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Prymicje księdza Marcina

14 maja br. w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie, z rąk abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, neoprezbiterzy
otrzymali święcenia kapłańskie. Wśród nich był nasz zawadzczanin Marcin Skornia. Dewizą posługi nowych kapłanów archidiecezji
częstochowskiej są słowa: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 21), a patronem rocznika neoprezbiterów jest
bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. Na święcenia do Częstochowy udała się rodzina, przyjaciele, aby wspólnie z nim uczestniczyć w tej ważnej
uroczystości. Nasza lokalna społeczność mogła przeżywać to doniosłe wydarzenie 21 maja w kościele pw. św. Rodziny w Zawadzkiem,
gdzie ksiądz Marcin odprawił swoją prymicyjną mszę świętą. Była to wzruszająca chwila nie tylko dla Księdza Marcina, ale także dla licznie
zgromadzonych w kościele parafian.

Sztuka ze złomu- Sebastian Kucharski
Na całym świecie powstają niepowtarzalne,
niesamowite przedmioty związane
z filmami. Powstają plakaty, obrazy, figurki,
rzeźby. Tworzeniem takich niesamowitych
prac zajmuje się Sebastian Kucharski.
Sebastian
urodził się w 1974 roku
w Zawadzkiem i tutaj też mieszkał. Obecnie
zamieszkuje i tworzy swoje prace
w miejscowości
Łącznik w powiecie
prudnickim, w gminie Biała.
Więcej na stronie 13.

Zajęcia dla seniorów

Szczegóły na stronie 10/11

Od kwietnia w Gminnym Ośrodku
Sportu i Turystyki w Zawadzkiem ruszył
program ,,Muzykoterapia dla
seniorów”. Jest to cykl
comiesięcznych spotkań
skierowanych do osób starszych.
Zajęcia odbywają się w Centrum
Informacji Turystycznej w Zawadzkiem.
Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych tą formą zajęć.
Wszelkich informacji udziela Kierownik
Domu Kultury – Monika Skibińska, tel:
77 88 77 975. Kolejne spotkanie
odbędzie się 30 czerwca o godz. 17.00.
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XVIII Sesja Rady Miejskiej
25 kwietnia 2016 r. odbyła się XVIII
sesja Rady Miejskiej tej kadencji. Porządek
obrad sesji obejmował między innymi
przyjęcie informacji na temat oceny
zasobów pomocy społecznej oraz
sprawozdania z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Ocena
zasobów pomocy społecznej jest
obowiązkowym dokumentem
opracowywanym w każdej gminie, którego
obowiązek wynika z przepisów prawa.
Ocena zasobów ma na celu statystyczne
przedstawienie aktualnych problemów
społecznych w gminie oraz umożliwienie
przewidzenia trendów ich rozwoju, a co za
tym idzie ma na celu zapobieganie
i wczesne reagowanie na problemy
społeczne. Rada podjęła następujące
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.,
- zmieniająca uchwałę Nr VII/41/15 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia
2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych
i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2012-2016 w
Gminie Zawadzkie,
- w sprawie zawarcia porozumienia z
Wojewodą Opolskim w sprawie
powierzenia zadań dotyczących obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
znajdujących się na terenie Gminy
Zawadzkie,
- w sprawie przystąpienia do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Zawadzkie na lata 2016-2022,
- w sprawie przyjęcia Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Zawadzkie na lata 2016 – 2020,
- zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/363/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26
sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Zawadzkie,
- w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami miejscowości Gminy
Zawadzkie w sprawie wprowadzenia
dodatkowych nazw miejscowości w języku
niemieckim.

Konsultacje odbędą się w dniu 26 czerwca
2016 r., w godzinach od 7.00 do 13.00 i
przeprowadzone zostaną w punktach
konsultacyjnych. Punkty konsultacyjne
zostaną umiejscowione:
- na terenie Zawadzkiego – w Centrum
Informacji Turystycznej (kinoteatr), ul.
Dworcowa 3a,
- na terenie Żędowic – w Świetlicy Wiejskiej,
ul. Strzelecka 35,
- na terenie Kielczy – Zabytkowa Chata w
Kielczy, ul. Dobrego Pasterza 35.
Przeprowadzenie konsultacji nastąpi w
formie pisemnych ankiet. Ankieta zostanie
wydana po sprawdzeniu tożsamości i wieku
osoby biorącej udział w konsultacjach na
podstawie dowodu osobistego.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął
wniosek radnych Beaty Mańka-Kulik i Jana
Czanguleita w sprawie wyznaczenia
aktualnej, rzeczywistej równoważnej liczby
mieszkańców dla aglomeracji oraz o
przygotowanie najpóźniej na czerwcową
sesję aktualizacji stosowanej uchwały.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Uchwały podjęte na sesji są dostępne na
stronie www.bip.zawadzkie.pl.

Projekt strategii gotowy

95. rocznica wybuchu
III Powstania Śląskiego

W piątek, 29 kwietnia br., odbyło się spotkanie konsultacyjne
dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata
2016-2022. Z treścią strategii oraz Prognozą Oddziaływania
na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016 –
2 0 2 2 mo żn a za p o zn a ć si ę n a stro n i e i n te rn e to w e j
www.zawadzkie.pl. Obecnie dokument przekazany jest
do zaopiniowania Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Sanitarnemu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Opolu

21 maja br. minęła 95 rocznica wybuchu III Powstania
Śląskiego. Przedstawiciele władz samorządowych województwa
opolskiego postanowili uczcić to doniosłe wydarzenie. Pod
pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny w tym dniu
złożone zostały kwiaty i zapalono znicze. Nasza delegacja w
składzie Franciszek Świtała, Jerzy Stasz oraz Janina Pamuła
również oddali hołd uczestnikom III Powstania Śląskiego.
Aby uczcić to wydarzenie i oddać hołd ludziom, którzy oddali życie
za wolność, zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców
do udziału we mszy świętej w intencji Powstańców Śląskich w dniu
6 czerwca br. o godzinie 18.00 do kościoła pw. św. Rodziny
w Zawadzkiem. W kolejnym wydaniu KZ przybliżymy Państwu
genezę tego wydarzenia.

Kursy komputerowe dla seniorów
W sierpniu 2016 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
planuje rozpoczęcie kursu komputerowego dla seniorów.
Podstawowa obsługa komputera, Internet, poczta elektroniczna,
itp..Tematy szkoleń w zależności od potrzeb grupa będzie mogła
uzgodnić z prowadzącym kurs. Zajęcia będą się odbywały raz
w tygodniu w czytelni Biblioteki przez ok. 3 miesiące. Planujemy
utworzenie 2 grup po maksymalnie 8 osób, które od sierpnia
rozpoczęłyby naukę (w tym 3 osoby w każdej z grup będą musiały
dysponować własnym laptopem, ponieważ w czytelni jest tylko
5 stanowisk komputerowych).
Chętnych prosimy o kontakt: tel. 774623 171, 774623 173 lub 692
259 607.
Nadal w każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem
wakacji) w godz. 16.00 – 17.00 pełnione będą dyżury młodzieży dla
osób mających problemy z obsługą telefonu komórkowego,
komputera lub poruszaniem się w Internecie.
Zapraszamy!

Gminne Dyktando
Informujemy wszystkich
miłośników Dyktanda pod
hasłem „Mistrz Ortografii
Gminy Zawadzkie”,
że ze względów niezależnych
od organizatora konkurs
odbędzie się w listopadzie
2016 roku.
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Wizyta w urzędzie
W poniedziałek 16 maja uczniowie klasy
III a z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem wraz z wychowawczynią
Grażyną Machelską złożyli wizytę
Burmistrzowi Zawadzkiego Mariuszowi
Stachowskiemu. Dzieci zwiedziły też salę
narad, na której odbywają się sesje Rady
Miejskiej, salę ślubów oraz pozostałe biura
w Urzędzie Miejskim. Pobyt w gabinecie
burmistrza skutecznie osłodziły cukierki
i drobne gadżety promocyjne.

Wizyta w Bockenem
W d n i a c h 2 0 - 2 2 c z e r w c a b r.
na zaproszenie władz miasta partnerskiego
Bockenem delegacja naszej gminy wzięła
udział w uroczystych obchodach
Dni
Hazeatyckich Bockenem. Mimo,
iż głównym celem wizyty przedstawicieli
samorządu był udział w jubileuszu, to mieli
oni również okazję do odbycia spotkań
z przedstawicielami niemieckiego miasta.
Wizyta była kontynuacją rozpoczętej w roku

2002 roku współpracy miasta Zawadzkie
z miastem Bockenem w Niemczech
w ramach podpisanej umowy partnerskiej.
Rozmowy dotyczyły wspólnych inicjatyw
w dalszej współpracy, a także określono
realizację wspólnych przedsięwzięć. Jako
samorządy państw członkowskich Unii
Europejskiej, oba miasta w ramach
integracji europejskiej mają możliwości
tworzenia i realizacji wspólnych,

partnerskich projektów.
Burmistrzowie
ustalili, iż wspólnie wypracują formułę
partnerskiego projektu, tak, aby nasi
mieszkańcy mogli korzystać
z wielopłaszczyznowej wymiany zarówno
na płaszczyźnie gospodarczej, sportowej,
kulturalno-oświatowej. Burmistrz
Bockenem Rainer Block poprosił
o przekazanie zaproszenia do odwiedzenia
Bockenem dla mieszkańców naszej gminy.

Dni otwarte...
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
to największa akcja promująca projekty
dofinansowane ze środków unijnych
w Polsce, która już od 2 lat cieszy się dużym
zainteresowaniem odwiedzających.
Nadleśnictwo Zawadzkie również w tym
roku włączyło się w organizację Dni
Otwartych razem z Kołem Towarzystwa
Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi”
w Zawadzkiem oraz Oddziałem
Zakładowym PTTK. W ramach akcji, 13
maja b.r. na terenie nadleśnictwa odbył się
rajd rowerowy, w którym wzięło udział blisko
100 osób. Uczniowie szkół z gminy
Zawadzkie i Kolonowskie pod opieką
leśników, członków Koła TPL oraz oddziału
PTTK wyruszyli spod budynku
nadleśnictwa trasą biegnącą przez
najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca
Doliny Małej Panwi. Celem rajdu był
zbiornik wodny w leśnictwie Jaźwin, który

został wybudowany przez Nadleśnictwo
Zawadzkie w programie tzw. Małej Retencji
Nizinnej przy wsparciu finansowym
pochodzącym z Unii Europejskiej.
Uczestnicy rajdu mogli również obejrzeć
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leśne Arboretum przy leśniczówce Jaźwin,
cieszące się ogromną popularnością
ze względu na kwitnące o tej porze roku
irysy.
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KONSULTACJE SPOŁECZNE
W SPRAWIE WPROWADZENIA W GMINIE ZAWADZKIE DODATKOWYCH
NAZW MIEJSCOWOŚCI W JĘZYKU NIEMIECKIM
Na sesji w dniu 25 kwietnia br. radni Rady Miejskiej
w Zawadzkiem
wyrazili wolę przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami gminy Zawadzkie w sprawie wprowadzenia
dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.
31 maja 2016 r. Burmistrz Zawadzkiego wydał zarządzenie
Nr 68/XXV/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami gminy Zawadzkie w sprawie wprowadzenia
dodatkowych nazw w języku niemieckim. Konsultacje odbędą się
w dniu 26 czerwca 2016 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do
godz. 13.00.
Proponowane nazwy:
1) Zawadzkie – Zawadzki;
2) Żędowice – Sandowitz;
3) Kielcza – Keltsch.
Przeprowadzenie konsultacji nastąpi w formie pisemnych ankiet
zawierających pytanie:
1) dla miejscowości Zawadzkie: „ Czy jest Pan/Pani
za wprowadzeniem dodatkowej nazwy miejscowości Zawadzkie w
języku niemieckim o następującym brzmieniu Zawadzki?”;
2) dla miejscowości Żędowice: „ Czy jest Pan/Pani
za wprowadzeniem dodatkowej nazwy miejscowości Żędowice
w języku niemieckim o następującym brzmieniu Sandowitz?”;
3) „ Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem dodatkowej nazwy

miejscowości Kielcza w języku niemieckim o następującym
brzmieniu Keltsch?”;
Konsultacje zostaną przeprowadzone w punktach konsultacyjnych:
1) na terenie Zawadzkiego – w Centrum Informacji Turystycznej,
ul. Dworcowa 3a, Zawadzkie – uprawnieni do udziału
w konsultacjach to pełnoletni mieszkańcy Zawadzkiego,
2) na terenie Żędowic – w Świetlicy Wiejskiej, ul. Strzelecka 35 –
uprawnieni do udziału w konsultacjach to pełnoletni mieszkańcy
Żędowic,
3) na terenie Kielczy – Zabytkowa Chata w Kielczy, ul. Dobrego
Pasterza 35 – uprawnieni do udziału w konsultacjach to pełnoletni
mieszkańcy Kielczy.
Konsultacje zostaną przeprowadzone przez zespoły
ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, w których skład
wchodzą radni, sołtysi, przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej
oraz Urzędu Miejskiego. Członkowie zespołów będą pracowali
społecznie.
Wszelkie informacje na temat konsultacji są dostępne na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Konsultacje społeczne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77
4623 117.
Joanna Zawadzka
BRM

LISTY DLA ZIEMI 2016
Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana
w 2013 roku przez Fundację Ekologiczną ARKA. W roku 2016
Fundacja ogłosiła czwartą edycję akcji, w której udział wzięło ponad
90 gmin i blisko 85 000 uczniów, w tym Gmina Zawadzkie. Akcja
Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi listów
na specjalnym, wykonanym z makulatury papierze. W 2016 roku
głównym tematem listów jest niska emisja. W listach, dzieci
namawiają dorosłych do działań proekologicznych, mających na
celu ograniczanie niskiej emisji. Po napisaniu listów dzieci
przekazują je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i wspólnie z nimi
zrealizują zadeklarowane działania. Następnie relacje z działań
przesyłają do Fundacji, która wybrane relacje prezentuje na stronie
– www.facebook.com/listydlaziemi. Jednym z elementów kampanii
jest konkurs realizowany przez Fundację ARKA - na najpiękniejszy
list dla Ziemi.
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Żędowicach napisały sześć
listów, z których do konkursu został wytypowany list Jakuba Marka.
Obok pisania listów przedszkolaki wzięły udział w:
- konkursie plastycznym w formie plakatu grupowego pociętego na
puzzle pod hasłem "Chcemy środowiska czystego bez dymu
tytoniowego",
- spotkaniu ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żędowicach,
- teatrzyku kukiełkowym w wykonaniu nauczycielek pt. "Matka
Ziemia i jej ludki",
- realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas".
Uczniowie i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem również licznie zaangażowali się w akcję Listy dla
Ziemi. Łącznie w akcji udział wzięło 304 dzieci, które obok pisania
listów dla Ziemi:
- wykonały prace plastyczne pt: „Święto ziemi” (klasa IA),
„Ekostworek z odpadów” (klasa IIA), „Imieniny Ziemi”, a także
plakaty ekologiczne na temat zagrożenia środowiska naturalnego
(klasy VI) oraz plakaty pt.„Przyczyny i skutki zanieczyszczenia
Ziemi” (klasa IB),
- przeprowadziły debatę nt. „Środowisko naszym wspólnym
domem” (klasa IIA),

- nauczyły się piosenki pt. „Imieniny Ziemi” (klasy IIB i IIC),
- kolorowały obrazki o tematyce ekologicznej - „Dbam o swoją
planetę” (kasa IIC),
- przygotowali apel z okazji Dnia Ziemi (klasa VB).
Prace uczniów zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie.
Najlepszy list dla ziemi, wytypowany przez szkołę na konkurs,
napisała uczennica klasy 4B – Emilia Klonz.
Jury Fundacji ARKA wybrało 123 listy, na które głosy oddają
internauci. Wygrywa praca, która uzyska najwięcej głosów. Z naszej
gminy jury wyróżniło list przedszkolaka - Jakuba Marka.
Zapraszamy do głosowania na laureata. Głosy można oddawać za
pośrednictwem strony internetowej Fundacji ARKA listydlaziemi.pl
(http://listydlaziemi.pl/konkurs-2016/miasto/zawadzkie).
Głosowanie trwa do 10 czerwca 2016 r. Można zagłosować tylko
jeden raz.
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Majówka z Rodziną
8 maja br. mogliśmy uczestniczyć
w zorganizowanym Festynie Parafialnym
„Majówka z Rodziną”, którego tegorocznym
hasłem przewodnim były słowa św. Pawła
„Dopóki czas macie, dobro czyńcie”. Festyn
o charakterze charytatywnym integruje nie
tylko lokalną zawadczańską społeczność,
ale również wiele osób przyjezdnych
z okolicznych miejscowości. Parafialny
Zespół Caritas przy parafii św. Rodziny w
Zawadzkiem zorganizował tą niesamowitą
imprezę już po raz 11. Atrakcji było wiele

i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Mogliśmy podziwiać naszych „małych”
i „dużych” lokalnych artystów, wziąć udział
w konkursach rodzinnych, biesiadzie czy
też zabawie tanecznej. Było cos dla ducha,
ale i ciała. Smakowite ciasta, kiełbaski
i krupnioki z grilla znikały w mig. Cel
Majówki co roku jest taki sam. W formie
cegiełek zbiera się w ten sposób fundusze
na pomoc osobom potrzebującym,
niepełnosprawnym i seniorom.
Finansowane są również talony

Zespół CARITAS i Rada Parafialnaprzy Parafii Św. Rodziny
w Zawadzkiem

organizatorzy

„XI MAJÓWKI Z RODZINĄ”
składają

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
wszystkim ludziom dobrej woli, Zespołowi CARITAS, Radzie Parafialnej, darczyńcom,
sponsorom za wielkie serce, wsparcie finansowe i materialne oraz wszelką pomoc w organizacji
festynu a także tym, którzy przyjęli nasze zaproszenie i wsparli ideę naszej majówki.
Której przyświecało motto: „Dopóki czas macie, dobro czyńcie”

Wszystkim za Wszystko serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

Dzień Drzwi Otwartych
12 maja w murach Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem
gościli uczniowie klas VI – przyszłych gimnazjalistów. Szóstoklasiści
odwiedzili nas, by zapoznać się ze specyfiką nauki w szkole
gimnazjalnej. Po przywitaniu przez panią Dyrektor udali się na
zwiedzanie szkoły połączone z prezentacjami i pokazami
doświadczeń fizycznych i chemicznych. Gimnazjaliści
zaprezentowali młodszym kolegom dostępną u nas metodę nauki
języków obcych – SITA, pokaz udzielania I pomocy
przedmedycznej, osiągnięcia oraz ofertę kształcenia w klasie
o profilu sportowym, a także w klasie z dodatkowymi godzinami
nauki języka angielskiego. Szóstoklasiści zwiedzili również taras
widokowy, gdzie podziwiali panoramę Zawadzkiego oraz
obserwatorium astronomiczne. Ważnym aspektem zaproszenia
klas VI na tzw. Dzień Drzwi Otwartych było również zwyczajne
odwiedzenie przyszłej szkoły, bowiem jej zmiana oraz perspektywa
wkroczenia do nowego środowiska budzą w tym wieku wiele obaw,
a także lęk przed nieznanym. Na zakończenie uczniowie otrzymali
foldery z aktualną ofertą kształcenia w PG nr 1 w Zawadzkiem i po
słodkim poczęstunku, przygotowanym przez uczniów klas III,
zadowoleni i uśmiechnięci wrócili do swojej szkoły.
D.B.
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żywnościowe dla rodzin wielodzietnych,
a dzieciom, których rodzice są w trudnej
sytuacji dofinansowany jest wypoczynek
letni. Podziękowania należą się darczyńcą,
ale również wszystkim członkom
i członkiniom Parafilanego Zespołu
CARITAS przy parafii św. Rodziny
w Zawadzkiem, którzy przyczynili się
do tego, iż wspólnie, rodzinnie mogliśmy
uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Krajobrazy Zawadzkiego

Wiosenny Koncert
W słoneczną niedzielę, 22 maja br., mogliśmy uczestniczyć we
wspaniałym „Koncercie Wiosennym” zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA"
w Zawadzkiem w sali zawadczańskiego kinoteatru. Muzycy
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Leśnica” pod kierownictwem
Klaudiusza Lisonia wraz z Zespołem „Żędowianie” pokazali nam

swój wielki kunszt muzyczny i taneczny. W koncercie tym wystąpili
również soliści, którzy uświetnili swoim śpiewem to wydarzenie.
Mogliśmy podziwiać wokalny kunszt Aliny Adamskiej-Raitarovskyi
(sopran), Natali Świerc (sopran), Oskara Koziołek-Goetz (bas)
i Weroniki Czech. Była to prawdziwa uczta muzyczna.

Stypendia dla najlepszych w województwie
23 maja 2016 roku w sali Orła Białego przy Urzędzie
Marszałkowskim w Opolu, odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu
Województwa Opolskiego z uzdolnionymi sportowcami
województwa opolskiego, którym przyznano stypendia sportowe
Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w 2015 roku.
Wyróżniono 115 zawodników w sportach indywidualnych,
drużynowych i zespołowych. Wyróżnienia przyznano w czterech
kategoriach: - „nadzieje olimpijskie” (w tym paraolimpijskie) 7 stypendystów, - sporty olimpijskie - 88 stypendystów, - sporty
paraolimpijskie - 3 stypendystów, - sporty nieolimpijskie 17 stypendystów. Kandydatów do stypendiów zgłaszały kluby
sportowe, wnioski analizowała specjalnie powołana komisja.
Sportowcy z całego województwa opolskiego otrzymali stypendia
o łącznej wartości 350 000 zł. Wśród wyróżnionych w kategorii
sportów nieolimpijskich znalazły się dwie zawodniczki Klubu Karate
Nidan Wiktoria Grejner i Natalia Szponder. Kryterium przyznania
stypendium zawodnikom sportów nieolimpijskich jest bardzo
wysokie, trzeba wywalczyć medal minimum na Mistrzostwach
Europy. Wiktoria w roku ubiegłym została indywidualną Mistrzynią
Europy w kumite juniorek, a Natalia Wicemistrzynią Świata juniorek
w kumite drużynowym. Również zawodniczka Klubu Tenisa

Stołowego MOKSiR Zawadzkie Julia Bartoszek została wyróżniona
w kategorii sportów olimpijskich. Julia zajęła wiele czołowych miejsc
w międzynarodowych oraz krajowych rozgrywkach i w 2015 roku
była najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką woj. opolskiego
w kategorii kadetek i juniorek . Gratulujemy zawodniczkom
i trenerom.

Zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Zawadzki
Koło Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi"
i Nadleśnictwo Zawadzkie zorganizowali w dniu 2 maja br.,już
czwartą Konferencję, tym razem nt. Edukacji leśno-przyrodniczej w
Nadleśnictwie Zawadzkie. Prezes Koła TPL Maria Andrzejewska
powitała Gości, zaprezentowała program i cel konferencji,
a Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański
zapoznał wszystkich z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem
edukacji na terenie nadleśnictwa. Następnie część uczestników
udała się na zwiedzanie Zespołu Administracyjno-Edukacyjnego
w Leśnictwie Zarzecze: Izbę Geologiczną, Historyczną i Łowiecką
oraz szkółkę leśną w Kielczy, a pozostali uczestnicy wzięli udział
w warsztatach edukacyjnych na ścieżce „Nad Małą Panwią".
Edukatorzy z Nadleśnictwa Zawadzkie Agnieszka Jamrozik, Robert
Piątek i Tomasz Gomułka przeprowadzili praktyczne zajęcia
terenowe mające na celu przybliżenie pracy leśnika, praktyczne
uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, w których zwykle
uczestniczą dzieci i młodzież. Uczestnicy podziwiali piękno
przyrody o tej porze roku, było też rysowanie, mierzenie, określanie

wieku drzew. Spotkanie zakończyło się spacerem po ogrodzie
edukacyjnym przy nadleśnictwie oraz wspólnym ogniskiem.
Maria Andrzejewska
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Majówka z GOSiT-em
W niedzielę 1 maja na scenie kinoteatru w Zawadzkiem odbyło
się przedstawienie ,,Śpiąca Królewna” w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem. Inscenizacja bajki była
kolejnym przedsięwzięciem teatralnym szkoły. Warto wspomnieć,
że jeszcze niedawno serca widzów poruszyło przedstawienie
,,Królewna Śnieżka”. Inscenizacji towarzyszyła piękna dekoracja
sceniczna, przygotowana przez nauczycieli. Po zakończonym
przedstawieniu wszystkich widzów zaprosiły do wspólnej zabawy
leśne wróżki. W plenerze zostały zorganizowane gry i zabawy
interaktywne dla dzieci pod hasłem ,,Majówka z leśnymi wróżkami”.
3 maja to Święto Konstytucji 3 Maja. W ramach obchodów tego
święta oraz obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski w Centrum
Informacji Turystycznej w Zawadzkiem odbyła się inscenizacja

zatytułowana ,,W drodze na Zachód- Polska od Chrztu
do Konstytucji 3 Maja" przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Inscenizacji towarzyszyła
wystawa poświęcona polskim inspiracjom kulturowym od X do XVIII
wieku. Reżyserem przedsięwzięcia oraz autorem wystawy był
dr Arkadiusz Baron-nauczyciel historii w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.
Podczas majówki zostały zorganizowane również imprezy
sportowe . Na boisku Orlik przy ul. Powstańców Śl. w Zawadzkiem
odbyły się zawody piłki nożnej chłopców w dwóch kategoriach
wiekowych. W obu turniejach dzieci z wielkim zaangażowaniem
walczyły o kolejne bramki. Ostatecznie i tak okazało się,
że ważniejsza była dobra zabawa niż osiągnięty wynik.

Matematyczne talenty

konkursach klasowych i szkolnych. Konkurs miał formę pisemną.
Zadania były dostosowane do poszczególnych kategorii
wiekowych. Uczniowie oceniani byli systemem punktowym.
O zwycięstwie decydowała liczba zdobytych punktów. Klasyfikacja
przedstawia się następująco:
KLASA I:
1.
Lena Lońska PSP Zawadzkie
2.
Bartek Dziuba PSP Zawadzkie
3.
Michał Kazieczko ZSG Kielcza
Jakub Nawrot PSP Zawadzkie
Marcin Bartocha ZSG Żędowice
KLASA II:
1.
Martyna Kot PSP Zawadzkie
Aleksy Pacut PSP Zawadzkie
2.
Wojciech Kamiński PSP Zawadzkie
Mateusz Suda ZSG Kielcza
3.
Philippe Broll PSP Zawadzkie
Hanna Drzyzga PSP Zawadzkie
KLASA III:
1.
Kacper Skorupa PSP Zawadzkie
2.
Karolina Skorupa PSP Zawadzkie
3.
Jakub Mikołajczyk PSP Zawadzkie

12 maja 2016 r. w PSP w Zawadzkiem odbył się XV Gminny
Konkurs Matematyczny klas I – III. Wzięło w nim udział 45 uczniów
ze szkół podstawowych naszej gminy, którzy zostali wyłonieni w
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Zapominany jubileusz? 180 lat huty w Zawadzkiem

Pomnik Franciszka Zawadzkiego
na „rynku” - starym placu targowym
w Zawadzkiem przy obecnej ulicy Wajdy.
Niezauważenie upływa najważniejsza
data w dziejach Zawadzkiego – 180 lat od
założenia huty. Zakład stał się kamieniem
węgielnym wokół którego ukształtowało się
dzisiejsze miasteczko. Bez niej nasze
okolice nie wyglądałyby tak, jak wyglądają.
Trudno przewidzieć, czy bez huty
ukształtowałaby się tutaj jakaś gęstsza
tkanka osadnicza i samo miasto. Na taki
kierunek rozwoju wpływ ma zbyt wiele
czynników. Niewątpliwie można jednak
twierdzić, że procesy uruchomione
ustawieniem na terenie dzisiejszej starej
huty 8 pieców fryszerskich i czterech
młotowni z czterema podwójnymi kominami
były tym zdarzeniem, które zapoczątkowało
intensywny rozwój ośrodka nazywanego
dzisiaj Zawadzkiem.
Nie można też jednak twierdzić, że huta
i pierwsze osady powstały na terenie
dziewiczym. Wiadomo już dzisiaj, co niesie
ludzka pamięć i co zdają się potwierdzać
inne źródła - że najpóźniej od połowy XVIII
wieku istniały siedziby ludzkie na
dzisiejszym obszarze miasta. Mapa
porucznika Christiana Friedricha von
Wredego z lat 1747 – 1753 ukazuje na
miejscu Zawadzkiego wyłącznie morze
lasów, dwie drogi i bród przez Małą Panew.
Bród umiejscowiony był w okolicach
współczesnych Świerkli lub Pustek.
Świadczyłoby to, że ok. połowy XVIII w.
rzeczywiście na dzisiejszym terenie miasta
nie było stałych siedzib ludzkich. Ale na
mapie z roku 1786 widzimy już w miejscu
Zawadzkiego kolonię zwaną „Dwa Domy”
(Zwei Hauser) i siedlisko nazywane
„Wiedschiere”. To samo źródło informuje,
że kilkaset metrów za ujściem Lublinianki
do Małej Panwi (w kierunku
Kolonowskiego) istnieje most zwany
„żandowskim mostem” (Sandowitzer
Brücke). Może to być poprzednik mostu

ozimskiego. Wiadomo, że porucznik Wrede
osobiście, wraz z rysownikami
i mierniczymi, przeszedł i przemierzył
w ciągu pięciu lat cały Śląsk (1747 - 1753).
Można założyć więc, że w czasie gdy był w
okolicach Żędowic, na terenie
współczesnego Zawadzkiego rozciągał się
tylko las. Trzydzieści kilka lat później
jednak, inny mierniczy wskazuje u nas
istnienie co najmniej dwóch osiedli
ludzkich. Tak oto powszechnie znana data
1790, jako moment powstania pierwszego
osiedla na terenie Zawadzkiego, musi
zostać odrzucona. Potwierdza się więc
źródłowo to, co już od dawna mówiono
i pisano na łamach m.in. „Krajobrazów” istniało „na Zawadzkiem” ludzkie siedlisko
przed rokiem 1790.
Żeby nie było tak łatwo, to zakładamy,
w kontekście powstania huty, że te pierwsze
osiedla (łącznie z Pustkami i Świerklami),
nie dały początku tej dynamice społecznoekonomicznej obszaru współczesnego
miasta Zawadzkie. Nastąpiła ona dopiero
wraz z rokiem 1836. Dlatego broniłbym
poglądu, żeby wszystkie lata z końcówką
„6” szczególnie święcić w Zawadzkiem.
Podobnie, jak i lata z „siódemką” (1897 powstanie gminy Zawadzkie)
oraz
„dwójką” (1962 - nadanie praw miejskich
osiedlu). W przypadku tych ostatnich
znamy też daty miesięczne zdarzeń.
Wszyscy wiedzą, że inicjatorem
powstania firmy był ówczesny właściciel
dóbr strzeleckich hrabia Andrzej Renard
(1795 - 1874). Wiemy również, że realizację
zamiaru powierzył generałowi Franciszkowi
Zawadzkiemu, lub jak kto woli Franzowi von
Zawadzkiemu (1791 - 1849). Nowy zakład
nazwano Zawadzkiwerk – co wskazywało
na wielką rolę owego renardowskiego
pełnomocnika. O samym Franciszku
Zawadzkim niewiele wiadomo. Zachowała
się jego płyta nagrobna wmurowana w
ogrodzenie ogrodu położonego na tyłach
wieży przy strzeleckim kościele św.

Wawrzyńca. Notabene – w tym samym
ogrodzeniu wmurowana jest wielka żelazna
płyta z herbem inicjatorów budowy
przemysłu żelaznego w naszych okolicach hrabiów Colonnów. Aż dziw, że ten zabytek
nie znajduje się w miejscu bardziej
bezpiecznym dla tego typu obiektów.
W samym Zawadzkiem, przy obecnej ulicy
Wajdy, współpracownicy Zawadzkiego
w roku 1852 postawili mu pomnik, który
przetrwał aż do początku lat
sześćdziesiątych. Pomnik stał przy obecnej
ulicy Wajdy (nie przy Opolskiej, gdzie
postawiono pomnik poległym w I wojnie
światowej). To jedyne dzieło sztuki na
terenie miejscowości zniszczono przy
okazji przebudowy huty. Wszelkie
poszukiwania pomnika, jego śladów, czy
popiersia Zawadzkiego, które ustawione
było na cokole okazały się dotychczas
bezowocne. Popiersie pewnie zniszczono,
podest i ozdobne pinakle (wieżyczki ponad
popiersiem) prawdopodobnie też uległy
zniszczeniu.
Sama huta tak naprawdę nie musiała
przetrwać aż do dzisiaj. Niewiele jej
sprzyjało, a mimo to wszystko się zawsze
dobrze dla niej ułożyło. Pozornie
najbardziej na jej niekorzyść działało
położenie - daleko od źródeł energii
(węgiel) i surowca (żelazo). Ale huta
powstała w niemal idealnym momencie.
U zarania jej istnienia konieczne do
przerobu żelazo przywożono z istniejących
w pobliżu hut w Żędowicach
i Kolonowskiem oraz z licznych, położonych
wokół Zawadzkiego, fryszerni.
Zastosowanie w pierwszych urządzeniach
węgla drzewnego, przy bogactwie
miejscowych zasobów, także sprzyjało
młodemu zakładowi. Przedłużenie kanału
hutniczego ze Świerkli do huty i budowa
wielkiego stawu zapewniło energię dla kół
wodnych napędzających dmuchawy i młoty.
Szybko też modernizowano zakład. W roku
1841 zaistniały u nas piece pudlarskie

Huta w Zawadzkiem przed rokiem 1917
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produkujące stal zgrzewną. Zmiany
organizacyjne i powstanie nowoczesnej
formy przedsiębiorstwa, spółki akcyjnej
(„Minerwa”) w 1855 roku, której częścią
stała się nasza huta oraz umieszczenie jej
regionalnej dyrekcji w Zawadzkiem, także
przyczyniło się do rozwoju zakładu.
Zainwestowano w nowoczesne
technologie. Przybyli specjaliści którzy
podnieśli jakość miejscowej produkcji tak,
że stała się ona porównywalna z wyrobami
zagranicznymi.
Od 1836 roku Renard myślał o budowie linii
kolejowej z Tarnowskich Gór. Po
dwudziestoletnich staraniach, w roku 1857
pierwszy pociąg przyjechał do
Zawadzkiego. Odtąd regularnie dowożono
węgiel kamienny i koks do opalania pieców
oraz zainstalowanych maszyn parowych
poruszających młotami i trasami
walcowniczymi. Pomimo, że „Minerwa” nie
sprostała oczekiwaniom założycieli, to jej
przejęcie przez świeżo powstały
Oberbedarf w roku 1871 i połączenie
technologiczne z nowoczesną huta „Pokój”
w Rudzie Śląskiej przyniosło Zawadzkiemu
dalszy rozwój. Pod rządami wspomnianej
spółki oraz międzywojennego koncernu
Oberhütten (od 1926 roku) huta
w Zawadzkiem stała się znaczącym
producentem wyrobów walcowanych oraz
kutych.
Po ponad stu latach funkcjonowania, nawet
dramat roku 1945, nie mógł hucie
zaszkodzić w takim stopniu, jak można by
podejrzewać. Robotnicy, często wybitni
specjaliści w swoich dziedzinach, nie

dopuścili do zamknięcia zrujnowanego
przez Rosjan przedsiębiorstwa. Polskie
władze także rozumiały znaczenie
regionalne i państwowe firmy. Dlatego
pieczołowicie hutę odbudowały. Tak, że
w latach pięćdziesiątych produkcja
w Zawadzkiem powróciła mniej więcej do
profilu znanego z czasów przedwojennych.
I coraz bardziej ją unowocześniano
i urozmaicano. Budowa nowej huty,
wydziału rurowni (dzisiaj WRA) w latach
1961 – 1966, przysporzyła miastu nowych
powodów do dumy. Huta, nosząca
wówczas imię generała Karola
Świerczewskiego, stała się potężnym
przedsiębiorstwem o znaczeniu
strategicznym dla Polski.
Niestety, procesy które w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
zlikwidowały przemysł tradycyjny na całym
niemal Zachodzie, dotarły w końcu ostatniej
dekady XX wieku i do Zawadzkiego.
Restrukturyzacja huty doprowadziła do jej
podziału na samodzielne spółki. Dzisiaj
część z nich działa już poza Zawadzkiem,
a inne stanowią część większych grup
kapitałowych. Zmniejszyło się drastycznie
zatrudnienie. Bolesne te wydarzenia są
wciąż powodem rozgoryczenia i lamentów
wielu mieszkańców Zawadzkiego obecnych i byłych. Z pewnością nie jest dla
nas pocieszeniem fakt, że to samo
przytrafiło się wszystkim mieszkańcom
Polski i Zachodu. Są miasta, gdzie nie
pozostał nawet jeden zakład przemysłowy.
U nas nie jest od wspomnianych lat
dziewięćdziesiątych łatwo. Problemy huty

przełożyły się na problemy miasta –
wyludnienie, konieczność szukania pracy
poza miejscem zamieszkania, spadek
poziomu optymizmu społecznego. Niestety
czasy huty - żywicielki najprawdopodobniej
skończyły się bezpowrotnie. Ale część z tej
hutniczej tradycji pozostała. Przetrwała
znaczna część tkanki produkcyjnej. No i my,
mieszkańcy, pozostaliśmy.
180 lat temu dano początek miastu
Zawadzkie. Przetrwało ono wiele ciosów.
Po największym z nich (1945) zdołało,
jeszcze jako wieś, odbudować swoją hutę.
Najpewniej siłą swoich umiejętności, wiary
w lepszą przyszłość i przede wszystkim
z braku innego wyboru. Stworzyło nową,
ciekawą i godną dobrego życia
społeczność, która tu wciąż pozostaje. Czy
już nie czas przestać myśleć, jak to niegdyś
było, a stworzyć miasto na miarę nowych
czasów? Historia fajna jest, gdy się ją
traktuje jako pamięć o czymś dobrym
i żonglerkę wygodnymi faktami. Jest jednak
zupełnie inna, gdy się ją traktuje jako naukę,
której wyniki mają nam cokolwiek
powiedzieć. W takim artykule jak ten, nie
miejsce i czas na konieczne w tym
kontekście wywody. Na koniec chciałbym
postawić pytanie. Czy przypadkiem
w miejscowości takiej małej jak nasza,
w której zdołał utrzymać się wiodący rodzaj
gospodarki, nie ukrywa się żaden skarb
i wartość żadna? Wszyscy znamy
odpowiedź. Zróbmy tylko użytek z tej
wartości, która tkwi przecież w nas samych!

Moja ulubiona książka

Szkoła Promująca Zdrowie

Organizatorem konkursu „Moja ulubiona książka” była Miejska
i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem. Do konkursu
przystąpiło 75 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych (klasy
I – III oraz IV – VI). Komisja konkursowa pod przewodnictwem
Bożeny Wanat wyłoniła laureatów.
W kategorii klas I - III: 1 miejsce zajęła Wiktoria Winkler (PSP
w Zawadzkie), 2 miejsce Emilia Swoboda (ZSG w Żędowicach),
3 miejsce Karolina Skorupa (PSP w Zawadzkie).
W kategorii klas IV – VI 1 miejsce zajęła Alicja Mrocheń (ZSG
w Żędowicach), 2 miejsce Wioletta Kazior (PSP w Zawadzkie),
3 miejce Martyna Cytacka (ZSG w Żędowicach). Przyznano również
wyróżnienie dla uczniów klasy II c PSP w Zawadzkiem za pracę
zbiorową z ilustracjami do książki „Przygody Filonka Bezogonka”.
W czerwcu wszystkie prace uczestników będzie można obejrzeć
w holu kinoteatru w Zawadzkiem. ZAPRASZAMY!

Od grudnia 2015 roku PG nr 1 w Zawadzkiem należy
do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W ramach jego
realizacji podejmowane są różne działania mające na celu promocję
zdrowia, wyrabiania zdrowych nawyków żywieniowych
i poszerzania wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
Zorganizowano m.in.. spotkania z dietetykiem, pielęgniarką
szkolną, pracownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Ze szkolnego korytarza zniknął automat ze słodkimi przekąskami
i napojami, a uczniowiezachęcani są do spożywania zdrowych
kanapek. Pod hasłem „owocowa szkoła” prowadzone są cykliczne
akcje, podczas których gimnazjaliści częstowani są warzywami
bądź owocami. W czerwcu odbędzie się Szkolny Dzień Profilaktyki
„Wyginam śmiało ciało”. Zdrowie stało się również tematem
konkursu plastycznego pt. „Logo szkoły promującej zdrowie”.
I miejsce zajęła w nim praca Katarzyny Muszkiet , II miejsce
przyznano Wiktorii Kalus , natomiast III miejsce ex aequo zajęli:
Natalia Andreasik , Katarzyna Siwek, Jakub Płaczek . Gratulujemy!
D.B.
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W sobotę 18 czerwca 2016 z okazji Dni Gminy
@ctiv@ - klub uczniowski w ZSP Zawadzkie
zaprasza na wyprawę odkrywców.
To spacer z zagadkami dla każdego, małego i dużego.
Nazwa: QUEST - czyli zadanie do rozwiązania
Oto początek:
Skarb, pociągi i inne dziwa,
zawadczańska przygoda do przeżycia gotowa.
Przyjdź i zagraj, z pewnością będzie nagroda.
Spostrzegawczość, spryt, ochota
i ciekawość świata,
do skarbu zaprowadzi , spróbować nie zawadzi.
Do zabawy zapraszamy wszystkich chętnych indywidualnie lub w małych
grupkach dwu, trzy lub czteroosobowych.
Początek przy kinoteatrze o godzinie 13.00
Zgłoszenia do 10 czerwca na adres e-mail: activazsp@gmail.com
lub w dniu 18.06.2016 przed rozpoczęciem Questu
Z A P R A S Z A M Y ! Z A P R A S Z A M Y! Z A P R A S Z A M Y!

Koncert zespołu SIDRA podczas Dni Gminy Zawadzkie 2016

Zespół powstał w 2011 roku i w jego skład wchodzą profesjonalni muzycy.
Lioba Moia-wocal
Silke Micha-wocal
Martin Junker –gitara
Topher Micha- instrumenty klawiszowe
Wolfgang Dikmann- gitara basowa
Gerd Strasdas-gitara solowa
Adrian Paciej- perkusja
Każdy z nich pracował już ze sławnymi na całym świecie artystami. Wokalistka Lioba Moia
występowała z Phillem Collinsem, a gitarzysta Gerd Strasdas pracuje w studiach
muzycznych między innymi z zespołem Die Fantastische Vier (niemiecka grupa muzyczna
hip-hopowa znana również jako Fanta 4), Peterem Alexander i wieloma innymi
wykonawcami. Zespół w 2014 roku zajął drugie miejsce na festiwalu „Emergenza”
w Niemczech. W 2015 zespół nagrał płytę, która wydana zostanie pod koniec bieżącego
roku. Zespół koncertuje i ma za sobą wiele występów zarówno plenerowych, jak
i telewizyjnych.
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Adrian Paciej – perkusista zespołu jest
naszym mieszkańcem. Urodził się
w Zawadzkiem, a w 1990 roku wyjechał
zamieszkał w Niemczech,
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Smocza jama
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,
a nie parku. W końcu było by to zrozumiałe

12

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
g i g a n t y c z n y, a d r o g a n a l e ż y d o
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
www.forum.zawadzkie.pl i napisz co
myślisz. Napisz maila na
gazeta@zawadzkie.pl, tradycyjny list na
adres Zawadzkie, ul. Dębowa 13 z
dopiskiem „Gminne Forum Wymiany Myśli”,
albo przyjdź do Urzędu Miejskiego w
Zawadzkiem i zostaw swój list (punkcie
obsługi petenta). Najciekawsze wypowiedzi
opublikujemy w Krajobrazach
Zawadzkiego.
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Sztuka ze złomu- Sebastian Kucharski
Na całym świecie powstają
niepowtarzalne, niesamowite przedmioty
związane z filmami. Powstają plakaty,
obrazy, figurki, rzeźby. Tworzeniem takich
niesamowitych prac zajmuje się Sebastian
Kucharski. Sebastian urodził się w 1974
roku w Zawadzkiem i tutaj też mieszkał.
Obecnie zamieszkuje i tworzy swoje prace
w miejscowości
Łącznik w powiecie
prudnickim, w gminie Biała. Sebastian
od dziecka był wielkim fanem fantastyki
i dlatego tak mocno inspirują go postacie
właśnie z filmów scienie fiction. Już jako 12
latek własnoręcznie wykonał miecz
samurajski. Swoją przygodę ze scrap
sculptures, można przetłumaczyć jako
rzeźba ze złomu, zaczął w 2012 roku. Jego
ręcznie wykonane dzieła powstają
z metalowych surowców
wtórnychstanowiących przede wszystkim

złom samochodowy. Stare śruby, śrubki,
tłoki, klucze to wszystko może posłużyć
jako tworzywo do niezwykłych dzieł sztuki.
Jego pierwszym dużym dziełem był
Transformer. Dzieło o wysokości 2,7 metra
waży 480 kg, a na jego stworzenie
przeznaczył ponad 700 godzin ciężkiej
p r a c y. N a j w i ę k s z e i n a j b a r d z i e j
pracochłonne rzeźby składają się z ponad
t y s i ą c a e l e m e n t ó w, p r e c y z y j n i e
połączonych ze sobą. Powstało wiele
dużych dzieł min. rzeźba Obcego,
Ksenomorfa, Predatora, Terminatora czy
Transformersów, ale także motocykle,
samochody, koń mechaniczny, pojazd ze
Star Wars i wiele innych . Zapytany czy
najpierw pojawia się pomysł na rzeźbę, czy
zdobywa się materiał, z którego dopiero
pomysł się zrodzi? odpowiada – że nie ma
reguły. Czasami tworząc coś w trakcie

okazuje się, że wyjdzie coś zupełnie
innego. Rozpoczynając prace nad jakimś
dziełem, w swoim garażu, potrafi całkowicie
zatracić poczucie czasu. Praca pochłania
go reszty. Obecnie zaczął tworzyć również
obrazy szlifierką na blasze aluminiowej.
Wszystkie jego dzieła można było
podziwiać do tej pory na wielu wystawach
organizowanych w całej Polsce miedzy
innymi na Międzynarodowych Targach
Poznańskich 2015-2016 oraz na stronie
i n t e r n e t o w e j :
www.facebook.com/S.K.art.from.SCRAP,
lub na profilu FB - Roboty.Filmowe.Fabryka
, a od 1 maja zajrzeć można i zwiedzić jego
„Fabrykę Robotów”. W „Fabryce Robotów”
można podziwiać jego dzieła w
bezpośrednim kontakcie. Zapraszamy do
odwiedzenia jego pracowni w Łączniku przy
ulicy Stawowej 15.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 3 pkt 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353),
podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:
Przystąpiono do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022 wraz z Prognozą oddziaływania
na środowisko. Strategia Rozwoju jest jednym z dokumentów prowadzenia polityki rozwoju gminy na lata 2016-2022, a jej opracowanie
i realizacja tworzą platformę współpracy, współdziałania wszystkich zainteresowanych w szczególności: samorządu, przedsiębiorców,
organizacji społecznych i mieszkańców.
W ramach prowadzanej strategicznej oceny na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022 wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko informuję się o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie m.in. projektem
dokumentu oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, które są wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, w pokoju nr 102 w godzinach urzędowania (tj. w poniedziałki w godz. od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godz. od 7:00
do 15:00, w piątki w godz. od 7:00 do 14:00 z wyłączeniem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy) oraz zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej bip.zawadzkie.pl, na stronie internetowej Gminy Zawadzkie www.zawadzkie.pl.
W ramach przeprowadzanego postępowania z udziałem społeczeństwa można składać uwagi i wnioski w podmiocie niniejszego
postępowania ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres umig@zawadzkie.pl
za pomocą udostępnionego formularza uwag na stronie bip.zawadzkie.pl, www.zawadzkie.pl, w terminie 21 dni od dnia podania ogłoszenia
do publicznej wiadomości, tj. od dnia 1 czerwca do dnia 22 czerwca 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zawadzkiego. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym
mowa wyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.
Zawadzkie, dnia 1 czerwca 2016 r.
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski
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Wiadomości z ZSP w Zawadzkiem
Matury, matury….
Od 4 maja 2016 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem rozpoczęli zdawanie egzaminów maturalnych.
Spośród tegorocznych absolwentów liceum ogólnokształcącego
i technikum do matury przystąpiły 44 osoby. Ale ogólna liczba
przystępujących do matury z przedmiotów obowiązkowych (język
polski, matematyka i wybrany język obcy) była większa. Związane to
jest z faktem, że do matury podchodzą również ci absolwenci,
którym nie powiodło się w ubiegłych latach, bądź też ci, którzy chcą
poprawić swój wynik. Tak więc chęć przystąpienia do matury
z języka polskiego zgłosiło 49 uczniów, z matematyki – 57, z języka
angielskiego
- 33, a z języka niemieckiego -16. Oprócz
przedmiotów obowiązkowych absolwenci muszą zdawać
co najmniej jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym,
a więc trudniejszym. Od tego roku szkolnego zasada ta objęła
również uczniów technikum. Wybory uczniów z reguły pokrywały się
z tym, czego uczyli się na poziomie rozszerzonym oraz z tym, jakich
przedmiotów wymagają uczelnie wyższe przy rekrutacji na dany
kierunek. W tym roku największym powodzeniem cieszył się język
angielski i biologia. Każdy z tych przedmiotów wybrało po 22
uczniów. Sporo absolwentów wybrało też chemię (13) i matematykę
rozszerzoną (11). Najmniejszym powodzeniem cieszyły się: historia
(4), informatyka (4) i język polski rozszerzony (2). Do 19 maja
potrwają matury ustne – te trzeba zdawać z języka polskiego
i wybranego języka obcego. Wyniki matur ustnych podawane są
tego samego dnia. Natomiast matury pisemne sprawdzane są przez
zewnętrznych egzaminatorów – stąd na ich wyniki przyjdzie
absolwentom poczekać aż do 5 lipca. Nie pozostaje nam nic innego
jak tylko życzyć wszystkim maturzystom dobrych wyników!

zawahają się, aby udzielić pierwszej pomocy komuś, kto będzie jej
potrzebować. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo
przydatna w różnych sytuacjach naszego życia, w domu, w szkole,
w pracy, na wycieczce czy na ulicy.
Anna Staś - opiekun SK PCK

Do widzenia maturzyści !
29 kwietnia 2016 w ZSP w Zawadzkiem odbyło się pożegnanie klas
maturalnych. Zostało ono przygotowane przez klasy młodsze, które
jak co roku miały dla maturzystów coś miłego. Były to kolorowe
balony wypełnione helem, zaopatrzone w informacje
o maturzystach i szkole, a także słodkie niespodzianki. Do tej pory
balony wypuszczane przez uczniów docierały do różnych zakątków
Polski co skrzętnie odnotowywali nauczyciele. Tradycję
wypuszczania balonów zapoczątkował w 2012 roku szkolny
historyk - pan Arkadiusz Baron. Nie można tego jednak czynić
w dowolnym dniu i o dowolnej godzinie. Należy najpierw uzyskać
zezwolenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, wysyłając
specjalny formularz, w którym podaje się dane o miejscu startu
balonów, ich ilości i barwie oraz godzinie wypuszczenia
w powietrze. O tym obowiązku nigdy nie zapominamy. W tym roku
maturzyści również mieli okazję wypuszczać swoje balony.
Na boisku szkolnym zebrali się wszyscy uczniowie i nauczyciele, a
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego skierowali do
maturzystów kilka ciepłych słów. Po kilku chwilach, w atmosferze
radości, tegoroczni abiturienci na dany znak wypuścili balony
w powietrze. Pogoda tego dnia dopisała i dlatego szybko wzbiły się
one w powietrze. Wzruszeni uczniowie obserwowali je, licząc na
dobrą wróżbę. My też mamy taką nadzieję. Oby ten równy, niczym
niezakłócony lot spełnił oczekiwania na dobre noty na maturze.
A balony ? No cóż, poleciały wysoko, coraz wyżej …
Dorota Nemś

Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
W Opolu odbyły się XXIV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy. Zawody organizowane są przez Zarząd Okręgowy PCK
w Opolu. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentował 4 –
osobowy zespół w składzie: Patrycja Wilczek, Patrycja Dudarewicz,
Kamila Borek i Martin Ibrom. Zawodnicy musieli wykazać się
znajomością zagadnień z zakresu kursu podstawowego pierwszej
pomocy, zagadnień dotyczących historii i działalności Czerwonego
Krzyża, a przede wszystkim praktyczną umiejętnością udzielania
pierwszej pomocy. Mieli do pokonania 5 stacji urazowych oraz tzw.
stację „test”. Na stacjach urazowych udzielali pierwszej pomocy
poszkodowanym z różnymi obrażeniami np..: uczennicy, która
doznała urazu kręgosłupa podczas ćwiczeń na lekcji wf-u,
poszkodowanemu, u którego doszło do zatrzymania oddechu po
zażyciu dopalaczy oraz splątanej po zatruciu alkoholowym, rannym
z poważnymi obrażeniami twarzy po wystrzeleniu fajerwerków oraz
osobie, która miała atak astmy. Na każdej ze stacji urazowych
oceniana jest oczywiście umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
wsparcie psychiczne poszkodowanego, a także współpraca
zespołu i koordynacja zadań.Drużyna ZSP zajęł III miejsce, ale
przede wszystim zdobyli nowe doświadczenie i na pewno nie

14

Krajobrazy Zawadzkiego

Co się dzieje w PSP w Zawadzkiem
Józef Kwiatek z 4a jedenaste miejsce.Jak tu nie być dumną z takich
świetnych zawodników? Za miesiąc Mistrzostwa Powiatu w LA. Już
się cieszymy.
Bożena Baranowska

Mały teatr w Zawadzkiem
26 kwietnia br. w sali kinoteatru w Zawadzkiem odbył XV
Rejonowy Przegląd Małych Form Teatralnych, którego
organizatorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem.
Dzieci świetnie czuły się na scenie, widoczny był uśmiech na ich
twarzach oraz swoboda zachowania się na scenie. Wszystkie
występy były bardzo oryginalne i zasługują na uznanie talentu
zarówno osób, które je przygotowały ale przede wszystkim
dla głównych bohaterów czyli naszych małych aktorów!

XVI

R E J O N OW Y

PRZEGLĄD

M A Ł YC H

FORM

TEATRALNYCH
26 kwietnia br., już po raz szesnasty, dzieciaki w ramach
obchodów Dnia Teatru prezentowały się na scenie w rolach aktorów.
W tym roku zaprezentowały się grupy z PP nr 2 w Zawadzkiem, PSP
w Zawadzkiem, Kielczy, Żędowic, Krupskiego Młyna, Bzinicy Starej.
Impreza odbyła się w Kinoteatrze i była podzielona na dwie częścipierwsza dla dzieci przedszkolnych i z klas I-III oraz druga dla
uczniów z klas IV-VI.
W młodszej grupie wiekowej aktorzy zaprezentowali się
w inscenizacjach: „Pomaluj mój świat” , „Calineczka”, „Die Uhr”,
„Alladyn”, „Królewna Śnieżka”, „O wilku i koźlątkach”. Nowością na
scenie było połączenie w spektaklu „ Calineczka” aktorów z pięciu
klas naszej szkoły ( 1a,1b,2b,2c,3a). W sumie na scenie w tym
przedstawieniu wystąpiło ponad 100 uczniów. Nie ma ról bardziej
i mniej ważnych, bowiem każdy aktor, nawet statysta, oddaje nastrój
i przesłanie inscenizacji.
W starszej grupie wiekowej wystąpiła 5 grup teatralnych z trzech
szkół. Repertuar był różnorodny. Grupa z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Bzinicy Starej zaprezentowała historię pewnej
Małej Czarownicy, która koniecznie chciała być już dorosła i umieć
czarować. Okazało się jednak, że lepiej być dobrą małą czarownicą,
niż dorosłą, ale za to złą. Uczniowie z Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Żędowicach przybliżyli nam postać Nawojki –
dzielnej i ambitnej dziewczyny, która naukę pokochała ponad
wszystko i została najlepszym studentem Akademii Krakowskiej.
Grupa uczniów należących do Ogniska Środowiskowego
działającego przy PSP w Zawadzkiem przedstawiła kabaret
o tematyce zdrowotnej. Aktorzy w humorystyczny sposób
przypomnieli o przestrzeganiu zasad higieny i zdrowym odżywianiu
się. W podobnym tonie utrzymany był kolejny występ uczniów z PSP
w Zawadzkiem. „Amatorzy z V a” przedstawili w zarysie historię
kobiet od czasów prehistorycznych do współczesnych. Ostatnie
przedstawienie opowiadało o pewnym chwalipięcie – Rechotku,
który w chwili zagrożenia okazał się prawdziwym bohaterem.
Spektakl ten przedstawili uczniowie z kl. IV a z PSP Zawadzkie.
Uczniowie zaprezentowali wysoki kunszt aktorski, a uroku
występom dodawały pomysłowe kostiumy przygotowane specjalnie
na tę okazję przez wychowawców, nauczycieli i rodziców uczniów.
Bogata scenografia i tło muzyczne sprawiły, że poczuliśmy się jak w
prawdziwym teatrze. Występy zachwyciły publiczność, która nie
żałowała aktorom gromkich oklasków. Wszystkie grupy otrzymały
pamiątkowe statuetki, dyplomy i słodkie upominki.
Dziękujemy wszystkim aktorom i opiekunom grup teatralnych za
udział w naszym przeglądzie. Specjalne podziękowania kierujemy
pod adresem Rady Rodziców PSP w Zawadzkiem, która
ufundowała nagrody.

„KRÓLOWA SPORTU”
29.04.16 r. o godzinie 8:00 ekipa czternastu najlepszych
lekkoatletów w Publicznej Szkole Podstwowej w Zawadzkiem pod
opieką Bożeny Baranowskiej wyruszyła na XV meeting im. Janusza
Kusocińskiego, organizowany przez klub „Kusy” do Strzelec
Opolskich. Od kilku lat nie braliśmy udziału w tej wspaniałej imprezie
sportowej, ale mając tak silną grupę, jak mieliśmy tego nie zrobić?
Nie mamy w szkole warunków do uprawiania lekkiej atletyki. Brak
nam skoczni w dal, bieżni i rzutni, ale... Z 14 zawodników większość
wróciła z medalami. Dla większości dziewcząt były to pierwsze
zawody w życiu. Atmosfera, pogoda i towarzystwo były
fantastyczne. Organizacja jeszcze lepsza. Moi podopieczni
z szeroko otwartymi oczyma obserwowali szkoły odbierające
puchary za zeszłoroczne sukcesy, w XIV meetingu im. Janusza
Kusocińskiego. Myślę, że już wtedy marzyli o tym, by odnieść równie
wielki sukces. Byliśmy wyróżniającą się grupą, dziewczęta
w żółtych, a chłopcy w zielonych koszulkach z logo PSP Zawadzkie.
Niektórzy tak wysocy, że brano ich za gimnazjalistów.
Wystartowaliśmy. „Kolce” większość miała pierwszy raz na nogach.
Zawody przebiegały bardzo sprawnie. Wszyscy udawali się na
swoje miejsca startu. I w większości, po zakończonej konkurencji,
wracali do mnie z szeroko uśmiechniętymi buziami. „Sukces!”
Zdobyliśmy 12 medali. Cztery złote, trzy srebrne i pięć brązowych.
Troje zawodników zdobyło po dwa medale. Gabriela Piętka z klasy
6b zdobyła złoto w rzucie piłeczką palantową i srebro w skoku w dal,
Kacper Kaczka z 6a zdobył złoto w rzucie piłeczką palantową
i srebro w biegu na 100m. Rzut Kacpra na odległość 67 metrów
zmusił organizatorów do rozwinięcia dłuższej taśmy do pomiarów.
Jest to wynik, który wróży Kacprowi sukces w mistrzostwach
województwa w lekkiej atletyce. Martyna Jamrozik z 6a zdobyła
brąz w skoku w dal oraz w biegu na 100 metrów. Nicole Zaręba z
klasy 6a zdobyła złoto w pchnięciu kulą, Marcin Brolik z klasy 6a
również zdobył złoty medal w pchnięciu kulą wśród chłopców. Jako
jedyny zawodnik pchał ponad 9 metrów. Szymon Łyżwa z klasy 6a
zdobył srebrny medal w rzucie piłeczką palantową. Katarzyna
Kasprzak była trzecia w biegu na 600m. Piotr Jałowiecki z 6b był
trzeci w pchnięciu kulą a Dawid Buczek był trzeci wśród sprinterów
na 100m. Ci, którzy nie zdobyli medali też wypadli świetnie. Violetta
Kazior z 6a była czwarta w pchnięciu kulą, Emilia Szcześniak z 6b
była piąta w biegu na 600m. Chłopaki w biegu na 1000 metrów zajęli
kolejno Daniel Zyzik z 6a ósme, Adam Kaczka z 4b dzięwiąte a
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Informacje z Żędowic
DZIEŃ ZIEMI
przebiegał w ZSG w Żędowicach pod hasłem ,,Czyste
środowisko - zdrowy człowiek”. Apel przygotowali uczniowie klasy
trzeciej, którzy zaprezentowali przedstawienie – „Żyj w zgodzie z
przyrodą”, w którym zachęcali wszystkich do dbania o środowisko
naturalne. Uczniowie zapoznali zebranych z historią obchodów
Dnia Ziemi oraz wskazywali jak należy korzystać z przyrody, a
zwłaszcza jak zachowywać się w lesie. Przypomnieli, że ,, Ziemia
nie jest naszą własnością. Została nam jedynie powierzona na
pewien czas. Człowiek naginając przyrodę do swoich potrzeb,
zapomniał, że sam jest jej częścią i nie może żyć bez niej ani poza
nią. Cokolwiek uczynimy Ziemi, uczynimy sobie samym.
Opamiętajmy się. Pozostawmy Ziemię czystą i piękną dla
przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków”. Przedstawienie
uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej.

Aktywna przerwa
Przerwa, to idealny czas na odrobinę ruchu, dlatego uczniowie
klasy III gimnazjum zadbali o aktywność fizyczną całej społeczności
szkolnej organizując w ciągu całego tygodnia „ Aktywną przerwę”.
Akcja realizowana była głównie w trakcie przerwy 20 minutowej,
podczas której uczniowie mogli uczestniczyć w zumbie oraz
marszu z kijkami - nordic walking pod hasłem „Marsz po zdrowie”.
Aktywna przerwa cieszyła się dużym zainteresowaniem, była
świetnym uatrakcyjnieniem zajęć szkolnych o czym świadczą m. in.
osiągnięte wyniki w marszu nordic walking. Klasa IV wygrała
rywalizację uczniowie
pokonali dystans 47,8 km.
Najaktywniejszym uczniem był Bartłomiej Kozub pokonując dystans
6,8 km. Dla najaktywniejszych przewidzieliśmy owocowe upominki.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i jest świetnym
uatrakcyjnieniem zajęć szkolnych, wpływając również na zdrowy
styl życia ,,Aktywna przerwa” jest kontynuowana. Kiedy tylko
pozwala pogoda, wszyscy uczniowie począwszy od
pierwszoklasistów kończąc na uczniach klasy III gimnazjum razem
tańczą ,,Zumbę” i ,,Belgijkę” na podwórku szkolnym. W obchody
Wiosennego Tygodnia Promocji Zdrowia włączyli się wszyscy
uczniowie ZSG w Żędowicach ze swoimi wychowawcami. Dało się
zaobserwować bardzo duże zaangażowanie w przygotowanie
prezentacji, plakatów, wystąpień i degustacji. Każdego dnia byliśmy
zaskakiwani ciekawymi pomysłami uczniów poszczególnych klas.
Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tej akcji za włożony
ogromny wysiłek.
Szkolny koordynator programu ,,Trzymaj Formę” - Maria Miszczyk

„Polska poezją malowana”
W tym roku Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja postanowiliśmy
uczcić konkursem recytatorskim. Wzięło w nim udział 30 uczniów
szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie recytowali wiersze
tematycznie związane z ojczyzną. W czasy oświecenia wprowadziła
wszystkich prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów
klasy II gimnazjum. W części konkursowej odświętnie ubrani
recytatorzy pięknie interpretowali przygotowane utwory. Każdy z
uczestników konkursu zadbał o biało – czerwony akcent swojego
stroju (wianki, opaski, kotyliony). Tło recytacji stanowiły slajdy
ukazujące piękno polskich krajobrazów. Konkurs stał na bardzo
wysokim poziomie. Szczególnie licznie wystąpili w nim uczniowie
klas I - III. Jury przyznało następujące miejsca:
W kategorii klas I – III
I miejsce – Kinga Marek, Lena Zientek,
II miejsce – Hanna Pławszewska, Julia Kołodziej,
III miejsce – Weronika Kozioł,
W kategorii klas IV – VI
I miejsce – Natalia Spik,
wyróżnienie – Emilia Świerzy,
W kategorii klas gimnazjalnych
I miejsce – Krzysztof Spik,
II miejsce – Maksymilian Labus,
III miejsce – Dominika Klyssek.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a każdy
z uczestników – słodki poczęstunek.

Damian Staś-laureatem ogólnopolskiego konkursu
Od 13 do 15 maja 2016 r. w Kozienicach odbywał się Centralny
Zlot Laureatów XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego „ Poznajemy Ojcowiznę”. W zlocie pod opieką
Eryki Kubicy uczestniczył
uczeń klasy II gimnazjum
Damian Staś, który za pracę
pod tytułem „Kielcza –
miejsca historyczne i
turystyczne” otrzymał
nagrodę specjalną
czasopisma „Poznaj swój
kraj”. Wręczenie dyplomów i
nagród laureatom z 11
województw odbyło się
podczas uroczystego
podsumowania konkursu 14
maja w sali widowiskowej
Centrum KulturalnoArtystycznego w
Kozienicach. Gratulujemy
Damianowi sukcesu i
życzymy pomysłu na pracę
do kolejnej edycji konkursu.
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Wiosna z PTTK
W e d ł u g T. Ł o b o ż e w i c z a :
"Najdoskonalszą formą aktywności
ruchowej, zbliżenia do regenerującego
biologicznie środowiska lasów, wód, pól,
dostępną dla wszystkich bez względu na
wiek, płeć i stopień zamożności jest
turystyka, a turystyka kwalifikowana w
szczególności."
T. Łobożewicz pisze dalej: "Turystyka
kwalifikowana jest najwyższą formą
specjalizacji turystycznej. Uprawianie jej
wymaga specjalnego przygotowania
psychofizycznego, zahartowanie na trudy,
umiejętności zachowania się w środowisku
naturalnym i w obiektach turystycznych”.
Najpopularniejszą z form aktywności
ruchowejjestturystyka piesza.Jeszcze
aktywniej można uprawiać turystykę pieszą
stosując technikę NORDIC WALKING.
Walory turystyki pieszej z kijkami i bez,
wykorzystało blisko osiemdziesięciu
turystów z OZ/PTTK w Zawadzkiem
uczestnicząc w Rajdzie Kijkowym „Zamek
Katy 2016”. Nasz Rajd Kijkowy ma
charakter zlotu gwiaździstego – uczestnicy
imprezy podążają na metę z różnych stron.
W sobotę 5 marca do Zameczku
Myśliwskiego w Kątach, rożnymi
sposobami dotarli turyści z Zawadzkiego,
Żędowic i Kielczy, Kolonowskiego, Pluder i
Strzelec Op. W gościnne progi DPS w
Zawadzkiem zaprosili nas Bracia Szkolni gospodarze obiektu, reprezentowani
tradycyjnie przez Br. Pawła Siennickiego.
Głównymi punktami spotkania w świetlicy
ośrodka była informacja prezesa OZ/PTTK,
kol. Alfreda Feliksa, na temat zamierzeń
turystyczno-krajoznawczych na rok 2016 i
prelekcja p. Gerarda Mańczyka na temat
obiektów wodnych (zbiorniki wodne, kanały
i urządzenia hydrotechniczne) w rejonie
rzeki Mała Panew, w ujęciu historycznym i
współczesnym. Prelekcja p. Gerarda,
połączona z pokazem multimedialnym,
zrobiła na uczestnikach spotkania spore
wrażenie.
Po emocjonującym pokazie turystyczny
posiłek smakował wyśmienicie (to także
zasługa naszych Oddziałowych
kucharzy).Pobyt w Kątach wykorzystała

oddziałowa Komisja Krajoznawcza do
swojego pierwszego spotkania.
Przewodniczącym Komisji został kol.
Edward Dziedzic, zastępcą Grzegorz
Breguła, sekretarzem Zdzisław
Andrzejewski, a członkami: Alfred Feliks i
Piotr Jendruś. Na spotkanie zaproszono
pasjonatów regionalnej historii: Zdzisława
Siewierę, Gerarda Mańczyka, Leona
Swobodę i Br. Pawła Siennickiego.
Zaproszeni goście wspomogli Komisję
Krajoznawczą w wytyczeniu kierunków
działania i podjęcia tematów do realizacji w
najbliższym okresie.
Nasz Rajd Kijkowy, to impreza z już
wyrobioną bogatą tradycją. Corocznie
zwiększająca się ilość uczestników
świadczy o jego dobrej renomie, a
wprowadzane do programu ciekawe
prelekcje, mają w atrakcyjności imprezy
spory udział.
Wycieczki rowerowe, to także ważna
dziedzina działalności turystyki
kwalifikowanej. Od wielu lat kolarze
mogą doskonalić swoje kwalifikacje na
wyprawach ścieżkami wokół naszej i
sąsiednich gmin. Wiosenny, już piętnasty,
Rajd Kolarski „Ścieżkami Gmin Doliny Małej
Panwi”
odbył się 9 kwietnia. Mimo
niesprzyjających warunków
atmosferycznych, ok. 160 kolarzy dotarło
na metę imprezy przy budynku Centrum
Informacji Turystycznej w Zawadzkiem
(GOSiT w Zawadzkiem był
współorganizatorem imprezy). Zła pogoda
nie przeszkodziła w odbyciu
zaplanowanych rajdowych konkursów i
przygotowaniu turystycznego posiłku –
impreza przebiegła w zaplanowanego
regulaminu.
Wycieczka górska, to kolejna, ważna,
dziedzina
turystyki kwalifikowanej –
wymagająca sporych umiejętności i bardzo
dobrego przygotowania. Nasi „górale”
sezon turystyki górskiej 2016 rozpoczęli 23
kwietnia wyprawą na Masyw Śnieżnika
Kłodzkiego. Trasa rajdu wiodła dwoma
szlakami, które wzięły początek na
Przełęczy Puchaczówka. Jedna z grup
udała się na Śnieżnik przez Czarną Górę
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(na zboczach której, kilka lat temu,
zbudowano ośrodek sportów narciarskich).
Druga grupa udała się w stronę Iglicznej z
celem odwiedzenia sanktuarium „Maria
Śnieżna”.
Śnieżnik i Igliczną zdobyto, posilano się w
turystycznych schroniskach - w pobliżu
szczytów obu gór posadowionych.
Zwiedzanie Międzygórza (uważanego za
„Perłę Sudetów) wyprawę zakończyło. W
odróżnieniu od poprzedniej imprezy,
pogoda dopisała.
Lat 35 temu Oddział PTTK w
Zawadzkiem rozpoczął cykl imprez
związanych z historią Doliny Małej Panwi.
Cel, to popularyzacja wiedzy o dziejach
naszych najbliższych okolic,
rozwójdawnego i współczesnego
hutnictwa. XXXVJubileuszowy Zlot
Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec”
odbył się 7 maja.To największa nasza
impreza. Na metę na Regolowcu –
rowerem, pieszo z kijkami i bez – dotarło
blisko 270 osób – także przedstawiciele
powiatowych
i gminnych władz,
gospodarzy terenu z Nadleśnictwa w
Zawadzkiem. Tam odbyło się kilka
tradycyjnych konkursów – wiedzy
krajoznawczej, leśno-przyrodniczej
(organizator Nadleśnictwo Zawadzkie) oraz
sprawnościowych. Główną atrakcją był
pokaz działania Straży Pożarnej. Swoje
umiejętności pożarnicze i ratunkowe oraz
nowoczesny wóz bojowy z wyposażeniem,
zaprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna
z Zawadzkiego.
Wspaniała pogoda, atrakcyjne konkursy i
niezmiernie interesujący pokaz strażaków
pomogła w przeprowadzeniu bardzo
udanej imprezy.
Nasza działalność byłaby o wiele
uboższa bez wsparcia. Za pomoc
finansową i rzeczową, współorganizację
imprez dziękujemy Starostwu
Strzeleckiemu, władzom Gminy
Zawadzkie, Kolonowskie i Jemielnicy,
Nadleśnictwu w Zawadzkiem, GOSiT w
Zawadzkiem, BiCeK w Kolonowskiem,
wspierającym nas firmom i instytucjom.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Krajobrazy Zawadzkiego

Smaczna i zdrowa
kielczańska symbioza
15 maja przy kielczańskim ZSG im. Wincentego z Kielczy miał
miejsce II PIKNIK RODZINNY pod hasłem: ŁĄCZYMY POKOLENIA
ZDROWO-NA SPORTOWO, zorganizowany przy współpracy Rady
Rodziców oraz stowarzyszenia Bliżej Szkoły. Zadbano o coś dla
ciała i dla ducha. Mającym problemy typu-co na siebie włożyćzaproponowano wiosenny pokaz mody, w roli modelek
zaprezentowały się urocze panny z III gim. Zafascynowanym
strojami vintage z pewnością do gustu przypadł Kopciuszek
wystawiony przez gimnazjalistów. Sztuka po raz kolejny
udowodniła, że do serca wybranka trafia się przez żołądek. A skoro
o nim mowa zapewniono przybyłym małe co nieco. Tym, którzy
zmartwili się, co zrobią z pochłoniętymi kaloriami, a wiele
smakołyków zaserwowano, szkolny zespół Twist pokazał jak się
śmiało wygina ciało i do czego służą nogi. Spragnionych dobrej
muzyki zadowolił koncert szkolnego zespołu muzycznego
Melizmat. Dla uczczenia obchodów Roku Henryka Sienkiewicza
szóstoklasiści zaprezentowali scenkę Wywiad ze Stasiem i Nel oraz
przygotowali wystawkę o pisarzu. Można było sprawdzić swoją
wiedzę o twórcy w Rodzinnych potyczkach z H. Sienkiewiczem. Na
spragnionych rywalizacji sportowej czekały gry, zabawy i zawody.
Zmagania intelektualne i sportowe uwieńczyły nagrody.
Rozwiązano również konkurs plastyczny Zdrowe i bezpieczne
wakacje z rodziną. Atrakcją dla zgromadzonych były pokazy
kielczańskiej OSP. Całość zakończyła się zabawą taneczną.
Smaczna i zdrowa, roztańczona, rozśpiewana i kolorowa, ze
szczyptą relaksu, sportu i główki łamania na konkursowych
zadaniach impreza ta z pewnością należała do udanych.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie i
życzymy, by symbioza między szkołą i społecznością kielczańską,
między młodym a dojrzałym pokoleniem, nadal tak dobrze
owocowała.

Akademickie
Mistrzostwa
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Polski Karate WKF
1 maja br. w Opolu odbyły się
Akademickie Mistrzostwa Polski w
K a r a t e W K F. W z a w o d a c h
rywalizowało około 200
zawodników reprezentujących
uczelnie z całej Polski. W składzie
reprezentacji Politechniki
Opolskiej znaleźli się zawodnicy
Klubu Karate Nidan w osobach:
Natalia Szponder, Weronika
Grejner, Dariusz Sworeń, Bartłomiej Barański i Paweł Stolarczyk
oraz Klubu z Krapkowic Izabela Piechota i Patryk Wocka , barw
Politechniki Wrocławskiej broniła inna nasza wychowanka Ewa
Zajdel. Start wszystkich wymienionych zawodników był bardzo
udany, każdy stanął na podium. Największy sukces odniosły
dziewczyny Politechniki Opolskiej, które zwyciężyły w klasyfikacji
generalnej kobiet, panowie zajęli 3 miejsce.
Złote medale: Natalia Szponder w konk. kumite ind. kobiet (-55 kg),,
drużyna w składzie: Dariusz Sworeń, Bartłomiej Barański i Patryk
Wocka w kata drużynowym mężczyzn; drużyna w składzie: Natalia
Szponder, Izabela Piechota i Weronika Grejner w konk. kata
drużynowym kobiet; drużyna w składzie: Natalia Szponder, Izabela
Piechota i Weronika Grejner w konk. kumite drużynowym kobiet.
Srebrne medale: Dariusz Sworeń w konk. kumite ind. mężczyzn (75 kg) i Ewa Zajdel w konk. kumite ind. kobiet (-68 kg).
Brązowe: Bartłomiej Barański w konk. kata ind. mężczyzn oraz
drużyna w składzie: Dariusz Sworeń, Paweł Stolarczyk i Patryk
Wocka w kumite drużynowym mężczyzn.
Gratulujemy zawodnikom oraz trenerom klubowym Zdzisławowi
Tupko, Zbigniewowi Sworeń i Andrzejowi Zarzyckiemu.

Krajobrazy Zawadzkiego

Sport
12 KS Górażdże
24
22
30:57
13. Orzeł Mokre Łany
24
21
38:82
14. LZS Wawelno
24
16
26:92
Wyniki pozostałych drużyn Stali Zawadzkie. Juniorzy starsi grający
w I lidze zremisowała na wyjeździe LKS Goświnowice, jednak mecz
został zweryfikowany 0:3 na korzyść przeciwnika (nieuprawniony
zawodnik). W kolejnych meczach drużyna pokonała LZS GKS
Piomar Tarnów-Przywory 4:2, nie pojechała na mecz do Piasta
Strzelce Op. (0:3vo), zremisowała z LZS Jemielnica 2:2 i pokonała
LZS Stradunię 1:0. Ostatecznie drużyna uplasowała się na
6 miejscu na 10 sklasyfikowanych drużyn.
W I lidze trampkarzy w zakończonych rozgrywkach drużyna zajęła 7
miejsce na 10 startujących drużyn. W ostatnich meczach uzyskała
następujące wyniki: z KS Krapkowice 2:2, SKS Piastem Strzelce
Op. 1:3, LKS Zielonymi Spórok 2:2, MKS Gogolin 1:6 i LZS
Odrzanką Dziergowice 0:6.
Wszystkie drużyny Stali Zawadzkie winne iść za przykładem
najmłodszych adeptów piłkarskich. Podopieczni Janusza Foksa
przed ostatnią kolejką są wiceliderem w swojej grupie ustępując
jedynie drużynie KS Krasiejów mając taką samą ilość punktów. W
ostatnim meczu drużyna gra na wyjeździe z KS Szczedrzyk,
natomiast lider u siebie z SKS Piastem Strzelce Opolskie. W
rozegranych ostatnich 5 meczach drużyna zaliczyła komplet
zwycięstw pokonując kolejno: LZS Raszowa 6:1, LKS jedność
Rozmierkę 4:2, LKS Błotnica Strzelecka 12:1, LZS grodziec 15:0
oraz Piasta Strzelce Op. 1:0.

Piłka ręczna
Plan wykonany
Założony przez trenera plan awansu do I ligi został wykonany.
Mecz, który zadecydował o mistrzostwie odbył się 27.04.2016 r.
w Katowicach. Nasza drużyna nie pozwoliła sobie na stratę
punktów. Do awansu wystarczył 1 pkt a drużyna wygrywając
z MKKS Glorią Katowice 35:27 (20:11) zdobyła ich 2 i na ostatni
mecz do AZS Politechniki Świętokrzyskiej Kielce pojechała
na „wycieczkę”. W tym meczu najwięcej bramek strzeliki: Lesław
Kąpa 8, Paweł Zagórowicz i Mariusz Kalisz po 6. W składzie do Kielc
zabrakło podstawowego bramkarza Sławomira Donosewicza
jednak drużyna zagrała ambitnie nie pozwalając na przegranie
drugiego meczu w sezonie. Ostatecznie mecz zakończył się
remisem 33:33 (15:15). Najwięcej bramek w meczu strzelili: Kamil
Kulej 7. Denis Hertel 6 oraz Patryk Szlensog 5 (praktycznie
zawodnicy rezerwowi). Drużyna w całym sezonie straciła 3 pkt.
W I rundzie w wyjazdowym meczu z rezerwami Vive Kielce,
a w II rundzie 1 pkt w wyżej wymienionym meczu. Drużyna pod
względem strzelonych bramek była najlepsza (690), natomiast pod
względem straconych była 3. Cała drużyna zasłużyła na pochwałę.
Aby wygrać mecz musi się on zakończyć większą ilością
strzelonych bramek. Do ich strzelenia największy wkład mieli:
Marceli Migała 100 bramek, Łukasz Szlinger 99 oraz Paweł
Zagórowicz 98. Do I ligi awansowały również rezerwy Vive Kielce.
W barażowym meczu wicemistrzów II ligi pewnie pokonali MKS
Żagiew Dzierżoniów 25:22 i 28:19. W kolejnym meczu pokonali
UKS Olimp Grodków 30:22 i zremisowali 27:27. Ostatecznie nasza
drużyna jako jedyna z Opolszczyzny wystąpi w I lidze. Życzymy
powodzenia w kompletowaniu składu (planowanych jest kilka
pozycji na których nie ma wartościowych zmienników) oraz
pomyślnego startu w nowym towarzystwie. Końcowa tabela II ligi
sezonu 2015/2016 przedstawia się następująco:
1. ASPR Zawadzkie
20
37
690:496
2. KS Vive Tauron II Kielce
20
34
662:493
3. AZS Politechika Kielce
20
33
615:517
4. SPR Grunwald Ruda Śl.
20
32
622:485
5. AZS UJK Kielce
20
22
557:534
6. SPR Wisła Sandomierz
20
19
547:562
7. SPR Orzeł Przeworsk
20
13
546:606
8. Azoty II Puławy
20
13
588:648
9. MKKS Gloria Katowice
20
7
512:637
10. SKS Orlik Brzeg
20
6
490:627
11. MKS Biłgoraj
20
4
458:682
12. SPR Zagłębie Sosnowiec
wycofane po I rundzie

Tenis stołowy
Medalowa para
W dniach 12-15 maja w Ostródzie odbyła się Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży. Bardzo dobrze spisały się podopieczne
trenerki Marty Lityńskiej. W rozgrywkach drużynowych drużyna
KTS MOKSiR Zawadzkie w składzie Julia Bartoszek oraz Agata
Paszek potwierdziła 2 pozycję w rankingu drużynowym zdobywając
srebrny medal. Dopiero w finale uległa faworytom drużynie LKS
Śnieżnik Stronie Śl. 0:3. W drodze do finału pokonały kolejno: Klub
Olimpijczyka Mysłowice, MKS Rokita Brzeg Dolny po 3:0, KTS
Mysłowice i LUKS Chełmno po 3:1. Drugi medal tym razem brązowy
wspomniane wyżej zawodniczki zdobyły w grze podwójnej
przegrywając w spotkaniu z późniejszymi mistrzyniami Anną i
Katarzyną Węgrzyn (LKS Śnieżnik Stronie Śl.). Również w grze
pojedynczej obydwie zawodniczki otarły się o strefę medalową. Po
wygraniu pierwszych 3 pojedynków Julia Bartoszek o
medal przegrała z Aleksandrą Garb (KS Gorce Nowy Targ) 2:4, a
Agata Paszek uległa późniejszej mistrzyni Annie Węgrzyn (MKS
Snieżnik Stronie Śl.) 0:4. Obydwie zostały sklasyfikowane na
miejscach 5-8. Również w grze mieszanej Julia Bartoszek w parze
z Arkadiuszem Kołosem (UKS Rokicie Szczytniki) została
sklasyfikowana na miejscach 5-8. Była to udana Olimpiada.

Piłka nożna
Walka o utrzymanie
Sytuacja w A-klasowej drużynie Stali Zawadzkie nadal nie jest
różowa. Drużyna nadal balansuje na krawędzi spadku. Po 24
kolejkach drużyna zajmuje 10 miejsce, które aktualnie gwarantuje
utrzymanie. Do klasy B spadają drużyny z 12,13 i 14 miejsca oraz 4
drużyny z 11 miejsc z najmniejszą ilością punktów. Naszej drużynie
do rozegrania pozostały mecze: z Polonią Pruszków na wyjeździe
oraz u siebie LZS Kadłub. Oba mecze są ważne ale ważniejszy jest
mecz z Pruszkowem, który równie jest zagrożony spadkiem.
W ostatnich rozegranych meczach podopieczni Andrzeja Miguły
uzyskali następujące wyniki: z Victorią Żyrowa 1:1, Rodłem Opole
2:6, KS Górażdże 4:0, Orłem Mokre Łany 2:2 i LZS Wrzoski 0:0.
Poniżej strefa spadkowa przed ostatnimi 2 kolejkami.
8. Polonia Pruszków
24
30
35:47
9. LZS Żywocice
24
28
42:59
10. Stal Zawadzkie
24
26
47:61
11. Start Dobrodzień
24
26
40:57

Franciszek Świtała
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Kalendarz imprez Gminy Zawadzkie – CZERWIEC 2016
WYDARZENIE

TERMIN

MIEJSCE

ORGANIZATOR

Dzień Dziecka

01.06.2016

Dzień Aktywności Ruchowej

01.06.2016

ORLIK

02.06.2016
godz.9:00-15:00
02.06.2016
godz. 17.30

Dom Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem

PSP Zawadzkie
Publiczne Gimnazjum
w Zawadzkiem
DPS - Warsztaty Terapii
Zajęciowej

Hala Sportowa w Zawadzkiem

GOSiT

03.06.2016

Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

PSP Zawadzkie

03.06.2016
godz. 20.00

Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

GOSiT

Rajd Młodzieży Szkolne j „ Igliczna –
Maria Śnieżna 2016”

04.06.2016

Międzygórze

Koncert Zespołu Żędowianie

04.06.2016
godz. 17.00

Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

IV Piknik Rodzinny "Wraz z mamą i
tatą ziemię kochamy, dlatego o nią
dbamy”

04.06.2016

Publiczne Przedszkole nr 2
w Zawadzkiem

Publiczne Przedszkole nr 2
w Zawadzkiem

"Nocny spływ kajakowy”

04.06.2016

Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

CIT/GOSIT

Festyn Rodzinny „Rycerski Świat
Bajek"

05.06.2016
godz. 15.30

Przedszkole nr 3

Święto Placka Żędowickiego

05.06.2016

Plac przed restauracją ,,Bronder’’

Majówka pod rododendronem
Puchar Lata 2016 - skat
Spektakl profilaktyczny:
„Dorotka po drugiej stronie lustra”,
„Dzieci@sieci”
Wieczory filmowe w Kinoteatrze
(bezpłatne)

Konkurs Piosenki Leśnej
Puchar Lata 2016 - skat
X Festiwal pod Gołym Niebem
Bieg „Małe kroki”
Stal Zawadzkie – LKS Kadłub
Festyn Rodzinny
IX Wyprawa rowerowa „Szlakiem
Stawów DMP 2016”
Poety – Petera Schrata
Wycieczka krajoznawcza Ojców i
okolice
Puchar Lata 2016 - skat
Dni Gminy Zawadzkie
Zielone Kino
Puchar Lata 2016 - skat
Wycieczka rowerowa – powitanie lata
II Międzynarodowy Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Burmistrza
Zawadzkiego
Puchar Lata 2016 – skat
Muzykoterapia dla Seniorów

07.06.2016
godz.9.00
09.06.2016
godz. 17.30
10.06.2016
11.06.2016
godz. 15.00
11.06.2016
godz. 15.00
11.06.2016
godz. 15.00
11.06.2016

18-19.06-2016
21-22.06.
2016r.
23.06.2016
godz. 17.30
23.06.2016
godz. 14.00
25. 06.2016
30.06.2016
godz. 17.30
30.06.2016
godz. 17.00

SPPP nr 3 z OŻ "SERCE
DLA MALUCHA"
Rada sołecka
i Stowarzyszenie Kobiet
Żędowickich

Leśnictwo Dębie

Nadleśnictwo Zawadzkie

Hala Sportowa w Zawadzkiem

GOSiT

Zespół Szkół Specjalnych
w Zawadzkiem
Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

Zespół Szkół Specjalnych
w Zawadzkiem
Fundacja „Mały krok”/GOSiT

Stadion Miejski

SSKS Stal Zawadzkie

Przedszkole Publiczne w Żędowicach
Zawadzkie - Kolonowskie

14.06.2016
16. 06.2016

Oddział Zakładowy PTTK
„HUTA ANDRZEJ”
Zawadzkie
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
W ŻĘDOWICACH

Hala Sportowa w Zawadzkiem
Stadion Miejski
w Zawadzkiem
Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

RR PP
w Żędowicach
O/PTTK –
BICK/Kolonowskie
Koło Seniora
Stowarzyszenie Emerytów i
Rencistów „Klub Seniora”
GOSiT
GOSiT/UM
Nadleśnictwo Zawadzkie

Hala Sportowa w Zawadzkiem

GOSiT

Amazonka Kolonowskie

Stowarzyszenie Emerytów i
Rencistów „Klub Seniora”

Hala Sportowa w Zawadzkiem

KTS MOKSiR/GOSiT

Hala Sportowa w Zawadzkiem

GOSiT

Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

GOSiT
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