ISSN 1426-5389

Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

Sesja Rady Miejskiej
W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje
Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła
się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie
został wręczony Akt Nadania Honorowego
Obywatela Gminy Zawadzkie Pani Senator Marii
Pańczyk-Pozdziej, Akt Nadania Tytułu Zasłużony dla
Gminy Zawadzkie Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Zawadzkie Panu Zdzisławowi Siewierze oraz została
wręczona Statuetka Burmistrza Zawadzkiego
księdzu Proboszczowi Janowi Wypiorowi.
Druga Sesja odbyła się w dniu 26 czerwca i miała już
charakter typowo roboczy. Zgodnie z przepisami
prawa radni, po przyjęciu sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2011 r. głosowali nad udzieleniem absolutorium
dla Burmistrza Zawadzkiego. Na posiedzeniach
komisji poprzedzających Sesję, radni zapoznali się
pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu na temat sprawozdania, pozytywną opinią
Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Na Sesji
w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielono
Burmistrzowi Zawadzkiego Mieczysławowi
Orgackiemu absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy Zawadzkie za 2011 r.
Porządek obrad Sesji obejmował również:
- przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za
2011 r. (skonsolidowany bilans obejmuje: bilans
z wykonania budżetu, jednostek budżetowych,
z instytucji kultury i Spółki ZAW-KOM);
- uchwalenie zmian w budżecie gminy na 2012 r. –
otrzymano dotacje z Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej, zabezpieczenie środków na
program aktywizacji społeczno-zawodowej osób
nieaktywnych zawodowo, wprowadzono nowe
zadanie pod nazwą „Plac zabaw w Kielczy” – kwota
20.000 zł, oraz przesunięto środki finansowe na
zadania inwestycyjne: odbudowa drogi gminnej
ul. Dobrego Pasterza w Kielczy wraz z remontem
mostku oraz przebudowa przepustu przy
ul. Kilińskiego w Zawadzkiem;
- uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem;
- przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny
– zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej gmina ma obowiązek
wykonywania zadań z zakresu wspierania rodzin
w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji, uchwalony
program będzie obowiązywał do 2015 r.;
- przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Program
aktywizacji społeczno-zawodowej osób
nieaktywnych zawodowo Lepszy Start w Gminie
Zawadzkie w 2012 r. – realizatorem projektu będzie

BURMISTRZ INFORMUJE
Pies wyłącznie na smyczy
Burmistrz Zawadzkiego przypomina właścicielom
psów, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz uchwały
Nr XXXVI/372/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Zawadzkie
prawem
zabronione jest:
1. puszczanie zwierząt w miejscach publicznych bez
możliwości ich kontroli i bez oznakowania
umożliwiającego identyfikację właściciela lub
opiekuna zwierzęcia,
2. pozostawianie psów bez dozoru, w przypadku gdy
nie są one uwiązane lub nie znajdują się
w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie
należycie ogrodzonym.
Wyprowadzanie psów w miejsca publiczne może

ulica Lubliniecka

odbywać się wyłącznie na smyczy, a w przypadku
psów ras agresywnych na smyczy i w kagańcu.
Zwolnienie psa ze smyczy z nałożonym kagańcem
jest dozwolone jedynie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi, poza obszarem
zabudowanym i tylko w sytuacji, gdy posiadacz
zwierzęcia ma możliwość sprawowania kontroli nad
jego zachowaniem.Zwolnienie psa ze smyczy bez
kagańca dozwolone jest wyłącznie na terenie
nieruchomości ogrodzonej w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio
oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
Nieprzestrzeganie w/w nakazów i obowiązków
podlega w zależności od stopnia przewinienia karze
aresztu lub grzywny.

Trwają remonty zawadczańskich dróg

Kończą się prace związane z remontem drogi
gminnej przy ulicy Lublinieckiej w Zawadzkiem.
Termin zakończenia prac określono na 31 lipca br.
W ramach remontu położona została na całej
długości i szerokości pasa drogi nawierzchnia
asfaltowa. Po sfrezowaniu istniejącego asfaltu,

oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, ułożono
warstwę wiążącą i ścieralną z nowymi krawężnikami
i korytem odwadniającym. Obecnie trwają prace
związane z budową chodników, a po ich zakończeniu
wyczyszczone zostaną studzienki kanalizacji
deszczowej.

ulica Zielona
W r a m a c h
pozyskanych środków
finansowych na usuwanie
s k u t k ó w k l ę s k
żywiołowych trwa remont
u l i c y Z i e l o n e j
w Zawadzkiem. Układana
jest nawierzchnia
z betonowej kostki
brukowej szarej o grubości
8 cm oraz ażurowych płyt
drogowych na podsypce
z miału kamiennego.
Obecnie na ukończeniu są
odcinki dróg równoległych
i odcinek prostopadły do
ulicy Opolskiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej, a warunkiem
aplikowania o dofinansowanie projektu jest
zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości
10,5% wydatków kwalifikowanych. Warto dodać
w tym miejscu, że Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zawadzkiem bierze udział w tym projekcie od 2008 r.;
- przystąpienie do realizacji projektu pod nazwa
„Radzę sobie w szkole”, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzi współfinansowanego
przez Europejski Fundusz Społeczny – projekt ten
będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013
i w jego ramach realizowane będą zajęcia dla dzieci
z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych, dla
dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia
socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, zajęcia
korekcyjne, zajęcia rozwijające szczególne zdolności
uczniów oraz zajęcia logopedyczne;
- uchwalenie dziewięciu uchwał w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu trwałego zarządu – bonifikaty dotyczą
nieruchomości przekazane w użyczenie Gminnemu
Ośrodkowi Sportu i Turystyki w Zawadzkiem.
Wszystkie uchwały podjęte na Sesji opublikowane
są na stronie www.bip.zawadzkie.pl. Następna Sesja
Rady Miejskiej odbędzie się 30 sierpnia 2012 r.
BRM

Informacja dla osób niepełnosprawnych
Uwaga! Dodatkowa pomoc ze środków PFRON
dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących
nasz powiat. W 2012 r. powiat strzelecki będzie
realizował program „Aktywny samorząd” skierowany
dla osób niepełnosprawnych. Program finansowany
jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Przewidziane jest
dofinansowanie 9 obszarów wsparcia:
A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu
B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem
B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi
nabytego w ramach programu sprzętu
komputerowego i oprogramowania
C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
(dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby
niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)
Dofinansowania w poszczególnych obszarach
wahają się od 600 zł do 12.000 zł.
Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. Tam tez
można uzyskać więcej informacji o sposobie
uzyskania dofinansowania.
Dane kontaktowe:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
ul. B. Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 461 33 81
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
www.strzelce-opolskie.epcpr.pl

Segreguj śmieci
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
segregacja odpadów jest obowiązkowa, ale to przede
wszystkim powinno być nasze świadome działanie
na rzecz ochrony środowiska.
Poniżej podajemy harmonogram selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
Zbiórka odpadów
Termin

ulica Strzelecka
Na dzień 30 lipca br. zaplanowano oddanie do
użytku wyremontowaną drogę wewnętrzną przy ulicy
Strzeleckiej w Zawadzkiem. Wyłoniona w przetargu
nieograniczonym Firma- Zakład Budownictwa

Drogowego, Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu –
E. Hucz z Boronowa oszacowała remont na kwotę
158.438,48zł.

Również w ramach pozyskanych środków
finansowych na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych gmina przystąpi do odbudowy
nawierzchni jezdni w Kielczy przy ulicy Dobrego

Pasterza oraz rozbiórki uszkodzonego mostku
i wykonania w tym miejscu przepustu skrzynkowego
(żelbetowego).
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

zbiórka odpadów segregowanych
i gromadzonych selektywnie
(makulatura, szkło białe i kolorowe,
tworzywa szt.) w workach dostarczanych
bezpośrednio na posesje w zabudowie
jednorodzinnej

31 lipiec
28 sierpień
27 wrzesień
30 październik
27 listopad
31 grudzień

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Na terenie całej gminy

6 sierpień
5 listopad

II Rowerowy Rajd Dzieci i Młodzieży
Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej
Panwi” w Zawadzkiem, we współpracy
z Nadleśnictwem Zawadzkie, Szkolnym Kołem TPL
przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Staniszczach Wielkich – Kolonowskie 3, OZ PTTK
„Huta Andrzej” zorganizowało II Rowerowy Rajd
Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Znam swój las”.
W rajdzie uczestniczył ponad 115 osób, głównie
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych,
młodzież niepełnosprawna z ZSS oraz opiekunowie
Szkolnych Kół TPL, przedstawiciele OZ PTTK „Huta
Andrzej”, Nadleśnictwa Zawadzkie, prezes firmy
„KLIMBART”, Zarząd TPL oraz rodzice dzieci
nagrodzonych. Głównymi celami rajdu była
integracja dzieci i młodzieży zrzeszonej w szkolnych
kołach TPL „Dolina Małej Panwi”, rozbudzenie
zainteresowań środowiskiem przyrodniczym
najbliższej okolicy, upowszechnienie turystyki
rowerowej, kształtowanie właściwego zachowania
się na terenach leśnych oraz ogłoszenie wyników
konkuru fotograficznego „Las i jego mieszkańcy”
oraz
„Znam ścieżki przyrodniczo-leśne
w Nadleśnictwie Zawadzkie”.
Uczestnicy rajdu malowniczymi trasami
uczestnicy dojechali do Letniej Leśnej Izby

Edukacyjnej przy Leśnictwie Dębie, gdzie
rozpoczęła się druga część imprezy, podczas której
ogłoszone zostały wyniki i nastąpiło wręczenie
nagród zwycięzcom konkursów.
W konkursie „Znam ścieżki przyrodniczo-leśne
w Nadleśnictwie Zawadzkie”.
I miejsce zajęła–plastyczna praca zbiorowa uczniów
kl.2a PSP w Zawadzkiem pod kierunkiem Grażyny
Machelskiej ,
II miejsce – prezentacja filmowa „Mali Aktorzy na
przyrodniczych ścieżkach” z PSP w Zawadzkiem
pod kierunkiem Grażyny Machelskiej ,
III miejsce – praca zbiorowa w postaci prezentacji
multimedialnej kl.III gimnazjum ZSG w Kielczy pod
kierunkiem Barbary Brolik.
W Konkursie fotograficznym „Las i jego
mieszkańcy”, na który wpłynęło 100 pięknych zdjęć,
ciekawie przedstawiających tematykę „Las i jego
mieszkańcy”:
w I kategorii (dzieci młodzież do 16 lat):
I miejsce – Nikola Piątek z PG Kolonowskie za
zdjęcie „Grubodziób”,
I miejsce – Adam Jendruś z PG Kolonowskie za
zdjęcie „Rodzina łabędzi na Kasztalu”
III miejsce – Karolina Zielonka z PSP Kolonowskie za
zdjęcie „Jaszczurka wśród liści”
Wyróżnienia: Martyna Maniera, Julia
Drzozga, Eliza Piaszczyńska, Katarzyna
Wacławczyk.
W II kategorii ( powyżej 16 lat i dorośli):
I miejsce – Łukasz Paczkowski z ZSS przy
DPS w Zawadzkiem za zdjęcie „Dzwoniec
na gałęzi”
II miejsce – Marcin Cichy z ZSS przy DPS
w Zawadzkiem za zdjęcie „Lis i lisiątko”
III miejsce – Joachim Wacławczyk
z Kolonowskiego za zdjęcie „Lodowa kraina”
Wyróżnienie – Artur Walkowiak.
Wręczenie nagród odbyło się w obecności
sponsorów Firmy „KLIMBART” Bartłomieja
Piaszczyńskiego i Nadleśnictwa Zawadzkie,
po którym odbyło się wiele konkursów
sprawnościowych.

Bieg po słońce
1 lipca br. w Zawadzkiem odbył się ,,bieg po
słońce". Celem akcji była promocja ruchu połączona
ze zbiórką pieniędzy na wakacje dla Dzieci z Domu
Dziecka w Chmielowicach. Koordynatorem całego
przedsięwzięcia była siłownia Maximus we
współpracy z jej najbardziej aktywnymi członkami
Marcinem Bula, Piotrem Muszkiet i Patrykiem
Całujek. Jak co roku nasz bieg zgromadził na starcie
całe rodziny, od najmłodszych ich członków aż po
tych odrobinę starszych. Po raz pierwszy mogliśmy
gościć u nas wychowanków z Domu Dziecka, którzy
przybyli do nas w towarzystwie swoich
wychowawców i dzielnie reprezentowali swoją
placówkę. Pomimo wysokiej temperatury udało się
wszystkim ukończyć ten morderczy bieg w strugach
słońca. Po biegu na wszystkich uczestników czekał
poczęstunek i losowanie drobnych upominków.
Dzięki wsparciu startujących oraz sponsorom, udało
się wspomóc placówkę w wakacyjnych planach.

Zebrana został kwota 1522 zł. W imieniu
organizatorów dziękujemy wszystkim sponsorom.

Szkody łowieckie - gdzie się zgłosić
Szacowaniem szkód powstałych w uprawach
i płodach rolnych, spowodowanych przez dziki,
jelenie daniele i sarny zajmują się:
1. Pan Hubert Ziaja, zam. przy ul. Osiedle
Świerkle 30 w Zawadzkiem, tel. 77 46 16 505 szacuje szkody powstałe na terenie pól
zlokalizowanych w Zawadzkiem i Żędowicach,
wchodzących w skład obwodu łowieckiego Nr 82
- Koło Łowieckie Nr 2 „DANIEL”, ul. Czarna 4, 47120 Zawadzkie,
2. Pan Edward Wajda, zam. przy ul. Bolesława
Chrobrego 2 w Kielczy, tel. 508 348 373 - szacuje
szkody powstałe na terenie pól zlokalizowanych
w Kielczy i Żędowicach, wchodzących w skład
obwodu łowieckiego Nr 81 - Koło Łowieckie Nr 4
„SZARAK”, ul. Zielona 8, Dziewkowice, 47-100
Strzelce Opolskie.
W terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14
dni od dnia jej powstania w sadach) należy na piśmie
powiadomić o wystąpieniu szkody jedną z w/w osób
– formularz zgłoszenia szkody dostępny jest na
stronie www.izbarolnicza.opole.pl (zakładka:
szkody łowieckie) oraz w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, pok. 303, tel. 77 46
23 146. W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody
przedstawiciel Koła Łowieckiego dokonuje oględzin,
zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego, na
dwa dni przed ich dokonaniem. Na żądanie strony
może w nich uczestniczyć przedstawiciel izby
rolniczej. Z wykonanych czynności sporządzany jest
protokół. Poszkodowanego może reprezentować
pełnomocnik. Ostatecznego oszacowania szkody
oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje
się najpóźniej na dzień przed zbiorem uszkodzonej
lub zniszczonej uprawy, a w przypadku płodu
rolnego – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.
O terminie planowanego zbioru uszkodzonej
uprawy poszkodowany jest obowiązany
powiadomić szacującego w formie pisemnej,
w terminie 7 dnia przez zamierzonym zbiorem
upraw.
Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona
bezpośrednio przed zbiorami lub w ich trakcie,
dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania.
Należy pamiętać, że nieuprzątnięcie płodów
z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego
szacowania wyklucza możliwość ponownego
szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się
szkody. Dopuszcza się ponowne szacowanie
szkody - za porozumieniem stron - jeżeli
nieuprzątnięcie płodów spowodowane było
warunkami atmosferycznymi.
Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na
wysokość odszkodowania w nim wyliczoną. Jeżeli
poszkodowany nie zgadza się ze sposobem
dokonania szacowania lub wysokością
odszkodowania, należy odnotować powyższe
w podpisywanym protokole!
Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni
od daty sporządzenia protokołu ostatecznego
szacowania szkody (ponownego szacowania
szkody).
W przypadku powstania sporu co do wysokości
wynagrodzenia szkody, strony mogą zwrócić się do
organu gminy, w celu przeprowadzenia mediacji dla
polubownego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku
braku ugody możliwe jest wstąpienie na drogę
sądową z pozwem o zapłatę (wzory wniosków
o polubowne załatwienie sporu, postępowanie
upominawcze dostępne są na stronie
www.izbarolnicza.opole.pl - zakładka: szkody
łowieckie oraz w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,
ul. Dębowa 13, pok. 303).

BIBLIOTEKI W WAKACJE
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Zawadzkiem będzie zamknięta od 16 lipca do
3 sierpnia. W tym czasie zapraszamy do biblioteki
w Kielczy (zamknięta od 9 do 20 lipca i od 27 do
31 sierpnia), gdzie można skorzystać 3 komputerów
oraz biblioteki w Żędowicach (nieczynna od 30 lipca
do 10 sierpnia) z dostępnym 1 stanowiskiem
komputerowym. W pozostałe dni wakacji zachęcamy
wszystkich do korzystania ze zbiorów wypożyczalni i
usług czytelni. Zapraszamy również do udziału w elearningowym, indywidualnym kursie języka
angielskiego dla starszej młodzieży i dorosłych.
Więcej informacji na stronie
www.biblioteka.zawadzkie.pl

Ślązaczka w USA
W grudniu 2011 roku na łamach „Krajobrazów
Zawadzkiego” ukazał się artykuł o Edycie Koj, która
została laureatką jubileuszowego finału konkursu „Po
naszymu, czyli po śląsku”. Zdobyła tytuł „Ślązaczki
nad Ślązaczkami” i główną nagrodę – wyjazd z osobą
towarzyszącą na 3 tygodnie do USA. Wtedy obiecała
opowiedzieć nam o tej podróży po swoim powrocie do
Polski.
Kto był fundatorem tej wspaniałej nagrody –
podróży?
Podróż do USA ufundowała nam fundacja ojca
Leopolda Moczygęby ”Silesian Texans”, która ma na
celu m.in. budowanie więzi miedzy Teksasem
i Śląskiem, wspieranie wysiłków w umacnianiu
jedności wśród wielotysięcznej rzeszy potomków
śląskich emigrantów w Teksasie, dokumentowanie
historii emigracji ze Śląska do Teksasu oraz
wspieranie organizacji mających na celu
propagowanie i kultywowanie tradycji śląskich
w Teksasie. Cały czas towarzyszył naszej grupie ks.
prałat Franciszek Kurzej, mieszkający od 26 lat
w Teksasie, który dobrze zna ludzi, otoczenie, historię
i ciekawe miejsca, które powinni zobaczyć przyjezdni.
Wędrówka po Stanach Zjednoczonych rozpoczęła
się od wizyty w Nowym Jorku?
Tak, nasza podróż zaczęła się od zwiedzanie tej 18
milionowej metropolii. 28 maja, po 10 godzinach lotu,
wylądowaliśmy na lotnisku, gdzie przywitało nas kilka
osób z Polonii Amerykańskiej – wołających na nasz
widok „niech żyje Polska, niech żyje Śląsk”
i śpiewających „Szła dzieweczka do laseczka”. Takie
powitanie było dla nas bardzo wzruszające i miłe.
Mimo innej strefy czasowej, bo różnica w czasie
pomiędzy Polską, a Nowym Jorkiem wynosi 6 godzin,
nie byliśmy zmęczeni i po krótkim zaaklimatyzowaniu
się w hotelu, w 38 stopniowym upale, ruszyliśmy
w miasto. I tak było przez tydzień, dzień w dzień

intensywne zwiedzanie, chodzenie, jedzenie
w Nowym Jorku – mieście, które właściwie nigdy nie
śpi.
Jakie wrażenie na Pani zrobiła ta metropolia?
Nowy Jork jest ogromnym centrum biznesu, nauki

i polityki międzynarodowej. Wszystko tu jest ogromne
i potężne: jest tu wiele ludzi, biur, muzeów, teatrów,
różnych służb nadzorujących ruch i porządek na
ulicach i w instytucjach, gdzie nieustannie ciągle się
cos dzieje, a ludzie biegają jak mrówki. Po ulicach
mkną żółte nowojorskie taksówki i często słychać
pojazdy na sygnale. W mieście panuje ogromny ruch,
hałas, a wieczorem i w nocy świecą miliony świateł,
które dodają dodatkowo uroku temu miastu. Nowy
Jork to miasto, które nigdy nie śpi. Na zwiedzenie
mieliśmy codziennie 12-14 godzin. Towarzyszył nam
przewodnik z polskiego biura turystycznego.
Zobaczyliśmy właściwie wszystko co powinien
zobaczyć każdy Europejczyk, a wiec byliśmy
w Empire State Building, gdzie z 92 piętra oglądaliśmy
panoramę miasta. Spacerowaliśmy ulicami, gdzie
znajduje się większość instytucji rozrywkowych
i teatrów, a więc rozświetlony przez tysiące neonów
plac Times Square i przede wszystkim Broadway.
Przechadzaliśmy się koło Nowojorskiej Giełdy na
słynnej Wall Street. Zatrzymaliśmy się przy „strefie
zero”, miejscu po wieżach, które runęły 11 września.
Byliśmy również w dzielnicy Greenpoint, nazywanej
„Little Poland” (mała Polska), gdyż zamieszkują ją
głównie nasi rodacy. Zwiedziliśmy wielkie muzeum
przesiedleńców i osadników z Europy, płynęliśmy
rzeką Hudson do Statuy Wolności. Ponadto
zwiedziliśmy mnóstwo polskich kościołów
prowadzonych przez polskich księży, katedrę św.
Patryka i wiele, wiele różnych ciekawych miejsc.
Potem wyruszyliście do San Antonio w Teksasie?
Po tygodniowym pobycie w Nowym Jorku
polecieliśmy do San Antonio. Na miejscu musieliśmy
przesunąć zegarki jeszcze o godzinę, no i wytrzymać
upał 42-45 stopni w cieniu. 1,5 milionowe miasto miało
swoją charakterystyczna architekturę, szerokie
5 pasmowe jezdnie, liczne ważne i znaczące
instytucje. Tutaj jednak panował inny klimat. Nie
odczuwało się tu tego wyścigu, wszystko działało
równomiernie, swojsko, normalnie, inaczej niż w tym
„nakręconym” Nowym Jorku. Program pobytu był
bardzo ciekawy i bogaty. Przede wszystkim
odwiedziliśmy ważne dla nas Ślązaków miejscowości,
w których mieszkają potomkowie Ślązaków,
emigrantów z 1856 roku. Obecnie jest to już 5,6
pokolenie. Byliśmy w pierwszej polskiej osadzie
założonej w 1856 roku przez emigrantów ze Śląska
o nazwie Panna Maria. Ponadto odwiedziliśmy
Cestkohowę (Częstochowę), Kościuszko, St. Hedwig,
Bandere. Wszędzie w tych miejscowościach
mieszkają amerykańscy Ślązacy, którzy mają swoje
korzenie m.in. w powiecie strzeleckim. Emigranci
pochodzili z Rozmierzy, Suchej, Szymiszowa,
Jemielnicy, Płużnicy, Łaziskach, Kielczy czy
Gąsiorowic. Godne podziwu jest, że do dnia
dzisiejszego mówią gwarą śląską i można było bez
problemu się z nimi porozumieć.
Jak przyjęli was potomkowie Ślązaków?
Są to bardzo serdeczni, mili i otwarci ludzie, pełni

optymizmu. Z uśmiechem na twarzy opowiadali
o swoim życiu, przyjmowali nas w swoich domach,
dużo mówili i wspominali o Śląsku, jaki znali
z przekazów swoich dziadków i rodziców. Dzielili się
z nami swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami
związanymi z pobytami w Polsce. Od 1989 roku
przyjeżdżają regularnie z ks. Franciszkiem Kurzajem
co roku do Polski 40 osobowe grupy z Teksasu, aby
odwiedzić ziemie swoich przodków. Bardzo im się tu
podoba.
Co Panią zaskoczyło albo zdziwiło w Stanach ?
Byłam zaskoczona tym, że Amerykanie bardzo
afiszują swój patriotyzm i nie chodzi mi tu o miejsca
publiczne, bo to zrozumiałe. Często zdarzało się, że
w ogródkach, na podwórkach lub na ranczu przed
domem powiewała flaga narodowa, na lokalnych
festynach, imprezach mieszkańcy ubierali się
odświętnie z akcentem patriotycznym. Byli dumni
z tego, że mogą w ten sposób pokazywać światu skąd
są i kim są. Amerykanie licznie odwiedzają muzea, bo
chcą znać historię. Raz w roku organizują Festiwal
folklorystyczny aby zaprezentować swoje tańce,
kuchnię i rękodzieło. Byliśmy na takim festiwalu. Było
wesoło, kolorowo i pachniało potrawami z 40 krajów
świata. Poza tym podobało mi się to, że ludzie starsi
w pełni uczestniczą w życiu publicznym, są pogodni,
prowadzą duże auta, a nawet chodzą na zabawy np.
country. Mieliśmy okazję uczestniczyć w takiej
imprezie i świetnie się bawiliśmy.
Jak Pani podsumuje wyprawę za Ocean?
Nie przesadzę, jeżeli powiem, że była to istotnie
podróż mojego życia, choćby ze względów
finansowych, nie byłabym w stanie zafundować sobie
takiej wycieczki, a cóż dopiero osobie towarzyszącej.
Myślę, że mój syn Tomasz, który mi towarzyszył jest
tego samego zdania. Zobaczyliśmy piękny i ciekawy
kawałek świata. Podziwialiśmy siłę natury w ogromie
niezmierzonych wód oceanu. Zaliczyliśmy kąpiel
w Atlantyku, którego woda miała 30 stopni.
Zobaczyliśmy niespotykane w nas zwierzęta, rośliny,
byliśmy z wizytą w ważnych instytucjach i urzędach
np. Capitolu, centrum NASA. Na przemian płakaliśmy
ze wzruszenia i śmialiśmy się do rozpuku
z zabawnych i wesołych sytuacji. Przeżywaliśmy
wzniosłe i poważne chwile, dostępowaliśmy
zaszczytów i gromkich braw za nasze występy. Cieszę
się i jestem wdzięczna losowi, że dane mi było przeżyć
tyle pięknych chwil i przygód z mnóstwem fajnych
ludzi. To oni wszyscy i to wszystko razem złożyło się
na tę życiową przygodę, która na długo pozostanie
w mojej pamięci, wspomnieniach i na zdjęciach,
których zrobiliśmy prawie 5 tys. Cieszę się, że mogłam
na łamach naszej lokalnej gazety podzielić się
wrażeniami i opowiedzieć o mojej wyprawie. Wiem, że
wiele osób bardzo interesowało się moim wyjazdem,
często pytali mnie o różne rzeczy i cieszyli się razem
ze mną. Dziękuję za sympatię i przekazuję wszystkim
mieszkańcom Gminy Zawadzkie pozdrowienia od
teksańskich Ślązaków.
Edyta Koj

VI Wojewódzki Festiwal „Pod Gołym Niebem”
Każdy człowiek ma coś do przekazania innym.
Dzieci niepełnosprawne intelektualnie nie zawsze
mają okazję wyrażać swoje uczucia, prezentować
umiejętności, talenty. Festiwal „Pod Gołym Niebem”
daje im taką możliwość, jest rodzajem terapii przez
sztukę i zabawę. Przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym. To jedyny festiwal
muzyczny w województwie opolskim, który odbywa się
na łonie przyrody.
Głównym celem tego festiwalu jest propagowanie
i promocja twórczości osób niepełnosprawnych, a
także zapewnienie wszystkim uczestnikom
wspaniałej, niezapomnianej zabawy, która jest

sposobem na przełamanie wszelkich barier.
Organizatorzy festiwalu starają się stworzyć
niepowtarzalną atmosferę, dzięki której żadne z dzieci
nie czuje się odrzucone, lecz jest na pierwszym
miejscu jako współtwórca wielkiego wydarzenia –
stworzonego głównie dla niego.
W piękny, słoneczny dzień 29 maja 2012 r.
przyjechali do nas uczniowie wraz z nauczycielami –
opiekunami z Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie,
Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich,
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leśnicy,
Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Dobrodzieniu oraz z Zespołu Szkół Specjalnych
w Kędzierzynie - Koźlu. Przyjechały do nas również
Natalia z Żędowic i Ania z Kielczy. Gości witał zespół
muzyczno – wokalny „Tęcza” z Zespołu Szkół
Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem – gospodarz
festiwalu.
VI Festiwal „Pod Gołym Niebem” w tym roku
przybrał formę muzyczno – sportową w nawiązaniu
do zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce
nożnej. Z tej okazji organizatorzy zadbali
o szczególny klimat i dekorację. Wszyscy uczniowie
ubrani byli w biało – czerwone stroje sportowe
z napisem „POLSKA”. Obok sceny powiewały
narodowe flagi i biało – czerwone balony. Od
samego rana rozbrzmiewał hymn mistrzostw
„Kokokoko, Euro Spoko”, którego uczyliśmy się w
przerwach między występami poszczególnych
zespołów.

Dzięki uprzejmości Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Zawadzkiem nasi młodzi artyści mogli występować na
prawdziwej scenie, gdzie śpiewali, tańczyli
i prezentowali inne formy artystyczne. Taki występ to
dla nich ogromne przeżycie i często zupełnie nowe
doświadczenie. Również widownia aktywnie
uczestniczyła w festiwalu i spontanicznie brała udział
w zabawach, pląsach, przyśpiewkach. Imprezę
nagłaśniali uczniowie z Zespołu Szkolno –
Gimnazjalnego w Kielczy: Jakub, Patryk i Fabian.
W czasie przerwy festiwalowej uczniowie mieli
okazję poczęstować się pieczoną kiełbaską,
słodyczami i napojami. Jak co roku p. Rudolf Ziaja
z Żędowic sprawił wszystkim niespodziankę, były
kolorowe baloniki, wata cukrowa i popcorn.

Żędowickie wieści
XXI Dziecięcy Turniej Szachowy
W żędowickiej szkole zorganizowano XXI
Dziecięcy Turniej Szachowy. Turniej odbywał się
w ramach projektu „Sprawne ciało otwarty umysł”, był
objęty patronatem Zarządu Powiatu Strzeleckiego
i Towarzystwa Przyjaciół Szkoły w Żędowicach.
W zawodach udział wzięło 40 zawodników. Były to
drużyny tzw. zawodowców i amatorów wśród nich
dwie drużyny dziewcząt z Żędowic i Leśnicy.
W wyniku sportowych zmagań w grupie
zawodowców I miejsce zajęła drużyna LOKiR
Leśnica, II miejsce Dom Kultury Strzelce Opolskie.
W grupie amatorów palmę pierwszeństwa otrzymała
drużyna ZSG Kielcza, kolejne II i III drużyny ZSG
Żędowice.
W grupie dziewcząt I miejsce otrzymała drużyna
ZSG Żędowice, II drużyna LOKiR Leśnica.
Nad sprawnie prowadzonym turniejem czuwał sędzia
Adrian Panek. Ciekawostką już kolejnego turnieju
jest to, że równolegle z dużym turniejem, odbywają
się rozgrywki szachowe przeznaczone dla
najmłodszych szachistów (uczniów klas I-III szkoły
podstawowej). Tutaj nad przebiegiem turnieju
czuwała Anna Kozioł, dawna zawodniczka obecnie
sympatyczka gry w szachy.

Od wielu lat tradycyjnie uczestnicy naszego turnieju
otrzymali puchary, nagrody i drobne upominki z okazji
Dnia Dziecka. W tym roku tradycję tą mogliśmy
podtrzymać dzięki finansowej pomocy Zarządu
Powiatu Strzeleckiego i Towarzystwa Przyjaciół
Szkoły w Żędowicach.

Podsumowanie roku szkolnego
Sukcesem zakończył
się rok szkolny dla uczniów
n a s z e j s z k o ł y.
Klasyfikowanych było 156
uczniów i wszyscy
otrzymali promocję do
klasy programowo
wyższej. Szkołę
podstawową ukończyło 29 uczniów, a gimnazjum –
22 uczniów. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało
46 uczniów, co stanowi 30 % ogółu. Wzorową
frekwencję odnotowano u 22 uczniów ( 14 %).
Uczniowie klasy III gimnazjum mogą poszczycić się
bardzo wysokimi wynikami z egzaminu
gimnazjalnego. Średnie wyniki przedstawiają się
następująco:
- język polski – 72,5 %
- historia – 66,5 %
- matematyka – 56,5 %
- przyroda - 52,9 %
- język angielski (poziom podstawowy) – 73,2 %
- język angielski (poziom rozszerzony) – 50,6 %
Średni wynik sprawdzianu kompetencji klasy szóstej
wynosi 21,7 punktów.

XVIII Gminny Konkurs Czytelniczy w Żędowicach
W czerwcu każdego roku w Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Żędowicach organizowany jest

Gminny Konkurs Czytelniczy, który ma na celu
pokazanie poziomu czytelnictwa dzieci w młodszym
wieku szkolnym. W konkursie tym zawsze biorą
udział uczniowie klas I – III.
W konkursie brało udział 15 uczestników. Zasady
konkursu były proste – należy znać treść oraz
autorów książek wchodzących w kanon lektur
klas I-III. Walka była zacięta, ale zwycięzca mógł
być i tak tylko jeden. Miejsce pierwsze
w Gminnym Konkursie Czytelniczym zajęła
drużyna Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem
w składzie: Agnieszka Kłys, Szymon Winkler
i Michał Loński. Miejsce drugie zajęła drużyna
Szkoły Podstawowej w Żędowicach, w skład
której wchodzili: Olivia Kopyra, Martyna
Jamrozik, Angelika Radziszewska.Trzecie
miejsce przypadło uczniom Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem w składzie: Anna Kot, Katarzyna
Kasprzak, Maja Krawczyk.

I Komunia Święta w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem

foto: Jan Dambon
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Świadectwa rozdane, czas podsumować miniony rok szkolny 2011/2012 - PG Zawadzkie
Wyniki klasyfikacji rocznej uczniów naszej szkoły
Przyjaciele Szkoły
Niezwykle ważnym elementem funkcjonowania
szkoły w środowisku lokalnym jest stała współpraca
społeczności szkolnej z osobami, które chętnie
przyjdą z pomocą w sytuacjach wymagających
wsparcia. W trakcie uroczystego zakończenia roku
szkolnego miało miejsce bardzo miłe wydarzenie pani Anna Kołodziej, pani Krystyna Wąsik, pan
Mirosław Gosztyła – rodzice tegorocznych
absolwentow - otrzymali tytuł Przyjaciela Szkoły.
W ten sam sposób został uhonorowany również
Burmistrz Zawadzkiego pan Mieczysław Orgacki.
Tytuł przyznano po raz pierwszy w historii szkoły,
w podziękowaniu za wsparcie i pomoc
w rozwiązywaniu problemów szkolnych,
zaangażowanie, życzliwość i zrozumienie.

Ciekawostki z życia szkoły
Przez cały rok szkolny uczniowie korzystali
z możliwości rozpoznania kierunków dalszego
kształcenia w ramach doradztwa zawodowego.
Zorganizowano spotkania z przedstawicielami szkół
ponadgimnazjalnych naszego regionu, młodzież
wzięła udział w Opolskich Targach Edukacji i Rynku
Pracy, w Dniach Otwartych przygotowanych przez
niektóre szkoły (jak np. Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem, Technikum Leśne w Brynku, Liceum
Ogólnokształcące nr 2 w Opolu), a także
w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, który jest
inicjatywą ogólnopolską, a w naszej gminie był
zainicjowany przez panią Martę Żołnowską,
prowadzącą Punkt Pośrednictwa Pracy przy
Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Odbyły się
interesujące wyjazdy jedno – i wielodniowe, jak np.

obóz sportowy w Sarbinowie, Obóz Językowy
w Wiśle, Warsztaty Animacji Poklatkowej w Opolu,
wyjazd dydaktyczny w ramach edukacji historycznej
do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau,
wycieczka do Wrocławia. Z okazji pierwszego dnia
wiosny przeprowadzono akcję „Klucze do wiosny”,
natomiast w maju odbył się „Tydzień Dla Zdrowia”.
Niezwykłe wydarzenie miało miejsce w maju przedstawiciele naszej społeczności szkolnej
pojechali do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie na
uroczystość z okazji Dnia Flagi, korzystając
z zaproszenia wystosowanego przez pana
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Spotkanie z głową państwa polskiego z pewnością na
długo zapadnie w pamięci.

Sukcesy sportowe
W tej kategorii nasza szkoła należy do czołówki
gimnazjów w powiecie strzeleckim i województwie
opolskim oraz osiąga wysokie wyniki na poziomie
ogólnopolskim, dzięki czemu wydatnie przyczynia się
do promocji gminy Zawadzkie. W mijającym roku
szkolnym nasi młodzi sportowcy mogą pochwalić się
następującymi sukcesami:
- II miejsce w Polsce zdobyły Anna Gosztyła i Julia
Drzozga w Gimnazjadzie Dziewcząt w Tenisie
Stołowym Drużynowo. Wcześniej nasze tenisistki
wygrały finał wojewódzki. Na co dzień dziewczyny
trenują w klubie KTS Moksir
Zawadzkie pod okiem pani Marty
Lityńskiej
- IV miejsce w Polsce zdobyła
drużyna piłki ręcznej chłopców w
ogólnopolskiej Gimnazjadzie.
Szczypiorniści trenują w klubie
ASPR Zawadzkie, trenerem
drużyny jest pan Łukasz Morzyk.
Jest to zarazem najlepsza
drużyna gimnazjalna
w województwie opolskim
- II miejsce w skoku w dal podczas
Finału Wojewódzkiego w Lekkiej
Atletyce uzyskał Paweł
Zagórowicz
- II miejsce w biegu sztafetowym
4x100 metrów podczas Finału
Wo j e w ó d z k i e g o w L e k k i e j
Atletyce uzyskała nasza drużyna

w składzie: Obruśnik Patryk, Zagórowicz Paweł,
Smereczański Robin, Taibert Mateusz - III miejsce
w finale powiatowym w piłce ręcznej osiągnęła nasza
reprezentacja dziewcząt- Paweł Zagórowicz został
w ostatnich dniach czerwca br. powołany do
szerokiego składu reprezentacji Polski w piłce
ręcznej w swojej kategorii wiekowej. Paweł jest
najskuteczniejszym strzelcem drużyny
szczypiornistów i swoją postawą sportową wyróżnia
się w wielu turniejach piłki ręcznej, zarówno
w rywalizacji szkół, jak i klubów.
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Sukcesy w konkursach
Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem startują
w konkursach sprawdzających wiedzę i umiejętności
nabyte podczas nauki. W tym roku szkolnym
uczennice Barbara Kemska i Monika Wąsik
awansowały do finału Wojewódzkiego Konkursu
Polonistycznego i zajęły miejsca w ścisłej czołówce.
Barbara Kemska z powodzeniem wystartowała także
w finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
Ogólnopolski konkurs
MIX Matematyczno –
Przyrodniczy 2012 zakończył się wielkim sukcesem
Bartosza Pamuły z klasy 2b, który uzyskał tytuł
laureata. Bartosz uczestniczył także w finałowych
zmaganiach Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego w Opolu. W organizowanym przez
Państwowy Instytut Geologiczny konkursie wiedzy
geologiczno-środowiskowej „Przez Ocean Czasu”
udział wzięła Monika Wąsik, która dotarła do finału
regionalnego. Uczniowie dwóch komitetów
inwestycyjnych zdobyli awans do półfinału
wojewódzkiego konkursu dla młodych inwestorów
„Z Klasy Do Kasy”. Zespół młodych pasjonatów
ekologii – Aleksandra Kołodziej, Dawid Wojda
i Bartosz Pamuła - pod opieką nauczycielki biologii
pani Urszuli Koziołek wziął udział w krajowych
kwalifikacjach międzynarodowego konkursu wiedzy o
lasach i leśnictwie „MŁODZIEŻ W LASACH
EUROPY”. Adrian Smieszkoł z klasy 2c
reprezentował naszą szkołę w ścisłym finale
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym. Także w działalności artystycznej
młodzież naszego gimnazjum ma czym się pochwalić:
Konkurs plastyczny i fotograficzny „Wrażliwość czyni
wielkim” zakończył się dla Aleksandry Kołodziej
uzyskaniem II miejsca. Zespół muzyczny „Cameleon
2”, prowadzony przez pana Piotra Piekarskiego
zdobył II miejsce podczas Festiwalu Piosenki
Turystycznej 2011 oraz III miejsce w przeglądzie
wojewódzkim „Konfrontacje muzyczne”. Zespół
tworzą Martyna Niesłony, Dominika Baron, Szymon
Lizurej, Weronika Poliwoda, Natalia Młocek,
Michalina Kanoza, Helena Wajrauch, Wiktoria
Moszny, Marta Konieczna i Karolina Boronowska.

Działalność na rzecz społeczności

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
W bieżącym roku szkolnym nasi trzecioklasiści
uzyskali średni wynik egzaminu wg skali staninowej
(stanin 5, gdzie 1 oznacza najniższy, 9 najwyższy).
Oznacza to poprawę wyników w stosunku do
poprzedniego roku szkolnego. Wytężona praca
społeczności szkolnej przynosi zatem pozytywne
efekty już przed wprowadzeniem programu poprawy
efektywności kształcenia.
Średnie wszystkich części egzaminu są wyższe od
średnich charakterystycznych dla małych miasteczek
do 20 000 mieszkańców – właśnie porównanie
z takimi szkołami jest najbardziej miarodajne.
Największy sukces odnotowała klasa IIIc – ze
wszystkich części egzaminu gimnazjalnego średnia
jest wyższa od wojewódzkiej i krajowej.
W gronie obecnych trzecioklasistów są uczniowie,
którzy egzamin napisali na 100%:
Barbara Kemska – matematyka, j. angielski

Najwyższą średnią w szkole uzyskała Monika
Wąsik (5,69), tuż za nią uplasował się Bartosz Pamuła
(5,60). Łącznie 35 uczniów w całej szkole osiągnęło
średni wynik powyżej 4,75, czyli miało na koniec roku
świadectwo z wyróżnieniem. Tytuł „PRYMUS
SZKOŁY”, nadawany osobie kończącej gimnazjum
z najwyższą średnią w danym roku szkolnym oraz
z sukcesami w konkursach, trafił bezapelacyjnie w
ręce Moniki Wąsik. Gratulujemy! Porównując wyniki
klas należy wyróżnić średnie oceny uczniów z 2b: 4,23
oraz z 1b: 4,12. Dwie klasy ze średnią ocen uczniów
powyżej 4,00 (na 10 klas w całej szkole) to bardzo
pozytywny wynik, oby tak dalej! Duży wpływ na
osiągane wyniki ma obecność na lekcjach. Aż
8 uczniów w całym roku szkolnym nie opuściło ani
jednej godziny lekcyjnej! Są to Ceglarek Marta (Ib),
Kupka Izabela (IIb), Kupka Martin (IIIb), Maślak
Paulina (Ib), Moszny Wiktoria (Ia), Wąsik Monika (IIIc),
Zagórowicz Paweł (IIIa), Zajdel Elżbieta (IIb). Takiej
sumienności, poczucia obowiązku ,ale także dobrego
zdrowia życzyć należy każdemu uczniowi.

Angelina Sztramkowska – j. angielski
Monika Wąsik – j.angielski
Najwyższy wynik całkowity z egzaminu gimnazjalnego
uzyskali (w przeliczeniu na 100 punktów):
1. Kemska Barbara
3c
93,0
2. Wąsik Monika
3c
90,8
3. Piłacki Łukasz
3c
84,0
4. Bartocha Agnieszka
3c
81,2
5. Brożyna Kamil
3b
80,4
6. Sztramkowska Angelina
3c
77,0
7. Zajdel Ewa
3d
76,6
8. Sylwia Żak
3a
74,6
9. Szymanek Klaudia
3d
73,2
10. Opas Roksana
3c
72,4
11. Krawczyk Kacper
3d
72,0
12. Czapnik Ines
3d
71,4
13. Kołodziej Aleksandra
3a
70,6
14. Nieora Dawid
3c
70,6

Młodzież i grono pedagogiczne angażuje się także
w działania na rzecz innych. Przez cały rok szkolny
zbierano nakrętki z plastikowych butelek na rzecz
osoby potrzebującej wsparcia. W grudniu miał miejsce
Jarmark Bożonarodzeniowy, gdzie uczniowie
prezentowali wykonane przez siebie ozdoby
świąteczne. Najdrobniejsze monety 1-,2- i 5-groszowe
trafią na rzecz potrzebujących w ramach akcji „Góra
Grosza”. W listopadzie i grudniu zbierano karmę na
rzecz zwierząt przebywających w schronisku w Opolu.
Nasi młodzi przyjaciele z Czortkowa na Ukrainie zostali
obdarowani słodyczami, których zbiórkę w naszej
szkole koordynowali harcerze. Samorząd Uczniowski
zainicjował i przeprowadził „Rajd po uśmiech”, czyli
zbiórkę słodyczy na rzecz podopiecznych Domu
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Przez cały rok
szkolny funkcjonował wolontariat – grupa młodzieży
z naszej szkoły współpracowała z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem. Uczniowie i nauczyciele
aktywnie wsparli organizację w naszej szkole gali
finałowej konkursu „Moja Wieś – Moje Miejsce III”,
którego inicjatorem i realizatorem jest Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.

Najlepsi czytelnicy
Za najlepsze wyniki w czytelnictwie w roku
szkolnym 2011/2012 Biblioteka Publiczna
w Żędowicach zorganizowała wycieczkę do Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu.
Uczestnikami wycieczki byli czytelnicy klas
gimnazjalnych: Weronika Koronczok, Beata
Buszman, Julia Giera, Mateusz Gwóźdź,
Dawid Pyttel, a jej celem było poznanie
nowoczesnego obiektu bibliotecznego,
którego otwarcie nastąpiło w marcu 2011
roku.
Współczesna architektura obiektu
połączona z IX wieczną fasada budynku,
tworzy monolityczną budowlę, która budzi
podziw i uznanie. Wytworzona przestrzeń
staje się jeszcze bardziej publiczna najlepiej widać to wieczorem, ponieważ
tradycyjne ściany zastąpiono szybami.
Chciałoby się powiedzieć, że marzenia
o „szklanych domach" z "Przedwiośnia"
Stefana Żeromskiego spełniają się.
Pomieszczenia Biblioteki to: pokój bajek,
medioteka, wypożyczalnie i czytelnie dla
dorosłego czytelnika. Kolor, przestrzeń
wyposażenie obiektu tworzą miłą i ciepłą
atmosferę. Tutaj można się poczuć jak

w domu - mówi kustosz obiektu Elżbieta Kampa. Jest
to miejsce, które przyciąga, żyje, które tętni energią
i służy dzieciom, młodzieży i emerytom.
Pomysłodawczynią i opiekunką grupy była
bibliotekarka biblioteki w Żędowicach Urszula
Piekacz.

Gmina Zawadzkie pozyskała dofinansowanie
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z konkursu
pn. „Asystent Rodziny” realizowanego w ramach
Resortowego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012. Zawadzkie
otrzyma dofinansowanie jako jedna z ośmiu gmin na
terenie całego województwa opolskiego wyłonionych
w ogólnopolskim konkursie spośród ponad 600 ofert.
Dofinansowaniu podlegać będzie część kosztów
zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent ma za
zadanie m.in. wspierać wybrane rodziny wykazujące
trudności opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci
i zapobiegać umieszczaniu ich w instytucjach tzw.
pieczy zastępczej. Pomoc w formie wsparcia rodziny
przez działania asystenta jest udzielana przez
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek
pracownika socjalnego. Asystent rodziny zasadniczo
wykonuje swoje obowiązki w środowisku, które ma
wspierać, co oznacza, że częściej pojawia się
w rodzinie i ma elastyczne godziny pracy. Asystent
rodziny pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem już od 1 czerwca.

Leśne śpiewanie

Emeryci zwiedzają!
Emeryci zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów – Koło Zawadzkie udali się na
pierwszą w tym roku wycieczkę. Pierwszym etapem
była Jemielnica. Proboszcz ks. Henryk Pichen
zapoznał uczestników z historią klasztoru cystersów
oraz oprowadził ich po pocysterskim kompleksie.
Kolejnym punktem była Leśniczówka Jaźwin, gdzie
podziwiali piękne irysy – oczko w głowie leśniczego
Piontka. W Krasiejowie w Jura parku z pomocą
przewodnika cofnęli się do czasów prehistorycznych
i zapoznali się z unikalną jurajską scenerię
z modelami dinozaurów naturalnej wielkości.
Ogromne wrażenie wywarł amficelias mierzący 60 m
długości i brachiozaur o 20 m wysokości. Wyprawę
zakończyli piknikiem na jeziorem Turawskim. Pogoda
i humory wszystkim dopisały więc do domu wrócili
zadowoleni.

Zawody sportowo - pożarnicze
W sobotę 30 czerwca br. o godz. 17.00 na
stadionie miejskim w Zawadzkiem odbyły się Gminne
zawody sportowo – pożarnicze o puchar przechodni
Burmistrza Zawadzkiego. W zawodach wzięły udział
dwie drużyny OSP z terenu gminy Zawadzkie – OSP
Żędowice i OSP Kielcza. Jednostka OSP Zawadzkie
w ostatniej chwili zrezygnowała w udziału
w zawodach. Gościnnie w zawodach udział wzięła
również dziewczęca młodzieżowa drużyna
pożarnicza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych
konkurencji czuwała komisja sędziowska
wyznaczona przez Komendanta Powiatowego PSP
w Strzelcach Opolskich. Podczas konkurencji liczył
się czas, a dodatkowe utrudnienie stanowił dla
zawodników również panujący tego dnia upał.
Tradycyjnie pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP

Nowe wyzwania i nowe możliwości dla OPS

Kielcza, natomiast OSP Żędowice drugie miejsce.
Dla wszystkich drużyn wręczono pamiątkowe
dyplomy i puchary. Zawody odbyły się w miłej
i sportowej rywalizacji.

Las to dla wielu ludzi miejsce odpoczynku, do
którego
przychodzą aby się zrelaksować,
zregenerować siły, oddychać świeżym, czystym
powietrzem. W trakcie leśnych spacerów jest również
okazja, aby posłuchać śpiewu ptaków. Ale 12 czerwca
to właśnie leśne ptaki zamilkły, aby posłuchać
piosenek dzieci i młodzieży, które zjechały się z 12
okolicznych szkół na II Edycję Przeglądu Piosenki
Leśno-Przyrodniczej organizowanego przez
Nadleśnictwo Zawadzkie. Podobnie jak w zeszłym
roku Przegląd miał miejsce w pobliżu Leśnej Letniej
Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie.
Przybyłych gości wraz z opiekunami powitał
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Zdzisław
Siewiera oraz prowadzący imprezę: Anna Gomułka i
Józef Polis. Dalsza część imprezy popłynęła już
„śpiewająco”. Ponad dwustu uczestników Przeglądu
rywalizowało w trzech kategoriach o główną nagrodę,
którą była statuetka „Złotej Wilgi”. W skład Jury
zasiedli: Mariusz Jamrozik, Andrzej Wrzodak,
Arkadiusz Tokarz – członkowie Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich „Waltornia”, Stanisław Kiełek –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz
Joachim Gruszka – zawodowy muzyk, saksofonista.
Sędziowie nie mieli łatwego zadania. Oprócz
profesjonalnego wykonania utworów muzycznych,
uczestnicy przygotowali przebrania i rekwizyty oraz
akompaniament na różnych instrumentach.
W przerwie, gdy jury obradowało był czas na posiłek
dla wszystkich uczestników Przeglądu, śpiewanie
piosenek i wspólną zabawę. Dla każdego uczestnika
Nadleśnictwo Zawadzkie przygotowało drobne
upominki. Laureaci konkursu z terenu gminy
Zawadzkei zajęli następujące miejsca: w kategorii I
(uczniowie szkół podstawowych klas I-II) jury
przyznało I miejsce zespołowi z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem, a wyróżnienie otrzymał
duet Martyny Jamrozik i Julii Bryniowskiej z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach. W kategorii II
(uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI) statuetkę
„złotej wilgi” wywalczyła solistka Natalia Machelska
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.
Dzieci wracały do domów pełne wrażeń, pozytywnych
emocji, a organizatorzy kolejny raz nie mogli wyjść
z podziwu, że w tak młodych osobach tkwią ogromne
pokłady talentu muzycznego, godnego co najmniej
festiwalu w opolskim amfiteatrze. A ptaki,
przysłuchujące się zmaganiom małych artystów
dopiero po kilku godzinach odzyskały głos…
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Wyróżnieni podczas Uroczystej Sesji w dniu 19 czerwca 2012 roku
Maria Pańczyk-Pozdziej
Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej jest osoba
powszechnie znaną i szanowaną, która dzięki swojej
działalności zdobyła duża popularność i uznanie.
Zawsze zabiegała o właściwe miejsce kultury i języka
gwarowego w dziedzictwie kultury narodowej. Dzięki
staraniom pani Marii w Żędowicach powstało w 2003
roku koło Gospodyń Wiejskich, które z czasem
przekształciło się w Stowarzyszenie Kobiet
Żędowickich. Czynnie uczestniczyła w życiu
mieszkańców naszej gminy spotykając się z nimi na
imprezach organizowanych przez środowisko
żędowickie. W każdej trudnej sprawie, jeżeli została
o to poproszona, starała się pomóc, wesprzeć lub
doradzić. W latach 2002-2002 pani Maria była radną
Sejmiku Województwa Śląskiego, obecnie po raz
wtóry sprawuje mandat Senatora RP, gdzie pełni
funkcję Wicemarszałka Senatu VIII kadencji.
W uznaniu za swoją działalność została wyróżniona
licznymi odznaczeniami. Otrzymała m.in. tytuł
Honorowego Ślązaka Roku 2004, Honorowego
Obywatela Tarnowskich Gór i statuetkę Srebrnego
Skrzydła, Nagrodę im. Wojciecha Korfantego za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury
i kultywowanie śląskich tradycji, Lożę Liderów,
Nagrodę im. Stanisława Jareckiego za popularyzację
kultury Zaolzia, Nagrodę "Narcyza" Izby
Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu
Przemysłowego, Medal "Gloria Artis" Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski.
Odbierając akt nadania, Pani Marszałek, wyraźnie
wzruszona, powiedziała, że dedykuje ten zaszczytny
tytuł swojemu ojcu Tomaszowi Pańczykowi, który
pochodził z Opolszczyzny. Urodził się bowiem
w Żędowicach, był wychowankiem znanych na
Śląsku księży: Józefa Wajdy i Józefa Czempiela,
którzy posłali wówczas zdolnego chłopca na koszt
Komitetu Plebiscytowego do seminarium
nauczycielskiego w Wągrowcu. Po jego ukończeniu
wrócił na Śląsk, gdyż jedynym warunkiem stawianym

przyszłym absolwentom przez Komitet Plebiscytowy
było dożywotnie nauczanie na polskim Śląsku. I tak
też się stało. Po ukończeniu seminarium był
kierownikiem szkoły powszechnej niedaleko
Rybnika, zaś - już po wojnie - kierownikiem szkoły w
Grzybowicach i nauczycielem w tarnogórskiej Szkole
Specjalnej. Wspomniała też o okresie swojego
wieloletniego zamieszkiwania w Żędowicach oraz
zawiązanych wtedy więziach sympatii i przyjaźni.

oświatowymi, skutecznie je wspierając. Potrafi
zdobywać wiele środków finansowych na budowę,
rozbudowę i wyposażenie bazy dydaktycznej
Nadleśnictwa, którą w pełni udostępnia
społeczeństwu. Nadleśniczy został wyróżniony
wieloma dyplomami, podziękowaniami oraz
odznaczony medalem Zarządu Głównego PTTK za
pomoc i współpracę, a także medalem 60 lecia PTTK
na Śląsku Opolskim.

Zdzisław Siewiera
Zasłużony dla Gminy Zawadzkie
Pan Zdzisław Siewiera od wielu lat pełni funkcję
Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie.
Nadleśnictwo Zawadzkie kładzie duży nacisk na
proces edukacji przyrodniczo-leśnej mieszkańców
Gminy Zawadzkie oraz okolic. Z myślą
o najmłodszym pokoleniu przy Nadleśnictwie
powstało Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej,
w skład którego wchodzą m.in. Izba LeśnoPrzyrodnicza, Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy im.
Jana Pawła II, ścieżka przyrodniczo—edukacyjna
„Nad Małą Panwią” z miejscem widokowym i „dziką
plażą”, 3 pola biwakowe, przeciwpożarowa
dostrzegalnia z platforma widokową w Leśnictwie
Kolonowskie, Zespół Edukacyjno-Przyrodniczy
„Malepartus” wraz z kładką pieszo-rowerową na
Małej Panwi, Letnia Leśna Izba EdukacyjnoTurystyczna w Leśnictwie Dębie. W celu
zaprezentowania osobliwości przyrodniczych
terenów leśnych, w 2001 roku udostępniono około
115 km dróg leśnych z przeznaczeniem na trasy
rowerowe, które następnie zostały oznakowane
i naniesione na mapę jako „Ścieżki Rowerowe Dolina
Małej Panwi”. Dzięki zaangażowaniu Nadleśniczego,
Nadleśnictwo Zawadzkie jest współorganizatorem
większości imprez organizowanych przez Oddział
Zakładowy PTTK „Huta Andrzej”, gdzie szczególny
nacisk kładziony jest na pracę z dziećmi i młodzieżą.
Pan Siewiera przejawia szczególną aktywność
pozazawodową współpracując z wieloma zakładami
pracy, organizacjami pozarządowymi i placówkami

Ks. Jan Wypior
wyróżniony statuetką Burmistrza Zawadzkiego
Ks. Jan Wypior jest od 17 lat Proboszczem Parafii pw.
św. Bartłomieja w Kielczy. Przez ten czas nie tylko
z oddaniem wykonuje swoja posługę kapłańską ale
jednocześnie z olbrzymim zaangażowaniem oraz
odpowiedzialnością troszczy się o rozwój kultury
duchowej i społecznej w Kielczy. Jest inicjatorem
wielu działań mających na celu propagowanie
i dbanie o dziedzictwo kulturowe w zakresie wierzeń,
wiedzy, literatury i sztuki. Poprzez swoje liczne
inicjatywy i działania wspiera oraz rozpowszechnia
lokalne obyczaje tradycje. Daje godny naśladowania
przykład obywatelskiego myślenia zarówno o dniu
dzisiejszym, jak i o przyszłym lokalnej społeczności.
Jest pomysłodawcą i popularyzatorem Festiwalu
Muzycznego Gaude Mater Polonia Wincenty
z Kielczy in memoriam, cyklu spotkań „Ludzie
z Pasją”, tryptyku „Jesteśmy rodziną - my som
familiom – wir sind Familie” oraz wielu innych
inicjatyw rozsławiających Kielczę i Gminę
Zawadzkie. Jako współautor książki „Z biegiem Małej
Panwi z biegiem lat…Zarys dziejów terytorium gminy
Zawadzkie”, wykazał się niebywałą umiejętnością
dociekania do prawdy historycznej. Będąc rzetelnym
gospodarzem Kościoła w Kielczy zabiega
o podnoszenie walorów estetyki, kutry i piękna w
całym sołectwie. Dowodem uznania dla księdza
proboszcza w tym zakresie jest przyznanie nagrody
Laur Ziemi Strzeleckiej za wszelkiego rodzaju
inicjatywy wspierające i integrujące całe środowisko
lokalne, w tym także młodzież szkolną.

Sponsorzy Dni Gminy Zawadzkie

W imieniu władz samorządowych Gminy Zawadzkie
składam serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy zaangażowali się w organizację
tegorocznych obchodów Dni Gminy Zawadzkie 2012.
Szczególne wyrazy uznania kieruję do osób,
które przygotowały spektakl historyczny, orszak
oraz wystawę historyczną.
Dziękuję mieszkańcom, którzy czynnie brali udział
w uroczystej mszy świętej oraz w imprezach uświetniających
50 rocznicę nadanie praw miejskich.
Serdecznie dziękuję firmom i przedsiębiorcom,
którzy finansowo wsparli organizację naszego święta.
Burmistrz Zawadzkiego
Mieczysław Orgacki
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Księgarnia Janina i Henryk Zientek

Wybrane fragmenty spektaklu historycznego
„Klucz do zrozumienia dziejów terytorium gminy Zawadzkie”
Tekst: Arkadiusz Baron
7 lipca 1962 roku Józef Cyrankiewicz podpisał
rozporządzenie o utworzeniu w Polsce 36 nowych
miast. Wśród osiedli podniesionych do rangi miasta
wymieniono Zdzieszowice, Ozimek i nasze
Zawadzkie. Rozporządzenie weszło w życie wraz
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to,
że miejscowość Zawadzkie od dnia 18 lipca 1962
roku funkcjonuje jako miasto. Historia miejscowości
jest jednak o wiele dłuższa i sięga pradawnych
czasów.

dało mu dobra Pyskowice, Toszek ze Świbiem
i Tworóg. Tak bogate ziemie skłoniły hrabiego do
szukania cesarskiego przebaczenia. Hrabia Filip
Colonna jest podróżował po całej Europie i zna
wszystkich najważniejszych ludzi na kontynencie.
To on jest założycielem pierwszych osad na terenie
Zawadzkiego – kolonii Pustki i Świerkli. Rozpoczął
też proces uprzemysłowienia naszego regionu,
tworząc szereg hut od Kolonowskiego, przez
Żędowice po Tworóg.

Dymarki
Od czasów ustąpienia ostatniego z lodowców
tereny dzisiejszego miasta i okolic były
zamieszkiwane lub odwiedzane przez różne grupy
kulturowe. Dowodem na to są znaleziska
archeologiczne w Kielczy, Żędowicach, Krupskim
Młynie, Świbiu. Początkowo były to grupy łowców
Później pojawili się rolnicy. Jednak ubogie gleby nie
dawały właściwego utrzymania i ludność ta często
korzystała z bogactw miejscowych lasów oraz rzeki.
Około 1000 lat przed Chrystusem społeczności
osiadłe w okolicach Kielczy, Żędowic i Świerkli
rozpoczęły działalność, z której rejon nasz słynie od
wieków – wytop i obróbkę żelaza. Miejscowi
„hutnicy” wytapiali żelazo w prymitywnym piecu
zwanym dymarką. Dymarka składała się z miecha
nadmuchującego powietrza, drewnianego młota do
rozdrabniania rudy, węgla drzewnego i rudy żelaza.
Stroje „hutników” imitowały miejscowe ubiory
z czasów antycznych. Proces przygotowania
i wytopu żelaza w dymarce trwał od kilku do
kilkudziesięciu godzin, musiał odbywać się
w sąsiedztwie rzeki i lasu. Woda służyła do
oczyszczania rudy i chłodzenia surowca w trakcie
obróbki. W piecu powstała tzw. łupka – czyste
żelazo przypominające plastelinę, mocno
zanieczyszczone żużlami i popiołem. Hutnicy
musieli od razu rozpocząć jej kucie i podgrzewanie
w celu otrzymania surowca zdatnego do produkcji
broni. Technika dymarska, ciągle doskonalona,
utrzymała się na naszym terenie aż do XVIII w.
Zastąpiły ją tzw. wysokie piece, znane z terenu
Kolonowskiego i Żędowic.

„Las nie jest wszystkim, ale bez lasu wszystko
jest niczym”.
Surowiec drzewny był przez wiele wie¬ków najmniej
cenionym produktem leśnym. Znacznie wyżej
ceniono zwierzynę, owoce leśne, miód i wosk z barci
leśnych i zioła. Puszcza była w czasach dawnych
przede wszystkim źródłem pożywienia. Do dziś
przypomina o tym zwyczaj zbierania grzybów
i jagód. W wyniku rozwoju przemysłu hutniczego na
naszym terenie znaczenie lasów wzrosło, gdyż był
potrzebny węgiel drzewny. Dokonana w wieku
XVIII-XIX rozbudowa hutnictwa odbyła się kosztem
lasu. Warto tu dodać, że aby wytopić 1 tonę surówki
żelaznej przy pomocy węgla drzewnego należało
zużyć ok. 9 ton takiego paliwa. Na wytworzenie zaś
takiej jego ilości trzeba było zużyć ok 50m3 drewna
średniej jakości. Po upadku większości hut w Dolinie
Małej Panwi w drugiej połowie XIX wieku oraz po
zastosowaniu węgla kamiennego w hutnictwie, lasy
nasze przestały być przedmiotem takiego rabunku.
W uratowaniu lasów wielką rolę odegrało
stworzenie administracji leśnej. Zaczęto też
wydawać przepisy odnośnie racjonalnego
gospodarowania terenami leśnymi. Pruskie lasy
były od tego czasu jednymi z najlepiej
zagospodarowanych w Europie. Wielkim
osiągnięciem ochrony lasów w naszej okolicy było
założenie rezerwatu zwierzyny łownej „Malepartus”
przez hrabiego Renarda. Pamiątką po nim jest
zamek myśliwski Kąty. Las był otoczony czcią
i bojaźnią. Ciemności i cisza panujące w lesie,
działały onieśmielająco. Człowiek jest cząstką
otaczającej go przyrody. Każdy z nas niezależnie od
tego czym się zajmuje, jaki zawód wykonuje patrzy
na las ciepło i serdecznie.

Wincenty z Kielczy
Od kilkunastu lat wiąże się z naszą Kielczą mistrza
Wincentego, średniowiecznego kompozytora
i autora żywotów świetych. Z tej to okazji od roku
2004 odbywa się w całym województwie opolskim,
festiwal muzyki dawnej Gaude Mater Polonia
Wincenty de Kelcza in Memoriam. Jego też imię
przyjął za patrona zespół szkolno – gimnazjalny.
Wincenty urodził się ok. roku 1200 r. Szkoły kończył
w Krakowie. Podróżował do Włoch. Znany jest
przede wszystkim z faktu napisania najstarszego
hymnu polskiego „Gaude Mater Polonia” – „Ciesz
się Matko Polsko”. Pieśń ta wychwala świętość
biskupa Stanisława zabitego w XI w.
Mistrz
Wincenty jest autorem dwóch żywotów tego
męczennika – mniejszego i większego. Jeśli więc
Wincenty z Kielczy pochodził, to należy go zaliczyć
do najwybitniejszych i najbardziej znanych ludzi
pochodzących z terenu gminy Zawadzkie. Scenka
nawiązuje do historii męczeńskiej śmierci biskupa
Stanisława. Przedstawia króla Bolesława Śmiałego
nakazującego oprawcom zamordować biskupa. Na
Skałce w Krakowie siepacze króla dokonują
zabójstwa.
W tle scenki widzimy symbol
średniowiecznego królestwa Polskiego – zamek na
Wawelu, herb opolskich Odrowążów, z którymi
związany jest Wincenty oraz jego samego wraz
fragmentem Gaude Mater w zapisie z czasów XIII w.
Colonnowie i ich dziejowa rola na terenie
współczesnej gminy Zawadzkie
Historia miasta Zawadzkie wiąże się możnym
rodem Colonnów. Colonnowie pochodzili
z dzisiejszej włoskiej prowincji Górna Adyga –
Południowy Tyrol. Do znaczenia doszli w XVI w.
Herbem ich była biała kolumna na czerwonym tle,
zwieńczona koroną. Od czasów reformacji ród
Colonnów wyznawał luteranizm. Z tego powodu
Colonnowie walczyli przeciw cesarzowi, swojemu
zwierzchnikowi. Za udział w rebelii skonfiskowano
im wszystkie dobra i godności w monarchii

Powstanie huty
Miasto powstało dzięki hucie,... i po niej ma swoją
nazwę. Pochodzi ona od nazwiska organizatora
huty gen. Franciszka von Zawadzky'ego. Andrzej
Renard należy do osób najbardziej zasłużonych dla
naszej okolicy i nie tylko. Przyczynił się do
powstania nowoczesnego przemysłu
metalurgicznego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim. Uczestniczył w planowaniu i budowie
kolei warszawsko - wiedeńskiej, kolei opolsko –
tarnogórskiej. Założył rezerwat leśny Malepartus,
park zamkowy w Strzelcach Opolskich, sławną
stadninę koni w Olszowej. Uroczą pamiątką po
Renardzie jest pałacyk myśliwski Kąty. Dzięki
założonej przez niego Spółce Leśno - Hutniczej
Minerwa rozbudowano hutę w Zawadzkiem,
powstały nowe osiedla i instytucje w dzisiejszym
mieście. Wszystko to sprawiło, że Zawadzkie stało
się samodzielną miejscowością. Obok Filipa
Colonny Andrzej Renard jest najważniejsza
postacią dla początków naszego miasta.
Powstanie Drogi Renarda czyli dzisiejszej ulicy
Opolskiej.
Zawadzkie kojarzy się wręcz z tą ulicą. Hrabia popija
popołudnoiwą herbatę w ogrodzie na zamku
w Strzelcach. Denerwuje się. Przystąpił przecież do
państwowego konkursu na budowę drogi mającej
biec wzdłuż Małej Panwi. Teraz czeka na
rozstrzygnięcie ofert. Służba przynosi mu list. W nim
Fryderyk Wilhelm III zawiadamia hrabiego:
Jego Królewska Wysokość łaskawie zawiadamia
o zarządzeniu Najwyższego Gabinetu z dnia
6 września tego roku, który przyznał członkowi izby
cesarza Austrii, Panu hrabiemu Renardowi ze
Strzelec Wielkich, prawo do budowy szosy
z Pyskowic przez Wielowieś, Żandowice,
Kolonowskie do Ozimka jako przyznaje mu też

prawo do poboru myta na tejże drodze wg z taryfy
z dnia 8 kwietnia 1828 roku. Prawo to nadaje się
przy spełnieniu wszystkich warunków jakie w tym
przypadku nakładają Najwyższy Urząd ds. Handlu,
Produkcji i Budownictwa, jak też Ministerstwo
Finansów Jego Królewskiej Wysokości. Hrabia
Renard zobowiązuje się do budowy drogi z Ozimka,
przez Kolonowskie, Zandowice, Wielowieś do
Pyskowic, według odpowiednich przepisów, które
tyczą się budowy i utrzymania dróg państwowych.
Prace muszą przy tem przebiegać porządnie
i zgodnie z przedstawionym planem zaś utrzymanie
przyszłej drogi, mostów i innych urządzeń na niej
winno być prowadzone nienagannie. Dlatego to
obiekty te będą przedmiotem rewizyji i kontroli ze
strony Rejencji Królewskiej w Opolu.
Podpisano JW Król Prus, Berlin, 2 grudzień 1835 rok
Hrabia Renard zobowiązał się wybudować drogę
z Ozimka do Pyskowic w ciągu 3,5 lat. Całość
zadania miała być ukończona w1839 roku.
Faktycznie zaś droga została oddana już w
listopadzie 1838 roku.
Kościół
Kościół był organizatorem średniowiecznej
cywilizacji europejskiej. Wiedzie człowieka ku
wieczności i niebu. Najstarszą parafią w naszej
okolicy jest Jemielnica, ale już w XIV w. powstaje
parafia w Kielczy. Obecny kościół kielczański
powstał po katastrofalnym huraganie z 1777 r. Do
wspólnoty tego kościoła należało od 1831 r. całe
terytorium obecnej gminy Zawadzkie. Wcześniej
żędowiczanie chodzili do kościoła w Jemielnicy. Tak
duży obszar w okresie bujnego rozwoju
miejscowego przemysłu był bardzo trudny do
objęcia skuteczną opieką duszpasterską. Dlatego
też na przełomie XIX i XX w. rozpoczął się proces
podziału jednej dotychczas parafii, na trzy odrębne.
Kielczańska parafia -matka dała początek
wspólnotom kościelnym w Żędowicach
i Zawadzkiem. To dzięki staraniom księdza Józefa
Wajdy zbudowano i oddano do użytku kościoły
w Żędowicach oraz w Zawadzkiem.
Parafie
erygowano w tych miejscowościach w latach 1911
i 1920. Jak wspomniano Kościół był mistrzem
dawnych społeczeństw. Parafia w życiu
mieszkańców wsi, obok dworu dziedzica, odgrywała
główną rolę. Do obowiązków proboszczów należała
opieka duszpasterska, prowadzenie szeregu
bractw, czasem szkółki, organizowanie pomocy
biednym i sierotom, prowadzenie szpitali
i przytułków. Ksiądz uczył śpiewu i był jedynym
człowiekiem we wsi umiejącym czytać
i posiadającym wiedzę o świecie. Siostry zakonne
uczyły miejscowe dziewczęta prac domowych.
Dzięki nim poznawano nowe potrawy, warzywa,
sposoby ich hodowli, przerobu itp.
Mianowanie na hutnika
Jedna z uroczystości, które do niedawna oddawały
jeszcze charakter naszego miasta. Jest to
pasowanie na hutnika. Miejscowość powstała wokół
huty, z huty żyła i z hutą związane było życie
większości mieszkańców. Możemy wyliczyć
dziesiątki rodzin, które od pokoleń w niej pracowały.
W okresie rozkwitu zakładu i miasta, dzień hutnika
był wręcz ważniejszy od pochodu
pierwszomajowego! Na świętego Floriana hutnicy
sprzątali zakład, dekorowali go narodowymi
flagami, bo wiedzieli, że do matki – żywicielki
przyjdą ich rodziny. Bo będą mogli się pochwalić,
gdzie i jak pracują. Młode pokolenie poznawało
w t e d y, m i e j s c e s w o j e j p r z y s z ł e j p r a c y.
O dostarczanie hucie fachowej siły roboczej dbało
technikum hutnicze i przyzakładowa szkoła
zawodowa. Kto wybierał jedną z tych szkół wiedział,
jaka czeka go przyszłość. Zawsze też na
zakończenie nauki w zawodówce urządzano
uroczyste pasowanie na hutnika. Kulminacyjną
częścią obrzędu było złożenie uroczystej przysięgi.
Dlatego uczniowie podnosili palce. Potem, na znak
przyjęcia do grona hutników, musieli przekuć
trzykrotnie próbę stali. Mistrz ceremonii meldował
dyrektorowi huty dokonanie pasowania. W ten
sposób Huta pozyskiwała nowych pracowników.
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Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem,
podczas której wręczono tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Zawadzkie oraz Zasłużonego dla
Gminy Zawadzkie.

O uroczystą oprawę Sesji Rady Miejskiej w
Zawadzkiem zadbali sygnaliści z zespołu Waltornia.

Wyróżniony statuetką Burmistrza Zawadzkiego ks.
Jan Wypior, Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie
Maria Pańczyk-Pozdziej i Zasłużony dla Gminy
Zawadzkie Zdzisław Siewiera.

Podczas koncertu miast partnerskich przed kinoteatrem wystąpiły orkiestra dęta Musikzug z Bockenem, dziecięcy zespół ludowy Prvosenka z Dubnicy
nad Wagiem oraz dziecięcy zespół ludowy Żędowianie.

Burmistrzowie i przedstawiciele władz samorządowych z miast
partnerskich Zawadzkiego: Bockenem, Dubnicy nad Wagiem,
Czortkowa i Otrokovic.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się
pokazy modeli pływających na stawie oraz
wystawa modeli kołowych przygotowana
przez Klub Modelarski z Zawadzkiego.

Atrakcji dla najmłodszych nie brakowało.

Pokazy gaszenia pożaru i „słodki deszcz”
przyciągnął na stadion rzesze mieszkańców
gminy.
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Ukraiński folk-rok zaprezentowała grupa Stożari
z partnerskiego miasta Czortków.

Operetka „Księżniczka Czardasza” oficjalnie zainaugurowała Dni
Gminy Zawadzkie.
Msza święta odprawiona
została z okazji
jubileuszu 50-lecia
nadania praw miejskich
w intencji mieszkańców
gminy. Msza odprawiona
została w oprawie
średniowiecznej
w wykonaniu czołowego
polskiego zespołu
Bornus Consort,
specjalizującego się
w wykonywaniu muzyki
dawnej.

Tradycyjnie w niedzielny poranek na stawie odbyły się zawody
wędkarskie o Puchar Burmistrza Zawadzkiego.

Podczas uroczystej mszy świętej kościół wypełniony był po brzegi

Orszak historyczny przeszedł
ulicami miasta. Wzięły w nim
udział najważniejsze postacie
historyczne związane
z Zawadzkiem, zespoły
folklorystyczne, poczty
sztandarowe, rycerze,
delegacje miast partnerskich,
pracownicy Nadleśnictwa
Zawadzkie, strażacy oraz
Orkiestra Dęta Miasta i Gminy
Zawadzkie.
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Spektakl „Klucze do zrozumienia
dziejów terytorium Gminy
Zawadzkie” dostarczył zebranym
licznie mieszkańcom wielu
wrażeń i przyczynił się do
popularyzacji wiedzy o historii
naszej gminy.
Autorem i reżyserem spektaklu był
doktor Arkadiusz Baron.
Ks. Joachim Bomba poświęcił
wyremontowany kinoteatr.

uczniowie LO
w Zawadzkiem z
ich autorską
dymarką

Rycerze zapraszali do swojego obozowiska. Można tam było postrzelać
z łuku, rzucać włócznią, wziąć udział w średniowiecznych, plebejskich
zabawach jak np. walki na worki, wyścigi w deskach, ścinanie kapusty
mieczem i innych oraz przymierzać i oglądać elementy uzbrojenia.

Nadleśnictwo Zawadzkie przygotowało ciekawą wystawę wraz
Parafia
z ekspozycją
mini zoo. pod wezwaniem Św. Rodziny
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Będzińscy rycerze przedstawili scenkę, która nawiązuje do rzeczywistych wydarzeń, jakie
miały miejsce w naszych okolicach – do wojny Księstwa Opolskiego z Królestwem Polskim
i mogła rozegrać się pod kielczańskim grodziskiem. Akcja, którą przedstawili rycerze,
rozgrywa się w 1393 r. i ukazuje bratanków niewiernego Władysława Opolczyka, Bernarda
i Bolesława. Spotykają oni rycerzy polskich, wkraczających na ziemię strzelecką od strony
Lublińca, nad rzeką Małą Panwią, w okolicach gródka w Kielczy. Książęta opolscy wzywają
polskie rycerstwo do opuszczenia ziem lennych korony czeskiej i do poddania się woli
Opolczyka.

W kinoteatrze można było obejrzeć wystawę zdjęć historycznych i dyplomowych prac
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Pani Sonia Kaczmarczyk wraz z tatą rozpoznali
Zawadzkiem
Foto Emil
Maksymilian
Labus Soni.
się na zdjęciu sprzed ponad
30 lat, dokumentującym złote
gody pradziadków

Wakacje 2012 w Gminie Zawadzkie - Sierpień
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Prymicje ks. Gabriela
„WYJDŹ Z TWOJEJ ZIEMI
RODZINNEJ I Z DOMU TWOJEGO OJCA
DO KRAJU, KTÓRY CI UKAŻĘ” (Rdz.
12,1)
To motto jakie obrał sobie nasz nowo
wyświęcony kapłan Gabriel Thomalla.
W sobotę 7 lipca w rodzinnej parafii,
w kościele pw. św. Rodziny w Zawadzkiem,
odbyły się uroczyste prymicje. To
wyjątkowy czas, nie tylko dla kapłana, ale
p r z e d e w s z y s t k i m d l a r o d z i c ó w,
rodzeństwa, rodziny oraz nas zawadczan.
Uroczystości rozpoczęły się w domu
rodzinnym, skąd księdza prymicjanta
odprowadzono do kościoła, aby tam
odprawić mszę prymicyjną. Podczas mszy
świętej przeżywaliśmy szczególnie wzruszające
chwile. W skupieniu wsłuchiwaliśmy się w Jego słowa
modlitwy i wdzięczności. W mszy prymicyjnej,
a potem w przyjęciu prymicyjnym, udział wzięła
rodzina, sąsiedzi, znajomi i bliscy księdza
prymicjanta, księża rodacy oraz kapłani, których
ks.Gabriel spotkał na drodze swojego życia, którzy go
uczyli, przygotowywali do Świętych Sakramentów
i którzy byli dla niego wzorem. Wielu z nas przyjęło
z jego rąk szczególne błogosławieństwo.
Ksiądz Gabriel Thomalla urodził się 18 sierpnia
1982 r. Wychowywany by przez rodziców Cecylię
i Gerarda w głębokiej wierze katolickiej. Zarówno

A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom

prymicjant, jak jego siostry Maria i Bernadetta
otoczone były i są wielką rodzicielską
miłością. Od najmłodszych lat czynnie
uczestniczy w posłudze ministranckiej
i uczestniczy w organizowanych wyjazdach
górskich formach wypoczynku. Jego miłość
do gór zostaje spełniona w latach dorosłych, kiedy
podejmuje duszpasterską posługę w Austrii. W tym
czasie realizuje swoje pozostałe fascynacje –pracy
z ministrantami i grę w piłkę nożną. Po ukończeniu
Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkiem
podejmuje naukę na Wydziałach Teologicznych
Uniwersytetów w Opolu, Erfurcie i Katowicach. Tam

też uzyskuje magisterium i licencjat rzymski.
Podyplomowe studia teologii pastoralnej kończy
w Innsbrucku (praktykę odbywał w parafiach:
Kematen, Oberperfuss, Unterperfuss). Święcenia
kapłańskie przyjął 24 czerwca br. z rąk biskupa
ordynariusza Innsbruka Manfreda Scheuera.

Marcin Loński www.marfot.com.pl
W tej uroczystej chwili pragniemy życzyć księdzu
Gabrielowi wytrwałości, spokoju i pogody ducha.
Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Zdrowia
i wszelkiego szczęścia. Przede wszystkim Światła tak
Silnego i Jasnego, które przynosi błogosławieństwo
samą swoją obecnością. Niech Bóg Jedyny prowadzi
prostymi drogami.

Piknik Rodzinny
Dzisiejsze czasy, pełne pośpiechu sytuacji
stresowych sprawiają, że rodziny mają niewiele
okazji do wspólnych spotkań, zapomnienia
o trudnych codzienności. Rada Rodziców
Przedszkola nr 3 z Odziałem Żłobkowym
w Zawadzkiem chcąc zintegrować naszą cała
społeczność przedszkolną i żłobkową I Piknik
Rodzinny. Pomysłodawcą tej imprezy był
przewodniczący Rady Rodziców Marek Kaczka. Dla
uatrakcyjnienia rodzinnego spotkania zaproszono
iluzjonistę zasponsorowanego przez Firmę
Technodrew i salon kosmetyczny „Aleksandra”. Ku
uciesze dzieci i dorosłych iluzjonista zaprezentował
wiele atrakcyjnych sztuczek, a wielu przedszkolaków
aktywnie uczestniczyło w jego pokazach. W tym dniu
przedszkolny ogród stał się placem działania małych
b u d o w l a ń c ó w. D z i e c i w r a z z r o d z i c a m i
i nauczycielkami wznosili „tekturowe miasto” dla
Kartonowego Ludka. Mury „domów” łączone były
papierowymi taśmami. Każdy coś podawał, każdy
coś kleił lub nosił, a następnie wszyscy wzięłi się za
ozdabianie kolorową kredą powstałego miasteczka.
Skonstruowane budowle okazały się później
doskonałym miejscem do zabawy. Strudzonych
budowniczych zaproszono do ogrodowej kawiarenki,
w której mamy serwowały herbatę, kawę oraz
wspaniałe wypieki. Można tez było odpocząć na
kocach w cieniu drzew wsłuchując się w rytm
dziecięcej muzyki przygotowanej przez tatusiów
z zespołu „Mikado”. Szczególną atrakcją dla dzieci
była możliwość fantazyjnego pomalowania twarzy.
Nauczycielki ozdabiały buźki swoich wychowanków
motylkami pajączkami, kwiatkami itp. dzieci
przybierały więc barwy łaki. Dzięki życzliwości
sponsorów (Sklep Mięsny Państwa Neuman, Sklep
Mięsny Jędrzycha, Sklep Marko, Księgarnia Państwa
Zientek) rodzice przygotowali dla wszystkich
uczestników pikniku kolację z grilla. Pierwszy Piknik
Rodzinny okazał się udana imprezą. Wszyscy mamy
nadzieję, że impreza na stale zapisze się w tradycję
przedszkola.
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Kolejny numer we wrześniu

Ratujemy i uczymy ratować
W Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem
uczniowie klas I-III poznają zasady udzielania
pierwszej pomocy. W szkole od roku 2008
prowadzona jest akcja zapoznania uczniów klas
pierwszych, drugich i trzecich z czynnościami, które
są niezbędne, aby komuś pomóc. Program
„Ratujemy i uczymy ratować” prowadzony jest dzięki
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Nauczycielki Katarzyna Sztęborowska i Małgorzata
Żuchowska ukończyły kurs i uzyskały certyfikat
potwierdzający przygotowanie do prowadzenia zajęć
udzielania pomocy osobom będących w sytuacjach
zagrażających ich życiu i zdrowiu. Nasi uczniowie
w klasie pierwszej zapoznają się z zasadami
udzielania pomocy. Ćwiczą na fantomach, korzystają
z podręczników. Wiedzą jak i kiedy wezwać pomoc,
umieją ocenić zagrożenie, potrafią zaobserwować,
czy osoba poszkodowana oddycha, umieją ułożyć ją
w pozycji bocznej ustalonej,
potrafią wykonać
oddechy ratownicze i uciski klatki piersiowej.
Wszyscy znają numer 112 i umieją podać niezbędne
informacje, aby pomoc szybko dotarła do osoby
poszkodowanej. W klasie drugiej i trzeciej zasady
udzielania pomocy są przypominane. Zauważamy,
że uczniowie wiele pamiętają ze szkolenia, które było

w poprzedniej klasie. Chętnie uczęszczają na takie
zajęcia, z ciekawością obserwują Doktora Kręciołka,
który na filmie uczy udzielania pierwszej pomocy.
Podsumowaniem tegorocznej akcji był konkurs
wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
który odbył się w 1 czerwca br. na Hali Sportowej
w Zawadzkiem podczas gminnych obchodów Dnia
Dziecka.

Ze względu na okres urlopowy, informujemy
naszych czytelników, iż kolejne wydanie
„Krajobrazów Zawadzkiego” znajdzie się
w placówkach handlowych w miesiącu wrześniu br.
Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

Zakończenie roku szkolnego w Kielczy
W tym roku po raz pierwszy rok szkolny kończył
się dwa razy. 28 czerwca klasa II gimnazjum
pożegnała klasę III gimnazjum. Najpierw przyszli
absolwenci posłuchali, co sądzą o nich uczniowie
i pracownicy szkoły oglądając krótki film. Potem
każdy z nich „dostał” to, co mu się należało, czyli tytuł
honorowy oraz nagrodę za różne zasługi oddane
szkole i uczniowskiej braci. Było trochę śmiechu
i wspomnień. Program przygotowali uczniowie klasy
II gimnazjum wraz z wychowawcą Sławomirem
Zielonką. 29 czerwca miało miejsce już bardziej
oficjalne pożegnanie, tym razem nie tylko uczniów
klasy III gimnazjum, ale i wszystkich pozostałych.
Tym razem nie obyło się bez łez wzruszenia tak
absolwentów, jak i ich młodszych kolegów oraz
rodziców obecnych na akademii.

Festyn przedszkolny „Uśmiechnij się”
Rada Rodziców Przedszkola Publicznego
w Żędowicach 23 czerwca br. zorganizowała na placu
przedszkolnym festyn pod hasłem „Uśmiechnij się”.

W związku z przypadającym w tym dniu Świętem
Ojca, przedszkolaki zaprezentowały krótki program
artystyczny i wręczyły swoim tatusiom wykonane
przez nich prezenty. Ponadto starszaki
przedstawiły teatrzyk „Czerwony kapturek” oraz
odbyły się występy absolwentów przedszkola:
Natalii Świerc, Natalii Glodek i Mateusza
Gwoździa. Dla chętnych dzieci przeprowadzone
zostały zawody sportowe, a największą atrakcją
było malowanie twarzy i przejażdżka konna
prowadzona przez pana Waldemara Mosonia.
Uczestnicy imprezy mogli zakupić cegiełki, za
które otrzymali ciasto, kawę oraz kiełbasę z grilla.
W imieniu Dyrekcji, dzieci oraz Rady Rodziców
pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie za
bezcenną pomoc i wsparcie wszystkim
sponsorom, rodzicom i mieszkańcom, dzięki
którym mogliśmy zorganizować festyn i zebrać
kwotę 3082,00 zł, która będzie przeznaczona na
zakup urządzeń na plac zabaw w naszym
przedszkolu.

Parafialny festyn
Każdy, kto zdecydował się przyjść na festyn
parafialny, na pewno tego nie żałował. Nawet
początkowo nie sprzyjająca aura nie zdołała popsuć
zabawy. Niedzielny festyn w parafii pw.
Najświętszego Pana Jezusa w Zawadzkiem
rozpoczęły nieszpory. Po nieszporach nastąpiła
część artystyczna. W programie były występy
naszych milusińskich, wiele konkursów, można było
skonsumować pyszne ciasta i pieczone kiełbaski.

Ważnym punktem była zorganizowana loteria
fantowa, której dochód przeznaczony został na
wypoczynek dzieci i młodzieży. Wszyscy bez
względu na wiek świetnie bawili się. Bardzo mi się
podoba, że kościoły wychodzą do ludzi, mając na
uwadze również zabawę w gronie parafian - mówi
Krystyna należąca do parafii.
prom.

Biwak pod namiotami
Członkowie SKKT-PTTK z kl.4a Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem wraz z wychowawcą
zakończyli rok szkolny 2 dniowym biwakiem pod
namiotami. Był to wstęp do wakacji 2012 r. Biwak
odbył się w dniach 27-28.06.2012 r. w Żędowicach.
Już z samego rana rodzice przewieźli szkolne
namioty i sprzęt na pole biwakowania znajdujące się
w sadzie dziadków Bernadety. Cała klasa rozpoczęła
dzień od uczestnictwa w rajdzie rowerowym TPL
ścieżkami Doliny Małej Panwi. Po powrocie i małym
odpoczynku o 16.30 rozpoczęli pieszą wędrówkę do
Żędowic. Po godzinie, trasą polnymi drogami dotarli
d o p o l a b i w a k o w e g o . Tu p r z y p o m o c y
Z. Andrzejewskiego i 2 tatusiów sami rozbijali namioty
i urządzali miejsce
biwaku. Od godz.19.00
rozpoczęło się ognisko z pieczeniem kiełbasek,
śpiewem turystycznych piosenek, zabawami
i pląsami wspólnie z rodzicami, którzy przybyli
odwiedzić dzieci. Po wspaniałym wieczorku
i wyczerpującym dniu spanie w namiotach było
przyjemnością, tym bardziej, że przez całą noc padał
deszczyk. Następnego dnia po śniadaniu
przygotowanym przez grupy namiotowe, były gry
i zabawy ruchowe, a potem wycieczki i zwiedzanie
skansenu „U Michała”, młyna i elektrowni u p. Thila w
Żędowicach pod przewodnictwem rodziców
Bernadetki.
Po powrocie z wycieczek bardzo
smakował obiad - zupy przywiezione przez mamy
i spożyte w turystycznych warunkach. Potem jeszcze
trochę gry w piłkę nożną, zabawa w berka i inne
zabawy. Pakownie i likwidowanie biwaku poszło
bardzo sprawnie. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni
wszyscy pieszo wracali do Zawadzkiego i już były
plany organizacji biwaku w nowym roku szkolnym.
Maria Andrzejewska

„Rozłąka jest Naszym Losem Spotkanie Naszą Nadzieją”

Serdeczne podziękowania duszpasterzom,
rodzinie, sąsiadom, dyrekcji, lekarzom
i pielęgniarkom Szpitala św. Rocha
i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ozimku,
współpracownikom, delegacjom, byłym i obecnym
pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
nauczycielom i wszystkim, którzy w bolesnych dla
nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali
współczucie, wiele serca i życzliwości oraz za
pomoc, modlitwy i udział w ceremonii pogrzebowej
naszego kochanego męża, ojca i dziadka
śp. Kazimierza Trybyły
składają pogrążeni w żałobie
żona i synowie z rodzinami
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Na turystycznych szlakach OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem
26.05. – Rajd Młodzieży Szkolnej „Góry Opawskie 2012”
Tegoroczny Rajd w Góry Opawskie
skupił 80 turystów z Gminy Zawadzkie
i Kolonowskie, którzy wędrowali
z Jarnołtówka szlakiem żółtym przez
Bukową Górę do Rozdroża pod
Piekiełkiem i dalej przez Plac
Langego, szlakiem przy Schronisku
PTTK „Pod Biskupią Kopą”, na
Biskupią Kopę (889 m.n.p.m.). Na
szczycie, po Czeskiej stronie, wieża
widokowa pamiętająca czasy
Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego –
za kilka koron czeskich można
podziwiać wspaniałe panoramy
okolicznych gór. Na odpoczynek
i konkurs wiedzy o regionie turyści
powrócili do schroniska. Droga
powrotna do Jarnołtówka wiodła
szlakiem czerwonym przez Grzebień.
Po zwiedzeniu miejscowości nasi
„górale” powrócili autokarami do
miejsc zamieszkania.

16.06.2012 r. – IV Rajd Rododendrona
„Zamek Kąty 2012”

Tegoroczny I etap Rajdu Rododendrona skupił
dwie grupy uczestników. Kolarze (ok. 40 osób)
startowali z placu przy nowym Centrum
Turystycznym w Zawadzkiem (Kinoteatr), 11
2-osobowych osad kajakarzy rozpoczęło swój spływ
po Małej Panwi z terenu (nieczynnego obecnie)
basenu miejskiego. Trasa rowerzystów wiodła
ścieżkami leśnymi z Zawadzkiego przez
Kolonowskie na metę Rajdu przy Zabytkowej Stodole
w Leśnictwie „Dębie” – Letnie Centrum Edukacyjne
Nadleśnictwa Zawadzkie. Kajakarze spływali Małą
Panwią do mostku na rzece przy DPS w Zawadzkiem
i dalej, już pieszo, podążali pod Stodołę.
Przy pięknej pogodzie odbyły się rajdowe
konkurencje – kolarski slalom „pomiędzy głazami”,
Mistrzowie
lotów igołębi
Sekcji Kielcza
rzuty lotkami
piłka dodorosłych
kosza orazzkonkurs
plastyczny.
Nie obyło się też bez tradycyjnych kiełbasek
z leśnego rożna – udostępnionego przez leśników.
Podsumowanie imprezy z wręczeniem nagród
zakończyło I etap IV Rajdu Rododendrona. Szczytne
cele: uczczenie 50-lecia Nadania Praw Miejskich
Zawadzkiemu oraz obchodów Dni Gminy, uczczenie
02.06.2012 r. – Góry Złote - Borówkowa
Roku Turystyki Rowerowej w PTTK, popularyzacja
turystyki rowerowej i kajakowej, poznanie uroków
najwyższym szczytem w tej części pasma. Szczyt
Cel odbytego rajdu 47 turystów z PTTK
lasów Doliny Małej Panwi zostały osiągnięte.
dość wcześnie zdobył popularność turystyczną,
w Zawadzkiem – Borówkowa, jest jednym
II etap IV Rajdu Rododendrona – spływ kajakami po
głównie dzięki atrakcyjnej panoramie z Białej Skały
z najwyższych szczytów pasma Gór Złotych
Małej Panwi z Zawadzkiego do przystani
znajdującej
się
po
czeskiej
stronie,
z
której
widok
i najwyższym punktem gminy Lądek Zdrój. Wznosi
w
Kolonowskiem odbył się 14.07.2012 r.
sięga aż po Paczków, Otmuchów, Nysę, Javornik
się pomiędzy Przełęczą Lądecką znajdującą się na
oraz Śląsk po Górę Świętej Anny.
południu i przełęczą Różaniec od północy i jest

Mistrzowie Sekcji Zawadzkie

Wszystkim instytucjom i osobom wspierającym nas w
organizacji turystycznych imprez serdecznie
dziękujemy.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

15.06.2011 r. – I Regaty Kajakowe „Na Stawie Hutniczym”
Zapewne urok mostków łączących wysepki na
Stawie Hutniczym w Zawadzkiem i powstałe wokół
nich kanały zachęciły zarząd OZ/PTTK w
Zawadzkiem na zorganizowanie w tym miejscu
kajakowych regat. Do współpracy udało się pozyskać
Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem
(posiadacza odpowiednich kajaków) i GOSiT
(gospodarza obiektu). Wśród najważniejszych celów
imprezy znalazły się popularyzujące turystykę
kajakową na wodnych
obiektach Zawadzkiego oraz
podkreślające 50 Rocznicę
Nadania Praw Miejskich
Zawadzkiemu. Do wyścigu
wokół mostków i slalomu
pomiędzy nimi zgłosiły się
dwuosobowe osady
reprezentujące: LO w
Zawadzkiem, SKKT-PTTK
PSP w Zawadzkiem, SKKTPTTK ZSS w Zawadzkiem,
Koło PTTK Emerytów i
Rencistów OZ/PTTK. Konkurs
przeprowadzono w dwóch
kategoriach. Osady walczyły
bardzo dzielnie i przy
wyrównanej stawce
najlepszymi w swoich
kategoriach okazały się załogi
z PSP w Zawadzkiem i Koła
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Emerytów i Rencistów z OZ/PTTK. Najlepsi otrzymali
złote, srebrne i brązowe medale, drużyny – dyplomy
uczestnictwa w imprezie. Posiłek turystyczny zawody
zakończył.
Regaty kajakowe na Stawie Hutniczym, to dobry
pomysł. Organizatorzy już jesienią tego roku planują
kolejne zmagania osad – tym razem już ze
wszystkich kół OZ/PTTK w Zawadzkiem.

VI Festiwal Nauki pod hasłem „Lasy dla ludzi”
W połowie czerwca młodzież Liceum
Ogólnokształcącego w Zawadzkiem miała okazję
spędzić kilka godzin w placówkach edukacyjnych
Nadleśnictwa Zawadzkie w celu pogłębienia wiedzy
ekologicznej. W ramach projektu „Partnerzy
w Nauce” został zorganizowany Festiwal Nauki „Lasy
dla ludzi”. Opiekunowie-Beata Gratzke oraz
Mirosława Kądziołka z grupą młodzieży należącą do
Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Doliny
Małej Panwi” przygotowały karty pracy zawierające
szczegółowe zadania do samodzielnej realizacji na
terenie obiektów edukacyjnych Nadleśnictwa
Zawadzkie. Karty pracy zostały przedstawione do
zaopiniowania pracownikowi Nadleśnictwa
Zawadzkie A.Jamrozik. Po spotkaniu z leśnikiem
utworzono 4 osobowe zespoły, które otrzymały po
2 karty pracy z instrukcją, w których obiektach
nadleśnictwa mogą je realizować.
Młodzież wędrując po salach Izby Leśno
–Przyrodniczej, konferencyjnej, czytając tablice w
Ogrodzie Edukacyjno- Przyrodniczym Im. Jana
Pawła II, przy Ścieżce Przyrodniczo- Edukacyjnej
„Nad Małą Panwią” realizowała zadania
dotyczące: profili glebowych, szkodników różnych
gatunków drzew,
pospolitych i chronionych
gatunków roślin i zwierząt, składu pięter
roślinności leśnej, roli mrowiska i mrówek,
nietoperzy, ptaków w lesie, zależności
pokarmowych w ekosystemach leśnych,
czystości wody w Malej Panwi oraz śródleśnym

oczku wodnym, czystości powietrza przy budynku
nadleśnictwa i w obrębie lasu przy „Dzikiej plaży”. Po
wykonaniu części naukowej, młodzież pod okiem
nauczyciela wychowania fizycznego zaliczała
zadania sportowe. Zakończenie festiwalu odbyło się
w ogrodzie pod wiatą , gdzie można było uraczyć się
pieczonymi kiełbaskami, chlebem. Zaangażowanie
młodzieży, nauczycieli, pracowników nadleśnictwa
pozwoliło na uzyskanie dużej satysfakcji
z wykonanych zadań, miło spędzonego czasu na
terenie Nadleśnictwa Zawadzkie i pogłębienia wiedzy
o lesie.

„Cultural cocktail” – podsumowanie
Ostatnie spotkanie w ramach projektu Cultural
Coctail odbyło się w Rumunii. Spotkanie miało na
celu poznanie kraju partnerskiego, udział
w Międzynarodowym Sympozjum nt. „Różnorodność
kulturowa w Europie”, podsumowanie projektu oraz
dopracowanie szczegółów dotyczących ewaluacji
oraz raportu końcowego. Wszyscy partnerzy wzięli
udział w Sympozjum Narodowym, które było
głównym celem tej wizyty . W sympozjum oprócz
delegacji z 7 krajów partnerskich, w tym z naszego
zawadczańskiego Zespołu Szkół Specjalnych, udział
wzięli przedstawiciele lokalnych instytucji
związanych z nauczaniem oraz kulturą i promocją
miasta Craiova. Partnerzy z projektu przedstawili
prezentacje na temat swoich krajów w wymiarze
europejskim, zaprezentowali swoje szkoły oraz
miasta, osiągnięcia i przeszkody wynikające
z wielokulturowości. Wskazali mocne i słabe strony
„globalnej wioski”. Projekt „Cultural Coctail”
zakończył się. Pozostały nowe znajomości,
wspaniałe wrażenia a przede wszystkim
wspomnienia, które na długo pozwolą nam
pamiętać…
Agnieszka Szampera

Jubilatka
12 czerwca br 90 urodziny obchodziła pani
Agnieszka Włóczyk z Zawadzkiego. Pani Agnieszka
od 1966 roku mieszka w Zawadzkiem. Przez 40 lat
pracowała zawodowo i opiekowała się pięciorgiem
dzieci. Jest niezwykle ciepłą osobą, która emanuje
pogodą ducha. Doczekała się 7 wnuków
i 2 prawnuków. Mimo sędziwego wieku Jubilatka jest
w pełni samodzielna. Sympatyczna, uśmiechnięta,
otoczona miłością najbliższych. Swój jubileusz
urodzin obchodziła w gronie kochającej rodziny
i znajomych. Dostojnej Jubilatce życzymy dużo
zdrowia oraz pogody ducha.
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Wakacyjna krzyżówka

11

“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”

30
31

1. Pływasz nią po wodzie.
2. Jeździłeś na nie by się wykąpać.
3. Pływający człowiek pod wodą
4. Roślina, która rośnie nad brzegiem jeziora
5. Leżysz nad nim czy też na nim, gdy jesteś nad
morzem, oceanem lub jeziorem...
6. Wyjazd z rodziną, klasą w celu zwiedzania świata,
przyrody itd.
7. Wolny czas od nauki to...
8. Kąpiesz się w niej, pływasz, a nawet pijesz ją.
9. Ozdabiają ogród, dom...
10. Mieszkamy na pojezierzu..
11. Gwiazda. Świeci nam teraz, świeciła przez
wakacje, ona również nas ogrzewa.
12. Prosto po lecie nadchodzi...
13. Najwyższe góry świata.
HASŁO :
..........................................................................
źródło: www.gazetka06.republika.pl
Rozwiązanie krzyżówki – hasło prosimy przesłać do
Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego, Urząd Miejski
w Zawadzkiem, pokój 304 w terminie do 20 sierpnia
2010 r. Nagrody czekają.

“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”

30
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“Multifarm”
“Awos”

Sposób przyrządzenia:
Naleśniki nadziewać i układać w naczyniu
żaroodpornym wysmarowanym masłem
i posypanym cukrem. Mleko, cukier i jajka wymieszać
i polać na naleśniki. Całość posypać pokruszonymi
herbatnikami i polać roztopionym masłem. Zapiekać
w temperaturze 180 stopni przez 20 minut.

Szpinak z kurczakiem i serem feta
Składniki:
0,5 kg szpinaku,
Sól, mielony pleprz
6 - 8 ząbków czosnku
10 - 25 dkg sera Feta
pierś lub udko kurczaka
oliwa z oliwek
Sposób przyrządzenia:
Posiekać grubo wcześniej oczyszczony szpinak,
wrzucić do (skropionej lekko oliwą z oliwek)
żaroodpornej brytfanki. Następnie posiekać grubo
parę ząbków czosnku. Wierzch posypać serem Feta.
Ułożyć na wierzch kawałki kurczaka, które
oprószymy solą, pieprzem i położymy na wierzch tak,
aby przykryły szpinak Pieczemy we wcześniej
nagrzanym piekarniku około 40 minut
w temperaturze 220 stopni. Czas pieczenia może być
trochę dłuższy w zależności od ilości kurczaka.

Kowalski pyta
- Czemu Polska nie wyszła z grupy?
- Dlatego, że jesteśmy gospodarzami. A jeśli
gospodarz ma gości to nie wychodzi.
...............................
Jadą dwie blondynki autobusem jedna do drugiej:
- Nie wiem dlaczego mężczyźni cieszą się z tego
Euro... Przecież to niecałe 4 złote!
...............................
- Kiedy Tytoń się cieszy?
- Kiedy jest spalony.

wrzesień
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”

Naleśniki zapiekane z wiśniami
Składniki:
kilka naleśników
Nadzienie:
wiśnie drylowane
twarożek
2 jaja
200 ml mleka
2 łyżki cukru
paczka herbatników
1 kostki masła

sierpień
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”

Kącik kucharski

Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji
(pozw. Wojewody Śl. Nr ŚR/I/66200/68/1/08)

Stacja demontażu pojazdów
42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444
kom. 605.272 666, 603.363 638
info@demontaz.com
(niesprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)
Zawadzkie

Pludry
Skrzydłowice

Sport w Krajobrazach
Piłka nożna
Nowe władze, trener i nadzieje
W ostatnim numerze ostatnią informacją było
przedostatnie spotkanie naszych drużyn. W ostatniej
kolejce przeciwnikiem był lider KS Otmęt
Krapkowice. Spotkanie odbyło się na własnym
stadionie i było bardzo wyrównane. Ostatecznie
wygrali, jak przystało na lidera, goście 4:3. W
końcowej tabeli drużyna Stali Zawadzkie zajęła 7
miejsce. Również juniorzy kończyli sezon
wyjazdowym meczem z LZS Sławice wygrywając
2:1. W tabeli rozgrywki zakończyli na 10 miejscu,
które gwarantowało im utrzymanie. Tyle uzupełnień
do zakończonego sezonu 2011/2012.
W dniu 29.06.2012 r. odbyło się Walne Zebranie
Stowarzyszenia Sportowego Klub Sportowy Stal
Zawadzkie. Został wybrany nowy zarząd na
dwuletnią kadencję. W skład Zarządu weszli Dariusz
Brzęczek – Prezes oraz Teodor Cembolista, Stefan
Zych, Krzysztof Prus, Damian Wiśniowski oraz Adam
Smereczański. Działalność w dalszym ciągu będzie
prowadzona w tych samych kategoriach wiekowych.
Seniorzy w Kl.A z planem awansu do ligi okręgowej,
juniorzy w II lidze wojewódzkiej oraz trampkarze w 11

osobowej lidze na szczeblu podokręgu oraz
najmłodsi w szkółce. W sumie szkolonych będzie
około 100 zawodników. Nastąpiły zmiany na
stanowiskach trenerów seniorów i juniorów.
Dotychczasowy trener seniorów Robert Gwóźdź
zajmie się szkoleniem drużyny juniorów, natomiast
jego miejsce zajmie Michał Grabowski, który
w przeszłości był zawodnikiem naszej drużyny.
Pozostałe grupy prowadzą dotychczasowi trenerzy.
Robert Kafarski – trampkarzy oraz szkółki – Janusz
Foks.
Kadra zawodnicza aktualnie jest w stadium
kompletowania. Kierownictwo klubu liczy na powrót
kilku zawodników, którzy w ostatnim okresie przeszli
do innych klubów. Prawdopodobnie wróci z Unii
Kolonowskie Mariusz Asztemborski oraz Paweł
Wróblewski. Aktualnie sytuacja kadrowa wygląda
następująco: bramkarze – Krzysztof Matusiak, Kamil
Buczek. Czynione są również starania o Adama
Ludwika, obrońcy – Tomasz Matusiak, Sławomir
Dombrowski, Adrian Brzęczek, Michał Szostok,
Damian Brzeziński, Damian Zieliński, Grzegorz
Meinhardt, pomocnicy – Mariusz Asztemborski,
Dariusz Dombrowski, Janusz Foks, Mateusz klubach

Piziński, Maciej Pałkowski, Michał Skwara, Patryk
Sopyła, napastnicy – Paweł Wróblewski, Paweł
Pawusz, Daniel Nowak i Przemek Pamuła.
Prowadzone są jeszcze rozmowy z zawodnikami,
którzy grali w LZS Kielcza. Dawid Cembolista
uczestniczy w testach w Piotrówce. Wszyscy
zawodnicy to mieszkańcy Zawadzkiego, co jest
ogromnym bogactwem klubu. Sytuacja, podobnie jak
w innych klubach naszej gminy, nie jest wesoła,
dlatego każda pomoc jest mile widziana. Działacze
proszą o większe zaangażowanie rodziców
najmłodszych pociech i pomoc dla Stowarzyszenia.
Nowe rozgrywki w Kl.A będą prowadzone w nowej
formie. Zamiast dotychczasowych 4 grup zostały
utworzone 6 grup po 14 drużyn każda. Drużyna Stali
została przydzielona do 2 grupy w której
z poprzedniego składu grupy pozostała tylko drużyna
LZS Chrząstowice. Kluby mogą jeszcze wnioskować
o przeniesienie do innych grup. Aktualnie jeszcze nie
ma opracowanych terminarzy. Wiadomo, że
rozgrywki rozpoczną się 24 lub 25 sierpnia 2012.
Nasza drużyna tradycyjnie jako gospodarz będzie
grała w soboty.

Piłka ręczna
Przed nowym sezonem
Mocno zmieniona będzie kadra piłkarzy ręcznych
ASPR-u Zawadzkie. Bramki nie będą bronić
dotychczasowi bramkarze. Tomasz Wasilewicz
wrócił do swego macierzystego klubu ŚKPR
Świdnica, natomiast Kacper Łuczyński wrócił do
Łodzi. Ich miejsce zajmą Jakub Kruk z Viretu
Zawiercie oraz młody wychowanek Powenu Zabrze
Maciej Bielecki. Bardzo widoczny będzie brak
najlepszego strzelca drużyny Andrzeja Kryńskiego,
który w nowym sezonie zagra w ekstraklasowej
drużynie Miedzi Legnica (razem z Adamem
Skrabanią). Ponadto w składzie zabraknie jeszcze
Łukasza Krzyżanowskiego (Gwardia Opole),
Roberta Tatza (Olimpia Piekary), Mateusza
Stupińskiego (Ostrowia Ostrów). Nie zagra również
Ireneusz Popławski, którego z gry wyeliminowała
poważna kontuzja. Nowe twarze w kadrze to 20 letni
wychowanek Powenu Zabrze a ostatnio Zagłębia
Sosnowiec Łukasz Wloka, Kolejnym zawodnikiem
jest Adam Bobowski z Chrzanowa. Kadrę
uzupełnią byli zawodnicy Gwardii Opole
Łukasz Gradowski oraz Michał Piech.
Ponadto w kadrze są: Daniel Godzik,
Kamil Piecuch, Mateusz Kaczka, Łukasz
Płonka, Kacper Szmal, Mateusz Albinger,
Grzegorz Giebel, Denis Hertel (powołany
do kadry Polski juniorów), Mateusz Kalisz,
Michał Morzyk, Łukasz Pawlak oraz
Daniel Skowroński. Aby ten potencjał
zawodniczy zamienić w dobrze
funkcjonujący zespół to zadanie dla
dotychczasowego trenera Jana
Bykowskiego. Okres przygotowawczy to
treningi we własnej hali począwszy od
początku sierpnia, następnie wyjazd do
Litovelu (Czechy) na turniej w dniach
24/25.08.2012 r. W dniu 1 września
zostanie rozegrany II Memoriał im.

Michała Jacka. Planowane są również sparingi, które
są w trakcie załatwiania. Należy również zaznaczyć,
że w sezonie 2012/2013 liga składa się nie z 12 a z 14
drużyn co wiąże się z dodatkowymi wydatkami.
Największą bolączką prezesa Ryszarda Maśniaka są
finanse. Aktualnie nie jest jeszcze zamknięty budżet

Skat
IV kolejka II ligi
Drużyna GOSiT-u Zawadzkie, która reprezentuje
nasz powiat jako jedyna w II lidze po punkty pojechała
do Łabęd. W składzie z różnych przyczyn zabrakło
dwóch podstawowych zawodników (Antoni Świtała,
Józef Ludwig). Zdobyła 9 dużych punktów co nie jest
wynikiem zadowalającym. W tabeli drużyna spadła
z 11 na 12 miejsce i na walkę o I ligę trzeba odłożyć na
następny sezon, a należy powalczyć o utrzymanie.
Na zdobycz punktową zapracowali: Jan Mikołajczyk
3334 pkt., Leopold Dybowski 2607 pkt, Franciszek
Świtała 2458 pkt. oraz Józef Waloszek 2432 pkt.
Tabela po 4 kolejkach przedstawia się następująco:

Puchar ZPRP dziewcząt i chłopców
W Mrzeżynie, Dzwirzynie oraz Kępnie zostały
rozegrane w dniach 18-23.06.2012 turnieje o Puchar
Polskiego Związku Piłki Ręcznej dziewcząt
chłopców. Dziewczęta ASPR Zawadzkie już sam

1. Silesia Tarnowskie Góry
2. Nitron Krupski Młyn
3. Grin Siemianowice
4. Kontiwent Wyry
5. S.C Strażak Głożyny
6. U Jana Tychy
7. KS Łabędy Gliwice II
8. MOK Guido Zabrze
9. Bombajka Klimzowiec Chorzów
10 WOKiR Połomia
11. KS Górnik Boguszowice
12. GOSiT Zawadzkie
13. Ramsch Chrzowice
14. Piast Leszczyny
15. Jubilat Jastrzębie II
16. DK Rybnik Chwałowice II
17. KWK Wujek Katowice
18. Walet Pawłowice
19. KS MOSiR Cieszyn
20. Orkan Mikołów-Kamionka

52
50
47
46
45
45
44
44
43
43
42
41
41
39
39
38
37
37
37
30

45304
45207
47038
46331
47981
43857
45029
43464
45304
43525
43549
45733
40579
42939
41297
41573
42020
39869
39542
40574

Puchar Lata 2012
Tradycyjnie w okresie letnim sekcja skata GOSiT
Zawadzkie organizuje cykl 11 turniejów pod umowną
nazwą Puchar Lata. W tegorocznej edycji zostało już
rozegranych 5 turniejów. Kolejność w klasyfikacji
generalnej przedstawia się następująco:
awans do finału mogą uznać za sukces.
Nad polskim morzem spotkały się
z najlepszymi drużynami z pozostałych
województw. W sumie rozegrały 6 spotkań.
Nie wygrały ani jednego, jednak start
uzmysłowił im, że do czołówki krajowej
jeszcze dość odległa droga. Turniej
w którym dziewczęta zajęły 16 miejsce
przyniósł wiele korzyści szkoleniowych, jak
również wiele wrażeń osobistych oraz
nowych przyjaźni. Chłopcy rywalizowali
w Kępnie. W fazie grupowej nie dali szans
swoim rywalom. Kolejno pokonali UKS
Anilanę Łódź 21:15, KS Energetyk Gryfino
11:10 oraz Zenit Zdanów 24:17. Później
było trochę gorzej. W spotkaniu o wejście
do czołowej ósemki musieli uznać
wyższość drużyny UKS Burza Puławy
20:28. W kolejnym spotkaniu ulegli Energetykowi
Gryfino 17:19. W spotkaniu o miejsca 13-16 pokonali
MKS Zagłęie Lubin 23:22. Ostatni mecz o miejsce 13
przegrali z UKS Kontra Warszawa 14:29. W turnieju
w kategorii chłopców startowało 32 drużyny,
natomiast wśród dziewcząt 19.

1. Antoni Świtała
2. Ernest Bryłka
3. Leon Deptała
4. Norbert Bonk
5. Jerzy Kandziora

GOSiT Zawadzkie
DOKiS Dobrodzień
Unia Kolonowskie
DOKiS Dobrodzień
DOKiS Dobrodzień

8641 pkt
7895 pkt
7847 pkt
7504 pkt
7426 pkt

XIV Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie
Już po raz czternasty w trzech miejscowościach
naszej gminy zostaną rozegrane mistrzostwa
w skacie Pierwszy turniej zostanie rozegrany
w Żędowicach, w restauracji Firmy Bronder, 22 lipca
2012 r. Następny turniej odbędzie się w Kielczy
(świetlica OSP) 29.07.2012 r. a trzeci w dniu
12.08.2012 r, w Domu Kultury w Zawadzkiem.
Wszystkie turnieje odbędą się w niedziele o godz.
15.00. Tytułu broni zawodnik I ligowej drużyny Victorii
Chróścice Andrzej Pijanka.

Co gdzie kiedy w sporcie
Skat: sala Domu Kultury Zawadzkie ul.Dworcowa 3
Każdy czwartek godz. 17.30 – Puchar Lata 2012

Franciszek Świtała
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