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Najlepsi gawędziarze
w województwie

Z okazji Dnia Hutnika i Dnia Strażaka przypadającego
w dniu św. Floriana
życzymy wszystkim Hutnikom i Strażakom dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności
oraz satysfakcji z działalności zawodowej.
Strażakom składamy podziękowania za codzienne
realizowanie zadań, za poświęcenie w ochronie życia
i mienia ludzkiego. Życzymy Wam bezpiecznej służby,
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.
Wszystkim Hutnikom życzymy, aby działalność w hutniczych
szeregach była źródłem satysfakcji i spełnienia aspiracji.
Pomimo stale wzrastającego zakresu zadań i obowiązków
życzymy Wam wiary w lepszą przyszłość.
Serdeczne podziękowania i życzenia kierujemy również
do Waszych najbliższych.
Niech Wasz patron, Święty Florian, sprawuje nad Wami
opiekę i dodaje Wam sił każdego dnia.

8 kwietnia br. laureaci XIX Gminnego Konkursu
Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”, który odbył się w Żędowicach
zaprezentowali się na Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim
,,Śląskie Beranie” w Izbicku. W występach indywidualnych
Maksymilian Labus z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego
w Żędowicach zdobył I miejsce z monologiem ,,Szanujcie jodło!”.
Więcej na stronie 13.

Przewodniczący Rady

Burmistrz Zawadzkiego

Miejskiej w Zawadzkiem
Stanisław Kiełek

Mariusz Stachowski

Dni Gminy
Zawadzkie
18-19 czerwca
Już wkrótce Dni Gminy, czeka na nas moc atrakcji. W sobotę
w muzyczny nastrój wprowadzi nas zespół WEEKEND – twórcy
największego hitu muzyki tanecznej ostatnich lat „Ona tańczy
dla mnie” oraz niemiecki zespół rockowy SIDRA, z perkusistą
Adrianem

Paciejem,

Niedziela,

będzie

byłym

dniem

mieszkańcem

występów

Zawadzkiego.

lokalnych

artystów

i tradycyjnego korowodu, a w dobry humor wprowadzi nas znany
z telewizji kabaret FORMACJA CHATELET.
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XVII Sesja Rady Miejskiej
W dniu 21 marca 2016 r. odbyła się XVII
Sesja Rady Miejskiej tej kadencji. Porządek
obrad Sesji obejmował rozpatrzenie
sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy za rok 2015 oraz sprawozdania
z realizacji Programu Współpracy Gminy
Zawadzkie z organizacjami
pozarządowymi.
Ponadto zostały przyjęte uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28
grudnia 2015 r. w sprawie uchwały
budżetowej na 2016 r. – do budżetu zostaje
wprowadzone zadanie pod nazwą
„Przebudowa i adaptacja budynku byłego
przedszkola przy ul. Powstańców Śl.
w Zawadzkiem”, które będzie polegało na
przywróceniu funkcji przedszkola, zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
W związku z planowaną tą inwestycją
zrezygnowano z przebudowy ul. Torowej
w Kielczy.
- w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem do realizacji
zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego,
- w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zawadzkiem –
podjęcie tej uchwały jest konsekwencją
zmiany przepisów prawa oraz
koniecznością realizacji nowych zadań
z zakresu zabezpieczenia społecznego,
- w sprawie Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Zawadzkie – regulamin określa prawa
i obowiązki przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego oraz odbiorców usług,
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2016,
- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
do opracowania i wdrożenia Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Zawadzkie – plan gospodarki
niskoemisyjnej jest dokumentem
sporządzanym w celu poprawy jakości
powietrza atmosferycznego poprzez
redukcję emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenie udziału energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych. W dokumentach
stworzona zostanie baza danych
zawierająca informacje umożliwiające
ocenę gospodarki energią w gminie oraz w
jej poszczególnych obiektach i
inwentaryzację emisji gazów
cieplarnianych.

- w sprawie uchylenia uchwały Nr
XV/177/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin
Śląska Opolskiego w Opolu.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął
wniosek radnego Jana Stanka
o przeprowadzenie w gminie Zawadzkie
(w każdej miejscowości oddzielnie)
konsultacji społecznych w sprawie
wprowadzenia dodatkowej nazwy
miejscowości w języku mniejszości
narodowej, tj, w języku niemieckim.
Konsultacje zostałyby przeprowadzone
w II kwartale 2016 r. Wniosek radnego
umotywowany jest zgłoszeniem przez trzy
koła DFK (Zawadzkie, Żędowice, Kielcza –
ok. 180 osób) potrzeby wprowadzenia
dwujęzycznych nazw. Dwujęzyczne tablice
podkreślają wielokulturowość tych ziem, są
symbolem poszanowania tradycji i praw
mniejszości.
Proponowane nazwy
poszczególnych miejscowości to:
Zawadzkie – Zawadzki
Żędowice – Sandowitz
Kielcza – Keltsch.
Wniosek został przyjęty 9 głosami, przy
4 głosach wstrzymujących się.
Uchwały podjęte na Sesji dostępne są na
stronie www.bip.zawadzkie.pl

Dwujęzyczne nazwy miejscowości.

Dyżury radnych

Za czy przeciw?

Wychodząc naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych,
radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem będą pełnić comiesięczne
dyżury w Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem. Terminy
dyżurów będą ukazywać się sukcesywnie na stronie internetowej
gminy Zawadzkie www.zawadzkie.pl.

To od nas będzie zależało czy na terenie naszej gminy
ustawione zostaną dwujęzyczne nazwy miejscowości. Zgłoszony
na sesji Rady Miejskiej wniosek Kół DFK Zawadzkie, Żędowice
i Kielcza o ich ustawienie został przyjęty przez radnych stosunkiem
głosów 9 za i 4 głosy wstrzymujących się. Jak podkreślają
wnioskodawcy „dwujęzyczne tablice podkreślają wielokulturowość
tych ziem, są symbolem poszanowania tradycji i praw mniejszości”.
Obecnie trwają prace w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji
społecznych, w trakcie których mieszkańcy Zawadzkiego, Żędowic
i Kielczy będą mieli możliwość wyrażenia swojego zdania, czy są za
czy przeciw. Od naszego głosu zależeć będzie dalszy ich los. Jeżeli
większość mieszkańców byłaby za postawieniem tablic, to ich
niemieckie nazwy brzmiałyby: Zawadzki, Sandowitz, Keltsch, a ich
ustawienie sfinansowałoby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Temat ten budzi wiele emocji wśród naszych mieszkańców. Za czy
przeciw będzie zależeć od naszego udziału w konsultacjach.

Przejścia nie zamkną
Komunikat wywieszony przez Zakład Linii Kolejowych w Opolu
informujący, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 20
października 2015 roku, jeśli w ciągu 30 dni Zakład Linii Kolejowych
w Opolu nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu w km
35,247 linii 144 jako kategorii „F” (przejazd użytku niepublicznego),
a samorząd lokalny nie podejmie działań na zmiany statusu drogi
na publiczną lub do Zakładu Linii Kolejowych nie zgłosi się
potencjalny przyszły użytkownik (osoba, firma), to zostanie
wdrożona procedura likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego
wywołało u naszych mieszkańców zaniepokojenie.
Zakład Linii Kolejowych w Opolu wyznaczył do zamknięcia
na terenie naszej gminy trzy przejścia. Dwa z nich usytuowane
w Zawadzkiem, pierwsze przejście na Nowym Osiedlu, którym
mieszkańcy mogli dostać się na ogródki działkowe, drugie przy ulicy
Granicznej.
Z tych decyzji ZLK w Opolu zrezygnował. Pozostaje trzecie
przejście w Kielczy przy ulicy Opolskiej naprzeciw cmentarza. Na tej
drodze gmina planuje przeprowadzenie remontu, a po jego
wykonaniu zmieni się status drogi na publiczną i nie będzie mowy
o likwidacji tego przejścia. tak więc wszystkie przejścia pozostają
w niezmienionej formie.

Przykładowa tablica dwujęzyczna
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Badanie satysfakcji
Petentów

Spotkanie z klubami
sportowymi

Z końcem I kwartału br. minął roczny okres badania satysfakcji
Petentów Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, którzy mieli możliwość
wyrażenia swojej opinii na temat pracy urzędników oraz jakości
usług świadczonych przez Urząd. Pan 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 łącznie aż 300 Petentów (zarówno
osób fizycznych, jak i Instytucji). Niezwykle satysfakcjonującym jest
fakt, iż oceny poszczególnych elementów zawartych w ankietach
podlegających opiniowaniu, są w przeważającej części bardzo
dobre (stanowią one ok. 93 %) lub dobre (ok. 6 %). Oceny
zadawalające oraz złe stanowiły łącznie ok. 1 % spośród wszystkich
oddanych głosów i z pewnością opinie te będą stanowiły motywację
do podejmowania przez pracowników Urzędu takich działań i
przyjmowania takich postaw, które umożliwią Państwu korzystanie
zawsze z rzetelnej i fachowej obsługi świadczonej w miłej
atmosferze. Przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków i wdrożenie
poczynionych przez Państwa uwag. Przed nami zatem jeszcze
wiele pracy, aby każdy z Państwa, Kto korzysta z usług Urzędu
odczuwał satysfakcję, zadowolenie oraz wyraźną poprawę
standardu obsługi.
Jednocześnie dziękujemy za wyrażone zadowolenie z pracy
wykonywanej przez pracowników Urzędu. Burmistrz Zawadzkiego
składa natomiast podziękowania każdemu z Państwa, kto zechciał
wyrazić swoją opinię poprzez rzetelne wypełnienie ankiety
badającej satysfakcję z usług świadczonych przez Urząd Miejski w
Zawadzkiem.

W Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem odbyło się
spotkanie Burmistrza Zawadzkiego z przedstawicielami
stowarzyszeń sportowych działających na terenie naszej gminy.
Wzięli w nim udział przedstawiciele Klubu Karate Nidan, ASPR
Zawadzkie, UKS Technodrew Zawadzkie, KTS MOKSiR
Zawadzkie, SSKP STAL Zawadzkie i Klubu Modelarskiego. Celem
spotkania było wypracowanie nowych form współpracy i omówienie
spraw bieżących. Jednym z poruszanych tematów było utworzenie
Rady Sportu, która będzie w przyszłości koordynowała wszystkie
wydarzenia sportowe w gminie.

Dyżury
dla niepełnosprawnych
21 maja od godz. 13.00 do 15.00 odbędzie
się kolejny dyżur radnych w Centrum
Informacji Turystycznej (CIT), w trakcie
którego osoby niepełnosprawne oraz ich
opiekunowie mogą zgłaszać swoje
problemy.

Święto Konstytucji
3 Maja

Matura 2016
W scenerii maja, najpiękniejszej
części roku, abiturienci będą się
mierzyć z maturą, która jest
niezbędna do spełnienia życiowych
i zawodowych marzeń. Egzamin maturalny spędza sen z powiek
wielu uczniom. Zmieniają się zasady i z roku na rok wydaje się
trudniejsza. Jednak nasi uczniowie podołają wszystkiemu. Od 4 do
27 maja maturzyści podejmują swoje wyzwanie.
Tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia, egzamin jaki
Was czeka niech będzie dla Was łatwym i bezstresowym przejściem
w dorosłe życie. Życzymy, aby maturalne wyniki dały wam
możliwość spełnienia edukacyjnych i zawodowych ambicji i były
początkiem pomyślnych perspektyw.
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3 maja 1791 roku została uchwalona
Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej
Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, doniosłym dziełem
myśli polskiego Oświecenia. Już w dwa dni po uchwaleniu
Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za
święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na
długi czas
zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946
władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby
manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało
oficjalnie zniesione.Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym
świętem państwowym w Polsce, dniem wolnym od pracy.
Zapraszamy do czynnego udziału w tym święcie.
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Gminne Forum Wymiany Myśli
Pociąg do Kielczy
Temat przedłużenia linii kolejowej Opole –
Zawadzkie do Kielczy co rusz powraca
na forum gminnym. Ostatnio w NTO
pojawiła się informacja, jakoby pociągi te
miały wrócić na trasę Zawadzkie – Kielcza
od września. Gdyby tak się faktycznie stało,
byłoby to znacznym udogodnieniem dla
mieszkańców Żędowic i Kielczy chcących
się dostać do Opola, a że jest ich sporo,
wystarczy przejść się na parking obok PKP
w Zawadzkiem, by zobaczyć, ilu ich
dojeżdża do Zawadzkiego autami. Temat
na forum podejmuje smok: Coś więcej
na ten temat wiadomo? I ogólnie,
przydałoby się parę szczegółów odnośnie
tej sprawy. Gawiedź z Zawadzkiego,
Żędowic i Kielczy chciałby wiedzieć, co się
w tej materii dzieje. Jeśli to wszystko
prawda i pociąg wróci, to ja wracam
do wcześniejszego pomysłu: kuć żelazo
póki gorące i przepychać ten pociąg
z Kielczy do Tarnowskich Gór. W związku
z tym czy ktoś rozmawiał
z samorządowcami gmin leżących na tej
trasie (Borowiany, Tworóg, Brynek,
Strzybnica), z tamtymi społecznościami
i organizacjami i czy próbował zmontować
grupę lobbystyczną na rzecz przywrócenia
tej linii? Ou Hajnz Ap mu wtóruje i dodaje:
Zgadzam się jak najbardziej z przedmówcą
i również proponuję spróbować opcję
przywrócenia linii Zawadzkie - Tarnowskie
Góry. O ile jest to ryzykowna inwestycja to
można spróbować, zaczynając np. od kilku
pociągów (rano, południe, popołudnie,
wieczór). Połączenie z Górnym Śląskiem
byłoby o wiele lepsze. Z tego co się
orientuję nasz busik do Krupskiego Młyna
wraca ostatnim kursem o godz. 16.35 do
Zawadzkiego a autobus z KZK gop linii 129
jedzie z Tarnowskich Gór do Krupskiego
młyna około 40-50min. Moim zdaniem
warto spróbować od wynegocjowania
chociaż kilku kursów dziennie w różnych
porach dnia, przywrócić pociągi,
a mieszkańcy myślę, że też będą z tego
zadowoleni. Nieco bardziej sceptycznie
wypowiada się daniel123x, który obawia się
o koszty: Tukej nie ma kasy bo tu nic nie ma
nie oszukujmy się.
Energooszczędne oświetlenie
Od jakiegoś czasu kugog próbuje zwrócić
uwagę na oświetlenie miasta. Jest on
zwolennikiem oświetlenia LED-owego,
które ma sporo zalet, bo jest stosunkowo
wydajne i przyjazne środowisku. Sugeruje
wymianę przestarzałego oświetlenia
rtęciowego i metalohalogenkowego. Pisze
tak: Szanowny Panie Burmistrzu, jak Panu
z pewnością wiadomo, obecna
infrastruktura oświetlenia drogowego
oparta jest na przestarzałej technologii
lamp wysokoprężnych sodowych
i rtęciowych, które według dyrektywy EuP
2005/32/ EC I (Wymagania związane
z projektami produktów zużywających

energię) będą stopniowo wycofywane
z obiegu. Produkty o niskiej skuteczności
świetlnej, stosowane między innymi do
oświetlenia ulic zostaną do 2017 roku
wycofane z rynku. Oznacza to, iż nie będzie
dłużej można sprzedawać produktów, które
nie są w stanie sprostać wymaganiom
obowiązującym w państwach UE. Stracą
one certyfikaty CE. Oszczędności energii
elektrycznej rzędu ok. 50% i poprawa
jakości oświetlenia (bezpieczeństwo)
powinny być mocnymi argumentami do
wymiany oświetlenia drogowego miasta
i gminy na oświetlenie LED. Wobec
powyższego proszę o poinformowanie jak
wyglądają zmierzenia UMiG w tym temacie
oraz czy UMiG uwzględnia pozyskanie na
tan cel dofinansowania z funduszy UE
i NFOŚiGW. Dlaczego do tej pory w tym
temacie nie zrobiono nic istotnego?
Pozdrawiam
Wycinka drzew w parku
Dociekliwi zauważyli zapewne, że w parku
miejskim wycięto kilka drzew. Jako, że
mieszkańcy zostali postawieni przed
faktem dokonanym, wzbudził on spore
zainteresowanie. Mutant zapytał wprost:
Witam pani burmistrzu dlaczego w parku są
usuwane wycinane drzewa? GRO
(kimkolwiek jest) udzielił odpowiedzi:
Z terenu parku miejskiego w Zawadzkiem
oraz z terenu zieleni zlokalizowanego
w sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem usuniętych zostało łącznie
sześć drzew gatunku topola. Drzewa
posiadały znaczny posusz koron,
a obłamujące się konary stwarzały realne
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz ich
mienia. Ponadto topole licznie zasiedlał
półpasożyt – jemioła biała, który znacznie
obciążał korony drzew, zwiększając
łamliwość konarów, a także rozsiewał się na
okoliczne drzewa. Wycinka
przedmiotowych topoli związana była
ponadto z planowaną zmianą
zagospodarowania parku miejskiego oraz
terenu wzdłuż ulicy Świerklańskiej. Na
usunięcie powyższych drzew zezwolenia
udzielił Starosta Strzelecki decyzją
Nr ROŚ.613.11.2015.PO z dnia 26 lutego
2015 r. No i niby wszystko jest zgodnie z
prawem, stosowne papiery są, słowem
żaden paragraf naruszony tu nie był. Takie
postawienie sprawy jednak nie wszystkich
przekonuje. Troskliwy o gminę docieka:
Ciekawe czy zezwolenie na wycinkę
obejmowało też na kilka drzew wzdłuż
ul. Dębowej. Tam chyba Topoli nie było.
Smok dodaje: O takich planach dobrze
byłoby mieszkańców informować przed
faktem, nie sądzicie? Zaś kugog dopytuje:
co i gdzie posadzono w zamian za wycięte
drzewa? Takich informacji zawsze brakuje.
Troskliwy o gminę nieco ironicznie mu
próbuje odpowiedzieć: Zależy jak na to
patrzeć. Jak na razie widać że koncepcja
polega na stworzeniu większego parkingu,
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a nie parku. W końcu było by to zrozumiałe
skoro nasz urząd gminy tak "spuchnął".
Wydaje się, że mieszkańcy sporo rzeczy
potrafiliby zrozumieć i zaakceptować,
gdyby wcześniej ich o tym poinformowano.
Chodnik wzdłuż drogi 901
Sprawa ścieżki rowerowej do Żędowic
i Kielczy ma już długą historię.
Zawiązywano stowarzyszenia, pisano
pisma, temat wchodził na wokandę sesji
Rady Miejskiej, jednak jak na razie, ścieżki
jak nie było, tak nie ma. Koszt jej zrobienia
jest wprost gigantyczny, a droga należy
do województwa. Gmina nie ma ani
środków, ani możliwości jej wybudowania,
województwo zaś nasze „Centrum
Turystyczne” traktuje wedle swoich
priorytetów i ciągle ma ważniejsze
inwestycje. Niedawno sprawę jej budowy
na forum odnowił parapet, którego
zainspirował jeden z mieszkańców, który
sam napisał pismo do ZDW: Szanowny
Panie burmistrzu, Jeden z mieszkańców
naszej gminy Napisał e-mail do ZDW
w sprawie chodnika i otrzymał odpowiedź:
Dzień dobry. W odpowiedzi na maila z dnia
1.03.2016 odnośnie prośby wykonania
chodnika w Żędowicach i Kielczy Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje,
iż planuje wykonać przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie
– do granicy województwa. Przebudowa
zostanie podzielona na trzy etapy:
1) odcinek od Zawadzkiego do Żędowic,
2) Żędowice – do przejazdu kolejowego
w Kielczy, 3) Od przejazdu kolejowego
w Kielczy do granicy województwa.
W bieżącym roku zostanie ogłoszony
przetarg na wykonanie projektu na
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 901 na
odcinku Zawadzkie – Żędowice. Zadanie
3 będzie wykonane w formule zaprojektuj
i wybuduj. Następnie zaraz po wykonaniu
odcinka 1 i 3 ma zostać wykonane zadanie
nr 2 Wszystkie odcinki drogi wojewódzkiej
nr 901 mają zostać zrealizowane
z funduszy unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 jako zadania strategiczne a
decyzje o wciągnięciu w/w zadania jako
strategiczne podejmie Zarząd
Województwa Opolskiego. Czy Pan coś wie
o tej sprawie?
I z tym pytaniem na razie zostawiamy
temat.
Napisz do nas
Chcesz zabrać głos w dyskusji? Wejdź na
w w w. f o r u m . z a w a d z k i e . p l i n a p i s z
co myślisz. Napisz maila
na gazeta@zawadzkie.pl, tradycyjny list na
adres Zawadzkie, ul. Dębowa 13
z dopiskiem „Gminne Forum Wymiany
Myśli”, albo przyjdź na gminę i zostaw swój
list w Punkcie Obsługi Petenta.
Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy
w Krajobrazach Zawadzkiego.

Krajobrazy Zawadzkiego

Półmaraton Nordic Walking
Grupa pań prowadzona pod opieką Pani Zuzanny Matusek
z Zawadzkiego wzięła udział w III półmaratonie Nordic Walking
w Lublińcu. Impreza cieszy się z roku na rok coraz większą
popularnością wśród chodzących z kijami, o czym świadczy choćby
jej zasięg, który obejmuje aż kilka województw. Trasa wiodła przez
okoliczne lasy i pola na dystansie 5 km. Panie ukończyły maraton
z bardzo dobrym wynikiem za co ogromnie im gratulujemy.
Wszystkie Panie otrzymały medale, atmosfera była super, pogoda
dopisała. Zachęcamy do udziału w takiej formie rekreacji fizycznej
ponieważ pamiętajmy że NA CHOROBY SĄ SPOSOBY....
POPRZEZ RUCH :-)

IV Gminny Konkurs Talentów
pod Patronatem Burmistrza Zawadzkiego
Wyróżnienia:
Anna Ullman i Patrycja Palus, śpiew i gra na gitarze (PSP
Zawadzkie )
Szymon Winkler – gra na gitarze
Patryk Wiertel - recytacja
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Olivia Turek ( ZSG Żędowice )
II miejsce – Zespół gimnazjalny z Kielczy ( ZSG Kielcza )
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Szymon Lizurej – harmonijka ustna ( ZSP Zawadzkie )
II miejsce – Izabela Gregorowicz i Natalia Kucharczyk- śpiew i gra
na gitarze ( ZSP)
Nagrodę główną - GRAND PRIX Burmistrza Zawadzkiego otrzymał
Szymon Lizurej za wykonanie utworów na harmonijce ustnej.

21 kwietnia w Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem
odbył się IV Gminny Konkurs Talentów pod Patronatem Burmistrza
Zawadzkiego. W konkursie wzięło udział 16 wykonawców- soliści i
zespoły. Konkurs ma na celu promocję talentów dzieci i młodzieży
z terenu gminy Zawadzkie, jest także formą wsparcia szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie
odkrywania i rozwijania uzdolnień i talentów uczniów oraz ich
kompetencji osobistych.
Jury konkursu w składzie: Justyna Gireń, Joachim Gruszka, Bogdan
Podlodowski przyznało nagrody i wyróżnienia w IV kategoriach
wiekowych: szkół podstawowych klas I-III, szkół podstawowych klas
IV-VI, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Nagrodzeni uczniowie:
Szkoły podstawowe, kl. I-III
I miejsce – Karolina Skorupa- taniec ( PSP Zawadzkie )
II miejsce – Olga Butler- śpiew ( PSP Zawadzkie )
III miejsce- Amelia Panchyrz- śpiew ( PSP Kielcza )
Szkoły podstawowe, kl. IV-VI
I miejsce - Zespół taneczny TWIST ( SP Kielcza )
II miejsce – Agnieszka Sowa- taniec ( PSP Zawadzkie )
III miejsca – Dominik Żyłka- recytacja ( PSP Zawadzkie )

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy
za udział, a Laureatom składamy gratulacje. Laureaci I miejsc
w poszczególnych kategoriach wiekowych zaprezentują się
szerszej publiczności podczas Dni Gminy Zawadzkie, w dniu
19 czerwca 2016r.
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Praca dla każdego!
Gminne Targi Pracy odbyły się w Zawadzkiem po raz drugi.
Ta forma poszukiwania pracy cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Targi kierowane są zarówno do osób, które
w chwili obecnej nie mają zatrudnienia lub planują je zmienić oraz do
młodzieży, która zastanawia się nad wyborem dalszej szkoły, czy
uczelni. Podczas targów, zaoferowanych zostało 19 miejsc pracy

w kraju oraz 18 za granicą przez 11 wystawców. Pracowników dla
swoich klientów szukały również agencje zatrudnienia. Na najwięcej
ofert mogli liczyć operatorzy maszyn, opiekunki osób starszych,
pracownicy produkcji. Ponadto, na targach swoje oferty edukacyjne
przedstawiły szkoły ponadgimnazjalne, prowadzące rekrutację
wśród uczniów gimnazjów oraz Politechnika Opolska.

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Zawadzkiem

Zespół CARITAS i Rada Parafialna
przy Parafii Św. Rodziny
w Zawadzkiem
serdecznie z a p r a s z a j ą na

zaprasza uczniów szkół podstawowych
do udziału w konkursie plastycznym

„XI MAJÓWKĘ Z RODZINĄ”

„MOJA ULUBIONA
KSIĄŻKA”

która odbędzie się 8 maja 2016 r.
od godz. 1500 do 2300 na placu przy kościele.
PROGRAM OBEJMUJE:

1500 do 1600 Występy dzieci i młodzieży
)
Występ dzieci z PSP w Zawadzkiem: Amelia Witoszek, Wiktoria Winkler, Natalia
Stranc, Karolina Skorupa
)
Bezpieczeństwo na terenie naszej gminy – Komendant Policji
)
Rodzinny „Konkurs wiedzy o lesie” – Nadleśnictwo Zawadzkie
)
Gry, zabawy i konkursy dla dzieci poza namiotem biesiadnym m.in. dmuchany
Zamek, malowanie buzi
)
Przejażdżki konne

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY

1600 do 1630 Występ Marzeny RAKOWSKIEJ
16 do 1700 Występ Zespołu PLUS i PLUSIK z Jemielnicy
1700 do 1830 Biesiada z Bernadetą KOWALSKĄ
1830 do 1930 Losowanie nagród głównych
30
19 do 2300 Zabawa taneczna z Zespołem SYNTEZA
30

W czasie trwania festynu prowadzona będzie sprzedaż cegiełek
wspierających charytatywną działalność CARITAS.
I NAGRODA profesjonalny rower z wyposażeniem
oraz wiele ciekawych nagród.
Zapewniamy namiot biesiadny, domowe wypieki oraz małą gastronomię.

Uczestnicy:uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej
Tematyka prac: zilustrowanie fragmentu treści, postaci bohaterów, własny
projekt okładki, itp.
Technika wykonania: technika wykonania pracy dowolna.
Termin i miejsce składania prac: 5 maj 2016 r., Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Zawadzkiem, filia biblioteczna w Kielczy, filia biblioteczna w
Żędowicach.
Rozstrzygnięcie konkursu: 9 maja 2016r.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie klas I -III oraz IV-VI).
Prace powinny być zatytułowane (autor, tytuł książki, której dotyczy wykonana praca)
oraz podpisane (imię, nazwisko, szkoła, klasa).

Dopóki czas macie, dobro czyńcie” (Św. Paweł)
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Wiadomości z ZSP
Najlepszy matematyk Opolszczyzny

Przygoda z ekonomią
W dniach od 4 do 7 kwietnia grupa ośmiu uczniów z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem brała udział w zajęciach
realizowanych w ramach projektu Opolscy przedsiębiorczy
uczniowie – pomysł w „chmurze”. Wykłady, warsztaty i ćwiczenia
odbywały się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego
oraz w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UO. Były
to zajęcia z ekonomii, szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz
psychologii biznesu. Kolejnym etapem projektu będzie
opracowanie przez 4-osobowe grupy uczniów scenariusza pomysłu
na własny biznes. To zadanie będą realizować od 18 kwietnia
do 1 lipca 2016. W trakcie swojej pracy mogą odbywać konsultacje
(osobiste, mailowe, bądź telefoniczne) z ekspertami z dziedziny
ekonomii i przedsiębiorczości. Następnie spośród wszystkich
uczestniczących w projekcie grup eksperci wybiorą dwa najlepsze
scenariusze, a nagrodą będą dwutygodniowe płatne staże
na Uniwersytecie Opolskim. Młodym przedsiębiorcom życzymy
więc powodzenia i mocno trzymamy za nich kciuki!
Beata Gratzke

Bartosz Pamuła – uczeń klasy 3b Liceum Ogólnokształcącego
im. Mieszka I w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
odniósł duży sukces w 48 Małej Olimpiadzie Matematycznej.
12 marca 2016 r. zawodach finałowych, które odbyły się w Opolu,
zdobył 20 punktów na 24 i zajął 1 miejsce wśród uczniów klas
trzecich naszego wojewóztwa. Mała Olimpiada Matematyczna
organizowana jest dla uzdolnionych matematycznie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Jej celem jest
rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród młodzieży oraz
stymulowanie i pobudzanie aktywności poznawczej uczniów.
Uczniowie w trakcie zawodów rozwiązują 4 zadania
o podwyższonym stopniu trudności (na etapie szkolnym mają
na to 2,5 godziny, a na etapie wojewódzkim 3 godziny zegarowe).
Zadania są odrębnie formułowane dla klas I, II i III. Licealiści
z Zawadzkiego już wielokrotnie brali udział w Małej Olimpiadzie
Matematycznej – z różnym jednak skutkiem. Do tej pory pierwsze
miejsce indywidualnie wywalczyli dwukrotnie – w roku szkolnym
1989/90 oraz 1990/91. W obu przypadkach autorem tego sukcesu
był Piotr Janik. Natomiast najlepszy wynik drużynowy padł w roku
szkolnym 1990/91 – zespół z „Mieszka” zajął 3 miejsce w woj.
opolskim. W tegorocznych matematycznych zmaganiach brał
jeszcze udział Szymon Kochanek z klasy 1b - zdobył 10 punktów na
24. Drużyna LO im. Mieszka I zajęła 8 miejsce w województwie
opolskim. To bardzo dobry wynik - szczególnie, że o miejscu
decyduje suma punktów czterech uczestników, a drużyna liceum
składała się tylko z dwóch osób. Bartosz i Szymon przygotowywali
się pod kierunkiem nauczyciela matematyki Ryszarda Pagacza.

Mieszkaniec gminy Zawadzkie zamordowany w Miednoje
W kwietniu i maju mijają rocznice zbrodni katyńskiej. W roku
bieżącym mamy już 76 lat po tym wydarzeniu. Wiadomo
powszechnie, że symboliczna nazwa „zbrodnia katyńska” ukrywa
co najmniej kilka miejsc mordu na polskich oficerach, policjantach
i działaczach państwowych. Najważniejsze z nich obok Katynia,
to Miednoje koło Tweru oraz Piatichatki koło Charkowa, gdzie
w ramach tej samej akcji likwidacyjnej zabito i pochowano kilka
tysięcy polskich oficerów. Pozwólcie, Szanowni Państwo,
że przypomnę, iż wśród pomordowanych w Miednoje znajduje się
człowiek urodzony w naszej gminie. Piszę o przypomnieniu, gdyż
informację tę odnalazł i podał już w lokalnej prasie, Profesor
Joachim Szulc („Żandowice i okolice”, numer z grudnia 2007 roku).
Dzięki jego więc materiałom sporządzam niniejszą notatkę.
Osobą urodzoną na terenie naszej gminy i zamordowaną
w Miednoje jest Szczepan Dropała, oficer Wojska Polskiego
i międzywojenny policjant w Katowicach i Rybniku. Dropała urodził
się 17 grudnia 1891 roku w Żędowicach w rodzinie Franciszka
i Franciszki (z domu Kluba). W czasie I wojny światowej służył
początkowo w armii niemieckiej. W czerwcu 1918 roku przeszedł

do tworzonej we Francji Błękitnej Armii Polskiej generała Józefa
Hallera. Uczestniczył w walkach o Lwów w maju 1920 roku.
Dosłużył się stopnia podporucznika rezerwy. Oddelegowany został
potem na Górny Śląsk, gdzie zaangażowany był aż do września
1921 roku w działalność POW i, jak można domniemywać, w walki
powstańcze. Pracował następnie w Policji Państwowej na różnych
stanowiskach – w służbie śledczej, na posterunkach w Katowicach,
Siemianowicach i Rybniku. W tej ostatniej miejscowości zastała go
w 1939 roku wojna. Patrząc na jego rolę w akcji plebiscytowej
i powstańczej na Górnym Śląsku w latach 1920 - 1921, nie
przypuszczamy aby wkraczający do Polski Niemcy mogli
mu to zapomnieć. Pozostała mu tylko ucieczka. Nie znamy
szczegółów odysei Dropały na Wschód. Miejsce zamordowania
oraz charakter pełnionej funkcji państwowej świadczy, że
przetrzymywany był od września 1939 roku w obozie jenieckim w
Ostaszkowie. Obóz ten gromadził właśnie policjantów , strażaków
oraz pracowników sądownictwa. Wiadomo także, że za zasługi
odznaczono Szczepana Dropałę Krzyżem Walecznych i Krzyżem
Niepodległości.
A.Baron
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Wiadomości z ZSP c.d.
Nowy projekty z historii lokalnej w ZSP w Zawadzkiem

Pozostałości po "długim" baraku pod linią
wysokiego napięcia
słynnym przedwojennym tenorem z Sosnowca, to poszukujemy
także wszelkich informacji na temat tego wątku historii Michała.
Zobaczymy... Mamy dwa miesiące na wykonanie roboty. Wyniki
konkursu pokażą, czy podołaliśmy tematowi, czy nie.
Drugi zespół „biega” po lesie w okolicach ulicy Lublinieckiej
i próbuje odtworzyć mieszczący się tam w czasie II wojny światowej
obóz jeniecki. Dobrze zachowane podstawy baraków, resztki
betonowych konstrukcji oraz współpraca z Uniwersytetem
Jagiellońskim (dysponuje on znakomitymi narzędziami
umożliwiającymi odtwarzanie pierwotnej charakterystyki terenu
przekształconego znacznie poprzez pokrycie roślinnością
i zabudową) już dają pewne wyniki. Wykonane przez uczniów
pomiary na miejscu również są dosyć obiecujące.
Obydwie grupa poszukują starszych osób znających
zaproponowane tematy. Przydałyby się też zdjęcia... Może gdzieś u
kogoś się takowe uchowały. Można w obu kwestiach dzwonić
do szkoły (tel. 77 4616 430)
Jak zwykle w przypadku młodzieży kipi w obu grupach giełda
pomysłów na sposób wykonania obu prac. Niektóre są tak ambitne,
że trudno je sobie na razie wyobrazić na etapie wykonywania.
Ale powalczymy... Nasza młodzież dużo umie i jest pracowita, czego
dowiodły poprzednie projekty.
A. Baron

Uczniowie wykonują pomiary jednego z "baraków”.
Jesienią 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem odnieśli spory sukces
zfilmikiem o chłopcu z Ozimka. Dzięki współpracy z Uniwersytetem
w San Antonio w Teksasie oraz kilkoma prywatnymi osobami
w Ameryce powstał ciekawy projekt, a muzyka Szymona Lizureja
jeszcze dodała mu wartości. Pisaliśmy o tym przed Świętami
Bożego Narodzenia w „Krajobrazach”. Sam filmik dostępny jest
w internecie np. na youtubie: „Finał XVIII konkursu Historia Bliska”.
Nasz filmik zaczyna się na tym dwugodzinnym materiale
na ok. 1 godzinie i 28 minutach. Polecamy!
Idąc za ciosem dwa zespoły uczniowskie ponownie rozglądają
się po okolicy w poszukiwaniu tematu. Wybrane propozycje są dla
mieszkańców Zawadzkiego z pewnością znane. Chcemy je jak
zwykle pogłębić i tym razem opracować w formie umożliwiającej
przedstawienie ich szerszemu gronu. Tak jak w przypadku „Chłopca
z Ozimka”, który już w Ozimku „był” i jest tam znany.
Pierwszy zespół uczniowski chciałby przyjrzeć się ponownie
historii Michała Ziai – jego życiu i śmierci w berlińskim więzieniu
w 1941 roku. Dziewczęta z tej grupy poszukują kontaktów w Polsce
(Katowice) i w Niemczech (archiwa). Jako, że patron jednej
z naszych ulic w Zawadzkiem był zaprzyjaźniony z Janem Kiepurą,

Dyżur aptek
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 „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
2. Apteka „Flos”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
3. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
4. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
5. Apteka „Dr.Max’”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
6. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
7. Apteka „AWOS3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
8. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
9. Apteka „Słoneczna”, u. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Dzień
1.
2.
3.
4.
5.

MAJ
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
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Dzień
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

MAJ
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„DOZ Apteka”
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Kalendarz imprez Gminy Zawadzkie – MAJ 2016
WYDARZENIE
Turniej piłki nożnej – chłopcy młodsi
Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży

TERMIN

MIEJSCE

ORGANIZATOR

01.05.2016
godz. 11.00
01.05.2016
godz. 13.00 –
15.00

Boisko Orlik ul.
Powstańców Śl.

GOSiT

Boisko Orlik ul.
Powstańców Śl.

GOSiT

Przedstawienie „Śpiąca królewna”

01.05.2016
godz. 15.00

„Majówka z leśnymi wróżkami” – animacje dla
dzieci

01.05.2016
godz. 15.20

Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz 1050 Rocznicy Chrztu Polski „W drodze
na Zachód - Polska od Chrztu do Konstytucji
3 Maja”

03.05.2016
godz. 11.00

Turniej piłki nożnej – chłopcy starsi
Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży

03.05.2016
godz. 11.00
03.05.2016
godz. 13.00 –
15.00

Wieczory filmowe w Kinoteatrze (bezpłatne)

06.05.2016
godz. 20.00

XXXV Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa
„REGOLOWIEC 2016”

07.05.2016

Majówka z Rodziną

08.05.2016
godz.14.00

Stal Zawadzkie –
KS Górażdże
Spotkanie muzykoterapeutyczne

15.05.2016
godz. 15.00
16.05.2016
godz. 17.00

Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem.
Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem.

Zespół Szkół Specjalnych

GOSiT

Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych/
GOSiT

Boisko Orlik ul.
Powstańców Śl.

GOSiT

Boisko Orlik ul.
Powstańców Śl.

GOSiT

Centrum Informacji
Turystycznej
GOSiT
w Zawadzkiem
Dolina Małej Panwi Oddział Zakładowy PTTK
Zawadzkie
„HUTA ANDRZEJ” Zawadzkie
Plac przy Kościele
CARITAS i Rada Parafialna
p.w. Św. Rodziny w
przy parafii p.w. Św. Rodziny
Zawadzkiem
Stadion Miejski
Centrum Informacji
Turystycznej
Zespół Szkół
Specjalnych w
Zawadzkiem
Zawadzkie Kolonowskie
Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem
Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem
Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem

SSKS Stal Zawadzkie
GOSiT

Piknik Sportowo-Integracyjny
w ramach projektu „Aktywnie dziś i jutro”

20.05.2016
godz.14.00

VIII Rajd Rododendrona - I etap Zamek Kąty Fosowskie

21.05.2016

Wieczory filmowe Kinoteatrze
(kino płatne)

21.05.2016

Koncert Orkiestry z Leśnicy

22.05.2016
godz.18.00

Koncert z okazji Dnia Matki

25.05.2016
godz.17.00

Festyn Rodzinny „Mama Tata i Ja”

28.05.2016
godz. 16.00

Boisko szkolne

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły
w Żędowicach

Stal Zawadzkie –
LZS Wrzoski

29.05.2016
godz. 15.00

Stadion Miejski

SSKS Stal Zawadzkie

Gminne Dyktando

31.05.2016
godz.16.00

„Wiosna” - tematyczna wystawa fotografii

01.0531.05.2016
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Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem
Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem

Zespół Szkół Specjalnych
Oddział Zakładowy PTTK
„HUTA ANDRZEJ” Zawadzkie
GOSiT/ Kino OKO

Metanoya

GOSiT

PSP Zawadzkie

CIT/GOSIT

Krajobrazy Zawadzkiego

Laury dla najlepszych gimnazjalistów
23 kwietnia 2016 r. podczas uroczystej
gali przyznania Laurów Ziemi Strzeleckiej
troje uczniów szkół gimnazjalnych z terenu
naszej gminy odebrało nagrodę „Laur dla
Najlepszego Gimnazjalisty”. Tak zwanymi
„Małymi Laurami” zostali nagrodzeni
uczniowie wyróżniający się bardzo
wysokimi wynikami w nauce, działalnością
społeczną i postawą obywatelską,
a mianowicie: Aleksandra Jamrozik,
Wiktoria Lechowicz, Julia Bartoszek.

Aleksandra Jamrozik – uczennica klasy III
Publicznego Gimnazjum nr 1
w Zawadzkiem – jest osobą niezwykle
zorganizowaną. Przekłada się
to na wszystkie dziedziny życia.
Systematycznie pogłębia swoja wiedzę, co
owocuje wysokimi wynikami w nauce.
Od pierwszej klasy otrzymuje świadectwa
z wyróżnieniem i wzorowym zachowaniem.
Klasę I ukończyła ze średnią 5,07, klasę II
ze średnią 5,2, natomiast w I semestrze
bieżącego roku szkolnego uzyskała średnią
5,08. Godnym docenienia jest również fakt,
że w okresie czterech semestrów
wyróżniała się wzorową frekwencją.
Aleksandra posiada wyjątkowe zdolności
humanistyczne. Sprawdziany
i wypracowania z języka polskiego
najczęściej zalicza na maksymalną ilość
punktów. W ubiegłym i bieżącym roku
szkolnym wzięła udział w Wojewódzkim
Konkursie Polonistycznym, w którym zajęła
I miejsce w etapie gminnym. Chętnie bierze
również udział w innych konkursach, gdyż
jest osobą o wielu uzdolnieniach. Wymienić
tutaj można Wojewódzki Konkurs
C h e m i c z n y, B i o l o g i c z n y i J ę z y k a
Angielskiego. W latach 2013, 2014
sprawdzała swoją wiedzę matematyczną
wOgólnopolskim Konkursie
Matematycznym MULTITEST. Na pierwszy
plan wysuwają się zdolności artystyczne –
szczególnie plastyczne. Aleksandra
chętnie bierze udział w konkursach
plastycznych. Przez cały okres nauki
w Gimnazjum współpracuje z Kołem
Teatralnym przygotowując dekoracje
i pomagając przy scenografii. Z ogromnym

zaangażowaniem włączyła się w pracę
scenografa podczas kręcenia filmiku
do konkursu „Książki naszych marzeń”.
Od września 2015 roku wraz z przyjaciółką
jako wolontariuszki prowadzą zajęcia
plastyczne dla dzieci w Przedszkolu
Publicznym nr 2 z Oddziałem
Integracyjnym w Zawadzkiem. W roku
szkolnym 2014/2015 w ramach projektu
edukacyjnego wraz z grupą dziewcząt
przygotowała dla dzieci w gminie
Kolonowskie festyn ekologiczny pt. „Czy
dzieci lubią śmieci?”. Specjalnie na tę
okazję napisała scenariusz przedstawienia,
w którym również brała udział. Ponadto
prowadziła dla dzieci konkursy i zabawy
o tematyce ekologicznej.
Aleksandra w szczególny sposób dba
o estetykę klasy i szkolnych korytarzy,
przygotowuje gazetki i plakaty dotyczące
różnych akcji charytatywnych
prowadzonych w placówce.
Jej nietypowe pomysły najczęściej
spotykają się z akceptacją grupy. Wynika to
z faktu, że Ola jest powszechnie lubiana,
zawsze chętna do pomocy w nauce,
koleżeńska, a przy tym niezwykle skromna.

Wiktoria Lechowicz jest uczennicą klasy II
Publicznego Gimnazjum przy Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach.
Osiąga wysokie wyniki w nauce. Klasę I
ukończyła ze średnią 5,1 zaś za I semestr
klasy drugiej uzyskała średnią ocen 4,9. Jej
zachowanie zarówno w szkole
podstawowej, jak i gimnazjum zawsze
oceniane było jako wzorowe.
Wiktoria wykazuje się szerokimi
zainteresowaniami, pracowitością
i sumiennością. Chętnie uczestniczy
w różnego rodzaju konkursach. W roku
szkolnym 2015/2016 zakwalifikowała się do
finału Konkursu Wiedzy Religijnej
„Gimnazjalista”, zdobyła I miejsce
na Festiwalu Piosenki Turystycznej, III
miejsce w konkursie na hasło
„Segregujemy śmieci”. Ponadto corocznie
bierze udział w Konkursie „Śląskie Beranie”
(II miejsce w kategorii zespołów - Izbicko
2015), „JugendträgtGedichtevor”, Pangea”,
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“Oxford”, „Wiedzy o Austrii”, konkursie
przedmiotowym z języka polskiego, języka
niemieckiego oraz geografii.
Wiktoria wykazuje zdolności muzyczne.
Jest uczennicą klasy IV Państwowej Szkoły
Muzycznej w Strzelcach Opolskich. Grając
na flecie uświetnia zarówno uroczystości
szkolne, jak i środowiskowe tj. Dożynki
Gminne, Dzień Matki, Dzień Babci, Jasełka,
Biesiada Śląska oraz apele i akademie
szkolne.
Swoje zdolności prezentuje
również grając w miejscowej orkiestrze
dętej. Od 6 lat tańczy w
Zespole
„Żędowianie”, z którym godnie reprezentuje
szkołę
w środowisku lokalnym
i za granicami kraju (Słowacja, Czechy).
Włącza się w prace szkolnego wolontariatu
poprzez udział w akcjach charytatywnych.
Od 5 lat uczestnicy w akcji „Kolędnicy
Misyjni”, z której dochód przeznaczony jest
na misje (w tym roku dla dzieci
z Madagaskaru). Ponadto, brała udział
w akcji „Dary dla Ukrainy” oraz z Zespołem
„Żędowianie” uczestniczyła w koncercie
charytatywnym „Dla Zuzi”, którego celem
była pomoc chorej na serce dziewczynce.
Uczennica aktywnie działa w SKKT PTTK –
przygotowuje prace na wystawy, bierze
udział w konkursach wiedzy krajoznawczoturystycznej, wiedzy o regionie oraz
uczestniczy w rajdach rowerowych.
Wiktoria jest osobą pogodną, chętną
do podejmowania zadań. Dzięki swojej
pracy, zaangażowaniu zarówno wśród
rówieśników, jak i nauczycieli uważana jest
za osobę sympatyczną, na której można
polegać.

Julia Bartoszek to uczennica Publicznego
Gimnazjum przy Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Kielczy, obdarzona
wieloma zdolnościami, uzyskująca bardzo
dobre i celujące wyniki w nauce oraz
wzorowe oceny ze sprawowania. Na
zakończenie klasy pierwszej gimnazjum
uzyskała średnią ocen 5,29, natomiast po
I semestrze roku szkolnego 2015/2016 –
5,14. Uczennica prezentuje wysoką kulturę
osobistą, szanuje poglądy innych, pomaga
słabszym kolegom i koleżankom - chętnie
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dzieli się z nimi swoją wiedzą
i umiejętnościami. Aktywnie działa
w Samorządzie Uczniowskim, uczestniczy
w pracach na rzecz szkoły, klasy,
środowiska – godnie reprezentuje szkołę
na zewnątrz. Jest osobą wrażliwą na
krzywdę innych, dlatego angażuje się
w działalność Szkolnego Koła „Caritas”
oraz Wspólnoty Misyjnej „Paulus”.
Przykładnie spełnia wszystkie obowiązki
szkolne, z pasją rozwija swoje
zainteresowania i zdolności.
Rozpowszechnia wśród uczniów
zamiłowanie do gier sportowych.
Szczególne zdolności Julia wykazuje
w dziedzinie sportu - zwłaszcza w tenisie
stołowym. Uzyskuje bardzo wysokie wyniki
w wojewódzkim oraz ogólnopolskim
współzawodnictwie sportowym, a także na
turniejach o charakterze
międzynarodowym.
Od kilku lat wchodzi w skład Kadry
Wojewódzkiej oraz Kadry Narodowej
Juniorek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego. Do największych sukcesów Julii
w roku 2015 zaliczyć należy zdobycie:
I miejsca na III GRAND PRIX POLSKI

KADETEK w Łaziskach Górnych,
III miejsca na I GRAND PRIX POLSKI
KADETEK w Krakowie, II miejsca na II
GRAND PRIX POLSKI KADETEK
w Krośnie, a także zdobycie brązowego
medalu w grze drużynowej
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Mistrzostwach Polski Kadetek w tenisie
stołowym w Krośnie. Na Międzynarodowym
Turnieju Tenisa Stołowego „ANDRO KIDS
OPEN” w Düsseldorfie, przez trzy lata
z rzędu (2013-2015) zdobywała po dwa
złote medale (w kategorii gier
indywidualnych oraz gier drużynowych).
Wśród turniejów międzynarodowych,
na szczególną uwagę zasługują zawody
Pro Tour, w których mecze rozgrywają
najlepsi tenisiści stołowi z całego świata,
a podczas których zdobywa się punkty
stanowiące składową część rankingu
światowego. Jako reprezentantka Kadry
Narodowej Juniorek, uczennica w ciągu
ostatniego roku uczestniczyła w zawodach
Pro Tour rozgrywanych: w Chorwacji,
na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach i we
Włoszech. Aktualnie Julia jest najwyżej
sklasyfikowaną zawodniczką

w województwie opolskim w tenisie
stołowym zarówno w swojej kategorii kadetek, jak również w kategorii dziewcząt
starszych – juniorek. W rankingu
ogólnopolskim kadetek klasyfikuje się na
bardzo wysokim II miejscu w Polsce. Jako
czynna zawodniczka KTS MOKSiR
Zawadzkie, uczestniczy także
w rozgrywkach II ligi kobiet, a także I ligi
juniorów.
Mimo wielogodzinnych treningów, licznych
wyjazdów na turnieje, mecze ligowe,
zgrupowania kadry wojewódzkiej
i narodowej, uczennica znajduje czas na
naukę. Potrafi pogodzić obowiązki szkolne
z zajęciami sportowymi, a także
wygospodarować czas na rozwijanie
innych swoich zainteresowań. Uwielbia grę
na gitarze, dlatego jest członkiem
Szkolnego Zespołu Muzycznego
„Melizmat”, a także Scholi Młodzieżowej
„Gaudium”.
Jej praca, osiągnięcia, ambicja
i konsekwencja w dążeniu do celu mogą
być wzorem dla innych.
Serdecznie gratulujemy.

30 procesja konna
W wielkanocny poniedziałek w Żędowicach po raz 30 odbyła się
konna procesja. Wzięło w niej udział blisko 30 koni oraz wielu
mieszkańców Żędowic i gości. Ten prastary obyczaj kultywowany
jest dziś jedynie w Bawarii, na Górnych Łużychach i na Śląsku.
Tradycję wielkanocnych procesji konnych zaszczepił
w Żędowicach, w latach 80. ubiegłego wieku, ksiądz dr Leonard
Makiola, wówczas tamtejszy wikary. Pierwsza procesja była
zadośćuczynieniem za ofiarną pomoc przy budowie domu
parafialnego. Tegoroczne uroczystość rozpoczęła się o 13.30 przed
młynem pana Alfreda Thiela. Księdzu Leonardowi w procesji
towarzyszyli również ojcowie franciszkanie z Zawadzkiego.
Po krótkim nabożeństwie przed kościołem pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Zawadzkiem jeźdźcy ruszyli przez pola. Śpiewając
wielkanocne pieśni i modląc się przy polnych krzyżach prosili
o urodzaj oraz aby Bóg pobłogosławił na nowy sezon.

Bieg dla najmłodszych
„Na sukces składa się szereg
codziennych małych zwycięstw”
Laddie F. Hutar

dorosłych. Dodatkową kategorią będzie bieg wózków – zarówno
dziecięcych, jak i inwalidzkich – bez ograniczeń wiekowych.
Na mecie każdy zawodnik może liczyć na pamiątkowy medal,
a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną dodatkowo
nagrodzeni. Imprezie sportowej na wolnym powietrzu będą
towarzyszyć jeszcze inne atrakcje: występ muzyczny oraz zabawy
animatorskie dla dzieci. Odpowiedzialność za przypisanie
do odpowiedniej kategorii Biegu „Małe Kroki” spoczywa
na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko
do biegu. Termin zgłaszania zawodników upływa z dniem
31.05.2016r. lub do wyczerpania miejsc – 200 osób.
Rodzice, jeśli staracie się, aby Wasze dziecko aktywnie
spędzało czas wolny i poznawało smak sportowej rywalizacji zadzwońcie do nas i zgłoście swoją pociechę do Biegu „Małe
Kroki”.
tel. kontaktowy – 602610030 lub 609528881

Fundacja „MAŁY KROK” działająca przy Zespole Szkół
Specjalnych w Zawadzkiem złożyła w lutym 2016r. do Zarządu
Powiatu Strzeleckiego projekt pt. „Aktywnie dziś i jutro” w ramach
ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego pod
nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz
zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form
wypoczynku i rekreacji”. Projekt nasz otrzymał dotację i aktualnie
jest już realizowany. Jednym z jego działań jest organizacja Biegu
„Małe Kroki”, skierowanego do najmłodszych mieszkańców Powiatu
Strzeleckiego. Bieg ten odbędzie się w Zawadzkiem w czerwcu
2016r. Wezmą w nim udział dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym, w tym dzieci niepełnosprawne, z podziałem na kategorie
wiekowe: 3-5 lat, 6-7 lat, 8-10 lat, 11-14 lat. Ze względu
na ograniczenia organizacyjne określono limit uczestników biegu
na 200 osób. Bieg jest bezpłatny. W zabawie sportowej mogą wziąć
udział dzieci w wieku od 3 do 14 lat będące pod opieką osób

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym z budżetu Powiatu
Strzeleckiego.”
Monika Nowak
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Wiadomości z ZSG w Żędowicach
Młodzież recytuje poezję

Pod patronatem Burmistrza Zawadzkiego oraz Towarzystwa
Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim DFK
Żędowice, 14 kwietnia 2016 roku odbył się w Zespole Szkolno
Gimnazjalnym w Żędowicach XXII Konkurs Recytatorski „Jugend
trägt Gedichte vor - Młodzież recytuje poezję”. Uczniowie w języku
niemieckim prezentowali dwa utwory poetyckie. W konkursie wzięło
udział 16 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Po wysłuchaniu tekstów przygotowanych
przez uczestników, komisja postanowiła nagrodzić następujących
uczniów.
W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Kamil Kopyra (ZSG w Żędowicach)
II miejsce – Julia Bryniowsa (ZSG w Żędowicach)
III miejsce - Emilia Klonz (PSP w Zawadzkiem) i Agnieszka Chmiel
(ZSG w Żędowicach)
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Olivia Kopyra (ZSG w Żędowicach)
II miejsce – Maksymilian Labus (ZSG w Żędowicach)
III miejsce – Adam Koźlik (ZSG w Żędowicach) i Paulina Buczek
(PG nr 1 w Zawadzkiem)
W kategorii szkół średnich I miejsce zajęła Julia Skoluda.
Imprezę uświetnił występ Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego
,,Żędowianie” oraz występ Olivii Turek (skrzypce) i Wiktorii
Lechowicz (flet), które przy akompaniamencie Roberta Signusa
zachęciły widownię do śpiewu śląskich piosenek. Zwycięzcom
gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

W kategorii monologów:
I miejsce – Olivia Turek, która opowiadała o rodzinnej tradycji - ZSG
Żędowice
II miejsce – Dominika Klyssek przypomniała wszystkim ,,Jak to
downi żniwowali”- ZSG Żędowice
III miejsce – Maksymilian Labus wystąpił w monologu ,,Szanujcie
jodło!” – ZSG Żędowice
Wyróżnienie otrzymał Adam Koźlik za przedstawienie monologu
o biydzie - ZSG Żędowice
W kategorii scenek:
I miejsce – uczniowie klasy IV ZSG Żędowice za scenkę
„Ło Maryjce, utopcu i szprytnym Eciku”
II miejsce – uczniowie klasy VI ZSG Żędowice za scenkę „W maju
jak w gaju”
III miejsce – uczniowie klasy V ZSG Żędowice za scenkę „Ostatnie
spotkanie z ołmom”
Wyróżnienie otrzymali uczniowie klasy IV i V PSP Zawadzkie
za scenkę „Legynda o ciotce Ludmile”.

„Śląskie Beranie”
„Śląskie Beranie” to tradycyjny, bo odbywający się już po raz
19.w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Żędowicach Gminny
Konkurs Gawędziarski. Uczestniczyło tym roku uczestniczyło w nim
35 uczniów. Gimnazjaliści prezentowali monologi, natomiast
uczniowie szkół podstawowych – scenki rodzajowe. Autorami
tekstów byli głównie nauczyciele, ale też rodzice i dziadkowie
uczniów.
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Wiadomości z ZSG w Żędowicach c.d.

Fragment zwycięskiego tekstu autorstwa Pani Anity Stachowskiej,
który przedstawił Maksymilian Labus:
„Szanujcie jodło!”
Je bardzo dużo takich starych łopowieści ło tym, że jodło to doł nom
Pon Bog. Na tyn przikład – wiycie, skond się wzionły grziby? Ano
kedyś downo tymu Pon Jezus chodzioł po świecie i nauczoł. Zaszoł
tyż roz z apostołoma do jednyj wsi, kaj odbywało sie wesele.
Gospodyni zaprosioła ich do stoła i poczynstowała kołoczym.
Bardzo im smakowoł, toż jak odchodziyli, kobiyta napakowała im go
jeszcze na droga. Tasza nios świynty Pieter. Jak tak szli, prziszoł mu
srogi apetit na tyn kołocz. Tak, coby żodyn niy widzioł wsadzioł rynka
do taszy, urwoł sie konsek i już go mioł zjeś, jak Pon Jezus coś do
niego pedzioł. Świynty Piotr wartko wyciongnoł z gymby tyn konsek i
wyciep go do lasa. I tak pora razy. Jak wychodzili z lasa, Pon Jezus
pedzioł: „Piotrze, jo wiam ło wszystkim. Tyś nie chcioł się z nikim
podzielić. Z tych konskow kołocza, coś jy wyciep, wyrosnom grziby –
ku pożytkowi ludziom i zwierzynie.” Inszo łopowieść je ło chlebie.
Starzi ludzie padają, że downi każde zboże miało aże 12 kłoskow
i bestoż ludzie mieli chleba, wela yno chcieli. Ale że go mieli dużo, to
wcale go niy szanowali. Bestoż Pon Bog urwoł im ze zboża jedyn
kłosek. Ludzie na krótko sie opamiyntali, ale wartko zajś ło
wszystkim zapomnieli. Wtedy Pon Bog urwoł drugi kłos. I tak doszło
do tego, że tera kożde zboże mo yno jedyn kłosek…

Występom towarzyszyły tańce Zespołu „Żędowianie” oraz
prezentacje muzyczne, a na korytarzach szkoły można było
zobaczyć
wystawę dawnych śląskich sprzętów i obrazów.
Wszystkie występy mogli obejrzeć mieszkańcy Żędowic
w niedzielę, 3 kwietnia.
Gratulujemy!
Najlepsi gawędziarze w województwie
8 kwietnia br. laureaci XIX Gminnego Konkursu
Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”, który odbył się w Żędowicach
zaprezentowali się na Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim
,,Śląskie Beranie” w Izbicku. W konkursie udział wzięło około 200
uczestników, którzy często sięgali po historie, które pokazywały, jak
kiedyś żyło się na Śląsku. W występach indywidualnych
Maksymilian Labus z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w
Żędowicach zdobył I miejsce z monologiem ,,Szanujcie jodło!”.
Również w kategorii ,,dużych” scenek rodzajowych - szkół
podstawowych uczniowie klasy IV Zespołu Szkolno Gimnazjalnego
w Żędowicach zajęli I miejsce. Szczególna nagrodę otrzymał Daniel
Guzy, była to nagroda specjalna od jurora - Krystiana Czecha dla
najlepszego aktora konkursu.

Co słychać w Kielczy?
za udział w akcji Na pomoc językowi polskiemu- z frazeologią za pan
brat:) Następnie oddelegowali nauczycieli do ,,kurnika", gdzie
czekało ich zadanie nie lada- zdobienie jaj:) W tym czasie III
gimnazjum usiłowała czegoś nauczyć młodszych:) Włos im z głowy
nie spadł, ale siwy włos pojawił się niejeden;) Po łamaniu główek
czekały wszystkich konkurencje sportowe- slalom z jajkiem, ubijanie
białka, obieranie jajka i inne atrakcje. W końcowym rozrachunku
uczniowie o włos wyprzedzili nauczycieli. Po tych emocjach III gim.
zaprosiła do obejrzenia swojej wersji Kopciuszka. Zmiany
wprowadzili, ale zakończenia nie zmienili. Uszanowali tradycję:) Na
koniec, aby tradycji stało się zadość, Dyrekcja klucze i władzę
przejęła:) Wszystko co dobre, szybko się kończy.
IZA

W jak...
Wiosenna zmiana warty- dyrekcja abdykuje
I na uczniów władzę ceduje;)
Ogromnie się cieszą do ról nauczycielskich nominowani, lecz
Strach im w oczy zagląda, gdy stają przed klasami:)
Na wygnanie kadrę byłą skazują,
Ale łaskawie, przy kawie
I zdobieniu jaj, czas im spędzić pozwalają:)
Władza do główek im nie uderza
I uczniowską brać łaskawiej niż starzy belfrzy traktują:)
Energią i wdziękiem emanują,
Lustereczka im potakująKto jak nie wy przejmie władzę nad sercami?
Ale co z władzą nad umysłami?!
Nie uczyć się...
Och! Marzenie to z główek wyplenić trzeba.
Cóż- nie udało się, może za rok się uda już;)

Stowarzyszenie "Bliżej szkoły”
W lutym 2015 roku w Kielczy z inicjatywy nauczycieli Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego w Kielczy oraz rodziców powstało
Stowarzyszenie 'Bliżej szkoły". Pierwszym dużym
przedsięwzięciem Stowarzyszenia było zorganizowanie
w październiku 2015 roku Pikniku Rodzinnego pod nazwą „Łączymy
pokolenia – zdrowo, na sportowo!”. Piknik ten był doskonałą okazją
do tego, aby pokazać uczniom szkoły alternatywne możliwości
spędzania czasu wolnego, a także aby zwrócić uwagę na to, jak
ważne są więzi rodzinne. Obecnie na terenie szkoły realizowany
jest projekt z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
pod tytułem „Dziecko w kręgu sztuki”. Proponowane działania
skierowane są na poznawanie i odkrywanie świata sztuki, poprzez
propagowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego.
Realizatorzy projektu mają nadzieję, że udział w zajęciach pozwoli
dzieciom na rozwinięcie swoich pasji oraz odkrycie przyjemności
tworzenia. Dzieci będą autorami oryginalnych prac, będą miały
możliwość publicznej prezentacji swoich umiejętności oraz
zdobędą większe poczucie własnej wartości.
W ramach projektu realizowane są zajęcia:
-muzyczno- ruchowe (prowadzone przez Małgorzatę Walnik) oraz
plastyczno-techniczne z wykorzystaniem technik scrapbooking,
decoupage, cardhanding i in. (prowadzone przez Bożenę Gwóźdź).
Każdy uczestnik projektu weźmie dodatkowo udział w ciekawych,
wyjazdowych warsztatach artystycznych odbywających się
na terenie Teatru Muzycznego w Gliwicach.
Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny, jednak liczba miejsc
jest ograniczona. Projekt współfinansowany jest ze środków
otrzymanych w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego
przez gminę Zawadzkie.

W przeddzień wiosennej przerwy świątecznej rządy w kielczańskim
ZSG przejęli uczniowie klasy III gim. Sprawowali rządy przy
zakulisowym wsparciu swojego człowieka w szeregach
nauczycielskich- pana Roberta. Na porannym apelu podstępnie
klucze szkoły Dyrekcji zabrali, w zamian jajo w rękę dali i już dalej
śmiało sobie poczynali:) Na początek nagrodzili, w imieniu pań
polonistki i bibliotekarki, młodszych kolegów i koleżanki z klas 4,5,6
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Zajączek Wielkanocny
W Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem
zorganizowany został konkurs plastyczny na wykonanie zajączka
wielkanocnego dowolną techniką i z dowolnych materiałów.
Uczniowie wykazali się dużą inwencją twórczą wykorzystując
różnorodne tworzywo: siano, drewno, ciasto, wstążkę, cekiny,
styropian, tkaninę, papier, plastik, metal, plastelina. Zające różniły
się nie tylko techniką wykonania ale również rozmiarami, od
maleńkich po ogromne. W konkursie wzięło udział 42 uczniów, a
podstawowymi kryteriami oceny były wkład pracy własnej oraz
estetyka wykonania. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe.
W kategorii klas I – III:
I miejsce – Michał Wiench IIb, Michał Walkowiak IIa, Dominik Gawlik
IIa, Błażej Gawlik IIIb, Olivier Spałek Iia
II miejsce – Jakub Lema IIa, Wiktoria Winkler IIb, Oliwia Szampera
Ib, Patrycja Jendrzej Ic, Emilia Olczyk IIa, Ewelina Hertel Ic, Natalia
Ziaja Ia
III miejsce – Oskar Skornia Ic, Oliwia Skrucha IIb, Monika Nita Ia,
Tomasz Lorens Ic, Igor Rychlik Ia, Tomasz Sokoup IIa, Szymon
Skoczeń Ic, Marta Kolibaba Ic, Karolina Jendrzej Ic, Anna Ryczel IIb,
Mikołaj Labus IIIb, Magdalena Radziej IIIa, Laura Dylong IIIa, Kalina
Morys IIa, Martyna Lizurej IIIa, Martyna Frankowska Ia
Wyróżnienie: Aleksandra Andrecka IIIa, Małgorzata Ludwig IIIa,
Łukasz Lis IIIb, Aleksandra Bujak IIIa, Mateusz Rogoziński IIa oraz
klasa Iic.

W kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Patryk Wiertel VIa, Dominik Żyłka Via
II miejsce – Alina Saternus Va, Amelia Niedźwiedź VIb, Weronika
Grabarczyk Via
III miejsce – Antonina Brolik Via
Wyróżnienie: Stefania Wajrauch Va, Adam Pandzioch Vb
J. Lońska, D. Malik, M.. Jaskólska

PROGRAM RODZINA 500+ W NASZEJ GMINIE
– PIERWSZE WNIOSKI, PIERWSZE WYPŁATY

Dnia 1 kwietnia 2016 roku – po wielu
miesiącach zapowiedzi, domysłów
i niedowierzania – ruszył ogólnopolski
program „Rodzina 500+”, czyli realizacja
ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Na podstawie
programu można ubiegać się o tzw.
świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł miesięcznie na jedno dziecko.
Do realizacji ustawy w naszej gminie został
wyznaczony Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem. Kilka tygodni
funkcjonowania ustawy pozwala już
na sformułowanie pierwszych wniosków
z wdrażania programu.
Jak dotąd przyjmowanie wniosków i ich
rozpatrywanie odbywa się bardzo płynnie:
nikt nie musi stać w kolejkach, złożenie
wniosku zajmuje zazwyczaj dosłownie
chwilę, a ponadto decyzje wydawane są
w krótkich terminach. Do dnia 26.04.2016 r.
złożono łącznie 447 wniosków (w tym 74
w formie elektronicznej). Złożone wnioski
obejmowały w sumie 684 dzieci (na ponad
1700 wszystkich zameldowanych
niepełnoletnich mieszkańców gminy).
W pierwszych dwóch tygodniach realizacji
udało się rozpatrzyć część wniosków,
a nawet zrealizować pierwsze wypłaty.

Wypłacono jak dotąd już 71.500 zł
świadczeń wychowawczych na 143 dzieci.
Przypomnijmy, że na rozpatrzenie
pierwszych wniosków ustawa dawała
organom aż trzy miesiące. Jednocześnie
należy podkreślić, że nie każdy wniosek
może być rozpatrzony w krótkim czasie.
W szczególności, jeśli osoba ubiega się
o świadczenie wychowawcze na pierwsze
dziecko, niezbędne jest ustalenie
dochodów rodziny, a co za tym idzie
zgromadzenie dodatkowych dokumentów.
Pozyskiwaniem większości z nich zajmuje
się Ośrodek Pomocy Społecznej. Należy w
takich sytuacjach pamiętać, że wymiana
danych i przesył informacji wymaga więcej
czasu niż wtedy, gdy wraz z wnioskiem
złożone są wszystkie dokumenty lub gdy
rozpatrzenie wniosku nie wymaga ustalania
dochodów (wnioski na drugie i kolejne
dzieci). Dlatego też rozpatrywanie
wniosków nie odbywa się więc według
kolejności ich wpływu.
Osoby, które jeszcze nie zainteresowały
się Programem „Rodzina 500+” mogą
uzyskać więcej informacji w Ośrodku
Pomocy Społecznej – dane poniżej.
Wnioski można składać w formie
tradycyjnej (papierowo) lub elektronicznie.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11, pokój 7.1.
Tel. kontaktowy: (77) 46-22-095 wew. 29.
e-mail: sekretariat@ops.zawadzkie.pl
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Godziny pracy OPS:
Poniedziałki od 7.00 do 17.00
Wtorki od 7.00 do 15.00
Środy od 7.00 do 15.00
Czwartki od 7.00 do 15.00
Piątki od 7.00 do 15.00
Więcej informacji na temat Programu,
kryteriów, wymaganych dokumentów (w
tym wzory wniosków) oraz elektronicznej
formy składania wniosków – znajduje się na
stronie Ośrodka: www.ops.zawadzkie.pl
Zapraszamy i zachęcamy do składania
wniosków!
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www.wfosigw.opole.pl

e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl

tel. 77 45 45 891 wew. 129, 149, 103

pokój nr 1,

Opole ul. Krakowska 53,

FUNDUSZ POŻYCZKOWY MŚP

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Punkt Informacyjny Pożyczek:

POŻYCZKI
DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

bez opłat i prowizji

od 2,5%

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

KWOTA POŻYCZKI
50 000,00
100 000,00
300 000,00
500 000,00

FUNDUSZ POŻYCZKOWY MŚP

RATA KAPITAŁOWA
833,33
1 666,67
5 000,00
8 333,33

ODSETKI
104,17
208,33
625,00
1 041,67

Oprocentowanie od 2,5 % bez dodatkowych opłat i prowizji (przykłady dla 60 m-cy)

x
karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy

na cele inwestycyjne zakupowe (maszyn, urządzeń, pojazdów, ciągników, wyposażenia lokali,
biur i gabinetów) - 60 miesięcy;
na cele inwestycyjne: budowa, przebudowa i remont budynków i budowli oraz zakup
nieruchomości wraz z remontem - 120 miesięcy;
na cele nieinwestycyjne obejmujące zakup materiałów i surowców związanych z nowo
uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji - 36
miesięcy;
x
minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto

x
maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy – liczony od dnia wypłaty I raty
pożyczki)wynosi:

zaangażowana dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 1 150 000,00 zł

x
maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 1 000 000,00 zł netto, a maksymalna kwota

x
niskie oprocentowanie od 2,5% w skali roku przy zastosowaniu pomocy publicznej

WARUNKI FINANSOWANIA

x
na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchomioną
produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji

x
na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów

x
na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne,
ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne
x
x
na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

x
na budowę, przebudowę oraz remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów,
wymianę okien i drzwi – termomodernizację

x
na zakup nieruchomości wraz z ich remontem

x
na zakup maszyn, urządzeń, samochodów i ciągników

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

x
dla prowadzących działalność lub realizującychinwestycję na terenie województwa opolskiego

x
dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP

DLA KOGO?
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ZAPROSZAMY DO ŻĘDOWIC
Oj będzie się działo!!!
• 28 maja 2016 r. Rada Rodziców przy ZS-G zaprasza na Festyn „Mama, tata i ja”.
W programie liczne atrakcje: dyskoteka, grill, rodzinne zawody sportowe oraz smaczne ciasta .
Rozpoczęcie o godzinie 16.00 na boisku szkolnym.
• 4 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach zaprasza na kolejny koncert z cyklu
„Spotkania z folklorem”, w którym nie zabraknie dobrej muzyki, tańca i śląskiego humoru.
Wystąpią między innymi: Zespół „Żędowianie”, grupa taneczna Zofii Czechlewskiej oraz soliści
Alina Adamska – Raitarovskyi i Oskar Koziołek – Goetz.
Koncert rozpocznie się o godzinie. 17.00 w Kinoteatrze w Zawadzkiem.
Wejściówki do nabycia w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem oraz w sekretariacie Zespołu Szkolno –
Gimnazjalnego w Żędowicach.

ZAPRASZAMY!

Roboty publiczne !

Zaproszenie na spotkanie

Na terenie Zawadzkiego trwają porządki. W tym roku, nie tylko
do prac porządkowych wiosennych ale przez okres 5 miesięcy,
w ramach zawartej umowy w sprawie organizacji i finansowania
robót publicznych pomiędzy Urzędem Miejskim w Zawadzkiem,
a Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich zatrudnienie
znalazły dwie Panie, spośród ośmiu Pań wytypowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem. Są to osoby
długotrwale bezrobotne bez prawa do zasiłku, więc chętnie przyjęły
propozycję pracy.
Do zakresu zadań tych Pań należy wykonywanie prac
porządkowych na terenie Zawadzkiego, m.in.. sprzątanie
zanieczyszczeń (butelki, papiery, itp.), zgrabianie zeschłej trawy,
liści, zamiatanie zanieczyszczeń. Panie podchodzą
do wykonywania swoich obowiązków z entuzjazmem, z tego
co słyszą, mieszkańcy dobrze odbierają ich pracę.
Ze strony Urzędu prosimy mieszkańców o poszanowanie pracy,
którą wykonują oraz o wyrozumiałość jeśli zdarzą się jakieś drobne
niedociągnięcia w sprzątaniu. Panie poprzez codzienne
wykonywanie swoich zadań uczą się terenu, miejmy nadzieję, że
taka praca przyniesie korzyści całej wspólnocie mieszkańców.
Pamiętajmy, że gmina to nasze wspólne dobro, wszyscy
odpowiedzialni jesteśmy za ład i porządek w naszym środowisku.

Burmistrz Zawadzkiego serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych na spotkanie
podsumowujące prace nad projektem Strategii
Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022, które
odbędzie się w dniu 29 kwietnia (piątek) o godz. 17.00
w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej
w Zawadzkiem (kinoteatr).
W trakcie spotkania
przedstawione zostaną, ujęte w strategii, plany działań
władz Gminy Zawadzkie na najbliższe lata.

Strategia Rozwoju
Gminy Zawadzkie

2016
16

2022
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Rozmaitości
Wiosenne przysłowia

Kącik kucharski

Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody zapowiadają.
Kule mocy
Składniki:
2 szklanki ulubionych orzechów: włoskich, ziemnych, pestek
słonecznika, migdałów
daktyle bez pestek
woda
szklanka płatków owsianych
szczypta soli
trochę startego imbiru
łyżeczka gałki muszkatołowej
łyżeczka cynamonu
Do obtoczenia:
wiórki kokosowe, sezam, kakao
Wykonanie:
Orzechy i daktyle wrzuć do miski i zalej szklanką wody, wymieszaj.
Odstaw na min. 2 godziny, żeby orzechu zmiękły. Następnie do
orzechów dodaj płatki owsiane, sól, imbir, cynamon i gałkę
muszkatołową. Wymieszaj wszystkie składniki, a następnie
zblenduj na gładka masę. Z masy utwórz małe kulki i panieruj je w
kakao, sezamie, albo w wiórkach kokosowych.

Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza.
Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść.
Pogody kwietniowe- słoty majowe.
Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze.
Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie.

Dzień Matki 26 maja
Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków
i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole
płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie
przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania
innych bogów. Zwyczaj ten jednak powrócił w siedemnastowiecznej
Anglii pod nazwą niedziela u matki, początkowo co roku w 3-4
niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykle
niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym
obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało
składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian
za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku.
Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.
W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku
w Krakowie. Pamiętajmy o tym wyjątkowym dniu.

Klopsiki szwedzkie z sosem koperkowym
Składniki:
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
1/4 łyżeczki mielonych goździków
3 łyżki kwaśnej śmietany 22 proc.
120 g masła klarowanego
sól, pieprz
Wykonanie:
Tartą bułkę namocz w 1 szklance śmietanki. Na 2-3 łyżkach masła
przesmaż na złoto cebulę. W misce wymieszaj cebulę z namoczoną
bułką tartą, dodaj mięsa, 1 łyżkę posiekanego koperku, goździki,
dopraw solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj masę. Mokrymi
rękami uformuj 1,5 cm kulki. Smaż klopsiki partiami na rozgrzanym
maśle na średnim ogniu, obracając je od czasu do czasu, aż będą
złocistobrązowe ze wszystkich stron. Odsączaj z nadmiaru tłuszczu
na papierze kuchennym.
Przygotuj sos: na to samo masło, na którym smażyły się klopsiki,
wlej 2/3 szklanki wody i zredukuj o połowę. Dolej pozostałą
śmietankę i całą kwaśną śmietanę i chwilę gotuj. Zdejmij z ognia
i dodaj pozostały koperek, wymieszaj. Klopsiki podawaj z sosem i
np. gotowanymi ziemniakami.

Humor
Biegnie ślimak przez las. Spotyka go lis:
- Czemu tak pędzisz ślimaku?
- Urząd Skarbowy w lesie!!!
- I co z tego? - pyta lis.
- Stary! Ja - dom, żona - dom, dzieci - dom...
Siedzą dwa szczury i jedzą taśmę filmową. Jeden mówi:
-Dobry ten film.
A drugi na to:
-No, ale książka była lepsza.
Rozmawiają dwa pająki:
-Co robisz?
-Odbijam motylki.
-Skąd masz?
-Ściągnąłem z sieci.
W nocy ktoś głośno stuka do drzwi pokoju hotelowego:
- Hotel się pali!
- To nie te drzwi, strażak nocuje obok!

Porady Babuni
Szczypta soli:
-dodana do ugotowanego rabarbaru odkwasi go i można będzie
wówczas dodać mniej cukru,
-dodana do białka czy śmietanki, przyspiesza ubijanie piany lub
kremu,
-dodana do wody, w której gotują się parówki, zapobiegnie pękaniu
osłonki,
-dodana do surowego mleka, utrzymuje jego świeżość,
-wsypana do blaszanego pudełka lub szklanego słoja, w których
przechowujemy herbatniki czy sucharki, pozwoli zachować ich
kruchość i świeżość.

- Co robi strażak, gdy chce mu się pić?
- Nalewa sobie szklankę wody i GASI pragnienie.

Po powrocie z akcji gaszenia pożaru w jednej ze wsi, komendant
pisze raport:
"Ugasiliśmy pożar w oborze. Nie spłonęła żadna krowa. Dziesięć
utonęło".
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Sport
w ostatnim meczu sezonu z MKS Skarbkiem Tarnowskie Góry
zdobyć 1 pkt. Niestety do upragnionego mistrzostwa zabrakło
wygrania przynajmniej jednego pojedynku na 2 stole. Komplet
punktów zaliczyła Julia Bartoszek (2,5) a Agata Paszek dołożyła 1,5
pkt. Ostatecznie goście z Zawadzkiego wywieźli komplet punktów
zwyciężając 6:4 i im przyjdzie walczyć z mistrzem dolnośląskiej II ligi
o awans do I ligi. Końcowa tabela sezonu 2015/2016 przedstawia
się następująco:
1. MKS Bruk Śląski Skarbek Tarnowskie G.
22
40
156:64
2. KTS MOKSiR Zawadzkie
22
39
163:57
3. MKS Czechowice Dziedzice
22
32
141:79
4. UKS Huragan Sosnowiec
22
27
103:117
5. KTS Mysłowice
22
26
126:94
6. JKTS Jastrzębie Zdrój
22
24
125:95
7. UKS Dalachów
22
23
113:107
8. PSKS Beskidy Bielsko Biała
22
17
95:125

Piłka ręczna
Brakuje kropki nad i
Pisząc te słowa jeszcze do awansu brakowało 1 punktu, który
powinien być zdobyty w wyjazdowym spotkaniu z drużyną MKKS
Glorią Katowice w dniu 27.04. Wcześniej zostały rozegrane
spotkania z SPR Grunwald Ruda Śl. oraz z SKS Orlikiem Brzeg.
Obydwa spotkania to mecze do jednej bramki. W Rudzie Śląskiej
ani przez moment zwycięstwo nie było zagrożone. ASPR zwyciężył
39:30 prowadząc do przerwy 16:11. Gradem bramek podzielili się:
Marceli Migała 9, Paweł Zagórowicz 8, Kamil Kulej 4, Kevin Kubillas,
Paweł Szlensog i Lesław Kąpa po 3, Adam Ciosek, Mariusz Kalisz,
Michał Morzyk i Łukasz Szlinger po 2 oraz Mateusz Kaczka 1.
Również z Orlikiem Brzeg mecz bez historii. Wynik 44:30 (20:10)
mówi wszystko. Łupem podzielili się Lesław Kąpa 9, Denis Hertel,
Mariusz Kalisz oraz Patryk Szlensog po 6, Kevin Kublllas 4, Kamil
Kulej i Marceli Migała po 3 oraz Paweł Zagórowicz, Adam Ciosek i
Adam Wacławczyk po 1. Wcześniej rezerwy Vive Kielce rozgromiły
pretendenta do 1 miejsca AZS Politechnikę Swiętokrzyską Kielce
37:20 i po „zwycięstwie” w Katowicach podopieczni Łukasza
Morzyka do Kielc pojadą na wycieczkę. Wierzymy jednak, że
drużyna zakończy II rundę z kompletem zwycięstw. Rozgrywki
zakończą się 8 maja i przed kierownictwem klubu kolejne wyzwania.
I liga to dużo poważniejsze wymagania. Tabela przed ostatnimi
meczami przedstawia się następująco:
1. ASPR Zawadzkie
18
34
622:436
2. SPR Grunwald Ruda Śl.
20
32
622:485
3. AZS Politechnika Kielce
18
30
557:463
4. KS Vive II Tauron Kielce
17
28
559:423
5. AZS UJK Kielce
18
20
503:478

III liga mężczyzn
Zakończyli rozgrywki w III lidze tenisa stołowego mężczyźni KTS
MOKSiR Zawadzkie. W ostatnich 3 meczach zdobyli tylko 1 punkt
przegrywając u siebie z MKS Sokół Niemodlin 6:8, LZS Odrą Kąty
Opolskie 3:8 oraz remisując na wyjeździe z mistrzem III ligi KTS
Lwem Głubczyce 7:7. Ostatecznie zajęli 5 miejsce. Końcowa tabela
sezonu 2015/2016 przedstawia się następująco:
1. KTS Lew Głubczyce
20
34
156:81
2. KTS Kłodnica Kędzierzyn Koźle 20
29
140:104
3. MKS Wołczyn
20
28
133:93
4. LZS Victoria Chróścice
20
24
136:117
5. KTS MOKSiR Zawadzkie
20
23
126:108
6. LZS Odra Kąty Opolskie
20
21
129:116
7. MKS Sokół Niemodlin
20
20
124:125
8. LZS Żywocice
20
19
119:122
9. OKS Olesno
20
14
110:125
10. SKS LUKS Nysa
20
8
92:145
11. LUKS Mańkowice
20
0
35:160

Piłka nożna
Dzieje się niedobrze
Po niezłym starcie (zwycięstwo i porażka) coś się zacięło.
Kolejne mecze to zdobycz zaledwie 1 punkt. W 3 kolejce
zremisowała na wyjeździe z KS II Krapkowice 2:2. Potem nastąpiła
seria porażek z LZS Gazownik Wawelno 2:4, LZS Bongo Karczów
1:2 i LZS Żywocice 0:3. Po 19 kolejkach drużyna plasuje się na 9
miejscu z dorobkiem 20 pkt. Przed trenerem i drużyną stoi duże
wyzwanie by utrzymać się w Kl.A.
Wyniki pozostałych drużyn Stali Zawadzkie. Juniorzy starsi grający
w I lidze w inauguracyjnym meczu przegrali na wyjeździe z LZS
Łowkowice 2:4, następnie pokonali Czarnych Otmuchów 3:0 oraz
w tym samym stosunku LZS Piotrówka. W ostatnim rozegranym
meczu zremisowała 0:0 na wyjeździe LKS Goświnowice. Drużyna
w tabeli zajmuje 5 miejsce.
W I lidze trampkarzy wyniki naszej drożyny są następujące:
z Pogonią Prudnik 1:8, Pomologią II Pruszków 0:1, LZS Racławiczki
4:2 oraz Polonią Głubczyce 1:3. W tabeli na 10 startujących drużyn
drożyna z dorobkiem 13 punktów zajmuje 7 miejsce.
Najlepiej spisuje się przyszłość piłkarska. Drużyna młodzików
aktualnie zajmuje w swojej grupie 4 miejsce z dorobkiem 32
punktów. W rozegranych wiosną meczach uzyskała następujące
wyniki: Po porażce w inauguracyjnym meczu II kolejki z KS
Krasiejów 1:4 w kolejnych meczach gromiła przeciwników.
Pokonała kolejno Unię Kolonowskie 8:1, Piasta II Strzelce Op. 12:3
oraz LKS Źródło Krośnica 15:1.

Skat
Zakończone mistrzostwa
Zakończone zostały mistrzostwa sekcji skata w sezonie
2015/2016. Zostało rozegranych 30 turniejów w których wzięło
udział 560 szkaciorzy. Rywalizacja była bardzo zacięta. Przez
dłuższy czas prowadził zawodnik I ligowej Victorii Chróścice Jan
Nowak, jednak na finiszu wyprzedził go Ernest Bryłka (DOKiS
Dobrodzień). Honoru gospodarzy bronił Antoni Świtała, który musiał
zadowolić brązowym medalem (przegrał wygraną grę i stracił ponad
100 pkt). W ostatnim niepunktowanym turnieju podsumowano cały
sezon oraz wręczono puchary, medale oraz dyplomy, które wręczał
Dyrektor GOSiT-u Marcin Loński. Poniżej czołówka mistrzostw
i miejsca zawodników GOSiT-u Zawadzkie.
1. Ernest Bryłka
DOKiS Dobrodzień
46234 pkt
2. Jan Nowak
Victoria Chróścice
43213 pkt
3. Antoni Świtała
GOSiT Zawadzkie
43116 pkt
4. Jerzy Stanulla
Strzelec DK Strzelce Op. 41917 pkt
5. Leon Deptała
Skat Kolonowskie
41701 pkt
6. Marek Wyszkowski
GOSiT Zawadzkie
41271pkt
Pozostali zawodnicy GOSiT-u zostali sklasyfikowani
na następujących miejscach: 8.Józef Waloszek, 11.Franciszek
Świtała, 32. Leopold Dybowski, 33. Józef Ludwig oraz 37. Reinhold
Brysch. Sklasyfikowano 40 zawodników.
W turniejach bratnich sekcji Strzelca DK Strzelce Op. mistrzem
został Franciszek Świtała, a 3 miejsce zajął jego brat Antoni,
natomiast w Kolonowskim mistrzem został Antoni Świtała,
a Franciszek zajął 2 miejsce.

Tenis stołowy
Zabrakło tak niewiele
Piłkarze ręczni po zwycięstwie z Orlikiem Brzeg praktycznie
zapewnili sobie awans do I ligi. Przed podobną szansą startu
w barażach o I ligę miały podopieczne Marty Lityńskiej tenisistki
stołowe KTS MOKSiR Zawadzkie. Aby osiągnąć ten cel musiały
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Nieźle w II lidze
W rozgrywkach II ligi skata zostały rozegrane już 3 kolejki. Po 1
kolejce drużyna plasowała się na 15 miejscu. W 2 kolejce ugrała 14
punktów i awansowała na 10 miejsce. Jeszcze lepiej spisała się w 3
kolejce zaliczając 15 pkt. i w tabeli awansowała na 6 miejsce w 25
zespołowej lidze. W pierwszych 2 kolejkach drużyna grała w
podstawowym składzie tj. Antoni Świtała, Marek Wyszkowski, Józef
Ludwig oraz Leopold Dybowski. W 3 kolejce chorego
L.Dybowskiego zastąpił Franciszek Świtała. Do zakończenia
rozgrywek pozostały 3 kolejki (najbliższa w czerwcu). Do I ligi
awansują pierwsze 4 drużyny.
Czołówka tabeli po 3 kolejkach przedstawia się następująco:
1. Skat Klub Kobiór
45
36740
2. Pokój Ruda Śl.
43
37382
3. Bombajka Chorzów
43
35281
4. Zawisza Stara Kuźnia
41
36194
5. MOK Guido Zabrze
41
34021
6. GOSiT Zawadzkie
40
35245
7. MDK Bolko Łaziska G. II
40
35146
8. Nitron Krupski Młyn
40
34951

N.a zdjęciu pierwsza trójka z mistrzostw sekcji skata GOSiT
Zawadzkie od lewej: Antoni Świtała, Ernest Bryłka, Jan Nowak

Franciszek Świtała

Mistrzostwa Fitness

Hasło reklamowe
"Zawadzkie - zawsze
dzika turystyka”
tak brzmi zwycięskie hasło w konkursie na
kreatywne hasło reklamowe turystycznej
Gminy Zawadzkie. Konkurs ogłoszony
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Zawadzkiem został roztrzygnięty. Autorem
zwycięskiego hasła jest Mateusz
Pawełczyk z Olesna. Główną nagrodą
w konkursie był udział w foto - lotach, które
dają możliwość przelotu samolotem nad
wybranym terenem. Podczas lotu
zwycięzca ma możliwość wykonania zdjęć
"z lotu ptaka".
S e r d e c z n i e g r a t u l u j e m y, a P a n u
Mateuszowi życzymy udanych foto - lotów,
czekając jednocześnie na relacje.

Barański Bartłomiej
Mistrzostwa Polski w Fitness odbyły się
16-17 kwietnia 2016 w Białymstoku.
Rywalizacja najlepszych zawodników
odbyła się w Hali Lodowiskowej
w Białymstoku, na specjalnie montowanym
podeście w połączeniu z technikami światła
i dźwięku. Kamil Kulej i Bartłomiej Barański
wystartowali, ponieważ chcieli w końcu
spróbować swoich sił na najwyższym
poziomie. Ich intensywne przygotowania
trwały 10 miesięcy z tego 10 ostatnich
tygodni, przed startem, polegało na
redukowaniu masy ciała. Redukcja dała im
wynik – 8 kilogramów. 24 godziny przed
zawodami nadszedł czas na odwadnianie,
w jedną dobę uciekło im około 4-5
kilogramów. Dało to efekt świetnej „rzeźby”.
Zawody pokazały nam, że jeszcze musimy
solidnie pracować, by w końcu znaleźć się
na podium- mówi Kamil. Jesteśmy bardzo

Kamil Kulej
zadowoleni z tego co osiągnęliśmy
i zrobiliśmy dla siebie samych- dodaje. Nasi
mieszkańcy dostali się do pół finałów,
niestety nie weszli do finałowej szóstki.
Kamil zdobył 9 miejsce w kraju w Fitness
plażowym mężczyzn w kategorii do 182 cm.
Bartłomiej zdobył 10 miejsce w kategorii
powyżej 182 cm. Tworzą super ekipę,
wspólne przygotowania i wsparcie
sportowe, było odczuwalne – to było dla nas
obojga, bardzo potrzebne-mówi Bartek.
Wszystko to zadecydowało, że od teraz
wspólnie będziemy się przygotowywać
przed kolejnymi zawodami- dodaje.
Następny występ - Puchar Polski
w Październiku w Mrozach, koło Warszawy.
Dziękujemy najbliższym za pomoc, za
towarzyszenie w dniu zwodów i wsparcie.
Pozdrawiamy siłownie Maximus fitness
studio Zawadzkie, to tam zdobyliśmy
najlepszą formę w życiu.
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