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Uczczono rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego
 22 sierpnia br. przedstawiciele władz samorządowych gminy 
Zawadzkie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach Powstańców 
Śląskich znajdujących się na cmentarzach  w naszej gminie. W ten 
symboliczny sposób uczczono 100 rocznicę wybuchu I Powstania 
Śląskiego. Cześć oddana poległym powstańcom to nie tylko okazja 
do wspomnień i przywołanie wydarzeń historycznych, ale także 
przypomnienie, że walczącym za Ojczyznę należy się cześć 
i szacunek.

Wichura przeszłą przez Kielczę
 Zerwane dachy na budynkach i linie energetyczne to bilans 
burzy, która w poniedziałek wieczorem przeszła nad Kielczą. Wiatr 
uszkodził dachy na trzech budynkach mieszkalnych przy ulicach Ks. 
Wajdy, Dworcowej i Opolskiej. Wichura zerwała także część dachu z 
budynku zakładu produkcyjnego, co spowodowało zagrożenie 
zalania maszyn i wyposażenia wodą. Przewróconych zostało wiele 
drzew, uszkodzone zostały także niektóre linie energetyczne. 
W działaniach brało udział 5 jednostek straży pożarnych i pogotowie 
energetyczne. Dzięki uprzejmości mieszkanki Kielczy publikujemy 
zdjęcie wykonane tuż przed burzą. Więcej zdjęć na stronie 2.
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„Największą nagrodą, jaką życie oferuje,  
jest możliwość wytężonej pracy nad czymś, co jest jej warte”

T. Roosevelt

Podziękowanie
Zmiana reformy oświaty spowodowała, 

że z dniem 31 sierpnia br. kończy działalność 
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem. 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem było zawsze 
naszą oświatową wizytówką, a sukcesy uczniów 
i nauczycieli, zawsze były dumą dla samorządu.

Słowa podziękowania kierujemy w stronę tych wszystkich, 
którzy przyczynili się do sprawnego 

funkcjonowania tej placówki. 
Dziękujemy nauczycielom, pracownikom administracji 

i obsługi za wszelkie starania jakie włożone zostały 
w wychowanie i edukację młodego pokolenia.

Wierzymy, że ten wysiłek uczynił z absolwentów tej 
placówki ludzi mądrych i szlachetnych.

Życzymy optymizmu, wytrwałości, 
wielu sukcesów w pracy zawodowej 

oraz pomyślności w życiu osobistym.
         Przewodniczący          Burmistrz Zawadzkiego
Rady Miejskiej w Zawadzkiem                           Mariusz Stachowski
         Dariusz Zajdel
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IX Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
 W dniu 26 sierpnia 2019 r., po przerwie wakacyjnej odbyła się IX 
Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Program sesji obejmował 
podjęcie uchwał:
1) Nr IX/72/19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.;
2) Nr IX/73/19 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie;
3) Nr IX/74/19 w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji;
4) Nr IX/75/19 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości 
czynszowych;
5) Nr IX/76/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem; 
6) Nr IX/77/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/398/14 Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia 
sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zawadzkie;
7) Nr IX/78/19 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu 
przez Gminę Zawadzkie;
8) Nr IX/79/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na 
działalność Burmistrza Zawadzkiego;
9) Nr IX/80/19 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz 
ustalenia jej składu osobowego;
10) Nr IX/81/19 w sprawie przekazanie Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Opolu skargi wraz z akrami sprawy 
i odpowiedzią;
11) Nr IX/82/19 o zmianie uchwały Nr VII/70/19 Rady Miejskiej 
w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
12) Nr IX/83/19 o zmianie uchwały Nr VII/71/19 Rady Miejskiej 
w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie długoterminowej 
pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
13) Nr IX/84/19 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie gminy Zawadzkie oraz t rybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
14) Nr IX/85/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego 
konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych 
form wychowania przedszkolnego położonych na terenie gminy 
Zawadzkie:
15) Nr IX/86/19 w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do 
realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki” realizowanego 
w ramach Poddziałania 09.01.03- wsparcie edukacji przedszkolnej 
RPO na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków finansowych 
jako wkładu własnego na realizację zadania.  
Na sesję zostały przedłożone również informacje:
- na temat działalności ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem,
- o możliwości utworzenia wspólnej jednostki księgowo-finansowo-
kadrowej dla jednostek organizacyjnych gminy,
oraz sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz poniesionych nakładach. 

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski radnych 
Michała Rytel, Zuzanny Matusek i Michała Barygi:
- o rozdzielenie głosowania dotyczącego przeniesienia węzła w OSP 
Zawadzk ie  i  zmian związanych ze z leceniem pro jektu 
wielobranżowego w OSP Żędowice na dwa osobne głosowania. 
Ostatecznie radni głosowali nad wnioskiem o usunięciem z zał. nr 3 
kwoty 61.500 zł. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 7 
radnych było przeciw,
- w związku ze skargami mieszkańców ulicy Powstańców Śl. dot. 
uciążliwych zapachów z kontenerów śmieciowych należących do 
marketu Polo Market wystąpić do centrali marketu o częstszy wywóz 
śmieci – 13 głosów za,
- radni zwrócili się z wnioskiem o częstsze patrole policji w dni targowe 
na parkingach pomiędzy blokami 4, 6, 8, 10, a targowiskiem – 13 
głosów za. 
 Następna sesja odbędzie się w dniu 30 września 2019 r., 
a głównym jej tematem będzie przyjęcie sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 

„Skwer” przy ulicy Nowe Osiedle w Zawadzkiem
 Miło nam poinformować, iż zrealizowany został cały zakres prac 
związany z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy ulicy 
Nowe Osiedle w Zawadzkiem.  Zakres prac obejmował demontaż 
starych płyt chodnikowych i krawężników, w których miejsce pojawił 
się nowy estetyczny chodnik i nawierzchnia z kostki betonowej. 
Pojawiły się gazony i donice oraz ławeczki. Wszystko uzupełniła zieleń 
– kwiaty oraz krzewy ozdobne. Łączny koszt PROJEKTU wyniósł 50 
tys. zł, z czego 31.815,00 zł to dofinansowanie z ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zdjęcia po wichurze w Kielczy
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Burmistrz informuje
Remont hali sportowej 
 5 lipca br. podpisana została umowa na realizację zadania  pn.  
„Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie 
efektywności energetycznej”. Zadanie realizowane jest przez 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska 
z siedzibą w Opolu przy ul. Luboszyckiej 4/7.
Wartość zadania opiewa na kwotę 4.859.497,00 zł brutto.  
Zamówienie jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej, 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, 
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna  w budynkach 
publicznych. Przewidywany termin realizacji zadania to  
31.07.2020 r.

Spotkanie z działkowcami
 We wtorek, 9 lipca br. w sali narad Urzędu Miejskiego 
w Zawadzkiem odbyło się spotkanie burmistrza Mariusza 
Stachowskiego z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych funkcjonujących na terenie miasta. Spotkanie było 

okazją do dyskusji nt. funkcjonowania ogrodów. Obecni 
na spotkaniu przedstawiciele ogrodów działkowych podzielili się 
z włodarzem problemami bieżącymi z jakimi borykają się jako 
zarządcy ROD, a także zwrócili szczególną uwagę na konieczność 
współpracy z samorządem dot. bezpieczeństwa oraz porządku 
na ogródkach.

Mundurowi świętowali 100-lecie Policji

 100 lat temu powstała polska Policja Państwowa. Za datę 
utworzenia policji na terenie Polski przyjmuje się 24 lipca 1919 roku. 
Wówczas Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę, w mocy 
której powołano te służby mundurowe. Co roku w lipcu 
w jednostkach na terenie całego kraju obchodzona jest rocznica 
tego wydarzenia. W tym roku święto to jest wyjątkowe. Z tej okazji 
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski na ręce Komendanta 
Komisariatu Policji w Zawadzkiem kom. Jacka Zalejskiego złożył 
podziękowania i gratulacje. 

100 - lecie powstania Policji Państwowej 
to dzień wyjątkowo doniosły,

 to szczególna okazja by wyrazić wdzięczność 
i uznanie funkcjonariuszom Policji 

oraz wszystkim pracownikom cywilnym,
 za bezcenną wartość jaką wnosicie Państwo w codzienne życie

 mieszkańców naszego powiatu.
Życzę Państwu samych sukcesów w służbie,

 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.

Z wyrazami szacunku  
Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski
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Uczczono 75 rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego 
 W tym roku przypadła 75 rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Z tej okazji przedstawiciele władz samorządowych 
gminy Zawadzkie oraz dyrektorzy jednostek oświatowych złożyli 
kwiaty i zapalili znicze przy pamiątkowej tablicy w zawadczańskim 
parku. W ten symboliczny sposób oddano cześć poległym 
powstańcom.

Dystrybutory z torebkami na psie odchody
 Mając na uwadze zasady 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Zawadzkie, 
a także wychodząc naprzeciw 
p o t r z e b o m  m i e s z k a ń c ó w 
zgłaszających występowanie 
p rob lemu zan ieczyszczan ia 
terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku przez zwierzęta 
domowe,  zakup ione zos ta ły 
dystrybutory z woreczkami na 
zanieczyszczenia po psach, które 
zostaną zamontowane na terenie 
miasta Zawadzkie. Zakupiono 
15 dystrybutorów. Przypomnijmy, 

że torebki można wyrzucać do zwykłych śmietników, a  mandat dla 
właścicieli, którzy nie sprzątają po swoich pupilach, może wynieść 
nawet 500 złotych.

Powstańców Śląskich czy będzie remont?
 W sierpniu odbyło się spotkanie robocze związane 
z przebudową ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkiem przyległej 
do bloków nr 3, 3a, 17 i 19. Tematem spotkania było omówienie 
problemów z usytuowaniem drogi w terenie przy uwzględnieniu 
wymagań konkursu ogłoszonego w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych przez Wojewodę Opolskiego na rok 2020. Gmina 
Zawadzkie w bieżącym rozdaniu wystąpi  z wnioskiem 
o dofinansowanie tego odcinka drogi wraz z niewielką przebudową 
odcinka ul. Nowej i budową parkingu na potrzeby mieszkańców. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W PROJEKCIE

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

 Projekt dla dzieci 
w wieku przedszkolnym (3-6 
lat) realizowany jest w ramach 
ogólnopolskiej  kampani i 
„ M a ł a  k s i ą ż k a  -  w i e l k i 
człowiek” we współpracy 
z bibliotekami publicznymi. 
Akcja ma zachęcić rodziców 
do odwiedzania bibliotek 

i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki biorącej udział 
w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą 
na dobry czytelniczy start.
 W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą 
najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek 
dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice 
– przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o 
nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o 
rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania 
biblioteki. 
 Do połowy września do bibliotek w naszej gminie zostaną 
dostarczone wyprawki czytelnicze dla naszych przedszkolaków. W 
kolejnym numerze Krajobrazów ukażą się dodatkowe informacje 
dla rodziców na temat projektu.

Ruszyła budowa nowej siedziby 
Komisariatu Policji w Zawadzkiem

 Na działce nr 737/13 w Zawadzkiem przy ulicy Kolejowej 
rozpoczęła się budowa Komisariatu Policji. Nowa siedziba ma być 
przestronna i spełniać wymogi techniczne, funkcjonalne i użytkowe. 
W projekcie budynku zostały uwzględnione również miejsca 
garażowe dla pojazdów służbowych oraz miejsca parkingowe. 
Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.
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Lato 2019 czeka … na turystów
 „Turystyka to ważny dział usług, ściśle 
wiążący się z innymi ich rodzajami, np. 
transportem, hotelarstwem, gastronomią, 
handlem. Wyjeżdżając na różne wycieczki, 
każdy z nas staje się turystą. Wszyscy 
lubimy wakacje i wakacyjne podróże – 
odpoczywamy, poznajemy nowe miejsca, 
nowych ludzi. Nie musimy się uczyć, 
a jednak się uczymy”. Wyprawy Oddziału 
Zakładowego PTTK „Huta Andrzej” 
w Zawadzkiem, są organizowane w ten 
sposób, by dawały możliwość odpoczynku 
i pozwalały na zdobywanie stosownej 
wiedzy o nawiedzanych regionach. 
N a j w i ę c e j  w i e d z y  k r a j o z n a w c z e j 
przekazujemy młodzieży,  podczas  
wycieczek dla niej przeznaczonych. Rok 
2019 ogłoszono Rokiem Młodych w PTTK 
z hasłem „Z PTTK wspólnym szlakiem”. 
S taramy s ię  w pe łn i  te  za łożen ia 
realizować. 
Tak było 1. czerwca podczas Górskiego 
Rajdu Młodzieży Szkolnej na Stożek Wielki. 
(Stożek Wielki, 979 m n.p.m. – szczyt górski 
w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim, 
trzeci co do wysokości, po Wielkiej 
Czantorii i Kiczorach, szczyt w wododziale 
Wisły i Odry). W rajdzie uczestniczyło 40 
uczniów ze szkół Gmin Zawadzkie i 
Ko lonowsk ie ,  pod  op ieką  swo i ch 
nauczycieli i przewodników z OZ/PTTK. 
Szlak wiódł z Przełęczy Kubalonka do 
schroniska PTTK na Stożku (posiłek 
turystyczny). Wg. programu wyprawy, 
grupa zjechała wyciągiem krzesełkowym 
ze szczytu i dalej (autokarem) udała się do 
Wisły Uzdrowiska. Zwiedzanie tej części 
miasta rajd zakończyło.
8. czerwca odbył się XVIII Wiosenny Rajd 
Rowerowy  „Ścieżkami Gmin Doliny Małej 
Panwi”. To jedna z dwóch najważniejszych 
i m p r e z  k o l a r s k i c h  O Z / P T T K  w 
Zawadzkiem. Uczestniczyło w niej blisko 

200 osób z przeważającą liczbą młodzieży 
szkolnej z Gmin Zawadzkie, Kolonowskie i 
Jemielnica, ze Strzelec Op. i Dobrodzienia.  
Drużyny, po przejechaniu wybranych tras 
rowerowych Doliny Małej Panwi, zebrały się 
na mecie przy Kinoteatrze Biblioteki i 
Kultury w Zawadzkiem, gdzie po spożyciu 
turystycznego posiłku, rozegrano szereg 
konkursów sprawnościowych. Najlepsi w 
konkursowych zmaganiach zosta l i 
nagrodzeni medalami i upominkami 
rzeczowymi. Jak zwykle było „fajnie” – 
zapraszamy na rajd jesienny.
Na kolejną turystyczną przygodę udała się 
grupa 55 osobowa w Tatry. Od wielu lat, to 
n a s z a  „ g ł ó w n a ”  i m p r e z a  g ó r s k a . 
Tegoroczny Rajd „Zakopane-Tatry” odbył 
się w dniach 29.06.-02.07. Jak zwykle w 
kilku grupach zdobywaliśmy, wyższe 
i niższe, szczyty naszych najwspanialszych 
gór (w tym Kościelec i Kozi Wierch – 
wznoszące się ponad 2000 m n. p. m.). 
Odbyła się także autokarowa wycieczka 
krajoznawcza. Tym razem była to wyprawa 
szlakami Podhala i Spiszu z finałem w 
Pieninach w Czerwonym Klasztorze 
(Słowacja).
Wyprawy turystów z Zawadzkiego w Tatry 
Polskie i Słowackie, to wieloletnia tradycja, 
mająca już swoją historię, którą być może 
warto opisać – może ktoś się pokusi. 
Tradycją stały się też wycieczki do naszych 
południowych sąsiadów Czechów. 27 lipca 
postanowiliśmy ponownie (po wielu latach) 
odwiedzić Javornik z wznoszącym się nad 
nim przepięknym zamkiem.     600-letni 
zamek Janski Vrch dawniej należał do 
Biskupów Wrocławskich. Majestatycznie 
góruje na skalnym wzgórzu tuż nad 
miastem. Jego historia sięga drugiej połowy 
XIII wieku, gdy na polecenia księcia Bolka I 
wzniesiono tu pierwszy gród. W 1959 roku 
twierdza przeszła w ręce państwa. Zamek 

można zwiedzać codziennie oprócz 
poniedziałków w godzinach 9:00 – 16:00.
Kolejnym wybranym do zwiedzania 
obiektem była Jaskinia na Pomezi, 
wyróżn ia jącą s ię  wspania łą  szatą 
naciekową. Jaskinia Na Pomezi (na 
Pograniczu) położona ok. 2 km na północ 
od uzdrowiska Lipová Lázně jest włączona 
w sieć dostępnych do zwiedzania jaskiń 
Czeskiej Republiki i można ją zwiedzać bez 
rezerwacji, wędrując z przewodnikiem po 
podziemnej trasie liczącej 530 m, przez 
około 40 minut. 
W tej wycieczce udział wzięło 56 bardzo 
zadowolonych osób. 
Lista naszych letnich wypraw nie została 
jeszcze wyczerpana – informacje w biurze 
OZ/PTTK (Kinoteatr BiK w Zawadzkiem).
Władze Gmin Zawadzkie, Kolonowskie 
i Jemielnica, Nadleśnictwo Zawadzkie, BiK 
Zawadzkie i BiCeK Kolonowskie oraz 
Księgarnia p. Zientek w Zawadzkiem, 
wspierają nieustannie organizację naszych 
turystycznych dokonań – serdecznie 
dziękujemy.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem
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Galeria zdjęć z festynu Wieś contra Wieś, który odbył się w dniu 4 sierpnie w Kielczy.
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Wsparcie dla rodzin wielodzietnych i seniorów
 Rządowy, wojewódzki oraz gminny program wspierania rodzin 
ma na celu umacnianie rodziny, wspieranie funkcji rodziny 
wielodzietnej oraz wsparcie w procesie wychowawczym dzieci 
i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących. 
Inicjatorom programu zależy na wzmocnieniu kondycji rodzin 
wielodzietnych poprzez rozszerzanie katalogu ulg oraz 
podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych 
rodzin. Działania te są elementem polityki społecznej, która daje 
możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu 
rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego 
wizerunku. Zachęcamy Państwa do skorzystania z ulg oferowanych 
w ramach wprowadzonych poniższych programów.

Gminny Program „Duża Rodzina 4+” 

Kto może być uczestnikiem programu?
- rodzice (lub rodzic), inni opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na 
utrzymaniu czwórkę lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 
26 roku życia, jeżeli dziecko uczy się lub studiuje
- wspólnie zamieszkujący na terenie Gminy Zawadzkie.
Wymagane dokumenty: 
- w przypadku rodziców - dowód tożsamości ze zdjęciem,
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja 
szkolna,
- w przypadku dzieci od 4 do 6 lat - akt urodzenia, 
- w przypadku studentów do 26 roku życia - legitymacja studencka. 

Gminny Program  „Rodzina 3+” 

Kto może być uczestnikiem programu?
- rodzice (lub rodzic), inni opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na 
utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 
roku życia, jeżeli dziecko uczy się lub studiuje
- wspólnie zamieszkujący na terenie Gminy Zawadzkie.
Wymagane dokumenty:
- w przypadku rodziców - dowód tożsamości ze zdjęciem,
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja 
szkolna lub odpowiednie zaświadczenie;,
- w przypadku dzieci do 6 lat - akt urodzenia,
w przypadku studentów do 25 roku życia - legitymacja studencka lub 
odpowiednie zaświadczenie. 

Gminny Program „Senior 65+”

Program skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 65 rok 
życia i zameldowane są na terenie Gminy Zawadzkie.

Jak przystąpić do gminnych programów

• Aby przystąpić do programów, trzeba wypełnić wniosek 
o wydanie karty.

• Wnioskodawca pobierają wniosek ze strony internetowej gminy  
lub w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój 102.
• Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem, pokój 102. 
Wnioskodawca przedkłada oryginały dokumentów wykazanych 
powyżej do wglądu.
• Karta przysługuje bezpłatnie po pozytywnej weryfikacji wniosku. 
Kartę może odebrać pełnoletni członek rodziny wykazany we 
wniosku. Karta wydawana jest bezterminowo lub do momentu 
posiadania uprawnień do korzystania z programu.
• Karta ważna jest tylko z dowodem osobistym lub innym 
dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby 
uprawnionej.
• O każdej zmianie sytuacji rodzinnej uczestnicy programu są 
zobowiązani powiadomić Urząd  Miejski w Zawadzkiem.
• W przypadku utraty lub uszkodzenia karty osoba uprawniona 
zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 
(w formie pisemnej) wraz z prośbą o wydanie bezpłatnego duplikatu 
karty.
• W programie może uczestniczyć senior lub rodzina niezależnie 
od osiąganego dochodu.

Wojewódzki Program Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora to jeden z projektów realizowanych 
przez region w ramach programu Specjalnej Strefy Demograficznej, 
który ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. Uprawnieni 
do korzystania z karty to: rodziny wychowujące minimum dwójkę 
dzieci do 18 roku życia - małżonkowie, osoby samotnie 
wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, 
rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie 
ukończyło 26 roku życia oraz osoby starsze po 60 roku życia.
Warunkiem otrzymania karty jest zamieszkiwanie na terenie woj. 
opolskiego, a wnioski o wydanie karty można pobrać i złożyć :
- w Urzędzie Miejskim w Zawadzkie, pokój 102,  
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 
ul. Piastowska 14, (parter-punkt obsługi klienta), 46-020 Opole.
Wniosek o wydanie karty jest dostępny również na stronie: 
www.zawadzkie.pl lub www.ssd.opolskie.pl. Wniosek można 
wysłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski w Opolu, 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem, który wniosek prześle. Otrzymana karta umożliwiać 
będzie zniżki w instytucjach wojewódzkich i gminnych oraz ulgi 
oferowane przez firmy, które są partnerami projektu.
Regulamin, katalog ulg i zniżek dla mieszkańców regionu 
i konkretnej gminy można na bieżąco sprawdzać na stronie 
internetowej, posługując się numerem wydanej karty. Szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie internetowej www.ssd.opolskie.pl
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Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką 
dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, 
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, 
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. 
Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej 
członek. 
Składając wniosek trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów 
potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, 
że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie 
uprawnień zobowiązany jest do pokazania oryginałów lub odpisów 
dokumentów.
Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie 
www.rodzina.gov.pl w zakładce "Duża rodzina".
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy składać w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, pokój nr C. 9. 

Karty Dużej Rodziny mogą otrzymać nie tylko obecni rodzice trójki 
lub więcej dzieci, ale i osoby, które kiedykolwiek w przeszłości 
wychowywały troje lub więcej dzieci, aktualni więc np. dziadkowie. 
jeśli mają KDR albo teraz ją wyrobią, mogą wspomóc wyprawić 
wnuczki i wnuków do szkoły nawet nie wydając na to złotówki!

Ogólnopolska Karta Seniora

Każdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić Ogólnopolską 
Kartę Seniora. Program Ogólnopolska Karta Seniora jest 
programem autorskim Stowarzyszenia MANKO/Głos Seniora. 
Karta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym 
m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach 
rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. Lista wszystkich punktów 
honorujących kartę znajduje się na stronie internetowej 
www.glosseniora.pl. Wnioski o przyznanie Karty można pobrać ze 
strony internetowej stowarzyszenia lub w Urzędzie Miejskim w 
Zawadzkiem, pokój 102, następnie wypełnić i odesłać pocztą 
tradycyjną (wraz ze znaczkiem pocztowym i zaadresowaną 
kopertą) na adres redakcji „Głos Seniora”, al. J.  Słowackiego 46/30 
(III piętro), 30-018 Kraków.

Lokalny felieton „589”
 Najbiedniejszym miastem woj. opolskiego w rankingu 
„Wspólnoty” jest Zawadzkie. Tutaj dochód per capita wyniósł 2490 
zł. To sprawiło, że Zawadzkie zajmuje dziewiąte miejsce od końca - 
pozycja nr 589 - w zestawieniu wszystkich polskich miasteczek (nie 
mających statusu wojewódzkich oraz powiatowych).”
No cóż - tak jest. Zrobiło mi się przykro. Mieszkam tu od dzieciństwa 
i nie spodziewałem się, że jest aż tak źle. Czytając różne fora 
internetowe zawsze dziwię się, że sami sobie wytykamy wady, 
zarzucamy kolejnym włodarzom gminy Zawadzkie brak 
kompetencji i brak umiejętności radzenia sobie z brakiem pieniędzy. 
Rozmawiając jednak z wieloma osobami widzę, że są zadowoleni z 
życia, czują się mocno związani z tradycją trzech miejscowości – 
Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy. A dalej wymieniają hurtem wiele 
naszych mankamentów, które blokują rozwój naszej społeczności. 
Wszyscy je znamy – brak nowych inwestycji, brak tanich gruntów 
pod budowę, mało pieniędzy na rozwój społeczny i kulturalny. 
Kiedyś było połączenie kolejowe z Tarnowskimi Górami a teraz się 
nie opłaca nawet utrzymanie linii do Kielczy. Nie chcemy pamiętać 
swojej tradycji a to co mamy nie możemy upilnować i tracimy kolejne 
fundusze i firmy. Łatanie dziur w budżecie gminy to nasza 
wieloletnia tradycja.
Starzejemy się w zastraszającym tempie. Młodych ludzi nie 
przybywa a najbardziej aktywni wyjeżdżają na obczyznę. I mogę tak 
wymienić jeszcze przez parę zdań. Ale to są fakty jakie dobrze 
znamy. Jest działanie z pozycji siły i niczego nie zmieni wyliczanie 
kolejnych naszych społecznych problemów i zarzucanie przyczyn 
innym nie rozwiąże problemów. Jednak może chcemy to zmienić 
i żyć dumnie w gminie Zawadzkie. Każdy ma swój sposób na 
„ratowanie” gminy Zawadzkie.
Ale czy coś robimy w tym względzie? Czy tylko są to słowa 
przerzucające odpowiedzialność?
Jest inna możliwość działanie z pozycji mocy. Patrzenie 
w przyszłość i rozwiązywanie krok po kroku kolejnych problemów. 
Nasza moc wypływa z działania i zaspokajania potrzeb naszej 
rodziny i społeczności. Co zrobić?
Oto kilka kroków, które zebrałem z rozmów i wspólnych dyskusji. 
Każdy może zrobić krok i poczuć się lepiej:

• Dbajmy o naszą lokalną tradycję. Spotykajmy się na 
uroczystościach, festynach lokalnych, a nasze pamiątki po Hucie 
niech nie będą tylko wspomnieniem. Kinoteatr, świetlice wiejskie, 
obiekty sportowe to dobre miejsca, gdzie można się spotkać.
• Kupujmy więcej u naszych lokalnych handlowców a nie tylko 
w sklepach sieciowych. Jak nie ma produktu zamówmy go 
u sprzedawcy. Zostało nam już tylko kilku lokalnych sprzedawców. 
Ileż kiedyś było piekarni i małych punktów usługowo-handlowych.
• Zamawiajmy remonty i inne usługi w najbliższej okolicy niech nasi 
fachowcy zatrudniają kolejnych czeladników.
• Dzieci niech uczą się w naszej szkole średniej, bo została tylko 
jedna, a ma bardzo dobre wyniki.
• Wykorzystajmy radnych gminnych i powiatowych. Niech znają 
nasze problemy i je rozwiązują. Kiedyś mieliśmy radnego 
wojewódzkiego, który tyle dobrego dla nas zrobił.
• Odwiedzajmy obiekty sportowe i halę sportową. Niech nasi 
wspaniali sportowcy czują nasze wsparcie i kibicowanie. 
Przypomnę takie dyscypliny jak piłka ręczna i nożna, tenis stołowy, 
karate, skat i nasi mistrzowie modelarstwa. Kiedyś były turnieje 
szachowe.
• Bądźmy dumni, że mamy rzekę i okoliczne lasy, pałacyk myśliwski. 
Zapraszajmy znajomych i przyjaciół na spływy, grzybobranie 
i wspólne spacery.
• Chwalmy i odwiedzajmy naszych restauratorów, a może 
powstanie kiedyś hotel i duży dom weselny.
• Doceńmy pracę wielu ludzi z lokalnych stowarzyszeń, Ochotniczej 
Straży Pożarnej i innych służb pracujących na rzecz naszych dzieci 
i grup społecznych dla jakich zostali powołani.
• Pomagajmy dumnie naszym proboszczom, bo starają się jak mogą 
najlepiej.
• Place zabaw, boiska niech będą czyste i zadbane, bo przecież 
nasze domy i obejścia są tak piękne.
I tak może każdy dopisać coś jeszcze. Każdy z nas ma swoje 
pomysły by żyło nam się lepiej i dumniej tu, gdzie jesteśmy. Niech 
liczba 589 maleje z każdym rokiem.

Pozdrawia
Mieszkaniec Zawadzkiego

‘…znów ludzie jak gołębie stadami pofrunęli do nieba.
I choć komuś świat  nie jeden runął przedwczoraj,

To mi wierzyć każą, że tak być miało, że tak trzeba.
„Więc świeczki w oczach palę i łzy poskramiam smutne,

Usilnie Boga szukam w tym wszystkim, 
co wydaje się okrutne”

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
Żonie 

z powodu śmierci 
Męża Feliksa Starościńskiego

składają 
Przyjaciele z Urzędu Miejskiego 

oraz GKRPA w Zawadzkiem
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Relacja z wyprawy na Dach Europy

Mieszkaniec Zawadzkiego - Kamil Kulej zdobył najwyższy szczyt 
Europy. Zachęcamy do przeczytania relacji z tej wyprawy.
 
Wyprawa odbyła się zgodnie z założonym planem. Na 
zrealizowanie naszego celu potrzebowaliśmy 10 dni. Wyprawę 
nazwaliśmy "na dach Europy po marzenia". Nasza grupa 
wystartowała w składzie: Dawid Penkala, Michał Wachowski, Paweł 
Wachowski, Waldek Malina i Kamil Kulej z Zawadzkiego - "Mont 
Blanc Mafia".
 
Pierwszym szczytem, który podchodziliśmy, był Grossglockner – 
najwyższy szczyt Austrii o wysokości 3798 m n.p.m. Znajduje się 
w Glocknergruppe, podgrupie górskiej Wysokich Taurów, części Alp 
Centralnych. Drugi co do wybitności szczyt Alp. Szczyt ten jest 
ciężki technicznie, dlatego też niezbędny był skompletowany sprzęt 
wspinaczkowy, który każdy z nas posiada. Pogoda niestety nam nie 
dopisała. Mgła oraz bardzo niska temperatura utrudniały nam 
wejście na szczyt. Ataku szczytowego musieliśmy podjąć się 
w pierwszy dzień. Prognozy na drugi dzień nie były zbyt obiecujące, 
gdyż prognozowano, iż w tym dniu mają przywitać nas bardzo złe 
warunki pogodowe i wejście nie będzie możliwe. Wyjście 
pierwszego dnia było dobrą decyzją. Pomimo tego, iż znajomość 
naszej grupy nie trwa zbyt długo, to współpraca między nami 
zauważalna była niemalże od razu. Bardzo dziękuję moim 
kompanom z podróży, gdyż dużo się od nich nauczyłem. W górach 
jest to bardzo istotny aspekt, ponieważ tylko wspólnymi siłami, 
pomocą i wsparciem jest się w stanie zrealizować obrany kierunek 
wyprawy. Zaufanie gra tutaj główne skrzypce. Należy tutaj 
nadmienić, iż nasza pięcioosobowa grupa była przypięta do jednej 
liny, a więc jeśli jednej osobie powinęłaby się noga to wszyscy 
skończą w ten sam sposób. Zejście okazało się w miarę sprawne. 

Następnie udaliśmy się na parking po samochód w celu pokonania 
trasy 750 km pod Mont Blanc. Wejście na wielką górę rozpoczęło się 
od strony francuskiej. Pierwszy dzień był spokojnym trekkingiem do 
2 schronu Tete Rousse (3150 m.). Tak swoją drogą - to bardzo 
przyjemne miejsce nie zważywszy na to, iż nie ma tam żadnego 
dostępu do wody, a prąd wyłączany jest o godzinie 19. Pobudka 
nastąpiła o godzinie 1:30, zjedliśmy szybkie śniadanie i ruszyliśmy 
w stronę 3 schronu. Pomysł na wychodzenie w nocy, nawet na 
aklimatyzację, wywodzi się z pewnego powodu. Otóż na początku, 
gdzieś w rejonie 3350m należy przetrawersować słynny Wielki 
Kuluar (Grand Couloir, Couloir du Goûter, Kuluar Rolling Stones, 
Żleb Śmierci). Jego zła opinia bierze się z niebezpieczeństw 
powodowanych przez spadające z góry kamienie, bloki skalne, 
bryły lodowe i lawiny śnieżne. Trasa ta jest bardzo ciężka (80% ludzi 
ginie właśnie na tej trasie). Podejście było bardzo trudne, trasa 
zajęła nam ponad 3 godziny. Przewyższenia pomiędzy Tete Rousse 
a Refuge du Gouter 3815 m n.p.m. prawie 700 metrów w pionie. 
W schronie odpoczęliśmy godzinę czasu i przystąpiliśmy do wejścia 
na wysokość 4304m. n.p.m. Szczyt o nazwie Dome du Gouter jest 
dobrym punktem widokowym w stronę trasy na Mont Blanc. 
Spędziliśmy tam 40 minut i zeszliśmy do schronu. Wejście to 
umotywowane było prawidłową aklimatyzacją. Wysokość ta daje się 

już we znaki. Bóle głowy i płytki oddech spowodowane są 
zmniejszoną ilością tlenu w powietrzu. Na tej wysokości nie chce się 
ani spać ani jeść, chociaż znalazłoby się paru, którzy nie mieliby 
z tym najmniejszego problemu. Następnie nadszedł czas 
odpoczynku i pobudki o godzinie 1:00, śniadania i wyprawy w stronę 
szczytu. Co jakiś czas stawaliśmy i robiliśmy sobie przerwy (jest to 
tak zwany system 30 kroków). Doskwierający nam bardzo płytki 
oddech i delikatny ból głowy nie był w stanie powstrzymać naszej 
grupy przed czymkolwiek. Chęć zdobycia tego szczytu była tak 
silna, że nie było takiej mocy, która miałaby na to wpłynąć. Można 
stwierdzić, że dopisało nam wiele szczęścia, ponieważ żadnego 
z nas nie dopadła choroba wysokościowa. Szliśmy i szliśmy. Silny 
wiatr i słońce, które piekło nasze twarze starały się nam utrudnić 
wejście, ale finalnie udało nam się na nim stanąć o godzinie 7:03. 
Wysokość 4810m. n.p.m. Pogoda fantastyczna przez jedną chwilę. 
Udało nam się zrobić raptem parę zdjęć, aż tu nagle 
niespodziewanie uderzyła w nas chmura śnieżna, widoczność była 
na, dosłownie, dwa metry. Zrobiliśmy jeszcze parę szybkich ujęć we 
mgle, podpięliśmy się pod linę i zeszliśmy do schronu Valot 4400m. 
Tam wypiliśmy ciepłą herbatę, dogrzaliśmy się i omówiliśmy plan 
zejścia do Gouter-a. Udało nam się tam dotrzeć po 5 godzinach od 
zdobycia szczytu. Planowaliśmy zejść niżej, ale opadliśmy z sił. 
Najważniejszą kwestią był, omawiany wcześniej, kuluar śmierci. 
W godzinach popołudniowych jest tam ogrom spadających kamieni. 
Wobec tego czekała nas kolejna noc w schronie. Drugiego dnia 
pogoda nie zwiastowała nic dobrego, gdyż wystąpiły silne wiatry 
i burze. Pobudka nastąpiła o godzinie 2:00, niestety ciemność i zbyt 
silny wiatr nie pozwoliły nam zejść po ścianie. Poczekaliśmy do 
momentu ustania wiatru, czyli do godziny 4:30. Gdy w końcu 
wyszliśmy zaczęliśmy napotykać ludzi, którzy wracali z ataku 
szczytowego, którego tego dnia niestety nie udało im się dokonać. 
W schronisku słynne jest powiedzenie, iż jeśli tym razem się nie 
udało, to za rok już na pewno wszystko pójdzie po myśli. W tej 
sytuacji kandydatom nie pozostawało nic innego jak skok w 
ubraniach do śpiwora i głęboki sen. Nie ma tutaj co ukrywać - trzeba 
mieć naprawdę dużo szczęścia, a los sprawił, że my je mieliśmy. 
Zejście 700 metrów w dół było trudne, ale pomimo wszystko pod 2 
schronem udało nam się w końcu dotrzeć po 4 godzinach. Reszta 
trasy to już raczej fragment zabawy, a chodzi tutaj o tak zwany 
przysłowiowo zjazd na liściu. Polega to na tym, że zakłada się folie 
ochronne na plecaki i śliskie spodnie, czekan wbija się w śnieg 
i kontroluje się prędkość. Przy pierwszym schronisku znaleźliśmy 
się bardzo szybko. Ten moment w całej podróży pozwolił nam się 
wyzbyć wszystkich negatywnych emocji i nareszcie odstresować. 
Dlaczego dopiero teraz? Dlatego, iż wyżej występują wielkie 
szczeliny i trzeba być skupionym żeby w nie nie wpaść. Całą trasę 
po lodowcu przeszliśmy, przypięci do siebie, z liną lotną. W końcu 
dotarliśmy na parking, co za ulga. Przebraliśmy się w suche ubrania 
i pojechaliśmy w stronę domu. Podróż trwała jakieś 15 godzin, ale 
zważywszy na nasz ostatnio przetrwany tydzień nie było to dla nas 
trudnością. Nawet się nie obejrzeliśmy, a już byliśmy w swoich 
domach. 
Jak mogę pokrótce podsumować to wszystko? Tego rodzaju 
wyprawy pozwalają na przełamywanie lęków i uczą, przede 
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wszystkim, pokory. Mam nadzieję, że będzie ich tylko więcej! 
Chciałbym podziękować całej ekipie za te 10 wspaniałych i 
niełatwych dni. Ogromne podziękowania należą się również 
Burmistrzowi Zawadzkiego oraz pracownikom Urzędu Miejskiego 
za pomoc w przygotowaniach do wyprawy. Nie ukrywam, że wyjazd 
nie udałby się również, gdyby nie pomoc sponsorów, mianowicie 
mowa o:
- KAPICA
- ACTIVE +
- SIŁOWNIA MAXIMUS ZAWADZKIE
- UBOJNIA DROBIU „PRUS”.

- MEGA MASZYNY
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim ludziom o dobrym 
sercu, którzy dołączyli do podłączonej pod wyprawę szlachetnej 
akcji, jaką była zbiórka pieniędzy na domy dziecka w całej Polsce. 
19.07.2019 ruszamy podbić nowy szczyt, ale o tym jeszcze będzie 
mowa, gdyż tym razem podłączymy się pod akcję dla Ani i Natana. 
Dalsze informacje znajdziecie już niebawem na moim profilu na 
facebooku, więc uważnie obserwujcie! Chciałbym jeszcze tylko 
dodać, że mile widziani są również ludzie chcący wejść z nami w 
współpracę. Każda forma pomocy jest tutaj mile widziana. 
Pozdrawiam i do zobaczenia na następnym szczycie! 

Pożegnaliśmy Dyrektora Mariana Pudę
 Niespodziewanie, w dniu 7 sierpnia 
bieżącego roku, zmarł wieloletni dyrektor 
byłego Zespołu Szkół Zawodowych, Marian 
Pudo. Chcielibyśmy tą drogą wspomnieć 
postać Dyrektora i oddać należny hołd jego 
dokonaniom i podziękować za trzydzieści 
pięć lat  wytężonej pracy w naszym 
środowisku.
Marian Pudo, urodził się w Raciborzu w 1948 
roku. Tam ukończył – szkołę podstawową 
i średnią. Tam także kontynuował edukację 
w Studium Nauczycielskim, które ukończył 

w 1968 roku z wynikiem bardzo dobrym.
 Pierwszą pracę w charakterze nauczyciela podjął w Szkole 
Podstawowej w Zdzieszowicach, Następnie, od 1 września 1972 
roku, rozpoczął pracę w Technikum Hutniczym w Zawadzkiem. 
W międzyczasie studiował w Wyższym Studium Zawodowym przy 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Kontynuował 
studia na AWF-ie w Poznaniu, gdzie w  1973 roku, uzyskał stopień 
magistra wychowania fizycznego. Posiadał stopień trenera piłki 
nożnej II klasy, był trenerem koszykówki i piłki ręcznej. Jako 
nauczyciel wyróżniał się niezwykłą aktywnością. Był wychowawcą 
wielu talentów piłkarskich oraz trenerem drużyn szkolnych w piłce 
nożnej, koszykowej i ręcznej, z którymi odnosił liczne sukcesy 
w skali powiatu, województwa i kraju. Cieszył się ogromnym 
szacunkiem i popularnością wśród swoich uczniów. Niezwykła 
aktywność zawodowa i społeczna Mariana Pudy sprawiła, że 
otrzymał wiele nagród - nie tylko dyrektora szkoły w której pracował, 
ale również Ministra Oświaty i Wychowania (1975) oraz Opolskiego 
Kuratora Oświaty (1989)
 W latach 1990-1997 był wicedyrektorem Zespołu Szkół 
Hutniczo-Mechanicznych w Zawadzkiem. Od roku 1997, przez 
dziesięć lat (do 2007) był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych 
w Zawadzkiem. Za swoje osiągnięcia na tym stanowisku otrzymał 
nagrodę Starosty Strzeleckiego. W roku 2007 Dyrektor Marian Pudo 
przeszedł na zasłużoną emeryturę. Przez kilka lat, do 2011 roku 
pracował jeszcze w Zawadzkiem i w Strzelcach Opolskich 
w charakterze nauczyciela – emeryta.

 Należy przypomnieć, że przez wiele lat trenował drużyny 
piłkarskie HKS-u Zawadzkie. Prowadził m.in. kursy trenerskie 
w Opolu. Był ratownikiem WOPR w Lublińcu. Sam aktywnie 
uprawiał sport, grając w siatkówkę czy piłkę nożną i w tenisa 
stołowego. Była to jego podstawowa forma aktywności społecznej 
w środowisku lokalnym. Udzielał się również na niwie 
samorządowej. Przez dwie kadencje był radnym Rady Miasta 
i Gminy Zawadzkie (1998-2006). W radzie kierował Komisją 
Oświaty oraz Komisją Rewizyjną.
W uznaniu zasług dla społeczeństwa Dyrektora Mariana Pudę 
uhonorowano licznymi odznakami i tytułami: tytułem „Zasłużonego 
Opolszczyźnie”, Srebrną Odznaką „Zasłużonego dla Piłki Nożnej”, 
Złotą Odznaką Komitetu Kultury Fizycznej, Srebrną Odznaką 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Opolu i wiele innych.
 Ostatnie pożegnanie Zmarłego miało miejsce 9 sierpnia. 
W kościele i na cmentarzu stawiły się tłumy wychowanków, koledzy 
z pracy, przyjaciele, przedstawiciele zawadczańskich zakładów 
pracy, sportowcy. Nie zabrakło delegatów Zarządu Województwa 
Opolskiego, starosty Powiatu Strzeleckiego, władz gminy – 
Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. Niechaj i to 
świadczy to o pozycji i randze, jaką uzyskał w naszym środowisku 
zmarły Dyrektor.  

„Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”

Wyrazy serdecznego współczucia i słowa wsparcia Rodzinie
z powodu śmierci 
ś.p. Mariana Pudo

składają 
Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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Kolejne medale dla modelarzy

 Podczas mistrzostw świata modeli pływających, które odbyły się 
w tym roku w Bánku na Węgrzech, zawodnicy Klubu Modelarskiego 
z Zawadzkiego znowu stanęli na podium! W zawodach swoje ekipy 
wystawiło 16 krajów, a Polskę reprezentowało 20 zawodników, 
w tym trzech z Zawadzkiego: Adam Bogdon, Adam Ochwat 
i Seweryn Michna. Polacy na mistrzostwach zdobyli 6 medali. 
Zawodnicy naszego klubu udowodnili, że należą do najlepszych.  
Jedyny złoty medal zdobyty przez Polaków należy do Adma 
Bogdona. Adam Ochwat wrócił z mistrzostw z medalem srebrnym, 
a Seweryn Michna zdobył 5 miejsce. Gratulujemy zawodnikom 
i instruktorowi panu Rudolfowi Rzepczykowi.

Zadbajmy o zdrowie
 Burmistrz Zawadzkiego zachęca mieszkańców do skorzystania 
z bezpłatnych badań kolonoskopowych, organizowanych przez 
Szpital Wojewódzki w Opolu, przy ul. Katowickiej, w ramach 
Programu badań przesiewowych raka je l i ta grubego, 
finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.
Badanie profilaktyczne oraz preparat do przygotowania są 
bezpłatne.
W badaniu mogą wziąć udział bez skierowania:
• osoby w wieku 50-65 lat bez objawów takich jak krwawienie 
z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się 
w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, 
a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny;
• osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które 
miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego 
stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego;
• osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej 
grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania 
przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni 
genetyczne j  na  podstawie  spe łn ien ia  tzw.  k ry ter iów 
amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. 
W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko 
pierwsze badanie;
• osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem 
polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku 
konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. 
W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko 
pierwsze badanie;
• do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną 
kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat;
• nie trzeba być ubezpieczonym, wystarczy PESEL.

Szczegółowe informacje o badaniach można uzyskać pod 
numerem tel. 506218078 od poniedziałku do piątku w godzinach 
10.00-14.00 oraz na stronie www.szpital.opole.pl

Nieodpłatna pomoc prawna 
 W Ośrodku Pomocy  Społecznej w Zawadzkiem, pokój 8A, 
wejście od strony Pogotowia Ratunkowego działa punkt 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Należy jednak wcześniej umówić 
termin wizyty pod numerem telefonu 77 440 17 97 lub adresem 
poczty elektronicznej starostwo@powiatstrzelecki.pl. Punkt czynny 
w każdy poniedziałek w godzinach:

Godziny  
Miesiące parzyste  Miesiące nieparzyste  

13.00 –  17.00  
luty, kwiecień, czerwiec, 

sierpień, październik, grudzień  

13.30 –  17.30  
styczeń, marzec, maj, lipiec, 

wrzesień, listopad  

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą 
stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym 
trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz. 1824), może być udzielona 
nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie poza punktem albo za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) informowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących je j  uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym 
się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowo administracyjnym,
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Plac Hutnika powrót do tradycji
 Na Placu Hutnika przy ulicy Dworcowej ustawione zostały dwa 
eksponaty hutnicze. Jest to młot zakuwkowy oraz prasa śrubowa. 
Eksponaty pozyskane zostały dzięki uprzejmości Pana Ernesta 
Piecucha, które zostały również wyremontowane przez 
pracowników Firmy Pana Piecucha, za  co serdecznie dziękujemy. 
Przypomnijmy, 21 czerwca odsłonięta została tablica nadająca 
nazwę PLAC HUTNIKA. Tę nazwę nadano placowi przed 
kinoteatrem w Zawadzkiem. Skąd wzięła się ta nazwa? Uchwałą 
Rady Miejskiej w Zawadzkiem plac przed kinoteatrem zyskał nazwę 
„PLAC HUTNIKA”. To powrót do przeszłości. Propozycja nadania 
skwerowi przed Kinoteatrem nazwy „PLAC HUTNIKA” jest w istocie 
powrotem do dawnej nazwy i funkcji tego obszaru w okresie 
największego rozkwitu miejscowej huty i miejscowości. Ponadto 
nazwa „PLAC HUTNIKA" podkreśla wymiar tradycji hutniczych 
w regionie oraz jest ukłonem w stronę setek osób, które były niegdyś 
lub są nadal zatrudnione w spółkach dawnej huty. Teren wokół 
dzisiejszego kinoteatru prawdopodobnie zagospodarowany został 
w latach 1856-1858 w okresie budowy kolei Opolsko – Tarnogórskiej 
oraz budowy gmachu dworca. Koniecznym było wytyczenie ulicy 
dojazdowej do dworca kolejowego (obecna ulica Dworcowa) 
z istniejącej już szosy Renarda oraz bocznicy kolejowej 
prowadzącej do huty powstał wydzielony obszar pod zabudowę. 
Budynki, które do I wojny światowej się tutaj znalazły to: restauracja 
hutnicza (dziś poczta i bank) oraz sklep, który powstał pomiędzy 
restauracją, a torem bocznicy kolejowej. Dziś obiekt ten już nie 
istnieje, najprawdopodobniej został spalony w styczniu 1945 roku 
przez Rosjan, podobnie jak i restauracja, która jednak została 
odbudowana.
W miejscu dzisiejszego budynku kinoteatru postawiony był 
drewniany barak, który w latach 1918 – 1938 mieścił niemiecką 
niepełną szkołę średnią (tzw. Höhere Knaben und Mädchenschule 
Zawadzki).
W okresie międzywojennym dobudowano do wspomnianej szkoły 
salę gimnastyczną. Po II wojnie światowej obiekty te przekształcono 
zostały w kino, czynne w tym miejscu do czasu rozpoczęcia budowy 
obecnego gmachu kinoteatru (potrzebne daty budowy lub 
zamknięcia kina). W latach 1953-1954 powstał przed kinem park, 
który otrzymał nazwę „Park Hutniczy”. W parku wybudowano 
muszlę koncertową, miejsce do zabaw i imprez masowych, a na 

jego środku powstała fontanna. Miejsce to było centralnym punktem 
miasta. Odbywały się tam główne lokalne wydarzenia, a jedną 
z najbardziej prestiżowych imprez były obchody Dnia Hutnika. 
Proponowana nazwa mie jsca wyn ika z  dążeń władz 
samorządowych do silniejszego zaakcentowania tradycji 
hutniczych w mieście i w całej gminie. Planowane w tej przestrzeni 
przedsięwzięcia takie, jak np. ustawienie na placu historycznych 
maszyn hutniczych, organizacja stałej wystawy w kinoteatrze oraz 
inne działania w perspektywie długofalowej (muzeum interaktywne 
hutnictwa w rejonu Małej Panwi, makiety zakładu i miasta), które 
można będzie zwiedzać w okolicy placu, jeszcze bardziej 
uzasadniałyby nadanie mu proponowanej nazwy już w tej chwili.
Zasadnym było więc nadanie nazwy „PLAC HUTNIKA” terenowi 
przed Kinoteatrem, jako ściśle nawiązującej do opisanych tradycji 
hutniczych.

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 
1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowo administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 

podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem 
sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do jej rozpoczęcia.



13

Krajobrazy Zawadzkiego

Ostatnie pożegnanie 
Karola Cebuli

 6 lipca br. na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach odbyła się 
uroczystość pogrzebowa śp. Karola Cebuli.  W ceremonii 
pogrzebowej  uczes tn iczy l i  b l i scy  zmar łego,  a  także 
parlamentarzyści, byl i  i  obecni marszałkowie regionu, 
samorządowcy, biznesmeni, rektorzy uczelni, dyrektorzy szpitali, 
ludzie nauki i kultury. Ś.p. Karol Cebula był wybitną osobowością 
Powiatu Strzeleckiego, rzemieślnikiem, przedsiębiorcą, 
społecznikiem, samorządowcem, założycielem, wydawcą 
tygodnika regionalnego „Strzelec Opolski”.

Kalejdoskop artystyczny – wakacje ze sztuką w Zawadzkiem
 W momencie pisania tego artykułu tegoroczne wakacje 
przechodzą już powoli do historii i pozostaną na krócej lub dłużej we 
wspomnieniach...Za chwilę wypoczęci i opaleni spotkamy się w 
szkole i przez dobre dwa tygodnie, zanim na dobre porwie nas 

nauka, będziemy wymieniać się wrażeniami z podróży, dalszych lub 
bliższych wędrówek, wspominać czasy słodkiego „dolce el niente”. 
Jednak wakacje, coraz częściej, dla młodych ludzi to też czas na 
rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, a także odkrywanie nowych 
obszarów, np. szeroko pojętej sztuki i podejmowanie działań 
artystycznych. W tym roku prawie 30 osobowa grupa dzieci 
i młodzieży z gminy Zawadzkie uczestniczyła w projekcie 
„Artystyczne wakacje”, w ramach którego można było doskonalić 
swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz aktorskie. Uczestnicy 
pracowali indywidualnie – na lekcjach gry na pianinie i śpiewu, uczyli 
się także działania w zespole podczas warsztatów teatralnych. 
Dużym, ale i bardzo miłym  zaskoczeniem było wielkie 
zaangażowanie dzieci – uczestnicy projektu, pomimo wakacji, nie 
„odpuszczali” i z wielkim zapałem odkrywali tajniki wybranej przez 
siebie działalności artystycznej. Wielu z nich uczestniczy 
w zajęciach sekcji artystycznych – studia wokalnego „DO MI 
SOL”, „Studia Teatralnego „HUTA”, czy zespołu „EXODUS”, 
ale były też dzieci, które rozpoczęły swoją przygodę ze sztuką 
i…najprawdopodobniej będą chciały, by była już stałym elementem 
ich życia! Wielu z Rodziców zadaje często pytanie: „Czy moje 
dziecko się nadaje, by śpiewać, grać, tańczyć lub próbować swoich 
sił w aktorstwie ?” Ja mam jedną odpowiedź – sztuka kocha piękno, 
uwrażliwia, otwiera na siebie i drugiego człowieka, więc pozwólmy 
sobie i naszym dzieciom bez ograniczeń czerpać z tego bogactwa, 
wejść w świat często nam nieznany, a jakże fascynujący. Wielką 
wartością – samą w sobie – jest radość, jaką niesie ze sobą 
muzykowanie, taniec, czy wyrażanie swoich emocji na scenie. I nie 
jest finalnie ważne, czy perfekcyjnie pod względem technicznym 
wykona się taniec, piosenkę, czy zagra wielka rolę – najważniejsze 

jest to, że z uśmiechem na twarzy i wielką ciekawością świata 
pozwolimy sztuce zająć stałe miejsce w naszym życiu.  
 Na zakończenie wakacji chcę wszystkim moim uczniom życzyć 
pełnego wrażeń nowego roku szkolnego i zachęcić do udziału 
w zajęciach sekcji artystycznych. Rodzicom natomiast przekazuję 
słowa podziękowania za współpracę podczas letnich warsztatów, 
za motywowanie i zachęcanie dzieci do systematycznej pracy, 
która, podczas dwóch wakacyjnych miesięcy, przyniosła naprawdę 
duże efekty. 

Specjalista ds. kultury w BiK w Zawadzkiem 
Małgorzata Rabicka



14

Krajobrazy Zawadzkiego

Warsztaty kulinarne "Palce lizać", czyli sztuka gotowania na wesoło
 W lipcu i sierpniu odbyły się dwie  kolejne edycje popularnych 
warsztatów kulinarnych "Palce lizać", które prowadzi uwielbiana 
przez dzieci i rodziców Pani Anna Elektorowicz - pasjonatka 
gotowania. Dzieci nauczyły się m. in jak zrobić pierogi z owocami, 
pyszne ciasteczka, czy leniwe z serem. Podczas spotkań była, jak 
zawsze, wspaniała atmosfera, a Pani Ania udowodniła, że 

gotowanie to wielka radość, ale też SZTUKA ŻYCIA pełnego barw, 
form i smaków. Już teraz chętne dzieci i rodziców zapraszamy na 
kolejną , jesienną edycję warsztatów - której termin podany będzie 
na stronie BiK już niebawem!

Specjalista ds. kultury w BiK w Zawadzkiem
 Małgorzata Rabicka

Wakacje z BiK
 Tegoroczna oferta wakacyjna, przedstawiona przez BiK 
w Zawadzkiem była kolorowa i różnorodna. W lipcu i sierpniu 
zaplanowano szereg ciekawych warsztatów dla najmłodszych 
i starszych dzieci, spędzających wakacje w naszym mieście. Do 
propozycji, które spotkały się z dużym zainteresowaniem można 
zaliczyć warsztaty modelarskie, laserowy paintball, grę w kręgle 
w OAZIE, warsztaty plastyczne, ZUMBĘ, czy animacje dla dzieci, 
prowadzone przez Panią Agatę Gambuś. Jak zawsze 
zainteresowaniem cieszyły się poranki filmowe oraz dni otwarte 
z dmuchańcami. Nowością były warsztaty podróżnicze "Kolorowe 
Indie", warsztaty balonowe, makijażu, zegarowe, malowania 

na wodzie, czy warsztaty "Coś z niczego" - te formy spędzenia 
wolnego czasu też znalazły swoich zwolenników - dzieci stworzyły 
m. in. fantastyczne formy świata mórz i oceanów z kolorowych 
balonów, piękne ptaki ze słomy, czy autorskie zegary, które na 
dodatek precyzyjnie odmierzają czas. Nie zabrakło doznań 
artystycznych i sportowych. Miarą atrakcyjności naszych propozycji 
była odczuwalna radość i  szeroki uśmiech uczestników zajęć. 
Pracownicy BiK serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom 
i instruktorom za wspólnie, mile spędzony wakacyjny czas.

Małgorzata Rabicka
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wakacje z BiK

Wieża ciśnień

 Wieża Ciśnień to obiekt budowlany 
o charakterze technicznym. W jej górnej 
części umieszczony jest zbiornik wody, 
w  k t ó r y m  g r o m a d z o n a  w o d a 
rozprowadzana jest rurami do miejsc 
d o c e l o w y c h .  Z b i o r n i k  w  w i e ż y 
umieszczony jest wysoko (poziom 
wyższy niż odbiorcy wody), aby uzyskać 
odpowiednie ciśnienie rozprowadzanej 
wody i umożliwić doprowadzenie jej do 
ostatecznych odbiorców poprzez sieć 
wodociągów bez dodatkowego zasilania, 
na zasadzie naczyń połączonych. Woda 
do zbiornika wieżowego doprowadzana 
jes t  za  pomocą pomp ze  s tudn i 
głębinowych.
Wieża Ciśnień, zlokalizowana przy 
ul. Opolskiej 45 w Zawadzkiem, została 
wybudowana na przełomie lat 60. i 70. XX 
w. w ramach wodociągów miejskich. Była 
wówczas jedną z pierwszych tego typu 
eksperymentalnych budowli w kształcie 
lejka. Pierwszy proces remontowy wraz z 
opracowan iem eksper tyzy  s tanu 

technicznego został przeprowadzony 
w latach 1984-1987 i dotyczył renowacji 
zewnętrznej strony wieży. Drugi remont 
budowli, wykonany w 2002 r., obejmował 
kompleksową odbudowę powłok i 
zewnętrznej i wewnętrznej.
Czas eksploatacji wewnętrznej powłoki 
izolacyjnej zbiornika wynosi 15 lat. Mając 
na względzie strategiczne znaczenie 
Wieży Ciśnień w Zawadzkiem dla całej 
sieci wodociągowej w gminie, fakt 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
wody, a także okres minionych kolejnych 
15 lat i pogarszający się stan techniczny 
obiektu, Zakład Gospodarki Komunalnej 
„ZAW-KOM” Sp. z o.o. przeprowadził 
kompleksowy remont wieży. Remont 
został zaplanowany do wykonania w 
2019 r. i  wpisany do zmienionego 
„ W i e l o l e t n i e g o  p l a n u  r o z w o j u 
i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-
2021 w gminie Zawadzkie”, który 
przedstawiono na Komisjach Rady 

Miejskiej w ubiegłym roku.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że całość 
remontu została sfinansowana ze 
ś r o d k ó w  w ł a s n y c h  S p ó ł k i 
(z wypracowanego zysku za 2018 rok).
Remont został podzielony na 2 etapy. 
W etapie I wykonano remont wnętrza 
zbiornika na wodę. W zakres prac tego 
etapu wchodziły roboty związane m.in. 
z :  r o z e b r a n i e m  p o k r y ć  z  ż y w i c , 
c z y s z c z e n i e m  m e c h a n i c z n y m 
powierzchni poziomych, skośnych, 
pionowych oraz sufitowych, osuszaniem 
wnętrza zbiornika, antykorozyjnym 
zabezpieczenie odkrytego zbrojenia 
betonu, naprawa metodą iniekcji spękań 
b e t o n u ,  g r u n t o w a n i e  u p r z e d n i o 
o c z y s z c z o n y c h  i  n a p r a w i o n y c h 
powierzchni, szlamowanie powierzchni 
ś c i a n  z b i o r n i k a  p r e p a r a t e m 
specja l is tycznym, pokryc ie śc ian 
zbiornika preparatem docelowym 
uszczelniającym.
W etapie II wykonano remont zewnętrznej 
elewacji wieży ciśnień. W zakresie prac 
tego etapu znalazły się w szczególności: 
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 wykonała własnymi si łami 
wymianę orurowania wewnątrz budynku 
wieży i instalacji odgromowej oraz 
zakupiła 13 sztuk okien do wymiany 
w górnej części wieży, które zostały 
zamontowane przez pracowników Spółki. 
Ostatnim elementem remontu będzie 
wykonanie oświetlenia Wieży ciśnień, 
którego montaż nastąpi niebawem. 
Spółka ma nadzieję, że ostatni element 
prac dopełni całokształt i nada charakteru 
budowli.

Zdjęcia: Joanna Maria KnopikZdjęcia: Joanna Maria KnopikZdjęcia: Joanna Maria Knopik
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 Jubileusz 95 urodzin obchodziła pani Halina Kluń, która 
urodziła się 30 czerwca 1926 roku Doczekała się 3 dzieci, 2 
wnuków i 2 prawnuków. 
Jubileusz 90 urodzin obchodzili czterej mieszkańcy naszej gminy.
Pani Helena Kudlek urodziła się 1 lipca 1929 roku. Doczekała się 
3 dzieci, 6 wnuków i 8 prawnuków.
Pani Rozalia Zylka urodziła się 18 lipca 1929 roku. Doczekała się 
3 dzieci, 5 wnuków, 3 prawnuków i 1 praprawnuka.
Pani Lidia Kusz urodziła się 9 sierpnia 1929 roku. Pracowała 

przez 10 lat jako księgowa w Liceum oraz 30 lat jako sekretarka 
w miejscowej Hucie.
Pan Konrad  Giemulla urodził się 20 sierpnia 1929 r. Doczekał się 
2 dzieci i 2 wnuków.
Na ręce solenizantów płynęły życzenia zarówno od najbliższych, 
przyjaciół, jak również od władz samorządowych i powiatowych. 
Dostojnym Jubilatkom życzymy wielu pogodnych dni, dużo 
zdrowia i wiele miłości.

Dostojni Jubilaci

Witaj szkoło!
 Wakacje już za nami. Od dnia 1 września br. na terenie gminy 
Zawadzkie realizacja zadań oświatowych prowadzona będzie 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem, Publicznej 
Szkole Podstawowej w Żędowicach oraz Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Wincentego z Kielczy w Kielczy. Zgodnie 

z reformą edukacji z dniem 31 sierpnia br. zakończyło działalność 
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem. W dniu  2 września 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Zawadzkie rozpocznie 604 uczniów, w tym po raz 
pierwszy w szkolnych ławkach zasiądzie 86 pierwszoklasistów.  

Nazwa szkoły Liczba uczniów  Uczniowie klas I Liczba klas I  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem  350 52 3 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach 135 22 1 
Publiczna Szkoła Podstawowa                                              
im. Wincentego z Kielczy w Kielczy  

119 12 1 

 
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2019/2020 

życzymy wszystkim uczniom, 

by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, ale też  rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań.

 Niech szkoła będzie dla Was także miejscem radości, 

wielu przyjaźni i ciągłego rozwoju.

Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy, 

by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.

Rodzicom zaś życzymy, by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele nadziei 

związanych z przyszłością ich dzieci.

Pani Helena Kudlek

Pani Lidia Kusz Pani Halina Kluń

Pani Rozalia ZylkaPan Konrad  Giemulla
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Rozmaitości

Owocowy koktajl
Składniki: 
30 dag arbuza 
10 dag jagód 
1 kiwi 
1 banan
1 łyżka miodu 
Sposób przygotowania: 
Arbuza pokroić na kawałki i oczyścić z pestek. Jagody obrać z liści, 
opłukać i osuszyć. Kiwi obrać ze skórki, opłukać i pokroić w kostkę. 
Banana obrać ze skórki i pokroić w plasterki. Do miski przełożyć 
arbuza, jagody, kiwi i banana. Dodać miód i razem zmiksować 
blenderem. Można podawać z kostkami lodu. 

Dżem z bananów i jagód
Składniki: 
1 kg bananów (waga po obraniu) 
3 łyżki soku z cytryny 
30 dag jagód 
½ szklanki cukru 
¼ szklanki wody 
Sposób przygotowania:
Banany obrać ze skórki i pokroić w plasterki. Plasterki bananów 
przełożyć do garnka i polać sokiem z cytryny. Jagody obrać, opłukać 
i osuszyć. Następnie przełożyć do bananów. Dodać cukier i wodę. 
Całość razem wymieszać i smażyć na małym ogniu przez około 7 
minut. Na koniec zmiksować blenderem na gładką masę i przełożyć 
do czystych, suchych słoików. Szczelnie zakręcić i pasteryzować 
przez 10 minut. 

Babeczki czekoladowe
Składniki:
1,3 szkl. mąki pszennej
1/4 łyżeczki sody oczyszczonej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
3/4 szkl. gorzkiego kakao
1/8 łyżeczki soli
3 łyżki masła o temperaturze pokojowej
1,5 szkl. cukru
2 jajka
3/4 łyżeczki aromatu waniliowego
1 szkl. mleka
Sposób przygotowania: 
Nagrzać piekarnik do temperatury 175°C. Do formy do mufinów 
włożyć papierowe foremki. Przesiać i wymieszać mąkę z proszkiem 
do pieczenia, sodą, kakao i solą. Odstawić.
W dużej misce utrzeć masło z cukrem, aż masa będzie lekka i 
puszysta. Dodać jaja, po jednym na raz, dobrze mieszając po 
każdym dodaniu, a następnie dodać wanilię. Dodawać na przemian 
mieszankę z mąką i mleko; dobrze wymieszać. Napełnić foremki do 
mufinów do 3/4 wysokości. Piec w nagrzanym piekarniku przez 15 
do 17 minut, lub do momentu, gdy wykałaczka wetknięta w ciasto 
wyjdzie czysta. Gdy ostygną polewać swoim ulubionym lukrem.

Rozmawiają dwie pchły:
- Gdzie byłaś na wakacjach? 
- Na krecie.

Kumpel wraca z wakacji i mówi do kolegi:
- Szkoda że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu, a obok mnie 
dwa lwy...
- I co dalej? Co dalej?
- Musiałem zejść z karuzeli..

Urzędniczka na poczcie:
- Ten list jest za ciężki! Proszę dolepić jeszcze jeden znaczek!
- Pani naprawdę myśli, że od tego list zrobi się lżejszy?!

List Jasia z wakacji:
Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie spokojni i nie 
martwcie się o mnie. 
P.S. Co to jest epidemia?

Krzyżówka
1. Tniesz nim papier…
2. Piszesz na niej w szkole…
3. Siedzi przy nim nauczyciel…
4. Korzystasz z niego na lekcjach…
5. Na przerwę...
6. Zastępcze…
7. Nosisz w nim książki…
8. Otwierasz go gdy potrzeby ci ołówek…
9. Piszesz w nim notatki z lekcji…
10.Po przerwie…

Rady babuni
Myślisz, że pasta do zębów służy tylko do higieny jamy ustnej? Oto 
wiele przydatnych zastosowań jakie może mieć tubka zwykłej pasty.

Czyszczenie adidasów 
Twoje białe adidasy powoli zmieniają kolor na szary? A może guma, 
którą pokryte są noski twoich trampek już dawno przestała być 
biała? Nabierz na szczoteczkę odrobinę pasty do zębów (zwykłej, 
nie w żelu) i wyszoruj nią buty. Na koniec przetrzyj je wilgotną 
szmatką. 
Następnie zetrzyj resztki pasty wilgotną ścierką. Skóra będzie 
wyglądać jak nowa.

Czyszczenie stopy żelazka
Zawarte w paście delikatnie złuszczające drobinki doskonale 
usuwają osad ze stopy żelazka. Nałóż pastę na zimne żelazko, 
wypoleruj je szmatką, a na końcu opłucz i osusz.

Czyszczenie umywalki
Rozprowadź pastę po powierzchni umywalki. Wypoleruj ją gąbką i 
opłucz. Bonus: pasta do zębów usunie brzydki zapach 
rozprzestrzeniający się z odpływu.

Czyszczenie pięt
Spacer na bosaka sprawił, że twoje pięty są tak czarne jak po kąpieli 
w smole? Nie przejmuj się, po prostu wetrzyj w nie odrobinę zwykłej 
pasty do zębów, a następnie opłucz je.

Kącik kucharski

Humor



18

Krajobrazy Zawadzkiego

Sport
Piłka ręczna 

Gramy w II lidze
 Była szansa na grę w I lidze. Jednak względy finansowe 
zmusiły działaczy do rezygnacji z występów na tym szczeblu 
rozgrywek. Największy problem to miejsce rozgrywek. Ten sezon 
drużyna będzie musiała w roli gospodarza występować poza 
Zawadzkiem. Nie można grać w Kolonowskim (brak zgody na 
używanie przez zawodników kleju) Prowadzone są rozmowy 
z kierownictwem hal w Strzelcach Opolski i Pawonkowie. 
Prawdopodobnie drużyna będzie gościnnie grała w Pawonkowie. 
Kadra uległa nieznacznym zmianom. Zabraknie w niej Marcelego 
Migały oraz wypożyczonych z Gwardii Opole bramkarzy. 
(wypożyczenie może następować tylko na linii ekstraklasa – 
I liga). Trener Morzyk twierdzi, że drużynę oprze o zawodników 
głównie wychowanków klubu i powinni oni sobie poradzić 
w II lidze śląskiej. W II lidze aktualnie zgłoszonych do rozgrywek 
jest 17 drużyn. W I rundzie drużyny spotkają się systemem każdy 
z każdym, do rozegrania jest 16 spotkań, następnie czołowa 
ósemka rozegra spotkania o mistrzostwo II ligi. Nasza drużyna 
pierwsze spotkanie rozegra 21 lub 22.09 r. na wyjeździe z drużyną 
MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec. W kolejnych meczach 
spotkają się „u siebie” z MUKS Siódemka Mysłowice (28/29.09), 
wyjazd do SPR Grunwald Ruda Ślaska (5/6.10), u siebie z SPR 
Górnik Zabrze (12/13.10.).

Piłka nożna

Start na 0:3
 Rozpoczęły s ię rozgrywki  w kl .A seniorów. Start 
podopiecznych Sławomira Pawlaka niestety nie należał do 
udanych. W inauguracyjnym spotkaniu na własnym boisku ulegli 
drużynie KS Unia II Żywocice Krapkowice 0:1 tracąc bramkę w 18 
minucie i niestety nie udało się nawet zremisować. Również w 
drugim wyjazdowym meczu z lokalnym rywalem KS Start 
Dobrodzień nie udało się powiększyć konta punktowego. Doznali 
kolejnej porażki przegrywając 0:2 (0:1). Na zdobycze punktowe 
i pierwszą bramkę musimy poczekać do następnych kolejek. 
W najbliższej przeciwnikiem będzie drużyna LZS Adamietz 
Kadłub. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 31.08.2019 r. o 
godz. 16.00 na Stadionie Miejskim. Drużyna z Kadłuba zajmuje w 
tabeli 4 miejsce z dorobkiem 4 pkt. Terminarz wrześniowych 
spotkań przedstawia się następująco:
08.09.2019 r. godz. 16.00  KS Szczedrzyk - KS Stal Zawadzkie
15.09.2019 r. godz. 13.00  KS Stal Zawadzkie-LZS Odra Kąty 
Opolskie
22.09.2019 r. godz. 16.00  LZS Sokół Leśnica - KS Stal 
Zawadzkie
29.09.2019 r. godz. 15.00  KS Stal Zawadzkie - LKS Victoria 
Żyrowa

Skat

XXI Mistrzostwa Gminy Zawadzkie
 Zakończyły się XXI Mistrzostwa Gminy Zawadzkie. Zgodnie 
z tradycją odbyły się 3 turnieje w każdej z miejscowości gminy. 
Pierwszy turniej został rozegrany w świetlicy OSP Kielcza. Wzięło 
w nich udział 62 zawodników. Pierwsza trójka przedstawiała się 
następująco: 1. Piotr Kaszuba (Nitron Krupski Młyn) 3094 pkt. 2. 
Jerzy Trzeciakowski (Lech Kędzierzyn Koźle) 2579 pkt. 3. Jan 
Więcek (MDK Kalety) 2453 pkt. Kolejny turniej został rozegrany 
w Żędowicach. Lokalu gościnnie udostępniła Firma Bronder. 
Zagrało w nim 61 zawodników. Turniej wygrał Piotr Koziorowski 
(KS Skat-Lub Kochcice) 3139 pkt. Na 2 miejscu uplasował się 

Bruno Rudol (LZS Leśnica) 2791 pkt., a 3 był Grzegorz Fleischer 
(Victoria Tranzyt Chróścice) 2736 pkt. Finałowy turniej został 
rozegrany w sali Kinoteatru w Zawadzkiem. W tym turnieju 
zagrało najwięcej zawodników bo aż 67. Oprócz wyników 
turniejowych toczyła się walka o tytuł Mistrza Gminy Zawadzkie. 
Czołowa trójka turniejowa to: Krzysztof Samol (Nitron Krupski 
Młyn) 3133 pkt., Mieczysław Rączkowski (Lech Kędzierzyn) 2894 
pkt., Andrzej Pijanka (Victoria Tranzyt Chróscice) 2859 pkt. Dzięki 

zdobytym punktom K.Samol zdołał awansować z 17 miejsca po 2 
turniejach na 1 pozycję i został mistrzem gminy Zawadzkie na rok 
2019. Jego wynik to 7156 pkt. Wicemistrzem został Piotr 
Koziorowski (KS Skat-Lub Kochcice) mistrz Polski w roku 2018, 
który zgromadził 6956 pkt. Na najniższym stopniu podium stanął 
Andrzej Pijanka (Victoria Tranzyt Chróscice) 6940 pkt. Honoru 
gospodarzy bronił Leopold Dybowski (GOSIT Zawadzkie), który 
zajął 6 miejsce. W sumie w mistrzostwach wzięło udział 75 
zawodników z  25 sekc j i  skata  oraz 7  zawodników 
niezrzeszonych. Posumowania turnieju i wręczenia nagród 
dokonał Burmistrz Miasta Mariusz Stachowski. To, że turnieje 
cieszą się taką popularnością to zasługa sponsorów. W tym roku 
były to Kuźnia Zawadzkie, Firma Kapica, Technodrew, Ubojnia 
Drobiu Prus, Księgarnia Zientek, UNIMOT Zawadzkie, BS 
Zawadzkie, Firma Pyka z Jemielnicy oraz Ciastkarnia Klak z 
Potępy.

Puchar Lata 2019 zakończony
 Zakończona została kolejna edycja Pucharu Lata. Zostało 
rozegranych 11 turniejów. Od 3 turnieju toczyła się rywalizacja 
pomiędzy Piotrem Koziorowskim (KS Skat-Lub Kochcice), 
a imiennikiem z Nitronu Krupski Młyn Piotrem Kaszubą. Do 10 
turnieju liderował ten pierwszy, jednak nie mógł zagrać z przyczyn 
osobistych w 11 turnieju co skrzętnie wykorzystał rywal 
wyprzedzając Koziorowskiego o 118 pkt. W turniejach zagrało 
223 zawodników co dało średnią ponad 20 osób na turniej. 
Czołowe 10 miejsc w  klasyfikacji końcowej zajęli: 1. Piotr 
Kaszuba (Nitron Krupski Młyn) 18447 pkt. 2. Piotr Koziorowski 
(KS Skat-Lub Kochcice) 18329 pkt. 3. Marian Koziorowski 17740 
pkt. 4. Krzysztof Samol (Nitron Krupski Młyn) 16494 pkt. 5. Henryk 
Kukowka (KSS Pawonków) 16039 pkt. 6. Leopold Dybowski 
(GOSiT Zawadzkie) 15961 pkt. 7. Józef Pudełek (Skat 
Kolonowskie) 15917 pkt. 8. Józef Waloszek (GOSiT) 15778 pkt. 9. 
Zygmunt Doleżych (KSS Pawonków) 15332 pkt. 10. Bernard 
Wodniok (LZS Ligota Dolna) 15105 pkt. Dnia 5.09.2019 r. 
rozpoczną się mistrzostwa sekcji na sezon 2019/2020 pod nową 
nazwą KS Kuźnia Zawadzkie. Turnieje będą odbywały się w Blues 
Barze w Zawadzkiem ul. Dworcowa 12 A ,o godz. 17.30.

Franciszek Świtała            
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Krajobrazy Zawadzkiego

Stal Zawadzkie prowadzi nabór 

chłopców i dziewczynek z 

roczników:

2009-2010 do drużyny orlików,

2011-2012 do drużyny żaków 

oraz chłopców z rocznika 

2005-2006 do drużyny trampkarzy 

(nowa grupa)

Kontakt i szczegółowe informacje: 

tel. 667696930

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

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

 
Dzień wrzesień październik 

1.  „Vita” „LIBRA” 

2.  „Dr. Max” „Multifarm” 

3.  „DOZ Apteka” „Pro-Pharma” 
4.  „LIBRA” „Gemini” 
5.  „Multifarm” „Śląska” 
6.  „Pro-Pharma” „Słoneczna” 
7.  „Gemini” „Vita” 

8.  „Śląska” „Dr. Max” 
9.  „Słoneczna” „DOZ Apteka” 

10.  „Vita” „LIBRA” 

11.  „Dr. Max” „Multifarm” 

12.  „DOZ Apteka” „Pro-Pharma” 
13.  „LIBRA” „Gemini” 
14.  „Multifarm” „Śląska” 
15.  „Pro-Pharma” „Słoneczna” 

16.  „Gemini” „Vita” 
17.  „Śląska” „Dr. Max” 
18.  „Słoneczna” „DOZ Apteka” 

19.  „Vita” „LIBRA” 
20.  „Dr. Max” „Multifarm” 

21.  „DOZ Apteka” „Pro-Pharma” 
22.  „LIBRA” „Gemini” 
23.  „Multifarm” „Śląska” 

24.  „Pro-Pharma” „Słoneczna” 
25.  „Gemini” „Vita” 
26.  „Śląska” „Dr. Max” 

27.  „Słoneczna” „DOZ Apteka” 
28.  „Vita” „LIBRA” 
29.  „Dr. Max” „Multifarm” 

30.  „DOZ Apteka” „Pro-Pharma” 

31.  - „Gemini” 

 

Wrześniowe zapisy 
do sekcji BiK

Pobudzamy wyobraźnię, rozwijamy 
zainteresowania,

szlifujemy talenty…
Przyjdź, zobacz, zapisz się!

Od września rozpoczynają się zapisy 
do sekcji BiK Zawadzkie 

(Biblioteka i Kultura) 
na nowy rok kulturalny 2019/2020

 Zapisy  
Sekcja mażoretek  
instruktor Sandra Mientus  

BIK Zawadzkie  
tel. 778  877  975  

 
Sekcja wokalna DoMiSol

 instruktor Małgorzata Rabicka
 

Małgorzata Rabicka
 tel. 535

 
447

 
453

 
 Studio Teatralne HUTA

 instruktor Małgorzata Rabicka

 przy współpracy

 Aneta Pawelec

 Agnieszka Pawlak

 
Monika Pluta

 
Joanna Sroka

 

Małgorzata Rabicka
 tel. 535

 
447 453

 

Zespół Taneczny EXODUS

 
instruktor Małgorzata Rabicka

 

Małgorzata Rabicka

 
tel. 535

 

447

 

453

 
 

Taniec Towarzyski ALVARO

 

instruktor Zbigniew Karpiński

 

BIK Zawadzkie

 

tel. 778

 

877

 

975

 
 

Sekcja plastyczna

 

instruktor Bożena Wanat

 

BIK Zawadzkie

 

tel. 778

 

877

 

975

 
 

Ognisko Muzyczne

 

instruktor Sybila Czech

 

Stowarzyszenie Rozwoju i 
Upowszechniania Kultury 
METANOYA

 

tel. 604

 

365 242
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