sprawnie zorganizowana grupa w ciągu trzech 
godzin wyczyściła chodnik z piasku i trawy, które nawarstwiały się  
już od kilku lat. W innym miejscu Kielczy Dariusz Gałaszewski tego 
samego dnia wysprzątał lasek przy wyjeździe z ulicy Powstańców 
na ulicę Wiosenną. Jego działania zasługują na szczególną 
pochwałę ze względu na to, że jako jedyny podjął się trudu 
wysprzątania tego terenu. 
Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o naszej kulturze. To od 
Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i 
przyjazne. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania 
wszystkich mieszkańców. 

źródło: nowa strona internetowa www.kielcza.info

Dzień otwarty w Domu Seniora 

TILIAM
 Od 10 do 12 maja 2019 r. beneficjenci środków unijnych otwarli 
drzwi swoich projektów, prezentowali ciekawe pomysły 
urzeczywistnione dzięki Funduszom Europejskim. Jednym z 
benificjentów programów unijnych jest NADIR Spółka z o.o.  z  
siedzibą w Rybniku, która otworzyła w Zawadzkiem Dom Seniora 
TILIAM. 10 maja był dniem otwartym w tej placówce. Wizyta w Domu 
Seniora TILIAM była okazją do zacieśnienie kontaktów rodzinnych, 
towarzyskich ale przede wszystkim spełniła ważną rolę lokalnej 
integracji społecznej - wielopokoleniowej. Zorganizowane zostały 
tematyczne eventy, w których uczestniczyli mieszkańcy domu, ich 
rodziny, dzieci i  młodzież, przedstawiciele organizacj i 
pozarządowych oraz przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych. Można było zobaczyć jak wyglądają i wyposażone 
są pomieszczenia placówki, uczestniczyć w występach oraz 
posmakować przygotowanych smakołyków.

Sukcesy matematyczne w PSP 

w Zawadzkiem
„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, 
Przyszłością, która bez przerwy się otwiera”

 /Jan Paweł II/

 
 W Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem wielu uczniów 
uczęszcza na koła matematyczne, chętnie biorą udział w konkursach  
matematycznych i osiągają w nich wysokie wyniki. Dzięki temu dzieci 
poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności matematyczne oraz 
zdolność logicznego myślenia. W roku 2018/19 uczniowie 
uczestniczyli w wielu konkursach matematycznych:

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej „Multitest” 
organizowanej przez CES w Warszawie.  Na 5533 uczestników z całej 
Polski z naszej szkoły wzięło udział 34 uczniów kl. IV-VIII z tego: 
Michał Loński 8c i Łukasz Woyciechowski 7b uzyskali tytuł 
Laureata, Hanna Drzyzga 5a - wyróżnienie.

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej „Pionier 2018”  na 
2266 uczestników z całej Polski z naszej szkoły wzięło udział 40 
uczniów kl. IV-VIII z tego: Michał Loński 8c uzyskał tytuł LAUREATA,  
Szymon Cybulski 8c – wyróżnienie, Szymon Chrupcała 8c – 
wyróżnienie, Maja Krawczyk 8c – wyróżnienie, Łukasz 
Woyciechowski 7b - wyróżnienie.

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Olimpus 2019 - 
sesja zimowa na  15124 uczniów z całej Polski z naszej szkoły wzięło 
udział 35 uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki, natomiast chłopcy: 
Michał Loński 8c i  Szymon Cybulski 8c uzyskali tytuł  LAUREATA .

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Olimpus 2019 - 
sesja wiosenna na 6703 uczniów kl. IV-VIII z całej Polski z naszej 
szkoły wzięło udział 37 uczniów, którzy również uzyskali wysokie 
wyniki, natomiast Michał Loński 8c i Hanna Drzyzga 5a zdobyli tytuł 
LAUREATA.

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 
Matematyczny 2019” wzięło udział 54 uczniów z kl. IV-VIII naszej 
szkoły, z tego: Michał Loński 8c – wyróżniony, Łukasz 
Woyciechowski 7b – wyróżniony, Hubert Stańczyk 5c – 
wyróżniony.

W XIX Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów 
szkół podstawowych Michał Loński  
8c uzyskał tytuł LAUREATA (Michał 
uzyskał już tytuł Laureata w XVII 
W o j e w ó d z k i m  K o n k u r s i e 
Matematycznym jako uczeń kl.6c, był 
też zwolniony z pisania tegorocznego 
Egzaminu Ósmoklasisty). 20 maja br., 
w Filharmonii Opolskiej, odbyła się 
u r o c z y s t o ś ć  p o d s u m o w u j ą c a 
W o j e w ó d z k i e  K o n k u r s y 
Przedmiotowe, w których udział wziął 
Michał z rodzicami oraz nauczycielem 
Marią Andrzejewską. Wręczane były 
statuetki i nagrody dla laureatów oraz 
l isty gratulacyjne dla rodziców 
i nauczycieli.

Wiemy, że sukcesy uczniów są 
t e ż  s u k c e s e m  z a w o d o w y m 
nauczycieli oraz wielką promocją 
szkoły i gminy. Gratulujemy.
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„Barwy i smaki czterech pór roku” w przedszkolu

Z myślą o potrzebach poznawczych i  emocjonalnych 
przedszkolaków, chęcią urozmaicenia zajęć, integracji dzieci ze 
wszystkich oddziałów oraz  podniesienia jakości pracy przedszkola 
w tym roku szkolnym w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Odziałem 
Integracyjnym, realizowana jest innowacja pedagogiczna „Barwy 
i smaki czterech pór roku”. Autorem jej jest dyrektor placówki Jolanta 
Momot. Celem innowacji jest rozbudzenie w dzieciach 
zainteresowań zdrowym żywieniem, jak najczęstszym 
spożywaniem owoców i  warzyw, uwrażl iwianie ich na 
piękno otaczającej przyrody oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych 
w oparciu o cykl czterech pór roku, ich barwy, kojarzące się z nimi 
smaki i zapachy.  Za nami już zima, a obecnie wiosna  inspiruje ich 

do podejmowania innowacyjnych działań. Wiele emocji dostarczyła 
wizyta w piekarni. Z zainteresowaniem słuchali pana piekarza 
o produktach potrzebnych do wyrobu chleba i kolejnych etapach 
jego powstawania. W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny kolor 
zielony inspirował do wesołych „zielonych zabaw”. Zielony dzień 
uwieńczony był wesołym korowodem z kukłą Marzanny i gaikiem- 
symbolem wiosny. Wiosna zaprosiła wszystkich także do zabaw 
kulinarnych. Wykonane pod bacznym okiem pań, pyszne koktajle 
warzywno- owocowe i zdrowe pasty śniadaniowe, świetnie 
smakowały na świeżym powietrzu. Przed nimi jeszcze ciekawe 
zajęcia z kolorami tęczy i spotkanie z pszczelarzem w jego pasiece.

Gminny Konkurs Matematyczny 
 9 maja.br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem 
odbył się Gminny Konkurs Matematyczny klas I-III., w którym udział 
wzięli uczniowie zawadczańskich szkół. Celem konkursu była 
popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności 
i zainteresowań matematycznych, kształtowanie logicznego 
myślenia oraz rozwijanie nawyku współzawodnictwa. Najlepszymi 
matematykami zostali: klasy pierwsze – I- miejsce Alicja Sonsala 
z PSP w Zawadzkiem, II- miejsce Martyna Brol z PSP  
w Żędowicach, III- miejsce Nadia Rychlik z PSP w Zawadzkiem, 
klasy drugie – I miejsce Julia Małecka z PSP w Kielczy II -miejsce 
Szymon Młynarczuk i Laura Rozwadowska z PSP w Kielczy, III- 
miejsce Telly Mądry z PSP w Zawadzkiem, klasy trzecie – I miejsce 
Bartosz Borszcz i Szymon Ploch z PSP w Zawadzkiem, II- 
miejsce Paulina Habryka z PSP w Zawadzkiem, III- miejsce Paweł 
Dusza z PSP w Zawadzkiem. Wszystkim gratulujemy. 

Bożena Matusiak

Mażoretki na mistrzostwach
 Grupa mażoretek Primavera działająca przy Bibliotece 
i Kulturze w Zawadzkiem brała udział w XXI Mistrzostwach Polski 
Mażoretek, które odbywały się w Kędzierzynie Koźlu. Mażoretki 
spisały się rewelacyjnie.  W kategorii scena baton kadetki 
uplasowały się na 7 miejscu na 15 zespołów,  a solistka Kinga 
Marek zdobyła tytuł II vice Mistrza Polski w kategorii solo 2x baton. 
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Przedszkolaki na tropie książek
 W ramach realizacji tematyki dotyczącej książek  grupa "Wesołe 
Misie" z Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem odwiedziła 
księgarnię i Bibliotekę Miejską. Dzieci na zajęciach w przedszkolu 
dowiedziały się jak powstają książki, z czego się składają, kto 
pracuje nad ich powstaniem oraz gdzie ich szukać. Swoją wiedzę 
wzbogacały podczas wizyty w miejscach szczególnie związanych z 
książkami.
Jednym z tych miejsc jest księgarnia, którą dzieci odwiedziły z 
wielkim entuzjazmem. Na miejscu miłe Panie opowiedziały 
dzieciom o specyfice pracy w księgarni, o zawartości regałów oraz o 
produktach, które poza książkami można tam znaleźć. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się kącik z książkami dla 
dzieci, w którym przedszkolaki spędziły najwięcej czasu. Na koniec, 
dzieci dostały w prezencie piękne kolorowanki. 
Drugim miejscem odwiedzin była Biblioteka Miejska. Podczas tej 
wizyty dzieci miały możliwość zobaczyć jak wygląda czytelnia oraz 
mogły przejść między regałami w wypożyczalni. Dla wielu dzieci 
była ta pierwsza wizyta w tym miejscu. Przedszkolaki z ciekawością 
przeglądały książki znajdujące się na pólkach, szczególnie w dziale 
z literaturą dziecięcą. Wszystkim podobały się kolorowe, bogato 
ilustrowane książeczki. Pani bibliotekarka opowiadała o bibliotece i 
zbiorach znajdujących się na półkach. Zwróciła szczególną uwagę 
na to, w jaki sposób należy dbać o książki, przedstawiając dzieciom 

tzw.: "prośbę książki". Dzieci zobaczyły jak wygląda karta czytelnika 
oraz poznały zasady wypożyczania książek. Miłą wizytę zakończył 
słodki poczęstunek. 
Serdecznie dziękujemy Paniom z księgarni i biblioteki za miłe 
przyjęcie i gościnę.

Anna Procel

 Pewnego słonecznego ranka, kiedy niektórzy z Was smacznie 
spali, a inni byli w drodze do pracy postanowiliśmy wyruszyć na 
wspaniałą wyprawę… Oczywiście była to podróż autobusem - przy 
takiej ilości dzieci to naprawdę spora wyprawa . Naszym celem był 
Teatr Lalki i Aktora w Opolu, który jest miejscem niezwykłym, 
magicznym i pełnym niespodzianek. Droga minęła nam szybko na 
podziwianiu krajobrazów, rozmowach i śpiewach. Po dodarciu na 
miejsce punktem obowiązkowym było zakupienie biletów po czym 
zajęliśmy wyznaczone dla nas miejsca. Przedszkolaki z pewną 
nieśmiałością rozglądały się najpierw wokoło a potem ich wzrok 
przykuła scena. Światła ściemniają się, muzyka rozbrzmiewa i 
poznajemy Misia i Tygryska – głównych bohaterów przedstawienia 
„Idziemy po skarb”. Pełna humoru opowieść zaczyna skupiać się na 
poważnym problemie :  „Czym jest prawdziwy skarb?”. Dzieci z 
zaciekawieniem i uwagą śledzą kolejne sceny, w których to skarbem 
ma się okazać złoto. Już prawie wszyscy łącznie z Misiem i 
Tygryskiem są przekonani, że pieniądze dają to upragnione 
szczęście, kiedy nagle…  jak to bywa w bajkach - dobro zawsze 
zwycięża. Ciepła, przepełniona przyjaźnią opowieść uczy Nas 
prawdziwego patrzenia na to, co nas otacza. Więc czym jest ten 
prawdziwy skarb…? My już wiemy ! A Wy, czy potraficie w swoim 
życiu odnajdywać prawdziwe szczęście? Co  jest dla Was tym 

prawdziwym skarbem? Myślę, że nie musicie długo się 
zastanawiać, bo jak zwykł mawiać pewien poeta : „Najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu, należy patrzeć sercem”.

Przedszkolaki z Kielczy próbują odnaleźć „skarb” !

Wiosna! Czas ruszać w plener

 Wiosna to wspaniały czas, aby zrobić 
przerwę w pracy czy nauce i zorganizować 
wycieczkę. Z takiego też założenia wyszli 
turyści  z  OZ/PTTK w Zawadzkiem 
organizując kilka turystycznych wypraw. 
Jednak kaprysy wiosenne – ulewne 
d e s z c z e  i  n i s k a  t e m p e r a t u r a  -  
spowodowały, że kwietniowy rajd rowerowy 
„Wokół Gmin Zawadzkie i Kolonowskie” 
przenieśliśmy na 8 czerwca. 
Pogoda nie przeszkodziła (mimo, że  
zmienna) w zorganizowaniu wiosennej 
w y p r a w y  g ó r s k i e j .  W  t y m  r o k u 
postanowiliśmy udać się 27 kwietnia w 
Beskid Mały. Wybraliśmy Groń Jana Pawła 
II. Znajduje się w głównym grzbiecie 
Besk idu Małego między pobl isk im 

Leskowcem (922 m n.p.m.), od którego 
oddz ie l ony  j es t  p ł y t ką  P rze łęczą 
Midowicza, a bardziej odległą Magurką 
Ponikiewską (817 m n.p.m.). Szczyt ten 
początkowo miał nazwę Jaworzyna. Jan 
Paweł II w latach swego dzieciństwa i 
młodości wielokrotnie wchodził na szczyt – 
później również jako biskup. Latem 
pokonywał szlak piechotą, zimą jeździł tu na 
nartach. Ostatni raz wszedł na Leskowiec i 
Jaworzynę jako kardynał w 1970, po mszy, 
odprawionej z okazji 25-lecia kapłaństwa w 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Z tego względu 
wystarano się o zmianę nazwy szczytu. 
Zmianę nazwy góry na obecną dokonano 
oficjalnie Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, choć 

uchwałę o jej wprowadzeniu podjęła 
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK 
w Wadowicach już 9 grudnia 1981 r.
W 1995 r. pod szczytem (na Polanie 
Bargłowej) wzniesiono kaplicę z inicjatywy 
działacza PTTK Stefana Jakubowskiego z 
Andrychowa, oraz stalowy krzyż z 1991 r., 
poświęcony „ludziom gór”. W kaplicy stoi 
fotel, na którym Jan Paweł II siedział 
podczas wizyty w Skoczowie w 1995 r. oraz 
ołtarz z inskrypcją: Jest nas troje: Bóg, góry i 
ja. Groń Jana Pawła II razem z pobliskim 
L e s k o w c e m ,  t w o r z ą  w a ż n y  r e j o n 
turystyczny. Znajduje się tu schronisko 
PTTK Leskowiec, wzniesione w 1933 
staraniem koła Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego w Wadowicach. Północne 
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zbocza Gronia Jana Pawła II i usytuowany 
na nich wyciąg narciarski (od 1953) 
stwarzają dogodne warunki do uprawiania 
narciarstwa zjazdowego.
W wyprawie wzięło udział 48 zadowolonych  
turystów. Kapliczka na szczycie bardzo 
urocza,  a  kwaśn ica  w schron isku 
niepowtarzalna – polecamy.

 Sukces  ubiegłorocznej wycieczki na 
Węgry do Budapesztu,  zachęcił nas do 
organizacji kolejnej wyprawy zagranicznej. 
Grupa 52 osób udała się na kilkudniowy 
pobyt w Chorwacji na wyspie Rab (27.04. – 
4.05.). Zwiedzanie rozpoczęto od  Parku 
Narodowego Jezior Plitwickich położonego 
w środkowej  części  kra ju ok.  140 
ki lometrów od Zagrzebia niedaleko 
w s c h o d n i e j  g r a n i c y  z  B o ś n i ą  i 
Hercegowiną. Jeziora Plitwickie znajdują 
się na terenie masywu Mała Kapela, 
będącego częścią Gór Dynarskich - 
łańcucha ciągnącego się przez cały 
Półwysep Bałkański. Założony już w 1949 r. 
park obejmuje porośnięty soczysto 
zielonym lasem, unikatowy obszar prawie 
30 tys. ha, w którego sercu znajduje się 16 
szmaragdowych jezior połączonych 
mniejszymi i większymi wodospadami. 
Później był Lopar - to urocza miejscowość, 
należąca do wyspy Rab. Usytuowana jest w 
północnej części chorwackiego Adriatyku, 
między wyspą Krk a Pag. Malownicze 
zatoczki, cudowne, piaszczyste plaże 
i krystalicznie czysta woda przyciągają co 
r o k u  w i e l u  t u r y s t ó w.  N a j w i ę k s z ą 
i najpopularniejszą jest Rajska Plaża, 
uhonorowana błękitną flagą. Lopar jest 
świetnym wyborem dla osób lubiących 
aktywnie spędzać czas. Miasto oferuje 
turystom m.in. siatkówkę plażową, kort 
tenisowy oraz wiele atrakcji dla dzieci. Na 
terenie mie jscowości  znajdu ją s ię 
supermarkety, poczta, sklepy z pamiątkami, 
restauracje, kawiarnie, pizzeria, kantory. 
Niezapomnianych wrażeń dostarczyć może 

rejs łodzią ze szklanym dnem czy też 
całodzienny rejs typu Robinson, połączony 
z  og lądan iem de l f inów (wyc ieczk i 
fakultatywne).  
– Co jeszcze? Musicie sami pojechać 
i zobaczyć. Jest co, zachęcamy.

Bez zakłóceń, przy znakomitej pogodzie 11 
maja (chyba cud, bo taki jedyny dzień w tym 
okresie) odbył się XXXVIII Zlot Śladami 
Dawnego Hutnictwa „REGOLOWIEC 
2019”.  W tym roku, poza władzami Gminy 
Zawadzkie, Kolonowskie i Jemielnica, 
wsparcia udzieliło Strzeleckie Starostwo 
Powiatowe i Zarząd Główny PTTK. 
Organizację Zlotu tradycyjnie wsparło 
N a d l e ś n i c t w o  Z a w a d z k i e , 
a zabezpieczenie p.poż. zapewniła OSP 
w Zawadzkiem.  Impreza zgromadziła ok. 
200 osób, z przeważającą ilością młodzieży 
szkolnej. Na metę dotarły grupy pieszo i na 
r o w e r a c h ,  z  G m i n y  Z a w a d z k i e , 
Kolonowskie i Jemielnica, kilka osób ze 

Strzelec Opolskich i stron odleglejszych, 
które witali organizatorzy na czele z 
Prezesem OZ/PTTK  A. Feliksem i 
Nadleśniczym G. Furmańskim. Po posiłku 
t u r y s t y c z n y m  –  b a r d z o  „ d ł u g i c h ” 
kiełbaskach z pieczywem i napojami, 
rozegrano konkurencje rajdowe: terenowy 
przejazd rowerem na czas, rzuty lotką, 
krążkami, piłeczkami i do kosza, konkurs 
wiedzy krajoznawczo-turystycznej i wiedzy 
przyrodniczo-leśnej (ten przeprowadzili 
pracownicy nadleśnictwa). Wszystkie 
czołowe miejsca zostały nagrodzone 
dyp lomami ,  meda lami  i  d robnymi 
upominkami. 
Dziękujemy wszystk im instytucjom 
i osobom, które imprezę wsparły.
Zlot przebiegł w bardzo miłej atmosferze,  
w coraz urokliwszym zakątku naszych 
lasów. Zapraszamy na kolejny Regolowiec 
za rok.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem
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Laury dla NAJLEPSZYCH GIMNAZJALISTÓW

 27  kw ie tn i a  2019  r.  Bu rm is t r z 
Zawadzk iego Mar iusz  S tachowsk i 
uczestniczył w gali przyznania Laurów 
Ziemi Strzeleckiej. Podczas uroczystości 
trzech uczniów klas gimnazjalnych z terenu 
naszej gminy, wyróżniających się wynikami 
w nauce, działalnością społeczną i postawą 
obywatelską, zostało wyróżnionych 
„Laurem dla Najlepszego Gimnazjalisty”.  
Uczniowie otrzymali z rąk Burmistrza 
Zawadzkiego dyplomy, upominki oraz 
jednorazowe stypendia. Tak zwanymi 
„Małymi Laurami nagrodzeni zostali: Julia 
Bryniowska, Emilia Chmielorz oraz Martyna 
Jamrozik.
Julia Bryniowska jest uczennicą III klasy 

g i m n a z j u m  w  P u b l i c z n e j  S z k o l e 
Podstawowej w Żędowicach. Klasę II 
gimnazjum ukończyła z wyróżnieniem 
(średnia ocen 5,38), zaś w I półroczu roku 
szkolnego 2018/2019 uzyskała średnią 
ocen 5,4. W roku szkolnym 2018/2019 brała 
udział w etapach gminnych konkursów 
przedmiotowych z geografii, fizyki, języka 
polskiego i języka angielskiego. Jest 
Laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego. Uczennica zajęła 
również pierwsze miejsce w gminnym 
konkursie recytatorskim "Jugend trägt 
Gedichte vor - Młodzież recytuje poezję" 
zapewniając sobie udział w eliminacjach 
rejonowych tego konkursu. Ponadto, jest 
wieloletnią członkinią zespołu tańca 
f o l k l o r y s t y c z n e g o  i  n a r o d o w e g o 
"Żędowianie". Uczennica reprezentowała 
swoją szkołę i gminę na koncertach 
"Spotkanie z folklorem", a także poza 
granicami Polski (Słowacja, Węgry, 
Czechy,  N iemcy ) .  Ju l i a  t o  osoba 
koleżeńska, lubiana przez rówieśników, 
poświęcając swój czas służy pomocą 
kolegom i koleżankom.
Emilia Chmielorz, uczennica klasy III 
g i m n a z j u m  w  P u b l i c z n e j  S z k o l e 
Podstawowej im. Wincentego z Kielczy w 
Kielczy, osiąga bardzo wysokie wyniki w 
nauce. Za swoją postawę i działalność 

otrzymała wzorową ocenę z zachowania. 
Prezentuje szkołę w różnych konkursach z 
języków obcych.  Zajęła I miejsce w 
Gminnym Konkursie Plastycznym „Droga 
Polski do Niepodległości”. Ma ciekawe 
zainteresowania czytelnicze, potrafi 
ciekawie je zaprezentować - zajęła I 
mie jsce w szkolnym konkurs ie  na 
najciekawszy lapbook. Należy do Koła 
Przyjaciół Biblioteki. Włączyła się w akcję 
Cała Polska Czyta oraz Bookcrossing. Jest 
zaangażowana w pracę koła teatralnego. 
Wsp o ma g a ł a  n a u czyc i e l a  sw o i m i 
pomysłami przy realizacji koncepcji 
wystawienia sztuki. Samodzielnie dbała o 
wykonanie rekwizytów i dobór kostiumów. 
Wystąpiła w sztuce Historia smoka 
Łakomczucha na jesiennym festynie 
rodzinnym, w przedstawieniu Wywiad ze 
Stasiem i Nel na wiosennym festynie 
rodz innym,  o rgan izowanym przez 
Stowarzyszenie Bliżej Szkoły, adaptacji 
Opowieści wigilijnej wystawionej dla 
spo łecznośc i  szko lne j  i  l oka lne j . 
Realizowała projekt Śladami Henryka 
Sienkiewicza w związku z obchodzonym 
Rokiem H. Sienkiewicza. Wzięła udział w 
XXI, XXII, XXIII Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży 
„Liryczne Jasło”, w XXI edycji konkursu 
zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Reprezentu je  szko łę  w zawodach 
sportowych. Drużynowo zajęła I miejsce w 
Piłce Siatkowej – etap gminny oraz II 
miejsce – etap powiatowy. Mimo wielu 
obowiązków aktywnie uczestniczy w 
pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska. 
Angażuje się w działalność szkolnego 
wolontariatu, współpracuje z parafialnym 
zespołem Caritas, zawsze włącza się do 
akcji Adopcja Serca. Emilia jest osobą 
zawsze pogodną, chętną do podejmowania 
nowych zadań. Jest  sympatyczna, 
koleżeńska i służy pomocą koleżankom i 
kolegom. Dzięki swojej postawie wszyscy 
uczniowie i nauczyciele uważają ją za 
osobę, na której zawsze można polegać.

M a r t y n a 
J a m r o z i k , 
uczennica klasy 
III Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 
w Zawadzkiem, 
ukończyła klasę I 
i  I I  gimnazjum 
o t r z y m u j ą c 
ś w i a d e c t w o 
z wyróżnieniem 
ze średnią ocen 
5,14 i 5,13. Przez 
wszystk ie t rzy 
l a t a  n a u k i 
w  g i m n a z j u m 
c h ę t n i e  b r a ł a 

udział w konkursach przedmiotowych, 
odnosząc szereg sukcesów, na szczeblu 
szkolnym i gminnym (Wojewódzki Konkurs 
Polonistyczny, Wojewódzki Konkurs 
Języka Angielskiego, Wojewódzki Konkurs 
H is to ryczny,  Wojewódzk i  Konkurs 
B io log iczny,  Wo jewódzk i  Konkurs 
Geograficzny, Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny). Ponadto Martyna odnosi 
sukcesy w konkursach ortograficznych 
i  recy ta to rsk ich  (Szko lny  Konkurs 
Or tog ra f i czny,  Gminne  Dyk tando , 
Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las 
w poezji”, Szkolny Konkurs Pięknego 
Czy tan ia )  o raz  w  Ogó lnopo lsk ich 
Konkursach Matematycznych: „Galileo” 
i  „Kangur  Matematyczny” .  Mar tyna 
systematycznie pogłębia swoją wiedzę 
w y k r a c z a j ą c  p o z a  w y m a g a n i a 
programowe, co potwierdzają bardzo dobre 
i celujące wyniki nauczania. Jest uczennicą 
pracowitą, sumienną, rzetelnie wywiązuje 
się ze swoich obowiązków. Angażuje się w 
życie szkoły pełniąc rolę przewodniczącej 
samorządu szkolnego oraz zastępcy 
przewodniczącego klasy. W dużej mierze 
przyczynia się do realizacji podjętych 
w szkole inicjatyw. Jej zachowanie zawsze 
oceniane jest jako wzorowe. Wykazuje się 
szerokimi zainteresowaniami i chętnie 
poświęca swój wolny czas na pomoc innym. 
Działała jako wolontariusz na rzecz  
Stowarzyszenia Barka – zbiórki żywności, 
DPS w Zawadzkiem – festyn „Powitanie 
lata”, Żłobka Publicznego w Zawadzkiem – 
Dzień Dziecka, Nadleśnictwa Zawadzkie – 
Cross Doliny Małej Panwi „W pogoni za 
bobrem” i Przedszkola Publicznego nr 2 z 
Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem. 
Martyna chętnie uczestniczy w różnych 
p r z e d s i ę w z i ę c i a c h  s z k o l n y c h 
i pozaszkolnych. Jest członkiem Szkolnego 
Koła Teatralnego „Maska” oraz aktywnie 
działa w Szkolnym Kole PTTK. 

Laureatom serdecznie gratulujemy! 
Życzymy dalszych sukcesów, rozwijania 
zainteresowań   i pasji, a także satysfakcji z 
wszelkich podejmowanych działań.
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15. rocznica nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Kielczy imienia Wincentego z Kielczy

Quo vadis? Dokąd zmierzasz?
Dokąd zmierzasz? Dokąd droga ta prowadzi?
Rozumu słuchać czy serca głosu?
Odwagę gdzie znaleźć, gdy wiatr wieje w twarz?
Gdzie sens, gdy wokół bezsens wrogości?
Ach! gdzie nas los wodzi za nos, Wincenty, dlaczego czasem za 
ciosem cios...
Quo vadis? To pytanie do każdego z nas, na każdy czas. 8 maja w 
PSP im. Wincentego z Kielczy odbyła się niecodzienna uroczystość 
-  15-lecie nadania imienia Wincentego z Kielczy tutejszej szkole 
zbudowanej siłami mieszkańców. Obchody zainaugurowano mszą 
świętą w kościele pw. św.  Bartłomieja. Następnie, już na szkolnej 
sali gimnastycznej, zamienionej w zielony, kielczański zakątek, 
odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie w sztuce ,,Tropem 
Wicka - śladami Wincentego" w zabawny sposób  przypomnieli 

lokalnej społeczności  i gościom historię Wincentego z Kielczy; 
prezentując miłosną opowieść o dwojgu współczesnych młodych 
kielczanach- Zosi i Wicku-sięgnęli też do literackiej tradycji - 
wybrzmiały fragmenty dzieł Mickiewicza, Słowackiego, Fredry. 
Obok uroczystego  ,,Gaude, Mater Polonia"  zabrzmiały 
współczesne polskie i zagraniczne przeboje. Słowem: literacko-
muzyczny kogel-mogel, w którym młodzi zaprezentowali pełną 
gamę swych talentów, których wciąż wiele w maleńkiej Kielczy 
drzemie. Po tej artystycznej psocie, na prośbę Dyrekcji,  
uporządkować gościom w głowach historyczne fakty pomógł ks. 
Jan. Po uczcie dla ducha nastąpiła uczta dla ciała, wszak wiadomo 
nie od dziś, że kielczanie słyną z gościnności. Życzymy kielczanom 
kolejnych, pięknych rocznic i szczęścia na trudnych życia drogach.

IZA

Obchody Dnia Strażaka w Kielczy
 Cieszą się powszechnym szacunkiem, a chętnych, by 
ochotniczo pomagać innym wciąż nie brakuje. Strażacy –  bo o nich 
mowa - świętowali także strażacy z ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kielczy. Uroczystości z udziałem druhów odbyły się w dniu 3 maja 
2018 roku w Kielczy. Świętowanie rozpoczęto mszą świętą, 
a następnie odbyła się uroczysta akademia w remizie strażackiej. 
W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych 
oraz Komendant PSP w Strzelcach Opolskich. Jak co roku 
odznakami za wieloletnią służbę i działalność odznaczeni zostali 
członkowie OSP Kielcza.

Odznaczeni druhowie to:  Wilhelm Wyrwich - 65 lat w służbie, 
Engelbert Giera -  45 lat w służbie, Krystian Bartoszek -  35 lat w 
służbie, Roman Bartoszek -  35 lat w służbie, Krzysztof Szaton - 35 
lat w służbie, Robert Kulik -  20 lat w służbie.
Złotą odznaką odznaczeni zostali również druhowie młodzieżowej 
drużyny pożarniczej: Mateusz Koziołek, Krzysztof Koziołek, Paweł 
Mudrak , Dawid Kulik. Po oficjalnej części spotkania odbyła się 
wspólna biesiada, która była też okazją do powspominano zdarzeń 
z akcji i działań ratowniczych na przestrzeni lat działalności OSP. 

Prezent od Państwowej Straży Pożarnej
Jednostka OSP Zawadzkie otrzymała lekki samochód ratownictwa 
wodnego SLRw Lublin II z zabudową skrzyniową. Pojazd 
przekazany został przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu, gdzie dotychczas wykorzystywany był w sekcji 
płetwonurków. Zawadczańska jednostka posiada sprzęt do 
ratownictwa wodnego, druhów przeszkolonych w zakresie 
ratownictwa wodnego i lodowego oraz dwie jednostki pływające: 
ponton WATS z silnikiem 5 KM i łódź HARPUN z silnikiem 115 KM. 
Nowy nabytek posiada wyposażenie pozwalające udzielić pomocy 
zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych. 
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Brawa dla Filipa
 Filip Lechowicz, uczeń Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, zwycięzcą 
w kategorii szkół branżowych w IV Wojewódzkim 
Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu. W 
czasie V Forum Ucznia Zdolnego - „Najlepsi z 
najlepszych” w Kluczborku - Filip otrzymał 
dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii Szkół 
Branżowych i szereg nagród rzeczowych. Ekipa 
z zawadczańskiej szkoły w tegorocznej edycji 
konkursu przygotowała cztery prace związane z 
tematem „Regionalne skarby natury na stołach, 
na co dzień i od święta”. Po ocenie prezentacji 
wszyscy uczniowie otrzymali zaproszenie do 
etapu wojewódzkiego. W czasie zmagań 
testowych rozwiązywali indywidualnie zadania w 
dwóch kategoriach - szkół branżowych i liceów. 
Konkurencja była duża, pytania wcale nie łatwe! 
Zakres wiedzy, którą należało opanować był 
całkiem spory, dotyczył nie tylko produktów 

spożywczych, ich składu chemicznego, znaczenia dla zdrowia, ale 
również budowy i działania układu pokarmowego, profilaktyki 
chorób związanych z żywieniem. Tym bardziej gratulujemy Filipowi 
zwycięstwa!

Zyskaliśmy cennego patrona!
 l7 maja 2019 r. została podpisana umowa patronacka pomiędzy 
Wydziałem Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego a 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Na 
uroczystości podpisania umowy w Krakowie obecni byli dyrektor 
ZSP w Zawadzkiem –Zdzisław Żuchowski, nauczycielka geografii – 
Beata Gratzke oraz grupka uczniów z klasy 2a, realizująca 
rozszerzony program nauczania geografii. 
Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zobowiązał się do:
1) wspierania koncepcyjnego szkoły realizującej rozszerzony 
program nauczania,
2) udzielania wsparcia przy opracowywaniu autorskich programów 
nauczania i ich wdrażania,
3) udostępniania pomieszczeń wydziału do wspólnych 
przedsięwzięć edukacyjnych oraz społeczno – kulturalnych,
4) pomocy w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi 
i zagranicznymi, które mają wpływ na jakość i poprawę warunków 
funkcjonowania szkoły oraz modernizację poziomu kształcenia,
5) wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauki 
i działalności kulturalnej.
W ramach umowy Zespół  Szkół  Ponadgimnazja lnych 
w Zawadzkiem zobowiązał się do:
1) współpracy z Wydziałem, której efektem może być opracowanie 
autorskich programów nauczania,
2) prezentowanie wśród uczniów i nauczycieli oferty dydaktycznej 
Wydziału,
3) udostępnianie swoich sal i pracowni na potrzeby wspólnie 
podejmowanych działań,
4) współpracy z Wydziałem w zakresie projektów edukacyjnych 
krajowych i międzynarodowych,
5) współdziałania w projektach Wydziału w zakresie nowych 
technologii nauczania, 
6) utworzenia tablicy informacyjnej o objęciu patronatem Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem przez Wydział Geografii 
i Geologii UJ.
Po części oficjalnej uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję 
zwiedzić kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Prof. dr. hab. 
Joachim Szulc oprowadził  nas po Wydziale Geografii i Geologii 
pokazując zarówno laboratoria, bibliotekę wydziału jak również 
panoramę Krakowa z dachu wydziału. Szczególne wrażenie 
wywarło na wszystkich Centrum Edukacji Przyrodniczej, 
zgromadzone tam eksponaty i sposób ich prezentacji. Uczestnicy 

spotkania wysłuchali również dwóch 
wykładów w ramach odbywających się 
GEOLOGY DAYS (Dni Geologii to studencka konferencja naukowa 
organizowana przez Koło Naukowe Geologów Studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). 
Współtwórcą umowy patronackiej, jak również będącym 
odpowiedzialnym za jej realizację jest prof. dr. hab. Joachim Szulc, 
któremu składamy szczególne podziękowania za zaangażowanie 
i opracowanie szczegółów umowy. Podziękowania składamy 
również dr. Arkadiuszowi Baronowi, który od wielu lat współpracuje 
z  prof. dr. hab. Joachimem Szulcem, a w szkolnej Izbie Regionalnej 
prezentuje geologiczną strukturę naszego regionu. 

Marcel czwarty w kraju w konkursie historycznym!

 Marcel  Świerczok, o którym pisal iśmy w ostatnich 
„Krajobrazach”, w finale Ogólnokrajowego Konkursu Wiedzy 
o Kazimierzu Wielkim i jego czasach zajął ostatecznie 4 miejsce 
w kraju na blisko 1000 uczestników zawodów. W finale na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy spotkało się 18 
najlepszych uczestników, wyłonionych w czterech półfinałach. Finał 
polegał na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania przed komisją pod 
przewodnictwem prof. dr. hab. Jacka Maciejewskiego. Nasz uczeń 
w pobitym polu pozostawił reprezentantów renomowanych liceów 
z Włocławka, Łodzi, Bydgoszczy, Inowrocławia, Lublina i Torunia, 
mniejszych ośrodków nie wspominając. Tu trzeba dodać, że 
Zawadzkie z nich wszystkich było najmniejsze!
Losowanie pytań i ich stopień trudności to loteria. Ale los sprzyja 
lepszym. Najwięcej wiedzy i tego przysłowiowego łutu szczęścia 
miał zwycięzca konkursu, uczeń z Bydgoszczy. Dla nas zadanie 
zostało wykonane. Byliśmy w finale (po raz drugi w historii naszego 
udziału w konkursie) i zajęliśmy dobre miejsce. Taki był cel. Na drugi 
rok pojedziemy po więcej – o ile starczy naszym uczniom czasu 
i dopisze im szczęście. Wynik Marcela to najlepszy dowód na to, że 
wszędzie można się nauczyć. Trzeba chcieć i zrobić wszystko 

Wieści z ZSP w Zawadzkiem
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czego się od młodzieży wymaga. Jak się chce, to się może... 
Gratulujemy Marcelowi. 

Arkadiusz Baron

Szlakiem Orlich Gniazd- podsumowanie projektu

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem, realizującej zadania „Biura Podróży” w ramach 
projektu unijnego „Wiem więcej- mogę więcej”, uczestniczyła 
w wycieczce „Szlakiem Orlich Gniazd”.  Było to podsumowanie 
dwuletniej pracy. Trasa od Krakowa do Częstochowy prowadziła 
przez ciekawe miejsca geograficzne, historyczne, kulturowe. 
Wycieczkę udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom 
unijnym oraz współpracę z pracownikami Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich, za co bardzo dziękujemy.

Uczestnicy i opiekun grupy – Mirosława Kądziołka

Absolwenci ZSP w Zawadzkiem otrzymali świadectwa.
  To już 70 rocznik, który opuścił mury naszej szkoły. Rafał 
Wilczek otrzymał 3494 świadectwo ukończenia LO im. Mieszka I 
w Zawadzkiem. Uroczystość, która odbyła się w kinoteatrze 
zgromadziła szacowne grono gości. Zaszczycili nas obecnością 
Starosta Strzelecki- Janusz Żyłka, Burmistrz Zawadzkiego- Mariusz 
Stachowski, długoletni dyrektor szkoły i obecnie radny powiatowy 
Ryszard Pagacz, wielu przedstawicieli zaprzyjaźnionych zakładów 
pracy, stowarzyszeń. Przybyli najważniejsi uczestnicy - abiturienci 
i ich rodzice. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie 
młodszych klas pod bacznym okiem Pani Beaty Gratzke i Pani 
Agnieszki Miksy. Poczet sztandarowy, od lat będący pod opieką 
wuefistów, składający się z uczniów klasy 3a- Darii Grzeczkowicz, 

Zuzanny Miksy i Rafała Wilczka przekazał sztandar następcom- 
uczniom klasy 2a- Marcelowi Świerczokowi, Karol inie 
Wiechcińskiej, Wioletcie Ziai, by godnie reprezentowali imię naszej 
szkoły.
 W części oficjalnej nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli 
najwyższe wyniki w nauce, przekroczyli wysoką granicę średnich 
ocen (4, 75) i uzyskali świadectwo z wyróżnieniem. Byli to Katarzyna 
Muszkiet, Gabriela Werner, Natalia Koloch, Rafał Wilczek i Kamil 
Skrzypiec. Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy uzyskali 
średnią ocen ponad 4,00. Nagrodzono również osoby, które 
uczestniczyły i wygrywały w wielu olimpiadach, konkursach, 
zawodach sportowych. Najlepsi sportowcy- Grzegorz Hentschel 
i Karolina Wiśniewska otrzymali cenne podarunki od prezesa 
Technodrewu- Adama Smereczańskiego. Liczni wolontariusze, 
pracujący z dziećmi, młodzieżą ale i osobami w podeszłym wieku, 
otrzymali podziękowania i potwierdzenia swojej, jakże cennej dla 
społeczeństwa, pracy.
Absolwenci mogli zdobywać wiedzę, realizować się w wielu 
dziedzinach, dzięki oparciu w rodzicach i rodzinach. Pomagali im 
nauczyciele, wychowawcy, wszyscy pracownicy szkoły, za co 
gorąco przedstawiciele młodzieży podziękowali. Wzruszająca 
uroczystość dobiegła końca i dyrektor szkoły- Zdzisław Żuchowski 
zaprosił abiturientów po odbiór świadectw maturalnych 4 lipca.

 Mirosława Kądziołka

Święto piłki nożnej w Zawadzkiem
 W minioną sobotę w Zawadzkiem odbył się Turniej piłki nożnej 
dla dzieci o puchar prezesa SSKS Stal Zawadzkie, w którym wzięły 
udział drużyny żaków i orlików reprezentujące barwy 4 klubów 
piłkarskich:  Rozmierki,  Jemielnicy, Piotrówki i Zawadzkiego. 
W sumie w turnieju uczestniczyło ponad 80 małych piłkarzy. 
Wszystkie dzieci biorące udział w turniejach otrzymały pamiątkowe 
medale, a zawodnicy zwycięskich drużyn koszulki ufundowane 

przez Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego. Gościem 
specjalnym zawodów był poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, który 
przekazał najlepszym zawodnikom piłki. W imieniu organizatorów 
przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom 
oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu tego małego święta piłki 
nożnej. 
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Jak narysować kotka
Niniejsza plansza uczy dziecko jak narysować krok po kroku kolejne elementy głowy kota. Dla ułatwienia nie musimy rysować wszystkiego 
sami lecz za pomocą ołówka jedynie pogrubiamy już istniejące linie. W ten sposób nauka jest ułatwiona. Oczywiście później warto 
wydrukować kolejną z naszych plansz, po której już musimy przerysowywać a nie pogrubiać kotka. 

 To, że Dzień Dziecka obchodzimy w Polsce niezmiennie 1 czerwca od 1952 roku to zasługa 
organizacji The International Union for Protection of Childhood (Światowego Związku Ochrony 
Dzieciństwa). Święto to miało uświadomić wszystkim dorosłym, że prawa najmłodszych powinny 
być respektowane na całym świecie, a dzieci nie powinny uczestniczyć w wojnach, chodzić 
głodne ani być krzywdzone. Większości z nas, święto to kojarzy się zwykle z luźniejszym dniem w 
szkole i całą masą prezentów. To czas radosnej zabawy, kojarzonej wszędzie i bez wyjątku z 
przywilejem młodego wieku. To święto, które uszczęśliwia każdego młodego człowieka!

Z okazji Dnia Dziecka, 
wszystkim Najmłodszym mieszkańcom naszej gminy i tym trochę Starszym, 

składamy serdeczne życzenia, dużo radości, uśmiechu, samych wesołych i ciepłych 
dni, wspaniałych przyjaciół, a w szkole najwyższych ocen.

Dzień Dziecka – najszczęśliwsze święto na świecie
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Kącik kucharski

Oto propozycje prostych potraw, które dzieci mogą przyrządzić 
same lub z naprawdę niewielką pomocą dorosłych. Wypróbujcie.

Lody

Wystarczy kupić foremki do lodów, ewentualnie wykorzystać puste 
opakowania po jogurtach lub plastikowe kubeczki (w tym 
przypadku, gdy zawartość zacznie powoli tężeć, po jakiś 15-20 
minutach, włóżcie w środek drewniane patyczki po lodach 
i pozostawcie aż do całkowitego zamrożenia). Wersja najprostsza: 
wlej sok do foremki, włóż do zamrażarki i po kilku godzinach ciesz 
się lodami owocowymi. Możesz jednak zaproponować dzieciom 
przygotowanie bardziej wymyślnych smakołyków: zanurzcie w soku 
kawałki truskawek, brzoskwiń, winogron czy kiwi, a otrzymacie 
wspaniale wyglądające owocowe lody. Możecie też wymieszać 
rozgniecione banany, truskawki lub inne owoce (świetnie 
sprawdzają się jagody i borówki!) z jogurtem naturalnym i odrobiną 
miodu - tu przyda się pomoc dorosłego, który może wymieszać te 
składniki w blenderze lub nadzorować tę czynność w przypadku 
starszego dziecka. Hop do zamrażarki i po 4 godzinach gotowe! 
Lody z kiwi też wyglądają apetycznie, prawda? Przygotowujemy je 
następująco: sok owocowy (np. z winogron, jabłek lub ananasa), 
mieszamy z rozdrobnionymi w blenderze owocami kiwi, wlewamy 
do foremek i po kilku godzinach orzeźwiające lody gotowe! Zamiast 
soku możecie dodać wodę z miodem (ok. 500 ml wody na 4 kiwi) - 
przed wlaniem mikstury do foremek spróbujcie, czy jest 
wystarczająco słodka.

Sernik na zimno

To chyba najprostszy możliwy sernik na zimno. Wystarczy 
opakowanie ciastek, 300 g roztopionego masła, 2 łyżki cukru, 2 
opakowania (ok. 450 g) serka śmietankowego (np. Philadelphia) 
w  tempera tu rze  poko jowe j ,  puszka  s łodk iego  m leka 
skondensowanego (400 ml), ok. 60 ml soku z cytryny, 1 łyżeczka 
esencji waniliowej (ewentualnie cukier wanilinowy). Dzieciom 
pozwólcie przesypać ciastka do woreczka i pokruszyć je (najłatwiej 
rozwałkować je zwykłym wałkiem do ciasta), a następnie przesypać 
do dużej miski, dokładnie wymieszać z cukrem i masłem. Tę masę 
rozłożyć w formie do tarty, dociskając do spodu i brzegów, schłodzić 
w zamrażarce przez przynajmniej 10 minut. W tym czasie zajmijcie 
się przygotowaniem masy serowej: mikserem ubijcie na średnich 
obrotach serek, stopniowo dolewając mleko skondensowane, na 
końcu dodając sok z cytryny i esencję waniliową. Następnie 
wystarczy przelać tak przygotowaną masę na schłodzony 
ciasteczkowy spód, wyrównać i schładzać przez ok. 3 godziny. 
Przed podaniem możecie udekorować sernik borówkami, malinami, 
truskawkami, brzoskwiniami lub innymi ulubionymi owocami. 
Oczywiście, tak naprawdę, dekorację pozostawcie dzieciom, to ich 
działka!

Humor

- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?
- Z tą dziurą w rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja mama jest 
najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, a Ty 
dostałaś dwa głosy....

Jak nazywają się małe sowy które mówią ,,TAK'' 
TAKSÓWKI

Przychodzi skrzat do apteki i mówi do aptekarki: 
- Poproszę aspirynę.
- Dobrze ....zapakować?
- Nie dziękuję, poturlam.

Nowa strona o Kielczy 
 Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej o Kielczy. 
Pod adresem www.kielcza.info znajdują się informacje o bieżących 
wydarzeniach, sprawach ważnych dla mieszkańców, imprezach 
kulturalnych i działalności stowarzyszeń. Do odwiedzenia tej witryny 
powinna zachęcić także ciekawa galeria zdjęć. Wszelkie opinie, 
uwagi oraz pomysły można wpisywać na profilu facebooka.

Krzyżówka dla dzieci

1. Mama maluje nią swoje usta.
2. Świeci codziennie dla każdej mamy.
3. Miesiąc w którym jest Dzień Mamy.
4. Rysunki, które dzieci tworzą z okazji Dnia Mamy.
5. Chciałbyś by zawsze gościł na twarzy mamy.
6. Wręczane między innymi w Dzień Matki oraz Dzień Kobiet.
7. Trzymasz tam zdjęcia ze swoją Rodziną.
8. Wspólne wyjście z mamą i tatą do parku.
Źródło: http://www.cauchy.pl
Hasło, które utworzone zostanie z liter w żółtych polach prosimy o 
przesłanie do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem ,  pokój 102 w 
terminie do 21 czerwca br. Lista nagrodzonych osób opublikowana 
zostanie w kolejnym wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego. 
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Sport
Piłka ręczna 

Najlepsi w województwie
 Opolski Związek Piłki Ręcznej co roku prowadzi klasyfikację 
młodzieżową o Puchar Prezesa Opolskiego Związku Piłki Ręcznej. 
W rozgrywkach młodzieżowych ASPR Zawadzkie brało udział 5 
drużyn. We współzawodnictwie zostało sklasyfikowanych 13 
klubów. Drużyny ASPR najwięcej punktów zaliczyły w rozgrywkach 
ogólnopolskich. W rozgrywkach wojewódzkich w kategorii juniorów 
drużyna zajęła 2 miejsce za Gwardią Opole. Najskuteczniejszym 
strzelcem był Mateusz Damas, który zdobył 61 bramek 
wyprzedzając drugiego zawodnika Jakuba Migonia (UKS Olimp 
Grodków), który strzelił 50 bramek. W kategorii juniorów młodszych 
drużyna uplasowała się na 3 miejscu. Mistrzem została drużyna 
LKS OSiR Komprachcice. W tej kategorii Paweł Stempin zajął 2 
miejsce strzelając 72 bramki, a Piotr Jałowiecki z 58 bramkami zajął 
3 miejsce. Młodzicy musieli uznać wyższość Orła Opole zajmując 2 
miejsce. Najlepszym strzelcem naszej drużyny był Adam Kaczka, 
który uplasował się na 3 miejscu ze zdobytymi 86 bramkami. Na 
arenie ogólnopolskiej zagrały drużyny juniorów oraz młodzików. 
Drużyna juniorów w 1/16 Mistrzostw Polski w swojej grupie zajęła 2 
miejsce za Orlenem Wisła Płock i awansowała do 1/8 zajmując 3 
miejsce w grupie. Młodzicy w 1/16 zagrali w Ustroniu Śl. 
przegrywając wszystkie mecze i zajęli 4 miejsce w grupie. Dzięki 
punktom w rozgrywkach ogólnopolskich ASPR zaliczyła 23 pkt. i 
wyprzedziła Gwardię Opole 20 pkt. Jest to duży sukces naszej 
młodzieży, która trenują Łukasz i  Michał Morzyk. Wszystko o 
rozgrywkach drużyny seniorów w następnym numerze. 

Piłka nożna

Cel jest blisko
 Nadal dobrze spisuje się w rozgrywkach kl.B drużyna 
prowadzona przez Sławomira Pawlaka. W rozegranych ostatnich 6 
kolejkach drużyna uzyskała następujące wyniki: z LKS Czarnymi 
Kalinów-Kalinowice na wyjeździe wygrała 1:0, a zwycięską bramkę 
strzelił Mateusz Kozłowski. W kolejnym meczu u siebie z LZS 
Kadłubiec wygrała 4:0, a bramki zdobyli Michał Pałkowski 3 oraz 
Marcin Ryndała. Z wyjazdowego meczu z LKS Rzemiosłem 
Dziewkowice drużyna przywiozła 1 pkt. remisując 3:3. Bramkę na 
wagę 1 punktu w doliczonym czasie strzelił Michał Pałkowski. 
Pozostałe bramki strzelili Jeremi Prus i Dariusz Sworeń. Kolejne 
punkty drużyna zdobyła walkowerem z powodu wycofania się 
drużyny LKS Tęcza Szymiszów. W XXI kolejce pokonali u siebie 
LZS Grodziec 3:0 po bramkach Bartosza Szumskiego, Robina 
Smereczańskiego oraz Michała Pałkowskiego. W Krasiejowie 
zwyciężyli 5:0 a bramki strzelali: Dariusz Sworeń 3 oraz Michał 
Pałkowski 2. Ostatni mecz praktycznie się nie odbył. Drużyna LKS 
Plonu Błotnica Strzelecka na mecz stawiła się w 7 osobowym 
składzie. Kiedy jeden z zawodników Błotnicy otrzymał czerwoną 
kartkę, sędzia zmuszony był do przerwania meczu. Punkty dla 
naszej drużyny walkowerem. Do zakończenia rozgrywek pozostały 
trzy mecze. Wyjazdowe spotkania z LZS Poręba i LZS Zimną 
Wódka oraz w ostatniej kolejce u siebie z LZS Staniszcze Wielkie. 
Tabela po 23 kolejkach przedstawia się następująco:
  1. SSKS Stal Zawadzkie               23          58          70:22
  2. LKS Piast II Orzeł Strzelce Op 23 57 98:31
  3. LZS Staniszcze Wielkie  23 48 44:24
  4. LKS Rzemiosło Dziewkowice  23 45 77:32
  5. KS II Krasiejów  23 44 70:45
  6. LZS Zimna Wódka  23 43 61:50
  7. LZS Poręba   23 40 64:33
  8. LZS Kadłubiec   23 25 48:54
  9. LKS Błękitni Rozmierz  23 25 43:56
10. LZS Grodziec   23 25 44:53
11. LKS Czarni Kalinów-Kalinowice 23 22 47:71
12. LZS Błękitni II Jaryszów  23   8 39:100
13. LKS Plon Błotnica Strzelecka 23   7 15:125
14. Tęcza Szymiszów  23 18 30:54

Drużyna Tęczy Szymiszów zawiesiła działalność.   

Tenis Stołowy

III liga mężczyzn
 Zakończyły się rozgrywki w III lidze tenisa stołowego mężczyzn. 
W ostatnich 3 spotkaniach drużyna KTS MOKSiR Zawadzkie 
zdobyła komplet 6 pkt. zwyciężając MLUKS Wakmet Bodzanów 8:4, 
AZS PWSZ Nysa 8:6 oraz MGOK Gorzów Śląski 8:6 i ostatecznie 
sezon 2018/2019 ukończyła na 7 miejscu. Najskuteczniejszym 
zawodnikiem drużyny był Maciej Malecha, który wygrał 36 gier na 51 
rozegranych. Pozostali zawodnicy uzyskali następujące wyniki (w 
nawiasie ilość rozegranych gier). Leon Kunaszewski 18(42), Julia 
Baroszek 17(26), Piotr Gumuliński 15(37), Marcin Bula 12(25), 
Jacek Barański 9(32), Konrad Kołacha 7(19), Adrianna Kolczyk 
0(3). Końcowa tabela przedstawia się następująco:
1.   LZS Chepsa Żywocice  22 38 168:68
2.   KTS Lew Głubczyce  22 37 165:85
3.   LZS Odra Kąty Opolskie II 22 29 142:108
4.   LUKS MGOKSiR Korfantów 22 26 138:119
5.   GUKS Byczyna  22 23 127:125
6.   KTS Kłodnica Kędzierzyn K. 22 21 129:132
7.   KTS MOKSiR Zawadzkie 22 21 130:132
8.       …..
12.   OKS Olesno   22   4   64:172
 

Skat

GRAND PRIX PZSkat
 Zostały rozegrane dwa turnieje w cyklu Grand Prix Polskiego 
Związku Skata. Zawodnicy GOSiT-u Zawadzkie w III turnieju, który 
odbył się w Raciborzu uplasowali się na następujących miejscach. 
Franciszek Świtała zajął 22 miejsce, Antoni Świtała był 65, Ernest 
Bryłka 212, a Marek Wyszkowski 282. Sklasyfikowanych było 351 
zawodników. Kolejny IV turniej został rozegrany w Bojszowach. 
Zajęte miejsca zawodników GOSiT-u. Marek Wyszkowski zajął 29 
miejsce, Franciszek Świtała był 60, a Ernest Bryłka 133. Po 4 
turniejach najwyżej sklasyfikowany jest Franciszek Świtała na 30 
miejscu z dorobkiem 416 pkt. 89 miejsca zajmuje Marek 
Wyszkowski 325 pkt. Antoni Świtała jest 132 z wynikiem 284 pkt. a 
Ernest Bryłka zajmuje 225 miejsce z dorobkiem 200 pkt. 
Sklasyfikowanych jest 505 zawodników. W kategorii seniorów 
Franciszek Świtała zajmuje 7 miejsce na sklasyfikowanych 195 
zawodników. Do rozegrania pozostały jeszcze 4 turnieje. Najbliższe 
23 i 24.06.2019 r. w Złotowie.

I liga skata
 W Katowicach została rozegrana 5 przedostatnia kolejka ligowa. 
Drużyna GOSiT-u Zawadzkie w I lidze zaliczyła tylko 9 pkt. 
i zdecydowanie zbliżyła się do strefy spadkowej. Nad strefą 
spadkową ma tylko 3 pkt. przewagi. Drużyna zagrała w składzie: 
Marek Wyszkowski 2897 pkt., Reinhold Brysch 2290 pkt., Józef 
Ludwig 2241 pkt. oraz Leopold Dybowski 1092 pkt. Na zmiany 
wchodził Franciszek Świtała. W tabeli, która obrazuje wyniki przed 
ostatnią kolejką , która odbędzie się 22.09.2019 r. w Chudowie 
drużyna GOSiT Zawadzkie uplasowała się na 15 miejscu (25 
drużyn)
15. GOSiT Zawadzkie 56 53831   
 
Puchar Lata 2019
 W dniu 6 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 17.30 w Kinoteatrze 
w Zawadzkiem zostanie zainaugurowana seria 11 turniejów pod 
umowną nazwą „Puchar Lata 2019”  Sekcja skata pod nową nazwą 
Klub Skata „Kuźnia” Zawadzkie (GOSiT, której skat był sekcją został 
rozwiązany) serdecznie zaprasza wszystkich chętnych. 
       

 Franciszek Świtała            
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„XIV FESTYN RODZINNY

–

 

RODZINA MIŁOŚCIĄ WIELKA”

  

który

 

odbędzie się w niedzielę 2 CZERWCA 2019 roku

od godz. 1500

 

do 2100

 

na placu przy kościele.

 
 

PROGRAM OBEJMUJE

 

Od 1500

 

do 1600

 

Animacje, gry i zabawy dla dzieci 

–

 

poprowadzi FANTAZJA pani Agaty Gambuś

 

 

1600

 

do 1700

 

Występy dzieci i młodzieży
F

 

Występ grupy

 

studia wokalnego BiK i PSP Zawadzkie

 

F

 

Kabaret „Młodych Ministrantów”

 

F

 

Konkurs KARAOKE, konkurs rysunkowy

 
 

1700

 

do 1830

 

Biesiada Rodzinna –

 

prowadzący LESZEK FILEC

1830

 

do 1900

 

LOSOWANIE NAGRÓD - FINAŁ

 

1900

 

do 2100

 

Zabawa taneczna

 

DJ PAWEŁ

 

W czasie trwania festynu prowadzona będzie sprzedaż cegiełek 

wspierających charytatywną działalność CARITAS.

 

I NAGRODA rower oraz wiele innych ciekawych nagród.

Zapewniamy namiot biesiadny, domowe wypieki oraz małą gastronomię.

Dla dzieci: malowanie buziek, układanie fryzur (warkoczyki), jazda konna, dmuchańce

i wiele innych atrakcji 

Patronat:  ELPAS

Zespół CARITAS i Rada Parafialna

przy Parafii Św. Rodziny

w Zawadzkiem

serdecznie

  

z a p r a s z a j ą na
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