Nr 5 (175)
ISSN 1426-5389

czerwiec-lipiec-sierpień
2015

Egzemplarz
bezpłatny

www.zawadzkie.pl

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZAWADZKIE - ZAWADZKIE, ŻĘDOWICE, KIELCZA

Spotkanie z folklorem

„Spotkanie z folklorem” – taki tytuł nosił drugi z kolei koncert, z którym w zawadczańskim kinoteatrze wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno –
Gimnazjalnego w Żędowicach oraz zaproszeni goście. Więcej na stronie 12.

Medaliści mistrzostw świata

Wielkim sukcesem dla naszych modelarzy zakończyły
się Mistrzostwa Świata Modeli Pływających - NAVIGA NS World
Championship BÁNK 2015 – HUNGARY. Brało udział ponad 200
zawodników z 14 krajów m.in. Niemiec, Rosji, Francji, Chin.
Reprezentacja Polski liczyła 19 zawodników. Czterech z nich
to modelarze z Zawadzkiego. Więcej na stronie 8.

Złote i Diamentowe Gody
- Spotkanie Jubilatów
więcej na stronach 9-10

Dni Gminy Zawadzkie 2015

Dni Gminy Zawadzkie 2015 dobiegły końca. Na scenie wystąpiło
wiele lokalnych artystów. Mogliśmy podziwiać dzieci i młodzież z
gminnych szkół i przedszkoli, uczestniczyć w wielu imprezach
sportowych, podziwiać uczestników Wielkiej Zawdczańskiej
Parady. Niedzielną gwiazdą imprezy był zespół Oberschlesien oraz
zespół Frog In Rain. Jeszcze większy entuzjazm wzbudził sobotni
show Kabaretu Młodych Panów. Chętni do zabawy mogli tańczyć w
rytm dyskotekowej muzyki z BORA BORA oraz zespołu Synteza.
Wszystko zakończył niesamowity pokaz sztucznych ogni.
Fotorelacja z obchodów na stronach 21-24.

Zapraszamy na Dożynki Gminne
5 - 6 wrzesień 2015 r . (szczegóły na stronie 25)
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Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Ostatnia przed wakacjami sesja Rady
Miejskiej odbyła się w dniu 22 czerwca
2015 r. Zasadniczym tematem sesji było
zatwierdzenie sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Zawadzkie za 2014 r. oraz
udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Zawadzkiego z tytułu wykonania budżetu
Gminy Zawadzkie za 2014 r. Regionalna
Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Zawadzkie za 2014 r.
Również wniosek Komisji Rewizyjnej w tej
sprawie Regionalna Izba Obrachunkowa
zaopiniowała pozytywnie. Komisja
Rewizyjna zanim sprecyzowała wniosek do
rady, rozpatrzyła sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu oraz
informację o stanie mienia komunalnego.
Komisja zapoznała się również z opinią
Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu
z wykonania budżetu.
Sprawozdanie
finansowe oraz uchwała w sprawie
absolutorium zostały uchwalone
jednogłośnie. Jednomyślnie rada podjęła
również uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego
bilansu Gminy
Zawadzkie za 2014 r.,
- zmieniająca uchwałę Nr III/10/14 Rady
Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
- zmiany w dochodach bieżących
to zwiększenie środków finansowych
na realizację zadań Ośrodka Pomocy
Społecznej, co związane jest ze zwrotem
kosztów pochówku zmarłej podopiecznej.
Kwota refundacji kosztów pogrzebu
dokonana przez
ZUS w Strzelcach
Opolskich, została przekazana na konto
dochodów Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem w wysokości 3.550,00 zł.
Zostały zgłoszone również propozycje
przesunięć w wydatkach bieżących w celu
zapewnienia prawidłowej realizacji
wydatków przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem
na zabezpieczenie środków finansowych
na opłacenie składek emerytalnorentowych osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna.
W związku z podpisaniem aneksu dot.
udzielenia poręczenia Spółce ZAW-KOM
na zadanie „Poprawa gospodarki wodnościekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji sanitarnej
z przepompowniami sieciowymi
wyposażonymi w system sterowania
i nadzorowania w miejscowości Kielcza”
zmniejszono wysokość poręczeń o kwotę
18.000,00 zł. Zmiany w wydatkach
majątkowych: gmina Zawadzkie
oraz partnerzy projektu Gmina Ozimek i
Gmina Kolonowskie, otrzymały
postanowienia Nr1-3 Zarządu

Wo j e w ó d z t w a O p o l s k i e g o z d n i a
27.05.2015r. o zarachowaniu wpłat
dokonanych na podstawie wezwania do
zwrotu środków z dnia 26.11.2014 r.
Po zarachowaniu środków przez UM,
gminy zobowiązane są do zwrotu
pozostałej jeszcze kwoty w wysokości
936,16 zł. Zarząd Województwa
Opolskiego przychylił się do wniosku gmin o
nienaliczanie odsetek za okres od dnia
przekazania środków w 2012
r.tj.22.11.2012r. Na spotkaniu w dniu
0 3 . 0 6 . 2 0 1 5 r. b u r m i s t r z o w i e g m i n
wchodzących do projektu postanowili ze
względu na brak możliwości precyzyjnego
przyporządkowania wartości na
poszczególne gminy kwoty do zwrotu tj.
936,16 zł, podzielić na trzy równe części
i dokonać zwrotu środków po otrzymaniu
decyzji dot. powyższej sprawy.
- w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie przyznania dotacji na
przeprowadzenie prac przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,
położonym na terenie miasta i gminy
Zawadzkie - w dniu 29 października 2014 r.
Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół
Chrześcijańskich wystąpiła do Burmistrza
Zawadzkiego z wnioskiem o udzielenie
w roku 2015 dotacji celowej w wysokości
40.000,00 zł na wykonanie prac przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
województwa opolskiego, obejmujących
wymianę pokrycia dachowego na budynku
położonym przy ul. Czarnej 2
w Zawadzkiem, zwanym potocznie
Zameczkiem (dawnym pałacyku
myśliwskim) oraz remont elewacji wieży
obiektu. W dniu 9 czerwca 2015 r.
wnioskodawca zmienił wniosek, określając
kwotę dotacji w wysokości 30.000,00 zł;
- w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny - w dniu
26.06.2012 r. Rada Miejska w Zawadzkiem
przyjęła uchwałę nr XXII/181/12 w sprawie
przyjęcia do realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na okres
od 01.07.2012 r. do 30.06.2015 r. Program
był w tym czasie aktualizowany – uchwała
nr XLII/419/14 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28.04.2014 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu
Wspierania Rodziny. Program został
zrealizowany, a częściowe sprawozdania
roczne z postępów były przedkładane wraz
z corocznym sprawozdaniem z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem (jako głównego realizatora
Programu). Gminny Program Wspierania
Rodziny na lata 2015-2018 stanowi
kontynuację i rozwinięcie działań
realizowanych w latach 2012-2015.
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Podstawowymi zakładanymi skutkami
społecznymi Programu mają być:
ograniczenie liczby dzieci trafiających
do instytucji pieczy zastępczej,
ograniczanie czasu ich pobytu w tych
instytucjach oraz promocja dobrych
wzorców rodzicielstwa w ramach działań
profilaktycznych.
- w sprawie powołania Zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych,
- w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Opolu
informacji o kandydatach na ławników,
- w sprawie przekazania skargi
Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Opolu wraz
z aktami sprawy i odpowiedzią - Rada
Miejska w Zawadzkiem na sesji w dniu
26 stycznia 2015 r., podjęła uchwałę
Nr IV/19/15 w sprawie wyznaczenia
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem do realizacji zadania
określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych.
W dniu 26 maja 2015 r. do Rady Miejskiej
w Zawadzkiem wpłynęła skarga Wojewody
Opolskiego na tę uchwałę. Zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa organ
za pośrednictwem którego wnosi się skargę
do sądu administracyjnego, przekazuje tę
skargę do sądu wraz z odpowiedzią.
Na sesji wpłynął wniosek radnej Janiny
Kulińskiej w spawie przegłosowania przez
radnych sprawy skierowania do sądu
pozwu przeciwko Urzędowi
Marszałkowskiemu, dotyczącej zwrotu
dotacji w wysokości 5% kwoty przyznanej
na utworzenie Centrum Turystycznego
Dolina Małej Panwi. Po przeprowadzonej
dyskusji w tym temacie radni zagłosowali
następująco: za przekazaniem sprawy do
sądu - 2 głosy, przeciw - 8 głosów, 3 radnych
wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał
udziału w głosowaniu.
Następna sesja odbędzie się w dniu
31 sierpnia 2015 r. Tematem tej sesji będzie
przyjęcie informacji w sprawie promocji
miasta związanej z turystyką. Komisje
problemowe w miesiącu sierpniu odbędą
się w następujących terminach:
26 sierpnia 2015 r. godz. 9.00 – posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu
i Turystyki,
27 sierpnia 2015 r. godz. 15.30 –
posiedzenie Komisji Samorządności
i Porządku Publicznego,
28 sierpnia 2015 r. godz. 8.00 – posiedzenie
Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
BRM
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Badanie satysfakcji Petentów
W minionym kwartale, począwszy
od dnia 1 kwietnia br., Petenci Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem mieli możliwość
wyrażenia swojej opinii na temat pracy
urzędników oraz jakości usług
świadczonych przez Urząd. Burmistrz
Zawadzkiego udostępnił w tym celu ankietę
badającą satysfakcję Petenta, którą
wypełnić mógł każdy, kto korzysta z usług
Urzędu. Ocenie tej podlegała terminowość
załatwienia danej sprawy, uczynność
i fachowość pracowników, a także
dostępność oferowanych usług i informacji
o nich. Petenci wypełniający taką ankietę
mogli również przedstawić propozycje
zmian, które zmierzałyby do podwyższenia
jakości usług świadczonych przez Urząd
Miejski w Zawadzkiem.
Z możliwości takiej skorzystało aż 188
Petentów (zarówno osób fizycznych, jak
i instytucji). Najliczniejszą grupę stanowią
Petenci, którzy skorzystali z usług Urzędu

Stanu Cywilnego (44 % spośród
wypełnionych ankiet). Jednakże spora
część opinii dotyczyła także pracy osoby
zatrudnionej na samodzielnym stanowisku
ds. zamówień publicznych i spraw
komunalnych (18 % spośród wypełnionych
ankiet), Referatu Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Gminy (13 % spośród
wypełnionych ankiet), Referatu FinansowoBudżetowego (8 % spośród wypełnionych
ankiet) oraz Kasy (7 % spośród
wypełnionych ankiet).
Niezwykle satysfakcjonującym jest fakt,
iż oceny poszczególnych elementów
zawartych
w ankietach podlegających
opiniowaniu, są w przeważającej części
bardzo dobre lub dobre. Petenci Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem wyrazili swoje
zadowolenie z pracy wykonywanej przez
pracowników Urzędu i świadczonych przez
Urząd usług.
Ażeby możliwa była bieżąca weryfikacja

oczekiwań, zastrzeżeń bądź uwag każdego
z Państwa, kto korzysta z obsługi Urzędu
Miejskiego, Burmistrz Zawadzkiego
stworzył możliwość wypełniania podobnych
ankiet także i w III kwartale br. Służą temu
kwestionariusze, które otrzymać można od
pracowników Urzędu Miejskiego
obsługujących Petentów. Wypełnione
ankiety należy wrzucić do żółtej skrzynki
znajdującej się przy Punkcie Obsługi
Petenta - pokój nr 101 Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem.
Burmistrz Zawadzkiego składa
podziękowania każdemu z Państwa, kto
zechciał wyrazić swoją opinię poprzez
rzetelne wypełnienie ankiety badającej
satysfakcję z usług świadczonych przez
Urząd Miejski w Zawadzkiem,
a jednocześnie zachęca do korzystania
z takiej możliwości także w bieżącym
kwartale.

Konkurs na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży rozstrzygnięty
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie organizacji wypoczynku dzieci
i młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień w 2015 roku. Burmistrz Zawadzkiego przyznał dofinansowanie następującym
organizacjom:

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wnioskodawca
Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły w Żędowicach
ul. Strzelecka 35
Żędowice
Rzymsko-katolicka Parafia
pw. NSPJ w Zawadzkiem
ul. Kościelna 1
Zawadzkie
Rzymsko-katolicka Parafia
pw. św. Rodziny Zawadzkiem
ul. Lubliniecka 5
Zawadzkie
Stowarzyszenie Sportowe Klub
Sportowy „Stal” Zawadzkie
ul. Opolska 23
Zawadzkie
Fundacja Przestrzeń
ul. Powstańców Śląskich 1
47-120 Zawadzkie
Klub Karate Nidan
ul. Opolska23
47-120 Zawadzkie
ASPR Zawadzkie
ul. Opolska23
47-120 Zawadzkie
ZHR Okręg Górnośląski
ul. Damrota 2a
Opole

Tytuł zadania

Proponowana
kwota dotacji

Wypoczywam zdrowo na sportowo

3.500,00

„Wakacje z Bogiem”

3.500,00

„Wakacje z Bogiem w Bieszczadach”

3.000,00

Wspieranie form pracy z rodziną –
organizacja czynnego wypoczynku
dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Zawadzkie
„Wakacje pełne pasji… Wakacyjny
tydzień wycieczkowy, wakacyjny
tydzień ruchu”
Sport na wakacjach, sposobem na
zmniejszanie zainteresowania
substancjami uzależniającymi
Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży
Łazy 2015

2.000,00

Kolonie zuchowe

1.000,00
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3.000,00

2.000,00

2.000,00
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„Koperta Życia”

Gmina Zawadzkie realizuje kolejną
inicjatywę skierowaną do osób starszych.
Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich zakupiło dla seniorów koperty

życia, w które otrzymają nasi seniorzy,
a które pomogą ratownikom medycznym
w szybkiej i skutecznej interwencji.
„Koperta Życia” to zestaw składający się
z: plastikowej koperty oznaczonej naklejką:
„Koperta życia”, karty informacyjnej oraz
naklejki do umieszczenia na drzwiach
lodówki.
Na podstawie ankiety senior przygotowuje
informację
na temat stanu swojego
zdrowia: chorób na które cierpi,
przyjmowanych lekarstw, skłonności
do uczuleń, podaje również numery
telefonów do najbliższej rodziny lub

opiekunów. Tak przygotowana informacja
powinna być na bieżąco aktualizowana.
Wypełnioną ankietę w plastikowej kopercie
należy umieścić w lodówce, na lodówce
należy przykleić naklejkę.
O „Kopercie Życia” są poinformowani
ratownicy pogotowia obsługujący naszą
gminę.
Zapraszamy samotnych, schorowanych
seniorów do odbioru „Kopert Życia”
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,
parter, pokój 101.

Festyn „Mama, tata i ja”

Pod taką nazwą odbył się rodzinny
festyn, zorganizowany z okazji Dnia Matki,
Ojca i Dziecka przez Stowarzyszenie
Kobiet Żędowickich, Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły w Żędowicach oraz

Sołtysa z Radą Sołecką Żędowic.
Organizatorzy zadbali o to aby każdy
znalazł coś dla siebie. Były zawody
sportowe, m. in. mecz ,,Ojcowie kontra
Synowie”.

O miłą atmosferę zadbała żędowicka
orkiestra oraz chór parafialny. Ewelina
Pankiewicz poprowadziła taniec ,,Zumba”.
Dzieci do zabawy zachęcała Pszczółka
Maja. Na
najmłodszych uczestników
festynu czekały dmuchane atrakcje. Panie
ze Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich
przygotowały ciasta, placki i żurek.
Pyszności rozeszły się w mgnieniu oka.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w
Żędowicach oferowało kiełbasę oraz
śląskie "krupnioki" z rożna. W punkcie
medycznym zorganizowanym przez
pielęgniarki ze Stacji Caritas można było
sprawdzić ciśnienie i poziom cukru.
O bezpieczeństwo podczas imprezy
zadbali strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żędowicach.
Na festyn przybyli nie tylko mieszkańcy
Żędowic, ale także okolicznych
miejscowości.
Wesoła zabawa trwająca do zmierzchu
pozostawiła w pamięci uczestników
niezapomniane wrażenia. Mieszkańcy
Żędowic dziękują organizatorom festynu:
Stowarzyszeniu Kobiet Żędowickich,
Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły
w Żędowicach, Radzie Rodziców, Sołtysowi
oraz Radzie Sołeckiej.

Dostojne Jubilatki
Elżbieta Tarkowska i Florentyna
Sztancel przekroczyły 90 rok życia
i dołączyły do grona najstarszych
mieszkańców Gminy Zawadzkie. Dostojne
Jubilatki odwiedził Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski oraz pracownicy
samorządowi z życzeniami i upominkami.
Jubilatkom życzymy dobrego zdrowia
i wszelkiej pomyślności, a zamiast
tradycyjnego sto lat – podnosimy
poprzeczkę i życzymy dwieście lat.

Elzbieta Czarkowska
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Florentyna Sztancel
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70 lecie Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkiem
W czerwcu, miało miejsce długo
wyczekiwane przez całą społeczność
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
wydarzenie. Odbyły się uroczystości
jubileuszowe 70 lecia Liceum
Ogólnokształcącego w Zawadzkiem.
Szkoła oficjalnie otwarta została 4 września
1945 r. Poczatkowo nosiła nazwę:
Państwowe Gimnazjum i Liceum
Koedukacyjne w Zawadzkiem.
W pierwszym roku naukę rozpoczęło w nim
84 uczniów pod kierunkiem 6 nauczycieli.
W okresie 70-lecia placówka przechodziła
wielokrotne zmiany. Ważniejszymi datami
w historii szkoły było zbudowanie jej
nowego gmachu. Uroczystość otwarcia

Strategia Rozwoju
Gminy Zawadzkie

2016

nowej siedziby odbyła się 1 września
1966 r. i połączono ją z kolejnym ważnym
punktem w dziejach szkoły - nadaniem
liceum imienia Mieszka I i przekazaniem
sztandaru. Uchwałą Rady Powiatu z dnia
29 lutego 2012 r. powołany został Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
z siedzibą w obecnym budynku Liceum
Ogólnokształcącego. Zespół rozpoczął
działalność od 1 września 2012 r. Nowy
zespół jest połączeniem dotychczasowych
dwóch szkół ponadgimnazjalnych
z Zawadzkiego – Liceum im. Mieszka I
i Zespołu Szkół Zawodowych.
Na obchody 70-lecia złożyły się msza
święta w kościele pw.św. Rodziny

w Zawadzkiem, uroczysty apel oraz
uroczysta gala w kinoteatrze. Uczestniczyło
w nim ponad 240 absolwentów. Jubileusz
kosztował wszystkich organizatorów,
zarówno nauczycieli jak i wspierających
uczniów dużo pracy, jednak wysiłek opłacił
się. Zadowoleni goście, dumne i szczęśliwe
uśmiechy na twarzach nauczycieli,
wychowawców, rodziców oraz delegacji
uczniowskich długo pozostaną w pamięci.
To wielkie szkolne wydarzenie – jubileusz
70-lecia jeszcze przez długi czas
z pewnością będzie okazją do miłych
wspomnień. Pozostaje tylko żywić
nadzieję, że ZSP będzie dalej tak prężnie
funkcjonował, edukując kolejne pokolenia
młodzieży.

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy

2022

Zawadzkie na lata 2016-2022” zachęcamy mieszkańców gminy do
wypełnienia załączonej do Krajobrazów Zawadzkiego ankiety.
Wypełniając ankietę będą Państwo brali aktywny udział w tworzeniu
nowego planu strategicznego rozwoju naszej gminy.
Ankiety należy przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem do dnia 21.08.2015 r.
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Sukces w konkursie geologicznym
Już po raz szesnasty odbył się konkurs geologiczny
organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy
Instytut Badawczy w Sosnowcu. Tegoroczna edycja konkursu
przebiegała pod hasłem: „Skrzydlaty eksperyment Ziemi”. Po raz
kolejny w konkursie wzięli udział uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem. Konkurs nie jest
łatwy, obejmuje zagadnienia z geografii fizycznej i geologii znacznie
wykraczające poza realizowany w liceum program. W pierwszym
etapie należy napisać pracę na jeden z trzech zaproponowanych
tematów (wszystkie tematy dotyczyły prehistorycznych latających
stworzeń). Do drugiego etapu kwalifikowane są najlepsze prace.
Są to prace tych uczniów, którzy wykazali się oryginalnością oraz
umiejętnością samodzielnego oceniania i wnioskowania. Drugi
etap – finał regionalny, to test wiedzy geologiczno – geograficznej,
ściśle związany z hasłem przewodnim konkursu. W zawodach
finałowych biorą udział uczniowie ze szkół województwa śląskiego
i opolskiego. Po długim oczekiwaniu na wyniki okazało się, że uczeń
kl. 2a – Adrian Smieszkoł znalazł się w gronie najlepszych. Zdobył
drugie miejsce wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Sukces
smakuje tym bardziej, że Adrian był jedynym nagrodzonym uczniem
z województwa opolskiego! Pod koniec maja odebrał nagrodę z rąk
znanego geologa prof. W. Mizerskiego (na zdjęciu po lewej) oraz
dyrektora PIG PIB w Sosnowcu J. Jureczki (na zdjęciu po prawej).
Do konkursu Adrian przygotowywał się pod kierunkiem nauczycielki
geografii – B. Gratzke.

Ogródki przy blokach
Sprzątanie osiedli, to także dbanie o zieleń wokół bloków.
Dlaczego zieleń wokół osiedla jest ważna? Trawniki, drzewa,
krzewy i kwiaty wokół bloków stanowią miły dla oka krajobraz. Dzięki
zieleni osiedle staje się bardziej atrakcyjnym miejscem
zamieszkania. Zieleń wokół bloku jest tzw. „filtrem powietrza”,
którego odbiorcami jesteśmy my sami. Ponadto ogródki

to znakomite miejsce rekreacyjne. Ławeczka to miejsce gdzie
można posiedzieć z rodziną czy sąsiadami. Ogródki zdobią osiedla
mieszkaniowe, są ładne, kolorowe, a mieszkańcy o nie dbają jak
o swoje działki. Ogródki kwiatowe przy blokach, bo o nich mowa,
stanowią piękniejszą część zawadczańskich osiedli...

Zawadzkie, Powstańćów Śląskich 10,klatka 1

Zawadzkie, Opolska 48

"Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy,
ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy."

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

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach
po stracie Mamy
Naszej Koleżance Joli Kosel
składają
pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
Serdeczne podziękowania rodzinie, sąsiadom, znajomym,
delegacjom oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie
naszej Kochanej Matki
śp. Marii Bombelka
składają
dzieci z rodzinami
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Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Mamy
Panu Janowi Czanguleitowi
składają
Burmistrz Zawadzkiego,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem, radni oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
Serdeczne podziękowania
rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, Burmistrzowi Zawadzkiego,
radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem za okazane wyrazy
współczucia oraz udział w uroczystości pogrzebowej naszej
Kochanej Mamy, Babci, Prababci
śp. Edeltraudy Koptoń
składa rodzina

Krajobrazy Zawadzkiego

Aktywni seniorzy
Zgodnie, że zwyczajem przyjętym
od lat, emeryci z Koła Zawadzkie aktywnie
spedzają wiosenno-letni sezon. Pierwsze
spotkanie odbyło się w miesiącu kwietniu.
Do „Klubu pod Dębem” przybyło wiele osób,
aby miło i przyjemnie spędzić czas.
Zaproszony gość burmistrz Mariusz
Stachowski serdecznie wszystkich
przywitał, nakreślił plany i kierunki rozwoju
miasta, odpowiedział na pytania
zebranych. Przewodnicząca koła Janina
Sklorz przedstawiała plan działania na cały
rok. Poinformowała o zaplanowanych
wycieczkach
oraz innych formach
wypoczynku organizowanych przez Koło
oraz Związek Emerytów – oddział Strzelce
Opolskie.
W maju zorganizowano wycieczkę
d o W i s ł y, U s t r o n i a i K o n i a k o w a .
Przejażdżka wyciągiem krzesełkowym na

Czantorię, dostarczyła wielu wrażeń.
Szczególnie zachwyciły wszystkich piękne
widoki Beskidu Śląskiego. Podziwialiśmy
w Wiśle czekoladowego Małysza, ale
najwięcej rozrywki dostarczył nam występ
w chacie Kawuloka. Również ciekawie
o tradycjach koronkarskich, opowiadał
pracownik muzeum w Koniakowie.
Podziwialiśmy piękne koronki wykonane
przez ludowych artystów – szczególnie
kobiety.
Ponieważ stolica naszego
województwa, jest coraz ładniejsza, kolejna
wycieczka naszych emerytów właśnie
zawitała do Opola. Przedtem jednak
zwiedziliśmy Park Miniatur w Olszowej. Są
tam najpiękniejsze budowle sakralne
zgromadzone w jednym miejscu, między
innymi takie jak: Bazylika na Górze Św.
Anny, Katedra Św. Krzyża w Opolu, Katedra

Santa Maria Del Fiore we Florencji, Kościół
Mariacki w Krakowi, Bazylika Św. Piotra
w Rzymie. W składa kompleksu wchodzi
również park linowy dla dzieci, bajkowy sad,
pensjonat Złota Podkowa. Miejsce jest
idealnie położone, warto skorzystać
i zobaczy. W Opolu przewodnik skupił się
przede wszystkim na starej zabytkowej
części miasta, wzgórzu uniwersyteckim,
na którym znajdują się pomniki postaci
związanych z tym miastem. Nie zabrakło
również zwiedzania amfiteatru, który
po remoncie wygląda bardzo ładnie.
Ostatnim etapem zwiedzania był godziny
rejs statkiem po Odrze – piękne widok,
refleksja, chwila wytchnienia po trudach
zwiedzania. Przed emerytami jeszcze inne
atrakcje w sierpniu i wrześniu, o których
informacja po ich zakończeniu.
Zarząd Koła

„Bliżej siebie, bliżej świata i natury”

Wraz z zakończeniem roku szkolnego,
z żalem pożegnaliśmy nasze
co czwartkowe spotkania. Trzeba przyznać,
że były one bardzo urozmaicone, np. przy
dźwiękach gitary i wspólnym śpiewaniu,
obchodziliśmy Dzień Matki. Między
piosenkami wplecione były wiersze
znanych
poetów np. Gałczyńskiego,
przysłowia ludowe i cytaty z różnych
wydawnictw, o tematyce najdroższych
naszych mam. Jedną z różnorodnych form
działania naszego Uniwersytetu Trzeciego

Wieku są wycieczki. W ostatnim czasie
podróżowałyśmy po okolicach ziemi
strzeleckiej. Podziwiałyśmy jej bogactwo,
różnorodność terenu, wzgórza porośnięte
lasami, cieniste doliny, urokliwe i zadbane
wioski. Zwiedziłyśmy Park Krajobrazowy
„Góry Św. Anny” . Dzięki interesującym
oprowadzeniu nas przez przewodniczkę
dowiedziałyśmy się wiele o pradziejach tej
tajemniczej góry, pobudziła naszą
wyobraźnię o miejscu, które jak
drogowskaz kieruje ku Górze Św. Anny

„Razem na szlaku”
4 lipca br. odbył się VII Rajd Rododendrona, popularyzujący
hasło oddziału PTTK w Zawadzkiem „Razem na szlaku”. Rajd
podzielony był na dwie grupy: kolarską oraz kajakową. W rajdzie
brało udział ponad 80 osób, wszyscy poznawali uroki lasów Doliny
Małej Panwi, jedni w kajaku, a inni na rowerach. Pogoda dopisała
dlatego też wszyscy uczestnicy z sobotniego popołudnia wrócili
zadowoleni.
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rozmodlonych pielgrzymów.
Odwiedziłyśmy też amfiteatr oraz
mauzoleum, wysłuchałyśmy historii
Powstańców Śląskich. Góra Św. Anny była
symbolem III Powstania Śląskiego,
a o Bazylice na Górze Św. Anny bardzo
ciekawych informacji udzielił nam ksiądz
Konrad. Kolejnym etapem podróży był Park
Miniatur w Olszowej. Pośród zieleni
i kwiatów mogłyśmy podziwiać polskie
i światowe obiekty sakralne. Podziwiałyśmy
katedry, kościoły i bazyliki, które wzbogaciły
naszą wiedzę i wyobraźnię o architekturze
różnych wieków, bo nie każdy zwiedził
te miejsca osobiście. W dalszej wycieczce
po ziemi strzeleckiej zwiedziliśmy
Jemielnicę i klasztor Cystersów i Barut. Pod
pomnikiem zamordowanych żołnierzy AK
zapaliłyśmy znicze. Zwieńczeniem
całodniowej wycieczki był poczęstunek w
regionalnej restauracji, chleb ze smalcem
i spyrką. Koniec roku szkolnego
pożegnałyśmy na przystani kajakowej pod
n a zw ą „Tro p i ka n a ”. Ka j a ka mi n i e
pływałyśmy, ale poczęstowałyśmy się
pyszną kiełbaską z grilla. Jak zawsze
z humorem i dobrym samopoczuciem,
z piosenką na ustach, rozstałyśmy się
do września. Nasze hasło to bliżej siebie,
bliżej świata i natury.
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Medaliści mistrzostw świata
Wielkim sukcesem dla naszych
modelarzy zakończyły się Mistrzostwa
Świata Modeli Pływających - NAVIGA NS
World Championship
BÁNK 2015 –
HUNGARY. Brało w nich udział ponad 200
zawodników z 14 krajów m.in. Niemiec,
Rosji, Francji, Chin. Reprezentacja Polski
liczyła 19 zawodników, w tym czterech
modelarzy z Zawadzkiego. W kategorii
juniorów : Adam Bogdon , Dawid Hadamek,
Artur Wisniowski. W kategorii seniorów:
Krzysztof Wasik. Z naszego klubu
modelarskiego łącznie zaprezentowaliśmy
14 modeli w różnych klasach. Nasi juniorzy
po raz pierwszy uczestniczyli w zawodach
międzynarodowych w dodatku tak wysokiej
rangi. Liczyliśmy na dobry występ i zajęcie
lokat w pierwszej dziesiątce swoich
kategorii, jednak zdobycie medalu na
Mistrzostwa Świata wydawało się być tylko
marzeniem. Na miejscu oprócz rywalizacji
na wodzie musieliśmy się zmagać z bardzo
wysokimi temperaturami, które dochodziły
do 37 stopni w cieniu. W klasie F4A junior
gdzie m.in. startowali nasi modelarze
zgłoszono, aż 27 zawodników. Ze względu
na dużą liczbę osób niejednokrotnie na
kolejkę startu czekaliśmy po kilka godzin.
Każdego dnia mieliśmy 1 lub 2 starty swoimi
modelami. O zwycięstwie i przyznaniu
tytułu Mistrza Świata w tej klasie modeli
decydowała dogrywka, którą wygrał nasz
zawodnik ADAM BOGDON i zdobyliśmy
pierwsze złoto. Radości nie było końca.
Jednak jak później się okazało największe
emocje były dopiero przed nami. W klasie
modeli F4B junior występowało trzech
modelarzy z Zawadzkiego. Wysokie oceny
za wykonanie modeli plasowały nas w
czołówce tabeli i dawały realne szanse
medalowe.
Dzięki opanowaniu
i bezbłędnemu pływaniu modelami nasi
zawodnicy zajęli wszystkie miejsca
na podium w tej konkurencji :

1. Adam Bogdon – złoto
2. Dawid Hadamek – srebro
3. Artur Wisniowski – brąz
Takie wydarzenie miało miejsce po raz
pierwszy w historii startów polskiej ekipy na
Mistrzostwach Świata.
Całe podium
zdobyte przez Polaków, w dodatku
modelarzy zawadczańskiego klubu.
To niesamowite uczucie, kiedy trzy Polskie
flagi zostają uroczyście wciągnięte na
maszt przy dźwiękach Mazurka
Dąbrowskiego. Kolejne dni mistrzostw
przynosiły jeszcze większe niespodzianki
i kolejne medale dla naszych zawodników.
Po dogrywce w kategorii seniorów
II miejsce zajął Krzysztof Wasik. Do swojej
kolekcji medalowej następne trofea dołożył
ADAM BOGDON zdobywając 2 medale
brązowe w klasach F2A i F4C junior.
Można śmiało powiedzieć, że to nasz
multimedalista. Żaden inny zawodnik na tej
imprezie nie zdołał wywalczyć

„Można odejść na zawsze by stale być blisko”

indywidualnie aż 4 medali!! Na uroczystej
ceremonii zakończenia przypadł nam
jeszcze jeden zaszczyt. Prezydent
światowej federacji modelarskiej poprosił
naszych medalistów o symboliczne
odebranie flagi NAVIGA , ponieważ nasz
kraj będzie organizatorem Mistrzostw
Świata w roku 2017. W łącznej klasyfikacji
reprezentacja Polski wywalczyła 12 medali
z czego aż 7 krążków pojechało
do Zawadzkiego a w tym:
• 2 złote
• 2 srebrne
• 3 brązowe
Podsumowanie indywidualnych osiągnięć
medalowych:
1. Adam Bogdon - 2 złote, 2 brązowe
2. Dawid Hadamek - 1 srebrny
3. Artur Wisniowski - 1 brązowy
4. Krzysztof Wasik - 1 srebrny
KM ZAWADZKIE

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz
uczestniczyli w modlitwach, mszy św. i ceremonii pogrzebowej
śp. Jana Smereczańskiego
- Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Księżom, Znajomym,
Pracownikom Firmy Technodrew, Delegacjom, za okazaną
pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
serdeczne "Bóg zapłać”
składają żona z synami

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie z powodu śmierci
śp. Jana Smereczańskiego
składają
Burmistrz Zawadzkiego,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem, radni oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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Złote i Diamentowe Gody - Spotkanie Jubilatów
W dniu 24 czerwca 2015 r. Burmistrz
Zawadzkiego spotkał się z parami
małżeńskimi obchodzącymi jubileusz
ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH GODÓW
do końca I półrocza br.
Jubileusz 60-lecia pożycia
małżeńskiego świętowali państwo: Helena
i Reinhold GERDES z Zawadzkiego.
Jubileusz 50-lecia pożycia
m a ł ż e ń s k i e g o o b c h o d z i ł o 11 p a r,
a mianowicie z Zawadzkiego 4 pary państwo: Krystyna i Horst BAINGO, Róża
i Marian OLSZOWSCY, Edyta i Jerzy
ORAWIEC, Gizela i Erwin KAŁUŻA,
z Kielczy 1 para - państwo: Hildegarda
i Paweł KLUBA, z Żędowic 6 par - państwo:
Łucja i Paweł SZOPA, Anna KURA, Anna
i Eryk KOJ, Małgorzata i Ginter KOPYRA,
Hildegarda i Krzysztof FOKS oraz Łucja
i Franciszek SOPOT.W imieniu gospodarzy

gości przywitała kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Violetta Turek. Małżonkowie
złożyli sobie wzajemnie słowa
podziękowania za miłość, przywiązanie
i opiekę. Jubilaci obchodzący złote gody
odznaczeni zostali Medalami
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego
aktu dekoracji dokonał Burmistrz Mariusz
Stachowski w towarzystwie
przewodniczącego Rady Miejskiej
Stanisława Kiełka. Wszystkim parom
małżeńskim zostały wręczone listy
g r a t u l a c y j n e i k w i a t y. B u r m i s t r z
podziękował małżonkom za przyjęcie
zaproszenia oraz przekazał wszystkim
życzenia długich lat życia w zdrowiu,
zgodzie, wzajemnej miłości

i poszanowaniu. Wyraził również słowa
uznania za pracę i trud włożony
w wychowanie młodego pokolenia oraz za
wszystko co przez ten długi czas tworzyli
dla rodziny i środowiska lokalnego. Po
części oficjalnej tradycyjnie wzniesiono
toast szampanem, a przy poczęstunku był
czas na wspomnienia i wymianę
małżeńskich doświadczeń.
W bieżącym roku planowane
jest jeszcze jedno spotkanie dla 15 par
małżeńskich w miesiącu listopadzie.
Dla Dostojnych Jubilatów z programem
artystycznym wystąpiła młodzież z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach,
prowadzona przez Sybillę Czech.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
zdrowia oraz pomyślności na dalsze
wspólne lata.

Hildegarda i Paweł Kluba

Anna Kura

Łucja i Paweł Szopa

Helena i Reinhold Gerdes

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Zakładowi Fotograficznyemu Foto - Studio Karolina Polaczek.
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Łucja i Franciszek Sopot

Róża i Marian Olszowscy

Edyta i Jerzy Orawiec

Gizela i Erwin Kałuża

Małgorzata i Ginter Kopyra

Hildegarda i Krzysztof Foks

Anna i Eryk Koj

Krystyna i Horst Baingo
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IV Festyn Rodzinny
„Rodziny kochamy, na festynie się
spotykamy”. Pod takim hasłem w niedzielne
popołudnie odbył się w ogrodzie
Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem
Żłobkowym w Zawadzkiem IV Festyn
Rodzinny. Inicjatorami i głównymi
organizatorami tego przedsięwzięcia byli,
jak co roku członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia „Serce dla malucha”,
działającego przy naszej placówce.
Impreza była dedykowana rodzicom
z okazji Dnia Matki i Ojca. Dzieci wystąpiły
w plenerze z programami artystycznymi.
Było śpiewnie, tanecznie i kolorowo.
W rewanżu rodzice przygotowali dla swoich
pociech humorystyczne przedstawienie
teatralne „Czerwony Kapturek”. Wszystkich
zachwyciły talenty aktorskie odtwórców
głównych ról: Czerwonego Kapturka, wilka
i babci.Po części artystycznej rozpoczęły
się różne atrakcje dla dzieci: występy
magika, pokazy strażackie, „wędka
szczęścia”, przejażdżki na kucyku, zamek

dmuchany, malowanie twarzy. Dla rodziców natomiast
organizatorzy zaprosili kosmetyczkę, która udzielała porad.
Zaprezentowała również profesjonalne sposoby makijażu, a także
przygotowała loterię z nagrodami (m. in. kosmetyki oraz bezpłatne
zabiegi w salonie). Były też rozkosze dla podniebienia. Działająca
w plenerze kawiarenka zwabiała uczestników smakowitymi
ciastami upieczonymi przez rodziców, lodami, goframi oraz
zapachem świeżo parzonej kawy. Nie mogło obyć się również bez
grilla. Amatorzy kiełbasek i kaszanki, chwalili tatusiów, którzy
w pocie czoła obsługiwali rożno. Należy podkreślić, iż festyn z takim
rozmachem i w tak atrakcyjnej formie mógł odbyć się tylko dzięki
życzliwości oraz zaangażowaniu sponsorów, rodziców oraz całego
personelu przedszkola. W założeniu ideą festynu miała być
integracja rodzin. Cel został osiągnięty. Poczuliśmy się jak jedna
wielka rodzina. Atmosfera bliskości, przyjaźni, życzliwości,
wzajemnego porozumienia, zachęcała do wspólnych rozmów
i biesiadowania.
Małgorzata Pilawa- Grycan

Podsumowanie konkursu fotograficznego
W czerwcu w Sali Konferencyjno-Edukacyjnej Nadleśnictwa
Zawadzkie odbyło się podsumowanie kolejnej edycji konkursu
fotograficznego, którego tematem w tym roku były „Kwiaty leśne
Nadleśnictwa Zawadzkie”. Na konkurs, zorganizowany przez Koło
Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” i Nadleśnictwo
Zawadzkie wpłynęło 47 prac w trzech kategoriach. Jury, w skład
którego weszli fotografujący członkowie TPL i leśnicy długo
zastanawiali się oceniając wszystkie prace, gdyż poziom konkursu
z roku na rok jest coraz wyższy. Werdykt Jury był następujący:
W kategorii uczniów szkół podstawowych:
I miejsce – Fabian Goletz – PSP Staniszcze Małe - Spórok
II miejsce – Nikola Piskorz – PSP Zawadzkie
III miejsce – Dawid Deja – PsP Staniszcze Małe - Spórok
Wyróżnienie – Victoria Stępień – PSP Zawadzkie
W kategorii uczniów szkól gimnazjalnych:
I miejsce – Michał Koj – PG Kolonowskie
II miejsce – Marcin Skrzypiec – PG Zawadzkie
III miejsce – Kamila Borek – PG Zawadzkie
Wyróżnienia – Aneta Wyrwich – PSP Zawadzkie i Natalia Garbas –
PG Jemielnica
W kategorii osób dorosłych:
I miejsce – Sabina Pluta
II miejsce - Bernadetta Piskorz
Nagrodzone osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz cenne
nagrody książkowe ufundowane przez Nadleśnictwo Zawadzkie.

Nadleśnictwo Zawadzkie już kolejny raz bierze udział w Plebiscycie
Konkursu Modernizacja Roku. Tym razem w kategorii
Przemysłowo-inżynieryjne zgłoszona została renowacja – zbiornik
małej retencji w oddziale 22 m Leśnictwo Jaźwin, Nadleśnictwo
Zawadzkie. Konkurs Modernizacja Roku jest prestiżowym
konkursem ogólnopolskim, w którym zwycięstwo jest doskonałą
promocją naszej jednostki. W związku z tym zwracamy
się z uprzejmą prośbą o poparcie Nadleśnictwa Zawadzkie
w plebiscycie.Głosować można na stronie internetowej:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/46-zawadzkie.html
Aby zagłosować trzeba mieć utworzone konto na Facebooku.
W konkursie oddać można jeden głos klikając „Lubię to!”.
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Dbajmy o nasze otoczenie

To już istna plaga! Praktycznie w każdym zakątku Zawadzkiego
można zauważyć akty wandalizmu. O co chodzi? O osoby, które
uważają siebie za wielkich grafficiarzy, a tak naprawdę są
beztalenciami, których tzw. „bohomazy” szpecą elewacje naszych
budynków. To napisy i obrazy, które nie mają nic wspólnego ani
z graffiti, ani też z muralami. Ich wizerunek niszczy już nie tylko
ściany publicznych budynków, ale pseudografficiarze również
niszczą elewacje prywatnych domów. Mamy jednak wiele murali,
czy też graffiti, które możemy podziwiać. Ważne jednak, aby nie
dopuścić do ich niszczenia. Jeżeli sami nie będziemy zwracać
uwagi wandalom, to co powstało i jest naprawdę urocze, może
zostać zdewastowane w bardzo krótkim czasie. Nowo powstały
mural na bloku przy ulicy Nowe Osiedle 7, jeszcze nie został
ukończony, a już ktoś nabazgrał na nim napis. Szkoda. Pomiędzy
grafficiarzami istnieje niepisany pakt, który mówi o tym, żeby nie
malować na pracach innych, szkoda, że nie szanują tego wandale.
Dbajmy o to co możemy podziwiać.

Spotkanie z folklorem
„Spotkanie z folklorem” – taki tytuł nosił drugi z kolei koncert,
z którym w zawadczańskim kinoteatrze wystąpili uczniowie Zespołu
Szkolno – Gimnazjalnego w Żędowicach oraz zaproszeni goście.
W koncercie tym wspaniały popis tanecznych umiejętności dali
tancerze z Zespołu „Żędowianie” - tańce ludowe i narodowe w ich
wykonaniu, a także piękne stroje, wzbudziły zachwyt licznie
zgromadzonej publiczności. Występom tanecznym towarzyszyły
śląskie melodie i piosenki w wykonaniu grupy wokalno –
instrumentalnej oraz zabawne scenki w gwarze śląskiej
przedstawiane przez laureatów „Śląskiego Berania”. Nie zabrakło
rozbawiających publiczność - Antka i Francka. Gościnnie
w koncercie wystąpiła Pani Zofia Czechlewska, wieloletnia solistka
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” wraz ze swoim zespołem. W ich
wykonaniu zobaczyliśmy między innymi polkę, kujawiaka, a także
piękny walc z filmu „Anna Karenina”. Publiczność do wspólnego
śpiewania poderwała pani Gabriela Koźlik, Vice – Ślązaczka Roku
1996. W przerwie koncertu można było obejrzeć wystawę zdjęć oraz
skorzystać z kawiarenki przygotowanej przez rodziców. Długie
brawa na zakończenie koncertu świadczyły o tym, iż występy
bardzo się podobały. Warto w taki sposób promować polską kulturę
ludową.
„Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją..."

„Czasem cały świat oznacza mniej niż jeden człowiek,
którego brak ..."

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie z powodu śmierci
śp. Teresy Rabickiej
składają
Burmistrz Zawadzkiego,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem, radni oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie
śp. Leokadii Spik
składają
Burmistrz Zawadzkiego
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

12

Krajobrazy Zawadzkiego

Mali ratownicy
Każdy człowiek rozumie, że umiejętność udzielania pierwszej
pomocy jest bardzo ważna w społeczeństwie i powinna być
powszechna, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy i od kogo będziemy jej
oczekiwali. W Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem
już od kilku lat uczymy dzieci udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Wykorzystujemy do tego sprzęt pozyskany
od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W bieżącym
roku szkolnym w obu klasach trzecich realizowałyśmy program
„Mały ratownik”, gdyż uważamy, że dzieci od najmłodszych lat
muszą mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może
pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Tylko
długotrwałe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności pozwoli
w przyszłości przynieść wymierne efekty.
W każdym miesiącu dzieci w praktyce poznawały zasady
pomocy w przypadku krwotoków z nosa, złamań kości, oparzeń,
utraty przytomności, omdleń itp. W praktyce uczyły się resuscytacji
krążeniowo – oddechowej na fantomach. Przeprowadzały rozmowę
z dyspozytorem pogotowia ratunkowego, poznawały numery
alarmowe. Po każdych zajęciach sprawdzały swoją wiedzę
rozwiązując mni-test. Na zakończenie programu, w czerwcu,
najbardziej aktywni i zaangażowani uczniowie wzięli udział
w drużynowym konkursie z udziałem profesjonalnego jury –
policjanta, pielęgniarki i strażaka. Sami mogli się przekonać,
w czasie wycieczki klasowej uczniowie klasy 3A, jak ważna jest
szybka reakcja na nieoczekiwane zdarzenie i podjęcie akcji

ratunkowej. Wśród uczniów klas młodszych obserwyjemy duże
zainteresowanie tematem ratownictwa i pomocy w czasie zdarzeń
zagrażających utracie zdrowia, a nawet życia. Cieszy nas nauczycieli, że już w młodszych klasach szkoły podstawowej dzieci
chcą się uczyć umiejętności i nawyków, ktore uczulą ich na tego typu
sytuacje i bedą wiedzieli jak się zachować.
K. Sztęborowska, M. Żuchowska

Wakacje pełne pasji
Wakacje pełne pasji w formie „Tygodnia
wycieczek”
okazały się
doskonałym
sposobem spędzenia wolnego czasu przez
dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem podczas
wakacji. W tym roku szkolnym inauguracją
sezonu wakacyjnego był wyjazd na musical
„Skrzypek na dachu” do Teatru Rozrywki
w Chorzowie, wyjazd był realizowany
poprzez Fundację „Przestrzeń”, a fundusze
przekazał Urząd Miejski w Zawadzkiem –
w wyjeździe wzięło udział 60 osób,
dorosłych i dzieci z terenu Gminy
Zawadzkie.
Od 29.06 do 3.07.2016r.
uczniowie i rodzice PSP w Zawadzkiem
uczestniczyli w wycieczkach , podczas
których zwiedzili Jurapark w Krasiejowie,
opolskie ZOO,
zabytkową kopalnię
w Tarnowskich Górach, zamek w Mosznie,
wypoczywali aktywnie w Aquaparku,
wędrując ze szczytu Klimczok do Szczyrku, zwiedzając zamek
na Pieskowej Skale, Grotę Łokietka, podziwiając piękno przyrody
w Ojcowskim Parku Narodowym. Różnorodność proponowanych
wycieczek oraz bogaty program, pozwoliły zaspokoić potrzeby
i zainteresowania szerokiej grupy odbiorców. Zaproponowana
forma jest alternatywą wobec pasywnego spędzania wolnego
czasu, wpisuje się we współczesne trendy kreowania zdrowego
stylu życia, przeciwdziała zagrożeniom płynącym z uzależnień,
m. in. od Internetu. Podczas Tygodnia Wycieczek dzieci poznały
walory turystyczne , przyrodnicze, historyczne i kulturowe naszego
regionu i kraju, nauczyły się funkcjonować w grupie rówieśniczej,
w innych niż szkolne realiach. W programach wycieczek znalazło
się miejsce na elementy profilaktyki zachowań prospołecznych,
wdrażanie do świadomego przestrzegania zasad BHP,
odpowiedzialności za siebie i innych. Podczas każdej wycieczki
czekały na dzieci małe niespodzianki w formie soków owocowych,
owoców, lodów, czy pieczonych kiełbasek – szczególne
podziękowania kierowane są do naszych stałych sponsorów: firmy
„Farmer” Państwa Cembolistów, sklepu „Warzywko”
K. Piaskowskiego, ETQA. Autokary
do Ojcowa i Szczyrku

zapłacono z funduszy Urzędu Miejskiego pozyskanych przez
Fundację „Przestrzeń” w formie powierzenia realizacji zadania
publicznego – organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży wraz
z programem profilaktyki. Opiekę nad dziećmi sprawowali
nauczyciele PSP w Zawadzkiem w formie wolontariatu.
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Żędowicka szkoła
w kategorii klas IV – VI
I miejsce – Olivia Kopyra, II miejsce – Kamil Kopyra, III miejsce –
Emilia Prusko.
W kategorii klas gimnazjalnych
I miejsce – Maksymilian Labus, II miejsce – Paulina Pluder, III
miejsce – Dominika Klyssek.

„Otwórz oczy, rozwiń skrzydła – czyli jak pokierować swoją
karierą zawodową”
Wiosna w naszym projekcie obfitowała w atrakcyjne wyjazdy
podczas, których gimnazjaliści przygotowują się do podjęcia trafnej
decyzji zawodowej. Uczniowie drugich i trzecich klas uczestniczyli
w Targach Edukacyjnych w Strzelcach Opolskich. W tym roku po
raz pierwszy braliśmy udział w dniach otwartych w Elektrowni
Opole. Uczniowie interesujący się nowymi technologiami,
motoryzacją i ekologią zwiedzili zakłady produkujące filtry
samochodowe, katalizatory i czujniki spalin. Ostatni weekend maja
rozpoczęliśmy wizytą na Uniwersytecie Opolskim, gdzie
uczestniczyliśmy w wykładach, warsztatach i pokazach
naukowych.W czerwcu odbył się wyjazd do Strzelec Opolskich.
Podczas wizyty w Powiatowej Jednostce Straży Pożarnej
gimnazjaliści spotkali się z zawodowym strażakiem i zwiedzili
strzelecką strażnicę. Mieli możliwość uczestniczyć w próbnym
alarmie, a także obserwować pracę dyspozytora straży pożarnej.
Przede wszystkim poznali wymagane w tym zawodzie
predyspozycje, umiejętności oraz kwalifikacje i ścieżkę kształcenia
w zawodzie strażaka. W czasie wyjazdu do Opola uczniowie
uczestniczyli w wykładach, pokazach, warsztatach organizowanych
w ramach XIII Festiwalu Nauki Opole 2015 – „ Noc nauki”.

Sukcesy naszych uczniów
- Kamil Szostok zastał finalistą Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego ,,PANGEA”, który odbył się w Wyższej Szkole
Handlowej we Wrocławiu.
W konkursie wzięło udział 173 uczniów klas III gimnazjum z całej
Polski.
- w X Gminnym Dyktandzie, uczestniczyło dziesięciu uczniów
naszej szkoły. Miło nam donieść, iż uczeń klasy III gimnazjum,
Franciszek Czech, zdobył w tym konkursie tytuł Mistrza Ortografii
Gminy Zawadzkie w kategorii klas gimnazjalnych. Franek obronił
tym samym zeszłoroczny tytuł.
- W auli seminaryjnej w Opolu odbyła się uroczysta Gala Wręczenia
Nagród Laureatom Konkursów Religijnych. Tegoroczne rozdanie
nagród było dla naszej szkoły niezwykle podniosłe, co
zawdzięczamy Paulinie Pluder, która wraz z sześcioosobową grupą
uczniów została laureatką I miejsca w Diecezjalnym Konkursie
Wiedzy Religijnej GIMNAZJALISTA 2015 zdobywając w finale
100% możliwych punktów. Jako nagrodę Paulina otrzymała
pamiątkowy dyplom i drukarkę HP. Finalistą z naszej szkoły był
również Adam Trojok.
- W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się wręczenie
wyróżnień laureatom Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. W ceremonii wręczenia
wyróżnień uczestniczył Damian Staś uczeń klasy I gimnazjum.
Jego praca zatytułowana „Stary i Nowy Rok w Żędowicach dawniej”
zajęła na szczeblu wojewódzkim II miejsce.
Zakończenie roku szkolnego
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klasy trzeciej
gimnazjum odbyła się 25 czerwca. Absolwenci z najlepszymi
świadectwami zostali nagrodzeni książkami ufundowanymi przez
Radę Rodziców. Prymus szkoły – Adam Trojok i Najlepsza
Uczennica Gimnazjum – Paulina Pluder otrzymali nagrody
pieniężne ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
w Żędowicach. Uczniowie kończący gimnazjum przedstawili
ciekawy, pełen humoru program artystyczny. Następnego dnia
Dyrektor szkoły wręczyła nagrody uczniom pozostałych klas.
Najlepszym Uczniem w pierwszym etapie edukacyjnym została
Natalia Mrohs, a w drugim etapie (klasy IV-VI) – Olivia Kopyra.

Szkolny Konkursu Recytatorski
„Pamiętajcie o ogrodach” – takie było motto tegorocznego
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nim udział 26
uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie recytowali
wiersze, których tematem była przyroda oraz związane z nią
refleksje i emocje. Jury po wysłuchaniu wszystkich recytacji
przyznało następujące miejsca:
w kategorii klas I – III
I miejsce – Kinga Marek, II miejsce – Natalia Mrohs, III miejsce –
Nicole Majnusz. Wyróżnienie za samodzielnie napisany
i przedstawiony wiersz – Weronika Kozioł.

Wakacje
Pierwszy tydzień wakacji dzieci miały możliwość skorzystać z wielu
atrakcyjnych wyjazdów: Park Wodny w Tarnowskich Górach,
Stadnina koni w Doryszowie, Kręgielnia w Kolonowskiem, Kino
w Opolu, Kopalnia Guido w Zabrzu.
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Wieś kontra wieś
W dniach 11-12 lipca po raz kolejny odbył się festyn "Wieś kontra
wieś" tym razem w Kielczy. Głównym partnerem imprezy był zespół
Somer, który obchodził 25-lecie swojej działalności. Na boisku LKS "
Naprzód Kielcza" zebrali się licznie mieszkańcy całej gminy
oraz miejscowości ościennych. W sobotę wieczorem odbyła się
zabawa taneczna z gwiazdą wieczoru zespołem Somer
oraz gościnnie występującym zespołem MIKADO, zabawa trwała
do białego rana. W niedziele świętowanie rozpoczęło się meczem
Kielcza vs. Żędowice o godzinie 15, który zakończył się on wynikiem
3:2 dla Kielczy. W przerwie meczu na scenie wystąpił kabaret
tegorocznych absolwentów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w
Kielczy. W kolejnych godzinach doszło do rywalizacji w konkursach
pomiędzy Sołtysami i ich drużynami. Puchar przechodni po raz
trzeci trafił w ręce Kielczy w wyniku czego w przyszłym roku
Burmistrz Zawadzkiego będzie zmuszony zakupić nowe trofeum,
ponieważ aktualne zostaje u tegorocznych zwycięzców. Jubilaci
zaprosili do udziału Orkiestrę Blaskapelle Świbie oraz znanego
śląskiego prezentera Andrzeja Misia. W czasie festynu OSP Kielcza
przeprowadziła pokaz ratownictwa. Zespół Somer przed występem
przedstawił swoją 25-letnią historię w formie kabaretu, co pozwoliło
widowni na poznanie gwiazdy. Punktem kulminacyjnym kończącym
dwa dni festynu był prezent od Zespołu Somer - widowiskowy pokaz
sztucznych ogni, który na lata pozostanie w pamięci wszystkich
mieszkańców. Do zabawy na najwyższym poziomie przyczyniło się
profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie, zadbali oni również
o to aby uczestnikom nie zabrakło siły na zabawę poprzez
zapewnienie zaplecza gastronomicznego. Dziękuję zespołowi
Somer za pomoc w organizacji oraz przednią zabawę, zespołowi
MIKADO, mieszkańcom za liczne przybycie, Burmistrzowi
Zawadzkiego Mariuszowi Stachowskiemu oraz GOSiT.
Sołtys Kielczy Jan Czanguleit

Zakończono prace budowlane na ul. Powstańców Śl
W pierwszych dniach sierpnia br.
zakończono prace budowlane
na ul. Powstańców Śl. w Zawadzkiem.
Prace miały za zadanie wymianę
tradycyjnej sieci ciepłowniczej na sieć
składającą się z nowoczesnych rur
preizolowanych. Inwestycja ta jest
prowadzona dwuetapowo. Pierwszy etap
(realizacja 2015 r.) obejmowała wymianę
sieci po wysokich parametrach od bloku nr 3
do bloku nr 17, następny etap będzie
obejmował odcinek od bloku nr 3 w kierunku
szkoły
podstawowej (zadanie będzie
kontynuowane w następnych latach).
Inwestycja ta pozwoli spółce ograniczyć
na tym odcinku sieci straty ciepła w okresie

grzewczym. Straty te nie powinny
przekraczać 15 % (dyrektywa Urzędu
Regulacji Energetyki).
Dziękujemy mieszkańcom
za wyrozumiałość w czasie prowadzenia
inwestycji a za wszelkie niedogodności
komunikacyjne przepraszamy.

Z A W- K O M

Zakład Gospodarki Komunalnej
„ZAW-KOM” Sp. z o.o.
47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2
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XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
W tym roku Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna filia w Kielczy przyłączyła się
do Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom, tj. akcji organizowanej cyklicznie
przez Fundację Cała Polska Czyta
Dzieciom. Dzień Wielkiego czytania został
przygotowany w Dniu Dziecka. MiGBP filia
w Kielczy korzystając z uprzejmości
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Kielczy przygotowała przedsięwzięcie
popularyzujące czytelnictwo
oraz niespodziankę w postaci występów
iluzjonisty. Po przywitaniu Wszystkich gości
i życzeniach złożonych pod adresem licznie
zgromadzonych uczniów i przedszkolaków,
do czytania zostali zaproszeni: Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski, który
wierszem Juliana Tuwima „Lokomotywa”
rozpoczął wspólne czytanie dzieciom,
Dyrektor Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego
Pani Gabriela Gosztyła, która czytała
książkę Bogusława Michalca „Cyrk
przyjechał”, Ksiądz Proboszcz Jan Wypior
opowiadanie z książki „Bajki – nie bajki”
autorstwa ks. Andrzeja Zwolińskiego,
Dyrektor Publicznego Przedszkola Pani
Wiesława Stępień czytała książkę „Jeżyk
i przyjaciele” również autorstwa Bogusława
Michalca, a Dyrektor Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej Pani Joanna Spałek
fragmentem „Małego Księcia” Antoine’a de
Saint – Exupéry’ego zakończyła część
czytelniczą. Następnie dzieci miały okazję

zapoznać się ze sztuką magii. Zadziwione
i uśmiechnięte buzie, nie tylko
przedszkolaków, podziwiały występ artysty.
Iluzjonista przedstawił wiele magicznych
sztuczek i trików. Zapraszał również dzieci
do wspólnych „czarów”.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze
i w kontakcie z książkami. Mamy nadzieję,

że choć w części udało nam się zrealizować
cel przewodni tej akcji, czyli obudzić
w d z i e c i a c h m i ł o ś ć d o l e k t u r y.
Ta fantastyczna impreza była efektem
współpracy Biblioteki Publicznej filii
w Kielczy z Zespołem SzkolnoGimnazjalnym w Kielczy. Warto było
zobaczyć uśmiechnięte twarze dzieci.

Tajemniczy klient- Alkohol Stop Nieletnim

Z inicjatywy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zawadzkiem, w placówkach
spożywczych i gastronomicznych –
prowadzących sprzedaż i
podawanie
napojów alkoholowych – przeprowadzono
program interwencyjno – kontrolny pod
hasłem „Zakup kontrolowany”.
Było to badanie typu „Tajemniczy klient”, –
który jest techniką obserwacji niejawnej,
w trakcie, której wykonawca wciela się
w rolę potencjalnego klienta. Sposób ten
pozwala na ocenę punktów sprzedażowych
pod kątem dostępności alkoholu dla osób
nieletnich. W działaniach tych uczestniczyła
osoba pełnoletnia, jednak
z pozoru,
wyglądu i zachowania przypominająca
osobę małoletnią.
Badanie przeprowadzono w 23
placówkach, sklepach i lokalach
gastronomicznych.
W 7 badanych
punktach spożywczych i gastronomicznych
sprzedano alkohol osobie, która posiadała
ukończony 18 – sty rok życia (dlatego
w świetle prawa, jako pełnoletni, nie łamie

prawa), jednak jej wygląd i zachowanie
budziło uzasadnione wątpliwości, jeżeli
chodzi o wiek.
Sprzedaży alkoholu odmówiono
w 16 punktach sprzedaży, prosząc
o okazanie dowodu tożsamości.
W punktach tych sprzedawcy otrzymali
Certyfikat Rzetelnego Punktu Sprzedaży.
Kolejnym etapem tego programu było
przeprowadzenie szkolenia dla
sprzedawców napojów alkoholowych pod
hasłem „Praktyczne porady”. W ramach
szkolenia poinformowano nt. kar
wynikających z obowiązujących przepisów
oraz udzielono porad dotyczących
asertywnej sprzedaży alkoholu. Omówiono
też zachowanie sprzedawcy i klienta
wynikające z przeprowadzonego badania.
Każdy punkt i sprzedawca otrzymał
materiały szkoleniowe „Praktyczne
porady”, aby mógł na bieżąco uzupełnić
swoją wiedzę i pozbyć się wątpliwości, jak
stosować obecne prawo.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
przewiduje dwie sankcje w przypadku

stwierdzenia złamania zakazu sprzedaży
alkoholu osobom nieletnim. Jedna z nich
to sankcja administracyjno- prawna
polegająca na cofnięciu zezwolenia
n a sp r ze d a ż a l k o h o l u n a d r o d ze
administracyjnej. Druga jest uruchamiana
na podstawie przepisów karnych i dotyczy
orzeczenia kary za popełnione
przestępstwo, tzn. sprzedaż alkoholu
nieletnim.Podmiot posiadający zezwolenie
ma bezwzględny obowiązek respektowania
tego zakazu, który ustawodawca
wprowadził z ważnych przyczyn
społecznych. W ten sposób właściciel
zezwolenia na sprzedaż musi zadbać
o to, aby podległy mu personel respektował
wspomniany zakaz. Z uwagi na dobro
młodzieży, respektowanie tego prawa jest
przedmiotem starań coraz większej liczby
osób zaangażowanych w życie społeczne.
Niestety, jak wykazały przeprowadzone
badania, kilku sprzedawców łamie przepisy,
pomimo groźby utraty koncesji. To jednak
jeszcze nie koniec tego typu akcji na terenie
naszej gminy.

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom
i Znajomym za wyrazy współczucia, kondolencje oraz udział
w uroczystości pogrzebowej naszego kochanego Ojca i Dziadka
śp. Karola Scholz
składają syn i córki z rodzinami
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Wakacje z GOSiT-em
W związku z trwającym sezonem
wypoczynkowym dzieci i młodzieży,
Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki
w Zawadzkiem przygotował szereg spotkań
i warsztatów dla najmłodszych i nie tylko.
Przez cały okres wakacji odbywają się
warsztaty plastyczne pod kierunkiem
Bożeny Wanat, nie brakuje również zajęć
muzyczno-ruchowych, które prowadzi
Małgorzata Rabicka. W każdy poniedziałek
odbywają się zajęcia z elementami jogi dla
pań, pod hasłem „Sprawna w każdym
wieku”. Pani Małgorzata Rabicka
popularyzuje także aktywne spędzanie
wolnego czasu wśród dzieci. Pod jej
kierunkiem odbywają się zajęcia taneczne
w przedszkolach pn. „Roztańczone stopy”.
W trakcie tych zajęć dzieci uczestniczą
w tworzeniu podstawowych układów
choreograficznych, rozwijają słuch
muzyczny i wyczucie rytmu.
W przedszkolach prowadzone są również
zajęcia wokalne przez Monikę Skibińską.
W każdy wtorek lipca w kinoteatrze
odbywały się warsztaty haftu i robienia
na drutach. Tajniki zanikającego rękodzieła
objaśniały panie Halina Wiertel, Magdalena
Jagoda, Hildegarda Werner i Elfryda Dykta.

19 lipca na basenie letnim
w Zawadzkiem odbyło się spotkanie dla
dzieci. Dzieci korzystające z basenu miały
możliwość uczestniczenia w grach
i zabawach interaktywnych. Uczestnikom
spotkania szczególnie podobała się gra
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LOTTO oraz zabawy z piłką w wodzie.
W sierpniu planowane jest kolejne
spotkanie na basenie letnim. Gry i zabawy
przygotowała Monika Skibińska. Za udział
w zabawach dzieci otrzymały drobne
upominki.
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Regaty kajakowe
W dniu 25 lipca tego roku już po raz
czwarty GOSiT/CIT Zawadzkie oraz
OZ/PTTK Zawadzkie zorganizowali
„Regaty Kajakowe na Stawie” i chociaż
pogoda tak do końca nie była najlepsza,
to w regatach wzięło udział 12 drużyn.
Zawody odbyły się w świetnej atmosferze,
zawodnicy byli dobrze przygotowani,
można powiedzieć „prawie zawodowcy”.
Najlepszą okazała się drużyna „Wiewióry”
zajmując I miejsce, za nimi z II miejscem
usytuowała się drużyna „Staniszczoki”, zaś
III miejsce zajęła drużyna „HULK”.
Organizowane regaty maja na celu
popularyzacje rekreacji wodnej oraz
wdrażanie zasad bezpiecznego
zachowania podczas sportów wodnych.
Wszyscy uczestnicy zapowiedzieli już swój
udział w kolejnych regatach. Organizatorzy
serdecznie dziękują Firmie THIEL za
współpracę w przygotowaniu „Regat
Kajakowych na Stawie”.

Z A W- K O M

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposażonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

UWAGA MIESZKAŃCY KIELCZY
Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. informuje, że roboty budowlane związane z budowę kanalizacji sanitarnej
w m. Kielczy – cz. Północ zostały zakończone w 2014 r.
Wszystkie nieruchomości, które mają możliwość włączenia do kanalizacji sanitarnej powinny zostać włączone. Osoby, które do dnia
dzisiejszego nie złożyły w Spółce wszystkich dokumentów proszone są o ich uzupełnienie. Każde podłączenie domu do kanalizacji bez
zawarcia wspomnianych umów oraz bez przeprowadzenia odbioru technicznego przyłącza będzie traktowane jako nielegalne
podłączenie. Brakujące dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółki, pokój nr 3, tel. 77/4622 153.
SPÓŁKA PRZYPOMINA: OSTATECZNY TERMIN PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO NOWOWYBUDOWANEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ TO WRZESIEŃ 2015 R.

18

Krajobrazy Zawadzkiego

Wiadomości z działalności Klubu Karate Nidan
W dniu 26 czerwca 2015 roku
w Kręgielni „Pod Lasem” w Kolonowskiem
oficjalnie zakończyliśmy sezon szkoleniowy
2014/2015. Po słowie wstępnym Pani
Sabiny przywitaliśmy zaproszonych gości
w osobach: Burmistrza Zawadzkiego
Mariusza Stachowskiego, Z-cy Burmistrza
Dobrodzienia Pana Marka Witka, Dyrektora
oddziału Banku Zachodniego
w Zawadzkiem Pani Karoliny Mońka, Pana
Jakuba Orłowskigo z Firmy Orland, Panów
Dariusza Śmich i Dariusza Pełka z Drukarni
Sil-Veg Druk, Pana Radosława Olczyk
z Firmy Bruktermm, Państwa Krystyny
i Romana Sprancel właścicieli Restauracji
Zielona Oberża z Osieka, Pana Mariusza
Łapot, wszyscy wymienieni są naszymi
Przyjaciółmi dlatego bardzo ucieszyliśmy
się z ich obecności. Następnie Prezes
przedstawił sprawozdanie merytoryczne
z minionego sezonu, po czym głos zabrał
Burmistrz Zawadzkiego, który w ciepłych
słowach podziękował i pogratulował
naszych sukcesów sportowych
i organizacyjnych. W dalszej kolejności
przystąpiliśmy do wręczania nagród,
kolejno: w klasyfikacji kata i kumite,
za wzorową frekwencję, za wywalczenie
1 miejsca w Pucharze Polski, dla trenerów
w podziękowaniu za ich ciężką pracę, dla
nowo powołanych zawodników do kadry
„A”, dla zawodnika za debiut sezonu,
dla przyjaciół klubu za pomoc okazaną
podczas całego sezonu i ufundowanie
nagród podczas zakończenia sezonu.
Pogratulowaliśmy również nowym
posiadaczom czarnych pasów, którzy dwa
dni wcześniej pozytywnie zaliczyli egzamin.
Bardzo miłym akcentem ze strony rodziców
było podziękowanie członkom zarządu
za ich działalność. Po części oficjalnej dla
najmłodszych członków wystąpił
argentyński animator-iluzjonista Cesar
Andres Martines, zabawa była wyśmienita.
Starsi członkowi rywalizowali w grze
w kręgle. Na zakończenie dla wszystkich
czekał ciepły posiłek.
W dniu 24 czerwca 2015 roku w Dojo
Klubu Karate „Bushido” Kędzierzyn Koźle,
odbył się egzamin na stopnie mistrzowskie

Dan. Z naszego klubu do egzaminu
na stopień 1 dan przystąpiły osoby: Elżbieta
Zajdel, Ewa Zajdel i Adrian Pryszcz.
Z wielką przyjemnością i satysfakcją
informujemy, że wszyscy zaliczyli go
pozytywnie. Witamy ich w gronie
posiadaczy czarnych pasów.
W terminie od 13 do 17 lipca w Sopocie
o d b y ł o
s i ę
Międzynarodowe
Seminarium Karate
WKF. Wzięło w nim
u d z i a ł
1 4 3
uczestników z 24
klubów z Polski,
Norwegii i Holandii.
Program szkolenia
o b e j m o w a ł
przygotowanie
zawodników do
zawodów Karate WKF
wyższej rangi w kata
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i kumite, szkolenie sędziowskie i trenerskie
oraz zawody sportowe. Zajęcia prowadzili:
Jaap Smaal 7 dan z Holandii, Robert
Hamara 7 dan z Norwegii, Mirosław
Adamowski 7 dan z Polski. Z naszego klubu
w seminarium uczestniczyli trenerzy
Zbigniew Sworeń, Bartłomiej Barański
i Dariusz Sworeń, zawodnicy Natalia
Szponder i Wiktoria Grejner, cała piątka
mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu
dzięki wsparciu klubu, dotacji Gminy
Zawadzkie i Ozimek oraz sponsorów
(Firma Ring z Krasiejowa, Firma
Bruktermm z Krasiejowa, Bank Zachodni
w Zawadzkiem i Restauracja Zielona
Oberża z Osieka, którym bardzo
serdecznie dziękujemy), na koszt własny
pojechała Marta Majewska.
Uczestniczyliśmy w dwóch pokazach
27 czerwca w Krasiejowie z okazji Festynu
Strażackiego i 19 lipca o okazji Dni Gminy
Dobrodzień.
Zarząd Klubu

Krajobrazy Zawadzkiego

Płonie ognisko i szumią knieje...
Płonie ognisko i szumią knieje,
Drużynowy jest wśród nas.
Opowiada starodawne dzieje,
Bohaterski wskrzesza czas.
O rycerstwie spod kresowych stanic.
O obrońcach naszych polskich granic,
A ponad nami wiatr szumny wieje
I dębowy huczy las.
Już do powrotu głos trąbki wzywa,
Alarmują ze wszech stron,
Staje wiara w ordynku szczęśliwa,
Serca biją w zgodny ton.
Każda twarz się uniesieniem płoni,
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni,
A z młodzieńczej się piersi wyrywa
Pieśń potężna pieśń jak dzwon.

Jerzy Braun
W listopadzie 1918 r. w Tarnowie po raz
pierwszy w harcerskiej piosence
zaszumiały knieje, a głos trąbki wezwał do
powrotu. Za 4 lata będzie więc 100-tna
rocznica jej powstania. Chciałabym zatem
przybliżyć młodzieży harcerskiej i nie tylko
autora piosenki „Płonie ognisko i szumią
knieje” Jerzego Brauna oraz opisanego
w niej tarnowianina – drużynowego –
gawędziarza- bohatera wojny 1920 r.
Jerzy Braun urodził się w 1901 r.
w Tarnowie. Uczęszczał do II Gimnazjum
im. Hetmana Jana Tarnowskiego, w którym
istniała prężnie działająca III Drużyna
Harcerska im. Michała Wołodyjowskiego.

Drużynowym był właśnie J. Braun. 17-letni
świetny uczeń z charyzmą przywódcy,
poeta, kompozytor, mistrz obozowej
piosenki. I właśnie w pewien deszczowy
i ponury dzień, układając w domu program
kolejnej zbiórki, wystukał na pianinie
melodię do wcześniej napisanych słów
„Płonie ognisko…”Wkrótce piosenka
weszła do stałego repertuaru Polaka, bez
względu na wiek, płeć, poglądy polityczne
czy okoliczności nie mające nic wspólnego
ze skautowskim rodowodem. Śpiewamy ją
na harcerskich obozach, na rajdach
turystycznych, na imieninach u cioci, na
jubileuszu firmy. Zawsze i wszędzie,
co sprawia, że niekiedy druh Jerzy
„przewraca się w grobie”.
Braun napisał kilkadziesiąt piosenek, lecz
harcerze najbardziej zaakceptowali
tę właśnie. Może dlatego, że taka
melodyjna, nastrojowa i cudownie oddaje
klimat harcerskiego obozu i ogniska. Dalszy
życiorys druha Jerzego to funkcja
komendanta hufca tarnowskiego, udział
w wojnie 1920 r. Jako żołnierz został
odznaczony Krzyżem Walecznych, którego
nie odebrał twierdząc, że spełnił tylko swój
obowiązek. W swoim życiu był redaktorem,
pisarzem, żołnierzem Armii Krajowej,
wreszcie w 1945 r. przewodniczącym
konspiracyjnej Rady Jedności Narodowej
i ostatnim Delegatem Rządu RP na kraj.
Aresztowany, skazany na dożywocie,
zrehabilitowany. Wielokrotnie odwiedził
ośrodki polonijne w dziesiątkach krajów.
Wszędzie witano go jako autora „Płonie
ognisko…” i wszędzie ta piosenka otwierała
mu drzwi i serca. Zmarł nagle 17 X 1975 r.
w Rzymie i tam został pochowany. Obecnie
Jerzy Braun spoczywa w Alei Zasłużonych
na Powązkach.
Kim był opisany w piosence najsłynniejszy
polski drużynowy – gawędziarz? Nazywał

się Władysław Wodniecki. Żył w latach
1898-1920 r. Był drużynowym sławnej
tarnowskiej „trójki” i znakomitym
gawędziarzem. Autor piosenki Jerzy Braun
słuchał jego gawęd jeszcze jako zastępowy
i po latach tak je wspominał.
„Płonęło ognisko, wiara zasiadała kołem,
słuchając z lubością trzeszczenia smolnych
gałęzi i pijąc jak haszysz rozkoszny zapach
snującego się dymu. Druh Władek
Wodniecki rozpoczynał gawędę o dawnych
czasach. O Grunwaldzie lub Kircholmie,
o ratownictwie, czy obowiązkach
wartownika, o cnotach i dyscyplinie
harcerskiej.
Wodniecki musiał opuścić Tarnów
oskarżony o obrazę austriackiego Domu
Panującego. Powiesił w szkole portret
Najjaśniejszego Pana głową w dół. Maturę
zdał w Krakowie w 1919 r. Ukończył
z pierwszą lokatą Szkołę Podchorążych
w Wa r s z a w i e . Wa l c z y ł w w o j n i e
na pancerniku „Śmiały”, otrzymał krzyż
Wirtuti Militari. Zginął 24 IX 1920 r.
w Sokółce pod Białymstokiem.
W Tarnowie ani nigdzie indziej jego imienia
nie nosi żadna szkoła, ani ulica. Władysław
Wodniecki żyje w piosence choć absolutnie
anonimowo. To właśnie on do dziś
opowiada nam starodawne dzieje.
Autor przeboju Jerzy Braun od 96 lat
integruje Polaków przy ognisku
i biesiadnym stole. Ma w Tarnowie swoją
ulicę, a na Domie, w którym mieszkał tablicę
pamiątkową, że właśnie tu powstała polska
h a r c e r s k a p i e ś ń w s z e c h c z a s ó w.
W październiku br. minie 40-lecie jego
śmierci. Mam nadzieję, że przywołani
niniejszym wspomnieniem druhowie będą
godnym przykładem do naśladowania,
w obecnie działającym harcerstwie.
Dawna druhna

Uczczono rocznicę wybuchu powstania
Nie tylko w stolicy
pamiętano o rocznicy
wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Powstańców uczczono
także w Zawadzkiem.
O godz. 17.00, czyli
w godzinę wybuchu
powstania, zawyły syreny
w całej gminie. Przed południem
przedstawiciele władz samorządowych
złożyli kwiaty i zapalili znicze przy
pamiątkowej tablicy w zawadczańskim
parku. Uczczenie poległych powstańców
to nie tylko okazja do wspomnień
i przywołanie wydarzeń historycznych,
ale także przypomnienie, że walczącym za
Ojczyznę należy się cześć i szacunek,
niezależnie od wyniku walki.
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Przeżyjmy to jeszcze raz...
- fotorelacja z obchodów Dni Gminy Zawadzkie 2015 r.
Piątek 19 czerwca - finał Plebiscytu na najlepszego sportowca, trenera 2014 r. i osobowość sportową Gminy Zawadzkie

Stypendyści, nagrodzeni i laureaci plebiscytu

Stypendystka

Piątek 19 czerwca - rodzinne popołudnie przed kinoteatrem
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Krajobrazy Zawadzkiego
Sobota 20 czerwca - turniej Sympatyków Piłki Ręcznej

Sobota 20 czerwca - impreza na stadionie

Sobota 20 czerwca - gwiazda wieczoru Kabaret Młodych Panów
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Krajobrazy Zawadzkiego
Niedziela 21 czerwca - imprezy towarzyszące

Niedziela 21 czerwca - Wielka Parada Zawadczańska
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Krajobrazy Zawadzkiego
Niedziela 21 czerwca - impreza na stadionie

Niedziela 21 czerwca - gwiazda wieczoru zespół Oberschlesien

Więcej zdjęć na stronie www.zawadzkie.pl
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Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom
za wsparcie tegorocznych obchodów Dni Gminy Zawadzkie 2015.
Dzięki Państwa hojności i ofiarności mogliśmy radośnie bawić się
i świętować podczas corocznego święta naszej gminy.
Jednocześnie wyrażamy nadzieję na dalszą owocną współpracę,
która przyczyni się do umocnienia Państwa pozytywnego wizerunku,
pozycji rynkowej, zwiększenia prestiżu społecznego
i stanie się źródłem sukcesów w realizacji założonych planów.
Życzymy dalszych sukcesów
oraz wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.
Tegoroczne Dni Gminy Zawadzkie odbyły się dzięki wsparciu:
14.MŁYN THIEL- Alfred Thiel
15.TALENT KAJAKI – Bracia Kurek
16.DZIKA CHATA – Grzegorz Hajduk
17.SKLEP,,MARKO’’
18.BIURO RACHUNKOWO-UBEZPIECZENIOWE ,,INPLUS’’
19.,,ELPAS’’- PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOPRZEMYSŁOWO-HANDLOWE, JERZY GAMBUŚ
20.NEOPUNKT ZAWADZKIE
21.,,BUDOWLANIEC’’- RAFAŁ NIESMAK
22.„PIZZERIA CROSSROADS” Kolonowskie
23.AVON
24.SKLEP MIĘSNY PANA PYKI
25.SKLEP MIĘSNY PAŃSTWA NEUMANN

1.ZAW-KOM ZAWADZKIE
2.BANK SPÓŁDZIELCZY ZAWADZKIE
3.BANK ZACHODNI WBK 1 oddział w Zawadzkiem
4.,,INŻBUD’’- TOMASZ TREPKA
5.DYSKOTEKA BORA BORA
6.RESTAURACJA ,,KORONA’’ – LILA GUZY
7.,,Z&R’’ŻĘDOWICE
8.FIRMA ,,BEST CAR ‘’ZAWADZKIE- ERNEST PIECUCH
9.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA,, HUTNIK’’ ZAWADZKIE
10.MŁYN BOMBELKA - Wojciech Orłowski
11.CENTRUM OGRODNICZE IZMAR
12.DREWMAR - Mariusz Jerominek
13.MŁYN BOMBELKA - Wojciech Orłowski

Burmistrz Zawadzkiego oraz Rada Sołecka Wsi Żędowice
zapraszają na Dożynki Gminne 5-6 września 2015 r.
(impreza odbędzie się na boisku sportowym przy ul. Stawowej w Żędowicach)
PROGRAM DOŻYNEK
SOBOTA 05.09.2015
20.00 - Dyskoteka
NIEDZIELA 06.09.2015
15.00 – Nabożeństwo Dziękczynne w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Żędowicach
15.30 – Korowód Dożynkowy – przejście od Kościoła na boisko.
16.15 – Otwarcie Dożynek przez Burmistrza Zawadzkiego
16.20 – Część artystyczna w wykonaniu uczniów ZSG w Żędowicach
17.00 – Kabaret Joanny Bartel
18.30 – Występ orkiestry dętej z Żędowic
19.00 – Recital Olivii Turek
19.30 – Występ zespołu Karpowicz Family
21.00 – Zabawa z zespołem ATRIO
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Rozmaitości
„Zgadnij, gdzie to jest?”

Kącik kucharski - Wakacyjne smaki

Gdzie znajdują się przedstawione na zdjęciu fragmenty
budynków. Podpowiadamy, że każde zdjęcie zrobione zostało
w jednej z miejscowości naszej gminy. Na odpowiedzi czekamy
do końca wakacji, do dnia 31 sierpnia. Można dostarczyć
je osobiście do Urzędu Miejskiego pok. 101, pocztą lub mailowo
na adres promocja@zawadzkie.pl. Na zwycięzcę czeka nagroda.

Minestrone - klasyczna włoska zupa jarzynowa
1/2 szklanki białej suchej fasoli
1 mały por
gałązka selera naciowego (ewentualnie ćwierć korzenia selera)
1 duża cebula
1 duża marchewka
1/4 główki włoskiej kapusty
2 duże pomidory
2 średnie ziemniaki
natka pietruszki
liść laurowy
kilkanaście listków bazylii
4 łyżki oliwy
2 garście makaronu
Umytą fasolę zalać na noc 2 litrami przegotowanej zimnej wody.
Marchew, ziemniaki i seler pokroić w kostkę. Por, kapustę i cebulę
grubo poszatkować. Fasolę gotować w wodzie, w której
się moczyła, po 30 min dodać warzywa. Gotować razem 10 min.
Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, usunąć pestki i pokroić, natkę
i bazylię posiekać i wszystko to dorzucić do garnka z fasolą.
Gotować jeszcze 10 min. Makaron ugotować, odcedzić, dodać
do zupy. Na talerzach zupę posypać świeżo startym parmezanem.

1

2

Klopsiki szwedzkie z sosem koperkowym
650 g mielonej wołowiny
500 g mielonej wieprzowiny
1 duża posiekana cebula
2/3 szklanki bułki tartej
1 i 1/2 szklanki śmietanki 30 proc.
1 pęczek posiekanego świeżego koperku
3 łyżki kwaśnej śmietany 22 proc.
120 g masła klarowanego
sól
pieprz
Klopsiki: tartą bułkę namoczyć w 1 szklance śmietanki. Na 2-3
łyżkach masła przesmażyć na złoto cebulę. W misce wymieszać
cebulę z namoczoną bułką tartą, dodać mięso, 1 łyżkę posiekanego
koperku, sól i pieprz, wymieszać i uformować 1,5 cm kulki. Smażyć
klopsiki partiami na rozgrzanym maśle na średnim ogniu, obracając
je od czasu do czasu, aż będą złocistobrązowe ze wszystkich stron.
Sos: na to samo masło, na którym smażyły się klopsiki, wlać 2/3
szklanki wody i zredukować o połowę. Dolać pozostałą śmietankę
i całą kwaśną śmietanę, chwilę gotować. Zdjąć z ognia, dodać
pozostały koperek, wymieszać. Klopsiki podawać z sosem.

3

Amerykańskie ciasteczka z białą czekoladą
150 g masła
150 g cukru
30 g kakao
150 g maki pszennej
1 duże jajko
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
1 łyżeczka esencji waniliowej
200 g białej czekolady, grubo posiekanej, lub groszków z białej
czekolady
Mąkę przesiać, dodać proszek do pieczenia, sól, kakao i dokładnie
wymieszać. W misce utrzeć masło z cukrem na puszystą masę.
Dodać jajko, esencję waniliową i ucierać mikserem przez ok. 2
minuty. Następnie wsypać mąkę, po 1/3 porcji naraz i mieszać do
połączenia składników. Dodać kawałki czekolady i wymieszać je z
ciastem. Za pomocą łyżki nakładać na blachę porcje ciasta
wielkości dużego orzecha włoskiego, zachowując 5 cm odstępu.
Lekko spłaszczyć każdą kulkę ciasta. Piec ok. 15-17 minut (ciastka
powinny być nadal miękkie, ale upieczone).

Humor
Po wakacjach Jasiu opowiada kolegom:
- Mówię wam, było rewelacyjnie. Jaka prędkość, jakie wrażenia.
Jadę na słoniu, patrzę za mną pantera, gepardy.
- I co zrobiłeś?
- Nic, karuzela stanęła i zszedłem.
Żona mówi do męża:
- Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
- Łyżwy załóż.
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Wakacyjne kolorowanki
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Zagadki na wakacyjny wieczór
WARTO ZOBACZYĆ
Do diagramu należy wpisać wykropkowane nazwy miejsc i obiektów
wartych zobaczenia. Litery z kolorowych pól, uporządkowane
od 1 do 14, utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
5) Kocia …, zespół przyrodniczo-krajobrazowy (220 m. n.p.m.).
6) … Śląska, duży obszar w południowo – zachodniej Polsce.
7) … ewangelicki w Ozimku, zabytek klasy zerowej.
9) Srebrne …, rezerwat leśny w okolicach Dębskiej Kuźni.
11) zabytkowy … miejski w Dobrodzieniu.
13) Krzyżowa … , wieś w gminie Ozimek (lub … Małej Panwi)
14) … leśne „Płaszczyzna”
15) Zawadzkie lub Kolonowskie
16) Obszar Chronionego Krajobrazu … Stobrawsko – Turawskich.
Pionowo:
1) … Opolska, z obszarem Krainy Dinozaurów.
2) … Hutniczy Kolonowskie – Zawadzkie, akwen z licznymi
urządzeniami hydrotechnicznymi.
3) … Srebrne, akwen.
4) … w Kielczy, prawdopodobnie z najstarszym dzwonem
na Śląsku.
8) oleski lub strzelecki, zarządzany przez starostę.
10) … leśna „Błażkowa”, nazwana także Aleją Dębową.
11) … Colonny, obok kościoła w Kolonowskiem.
12) … Dinozaurów.
15) … wodny u Thiela w Żędowicach.
JOLKA
Objaśnienia podano w przypadkowej kolejności. W diagramie ujawniono wszystkie
niekrzyżujące się litery. Rozwiązanie należy odczytać wzdłuż zaznaczonej linii.
walczy z bykiem podczas corridy
inne osiołka, inne na talerzu
drugi … trylogii Tolkiena nosi tytuł „Dwie wieże”
książkowy – uwielbia czytać
słynny thriller Alfreda Hitchcocka
nimfa z „Balladyny” Słowackiego
małpa lub ochroniarz
narzędzie drwala i kata
żołądek – trefl, dzwonek - ?
kłujący chwast
„ … z łabędziem”, obraz Leonarda da Vinci
urządzenie do opiekania pieczywa
WYKREŚLANKA
Z rzędów i kolumn diagramu należy
wykreślić 27 przedstawicieli flory i fauny
występującej na obszarze Krainy
Dinozaurów. Można je odczytać poziomo
i pionowo, zarówno wprost, jak i wspak,
czyli od prawej do lewej i od dołu do góry.
Nieskreślone litery, czytane rzędami,
złożą się na dwuwyrazowe rozwiązanie.
BĄCZEK
BOCIAN
BÓBR
CYRANKA
CZERMIEŃ
DĄB
KRWAWODZIÓB
ŁABĘDŹ
MEDUZA
MODRZEWNICA
OKOŃ
PAPROTKA

PLISZKA
PŁASKONOS
ROSICZKA
RUTEWKA
SKRZYP
RYBITWA
SOSNA
STORCZYK
ŚWIERK
TURZYCA
WAWRZYNEK
WIDŁAK
WYKA
ZIMORODEK
ŻURAW

Rozwiązanie zagadek można znaleźć na stronie internatowej LGD Kraina Dinozaurów - http://www.krainadinozaurow.pl/
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Tak było, tak jest

Wakacyjnym szlakiem kapliczek i krzyży przydrożnych
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Kapliczka przy ul. Ziai (14)
Murowana, otynkowana, z 4-spadowym daszkiem. W środku - figurka Matki
Boskiej. Na kapliczce widnieje napis w języku polskim i niemieckim: "Matko
Pięknej Miłości - Mutter der Schönen Liebe". Wybudowana w 1934 r. przez Franza
Przondziono w dowód wdzięczności za powodzenie i pomyślny rozwój jego
gospodarstwa. Do lat 50. XX w. do kapliczki na nabożeństwa zmierzały z Żędowic
procesje z księdzem (do czasu kiedy władze zakazały tych procesji). Co roku są
przy niej odprawiane majowe nabożeństwa pojednania - w języku polskim
i niemieckim. Jest to jedyna na naszym terenie kapliczka, z którą wiąże się
legenda - o ukrytym skarbie. Według niej pan na Koszęcinie, wracający z dalekiej
podróży, zaskoczony przez powódź, postanowił przeczekać ją na Świerkli
w samotnej chatce. Wody ustępowały powoli, a zniecierpliwiony opóźnieniem
podróżny w dalszą drogę zamierzał wyruszyć bez dużego bagażu i kosztowności,
które miał przy sobie. Zakopał je pod osłoną nocy, a właścicielowi domku polecił
wybudować drewnianą kapliczkę, która miała wskazywać właściwe miejsce. Pan
po swój skarb nigdy już nie powrócił, natomiast w okolicy kapliczki zaczęło
straszyć. Jeden z następnych właścicieli chatki, po długich namysłach,
postanowił wyburzyć drewnianą kapliczkę, a w jej miejsce postawić nową,
murowaną. Po jej poświęceniu w okolicy przestało straszyć, a właścicielowi chatki
i gospodarstwa zaczęło się powodzić znacznie lepiej.
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Z historią wszystkich kapliczek i krzyży mogą się Państwo
zapoznać w „Przewodniku po kościołach, kapliczkach
i krzyżach przydrożnych Gminy Zawadzkie. Przewodnik można
odebrać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój 101.
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Krzyż przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Żeromskiego (15)
Kamienny krzyż na zwężonym cokole w 1936 r. postawił na swoim polu, przy
drodze prowadzącej do Zawadzkiego, Edward Spik. W środku cokołu
zamurowany został spis członków jego rodziny i przodków.
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Sport
Piłka ręczna
Zmiana towarzystwa
Po przegranych 1 bramką barażach o wejście do I ligi w nowym
sezonie nasza drużyna będzie miała nowe towarzystwo. Na prośbę
kierownictwa drużyna została przeniesiona do grupy śląskiej. W tej
grupie spotka się z mniejszą ilością drużyn oraz będą krótsze
wyjazdy. Będzie to miału duży wpływ na koszty utrzymania drużyny.
Przygotowania do rozgrywek pod okiem Łukasza Morzyka drużyna
rozpocznie 4 sierpnia we własnej hali. Nie jest planowane
zgrupowanie. W okresie przygotowawczym drużyna rozegra kilka
spotkań jeszcze do tej pory z nieustalonymi przeciwnikami.
22.08.2015 r. planowany jest udział w turnieju w Dzierżoniowie.
Te r m i n a r z r o z g r y w e k b ę d z i e z n a n y 1 7 . 0 8 . 2 0 1 5 r.
po przeprowadzeniu losowania. Kadra drużyny po stracie
najskuteczniejszego strzelca Łukasza Płonki została kadrowo
wzmocniona doświadczonym Marcelem Migałą. Ten 32 letni
zawodnik występował m.in. w Zagłębiu Lubin oraz Gwardii Opole.
Kadrę zasili również 27 letni Łukasz Szlingier, który grał
w ekstraklasowej drużynie Powenie Zabrze (obecnie Górnik),
a ostatnio w I ligowej Spójni Gdańsk. Rokowania przed sezonem są
dobre. Poziom nowej grupy wydaje się niższy, jednak planowany
awans do I ligi należy udowodnić na boisku.
Srebrne medale na Olimpiadzie Młodzieży
Trenowana przez Łukasza Morzyka, pod kierownictwem
Adriana Sowińskiego reprezentacja Opolszczyzny, składająca
się z zawodników ASPR Zawadzkie (7 zawodników), Gwardii Opole
(6) oraz UKS Olimpu Grodków (3) w dniach 9-12 lipca 2015 r. wzięła
udział w finałach Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która
odbyła się w Łodzi. Reprezentacja Opolskiego była największą
niespodzianką turnieju. W eliminacjach nie miała równych. W swojej
grupie pokonała kolejno: Pomorskie 22:17, Wielkopolskie 22:18
oraz Warmińsko-Mazurskie 19:17. W ćwierćfinale pokonała
reprezentację Śląska 25:18 a w półfinale Świętokrzyskie 25:22.
Dopiero w finale uznali wyższość reprezentacji Małopolski ulegając
20:26. Najlepszym prawoskrzydłowym został uznany zawodnik
ASPR Zawadzkie Adam Wacławczyk. Ponadto w reprezentacji
występowali jeszcze: Bartosz Witkowski, Grzegorz Hentschel,
Kamil Mann, Piotr Damas, Michał Chromny oraz Adam Kalinowski.
Jest to duży sukces reprezentacji,
której trzon stanowili
wychowankowie naszej drużyny ASPR Zawadzkie.
Piłka nożna
Trudna sytuacji w Stali Zawadzkie
W zakończonych rozgrywkach ligi okręgowej drużyna Stali
Zawadzkie gościła tylko przez jeden sezon Status drużyny ligi
okręgowej mogła uratować w ostatnich meczach. Traciła punkty
i niestety nie zdołała się uratować. Aktualna sytuacja nie jest wesoła.
Kadrowo drużyna jest w rozsypce. Młody zarząd ma całą masę
problemów. Młody trener Janusz Foks wspólnie z zarządem
na czele którego jest Mariusz Kopyto robi wszystko by wystartować
w sezonie 205-2016 w rozgrywkach klasy A. Rozgrywki
młodzieżowe nie są zagrożone. Wszystkie drużyny, które
uczestniczyły w rozgrywkach w minionym sezonie wg zapewnień
członka zarządu Michała Szostoka wystartują. Zajęcia treningowe
wznowione zostaną w sierpniu. Rozpoczęcie rozgrywek planowane
jest na 22.08.2015 r. Aktualnie wiele rzeczy jest jeszcze
niewiadomych, dlatego do tematu wrócimy w następnym numerze
Krajobrazów. Poniżej zamieszczamy tabele zakończonych
rozgrywek sezonu 2014-2015 w których brały udział drużyny
z naszej gminy.
Liga Okręgowa grupa 2
1. LZS Kup
30
70
67:27
2. KS Krasiejów
30
65
88:34

3. LZS Proślice
4. LZS Starościn
5. LZS Żubry Smarchowice Śl.
6. LZS Burza Lipki
7. KS Unia Kolonowskie
8. LKS Źródło Krośnica
9. LZS Rybna
10. LKS Silesius Kotórz Mały
11. LKS Naprzód Jemielnica
12. LZS Chrząstowice
13. LKS Start Siołkowice
14. SSKS Stal Zawadzkie
15. KS Start Dobrodzień
16. GKS Widawa Wilków

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

55
50
48
47
46
42
42
41
39
34
33
31
28
11

85:49
55:44
54:49
51:48
63:43
45:39
73:74
49:56
57:55
41:45
38:60
58:88
33:51
11:106

Kl. B seniorów grupa 7
1. LKS Mokre Łany
2. LZS Błękitni Jaryszów
3. LZS Poręba
4. LKS Czarni Kalinów
5. LZS Olszowa
6. LKS Plon Błotnica
7. LZS Kadłubiec
8. LKS Błękitni Rozmierz
9. LKS Naprzód Kielcza
10. LZS II Piotrówka
11. LZS Zimna Wódka
12. LKS Roźniątów
13. LKS Tęcza Szymiszów
14. LKS Rzemiosło Dziewkowice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

64
63
59
55
50
39
36
34
29
27
22
20
12
10

99:29
97:27
70:35
74:46
85:48
70:74
71:66
61:70
48:56
49:68
40:75
34:59
21:109
40:103

II liga juniorów starszych gr. 1
1. LKS Jedność Rozmierka
2. KS Start Dobrodzień
3. LKS Hetman Byczyna
4. SKF Tor Dobrzeń Wielki
5. ULKS Orzeł Źlinice
6. LZS Starościn
7. LZS Kup
8. LZS Radawie
9. LZS Piotrówka
10. SSKS Stal Zawadzkie
11. LKS Sokoły Bierdzany
12. GKS Komprachcice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

52
44
41
40
33
29
28
27
27
26
24
5

88:20
73:44
52:32
40:36
52:52
54:47
47:58
40:46
32:62
58:51
31:76
10:59

II liga trampkarzy gr. 1
1. KS Małapanew Ozimek
2. LZS Swornica Czarnowąsy
3. LKS Ligota Oleska
4. KS Start Dobrodzień
5. GZ LZS Śląsk Łubniany
6. SSKS Stal Zawadzkie
7. LKS Polonia Karłowice
8. KS Krasiejów
9. LKS Ligota Turawska
10. LKS Silesius Kotórz Mały
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Tenis stołowy
Rewizyta w Niemczech
W roku 2014 w Zawadzkiem został rozegrany turniej tenisa
stołowego o Puchar Burmistrza Zawadzkiego. Brała w nim udział
m.in. reprezentacja klubu TSV Watenbüttel, w której trenuje nasza
była zawodniczka Joanna Jerominek. W I dekadzie lipca nasi
zawodnicy wyjechali z rewizytą. Gospodarze naszą ekipę przyjęli
bardzo serdecznie. Przygotowali bardzo interesujący program
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pobytu. Zwiedzili historyczne miasto Braunschweig, kopalnię
miedzi oraz kilka innych ciekawych miejsc. Również spotkania
z miejscowymi zawodnikami miały bardzo miły przebieg. Został
rozegrany turniej tenisa stołowego, w którym prym wiodła nasza
zawodniczka Julia Bartoszek. W kategorii kobiet była najlepsza,
a w kategorii open (kobiet i mężczyzn) zajęła 3 miejsce. Nawiązano
szereg znajomości i wszyscy czekają na kolejne spotkanie.

Antoni Świtała 18223 pkt. 3. Marian Koziorowski (Skat Lubliniec)
18117 pkt. 4.Joachim Hallek (KS Łabędy Gliwice) 16951 pkt. 5. Piotr
Koziorowski (Skat Lubliniec) 16777 pkt. 6. Jan Respondek (DOKiS
Dobrodzień) 16132 pkt. 7. Zdzisław Hajduk (KS Łabędy Gliwice)
16003 pkt. 8. Leon Deptała (Skat Kolonowskie) 15764 pkt. 9.
Franciszek Świtała (GOSiT) 15358 pkt. 10. Paweł Grohs (DOKiS
Dobrodzień) 14739 pkt.

Julia w kadrze Polski
Nasza czołowa zawodniczka Julia Bartoszek znalazła uznanie
w oczach trenerów kadry Polski juniorek. Została powołana
na zgrupowanie kadry, które odbędzie się w dniach 11-20 sierpnia
2015 r. w Gdańsku. Ponadto razem z nowym nabytkiem klubu KTS
MOKSiR Zawadzkie Agatą Paszek wyjadą do Düsseldorfu,
by bronić zdobytych w 2013 i 2014 pierwszych miejsc w grze
drużynowej oraz Julia indywidualnie.

Mistrzostwa Gminy Zawadzkie
W Kielczy, Żędowicach oraz Zawadzkiem corocznie rozgrywane
są Mistrzostwa Gminy. Tegoroczna edycja jest już XVII. W miesiącu
lipcu zostały rozegrane już 2 turnieje. W Kielczy turniej rozegrano
w świetlicy OSP. Zagrało w nim 58 zawodników. Pierwsza trójka
przedstawiała się następująco: 1. Janusz Kosubek 3430 pkt.
2.Jerzy Trzeciakowski (obaj Lech Kędzierzyn Koźle) 2897 pkt. 3.
Jerzy Stachowski (LZS Ligota Dolna) 2793 pkt. W 2 turnieju, który
odbył się w Firmie Bronder w Żędowicach. Udział wzięło 54
zawodników. Najlepszy okazał się zawodnik Skata Lubliniec Marian
Koziorowski, który wręcz zdeklasował rywali wygrywają z wynikiem
4106 pkt. Drugiego zawodnika, którym był Leopold Dybowski
(GOSiT Zawadzkie) wyprzedził o 1173 pkt. Na 3 miejscu podobnie
jak w Kielczy uplasował się Jerzy Stachowski 2558 pkt. Po 2
turniejach sytuacja w klasyfikacji jest bardzo wyrównana,
przedstawia się następująco: 1. Leopold Dybowski (GOSiT) 5683
pkt. 2. Jerzy Stachowski 5351 pkt. 3. Jerzy Trzeciakowski 5029 pkt.
4. Janusz Kosubek 4994 pkt. 5. Marcin Szymski (Victoria Tranzyt
Chróścice) 4801 pkt. Kto zostanie mistrzem zostanie rozstrzygnięte
w turnieju w Zawadzkiem, który zostanie rozegrany 09.08.2015 r.
w Kinoteatrze w Zawadzkiem. Aktualnie sklasyfikowanych jest 70
zawodników.

Skat
Puchar Lata dla Leopolda Dybowskiego
Tradycyjnie w okresie letnim rozgrywany jest cykl turniejów pod
umowną nazw Puchar Lata 2015. W tegorocznej edycji zostało
rozegranych 11 punktowanych turniejów. W rywalizacji wzięło udział
40 zawodników. W walce o zwycięstwo od pierwszego turnieju liczyli
się zawodnicy Skata Lubliniec oraz GOSiT-u Zawadzkie.
Najskuteczniejszy okazał się Leopold Dybowski (GOSiT), który
wygrał 4 turnieje a ponadto w kilku uplasował się czołówce.
Do końca nie był jednak pewny swojej pozycji. Przed ostatnim
turniejem jego przewaga nad kolegą klubowym Antonim Świtałą
wynosiła tylko 151 pkt. Zafiniszował jednak skutecznie wygrywając
XI turniej z wynikiem 2496 pkt. Czołowa dziesiątka w końcowej
klasyfikacji przedstawiała się następująco: 1. Leopold Dybowski

Franciszek Świtała

Rozstrzygnięcie plebiscytu
W dniu 19 czerwca podczas gali finałowej Plebiscytu na
najlepszego sportowca, trenera 2014 r. i osobowość sportową
Gminy Zawadzkie ogłoszono wyniki plebiscytu.
Nominowanymi w kategorii Najlepszy Sportowiec 2014 r. byli:
Patryk Całujek
ASPR Zawadzkie
Czołowy zawodnik drużyny ASPR Zawadzkie, gra na pozycji lewo
rozgrywającego.
Denis Hertel
ASPR Zawadzkie
Czołowy zawodnik drużyny ASPR Zawadzkie, finalista Mistrzostw
Polski Juniorów, gra na pozycji środkowo rozgrywającego.
Paweł Wróblewski
STAL Zawadzkie
Czołowy zawodnik drużyny seniorów Stal Zawadzkie, z którą w
2014 roku wywalczył awans do ligi okręgowej. Kapitan drużyny.
Paweł Zagórowicz
ASPR Zawadzkie
Czołowy zawodnik drużyny ASPR Zawadzkie, finalista Mistrzostw
Polski Juniorów, gra na pozycji lewo skrzydłowego.
Ewa Zajdel
Klub Karate NIDAN
Czołowa zawodniczka kadry klubowej i kadry narodowej. Była
reprezentantką kraju na Mistrzostwach Świata w Karate Shotokan.
Najlepszym sportowcem 2014 r. został Denis Hertel (w imieniu
wnuka nagrodę odebrał Józef Hertel).

klubu tj. od 2000 roku. Jego podopieczni osiągają bardzo wysokie
wyniki sportowe w kraju i za granicą. Współorganizator
Międzynarodowego Turnieju Karate „Rada Regentów”, który
w 2014 roku odbył się już po raz 34.
Najlepszym trenerem 2014 r. został Zbigniew Sworeń
Nominowanymi w kategorii Osobowość Sportowa Gminy
Zawadzkie byli:
Artur Barański
Od 2004 roku członek Zarządu Klubu karate NIDAN, społecznik
oraz Kierownik ekipy podczas zawodów wyjazdowych.
Marcin Bula
Prezes Klubu Tenisa Stołowego MOKSIR Zawadzkie oraz właściciel
Fitness Studio Maximus. Zaangażowany w działalność na rzecz
osób potrzebujących i niepełnopsrawnych min. „Szlachetna
Paczka” oraz wielu imprez o charakterze charytatywnym.
Adrian Sowiński
Kierownik drużyny seniorów ASPR Zawadzkie oraz grup
młodzieżowych. Niesamowity kibic w trackie meczów
szczypiornistów.
Osobowością Sportową Gminy Zawadzkie został Marcin Bula

Nominowanymi w kategorii Najlepszy Trener Gminy Zawadzkie
w 2014 roku byli:
Mariusz Asztemborski
STAL Zawadzkie
Trener drużyny Stal Zawadzkie oraz grupy młodzieżowej
Zbigniew Sworeń
Klub Karate NIDAN
pełni funkcje kierownika wyszkolenia i trener od chwili powstania
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Co jeszcze nas czeka podczas wakacji – czyli wakacje z GOSiTem
10.08.2015 /poniedziałek / godz. 19.00
Sprawna w każdym wieku – ćwiczenia z zajęć jogi dla Pań w każdym
wieku.
12.08.2015 / środa / godz. 17.00- 19.00
Warsztaty plastyczne. Orlik,
14 .08.2015 / piątek / godz. 17.00- 19.00
Warsztaty plastyczne. Orlik,
17.08.2015 / poniedziałek / godz. 19.00
Sprawna w każdym wieku – ćwiczenia z zajęć jogi dla Pań w każdym
wieku.
19.08.2015 / środa / godz. 17.00- 19.00
Warsztaty plastyczne. Orlik,
20.08.2015 / czwartek / godz.10.00
,,Europa na kolorowo. Poznaj państwa Unii Europejskiej’’.
Spotkanie dla dzieci w Kinoteatrze.
21.08.2015 / piątek / godz. 17.00- 19.00
Warsztaty plastyczne. Orlik,
24.08.2015 / poniedziałek / godz. 19.00
Sprawna w każdym wieku – ćwiczenia z zajęć jogi dla Pań w każdym
wieku.
26.08.2015 / środa / godz. 17.00- 19.00
Warsztaty plastyczne. Orlik,
28.08.2015 / piątek / godz. 17.00- 19.00
Warsztaty plastyczne. Orlik,

29.08.2015 / sobota / godz. 18.00
Zakończenie Lata – Koncert zespołu Frog in Rain, zapewniamy
gastronomię
Cały sierpień w dni robocze o godz. 10.00 w Kinoteatrze „Teleranki”
dla dzieci WSTĘP WOLNY
,,CO W LESIE PISZCZY’’
Zwiedzanie Nadleśnictwa połączone z ogniskiem oraz grami
i zabawami dla dzieci.
Spotkanie odbędzie się w ostatnim tygodniu wakacji.
Turnieje, gry i zabawy sportowe w czasie wakacji 2015 na ORLIKu
w Zawadzkiem
16 i 23.08. 2015 Turnieje Piłki Nożnej -,, Zagraj z Bankiem
Zachodnim WBK ‘’, godz.15.30
VI tydzień - Dwa Ognie
VII tydzień - Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt
X tydzień - Turniej Piłki Nożnej Chłopców
Boiska ORLIK są czynne przez całe wakacje od poniedziałku
do piątku w godz. 16.00 – 21.00,
w sobotę i niedzielę od 15.00 – 20.00
O ewentualnych zmianach otwarcia informacji udzielają animatorzy
zatrudnieni na ORLIKu

Zakończenie Lata 2015
Koncert zespołu Frog in Rain
29.08.2015 r. godzina 19:00
IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ PRZED BUDYNKIEM KINOTEATRU
W RAZIE NIEPOGODY ZOSTANIE PRZENIESIONA DO ŚRODKA
mała gastronomia
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