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Koncert Noworoczny
Za nami kolejna odsłona jednej z najbardziej prestiżowych imprez w naszej gminie. W niedzielę - 22 stycznia - odbył się Koncert
Noworoczny. Fani tego wydarzenia ponownie mogli liczyć na dużą dawkę muzyki w najlepszym wykonaniu. W poprzednich edycjach
gościliśmy gwiazdy opery i operetki, związane z szeroko rozumianą muzyką klasyczną. Niewątpliwie wielką atrakcją był występ światowej
klasy Edwarda Simoniego (Edwarda Krok, Simoni to jego pseudonim artystyczny), polsko-niemieckiego muzyka grającego na fletni Pana,
a także kompozytora pieśni tworzonych do gry na tym instrumencie. Edward Simoni gra na fletni Pana, flecie, skrzypcach i fortepianie.
Uznawany jest za najwybitniejszego panflecistę świata. Nagrał 16 płyt, 12 z nich zdobyło status złotej płyty, a 6 pokryło się platyną.
W koncercie oprócz utworu „Samotny pasterz” zabrzmiały najpiękniejsze światowe utwory oraz jego kompozycje. Mieliśmy również okazję
usłyszeć najpiękniejsze kolędy w wykonaniu Moniki Skibińskiej, Oliwii Turek oraz Michała Rożka. Trwający blisko dwie godziny koncert
noworoczny był wyśmienitą okazją do spędzenia miłego, świątecznego popołudnia. Gorące oklaski, jakimi obdarzano wykonawców, były
wyrazem nie tylko uznania dla artystów i ich opiekunów muzycznych, ale też podziękowania za przeżycia, których podczas koncertu doznali
widzowie.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
4 grudnia 2016 r.
szczegóły na ostatniej stronie

W numerze wkładka z gazetą szkolną
ZSP w Zawadzkiem

My

Nas

Krajobrazy Zawadzkiego

Sesja Rady Miejskiej
Ostatnia w 2016 r. sesja Rady Miejskiej
odbyła się w dniu 28 grudnia 2016 r.
Głównym tematem sesji było uchwalenie
budżetu gminy na 2017 r. oraz wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2017-2023.
W wieloletniej prognozie finansowej na rok
2017 określono dochody w kwocie ogółem
35 861 000 zł, w tym dochody bieżące
w wysokości 33 960 000 zł oraz dochody
majątkowe w kwocie 1 901 000 zł. Wydatki
w kwocie ogółem
36 845 000 ujęto
z wyodrębnieniem wydatków bieżących
w wysokości 33 360 000 zł oraz
majątkowych w wysokości 3 485 000 zł.
Uwzględniając wskazane w projekcie
uchwały dane zaplanowano deficyt w
wysokości 984 000 zł. W wieloletniej
prognozie na rok 2017 określono przychody
w wysokości 1 807 288,20 zł oraz rozchody
w wysokości 823 288,20 zł. W projekcie
budżetu na 2017 r. zaplanowano:
- dochody ogółem w wysokości
35 861 000 zł,
- przychody budżetu w wysokości
1 807 288,20 zł,
- wydatki ogółem w wysokości
36 845 000 zł,
- rozchody budżetu w wysokości
823 288,20 zł.
Pozostałe podjęte na sesji uchwały to:

- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28
grudnia 2015 r. w sprawie uchwały
budżetowej na 2016 r. – zmiany dotyczą
dochodów i wydatków bieżących oraz
wydatków majątkowych,
- w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Zawadzkiego –
w dniu 23 listopada 2016 r. do Urzędu
Miejskiego wpłynęła skarga na działalność
Burmistrza Zawadzkiego. Zgodnie
z przepisami prawa organem właściwym
do rozpatrzenia skargi na burmistrza jest
rada gminy. Zasadność skargi zbadała
Komisja Rewizyjna i na sesji przedstawiła
swoje stanowisko. Radni postanowili
podjąć decyzję w sprawie zasadności bądź
bezzasadności skargi na następnej sesji
Rady Miejskiej.
- w sprawie przyjęcia planu sesji Rady
Miejskiej na 2017 r.,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego
w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej
w Zawadzkiem – podjęcie tej uchwały było
zasadne ze względu na konieczność
stworzenia lokalnym przedsiębiorcom
właściwych warunków rozwoju firm poprzez
zapisy planu miejscowego umożliwiające

budowę i przebudowę obiektów
produkcyjnych i usługowych.
- w sprawie przystąpienia przez Gminę
Zawadzkie do realizacji projektu pn.
„Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”
realizowanego w ramach Poddziałania
9.1.3. Wsparcie edukacji przedszkolnej
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 20142020, oraz zabezpieczenia środków
finansowych jako wkładu własnego na
realizację zadania – przedmiotem
dofinansowania będą zadania związane ze
zwiększeniem dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej, rozszerzenie oferty
o zajęcia dodatkowe, doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli, dostosowanie istniejących
przedszkoli do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami oraz
doposażenie przedszkoli.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął
wniosek radnej Urszuli Piekacz o skuteczne
działanie gminy w sprawie remontu stacji
transformatorowej przy ul. Opolskiej w
Zawadzkiem. Wniosek został przyjęty
jednogłośnie.
Uchwały podjęte na sesji są dostępne na
stronie www.bip.zawadzkie.pl.

Terminarz sesji na rok 2017 r.
L.p.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Tematyka sesji
1. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji w 2016 r.
2. Przyjęcie planów pracy komisji problemowych oraz planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji
z działalności za 2016 r., w tym informacji o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego.
Rozpatrzenie sprawozdań:
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie za rok
2016 r.;
- z realizacji Programu Współpracy Gminy Zawadzkie
z organizacjami pozarządowymi.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Sprawozdanie
z
działalności
Gminnego
Ośrodka
Sportu
i Turystyki w Zawadzkiem.
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2016 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Zawadzkiego.
Informacja z działalności ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Termin sesji
30 stycznia 2017 r.

27 lutego 2017 r.

27 marca 2017 r.

24 kwietnia 2017 r.
29 maja 2017 r.

26 czerwca 2017 r.

28 sierpnia 2017 r.
25września 2017 r.

9.

10.
11.

1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
2.
Informacja
o
stanie
realizacji
zadań
oświatowych
w gminie w roku szkolnym 2016/2017.
Uchwalenie podatków i opłat lokalnych.
Uchwalenie budżetu gminy na 2018 r.

30 października 2017 r.
27 listopada 2017 r.
28 grudnia 2017 r.

BRM

Przedłużenie ważności Karty 3+
W celu przedłużenia ważności Karty Rodzina 3+ na 2017 rok należy w miesiącu styczniu br., złożyć oświadczenie, iż wnioskodawca nadal
spełnia kryteria określone w Regulaminie wydawania i korzystania z Karty „Rodzina 3+”. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w
Zawadzkiem, pokój 101. Niezłożenie oświadczenie skutkować będzie cofnięciem uprawnień wynikających z posiadania karty oraz
koniecznością zwrotu karty.Wszelkie pytania prosimy kierować do pracowników referatu GP, pokój 101.

2

Krajobrazy Zawadzkiego

Dotacje przyznane
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie
finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2017 roku.
Wpłynęły cztery wnioski. Zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego
Nr 180/XXVII/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku, przyznane zostały
dotacje.

W 2017 roku na ten cel zabezpieczona została w budżecie gminy
Zawadzkie kwota w wysokości 46 tys, złotych. Podział środków
przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wnioskodawcy

Klub
Tenisa
Zawadzkie

Stołowego

Nazwa zadania

MOKSIR

Autonomiczna
Zawadzkie

Sekcja

Piłki

Ręcznej

Stowarzyszenie
Zawadzkie

Klub

Piłkarski

”STAL”

Klub Karate „NIDAN”

Upowszechnianie sportu kwalifikowanego w
zakresie tenisa stołowego w Gminie
Zawadzkie.
Udział drużyny seniorów ASPR „Zawadzkie”
w rozgrywkach ligi piłki ręcznej.

Wysokość
dofinansowania
zł
7.000,00

21.000,00

Szkolenie zawodników w grupie seniorskiej
oraz
udział
w
rozgrywkach
ligowych
w dyscyplinie piłka nożna.

9.500,00

Organizacja XXIII Jubileuszowego Turnieju
Karate „Rada Regentów”.

8.500,00

Coroczny problem, psia kupa
Śnieg, który właśnie topnieje odkrył to, z czym od wielu lat
spotykamy się na ulicach Zawadzkiego – psie odchody. Nie sposób

teraz przejść i nie wdepnąć w ten obrzydliwy ślad, jaki zostawiają po
sobie czworonogi, a właściwie ich właściciele mający zwyczaj nie
sprzątania po swoich
pupilach. Przecież to nie wina psa,
a wyłącznie jego właściciela. Wygodniej wyprowadzić psa
na trawnik przed blokiem, czy wypuścić pupila otwierając jedynie
drzwi klatki schodowej. Co roku ten sam problem, a mimo tego
wielu właścicieli nie ma sobie nic do zarzucenia. Po co więc
wyprowadzać swojego pupila na podwórko, przecież zimno, mokro.
Dlaczego zaśmiecamy trawnik, chodnik, przecież czworonóg może
załatwić swoją potrzebę na swojej wycieraczce, czy balkonie?
Wtedy właściciel nie pozwoliłby sobie na „smrodek” przy swoich
drzwiach czy na balkonie. Nie potrafimy dbać o swoje otoczenie, ale
narzekać jak najbardziej. Takie osoby nieodpowiedzialne za swoich
podopiecznych należy karać.Może to przyniesie jakiś efekt,
o którym większość z nas marzy. A czym marzymy o chodnikach
i skwerach bez psich kup. To apel skierowany do tych właścicieli
psów, którym nie zależy na czystości naszej gminy.

Komunikacja gminna

Darmowa pomoc prawna

Od dnia 1 stycznia 2017 r. podmiotem odpowiedzialnym
za funkcjonowanie komunikacji autobusowej pomiędzy Gminą
Zawadzkie a Gminą Krupski Młyn jest Związek Celowy PowiatowoGminny „Jedź z Nami”, zrzeszający gminy powiatu strzeleckiego
w celu tworzeniu wspólnego transportu publicznego. Godziny
odjazdów i przyjazdów autobusów pozostają bez zmian ceny
biletów za przejazd kształtują się następująco:
- bilet jednorazowy w obrębie jednej miejscowości w cenie 1,50 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Zawadzkie-Żędowice lub ŻędowiceZawadzkie w cenie 2,00 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Zawadzkie-Kielcza lub KielczaZawadzkie w cenie 2,50 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Zawadzkie-Krupski Młyn lub Krupski
Młyn-Zawadzkie w cenie 3,00 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Żędowice-Kielcza lub KielczaŻędowice w cenie 2,00 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Żędowice-Krupski Młyn lub Krupski
Młyn-Żędowice w cenie 2,50 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Kielcza-Krupski Młyn lub Krupski
Młyn-Kielcza w cenie 2,00 zł.

Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji
pozarządowych na terenie całego kraju powstały punkty, w których
profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Ogólnopolski system
gwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie
lokalnym i niweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę
finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Zawadzkie
świadczona jest w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Dębowej
11, pomieszczenie A8 (parter, wejście od strony pogotowia
ratunkowego) w następujące dni:
Poniedziałek
13.00-17.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
8.00-12.00
Nieodpłatne porady prawne świadczone są dla mieszkańców:
- powyżej 65 roku życia,
- poniżej 26 roku życia,
- posiadających Kartę Dużej Rodziny,
- posiadających legitymację weterana lub weterana
poszkodowanego,
- posiadających zaświadczenie wydane na podstawie przepisów
ustawy o kombatantach,
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
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Dotacje na wymianę „pieca”
Niniejszym przypominamy
mieszkańcom Gminy Zawadzkie
o możliwości uzyskania dotacji na wymianę
kotła opalanego paliwem stałym na kocioł
ekologiczny, bądź też na podłączenie się do
miejskiej sieci ciepłowniczej. Zasady
udzielania dotacji oraz szczegółowe
informacje można uzyskać na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl w zakładce
Działalność proekologiczna lub w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem w pok. 303, bądź
też pod numerem telefonu 77 46 23 145.
J e d n o c z e ś n i e i n f o r m u j e m y, i ż
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił
Program ograniczenia niskiej emisji w
województwie opolskim dla osób fizycznych
przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu.
W ramach Programu mogą być
dofinansowane następujące
przedsięwzięcia:

1) wymiana źródła ciepła o niskiej
sprawności energetycznej w domach
jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych
na nowoczesne o wyższej sprawności
(EKO-PIEC),
2) termomodernizacja domów
jednorodzinnych obejmująca wymianę
okien, drzwi balkonowych, drzwi
zewnętrznych – w tym bram garażowych,
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie
dachu, stropu nad ogrzewanymi
pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub
stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem
(EKO-TERM),
3) wymiana źródła ciepła w domach
jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych
o niskiej sprawności energetycznej na
nowoczesne o wyższej sprawności oraz
termomodernizacja domów
jednorodzinnych obejmująca wymianę
okien, drzwi balkonowych, drzwi

Krew jest jednym z najcenniejszych
darów jaki człowiek może dać drugiemu
człowiekowi. Akcje honorowego oddawania
krwi organizują na naszym terenie
członkowie Miejsko-Gminnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi im. dr Karola
Marcinkowskiego, który swoją siedzibę ma
w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem, we współpracy

z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
w Opolu. W 2016 roku przeprowadzonych
zostało 12 akcji oddawania krwi, w których
pozyskano 160 litrów krwi, a krew oddało
359 dawców. Wszystkim honorowym
krwiodawcom składamy wyrazy
podziękowania za szlachetną postawę oraz
wkład w realizację szczytnych
i humanitarnych idei mających na celu

zewnętrznych – w tym bram garażowych,
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie
dachu, stropu nad ogrzewanymi
pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub
stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem
(EKO-DOM),
4)zakup i montaż urządzeń
wykorzystujących energię odnawialną w
domach jednorodzinnych istniejących lub
będących w budowie (OZE).
Szczegółowe informacje na temat
poszczególnych modułów Programu
znajdują się na stronie internetowej
Funduszu www.wfosigw.opole.pl w
zakładce Portal beneficjenta/Pożyczki dla
osób fizycznych. Dodatkowo, informacji
udzielają pracownicy Zespołu Funduszy
Europejskich:
EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM 77 45
67 873 wew. 116,117,108,148,147,123
OZE 77 45 67 891 wew. 103,150

Cenni dawcy

MIEŚIĄC
DZIEŃ

II
3

III
3

IV
7

V

VI
2

5

Kącik podatnika

VII
7

VIII
4

ochronę największej wartości jaką jest
ludzkie życie. Dziękujemy również
wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację powyższych przedsięwzięć.
Zachęcamy naszych mieszkańców do
oddawania krwi w akcjach organizowanych
w 2017 roku według poniższego wykazu:

IX
1

X
6

XI
3

XII
1

Spotkanie noworoczne
DFK w Zawadzkiem

Podatki, terminy, zobowiązania. Jak co roku, także i w tym
będziemy musieli stawić czoła nowym podatkom, w tym także
podatkowi od nieruchomości, rolnemu, leśnemu. Każdy podatnik
będący osobą fizyczną wie, że terminy te znajdują się na
doręczanych do domu decyzjach i nakazach płatniczych. Jednakże
każdemu może się zdarzyć, że otrzymany nakaz płatniczy czy
decyzję wkłada do szuflady i po prostu zapomna o jej istnieniu.
Wtedy musimy liczyć się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi,
takimi jak zapłata odsetek i kosztów upomnienia. Pamiętajmy:
- 15 luty – mija termin składania deklaracji dot. podatku od środków
transportowych oraz dokonywanie wpłaty I raty tego podatku
- 15 marca – mija termin wpłaty I raty podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego (osoby fizyczne)
- 31 marca- mija termin opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (bez
wezwania).

22 stycznia br. w sali DFK w Zawadzkiem przy ulicy Dębowej 11
odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne dla członków
i przyjaciół Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na
Śląsku Opolskim. Podczas uroczystego spotkania Przewodniczący
DFK Zawadzkie Jan Stanek wygłosił krótkie przemówienie,
w którym podziękował wszystkim zaangażowanym w działalność
DFK. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze wspólnego
biesiadowania.

Konkurs dla organizacji
pozarządowych
Burmistrz Zawadzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert
na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Zawadzkie
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dzieci i młodzieży; pomocy społecznej; turystyki i krajoznawstwa;
kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Oferty można składać do 10 lutego br. Szczegółowe informacje
można uzyskać na stronie internetowej www. zawadzkie.pl lub
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój 101. Uwaga!
Obowiązuje nowy wzór oferty.

4

Krajobrazy Zawadzkiego

Spotkanie Noworoczne 2017
W piątek 13 stycznia 2017 r. w sali kinoteatru w Zawadzkiem
odbyło się doroczne Spotkanie Noworoczne podsumowujące
miniony rok. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski
opowiedział o zrealizowanych inwestycjach w naszej gminie oraz
przedstawił plany rozwoju gminy w bieżącym roku. Spotkanie było
okazją do złożenia podziękowań za dotychczasową współpracę. .
Zaproszenie Burmistrza przyjęli min. dyrektorzy placówek

oświatowo-wychowawczych, dyrektorzy i prezesi firm działających
na terenie gminy Zawadzkie, przedsiębiorcy, przedstawiciele służby
zdrowia, organizacji pozarządowych i władz kościelnych. W
spotkaniu uczestniczył także Marszałek Województwa Opolskiego
Andrzej Buła.

Bożonarodzeniowe
warsztaty w PP Nr 3

AZBEST 2017
Wzorem lat ubiegłych,
wszyscy posiadacze
wyrobów niebezpiecznych
zawierających azbest –
zainteresowani uzyskaniem
pomocy finansowej na
usunięcie, transport
i utylizację tych wyrobów
w roku 2017, proszeni są
o złożenie w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem,
(pok. 303) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017 r.,
wniosku o udzielenie dotacji do w/w inwestycji. Osoby fizyczne,
które w wyznaczonym terminie złożą wniosek, będą miały
możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 100%
kosztów poniesionych na demontaż, zbieranie, transport i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniu
nie podlegają inne koszty, w tym m.in. wydatki poniesione na nowe
pokrycie dachu. Dotacje powyższe wypłacane będą przez Gminę
Zawadzkie w oparciu o środki własne (ok. 15%) oraz środki
pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (ok. 85%).
Jednym z warunków pozyskania przedmiotowej dotacji będzie
przedłożenie Burmistrzowi Zawadzkiego Informacji o wyrobach
zawierających azbest, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których
były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z
2011 r. Nr 8, poz. 31).
Formularze Informacji oraz wniosku o udzielenie dotacji dostępne
są na stronie internetowej www.zawadzkie.pl oraz w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem (pok. 303).

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas nie tylko
ze względu na przeżycia religijne, bogactwo form i treści, ale
również ze względu na ich estetykę. Tradycją w Publicznym
Przedszkolu Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem stały się
warsztaty świąteczne dla dzieci i rodziców. Obejmowały one
działania plastyczne i kulinarne. Sala maluchów przyjęła funkcję
pracowni plastycznej. Tutaj przedszkolacy pod okiem nauczycielek
wspólnie z rodzicami wykonywali ozdoby świąteczne z masy solnej.
Tworzone też były kartki świąteczne z użyciem różnorodnych
materiałów. Natomiast sala starszaków zamieniła się w pracownię
kulinarną, w której dzieci lukrowały i ozdabiały pierniki.
W przedszkolnym holu ku uciesze łasuchów działała też „Mała
kawiarenka” z goframi, babeczkami i galaretkami. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom i organizatorom warsztatów. Wspólnie
udało nam się stworzyć niezwykły klimat,
poczuć magię
zbliżających się Świąt, a przede wszystkim zintegrować całe
środowisko przedszkolne.
Małgorzata Pilawa-Grycan
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Wieści z Kielczy
fletach w wykonaniu uczniów klasy III, popisy instrumentalne na
keyboardzie i na klarnecie oraz na flecie, a przede wszystkim
przedstawiona przez młodych aktorów historia narodzin Pana
Jezusa. Pomysłodawczynią Jasełek i autorem scenariusza była p.
Małgorzata Walnik, a panowie Janusz Szyguła i Sławomir Zielonka
wyreżyserowali całość. Flecistów przygotowała p. Bożena Gwóźdź.
Całą imprezę zorganizowano pod patronatem Stowarzyszenia
„Bliżej Szkoły” działającego w ZS-G w Kielczy.

Gdy cisza krzyczy...
Historia karty krwią nieraz pisze...
Istnienie ludzkie czasem nic dla kogoś nie znaczy...
Słowo nie nadąża za okrucieństwem...
Toczy się wojna, przetacza, przewala przez świat...
On nic nie zrozumiał pomimo tamtych lat...
Racja po naszej stronie!- krzyczą
I ładują broń...
Ach ileż jeszcze krwi i łez ile...
20 stycznia 2017r. w ZSG im. Wincentego z Kielczy apelem i minutą
ciszy uczczono ofiary styczniowych wydarzeń z 1945 roku uczestników tzw. Marszu Śmierci, którego trasa wiodła z
nazistowskiego obozu w Oświęcimiu do Wodzisławia Śląskiego. 4
dni marszu – śnieg - mróz - bochenek chleba - 300 gramów
margaryny – jedna konserwa na trzy osoby. A potem... wrota do
piekieł - bydlęcy wagon i w siną dal - na obcą ziemię - przeżyć czy
umrzeć... A potem jak żyć...
Cieszmy się czasami pokoju, ale nie zapominajmy jak łatwo zapalić
iskrę, która roznieci ogień nienawiści. A świat będzie patrzył –
zdziwiony – zaskoczony - jak to - znów...
Na korytarzu płonie symboliczny znicz, otuleni ciszą, słyszymy krzyk
- to mógł być każdy z nas...
Poznawajmy historię, by nie popełniać wciąż tych samych błędów.
Za przygotowanie apelu dziękujemy klasie III gimnazjum oraz panu
Robertowi.
IZA

Stypendystki
Uczennice klasy I gimnazjum: Emilia Chmielorz i Wiktoria
Strzelczyk otrzymały stypendium w ramach programu „Wspieramy
Najlepszych”, przyznawane przez Zarząd Województwa
Opolskiego za swoje sukcesy edukacyjne oraz zaangażowanie w
życie szkoły w roku szkolnym 2015/16. Dziewczęta ukończyły
szkołę podstawową z najwyższą średnią (5,58), uzyskały bardzo
wysokie wyniki na Sprawdzianie Szóstoklasisty, wzięły udział w
wielu konkursach przedmiotowych, z których największym
sukcesem okazało się I miejsce Emilii Chmielorz w Ogólnopolskim
Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne
Jasło”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz bezustannej
motywacji do dalszego działania.
AK

Jasełka dla mieszkańców Kielczy
W niedzielne popołudnie 15 stycznia wielu mieszkańców Kielczy
zjawiło się w naszej szkole, żeby zobaczyć Jasełka, które uczniowie
przygotowali z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W przedstawieniu
uczestniczyli uczniowie klas od trzeciej szkoły podstawowej do
trzeciej gimnazjum. W programie Jasełek był koncert kolęd na

Uniwersytet III Wieku – marzenia się spełniają
W trakcie układania zadań na 2016 rok oprócz bieżącej
działalności zaplanowaliśmy podróże, zwiedzanie i poznawanie
zakątków naszego kraju. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że przyjęte
do realizacji zadania zostały zrealizowane. W trakcie 3 dniowej
wycieczki w rejon Karkonoszy zwiedziliśmy najważniejsze miasta
tego regionu wraz z ich zabytkami. Z ciekawą historią tych miast
zapoznali nas wspaniali przewodnicy, którzy są prawdziwymi
pasjonatami, dysponują ogromną wiedzą dotyczącą odwiedzanych
miejsc. Na szlaku naszych wędrówek znalazła się Świdnica, jedno
z najważniejszych, najbardziej oświeconych miast Dolnego Śląska.
Wrażenie zrobiła na nas także Jelenia Góra, przepiękne uzdrowisko
Cieplice, Huta Szkła w Szklarskiej Porębie, czy wodospady Szklarki.
Niezatarte wspomnienia pozostały po zwiedzaniu zamku w Książu,
czy średniowiecznej twierdzy Chojnik. W Polsce istnieje silny kult
czczenia wizerunków świętych, najsilniejszy jest jednak kult Matki
Boskiej. Podczas naszego kolejnego wyjazdu zwiedzaliśmy
Sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej, m.in. Kościół i Klasztor św.
Anny oraz Bazylikę Matki Bożej Częstochowskiej. Kontynuacją

poprzednich naszych wyjazdów były odwiedziny w Sanktuarium
Matki Boskiej Piekarskiej, poznanie historii tej świątyni oraz
przyległego muzeum. Kolejnym miejscem, które wzbogaciły naszą
wiedzę o wszechświecie było zwiedzanie Parku Kultury i
Wypoczynku w Chorzowie oraz Śląskiego Planetarium. Ostatnim
etapem naszych wyjazdów było zwiedzenie, poznanie historii i cyklu
produkcji piwa w Tyskich Browarach Królewskich, zakończonym
degustacją złotego płynu. Ciekawią nas miejsca nieznane ale
również cenimy sobie piękno naszego regionu, który odkrywamy i
podziwiamy w trakcie wycieczek rowerowych czy spacerów z
kijkami, wspólnych biesiad i spotkań w plenerze. Realizujemy
zadania przyjęte w programie, które pozwalają być razem, cieszyć
się życiem i mieć marzenia. Korzystając z okazji składamy
podziękowania za dotychczasową pomoc i współpracę
Burmistrzowi Zawadzkiego, radnym Rady Miejskiej, kierownikowi
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wszystkim życzliwym dla
naszego stowarzyszenia.
Prezes Stowarzyszenia - Danuta Prychidna
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Klub Seniora
Pomimo znaczącej poprawy aktywności seniorów wciąż wiele
jest do zrobienia w tym zakresie. W naszym otoczeniu żyją wspaniali
starsi ludzie, pełni pasji i chęci czerpania z życia jak najwięcej.
To do nich kierujemy naszą działalność. Nie chcemy by jedyną
formą ich kontaktów z otoczeniem było wyglądanie przez okno.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Klub Seniora” proponuje
seniorom udział w organizowanych imprezach skierowanych
na zaspokajanie ich potrzeb, głównie w zakresie zagospodarowania
wolnego czasu, integracji i nabrania pozytywnego nastawienia do
życia. „Klub Seniora” zrzesza 179 członków, w tym 117
z Zawadzkiego i Żędowic oraz 62 z Kolonowskiego. W 2016 roku
zorganizowaliśmy prawie w każdym miesiącu przynajmniej jedną
imprezę, w których udział wzięło łącznie ponad 1200 osób.
Organizowaliśmy wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Nasi
seniorzy zwiedzili m.in. Warszawę, wzięli udział w wycieczkach do
Lichenia i Ojcowa (łącznie 176 osób). Dużą popularnością cieszyły
się wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy. Witaliśmy wiosnę w
„Dzikiej Chacie”, bawiliśmy się na majówce w Leśnictwie Dębie,
witaliśmy lato w „Amazonce”, a pożegnaliśmy w „Tropikanie”. Były
tradycyjne kiełbaski, wspólne śpiewy i tańce. W wycieczkach
rowerowych wzięły udział 443 osoby. Uczestniczyliśmy w występie
Ireny Santor, Zbigniewa Wodeckiego oraz koncercie „Serce za
serce” z udziałem Zespołu Śląsk (156 osób). Ponadto wymienić
należy tradycyjne spotkania członków z Zawadzkiego, Żędowic i
Kolonowskiego, spotkanie noworoczne dla samotnych członków
klubu czy imprezę andrzejkową (294 osoby). Pamiętaliśmy o 80

letnich członkach klubu, którym oprócz gratulacji i życzeń
przekazaliśmy kwiaty i okolicznościowe podarunki. Aktywnie
uczestniczyliśmy w imprezach organizowanych przez gminę
i GOSiT. Działalność „Klubu Seniora” wspierana jest przez władze
samorządowe gmin Zawadzkie i Kolonowskie. Przejawia się
to zarówno w formie pomocy finansowej jak i rzeczowej. Dziękujemy
także Staroście Strzeleckiemu oraz Burmistrzom Zawadzkiego
i Kolonowskiego za dotychczasowe zainteresowanie problemami
seniorów i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych.
Zarząd Koła

Spotkania Noworoczne w Przedszkolu Publicznym w Żędowicach
Styczeń w Przedszkolu Publicznym w Żędowicach
był miesiącem atrakcyjnych spotkań noworocznych złożonych
z występów dzieci i koncertów. 17 stycznia br. grupa starszaków
przedstawiła dla swoich bliskich „Jasełka”. W trakcie występów
dzieci prezentowały swoje zdolności recytatorskie i wokalne,
a potem wspólnie z rodzicami delektowały się wypiekami
przygotowanymi przez panie kucharki. Coroczną tradycją

w przedszkolu jest również wizyta naszej absolwentki Oliwii Turek,
której serdecznie dziękujemy za Świąteczny Koncert Skrzypcowy.
Dzieci miały też okazję wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu
zespołu wokalno - instrumentalnego Agnieszki, Marcina i Pawła.
Występ został przyjęty przez dzieci bardzo entuzjastycznie,
przedszkolaki nie tylko słuchały, ale aktywnie w nim uczestniczyły.

Kochane babcie
i dziadkowie
20 stycznia w Kinoteatrze w Zawadzkiem miała miejsce
wspaniała uroczystość - Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem zaprezentowały się
swoim dostojnym gościom w programie artystycznym. Po wierszach
i piosenkach skierowanych do ukochanych babć i dziadków, dzieci
zagrały sztukę „Kopciuszek”. Po przedstawieniu nadszedł czas
na wręczenie upominków i poczęstunek.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W niedzielę 15 stycznia odbył się 25 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W zbiórce pieniędzy uczestniczyło 12
wolontariuszy- uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem. Na scenie Kinoteatru odbyła się część artystyczna.
Podczas koncertu wystąpili uczniowie kl. 1b Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem, zespół taneczny EXODUS, zespół tańca
mażoretkowego PRIMAVERA, p. Joachim Gruszka z recitalem
saksofonowym. Kolędy zaśpiewali członkowie organizacji
senioralnych, a gwiazdą wieczoru była Daria Noryńska, która
zaprezentowała utwory na fletni pana, także własnej kompozycji,
z towarzyszeniem rapera. W trakcie koncertu odbyła się licytacja
gadżetów przesłanych przez Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, ponadto zlicytowano przedmioty przekazane
przez lokalnych sponsorów. Licytację prowadzili Edyta Piętka
i Maksymilian Polis. Kwota uzyskana podczas tegorocznej zbiórki to
11 474, 40 zł. Składamy podziękowania wszystkim którzy
zaangażowali się w organizację XXV Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

KALENDARZ IMPREZ GMINY ZAWADZKIE - LUTY
DATA

WYDARZENIE

04.02.2017
godz.14.00, Wieczór filmowy w Kinoteatrze
16.00,18.00 /Kino płatne /
Msza św. w intencji Sportowców,
trenerów, działaczy sportowych,
nauczycieli wychowania fizycznego
z terenu gminy Zawadzkie
07.02.2017 Konkurs recytatorski
godz. 9.00 ,, Las w poezji”
10.01.2017 Wieczór filmowy
godz. 18.00, w Kinoteatrze
20.00
/Kino bezpłatne/
IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar
11.02.2017
Burmistrza Zawadzkiego
VI Rajd Pieszy SKKT-PTTK,, Zima
13.02.2017
w dolinie Małej Panwi”
Wieczór filmowy
18.02.2017 w Kinoteatrze
/Kino płatne /
Gminny Turniej Tenisa Stołowego
23.02.2017
dla dzieci
05.02.2017
godz. 10.30

25.02.2017
godz.17.00
26.02.2017
godz. 18.00

,,Babski Comber’’
Koncert ,, Inwazja Śląskich
Szlagierów”
koszt biletu: 30,00 zł

MIEJSCE

ORGANIZATOR

Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

Kino OKO

Kościół p.w.
św. Rodziny
w Zawadzkiem
Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

PSP Zawadzkie,
Stowarzyszenie Przyjaciół Lasu

Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

GOSiT
GOSiT

Hala Sportowa
Tereny gminy Zawadzkie
i Kolonowskie

PTTK

Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

Kino OKO
GOSiT

Hala Sportowa
Restauracja
Bronder”
w Żędowicach

,,

Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem

Stowarzyszenie Kobiet
Żędowickich
Radio Piekary/ GOSiT

GOSiT
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Styczeń 2017

ZSP Zawadzkie

My

Nas

Oddajemy do rąk czytelników specjalny numer gazetki szkolnej „My o Nas”. Przez kilka ostatnich lat gazetka ukazywała się w wersji
elektronicznej na portalu mam.media.pl. To pierwsze wydanie papierowe, które mieszkańcy naszej gminy mogą przeczytać dzięki wsparciu
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. Piszemy w tym numerze o ważnych dla naszej szkoły wydarzeniach związanych z udziałem i sukcesami
naszych uczniów w konkursie „Historia Bliska” organizowanym przez Ośrodek Karta. Dowiesz się więc Drogi Czytelniku jaka była historia
konkursu, przeczytasz wywiad z uczniami, którzy wyjechali za granicę na młodzieżowy obóz historyczny. Ponadto piszemy o listopadowym,
sukcesie w konkursie „Historii Bliskiej” oraz o działalności Młodzieżowego Klubu Historycznego w ZSP Zawadzkie. Miłej lektury!
Redakcja „My o Nas”
Skład redakcji
Redaktor naczelny: Maksymilian Polis
Redaktorzy: Julia Skoluda, Kamila Borek, Zuzanna Smieszkoł, Weronika Kwiatek, Natalia Kurek, Kamila Smieszkoł, Natalia Kucharczyk,
Zofia Konieczko, Martin Ibrom, Robert Sadowski, Wiktoria Saternus
Gościnnie: Arkadiusz Baron, Nina Augustyniak, Natalia Jelonek
Opiekun gazetki: Beata Gratzke

Historia Bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana…
Jak wiele dzieje się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem wiemy
nie od dziś. Mówi się nawet o tym
w regionalnych gazetach i miejscowej
telewizji. Każde następne pokolenie

uczniów ma szansę odnosić duże sukcesy
wraz z pomocą doskonałych nauczycieli
i wspaniałej atmosfery w naszej szkole.
Do celu prowadzi jednak droga pełna
przeszkód, trudności, wymagająca
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poświęceń i dużego wkładu pracy, ale to nie
ma wielkiego znaczenia w obliczu nagrody
jaka nas potem czeka.
Ciąg dalszy na stronie 12.
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Karciana Historia Bliska, coraz bliższa
W ubiegłym tygodniu dostałem
polecenie napisania artykułu o udziale
naszej szkoły w konkursie „Historia Bliska”
organizowanego przez Ośrodek „Karta”
z Warszawy... Tyle razy o nim pisałem, że aż
strach o tym jeszcze raz pisać...
Zapomniałem też, jak długo bierzemy w nim
udział! A to już osiemnaście lat! Jak dobrze
pójdzie, to niedługo dzieci pierwszych
laureatów zabiorą się za pisanie prac
o swoich nagrodzonych w tych zawodach
rodzicach... - pierwsi laureaci mają dzisiaj
już blisko czterdziestkę. Jak oglądałem
zdjęcia z pierwszych gal laureatów z Zamku
Królewskiego w Warszawie, a potem
tegoroczne..., to sam siebie nie mogłem
poznać. To też jakieś signum temporis
chyba jest...
Ale kazano mi napisać co, kto, ile, jak
i co z tego. No to z grubsza wygląda to tak:
Wzięliśmy udział w trzynastu edycjach
konkursu spośród dziewiętnastu ogółem.
Do zawodów wystartowało łącznie 50
uczniów. Z tego 48 otrzymało nagrody
różnych szczebli. W konkursie
zaangażowani byli uczniowie dawnego LO
oraz Zespołu Szkół Zawodowych, które
obecnie są połączone i nie muszę ich
rozróżniać. Raz także pojechaliśmy
z uczniami gimnazjum. Konkurs wygraliśmy
czterokrotnie, a zdobywcami najwyższej
lokaty zostali:
w roku 2000 - Agnieszka Kubal
w roku 2008 – Dominik Kowalski z siostrą
Patrycją (wówczas uczennicą II LO
w Opolu)
w roku 2010 – Dominik Kowalski i Paweł
Sławski
w roku 2016 – Helena Wajrauch, Kamila

Orłowska i Kamil Opas.
Wielokrotnie zajmowaliśmy II i III
miejsca. Sam, jako opiekun, też
korzystałem z pracowitości swoich uczniów
i byłem nagradzany.
Dodatkową korzyścią z uczestnictwa w
„Historii Bliskiej” jest fakt, że zawody te są
częścią sieci europejskich konkursów
historycznych organizowanych m.in.. na
Węgrzech, w krajach bałtyckich, Słowenii,
Walii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech
i jeszcze kilku innych krajach. Razem
tworzą one sieć „Eustory” finansowaną
przez Fundację Koerbera z Hamburga.
Skutkiem tego była możliwość wyjazdów
laureatów konkursów krajowych na tzw.
Akademie Letnie, odbywające się
corocznie na terenie innego kraju. Obecnie
są to młodzieżowe obozy historyczne.
Dodatkowo szeroka sieć konkursów
umożliwiała wyjazdy indywidualne
na seminaria do innych krajów.
Ze wszystkich tych możliwości niektórzy
z naszych uczniów skorzystali. Agnieszka
Kubal wzięła udział w akademii
w Hamburgu. Adam Trojok i Nina
Augustyniak, ubiegłoroczni laureaci, wzięli
udział w obozach w Gruzji i w podróży po
krajach wyszehradzkich. Emila
Baranowska, Katarzyna Kusz oraz Paweł
Sławski, Dominik Kowalski i Marta Michalik
mieli możność wyjazdu na seminaria
do Bolonii we Włoszech. Osobiście, dzięki
Historii Bliskiej, aż pięć razy korzystałem z
różnych form wyjazdów – raz byłem
opiekunem polskiej grupy na Letniej
Akademii w Berlinie, dwa razy w Bolonii, raz
byłem wykładowcą na międzynarodowym
spotkaniu opiekunów prac konkursowych w

Hamburgu, a ostatnio na Narodowym
Kongresie Nauczycieli Historii
w Warszawie. Dzięki temu poznałem np.
smak lotów samolotem!
Wyjazdy te, uczniowskie
i nauczycielskie, zawsze odbywały się
i odbywają pod szyldem „Zawadzkie”,
o której to miejscowości nieliczni mają
pojęcie małe, a zdecydowana większość żadnego. Mogę zagwarantować, że
w środowiskach, w których cyklicznie
przebywamy oraz prezentujemy swoje
prace nazwa ta coś znaczy.
Innym skutkiem aktywności w konkursie
było zaproszenie naszej szkoły do sieci
Młodzieżowych Klubów Historycznych im.
Kazimierza Moczarskiego i zaszczyt brania
udziału w nominowaniu laureata
Młodzieżowej Nagrody Historycznej
Fundacji im. Zofii i Kazimierza Moczarskich.
Bardzo duże nadzieje wiążemy z tym
ostatnim zaproszeniem. Ponieważ
przełamujemy w ten sposób, oczywisty,
naturalny i wcale nie negatywnie pojęty, ale
jednak na swój sposób uciążliwy,
prowincjonalizm naszej szkoły. W tym
kierunku pójdzie spora część energii, aby
z czytelnictwa oraz kontaktów z wielkim
ośrodkiem warszawskim uczynić stały
punkt wzbogacający naszą młodzież
i podnoszący jej szanse edukacyjne.
W styczniu ogłoszona zostanie XX edycja
konkursu Historii Bliskiej. Weźmiemy się
za nią. Tym bardziej, że tematy leżą wprost
na ulicy.... Czego dowodzi zwycięska
tegoroczna praca.
Arkadiusz Baron

Dobrze jest dowiedzieć się czegoś nowego…
Rozmowa z uczestnikami obozów młodzieżowych w ramach EUSTORY
B.G.:- Czyli nie było problemów? Raczej
i artykuł musiały być napisane w języku
Beata Gratzke: - Jak zaczęła się wasza
z wyrozumiałością nauczyciele podchodzili
angielskim.
przygoda z historią w liceum?
do waszych przygotowań?
N. A.:- Tak.
Adam Trojok: - Przyszedł do nas Pan
N.A.:- Tak.
B.G.:- Pobyt na obozie w ramach
Baron i powiedział nam, że jest możliwość
A.T.:- Chyba, że jakiś sprawdzian był, to już
EUSTORY to nie tylko zwiedzanie, ale
wzięcia udziału w konkursie „Historia
wtedy trzeba było iść go napisać.
również wspólne działania (prace)
Bliska”. Zapytał, czy moglibyśmy wziąć
B.G.:- Konkurs „Historia Bliska” jest
uczestników. Czym zajmowaliście się na
w nim udział. Zgodziliśmy się, a potem
również elementem EUSTORY – czyli
obozie?
zaczął się okres zbierania materiałów.
międzynarodowej sieci konkursów
A.T.:- Mój obóz miał charakter warsztatów
Nina Augustyniak: - A mnie pan Baron
historycznych dla młodzieży ze wszystkich
dziennikarskich. Pracowaliśmy w małych
osobiście zapytał o pomoc w kontaktach
części Europy. W ramach EUSTORY
grupkach, 3-4 osobowych. Skład grup
ze stroną amerykańską, bo szukał uczniów
organizowane są letnie obozy. Jak to się
często się zmieniał. Nawet dwa razy
z dobrą znajomością języka angielskiego.
stało, że trafiliście na takie obozy?
w ciągu dnia musieliśmy inaczej się dobrać.
B.G.: - Przygotowanie projektu
N.A.:- Trzeba było się zgłosić do projektu.
Na obozie były dwie dziewczyny z Niemiec
konkursowego zajmuje sporo czasu, który
Już samo to, że wygraliśmy ten konkurs
– nie mogły one jednak być w tej samej
moglibyście poświęcić na naukę, której
upoważniał nas do udziału w takim obozie.
grupie. Ćwiczyliśmy różne formy
przecież w liceum nie jest mało. Jak do
A.T.:- Dostaliśmy maila informującego
dziennikarskie, pisaliśmy teksty takie jak
waszych przygotowań odnosili się inni
o możliwości udziału w obozie. Trzeba było
„Gdzie byłeś gdy…”, albo „Co gdyby
nauczyciele?
wypełnić ankietę, napisać list motywacyjny
teraz…”. Na Węgrzech jest coraz mniej
N.A.:- Jeżeli była taka potrzeba pan Baron
i przedstawić artykuł dotyczący jakiegoś
niezależnych gazet, więc spotykaliśmy się z
zwalniał nas z lekcji. Nauczyciele się na to
problemu w Polsce i odnieść się do niego.
dziennikarzami tych gazet. Na bazie tych
zgadzali, choć z czasem już chyba trochę
N.A.:- Ja musiałam wysłać tylko list
spotkań pisaliśmy różne teksty.
byli zdenerwowani, że dużo opuszczamy.
motywacyjny i wypełnić ankietę
N.A.: - W moim przypadku były to spotkania
A.T.- Z drugiej strony jest to zrozumiałe –
zgłoszeniową.
z Gruzinami. Gruzja kształtowała się przez
nauczyciele martwili się, że nie nadrobimy
B.G.: - Oczywiście i list motywacyjny,
wiele lat i oni mówili jak przeżywali te
braków. Ale jakoś wszystko nadrobiliśmy.
wszystkie procesy.
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Odbywaliśmy wiele dyskusji na temat
tożsamości narodowej, problemów
w Europie i tego jak sobie z nimi radzić.
B.G.:- Każde z was było na innym obozie.
Każde było jedynym Polakiem w swojej
grupie. Czy bariera językowa była dla was
problemem, czy raczej nie mieliście
problemów z komunikowaniem się
z rówieśnikami?
N.A.:- Nie, nie było takich problemów.
Rozmawialiśmy po angielsku. Chociaż
w mojej grupie były dwie osoby, które nie
mówiły po angielsku – Hiszpanka
i Białorusinka. Z Białorusinką mogłam
jeszcze dogadywać się po polsku, więc też
nie było problemu. Najlepiej komunikowało
mi się z Ukrainkami - oprócz angielskiego,
mogłam z nimi też trochę porozmawiać po
polsku.
A.T.:- Nina jest ode mnie lepsza
z angielskiego, ale nie było takich bardzo
mocnych problemów w moim przypadku.
Jak pisaliśmy artykuły, to mogłem zawsze
skorzystać z internetowego słownika, czy
z tłumacza google, żeby wyszukać
potrzebne słówka. W prostych rozmowach
dawałem sobie radę. Z Czeszką
i Słowakiem mogłem porozmawiać po
polsku, z Niemkami czasem po niemiecku,
ale ogólnie nasza opiekunka naciskała,
żebyśmy mówili po angielsku.
B.G.: - A opiekunowie? Jakiej byli
narodowości?
N.A.:- Organizacja EUSTORY jest
niemiecka, więc opiekunowie byli
z Niemiec.
A.T.: - Tylko na Węgrzech była dodatkowo
opiekunka węgierska, bo zajmowała się
ona organizacją pobytu w tym kraju,
a w Czechach i Polsce opiekunką była
Tamara ze Słowenii.
N.A.:- U nas w Gruzji też była opiekunka
gruzińska.

B.G.:- Jakie doświadczenia pozwolił wam
zdobyć pobyt na obozie?
N.A.:- Spotkałam wielu ludzi, poznałam ich
nawyki, zwyczaje – co już samo w sobie jest
interesujące. Ciekawe było też to, jak ludzie
dzielili się swoimi przeżyciami, mówili
o swoim kraju.
A.T.:- Tak, to bardzo ciekawe. W mojej
grupie była np. dziewczyna z Izraela.
Narodowościowo była Żydówką, ale nie jest
wierząca. Wygrała ona konkurs historyczny
w swoim kraju pisząc pracę o feminizmie w
judaizmie. Ciekawym doświadczeniem było
poznanie wielu ludzi z Europy, zresztą
nadal utrzymujemy kontakt. Pobyt na
obozie nauczył mnie też, że nie zawsze
można wierzyć temu co mówią i piszą
media. Warto sprawdzić, czy tak
rzeczywiście jest. Dowiedziałem się też
wiele o sytuacji politycznej na Węgrzech.
Przekonałem się też, że Polacy są inaczej

postrzegani przez ludzi z innych krajów niż
my sami siebie postrzegamy i inaczej niż
przedstawiają to media. Np.
punkt
widzenia Niemiec na temat Polski jest taki,
że bardzo porównują nasz kraj do Węgier.
B.G.:- Czy swoją przyszłość wiążecie
również z historią?
N.A.:- Ja raczej chcę związać swoją
przyszłość z językami obcymi. Udział w
konkursie był urozmaiceniem mojego życia
licealnego. Dobrze jest dowiedzieć się
czegoś nowego o przeszłości.
A.T.:- Dla mnie to też był epizod życia
licealnego. Lubię historię, lubię słuchać o
różnych wydarzeniach… bo to bardzo
ciekawe, ale nie wiążę z tym mojej
przyszłości. Raczej widziałbym siebie na
jakimś kierunku inżynierskim.
B.G.:- Dziękuję wam za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów w konkursach oraz
ciekawych doświadczeń.

Młodzieżowy Klub Historyczny
W naszej szkole od września działa
Młodzieżowy Klub Historyczny im.
Kazimierza Moczarskiego. Do naszego
klubu należy siedmiu uczniów: Piotr
Knopik, Szymon Kochanek, Wiktoria
Saternus, Zuzanna Kędzia, Natalia
Jelonek, Marzena Czupała i Nina
Augustyniak. Zadaniem klubu jest
przeczytanie dziesięciu książek
historycznych wydanych w tym roku i
nominowanych do Nagrody Historycznej
im. Kazimierza Moczarskiego. Kryteriami
wyboru książki była przystępność dla
młodego czytelnika oraz zgodność
z podstawą programową. Ostatecznie
nasz klub nominował książkę Małgorzaty
F i d e l i s p t . " K o b i e t y, k o m u n i z m
i industrializacja w powojennej Polsce" za jej przystępność oraz ciekawy i nadal
aktualny temat.
18 listopada, naszą szkołę odwiedziła

pani Elżbieta Moczarska- córka
Kazimierza Moczarskiego. Podczas
spotkania członkowie klubu zapoznali się
z ideą konkursu oraz mieli okazję
dowiedzieć się czegoś więcej
o zasłużonych rodzicach pani
Moczarskiej. Podczas spotkania
wyświetlono film o życiu Kazimierza
Moczarskiego oraz pokazano
pamiątkowe zdjęcia.
W dniach 2-3 grudnia uczniowie pojechali
do Warszawy na spotkanie klubów z całej
Polski. Tam wspólnie z przedstawicielami
innych młodzieżowych klubów
historycznych wytypowano do pierwszej
nagrody książkę Timothy’ego Snydera pt.
"Czarna ziemia". Książka nominowana
przez klub z naszej szkoły zajęła 2
miejsce. Po obradach odbyło się
spotkanie z Alexandrą Richie- laureatką
Nagrody Historycznej im. Kazimierza
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Moczarskiego w 2015 roku.
Opowiedziała ona o swojej książce pt.
"Warszawa 1944. Tragiczne powstanie".
Podczas spotkania uczestnicy
dowiedzieli się jak wyglądała praca nad
książką i skąd wziął się pomysł na jej
napisanie. Młodzi historycy mieli wiele
pytań - między innymi o podejście
obcokrajowca spoza Europy do historii
Polski. Spotkanie prowadził Piotr
Lipiński. Następnego dnia odbyły się
warsztaty badawcze historyka i reportera
z Anną Machcewicz i Piotrem Lipińskim.
Były to bardzo interesujące spotkania
podczas, których uczniowie dowiedzieli
się jak wygląda praca tych ludzi.
Wyjazd do Warszawy był
podsumowaniem całej pracy naszego
klubu. Uczniowie dowiedzieli się wielu
ciekawych informacji, a przy tym mieli
okazję zobaczyć stolicę.
Natalia Jelonek
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Wręczono naszą nagrodę!
„Naszą”, czyli Młodzieżowych Klubów
Historycznych im. Kazimierza
Moczarskiego, do których należą uczniowie
ZSP w Zawadzkiem. 9 grudnia 2016 roku
w Warszawie przedstawiciele Fundacji im.
Kazimierza i Zofii Moczarskich oraz jury
konkursu na najlepszą książkę historyczną
roku 2016 ogłosili swój werdykt. Zwycięzcą
w kategorii „dorosłej” nagrody została praca
profesora Andrzeja Nowaka z Uniwersytetu
Jagiellońskiego pt "Pierwsza Zdrada
Zachodu. 1920 - zapomniany
appeasement", wydana przez
Wydawnictwo Literackie z Krakowa.
Wyboru dokonało jury w składzie prof. dr

hab. Henryk Samsonowicz
(przewodniczący), dr Adolf Juzwenko, prof.
dr hab. Jan Kofman, dr hab. Andrzej Kunert,
Tomasz Łubieński, dr Tomasz Makowski,
dr hab. Daria Nałęcz, Piotr Nehring.
„Naszą”, nagrodę młodzieżową
otrzymała publikacja znanego już i
nagrodzonego w „dorosłym” konkursie,
profesora z Yale, Timothy Snydera. Tym
razem było to niejako pokłosie słynnych
„Skrwawionych ziem” (wydawnictwo Świat
książki, 2012) - „Czarna ziemia. Holocaust
jako ostrzeżenie”, wydane przez
wydawnictwo „Znak”, również z Krakowa.
Młodzież o swojej nominacji

zdecydowała już 2 grudnia na spotkaniu
Klubów w Warszawie, ale ujawniać jej nie
mogliśmy aż do oficjalnego ogłoszenia
werdyktu. Uczniowie z ZSP w Zawadzkiem
również brali w tym udział. Co prawda
optowaliśmy za nagrodą dla Małgorzaty
F i d e l i s ( „ K o b i e t y, k o m u n i z m
i industrializacja w powojennej Polsce”,
przeł. Maria Jaszczurowska, W.A.B.
Warszawa), ale zostaliśmy przegłosowani .
Nic to – książka Snydera też nam się
podobała. Tym bardziej, że jest to straszliwe
memento. I ktoś, kto chce kogoś wypędzać,
ustawiać na baczność, zmuszać, albo
nienawidzić, to niech sobie poczyta.

Historia Bliska – nieodkryta,
nieopowiedziana, niewysłuchana… C.D.
Co roku grupka uczniów z naszej szkoły
z inicjatywy dr Arkadiusza Barona startuje w
konkursie „Historia Bliska – nieodkryta,
nieopowiedziana, niewysłuchana…”
i zdobywa wyróżnienia. Nie inaczej było
w tym roku – dwie grupy uczniów mogą
poszczycić się zajęciem pierwszego
i drugiego miejsca w tym konkursie.
Pierwszy zespół w składzie: Helena
Wajrauch, Kamila Orłowska i Kamil Opas
zdobył najwyższe miejsce na podium za
pracę „Michał Ziaja (1895–1941)”, która
pokazuje dramatyzm losów Polaków na
Śląsku, przez historię polskiego działacza,
uczestnika powstań śląskich - żołnierza
Wehrmachtu, skazanego na śmierć za
dezercję. Jego nazwiskiem nazwano ulicę
w naszym mieście, co zainteresowało
uczniów i postanowili przedstawić jego
sylwetkę. Informacje pozyskiwali od
zamieszkałych tam ludzi oraz nawiązali
kontakt z niemiecką organizacją WAST
w Berlinie, gdyż dowiedzieli się, że Michał
Ziaja został tam ścięty.
Drugi zespól w składzie: Wiktoria Saternus,
Nina Augustyniak, Szymon Kochanek
i Maksymilian Polis zdobył drugie miejsce
za pracę „Śladami pracy przymusowej
w Zawadzkiem w okresie II wojny

światowej”. Opowiada ona o losach jeńców
z okresu wojny, którzy znaleźli się na terenie
naszego miasta w obozie, którego
pozostałości można dostrzec za Kościołem
św. Rodziny. Do dziś są tam podmurówki
pod baraki, w których mieszkali jeńcy.
Wiemy, że przymusowo pracowali w hucie
I - jak to bywało w obozach - mieli ciężkie
warunki do życia. W celu zebrania
informacji do pracy konkursowej grupa
odwiedziła Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu
i pozyskała z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dzięki prof. Joachimowi Szulcowi,
niezbędne zdjęcia satelitarne,
z komputerowo zdjętą szatą roślinną terenu
obozu. Dużo materiałów pochodzi również
z naszych szkolnych zbiorów muzealnych.
W zeszłym roku szkolnym te grupy również
brały udział w poprzedniej edycji tego
konkursu, lecz w nieco innych składach.
Wtedy również nie obyło się bez wyróżnień.
Praca pt. „Chłopiec z Ozimka i jego
amerykański sen” zdobyła drugie miejsce.
Zespół reprezentowali: Nina Augustyniak,
Wiktoria Saternus, Szymon Kochanek,
Adam Trojok, Szymon Lizurej, Maksymilian
Polis pod opieką dr Arkadiusza Barona.
Było wręcz pewne, że wystartujemy po raz
drugi z większym doświadczeniem i jeszcze
większymi chęciami, czego dowodzi nasza

tegoroczna praca – mówi jeden
z reprezentantów grupy. Praca nad
naszymi projektami miała miejsce przed
wakacjami, a na ogłoszenie wyników trzeba
było czekać aż do października. Okazało
się, że tym razem obydwa zespoły zostały
zaproszone na galę finałową, która odbyła
się w Warszawie 21 października. Tam
ekipy odebrały nagrody pieniężne i spędziły
miło czas w naszej stolicy. Jest to jeszcze
większą motywacją do startu w następnej
edycji, która rozpoczyna się już w styczniu
2017 r.
Będziemy również chcieli zaprezentować
nasze prace mieszkańcom naszej gminy,
bo ta historia dotyczy w szczególności jej
terenów.
Jak można zauważyć w stosunkowo
małej szkole dzieje się naprawdę wiele.
Jeśli są chęci i warunki to można dokonać
praktycznie wszystkiego. Bardzo
zachęcamy do uczestnictwa w różnego
rodzaju konkursach, bo jest to wielką
s a t y s f a k c j ą g d y c o ś o s i ą g n i e m y.
Zapraszamy również młodszych –
koleżanki i kolegów z gimnazjum do
podjęcia nauki w ZSP, aby sami przekonali
się jak wiele w naszej szkole można
osiągnąć.
Maksymilian Polis
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Gminne Forum Wymiany Myśli
Podatki gminne 2017
Radna Mańka-Kulik podniosła sprawę
podwyżki podatków gminnych na
nadchodzący rok przegłosowanych na
ostatniej sesji Rady Miasta: W poniedziałek
odbyła się sesja. Chciałabym Państwu
przekazać jakie decyzje zapadły, bo tak mi
się zdaje, że te wiadomości do Państwa
trafiają z dużym opóźnieniem.
1. Otrzymaliśmy propozycje Burmistrza dot.
wzrostu podatków. Niestety uchwała
Burmistrza została przegłosowana ( z
jednym wyjątkiem dot. podatku od
budynków pozostałych, np. garaże, gdzie
podwyżka nie została przez RM
zaakceptowana). Piszę niestety, bo jestem
zdania, że podniesienie podatków na rok
2016 a teraz na rok 2017 to przesada.
Marek Kaczka złożył słuszny wniosek, aby
nie podwyższać podatków. Wniosek
przepadł, poparły go tylko 3 osoby. Nie
rozumiem dlaczego Burmistrz proponuje
znowu podwyżkę. Moim zdaniem nie ma
takiej presji, aby te podatki podnosić.
Co roku od poprzedniej kadencji są
wypracowywane wolne środki
(oszczędności) na inwestycje realizowane
w roku przyszłym. Na rok 2017 też są.
Co prawda w dużej mierze dlatego, że
przetarg na żłobek nie wypalił. No, ale
wolne środki są, z czego bardzo się cieszę,
bo to znaczy, że nad budżetem jeszcze się
panuje. Tak więc podatki, które dotyczą
bezpośrednio mieszkańców niestety znowu
w górę. Kilka pozycji (np. podatek od
gruntów pod wodami, czy tez od budynków
w których prowadzi się przychodnie,
gabinety lekarskie) ) ulegnie obniżeniu w
stosunku do roku 2016, ale tylko dlatego, że
mieliśmy podatek wyższy niż stawki
maksymalne według Ministra Finansów.
2. Na szczęście taryfa zaproponowana
przez Zarząd ZAW-KOMU za ścieki ulegnie
obniżeniu o 0,20 zł za m3 na rok 2017.
Woda natomiast zdrożeje o 0,04 zł za m3.
W sumie łączna opłata za wodę i ścieki
ulegnie obniżce o 0,16 zł w roku 2017. To
akurat dobra wiadomość.
3. Na sesji radni podjęli uchwałę
popierającą stanowisko Związku Gmin
Śląska Opolskiego dot. wyrażenia
sprzeciwu wobec likwidacji gimnazjum
przez rząd. Uchwała przeszła większością
głosów, ja pod tym stanowiskiem się nie
podpisuję ponieważ z wielkim utęsknieniem
czekam na chwilę, gdy te gimnazja
wreszcie przestaną istnieć i wróci 8 letnia
szkoła podstawowa.
Wschodnie odnogi ul. Paderewskiego
Szanowny Panie Burmistrzu, proszę
o informację odnośnie aktualnego statusu
i zaawansowania działań związanych
z wykonaniem nawierzchni wschodnich
odnóg ul Paderewskiego. Z góry dziękuję
i pozdrawiam. To pytanie zadał A.ll, ale
z pewnością temat interesuje nie tylko jego,
ale także i innych mieszkańców
wspomnianego terenu. Pracownik urzędu,
Remonty-bb poinformował, że na dzień
dzisiejszy Gmina jest w posiadaniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
umożliwiającej przeprowadzenie
przedmiotowej inwestycji w nadchodzącym
roku budżetowym. Co tłumacząc z
polskiego na polski prawdopodobnie
oznacza, że te drogi mogą zostać

wyremontowane w przyszłym roku. A.ll
dopytuje, czy wiadomo kiedy ruszy
procedura przetargowa? Remonty-bb
odpowiada: Na dzień dzisiejszy nie została
ustalona data wszczęcia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego.
Dokumentacja więc jest, ale przetargu na
roboty nie ogłoszono i na razie nie
wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony.
Remont przejazdu w Kielczy
W Kielczy wyremontowano przejazd
kolejowy. Informacja na ten temat pojawiła
się nawet na stronie internetowej miasta,
jednak dopiero w dniu zamknięcia
przejazdu. Sprawę wychwycił Skinny, który
twierdzi, że takie przekazywanie informacji
nie przystoi dzisiejszym czasom: bardzo
proszę o usprawnienie terminu wstawiania
ogłoszeń na stronie Zawadzkie.pl. Kwestia
dotyczy większości ogłoszeń
informacyjnych w przeszłości. informacja
dotycząca blokady drogi na przejeździe w
Kielczy została na stronie opublikowana w
dniu rozpoczęcia remontu. Jeśli już
informować mieszkańców o utrudnieniach,
to tak aby mieli czas przemyśleć problem i
odpowiednio na niego zareagować. W tym
przypadku zorganizować sobie objazd.
Stojąc przed barierka informująca
o robotach drogowych wiadomość na stroje
staje się zbędna i budzi negatywne reakcje.
Z góry dziękuję za zainteresowanie
problemem. Nietrudno nie przyznać
Skinnemu racji, takie informacje mają sens,
jeśli udzieli się ich z odpowiednim
wyprzedzeniem. Urzędnicy z gminy mają
jednak w tym wypadku usprawiedliwienie:
W związku z Pana prośbą o usprawnienie
dotyczące terminu zamieszczania
o g ł o s z e ń n a s t r o n i e
http://www.zawadzkie.pl informuję, że
staramy się zamieszczać wszelkie
informacje dla mieszkańców naszej gminy
o przewidywanych utrudnieniach w ruchu
drogowym niezwłocznie po otrzymaniu
takiej informacji, a w przypadku
podejmowanych działań przez gminę
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
mieszkańcy mieli czas na przeanalizowanie
sytuacji i dostosowanie się do zmian.
Natomiast sprawa dotycząca czasowego
zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 901 w Kielczy dotarła
do tutejszego urzędu w piątek 25.11.2016 r.
o godz. 11:17 i niezwłocznie podjęto kroki
zmierzające do poinformowania
mieszkańców o utrudnieniach, tj.
zamieszczono informację na stronie
internetowej gminy oraz poproszono
Proboszczów tutejszych parafii
o odczytanie informacji mieszkańcom. Tyle
Remonty-bb. Czyli reakcja naszego
urzędu była bardzo szybka, a zawalił kto
inny. Autorowi pytania taka odpowiedź
wystarczyła, jednak niezależnie do tego,
gdzie popsuła się machina przekazująca
informacje fakt pozostaje faktem,
a spóźniona informacja po fakcie nie tylko
nie spełnia swego zadania, ale istotnie
budzi negatywne reakcje.
Ulica Kolejowa w Żędowicach
Panie Burmistrzu czy są jakieś realne
szanse na remont tej ulicy ? może by tak
Burmistrz zobaczył jak tam wygląda
tragedia. To niemal wołanie o ratunek

13

dobiega z Żędowic od pitero. Na razie
odpowiedzi na to pytanie brak, ale pytanie
jest bardzo świeże, zobaczymy, czy i kiedy
pojawi się odpowiedź.
Oświetlenie świąteczne
Idą święta, idą, są już coraz bliżej. Ich
atmosfera coraz bardziej udziela się
mieszkańcom. Choinka już przystrojona,
kolorowe lampki wieczorem rozświetlają
miasto. W tym kontekście smerfetka
przypomina, że miała być przeprowadzona
w tej sprawie ankieta. Witam panie
burmistrzu miała się ukazać ankieta na
temat dodatkowego oświetlenia ulicznego
miały ulice powalczyć o takie oświetlenie i
gdzie ta ankieta ulica 1 Maja by chciała takie
oświetlenie dodatkowe niech pan umieści
taką ankietę na forum lub na stronie gminy
zawadzkie lub sonda sms czekamy na
odpowiedz. No i niestety na to pytanie
odpowiedzi się nie doczekaliśmy,
a czekamy na nią od 14 listopada.
Co dalej ze żłobkiem?
Tumieszkam, tak przedstawił się kolejny
uczestnik naszego forum. Zafrapował się
planowanym otwarciem nowego żłobka
przy ul. Powstańców Śl.: Witam. Chce
dowiedzieć się co dalej z planowanym
otwarciem nowego żłobka na ul.
Powstańców Śląskich? Istotnie, taki pomysł
powstał, by byłe przedszkole przerobić na
żłobek. Trochę informacji udzielił na forum
oswiata (prawdopodobnie pracownik
urzędu), który napisał: Dnia 12 sierpnia
2016 r. został ogłoszony przetarg
nieograniczony na zadanie: „Przebudowa
wraz ze zmianą sposobu użytkowania
budynku socjalno-biurowego przy ulicy
Powstańców Śląskich 1 na działce o nr
ewid. 579/3 w Zawadzkiem na
Przedszkole”. Do dnia 29 sierpnia 2016 r.
do godz. 10-tej nie wpłynęła żadna oferta,
co skutkuje unieważnieniem
przedmiotowego postępowania. W związku
z powyższym Burmistrz zdecydował, aby
wznowić procedurę przetargową na
początku 2017 roku i sięgnąć po środki
zewnętrzne w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w edycji
2017. Pozwoli to na zwiększenie zakresu
zadania o termomodernizację całego
obiektu oraz zagospodarowanie terenu
przyległego do budynku w postaci parkingu
i mini placu zabaw dla dzieci.
Wątpliwości, czy koniecznie trzeba
przerabiać przedszkole na żłobek wyraził
kugog, który dopytuje: Przebudowa
z przedszkola na żłobek? Czy to
konieczne? Czy nie można tego załatwić
tzw. "małym budżetem"? Pozdrawiam
Temat podsumował burmistrz, który
napisał, że o tematu wrócimy zaraz na
początku nowego roku. Mam nadzieję,
że wtedy będą chętni do przystąpienia
do przetargu. Pozdrawiam. Nowy Rok tuż
tuż, pora ponownie zastanowić się nad
przyszłością przedszkola. A co wy o tym
sądzicie?
Napisz do nas
Chcesz zabrać głos w dyskusji? Wejdź na
w w w. f o r u m . z a w a d z k i e . p l i n a p i s z
co myślisz. Napisz maila
na gazeta@zawadzkie.pl, tradycyjny list na
adres Zawadzkie, ul. Dębowa 13.
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Sobota w rytmach turystycznej piosenki
Nagrodę publiczności przyznano zespołowi PG Kolonowskie za
dowcipną piosenkę o specyficznej modzie górskiej
„Babka
w klapkach”. Rada Rodziców przy PG Kolonowskie jednogłośnie
obdarowała pluszowymi nagrodami drużynę z ZSS Kadłub za
niezwykle żywiołową interpretację piosenki i wciągnięcie całej
publiczności do wspólnej zabawy. Podobną opinię miały
przedstawicielki SKKT PTTK przy PG Kolonowskie, które
nagrodziły małymi upominkami Kamila Solę, Sebastiana Boka
z ZSS Kadłub oraz Natalkę Stranc z PSP Zawadzkie, która
zachwyciła wszystkich pięknym głosem. Świetną oprawą festiwalu
w prawdziwie „opolskim stylu” były mocne uderzenia werbli
w wykonaniu Adama i Krzyśka.
Dziękujemy współorganizatorom i sponsorom,którzy po raz 14-ty
umożliwili organizację tej pięknej imprezy.

Grudniowa sobota ,na dworze szaro, smutno i sennie, ale jest
miejsce wypełnione gwarem, śpiewem, pełne wspomnień o letnich
wędrówkach, blasku ogniska. To
budynek gimnazjum
w Kolonowskiem, które w tym roku gościło w swych progach 160
młodszych i starszych miłośników wędrówek z piosenką, przybyłych
na XIV Festiwal Piosenki Turystycznej, zorganizowany przez
OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem i SKKT PTTK przy PG
Kolonowskie. Rytmy nostalgicznych, ale także radosnych piosenek
w wykonaniu zespołów oraz solistów i duetów z siedmiu szkół gmin
Kolonowskie, Zawadzkie i z Kadłuba, rozgrzały serca gości,
rodziców i młodszych słuchaczy. Gdy jedni się bawili, inni ciężko
pracowali, by wyłonić spośród prezentowanych piosenek te, które
najbardziej wpadały w ucho, najpiękniej zostały zinterpretowane.
Jury ustaliło werdykt:
• w kategorii - szkoły podstawowe ZESPOŁY
- I m – PSP Staniszcze Małe-Spórok
- II m – PSP Zawadzkie
- III m – PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3
• w kategorii –szkoły podstawowe SOLOIŚCI/DUETY
- I m – Natalia Stranc
- II m – Magdalena Springer, Anna Macioł
- III m –Laura Jałowiecka
• w kategorii –szkoły specjalne ZESPOŁY
- I m –Zespół „Tęcza” z ZSS Kadłub
• w kategorii –szkoły specjalne SOLIŚCI/DUETY
- I m – Kamil Sola i Sebastian Bok
• w kategorii –gimnazja ZESPOŁY
- I m – PG Kolonowskie
- II m – PG Zawadzkie
• w kategorii –gimnazja SOLIŚCI/DUETY
- I m – Daria Bajsarowicz i Katarzyna Wacławczyk
- II m – Maria Kwiatek i Klaudia Zaręba

Organizatorzy festiwalu

Festiwal Piosenki i Tańca ,,Kuźnia 2016”
W Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem odbył się XVI
Międzywojewódzki Festiwal Piosenki
i Tańca ,,Kuźnia” pod patronatem
Burmistrza Zawadzkiego.
Do udziału w Festiwalu przystąpili
wykonawcy (soliści i zespoły) w różnych
kategoriach wiekowych .
Prezentacje oceniało profesjonalne Jury w
składzie:
1. Zbigniew Karpiński
2. Sandra Mientus
3. Ewelina Pankiewicz
4. Małgorzata Rabicka
Jury przyznało nagrody w następujących
kategoriach:
1. Kat. Taniec 7-9 lat SOLO
I miejsce: Rozalia Kampa – solistka Zespołu
Mini Entropia
II miejsce: Julianna Bąk - solistka Zespołu
Mini Entropia
III miejsce: Jagoda Wróblewska - solistka
Zespołu Mini Entropia
2. Kat. Taniec 7-9 lat DUET
Wyróżnienie: Martyna Bochynek i Alicja
Mnich ( Zespół Mini Entropia)
3. Kat. Taniec 7-9 lat ZESPÓŁ
I miejsce: Zespół Tańca Ludowego przy
PSP w Byczynie
II miejsce: Zespół Mini Entropia – Formacja
hip-hop

III miejsce : Zespół IMPRESJA przy PSP
w Byczynie
4. Kat. Taniec 10-13 lat SOLO
Wyróżnienie: Karolina Skorupa –PSP
Zawadzkie
5. Kat. Taniec 10-13 DUET
Wyróżnienie: Julia Sucha i Zofia Grzyb
(Zespół Mini Entropia)
6. Kat. Taniec 10-13 lat ZESPÓŁ
I miejsce :Zespół Tańca Ludowego przy
PSP w Byczynie
II miejsce: Zespół ENTROPIA LOKir
Lesnica
III miejsce: Zespół Folklorystyczny
WAL–NAK
7. Kat. Taniec 14-16 lat SOLO
Wyróżnienie: Marta Gola WATAHA LOKir
Leśnica
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8. Kat. Taniec 14-16 lat ZESPÓŁ
Wyróżnienie: WATAHA LOKir Lesnica
W konkursie wokalnym I miejsce zdobył
Patrick Lipok z Szkoły Podstawowej
w Chrząstowicach, wyróżnienie otrzymała
Natalia Stranc – PSP Zawadzkie.
GRAND PRIX Burmistrza Zawadzkiego
zdobyła Aleksandra Urbańska,
reprezentująca Młodzieżowy Dom Kultury
w Kluczborku, za wykonanie piosenki
,,Wieczorny walczyk”.

Organizatorem Festiwalu był Gminny
Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem
oraz Fundacja ,, Przestrzeń”.
GOSiT
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Wieści z Żędowic
Świąteczny nastrój
Dzień 22 grudnia 2016 roku w ZSG w
Żędowicach obfitował w prezenty i
życzenia. Wszyscy uczniowie wraz ze
swoimi wychowawcami i nauczycielami
zasiedli do wigilii klasowych. Przy
zastawionych stołach i dźwiękach kolęd
oddawali się atmosferze nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia. W świąteczny
nastrój wprowadziły wszystkich Jasełka
p r z e d s ta w i a j ą c e h i s to r i ę n a r o d z i n
Dzieciątka. Przedstawienie przygotowali
uczniowie klas drugiej i trzecich szkoły
podstawowej pod kierunkiem
wychowawczyń, które również
zaprezentowali mieszkańcom oraz
przedszkolakom.
Stypendystka
W grudniu 2016 roku uczennica klasy I
gimnazjum ZSG w Żędowicach - Julia
Bryniowska otrzymała stypendium w
ramach projektu ,,Wspieramy najlepszych”.

„Pomóżmy bezpiecznie popłynąć
Barce”
Pod takim hasłem w przedświątecznym
okresie klasa II gimnazjum zorganizowała
zbiórkę darów dla podopiecznych „Barki Kaczorownia” prowadzonej przez ks.
Józefa Krawca pochodzącego z Żędowic.
Uczniowie naszej szkoły chętnie
odpowiedzieli na apel i dzięki ich hojności
zebrano słodycze, żywność i środki
higieniczne, które dnia 21 grudnia
delegacja klasy II gimnazjum zawiozła do
„Barki”. Wszystkim ofiarodawcom bardzo
dziękujemy!

Informacja o zasadach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Osoba ubiegająca się o przydział żywności składa oświadczenie o
dochodach, które jest weryfikowane przez pracownika socjalnego.
3. Artykuły żywnościowe będą wydawane w dniach:
od 17.02.2017 r.
od 17.03.2017 r.
od 19.04.2017 r.
od 18.05.2017 r.
od 20.06.2017 r.
w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem (ul. Dębowa 11).
Osoby, które w ostatnich sześciu miesiącach nie korzystały z
pomocy społecznej proszone są o dostarczenie (do wglądu)
dokumentów potwierdzających uzyskiwany dochód, tj. np. aktualnej
decyzji emerytalno-rentowej, zaświadczenia z zakładu pracy o
wysokości wynagrodzenia (za grudzień 2016 lub styczeń 2017 r.)
albo innych dokumentów potwierdzających źródła i wysokość
dochodów.
Prosimy o zaopatrzenie się w duże i mocne torby lub środki
transportu (paczka dla jednej rodziny może ważyć nawet
kilkanaście kilogramów).
4. W przypadku osób obłożnie chorych lub niepełnosprawnych, w
celu otrzymania skierowania można zgłosić potrzebę u pracownika
socjalnego, który uda się osobiście pod wskazany adres i będzie
miał możliwość na miejscu wziąć wymagane oświadczenie.
Telefon kontaktowy do pracowników socjalnych Ośrodka: (77) 46 22
095 wew. 20, 21 lub 22.

1. Artykuły żywnościowe będą przekazywane w 2017 r. w formie
zestawu złożonego z kilku produktów z poniższej listy:
?
makaron jajeczny,
?
ryż biały,
?
herbatniki,
?
fasola biała konserwowa,
?
powidła śliwkowe,
?
mleko UHT,
?
ser podpuszczkowy dojrzewający,
?
groszek z marchewką,
?
gulasz wieprzowy z warzywami,
?
koncentrat pomidorowy,
?
filet z makreli w oleju,
?
szynka drobiowa,
?
cukier,
?
olej rzepakowy.
2. Osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach
Programu są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej (m.in. bezrobotni, niepełnosprawni, przewlekle chorzy
itp.), których dochód nie przekracza:
• 1.268 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej lub
• 1.028 zł (netto) dla osoby w rodzinie.
Dochód obejmuje kwotę brutto pomniejszoną o zaliczkę na podatek
dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne (oraz ew. płacone
alimenty).
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Daj dymowi popalić!
Jak palić czysto węglem i drewnem?
Nowoczesne kotły podajnikowe spalają węgiel bez dymu. To nie
dzięki doklejonej do nich elektronice, lecz za sprawą
przemyślanego sposobu spalania, który w nich zastosowano. Tę
samą zasadę możesz zastosować w swoim prostym i tanim kotle
zasypowym. Wystarczy lekko zmienić nawyki.
To nic nie kosztuje a oszczędzisz co najmniej 30% opału, mnóstwo
czasu i nerwów.
Poznaj sposoby na spalanie węgla i drewna bez dymu:
• rozpalanie od góry
• oraz palenie kroczące.
Co jest nie tak w "tradycyjnym" sposobie palenia
Większość z nas zna tylko jeden, powszechnie stosowany sposób
palenia. To rozpalanie od dołu. Rozpalasz nieduże ognisko, po czym
na wierzch dorzucasz kolejne porcje opału. Po każdym takim
dołożeniu powstaje mnóstwo gęstego, śmierdzącego dymu i sadzy

ludzie często nie widzą w tym problemu, bo sąsiad spala tyle samo.
Być może proste poprawki w kotłowni i zmiana sposobu palenia
sprawią, że w kieszeni zobaczysz 13. pensję z oszczędności
na opale.
Szukając kotła górnego spalania, pytaj czy można palić w nim
od góry, czy producent słyszał o takiej metodzie a jeśli tak, to czemu
w instrukcji każe nadal kopcić?
Rozpalanie od góry
Najczystszą i najefektywniejszą alternatywą dla tradycyjnego
sposobu palenia jest rozpalanie od góry.

Jak to działa?
Cały trik w rozpalaniu od góry to przeniesienie warstwy żaru z dołu
na górę paleniska. Budowa kotła nie zmienia się, powietrze nadal
płynie spod rusztu ku górze. Jednak teraz żar pomału schodzi ku
dołowi (z równą łatwością jak w paleniu od dołu wędrował ku górze)
a dym wydostający się z warstwy zimnego jeszcze opału musi
przejść przez żar, gdzie ulega praktycznie całkowitemu spaleniu.
Do komina lecą czyste spaliny, a w miejsce dymu powstaje więcej
ciepła.
Na tej samej zasadzie działają palniki w kotłach podajnikowych
i dlatego kotły te spalają węgiel czysto i efektywnie.

— tym więcej, im większą porcję dorzucisz na raz
Co jest nie tak z paleniem od dołu?
Znaczna część opału jest tu zamieniana w dym i wysyłana w komin.
Dym to lotne składniki opału, które stanowią 30% składu węgla i aż
70% składu drewna! Problem ten można minimalizować dokładając
często acz małymi porcjami, jednak jest to zbyt niewygodne.
Przyczyną dla której jest aż tak źle jest fakt, że dokładane paliwo
zawsze ląduje na wierzchu warstwy żaru. Tam jest gwałtownie
podgrzewane przez co lotne składniki gwałtownie odparowują. Gdy
dorzucona warstwa jest cienka (tak że widać przez nią żar pod
spodem), opary te ulegną zapłonowi i nie będzie tragedii. Ale jeśli
na żar wsypiesz dwa wiadra węgla, wtedy brakuje tlenu oraz
temperatury do zapłonu składników lotnych i dym w dużych
ilościach wysyłany jest kominem.
Niedoskonałości palenia od dołu dostrzegano już ponad sto lat temu
i wtedy też wymyślono alternatywne metody umożliwiające
bezdymne spalanie. Dziś stosowane są one m. in. w kotłach
podajnikowych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by tym samym
sposobem palić w starszych kotłach zasypowych.
Ile można oszczędzić paląc bez dymu?
Estetyka i względy ekologiczne to miłe skutki uboczne czystych
metod palenia. Jednak głównym zyskiem z ich zastosowania jest co
najmniej 30% niższe zużycie opału.
Nie myśl palaczu , że wciskam bajkę o perpetuum mobile. Źródło
tych oszczędności jest banalnie proste. Osiąga się je dzięki spaleniu
substancji lotnych zawartych w paliwie (w węglu jest ich właśnie ok.
30%). Kiedy kopcisz, są one w większości wyrzucane w komin, więc
płacisz za nie, ale nie masz z nich większego pożytku. Paląc bez
dymu dostaniesz porcję ciepła niejako gratis.
Nie tylko zły sposób rozpalania powoduje straty na opale. Winne
jest także m. in. powszechne wciąż instalowanie o wiele za wielkich
kotłów. Gdy w jednej kotłowni zbiorą się te wszystkie plagi egipskie,
wtedy sprawność pracy kotła leci na twarz a wydatki na opał potrafią
parokrotnie przekraczać realne zapotrzebowanie. Co najgorsze,

Czy to się sprawdza?
Pozytywne efekty rozpalania od góry potwierdzają setki tysięcy
użytkowników pieców, którzy wypróbowali tą metodę i stosuje ją
z powodzeniem. Nikt nie obiecuje, że od pierwszego razu będzie
pięknie, ale to jak z jazdą na rowerze: gdy nabędziesz wprawy, nie
będziesz żałować.
Metoda rozpalanie od góry jest przebadana i promowana przez
Niemcy, Austrie i Szwajcarię. U nas kolejni polscy producenci
kotłów zasypowych zalecają ten sposób palenia w instrukcjach
obsługi swoich wyrobów.
Opracował z wykorzystaniem
WWW.czysteogrzewanie.pl

materiałów
W. Kuliński
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Rozmaitości
Ciekawostki walentykowe:

Kącik kucharski

- 250 tys. dolarów kosztowała najdroższa walentynka. Była to kartka
z prawdziwego złota, wysadzana szmaragdami i diamentami.
Nadawcą drogocennej walentynki był Arystoteles Onanis,
a adresatką wybranka jego serca - Maria Callas.

Kotlety mielone inaczej
Kotleciki z kalafiorem
Składniki dla 2-3 osób
20 dag kalafiora
10 dag kapusty pekińskiej
30 dag mielonego mięsa wieprzowo-wołowego
1 jajko
3 łyżki tartej bułki
3 łyżki prażonych pestek dyni
1 łyżeczka kminku
1/2 łyżeczki mielonego imbiru
sól, pieprz
bułka tarta do panierowania
tłuszcz do smażenia
Kalafior gotujemy, a następnie lekko rozgniatamy widelcem. Kapustę
kroimy na cienkie paseczki. Mieszamy z mięsem, jajkiem, bułką,
pestkami dyni i przyprawami. Formujemy kotlety, panierujemy je w bułce
i smażymy.
Kotleciki z szynką
Składniki:
500 g mięsa mielonego
3 plastry szynki szwarcwaldzkiej
1 cebula
1 jajko
lubczyk, rozmaryn, sól, pieprz
Do mięsa dodajemy pokrojoną w małe kawałki szynkę szwarcwaldzką,
cebulę, liście lubczyku i rozmarynu. Przyprawiamy solą i pieprzem.
Mieszamy ponownie i formujemy na talerzu obok małe kotleciki.
Formujemy kotlety, panierujemy je w bułce i smażymy.

- Za pierwszą walentynkę uznaje się list miłosny księcia Orleanu,
który w 1415 r., uwięziony w londyńskim Tower, napisał z okazji dnia
św. Walentego list miłosny i wysłał go do swojej żony.
- Pierwszą kobietą, która skusiła się na wysłanie walentynki jest
najpewniej Margery Brews. W 1477 r. do listu do narzeczonego
dołączyła miłosny wiersz.
- Masową produkcję kartek walentynkowych rozpoczęto dokładnie
161 lat temu. W 1848 r. w amerykańskim mieście Worcester panna
Esther Howland założyła pierwszą firmę, która drukowała
walentynki.

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

Ciasto francuskie z oregano i pomidorkami
Składniki:
• 1 rolka ciasta francuskiego
• kilka pomidorków koktajlowych
• małe kulki mozzarelli
• garść świeżych listków oregano (albo bazylii)
• sól morska, gruboziarnista
• świeżo mielony czarny pieprz
• dobra oliwa
Przygotowanie:
Ciasto francuskie rozwiń, następnie pokrój je na prostokąty o wymiarach
ok. 3×12 cm, następnie ułóż je na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Na każdym prostokącie ułóż umyte i osuszone listki oregano
dociskając je lekko do ciasta.
Umyte i osuszone pomidorki pokrój na ćwiartki, następnie ułóż po kilka
cząstek na cieście, mozzarellę podziel na cząstki i ułóż pomiędzy
pomidorkami, następnie całość posyp odrobiną granulowanej soli. Tak
przygotowane przekąski wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200210°C i piecz przez około 14 minut, aż ciasto się przyrumieni. Podawaj
na ciepło lub na zimno, oprószone świeżo zmielonym pieprzem i
delikatnie polane oliwą (niekoniecznie – ciasto francuskie jest
wystarczająco tłuste).

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00
Dzień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

LUTY
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„DOZ Apteka”

Sałatka ze smażonym kurczakiem
Składniki:
• 1 pierś z kurczaka
• 3 łyżki majonezu
• 2 łyżki przyprawy do złotego kurczaka Knorr
• 1 sałata lodowa1 opakowanie sosu sałatkowego Sałatka Cezar 2w1
• 1 pomidor
• 2 łyżki jogurtu naturalnego
Przygotowanie:
Mięso pokrój w paseczki i oprósz przyprawą Knorr. Usmaż na patelni, aż
będzie miękkie i soczyste. Sałatę lodową pokrój w dużą kostkę, a
pomidora w cząstki. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z majonezem i
jogurtem. Połącz wszystkie składniki. Sałatkę podawaj z grzankami
Knorr. Możesz również serwować ją z serem, np. z tartym parmezanem.

17

Krajobrazy Zawadzkiego

Sport
Przed nami rozgrywki II rundy. Przygotowania odbywały się na
własnych obiektach. Zostały rozegrane sparingi z MKS Wieluń oraz
Olimpią Piekary Śl. Obydwa zakończyły się pewnymi zwycięstwami.
Wiadomo jednak, że sparingi mają na celu sprawdzenie aktualnych
rozwiązań taktyczno-technicznych. Wynik jest sprawą
drugorzędną. Trener Łukasz Morzyk jest zadowolony z
przygotowań. Najważniejsze, że wszyscy zawodnicy są zdrowi i
pałają chęcią do gry. Pierwszy bardzo ważny mecz zostanie
rozegrany awansem już 28.01.2017 r. Przeciwnikiem będzie
drużyna MKS Chrzanów, która na inaugurację sezonu 2016/2017
wyraźnie pokonała naszą drużynę. Czas na rewanż. Jest to mecz za
4 punkty gdyż przeciwnik ja widać jest w tabeli tuż za naszą drużyną
( o tym w kolejnym wydaniu KZ).

Piłka ręczna
Mogło być trochę lepiej
W grudniu zostały rozegrane ostatnie dwie kolejki w I lidze
mężczyzn. Nasz ASPR musiał grać w osłabieniu. Szczególnie brak
Patryka Całujka mógł zaważyć na rezultacie w ostatnim meczu z
MKS Kalisz rozegranym przy pełnych trybunach w naszej hali. Ale
rozpoczniemy od wyjazdowego spotkania AZS AWF Biała
Podlaska. Drużyna AZS AWF przed spotkaniem w tabeli zajmowała
przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 6 pkt. W spotkaniu nie
zagrali Patryk Całujek, Paweł Zagórowicz, Mateusz Kaczka, Michał
Morzyk i Denis Hertel. Zastąpić ich musiał nazwany przez NTO
kandydatem na ministra obrony narodowej Sławomir Donosewicz i
po wyrównanym do 40 minuty meczu zdołali pokonać rywala 36:31
(18:16). Na zdobycz bramkową zapracowali: Paweł Swat 8, Łukasz

Łukasza

Całujek

najlepszy

zawodnik

Tenis Stołowy
Została jedna kolejka
Do zakończenia I rundy sezonu 2016/2017 pozostała jedna kolejka.
Podopieczne Marty Lityńskiej spisują się bardzo dobrze. Do 11
kolejki kroczyły od zwycięstwa do zwycięstwa, następnie straciły
punkt z UKS Dalachów remisując 5:5 by wygrać z liderem JKTS
Jastrzębie w jego hali pokonując 6:4. Feralna była 14 kolejka w
której KTS MOKSiR Zawadzkie uległ we własnej hali KTS
Mysłowice 3:7 i przed ostatnim meczem z UKS Huragan Sosnowiec
plasuje się na 2 miejscu. We wcześniejszych meczach drużyna
pokonała kolejno UKS Halembiankę Ruda Śl 6:4, PSK Beskidy
Bielsko Biała 7:3. W meczach tych najwięcej punktów zdobywały
Agata Paszek, Julia Bartoszek, Adrianna Kolczyk i Nicole Zyzik.
Czołówka tabeli przedstawia się następująco:
1. JKTS Jastrzębie Zdrój 14
26
114:26
2. KTS MOKSiR Zawadzkie14
25
102:38
3. KTS Mysłowice
14
23
101:39
4. ULKS Ruch Pniów
14
20
83:57
5. KU AZS AJD II Cz-wa
14
18
74:66
6. UKS Dalachów
14
16
77:63
7. UKS Huragan Sosnowiec14
15
76:64
8. ATS Gliwice
14
15
75:65
W II lidze występuje 16 drużyn

ostatniego

meczu z MKS Kalisz, strzelił 11 bramek, ale niestety
nie wystarczyło to do zwycięstwa.
Całujek 7, Marceli Migała 6, Lesław Kąpa 5, Adam Wacławczyk 4,
Denis Kubillas 3 oraz Patryk Szlensog 2. Po tym spotkaniu drużyna
ASPR z 13 pkt. plasowała się na 7 miejscu. Mogła poprawić lokatę o
2 miejsca, lecz do tego potrzebne było zwycięstwo. W 6 minucie
nasza drużyna prowadziła 5:4, było to jednak ostatnie prowadzenie
w pierwszej połowie. W 20 min. MKS prowadził nawet 5 bramkami
by ostatecznie zakończyć I połowę prowadzeniem 19:17. W II
połowie dwukrotnie doprowadzili do remisów 24:25 i 25:25 mają
kilkakrotnie szansę na prowadzenie, którego nie wykorzystali. Od
48 minuty na parkiecie panowała tylko drużyna gości
systematycznie powiększając przewagę by ostatecznie pokonać
naszą drużynę 34:28. Słabo drużyna zagrała w obronie (było widać
brak Michała Morzyka). W ataku osamotniony był Łukasz Całujek
zdobywca 11 bramek. Nie miał jednak wsparcia w bramkostrzelnych
zawodnikach Marcelego Migały (4 bramki), który nie miał swojego
dnia, czy Pawła Zagórowicza, który nie zdobył żadnej bramki.
Zdecydowanie zabrakło kontuzjowanego Patryka Całujka, który
byłby zagrożeniem z drugiej linii. Pozostałe bramki dla naszej
drużyny zdobyli: Lesław Kąpa 7, Adam Wacławczyk 3, i po 1 Denis
Hertel, Kevin Kubillas i Patryk Szlensog. W tym spotkaniu drużyna
gości wygrała zasłużenie, było jednak kilka spotkań, które winne
zakończyć się zwycięstwami. Drugą rundę rozpoczną ze zdobyczą
13 na 8 miejscu w tabeli. Nie jest źle ale mogło być dużo lepiej.
Końcowa tabela I rundy przedstawia się następująco:
1. Olimpia Piekary Śląskie
13
22
408:357
2. MKS Kalisz
13
19
384:354
3. Czuwaj Przemyśl
13
17
417:387
4. Moto Jelcz Oława
13
17
357:339
5. MSPR Siódemka Legnica
13
14
359:344
6. KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
13
14
378:364
7. KSSPR Końskie
13
14
301:288
8. ASPR Zawadzkie
13
13
391:397
9. MTS Chrzanów
13
12
369:378
10. SPR Tarnów
13
12
385:397
11. KSZO Ostrowiec Św.
13
11
349:353
12. KS Vive II Tauron Kielce
13
10
365:381
13. AZS AWF Biała Podlaska
13
6
345:371
14. UKS Olimp Grodków
13
1
320:429

I runda zakończona
Drużyna męska KTS MOKSiR Zawadzkie aktualnie zakończyła
rozgrywki I rundy. Nasz klub zajmuje pewne miejsce w środku tabeli.
Po zwycięstwach z LUKS MGOKSiR Korfantów 8:6 i STS Gmina
Strzelce Opolskie 8:3 doznała porażki z LZS Żywocice 3:8. Ostatnie
mecze I rundy to zwycięstwa z OKS Olesno 8:5 oraz MKS Sokół
Niemodlin 8:1.Drużyna w tym sezonie występuje w składzie:
Dominik Bartoszek, Jacek Barański, Konrad Kołacha, Maciej
Malecha, Marcin Bula i Leon Kunaszewski.
1. LZS Odra Kąty Opolskie
10
20
80:36
2. LZS Żywocice
10
16
75:43
3. LZS Victoria Chróścice
10
15
73:42
4. KTS Kłodnica Kędz-Koźle
10
11
64:59
5. AZS PWSZ Nysa II
10
10
61:57
6. KTS MOKSiR Zawadzkie
10
10
58:60
7. LUKS MGOKSiR Korfantów
10
8
60:60
8. MKS Wołczyn
10
8
52:61
9. OKS Olesno
10
8
52:64
10. STS Gmina Strzelce Op.
10
4
45:71
11. MKS Sokół Niemodlin
10
-2
13:80

Skat
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Rozegrano 20 turniejów
W mistrzostwach sekcji skata GOSiT Zawadzkie w sezonie 20162017 na planowanych 30 turniejów zostało rozegranych już 20
turniejów. Nadal ton mistrzostwom nadają zawodnicy I ligowych
sekcji Victorii Chróścice oraz gospodarzy GOSiT-u Zawadzkie.
Aktualna czołówka w klasyfikacji po 20 turniejach przedstawia się
następująco:

Krajobrazy Zawadzkiego
1. Marcin Szymski 33824 pkt. 2. Jan Nowak (obaj Victoria
Chróścice) 32104 pkt. 3. Roman Kościelny (Skat Kolonowskie)
30216 pkt. 4. Leopold Dybowski 29907 pkt. 5. Marek Wyszkowski
28938 pkt. 6. Franciszek Świtała (wszyscy GOSiT Zawadzkie)
28885 pkt. 7. Ernest Bryłka (DOKiS Dobrodzień) 28401 pkt. 8. Józef
Waloszek (GOSiT) 28160 pkt. 9. Jan Respondek (DOKiS
Dobrodzień) 28139 pkt. 10. Antoni Świtała 27936 pkt.
Sklasyfikowanych jest 33 zawodników.

uplasował się Andrzej Grabowski (KS Instalbud Jankowice)
z wynikiem 3187 pkt. Z zawodników sekcji GOSiT Zawadzkie
najlepiej spisał się Marek Wyszkowski, który uplasował się na 38
miejscu z wynikiem 2590 pkt. Pozostali zawodnicy sekcji zajęli
następujące miejsca: 118. Józef Waloszek 2149 pkt. 162. Leopold
Dybowski 2004 pkt. 190. Józef Ludwig 1939 pkt. 206. Reinhold
Brysch 1879 pkt. W turnieju ze względów rodzinnych nie zagrał
Antoni Świtała oraz jego brat Franciszek, który był odpowiedzialny
za przygotowanie i nadzór nad jego przebiegiem. Na turnieju
gościliśmy zawodników z województwa pomorskiego oraz
Wielkopolski. Turniej jest kwalifikacją do Indywidualnych Mistrzostw
Polski w roku 2018.
Franciszek Świtała

444 skaciorzy w Hali GOSiT-u

Opolski Związek Skata corocznie jest organizatorem jednego z
dziewięciu turniejów Grand Prix Polskiego Związku Skata.
W ostatniej chwili z uwagi na problemy z lokalizacją zaproponował
zorganizowanie turnieju w Zawadzkiem i zlecił je I ligowej sekcji
GOSiT Zawadzkie mając na uwadze, że już czterokrotnie te turnieje
organizował. Ostatni został rozegrany w 2005 roku. W turnieju
planowanych było nawet 500 uczestników, ostatecznie zagrało ich
444. Turniej rozgrywano systemem 2 x 48 rozdań. Turniej otwarł i na
zakończenie nagrody wręczał Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski. Rywalizacja była bardzo zacięta. Największą
niespodzianką było zajęcie 2 miejsca przez zawodniczkę Piasta
Leszczyny Iwonę Bojdoł, która tylko o 7 pkt uległa zawodnikowi
Asów Żory Bogdanowi Śliżowi, który uzyskał 3275 pkt. Na 3 miejscu

Na zdjęciu Marek Wyszkowski zawodnik GOSiT-u
Zawadzkie (38 miejsce)

Otwarte seminarium kumite z Januszem Harastem
W dniach od 13 do 15 stycznia br. Klub
Karate Nidan był organizatorem
seminarium szkoleniowego
prowadzonego przez Janusza Harasta
posiadacza 8 stopnia Dan w karate
shotokan. Sensei Harast prowadzi klub
Harasuto Łódź, w swojej pracy trenerskiej
wychował medalistów Mistrzostw Świata i
Europy. Był trenerem kadry Polski WKF
w latach 1993-1996 oraz 2006-2010.
Obecnie główny trener kadry Polskiej Unii
Karate Shotokan i Wice prezydent
Światowej i Europejskiej WSF. Głównym
celem seminarium było przygotowanie
zawodników do startów w zawodach
sportowych karate WKF w roku 2017. Na
nasze zaproszenie odpowiedziało wielu
karateków z innych klubów, między innymi
Harasuto Łódź, Budokan Wrocław, Arashi
Legnica, Tora Legnica, Zarzewie Prudnik,
AZS Opole i Nidan Zawadzkie, którzy
wspólnie tworzyli świetną atmosferę na
DOJO. W dwóch grupach uczestniczyło
p o n a d 6 0 z a w o d n i k ó w. W ś r ó d
uczestników byli zawodnicy, którzy
przygotowują się do Mistrzostw Europy
K a r a t e W K F K a d e t ó w, J u n i o r ó w

i Młodzieżowców, które odbędą się w lutym
w Bułgarii. Zarząd i kadra trenerska bardzo
pozytywnie oceniła poziom prowadzenia
zajęć oraz
nowatorskie metody ich
prowadzenia. Wszystkich uczestników
zaprosiliśmy już na kolejne spotkanie w
przyszłym roku. Treningi kata prowadził
Sensei Zbigniew Sworeń 5 dan. Serdecznie
dziękujemy trenerom i zawodnikom za
uczestnictwo oraz instytucjom
i przyjaciołom dzięki, którym udało nam się
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zorganizować to seminarium,
a w szczególności Sensei Januszowi
Harast za wielkie zaangażowanie
i profesjonalizm. Podczas seminarium
odbyła się bardzo miła chwila, Przyjaciel
Klubu Firma Orland wręczyła bluzy
sportowe dla kadry zawodniczej
i trenerskiej, wręczenia dokonali Pan
Łukasz i Jakub Orłowscy.
Zarząd Klubu Karate Nidan

Wizyta w mieście partnerskim

Artykuł, który ukazał się w styczniowym numerze Monitora Polonijnego – czasopisma mniejszości polskiej na Słowacji.

FERIE ZIMOWE
13.02.2017 (poniedziałek)
godz. 9.00, hala sportowa
Gimnazjalny Turniej Piłki Nożnej
godz. 10.00, Centrum Informacji
Turystycznej
Teleranek- Kino dla najmłodszych
godz.12.00-14.00, hala sportowa
bezpłatne korzystanie z siłowni dla dzieci
14.02.2017 (wtorek)
godz.12.00-14.00, hala sportowa
bezpłatne korzystanie z siłowni dla dzieci
15.02.2017 (środa)
godz. 10.00, CIT
Teleranek- Kino dla najmłodszych
godz.12.00-14.00, hala sportowa
bezpłatne korzystanie z siłowni dla dzieci
godz. 16-18:00
„Piłeczka'' turniej dla dzieci 6-7 lat

godz. 17.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci
17.02.2017 (piątek)
godz. 10.00, CIT
Teleranek- Kino dla najmłodszych
godz.12.00-14.00, hala sportowa
bezpłatne korzystanie z siłowni dla dzieci
godz. 17.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci
20.02.2017 (poniedziałek)
godz. 10.00, CIT
Teleranek- Kino dla najmłodszych
22.02.2017 ( środa)
godz. 10.00, CIT
Teleranek- Kino dla najmłodszych
godz. 17.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci

24.02.2017 ( piątek)
godz. 10.00, CIT
Teleranek- Kino dla najmłodszych
godz. 17.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci
Wyjazd do Teatru Śląskiego w Katowicach
Ballada muzyczna - ,,Wujek.81”
cena biletu: 49,00 zł (bilet + przejazd)
kontakt: M. Rabicka, tel: 535 447 453
Ognisko Środowiskowe przy PSP
w Zawadzkiem
od poniedziałku do piątku godz.9.00-13.00
"Warsztaty Taneczne dla przedszkolaków”
Przedszkola dyżurujące –instruktor
Małgorzata Rabicka
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