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Mistrzowie Europy w grze Hobbit
W dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w Hamburgu odbyły się 

pierwsze w 15 letniej już historii gry Hobbit Drużynowe Mistrzostwa 
Europy. Uczestniczyły w nich reprezentacje m.in. Szwajcarii, Anglii, 
Szkocji, Francji, Włoch, Niemiec, Holandii, Belgii czy Hiszpanii. 
Każdy kraj mógł wystawić do dwóch drużyn. Pierwsza drużyna 
Polski - „Polish Hussars” w składzie Adam Sokół, Paweł Kuligowski, 
Jan Spytek, Rafał Potempa, Tomasz Rochatka zajęła pierwsze 
miejsce wygrywając starcia z Belgami, Włochami, Francją, 
Niemcami, drugą drużyną z Polski oraz remisując z drużyną 
Angielską.Więcej na stronie 13.

Na zdjęciu od lewej: Rafał Potempa (Kielcza), Paweł Kuligowski, 
Adam Sokół, Tomasz Rochatka (Kielcza), Jan Spytek.

Pierwsza Komunia Święta
Więcej na stronach 17-18.
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Sesja Rady Miejskiej
W dniu 29 maja 2017 r. odbyła się XXX 

sesja Rady Miejskiej. Program sesji 
obejmował między innymi przyjęcie 
sprawozdania z działalności Gminnego 
Ośrodka Sportu i Turystyki w 2016 r. Rada 
M i e j s k a  p r z e g ł o s o w a ł a  r ó w n i e ż  
następujące uchwały:
1) w  s p r a w i e  z m i a n y  u c h w a ł y  
N r X X V / 2 5 2 / 1 6  R a d y  M i e j s k i e j  
w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.; 
2) w  s p r a w i e  z m i a n y  u c h w a ł y  
N r X X V / 2 5 1 / 1 6  R a d y  M i e j s k i e j  
w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej,
3) w sprawie wyrażenia zgody na 
u d z i e l e n i e  b o n i f i k a t y  o d  c e n y  
nieruchomości sprzedawanej jako lokal 
mieszkalny;
4) w sprawie  p rzyznan ia  do tac j i  
na przeprowadzenie prac przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, położonym 
na terenie miasta i gminy Zawadzkie;
5) w sprawie przyjęcia regulaminu 
korzystania z placów zabaw stanowiących 
własność Gminy Zawadzkie, w tym 
przekazanych w trwały zarząd jednostkom 
podległym;
6) w sprawie nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Zawadzkie (3 uchwały);
7) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla 
Gminy Zawadzkie;
8) w  s p r a w i e  z m i a n y  U c h w a ł y  
N r X X I I / 2 3 5 / 1 6  R a d y  M i e j s k i e j  
w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Zawadzkie. 
Mając na celu uhonorowanie osób za 

zasługi dla społeczności Gminy Zawadzkie, 
Uchwałą Nr XXVII/215/09 Rada Miejska w 
Zawadzkiem  w dniu 30 marca 2009 r. 
przyjęła regulamin nadawania tytułu 
Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie. 
Zgodnie z regulaminem tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Zawadzkie nadawany 
jest osobom, które nie mieszkają na terenie 
Gminy Zawadzkie. Jest on wyrazem 
wyróżnienia i uznania. Tytuł ten nadaje się 
osobom mającym autorytet i uznanie wśród 
lokalnej społeczności, które wynikają 
z efektów osiągniętych w pracy lub 
działalności publicznej na rzecz gminy, 
osobom mającym wybitne zasługi 
w dziedzinie gospodarczej, społecznej, 
kulturalnej, sportowej i oświatowej, 
działających na rzecz poprawy jakości 
życia społeczności lokalnej oraz promocji 
miasta i gminy w kraju i na świecie. 
Do Rady Miejskiej w Zawadzkiem wpłynęły 
następujące wnioski:
- w dniu 11 stycznia 2017 r. wpłynął wniosek 
Burmistrza Zawadzkiego o nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie 
Panu Arkadiuszowi Baronowi,
- w dniu 12 kwietnia 2017 r. wpłynął wniosek 
Burmistrza Zawadzkiego o nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie 
Panu Zbigniewowi Podleśnemu,
- w dniu 5 maja 2017 r. wpłynął wniosek 
Oddzia łu  Zak ładowego Polsk iego 
T o w a r z y s t w a  T u r y s t y c z n o -
K r a j o z n a w c z e g o  „ H u t a  A n d r z e j ”  
w Zawadzk iem o nadanie  ty tu łu  
Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie 
Panu Alfredowi Feliksowi. 
Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie 
przez Zespół Opiniujący.
Do Rady Miejskiej wpłynął również 

wniosek, złożony przez sześciu radnych 
o nadanie Tytułu Zasłużonego dla Gminy 
Zawadzkie Panu Janowi Cieślikowi. Tytuł 
„Zasłużony dla Gminy Zawadzkie” jest 
wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany 
jest za wybitne zasługi dla Gminy 
Zawadzkie:
- osobom, organizacjom, stowarzyszeniom 
i instytucjom, których działania w sposób 
znaczący wpłynęły i  przyczyniły się do 
zaspokojenia zb iorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej,
- osobom, organizacjom, stowarzyszeniom 
i instytucjom, które  swoją działalnością 
zawodową i społeczną szczególnie 
zasłużyły się przyczyniając się do rozwoju, 
p o m n o ż e n i a  d o b r o b y t u  o r a z  
popularyzowania osiągnięć  Gminy 
Zawadzkie.

Regulamin nadawania tytułu Zasłużony 
dla Gminy Zawadzkie został przyjęty przez 
Radę Miejską w Zawadzkiem uchwałą 
Nr XXVII/214/09 w dniu 30 marca 2009 r. 
Mając na uwadze wybitne zaangażowanie 
w działalność oświatową i  wychowanie 
młodzieży Zespół Opiniujący wniosek 
zaopiniował jednogłośnie pozytywnie.
Pozytywnie zaopiniowane wnioski  
upoważniły Przewodniczącego Rady do 
umieszczenia stosownych projektów 
uchwał do porządku obrad sesji.
Ceremonia wręczenia Aktu Nadania 
Tytułów Honorowego Obywatela Gminy 
Zawadzkie oraz Tytułu Zasłużonego dla 
Gminy Zawadzkie odbędzie się na 
uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 
czerwca 2017 r. Sesja odbędzie się o godz. 
17.00 w Kinoteatrze w Zawadzkiem. 

BRM

Gmina Zawadzkie wsparła finansowo kierunek lekarski 
na Uniwersytecie Opolskim

Do grona darczyńców kierunku lekarskiego na Uniwersytecie 
Opolskim dołączyła w dniu 23 maja br. gmina Zawadzkie. 
Na wsparcie infrastruktury dla opolskiej medycyny 20 tys. zł 
przekazał Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski. Wiele 
starostw, gmin i przedsiębiorców dołożyło już swoją cegiełkę na 
opolską medycynę. Na tzw. wkład własny, pozwalający skorzystać 

z 32-milionowej dotacji ministerstwa nauki, opolska uczelnia 
potrzebuje 8 mln. Studia na kierunku lekarskim UO prowadzone 
będą w tym roku akademickim na Wydziale Przyrodniczo-
Technicznym, a od roku 2018/2019 na nowym Wydziale Medycyny 
i Nauk o Zdrowiu. To inicjatywa bardzo ważna dla rozwoju regionu 
i dla przyszłości naszych mieszkańców.
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Uwaga kierowcy. Objazd drogi do Ozimka.

Rozpoczęła się rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z obiektem mostowym w miejscowości Kolonowskie. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Opolu poinformował o zamknięciu części drogi wojewódzkiej nr 463. W ramach rozbudowy przebudowany zostanie most, wzmocniona 
droga oraz powstaną nowe chodniki i pobocza. Odcinek drogi pomiędzy Zawadzkiem a Kolonowskiem będzie zamknięty dla ruchu 
tranzytowego. Jednakże, jak przekazał Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, który dokonał uzgodnień z wykonawcą robót, 
że dojazd do pracy, dostawy towarów, konieczność dojazdu do lekarza będzie umożliwiona. Zakaz poruszania się remontowana drogą nie 
dotyczy mieszkańców, komunikacji publicznej, służb ratowniczych i porządkowych. Kiedy prace się zakończą i sytuacja wróci do normy? 
Planowany termin przywrócenia ruchu na tym odcinku to 31 października 2017 roku. 

Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym
03.07.2017 r. – 14.07.2017 r. Przedszkole Publiczne w Żędowicach  

ul. Strzelecka 17 
17.07.2017 r. – 31.07.2017 r. Przedszkole Publiczne w Kielczy 

ul. Szkolna 1 
 

01.08.2017 r. – 14.08.2017 r.  
 

Przedszkole Publiczne Nr 2 
z Oddziałem Integracyjnym 

w Zawadzkiem 
ul. Paderewskiego 1 

16.08.2017 r. – 31.08.2017 r. 
- oddział żłobkowy  

będzie czynny w dniach:  
01.08.2017 r. – 31.08.2017 r. 

Przedszkole Publiczne Nr 3 
z Oddziałem Żłobkowym 

w Zawadzkiem 
ul. Harcerska 7 
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W Otrokovicach na Igrzyskach Sportowych
         W dniach od 9 do 12 maja bieżącego roku trzydziestoosobowa 
grupa młodzieży z naszej gminy wraz z młodymi sportowcami 
z Węgier, Słowacji i Czech brała udział w zawodach sportowych 
w Otrokovicach w Czechach. Nasza reprezentacja składała się z 22 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem oraz 8 
z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Kielczy. Chłopcy rozegrali 
międzynarodowy turniej piłki nożnej, a dziewczęta tzw. „dwa  ognie”. 
W kolejnym dniu pobytu wszyscy sportowcy rywalizowali 
w konkurencjach lekkoatletycznych - tak jak na prawdziwych 
igrzyskach. Nasi chłopcy spisali się na medal -  i to nie tylko 
w przenośni. Marian Kiwka wygrał bieg przez płotki i bieg na 60 
metrów. Kamil Bednarczuk zdeklasował wszystkich przeciwników w 
biegu na 800 metrów.   W biegu na 150 metrów Dawid Kulik 
z Kielczy uplasował się na drugim miejscu, a Adam Kaczka był 
czwarty na tym dystansie.W skoku w dal Adam Kaczka zajął drugie 
miejsce, a  Kacper Muszkiet był czwarty. W ostatnim dniu byliśmy na 
wycieczce w ZOO w Żlinie gdzie razem z kolegami z innych krajów, 

podziwialiśmy egzotyczne zwierzęta. Ten wyjazd na długo 
pozostanie w naszej pamięci.

Bożena Baranowska
Uczestnicy wyjazdu do Otrokovic:
Julia Bury, Karolina Morzyk, Emilia Klonz, Nikola Hajdun, Katarzyna 
Antoniak, Wiktoria Skorupa, Kamila Ibrom, Anna Ullmann, Maja 
Krawczyk, Nikola Wiśniewska, Paulina Bonk, Nicola Jacheć, 
Paulina Bednarek, Inga Kulik, Laura Chmielorz,
Marian Kiwka, Kamil Bednarczuk, Kacper Muszkiet, Fabian Osak, 
Jakub Miksa, Adam Kaczka, Szymon Pudło, Jakub Nastał, Jakub 
Mikołajczyk, Mateusz Buchwald, Szymon Chrupcała, Radosław 
Starczewski, Dawid Kulik, Tobiasz Adamczyk, Jakub Britner.
Opiekunowie grupy:  Jerzy Gajda, Bożena Baranowska, Dorota 
Malik
Zawody sportowe odbyły się w ramach współpracy gminy 
Zawadzkie z miastami partnerskimi.
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Gmina Zawadzkie pozyskała środki finansowe w ramach 
resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 „MALUCH plus” edycja 2017. W maju 2017 r. w wyniku 
przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę, która przeprowadzi 
remont w budynku byłego przedszkola przy ulicy Powstańców 
Śląskich 1. Przedmiotowy budynek wymaga dostosowania do 
obowiązujących przepisów dotyczących opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3. W zakres inwestycji będzie wchodziło m.. in.: wykonanie 
wiatrołapu, przebudowa podestu i zadaszenia przed wejściem 
g łównym wraz  z  zabudową podnośn ika  d la  osób  
niepełnosprawnych, wykonanie nowych ścianek działowych, 
wymiana starych drzwi, wykonanie nowych podłóg, nowych 
łazienek oraz kuchni, nowych tynków wewnętrznych, malowanie 
ścian, izolacja ścian fundamentowych, docieplenie dachu i ścian 
zewnętrznych z wykonaniem nowych tynków. Nastąpi również 
przebudowa instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, 
wodno–kana l i zacy jne j  o raz  wewnę t rzne j  i ns ta lac j i  
przeciwpożarowej. W wyniku inwestycji powstanie żłobek publiczny 
o powierzchni użytkowej 674,3 m2 pozwalający zapewnić opiekę 
dla 40 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. W 
gminie Zawadzkie istnieje duże zapotrzebowanie na 
funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, a istniejący 
oddział żłobkowy działający przy przedszkolu nie zaspokaja potrzeb 
mieszkańców. Mając powyższe na uwadze uzasadniona jest 
realizacja inwestycji mającej na celu utworzenie nowej instytucji - 
żłobka publicznego. Z zakresu planowanej inwestycji wyłączono 
zagospodarowanie terenu przyległego do budynku z uwagi na 
zmniejszoną kwotę przyznanej dotacji.
Spółka TIGER-BUD S.C. Rafał Lisoń, Mariusz Just 42-700 
Lubliniec, Rusinowice ul. Szpakowa 35 niezwłocznie po podpisaniu 
umowy w dniu 19.05.2017 r. przejęła plac budowy. Zakończenie 
budowy żłobka zaplanowane jest na dzień 30 września 2017 r. 

Podpisano porozumienie 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. 

Zbigniew Białostocki, Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach 
Opolskich podinsp. Bogusław Chrzęstek oraz Burmistrz 
Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Burmistrz Kolonowskiego 
Norbert Koston oraz Wójt Jemielnicy Marcin Wycisło podpisali 
porozumienie w sprawie zakupu samochodu dla zawadczańskich 
policjantów. Już wiadomo, że zakupiony samochód trafi do 
Komisariatu Policji w Zawadzkiem, co pozwoli zwiększyć 
efektywność służby na terenie gminy oraz powiatu strzeleckiego, 
tak ważnej dla każdego mieszkańca.

Powstanie żłobek Przypominamy jak segregować

: kartony, pudełka kartonowe, gazety, czasopisma, 
kolorowe magazyny, katalogi ,  gazetki reklamowe, papierowe 
ulotki, prospekty , zeszyty, stare książki , torebki papierowe, papier 
pakunkowy ,  tekturę falistą.

: reklamówek i worków foliowych , papieru 
kopiującego i kalek, papieru mocno zabrudzonego lub tłustego , 
resztek żywności.
Prosimy zgniatać kartony i pudełka kartonowe. 

: szklane butelki po napojach, słoiki po przetworach, 
pojemniki i naczynia szklane.

: szkła płaskiego (szyb okiennych, luster), naczyń 
ceramicznych, fajansowych, kryształowych i porcelanowych , 
butelek z tworzywa sztucznego,  żarówek i lamp rtęciowych,  toreb 
foliowych.
Rozbicie szkła grozi rozerwaniem worków. 

 butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu 
PET), kosmetykach i środkach czystości , opakowania 
wielomateriałowe , duże folie opakunkowe, torebki foliowe, puszki 
po konserwach i napojach. 

: części plastikowych nie będących opakowaniami , 
kawałków styropianu , tworzyw sztucznych pochodzenia 
medycznego, innych surowców (elementów drewnianych, 
szklanych itp...).
Prosimy zgniatać opakowania (tworzywa sztuczne, puszki). 

: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (np. 
obierki, łupiny orzechów, resztki warzyw i owoców),  skorupki jaj, 
fusy herbaty i kawy, rośliny doniczkowe, kwiaty, drobne gałęzie, 
trawa i liście .

: ryb, mięsa, wędlin, kości, resztek oleju, 
przetworzonej, gotowanej żywności,  odchodów zwierzęcych, 
artykułów higienicznych (pampersy, podpaski, waciki, itp..). 

NIEBIESKI WOREK - MAKULATURA 

ZBIERAMY

NIE ZBIERAMY

NIE ZBIERAMY

NIE ZBIERAMY

NIE ZBIERAMY

ZIELONY WOREK - SZKŁO (BEZBARWNE I KOLOROWE) 

ZBIERAMY

ŻÓŁTY WOREK - ODPADY SUROWCOWE 

ZBIERAMY:

BRĄZOWY WOREK - BIOODPADY 

ZBIERAMY
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Dzień dziecka
1 czerwca Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz 

Skarbnik Gminy Karina Nowak i Sekretarz Gminy Małgorzata 
Kowalska odwiedzili przedszkola na terenie naszej gminy. Aby 
przedszkolakom umilić ten wyjątkowy dzień burmistrz wręczył na 
ręce dyrektorów przedszkoli kosze z owocami. Maluchy 
zadowolone z wizyty tak niecodziennych gości zaprezentowały 
swoje talenty tańcząc i śpiewając.

II Giełda Staroci 
Giełda Staroci, to targ rzeczy używanych, które poszukują 

nowego właściciela.  To świetna okazja, aby sprzedać, kupić lub 
wymienić niepotrzebne rzeczy zalegające w domach, schowkach i 
garażach. 

Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w giełdzie w dniu 24 
czerwca. Giełda Staroci odbędzie  się na placu przed Centrum 
Informacji Turystycznej (CIT) w Zawadzkiem w godzinach od 10.00 
do 13.00. Każdy chętny będzie miał możliwość sprzedaży lub 
wymiany bezpośredniej niepotrzebnych rzeczy. Udział jest 
bezpłatny. Należy tylko zapoznać się z regulaminem 
organizacyjnym oraz wypełnić formularz zgłoszenia i dostarczyć do 
Centrum Informacji Turystycznej (kinoteatr).  
Wszelkie informacje oraz Regulamin można otrzymać w Urzędzie 
Miejskim w Zawadzkiem i CIT (kinoteatr) w Zawadzkiem.
Zapraszamy.

Przegląd 
„Wiosenne Prezentacje”

W piątek 12 maja 2017 r w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbył 
się kolejny przegląd pod hasłem „Wiosenne Prezentacje”. Po raz 
dziewiąty prezentowały się zespoły taneczne i soliści w kilku 
kategoriach. Nasz Zespół „Żędowianie” w kategorii zespołów 
folklorystycznych zajął I miejsce .

Gratulujemy bardzo serdecznie naszym młodym artystom!
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Z jaką sprawa do jakiego referatu?

Do zadań realizowanych w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy 
w szczególności:
1. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.
2. Prowadzenie spraw związanych z zaznaczaniem 
nieruchomości numerami porządkowymi, nazewnictwem ulic 
i placów, zmianą urzędowych nazw miejscowości i obiektów 
fizjograficznych oraz ich określeń rodzajowych, a także spraw 
związanych podziałem, scaleniem, wymianą, rozgraniczeniem, 
wznowieniem granic i ewidencjonowaniem nieruchomości 
oraz ustalaniem przebiegu granic nieruchomości.
3. Przygotowywanie opracowań i projektów dotyczących 
tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia oraz ustalania granic 
Gminy.
4. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości,  udzielanie bonif ikaty przy 
przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności.
5. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą, użyczeniem i 
trwałym zarządem nieruchomości gminnych.
6. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o 
lokalizacji inwestycjicelu publicznego oraz decyzji o warunkach 
zabudowy.
7. Sporządzanie studium uwarunkowań i  k ierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i sporządzanie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 
dokonywanie ich zmiany oraz wydawanie wypisów, wyrysów i 
zaświadczeń.
8. Ustalanie jednorazowych opłat (rent planistycznych).
9. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
10. Sporządzanie i aktualizacja gminnego programu ochrony 
środowiska oraz okresowych raportów                     z jego 
wykonania oraz sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów o ochronie środowiska.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GRO) 

Adres email Imię i nazwisko pracownika pokój nr telefon 

gro@zawadzkie.pl  Karina Bartoszek 
Kierownik 

300 77 46 23 141 

nieruchomosci@zawadzkie.pl  Justyna Mnich 301 77 46 23 142 

grunty@zawadzkie.pl  Anna Guzy 301 77 46 23 143 

geodezja@zawadzkie.pl  Marian Szymski 302 77 46 23 144 

urbanistyka@zawadzkie.pl  Beata Karlińska 303 77 46 23 145 

rolnictwo@zawadzkie.pl 
ekologia@zawadzkie.pl  

Gabriela Marolna 303 77 46 23 146 

 
11. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz 
wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
12. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i 
promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody.
13. Prowadzenie działań związanych z wycinką, nasadzeniami i 
pielęgnacją drzew oraz krzewów na terenach gminnych oraz 
wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewówz terenu 
nieruchomości, w tym naliczanie i pobieranie opłat za ich usunięcie.
14. Wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie 
terenów zieleni albo drzew lub krzewów, za usuwanie drzew lub 
krzewów bez wymaganego zezwolenia, za zniszczenie 
spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, 
zadrzewień drzew lub krzewów.
15. Kształtowanie komunalnych terenów zielonych.
16. Prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych 
psów na terenie Gminy oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie 
hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.
17. Wydawanie decyzji, na podstawie której zwierzę traktowane w 
sposób niewłaściwy może być czasowo odebrane właścicielowi lub 
opiekunowi.
18. Nakazywanie w drodze decyzji, właścicielowi gruntu 
przywrócenie stanu poprzedniegolub wykonanie urządzeń 
zapobiegających szkodom w przypadku, gdy spowodowane przez 
właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie 
wpływają na grunty sąsiednie.
19. Zatwierdzanie, w drodze decyzji, postanowień ugody zawartej 
przez właścicieli gruntów, ustalającej zmiany stanu wody na 
gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne 
nieruchomości lub na gospodarkę wodną.
20. Inwentaryzacja i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych.
21. Wystawianie zaświadczeń na podstawie przepisów ustawy o 
kształtowaniu ustroju rolnego.

Dostojna Jubilatka
22 maja br. p. Agnieszka Mrugała obchodziła Jubileusz 95. 

urodzin. Pani Agnieszka przez 27 lat pracowała w zawadczańskiej 
hucie.  Doczekała się 2 dzieci, 3 wnuków i 3 prawnuków. Na ręce 
Pani Agnieszki płynęły życzenia zarówno od najbliższych, 
przyjaciół, jak również od władz samorządowych naszej gminy. 
Dostojnej Jubilatce życzymy wielu pogodnych dni, dużo zdrowia i 
niegasnącego uśmiechu.
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Rowerowy Rajd Samorządowców 
W minioną sobotę odbył się w naszej gminie Rowerowy Rajd 
Samorządowców - Szlakami Doliny Małej Panwi.  W rajdzie wzięli 
udział przedstawiciele gmin Ozimek, Dobrodzień, Strzelce 
Opolskie, Jemielnica, Kolonowskie i Zawadzkie. W sumie 60 
miłośników rowerowych wypraw poznawało walory turystyczne i 
ciekawe zakątki naszej gminy.  

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

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Dzień MARZEC 
1.  „Awos3” 
2.  „Śląska” 
3.  „Słoneczna” 
4.  „Vita” 
5.  „Dr. Max” 
6.  „DOZ Apteka” 
7.  „DOZ Apteka” 
8.  „Multifarm” 
9.  „Pro-Pharma” 
10.  „Awos3” 
11.  „Śląska” 
12.  „Słoneczna” 
13.  „Vita” 
14.  „Dr. Max” 
15.  „DOZ Apteka” 
16.  „DOZ Apteka” 
17.  „Multifarm” 
18.  „Pro-Pharma” 
19.  „Awos3” 
20.  „Śląska” 
21.  „Słoneczna” 
22.  „Vita” 
23.  „Dr. Max” 
24.  „DOZ Apteka” 
25.  „DOZ Apteka” 
26.  „Multifarm” 
27.  „Pro-Pharma” 
28.  „Awos3” 
29.  „Śląska” 
30.  „Słoneczna” 

 

o r g a n i z a t o r z y

„XII MAJÓWKI Z RODZINĄ” 

w dniu 14 maja 2017 r.

składają

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

wszystkim ludziom dobrej woli, Zespołowi CARITAS, Radzie Parafialnej, darczyńcom, 

sponsorom za wielkie serce, wsparcie finansowe i materialne oraz wszelką pomoc w organizacji 

festynu a także tym, którzy przyjęli nasze zaproszenie i wsparli ideę naszej majówki.

Której przyświecało motto: „Tylko Życie poświęcone innym, warte jest przeżycia” 

Wszystkim za Wszystko serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

Zespół CARITAS i Rada Parafialna przy Parafii Św. Rodziny

w Zawadzkiem
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W dniach 26-28.05.2017 r. odbyły się 
 Targi Turystyczne „W stronę  słońca”, 

w których wzięli udział przedstawiciele 
naszej gminy. Stoisko przygotowano dzięki 
uprzejmości OROT-u. Opole odwiedziło 
wielu wystawców z różnych zakątków 
świata. Podczas targów odbywały się 
degustacje, pokazy i występy, dzięki którym 
można było zaczerpnąć wiele informacji na 
temat regionu i nie tylko. Pogoda jak co roku  
dopisała, zainteresowanie odwiedzających 
było dosyć duże. 

CIT

w 
Opolu

Targi Turystyczne w Opolu

„MAŁY OPOLANIN”
Przedszkolaki z Kielczy  dobrze znają 

swój region, swoją miejscowość, obyczaje i 
dzieje tej wioski. Wiedzą jednak, że 
mieszkają w Polsce a dokładniej 
w województwie opolskim. Dlatego jak na 
porządnego obywatela przystało poznali 
swoje województwo – dokładniej miasto 
wojewódzkie, czyli Opole. Przedszkole  
w ramach projektu edukacji regionalnej 
pt.”OPOLE, MOJE MIASTO. MAŁY 
OPOLANIN”, stworzyło swój totem oraz 
nazwę grupy, która brzmi „Festiwalowe 
nutki” i podjęło wyzwanie. Już 5 maja 
wybraliśmy się na pierwszą wycieczkę 
poznając genealonogię miasta, zabytki, 
historię, legendy oraz specyfikę Opola. Na 
naszej drodze pojawiło się wiele ciekawych 
miejsc, zaczynając od najbardziej 
popularnej Wieży Piastowskiej poprzez 
okazałą Katedrę, urokliwy Ratusz, stare 
kamienice oraz most nad Odrą. Zwiedzanie 
zwieńczyły warsztaty muzyczne i nauka 
piosenki „MAŁY OPOLANIN”, która dzieci 
nuciły w drodze do domu. Po powrocie 
dzieci stworzyły swój własny reportaż, za 
pomocą kredek przeniosły go na papier, 
tworząc piękną kronikę Opola. W ich małych 
głowach tworzył się obraz teraźniejszego 
miasta z dawną historią w tle. Przyszedł 
czas na zobrazowanie dawnego Opola a co 
za tym idzie, dawnej wsi na której żyli ich 
przodkowie. Na drugą  wycieczkę 
wybraliśmy się do Muzeum Wsi Opolskiej, 
które wprowadziło nas w ciekawy świat 

sprzed wielu, wielu lat. Dzieci ze 
skupieniem słuchały przewodników i tego 
jak kiedyś żyli ich rówieśnicy. Niektórych 
bardzo dziwił dom z jedna izbą, małym 
łóżkiem i świadomością, że obok śpią 
zwierzęta a po podwórku chodziło się boso. 
Może po powrocie do domu, przedszkolaki 
inaczej spojrzą na dom, w którym teraz 
m i e s z k a j ą …  N a j w i ę k s z y m  
zainteresowaniem okazała się dawna 
szkoła, a raczej kodeks ucznia jaki tam 
obow iązywa ł ,  co  d la  p rzysz ł ych  
pierwszoklasistów okazało się dość 
k luczowe. Ze szkolnych ławek z 
uśmiechem na twarzy pomaszerowali na 
warsztaty plastyczne, gdzie mogli wykazać 
się talentem. W dłonie chwycono mazaki, 
kredki i na lnianych torbach powstawały 
charakterystyczne miejsca nowego i 
dawnego Opola. Nie chwaląc się ale, pani 
instruktorce bardzo przypadły do gustu 
niektóre z powstałych dzieł, jednak to oceni 
już jury. Projekt „OPOLE, MOJE MIASTO. 
MAŁY OPOLANIN” miał na celu zbudować 
więź z miejscem zamieszkania naszych 
małych patriotów oraz przekazać historię, 
która w dzisiejszych czasach jest często 
odkładana na „strych”. Gdzie zakurzona, 
zapomniana czeka na gruntowne porządki. 
Zdobyta wiedza oraz poznanie ciekawych 
miejsc tuż  obok przywołuje na myśl znane, 
stare przysłowie : „Cudze chwalicie – 
swego nie znacie”.

Spotkanie 
ze stypendystami

W dniu 22 maja 2017 roku w Sali Orła 
Białego przy Urzędzie Marszałkowskim 
w Opolu, odbyło się uroczyste spotkanie 
Zarządu Województwa Opolskiego 
z zawodnikami, trenerami i działaczami 
sportowymi, którym Marszałek przyznał 
stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia 
sportowe oraz za aktywność na rzecz 
rozwoju i promocji sportu. Siedmioro 
zawodników otrzymało stypendia sportowe 
w kategorii „nadzieje olimpijskie” (w tym 
paraolimpijskie). Są to badmintoniści 
Bart łomiej Mróz i  Marta Bartosz, 
lekkoat letka Barbara Niewiedział ,  
łuczn iczka Karo l ina  Faras iewicz ,  
ciężarowiec Arkadiusz Michalski, a także 
zawodniczki short tracku: Oliwia Gawlica 
i Magdalena Warakomska. Stypendia 
przyznane zostały na sześć miesięcy. 
O p r ó c z  „ n a d z i e i  o l i m p i j s k i c h ”  
Marszałkowskie Stypendia Sportowe 
przyznane zostały 13 zawodnikom 
w sportach nieolimpijskich i 102 w sportach 
olimpijskich. Ponadto 38 zawodników 
i trenerów otrzymało jednorazowe nagrody 
pieniężne za osiągnięcia w trakcie 
zawodów krajowych i międzynarodowych. 
Wśród wyróżnionych stypendystów 
i nagrodzonych w kategorii sportów 
olimpijskich znalazła się zawodniczka 
Klubu Karate Nidan Wiktoria Grejner, która 
w roku 2016 wywalczyła 3 medale na 
Mistrzostwach Europy w Karate, wśród 
nagrodzonych trenerów znalazł się 
Zbigniew Sworeń. Stypendium otrzymała 
również Julia Bartoszek – tenis stołowy i to 
byli jedyni przedstawiciele naszej Gminy.
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Myślisz – nowoczesna szkoła,
Mówisz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Nie szukaj daleko! Wybierz naszą szkołę -  wybierz ZSP w Zawadzkiem!

Dla kolejnego rocznika gimnazjalistów 
nadchodzi czas, aby odpowiedzieć sobie 
na pytanie „Co dalej? Którą szkołę wybrać?” 
Zanim zatem zdecydujesz młody 
człowieku, że to będzie Opole, Strzelce 
Opolskie, czy może jeszcze inna 
miejscowość, zastanów się proszę, czy nie 
warto jednak wybrać nauki w szkole 
położonej w miejscu zamieszkania lub w 
jego pobliżu. Decyzja taka daje wiele zalet. 
Przede wszystkim jest to duża oszczędność 
czasu, który trzeba byłoby przeznaczyć na 
dojazdy (niemałe są też koszty takich 
dojazdów). Nauka „na miejscu” pozwala też 
korzystać z zajęć pozalekcyjnych w 
godzinach popołudniowych, co w 
przypadku dalekich dojazdów jest 
praktycznie niemożliwe. Zyskują na tym 
również rodzice – bliskość szkoły sprawia, 
że mają możliwość częstej, bezpośredniej 
rozmowy z wychowawcą i innymi 
nauczycielami (a nie tylko mechanicznego 
sprawdzania ocen w tzw. e-dzienniku).
Warto też wziąć pod uwagę atuty Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych, wyróżniające 
tę placówkę na tle innych szkół. 
Przypomnijmy zatem tylko niektóre.
1. Jednym z ważniejszych zadań, jakie 
postawili sobie nauczyciele jest dobre 
przygotowanie uczniów do matury 
i egzaminów zawodowych. W ubiegłym 
roku szkolnym matury ustne uczniowie zdali 
w 100%. Zdawalność matury pisemnej w 
liceum wyniosła 94,14%, a w technikum aż 
100%. Natomiast zdawalność egzaminów 
zawodowych w technikum wyniosła 100%! 
Wyniki te są zdecydowanie lepsze niż 
średnia w szkołach powiatu strzeleckiego i 
województwa opolskiego. Cieszy również 
fakt, że wielu absolwentów dostało się na 
wymarzone kierunki studiów, takie jak 
budownictwo, automatyka i robotyka, 
c h e m i a ,  p r a w o ,  g e r m a n i s t y k a ,  
resocjalizacja, fizjoterapia, kosmetologia i 
inne.
2. Innym ważnym zadaniem, jakie stawia 
sobie szkoła, jest dobre przygotowanie 
uczniów do konkursów i olimpiad. Po 
ubiegłorocznym sukcesie w konkursie 
„Historia Bliska”, również w tym roku 
szkolnym udało się zdobyć czołowe 
miejsca. Dwa zespoły uczniowskie pod 
kierunkiem Arkadiusza Barona wywalczyły 
pierwsze i drugie miejsce w kraju (I miejsce 
– Kamila Orłowska, Helena Wajrauch i 
Kamil Opas, a II miejsce – Wiktoria 
Saternus, Nina Augustyniak, Szymon 
Kochanek i Maksymilian Polis). Wiktoria 
Saternus została laureatką bardzo 
trudnego konkursu „Know America”, 
pokonując ponad 600 uczniów z całej 
Polski. Dominik Wandzik i Rafał Wilczek 
zajęli I miejsce w Wojewódzkim Konkursie 

Wiedzy o Żywności i Żywieniu”. Drużyna w 
składzie : Daria Grzeczkowicz, Rafał 
Wilczek, Kamila Borek, Maksymilian Polis i 
Martin Ibrom zdobyła IV miejsce w 
Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej 
Pomocy. Drużyna chłopców wywalczyła IV 
miejsce w Mistrzostwach Województwa w 
piłce ręcznej. To tylko największe sukcesy. 
Łącznie w bieżącym roku szkolnym 
młodzież ZSP w Zawadzkiem uczestniczyła 
w kilkudziesięciu konkursach, olimpiadach i 
zawodach sportowych osiągając laury na 
szczeblu powiatowym, wojewódzkim i 
krajowym. Udział w konkursach i 
olimpiadach biorą zarówno uczniowie 
liceum, jak i technikum oraz szkoły 
zawodowej.
3. Nawet uczniowie z tak małego 
środowiska, jak gmina Zawadzkie są 
widoczni na arenie międzynarodowej. 
Wielk im wyróżnieniem dla dwójki  
licealistów z ZSP w Zawadzkiem, Niny 
Augustyniak i Adama Trojoka, było 
zakwalifikowanie się na międzynarodowe 
obozy historyczne organizowane przez 
Fundację Körbera i sieć europejskich 
obozów historycznych „Eustory”. Nina 
przez tydzień była w Gruzji, a Adam 
p o d r ó ż o w a ł  p o  k r a j a c h  G r u p y  
Wyszehradzkiej (Węgry, Czechy, Polska). 
To wielki sukces – zarówno Nina, jak i Adam 
byli jedynymi uczniami z Polski na obozach, 
na które pojechali. A zakwalifikować się nie 
było łatwo. Wymagało to napisania w języku 
angielskim listu motywacyjnego oraz 
krótkiej formy dziennikarskiej. Cieszy 
zatem fakt, że umiejętności naszych 
uczniów zostały tak wysoko ocenione.
4. ZSP w Zawadzkiem to świetne miejsce 
dla wszystkich, którzy lubią realizować 
się nie tylko na lekcjach. W szkole już 
czternasty rok działa młodzieżowy klub 
„Activa”. Jego członkowie pracują pod 
opieką Danuty Schmidt-Winnickiej. Co roku 
klub organizuje integrację klas pierwszych. 
Warto zauważyć, że w przygotowanie i 
przeprowadzenie tej imprezy angażują się 
nawet alumni klubu. Wolontariusze „Activy” 
zorganizowali również  w szkole akcję 
„Szlachetna paczka”, a z okazji Dni Miasta 
przygotowali i przeprowadzili Quest (forma 
gry miejskiej). Są widoczni nie tylko 
podczas szkolnych imprez i uroczystości, 
ale bardzo często pomagają podczas 
imprez gminnych (Dzień Seniora, 
Charytatywny Bal Kostiumowy dla dzieci i 
młodzieży Zespołu Szkół Specjalnych w 
Zawadzkiem, festiwal „Kuźnia talentów”, 
bieg „W pogoni za bobrem”, bieg „Wilczym 
Tropem”, itp.).  Brali udział również w 
międzynarodowym projekcie „Sport, Spiel, 
Spannung, Spaβ”, pracując wspólnie z 
młodymi ludźmi z Rosji, Niemiec i innych 

rejonów Polski.
W szkole prężnie działa Samorząd 
Uczniowski pod kierunkiem Doroty Nemś. 
Uczniowie organizują szereg happeningów 
(Dzień w Krawacie, Dzień Białej Skarpetki, 
Dzień Odpoczynku dla Zszarganych 
Nerwów, Dzień Kraciastej Koszuli, Dzień 
Gier Planszowych, Dzień Przytulania, itp..), 
cyklicznie organizowane są też takie święta 
jak Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, 
Mikołajki. Samorząd prowadzi również 
sprzedaż pieczonych przez uczniów ciast, 
pozyskując fundusze na swoją działalność. 
Są też liczne jednorazowe akcje – np. 
przeprowadzony eksperyment społeczny 
„Jestem niewidomy, ale nie niewidzialny”, 
czy też akcja „Kartka dla powstańca”. 
Niektóre z akcji przeprowadzanych przez 
Samorząd Uczniowski są filmowane, 
wszystkie są fotografowane, a zdjęcia i filmy 
można zobaczyć na stronie szkoły 
(zspzawadzkie.wodip.opole.pl).
5. Szkoła jest widoczna również 
w środowisku lokalnym, podejmując 
współpracę z samorządem terytorialnym i 
podległymi mu jednostkami. Dobrym 
przykładem takiej współpracy jest 
realizowany przez Agnieszkę Miksę projekt 
„Starsi i młodsi – razem w zabawie i nauce”. 
W bieżącym roku szkolnym rozpoczęła się 
już dziesiąta edycja tego projektu. 
Uczniowie ZSP wychodzą na warsztaty 
p l a s t y c z n o - t e c h n i c z n e  d o  P S P  
w Zawadzkiem, w trakcie których pomagają 
dzieciom z klas 1-3 wykonywać różne 
ozdoby, kartki świąteczne, czy też 
zaproszenia. Co roku uczniowie pod 
k i e r u n k i e m  A r k a d i u s z a  B a r o n a  
przygotowują również dla społeczności 
gminne j  obchody ważnych świą t  
narodowych – Konstytucji 3 Maja i Święta 
O d z y s k a n i a  N i e p o d l e g ł o ś c i .  
W październiku 2016 szkoła była również 
współorganizatorem konferencji dla 
nauczycieli historii, geografii i biologii. 
Dotyczyła ona wykorzystania lokalnych 
zasobów w pracy z uczniem, a udział w niej 
wzięli nie tylko nauczyciele z terenu gminy 
Zawadzkie, ale również z powiatu 
strzeleckiego i województwa opolskiego.
6 .  U c z n i o w i e  m a j ą  m o ż l i w o ś ć  
r e a l i z o w a n i a  s w o i c h  p a s j i  
pozalekcyjnych  –  h is torycznych,  
e k o l o g i c z n y c h ,  g e o l o g i c z n y c h ,  
matematycznych, literackich, sportowych 
i wielu, wielu innych. We wrześniu 2016 w 
szkole rozpoczął działalność Młodzieżowy 
Klub His toryczny im.  Kazimierza 
Moczarskiego. W ramach prac klubu szkołę 
odwiedziła Pani Elżbieta Moczarska (córka 
Kazimierza Moczarskiego). Na początku 
grudnia 2016 przedstawiciele klubu wraz ze 
swoim opiekunem – Arkadiuszem Baronem 
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– wyjechali do Warszawy na spotkanie 
z młodzieżą działającą w tego typu klubach 
w innych szkołach. Możliwości rozwijania 
własnych zainteresowań jest znacznie 
więcej. Uczniowie, którzy mają tzw. „lekkie 
pióro” mogą pisać do reaktywowanej przed 
kilku laty gazetki szkolnej „My o Nas”, 
a pasjonaci matematyki mają możliwość 
doskonalenia swoich umiejętności na 
zajęciach koła matematycznego. Również 
miłośnicy nauk przyrodniczych i medycyny 
znajdą coś dla siebie – w szkole działa 
szkolne koło „Bios” oraz szkolne koło PCK. 
Nie zawiodą się również Ci, którzy lubią 
aktywność fizyczną. Dla nich oferujemy 
zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego 
Klubu Sportowego.
7. Uczymy się nie tylko na lekcjach! 
Nauczyciele organizują różnego rodzaju 
wycieczki dydaktyczne, pozwalające 
aktywnie spędzić czas, a przy okazji wiele 
się nauczyć, czy też utrwalić w praktyce 
zdobyte na lekcjach historii, geografii, 
biologii, czy języka polskiego wiadomości. 
W bieżącym roku szkolnym takie wycieczki 
odbyły się m.in.. do Krakowa, Warszawy i 
Wrocławia. Również wychowawcy klas I 
organizują na początku roku szkolnego 
wyjazdy integracyjne, pozwalające 
uczniom rozpoczynającym naukę w szkole 
na lepsze poznanie się.
8. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie 
uczniów z zespołem Aspergera .  
Uczniowie ci maja prawo do kształcenia 
w szkole ogólnodostępnej.  Kadra 
nauczycielska w naszej szkole jest 
przeszkolona i przygotowana do pracy 
z takimi uczniami. Wiemy jak to robić 
i dołożymy wszelkich starań, aby uczniowie 
z zespołem Aspergera czuli się u nas 
bezpiecznie i mogli z powodzeniem się 
uczyć. 
Zapraszamy zatem do podjęcia nauki 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem. Dla ułatwienia decyzji 
podajemy kilka przydatnych informacji 
o możliwościach nauki w poszczególnych 
typach szkół oraz perspektywach 
zawodowych po skończeniu szkoły. Nasza 
szkoła daje możliwość podjęcia nauki w 3-
letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim 
technikum (w zawodzie technik informatyk 
oraz technik ekonomista) lub w Szkole 
B r a n ż o w e j  I  s t o p n i a  ( k l a s y  
wielozawodowe). 
Dla uczniów, którzy wybiorą naukę w liceum 
oferujemy następujące profile: 
1. Profil politechniczny, którego celem 
jes t  ksz ta ł towan ie  i  pog łęb ian ie  
umiejętności matematycznych, fizycznych i 
informatycznych. Przedmiotami wiodącymi 
są: matematyka oraz fizyka lub chemia (do 
wyboru). Kandydaci dobierają sobie do 
przedmiotów wiodących  inne. Mogą to być: 
fizyka (w przypadku gdy uczeń wybrał już 
chemię), informatyka, chemia (w przypadku 
gdy uczeń wybrał już fizykę) oraz jeden z 
dwóch języków obcych (j. angielski lub j. 
niemiecki). 

W ramach profilu prowadzone będą 
dodatkowe za jęc ia  z  przedmiotu  
„matematyka dla inżynierów”. Program tych 
zajęć, wykraczający poza podstawę 
programową, ma ułatwić uczniom 
późniejsze studia na kierunkach ścisłych. 
Przewidziane są zajęcia wyjazdowe na 
Uniwersytecie Śląskim (Instytut Fizyki 
i Matematyki) oraz Politechnice Śląskiej. 

Profil przygotowuje do podjęcia studiów 
na politechnikach oraz na ścisłych 
k ie runkach  un iwersy teck i ch  (np .  
matematyka, fizyka, chemia, informatyka).
2. Profil humanistyczno – artystyczny, 
skierowany do osób, które  interesują  się 
człowiekiem i wytworami jego kultury 
z jednej strony, ale też do tych, którzy mają 
trudności w uczeniu się przedmiotów 
ścisłych. 

Przedmiotami wiodącymi są: j. polski i 
geografia. Kandydaci dobierają sobie do 
przedmiotów wiodących inne. Mogą to być: 
historia, wiedza o społeczeństwie oraz 
jeden z dwóch języków obcych (j. angielski 
lub j. niemiecki). 

W ramach profilu prowadzone będą 
dodatkowe zajęcia z przedmiotu „teatr i 
literatura”. Program tych zajęć, oparty o 
zajęcia warsztatowe (na miejscu i 
wyjazdowe w teatrach), adresowany jest 
szczególnie do osób uzdolnionych 
artystycznie lub pragnących sprawdzić 
swoje umiejętności w tej dziedzinie. Lekcje 
teatralne oraz artystyczna adaptacja dzieł 
literackich mają podnieść kompetencje 
absolwentów w dziedzinie historii i kultury. 
Chętni będą mogli też uczestniczyć w 
warsztatach historycznych (tworzenie 
projektów historycznych – filmy, artykuły, 
prace konkursowe, rekonstrukcje).  

Ukończenie profilu ułatwi uczniom 
późniejsze studia na uniwersyteckich 

kierunkach humanistycznych (np. filologia 
polska, kulturoznawstwo, filozofia), 
prawnych (prawo i  administracja) 
i społecznych (np. historia, socjologia, 
politologia, dziennikarstwo).
3. Profil pedagogiczno – psychologiczny 
- kierowany do osób zainteresowanych 
przedmiotami przyrodniczo-społecznymi. 
Przedmiotami wiodącymi są:  j. polski oraz 
biologia. 

Kandydaci  dobiera ją sobie do 
przedmiotów wiodących inne. Mogą to być: 
wiedza o społeczeństwie, historia oraz 
jeden z dwóch języków obcych (j. angielski 
lub j. niemiecki). Celem kształcenia w tym 
profilu jest przygotowanie uczniów do 
studiów wyższych na  kierunkach 
humanistycznych, szczególnie na takich jak 
: pedagogika, psychologia,  resocjalizacja, 
praca socjalna, public relations. W ramach 
współpracy patronackiej z Poradnią 
P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n ą  
w Strzelcach  Opolskich uczniowie będą 
mieć możliwość udziału w zajęciach 
z pedagogami i  psychologami,  poznają 
zagadnienia dotyczące opieki, wychowania 
i terapii, zagadnienia dotyczące specyfiki 
pracy pedagoga i psychologa, będą brać 
r ó w n i e ż   u d z i a ł  w  w a r s z t a t a c h  
rozwijających kompetencje społeczne 
potrzebne w przyszłej  pracy. Nasza szkoła 
umożliwia również uczniom nabywanie 
doświadczeń poprzez pracę w uczniowskim 
klubie Activa.
4. Profil turystyczny - uczniowie tej klasy 
uczyć się będą wykorzystywania wiedzy 
geograficzno-przyrodniczej i historycznej 
w przedsięwzięciach o charakterze 
turystycznym. Szczególną rolę odgrywać 
będzie  zainteresowanie skarbami regionu 
opolskiego, a w szerszej perspektywie 
zachęcanie do odkrywania walorów 
przyrody i dziedzictwa kulturowego 
Dolnego i Górnego Śląska oraz innych 
regionów Polski. Dodatkowym atutem jest 
nauka zawodowego języka obcego, 
niezbędnego w przyszłym zawodzie. 
Kończąc szkołę  uczniowie będą się 
posługiwali dwoma językami obcymi, 
co umożliwi im swobodne komunikowanie 
się za granicą. Będą znać walory 
turystyczne regionu, Polski i wybranych 
krajów europejskich oraz orientować się 
w możliwościach dalszego kształcenia 
i perspektywach dotyczących ich pracy 
zawodowej. 
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Przedmiotami wiodącymi są geografia 
i historia. Kandydaci dobierają sobie do 
przedmiotów wiodących inne. Mogą to być: 
wiedza o społeczeństwie, j. polski, biologia 
oraz jeden z dwóch języków obcych 
(j. angielski lub j. niemiecki). 
 W ramach kształcenia przewiduje się 
dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Będą 
to: warsztaty językowe (English in tourism, 
Deutsch im Tourismus), warsztaty 
turystyczne w terenie, wycieczki i rajdy 
krajoznawcze).

Profil przygotuje do studiów na 
kierunkach: geografia, geologia, turystyka i 
r ek reac ja ,  ho te la rs two ,  h i s to r i a ,  
g o s p o d a r k a  p r z e s t r z e n n a ,  
kulturoznawstwo, logistyka, wychowanie 
fizyczne, zarządzanie, kierunki sportowo- 
turystyczne. 
5. Profil medyczny i promocji zdrowia – 
uczniowie wybierający ten profil otrzymują 
możliwość zdobycia solidnej wiedzy 
z zakresu biologii, chemii i innych 
przedmiotów wybranych. Ponadto nabędą 
kompetencje rozpoznawania zagrożeń dla 
zdrowia własnego i innych, rozwijania 
umiejętności podejmowania działań 
profilaktycznych. Dodatkowym atutem 
będzie zdobycie certyfikatu z zakresu 
ratownictwa przedmedycznego.

Przedmiotami wiodącymi profilu są: 
biologia i chemia. Uczniowie będą mogli 
wybrać ponadto dwa inne rozszerzenia 
z następujących przedmiotów: fizyka, 
matematyka, wiedza o społeczeństwie, 
j. polski oraz języki obce (j. angielski lub 
niemiecki). Przewiduje się także zajęcia 
z przedmiotu dodatkowego - podstawy 
wiedzy pedagogiczno- psychologicznej. 
Okresowo prowadzone będą także zajęcia 
specjalistyczne we współpracy z Opolskim 
Oddziałem Okręgowym PCK, Laboratorium 
Analitycznym w Zawadzkiem, Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Opolu.

Profil przygotowuje do studiów na 
kierunkach: medycyna, stomatologia, 
farmacja, pielęgniarstwo, weterynaria, 
ratownictwo medyczne, kosmetologia, 
fizjoterapia, biotechnologia, technologia 
żywienia, psychologia oraz inne kierunki 
oferowane przez uniwersytety rolnicze, 
przyrodnicze i akademie wychowania 
fizycznego.   
Ostateczną decyzję o wyborze profilu 
uczeń liceum podejmuje pod koniec klasy 
p i e r w s z e j ,  p o n i e w a ż  n a u k a  
poszczególnych przedmiotów na tzw. 
poziomie rozszerzonym rozpoczyna się w 
klasie drugiej (nie dotyczy to języków 
obcych, których nauczanie na poziomie 
rozszerzonym rozpoczyna się już od klasy 
pierwszej).
Uczniowie, którzy zdecydują się na 
naukę w technikum mogą wybrać:
1. Technikum informatyczne o profilu 
obróbki cyfrowej obrazu i dźwięku z 
wiodącym język iem angie lsk im  
(przewiduje dodatkowe zajęcia cyfrowej 
obróbki obrazu i dźwięku w zakresie 
korzystania z narzędzi: CorelDraw, 

A d o b e P h o t o s h o p ,  A u t o C A D ,  
AdobePremiere, Blender itp..)
Ukończenie technikum informatycznego o 
tej specjalności daje duże możliwości 
podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie już 
po ukończeniu szkoły średniej oraz 
możliwość kontynuowania nauki głównie na 
k ierunkach ścis łych ( informatyka,  
elektronika, elektrotechnika, automatyka, 
robotyka).

W ramach profilu prowadzone są 
zajęcia m.in.. ze sprzętu komputerowego, 
s y s t e m ó w  o p e r a c y j n y c h ,  s i e c i  
komputerowych, baz danych oraz technik 
programowania. Podejmowane są głównie 
z a g a d n i e n i a  d o t y c z ą c e  b u d o w y,  
konfiguracji i  naprawy komputera, 
zak ładania  s iec i  komputerowych,  
konf iguracj i  urządzeń sieciowych, 
zakładania i zarządzania bazami danych 
oraz programowania w różnych językach 
(JavaScript, PHP, C++, SQL).
Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum 
podzielone jest na teorię i praktykę 
uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i 
umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie 
nauki uzyskuje kolejne kwalifikacje, które 
po ukończeniu szkoły średniej upoważniają 
go do otrzymania tytułu technika 
informatyka.

W czasie nauki istnieje możliwość 
uczestnictwa w zajęciach cyfrowej obróbki 
obrazu i dźwięku, na których uczniowie - 
w y k o r z y s t u j ą c  p r o f e s j o n a l n e  
oprogramowanie narzędziowe -poznają 
najnowsze techniki przygotowywania 
filmów, prezentacji, animacji, grafik 2D i 3D.
2. Technikum ekonomiczne - celem 
kształcenia w tej klasie jest przygotowanie 
przyszłych absolwentów do życia w 
zmieniającym się, współczesnym świecie, 
rzetelnego wykonywania pracy zawodowej 
i  ak t ywnego  funkc jonowan ia  na  
dynamicznym rynku pracy. Technikum 
ekonomiczne przygotowuje również do 
kontynuowania nauki w szkołach wyższych 
- głównie ekonomicznych i handlowych.  

W ramach kształcenia prowadzone są 
zajęcia w zakresie teoretycznym i 
praktycznym. Uczniowie odbywają praktyki 
zawodowe w podmiotach gospodarczych, 
gdzie zapoznają się z rzeczywistością 

rynkową i możliwościami zastosowania 
nabytej wiedzy teoretycznej.
Uczniowie w trakcie nauki zdobywają 
kwalifikacje zawodowe A35 (planowanie i 
prowadzenie działalności w organizacjach) 
i A36 (prowadzenie rachunkowości), które 
po ukończeniu nauki upoważniają do 
posługiwania się tytułem technik – 
ekonomista.

W czasie 4-letniej nauki uczniowie mają 
możliwość uczestnictwa w zajęciach 
d o d a t k o w y c h ,  w a r s z t a t a c h  
rozszerzających wiedzę, olimpiadach 
i konkursach różnego szczebla. Niektóre 
z zajęć prowadzone są przez specjalistów 
z Banku Zachodniego WBK, którego 
zawadczański oddział sprawuje patronat 
nad klasą ekonomiczną.
Trzyletnia Szkoła Branżowa I stopnia 
przeznaczona jest  dla uczniów 
pragnących szybko zdobyć uprawnienia 
do wykonywania konkretnego zawodu.

W szkole branżowej uczniowie kształcą się 
we wszystkich zawodach objętych 
wykazem zawodów dla szkół tego typu. 
Najpopularniejsze w naszej szkole zawody 
to: stolarz, mechanik, fryzjer, sprzedawca.
Nauka w szkole obejmuje przedmioty 
ogólne. Przedmioty zawodowe dla 
poszczególnych specjalności prowadzone 
są na kursach zawodowych, których 
koordynatorem jest Wojewódzki Ośrodek 
D o k s z t a ł c a n i a  i  D o s k o n a l e n i a  
Zawodowego w Kluczborku. Kurs 
zawodowy trwa 4 tygodnie w każdej klasie.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się 
u pracodawców, po podpisaniu umowy 
o naukę zawodu, w charakterze pracownika 
młodocianego. Zajęcia te trwają od 2 do 3 
dni w tygodniu.
Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują 
świadectwo ukończenia szkoły branżowej. 
Na jego podstawie mogą kontynuować 
naukę w Szkole Branżowej II stopnia oraz 
zadają egzaminy kwalifikacyjne na tytuł 
czeladnika w określonym zawodzie. Po 
jego zdobyciu mogą podjąć starania 
o uzyskanie tytułu mistrza.
Uczeń po zakończeniu edukacji szkolno-
zawodowej jest przygotowany do podjęcia 
pracy oraz ewentualnie dalszego rozwoju w 
zależności od upodobań własnych lub 
potrzeb rynku racy.
Gimnazjalisto – czekamy na Ciebie! Więcej 
szczegółów na stronie internetowej szkoły: 
ht tp: / /zspzawadzkie.wodip.opole.p l  
w zakładce „Oferta”. Kontakt ze szkołą: 
ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie, tel. 77 46 
16 430
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Dzień odlotów w ZSP Zawadzkie
Maj to piękny miesiąc, który jest środkiem wiosny - więc także 

czasem, kiedy kwiaty zaczynają kwitnąć, a zwierzęta budzą się do 
życia.  
Dla naszych tegorocznych maturzystów jest to natomiast stresujący 
czas. Czas, od którego w dużej mierze zależy ich przyszłość, plany, 
przyszłe studia, praca… Wszystko zależy od tego jak potoczy się 
maj…
Dnia 28 kwietnia 2017  odbyło się pożegnanie klas maturalnych. 
Przygotowaniem tego dnia zajęli się młodsi uczniowie naszej szkoły. 
Co roku, w ostatni dzień pobytu maturzystów w szkole, 
organizujemy „dzień odlotów”.  Polega on na tym, że każdy z 
uczniów klas trzecich dostaje balon wypełniony helem, z 
przyczepioną do niego spersonalizowaną karteczką (tzn. z 
imieniem i numerem w dzienniku) oraz małą niespodzianką. W tym 
roku niespodzianką był czarny długopis, który ma przynieść 
szczęście podczas pisania matury, ma też być pamiątką tego dnia. 
Samorząd Szkolny nie był obojętny wobec starszych kolegów i 
koleżanek. Jego przedstawicielka w imieniu wszystkich uczniów 
złożyła najserdeczniejsze życzenia maturzystom, podziękowała za 
wspólnie spędzone lata i życzyła dalszych sukcesów w życiu. 

Kamila Borek

XXV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
W sobotę 6 maja pięcioosobowa grupa uczniów reprezentowała 

ZSP w Zawadzkiem w etapie rejonowym XXV edycji Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy. Zawody odbyły się w Opolu. Są organizowane 
przez Zarząd Okręgowy PCK w Opolu.

Uczestnicy mieli do pokonania 4 stacje urazowe oraz stację z 
testem z zakresu pierwszej pomocy. Najważniejszą rzeczą na 
zawodach jest oczywiście praktyczna umiejętność udzielania 
pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach zagrożenia życia i 
zdrowia. Na stacjach urazowych zawodnicy udzielali pomocy np. 
rowerzyście, który zderzył się z pieszym i poszkodowani zostali obaj 
uczestnicy zdarzenia (byli to poszkodowani z wieloma urazami), 
osobie, u której doszło do zatrzymania oddechu, poszkodowanemu 
z podejrzeniem urazu kręgosłupa, czy też osobie  z poparzoną ręką.

Po kilku godzinach zmagań zespół w składzie: Daria 
Grzeczkowicz (klasa 1a), Kamila Borek (klasa 2a), Martin Ibrom 
(klasa 3t), Maksymilian Polis (klasa 2a) i Rafał Wilczek (klasa 1a) 
mógł odpocząć, podzielić się wrażeniami i spostrzeżeniami w 
oczekiwaniu na wyniki. Okazało się, że zostali sklasyfikowani na IV 
miejscu. To dobry wynik, tym bardziej, że w tym roku trzy osoby były 
po raz pierwszy na zawodach. Mimo stresu, który im towarzyszył, 
szczególnie na pierwszych stacjach urazowych, zdobyli nowe 
doświadczenie i umiejętności, które na pewno będą przydatne w 
codziennym życiu. A co najważniejsze - już zadeklarowali, że w 
przyszłym roku też pojadą.

 Opiekun SK PCK – Anna Staś 

Mistrzowie Europy w grze Hobbit
W dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w Hamburgu odbyły się 

pierwsze w 15 letniej już historii gry Hobbit Drużynowe Mistrzostwa 
Europy. Uczestniczyły w nich reprezentacje m.in.. Szwajcarii, Anglii, 
Szkocji, Francji, Włoch, Niemiec, Holandii, Belgii czy Hiszpanii. 
Każdy kraj mógł wystawić do dwóch drużyn. Pierwsza drużyna 
Polski - „Polish Hussars” w składzie Adam Sokół, Paweł Kuligowski, 
Jan Spytek, Rafał Potempa, Tomasz Rochatka zajęła pierwsze 
miejsce wygrywając starcia z Belgami, Włochami, Francją, 
Niemcami, drugą drużyną z Polski oraz remisując z drużyną 
Angielską.
Gra Hobbit to strategiczna gra bitewna- rozgrywka polega na starciu 
dwóch armii dowodzonych przez graczy na określony format 
punktowy, w systemie turowym- każdym modelem można ruszyć się 
raz w ciągu tury, raz strzelić i raz walczyć w bezpośrednim zwarciu- 
do tego dochodzi szereg dodatkowych akcji różnych w zalęzności 
od modeli i armii, co ma istotny wpływ na obieraną taktykę. Gra toczy 
się na blatach o rozmiarach 48 na 48 cali na których znajdują się 
różne obiekty- domy, ruiny, wzgórza lasy itp. Zadaniem graczy jest 
takie poprowadzenie swojej armii aby wypełnić różnorakie cele- 
zabić generała przeciwnika, zająć konkretną część planszy czy 
przedostać się przez szeregi przeciwnika do przeciwległej krawędzi. 
Rozgrywka toczy się w oparciu o zasady tworzone przez brytyjską 
firmę Games Workshop na podstawie twórczości J.R.R. Tolkiena. W 
Polsce aktywnie gra ok 200 osób, co miesiąc organizowane są 
turnieje wliczające się do Ligi Ogólnopolskiej. Najbliższy ośrodek 
skupiający graczy znajduje się w Katowicach, chociaż w samej 
Kielczy obecnie mieszka aż pięciu graczy. 
Więcej informacji na stronie www.mitril.pl

od lewej: Rafał Potempa (Kielcza), Paweł Kuligowski, Adam Sokół, 
Tomasz Rochatka (Kielcza), Jan Spytek

plansza do rozgrywki
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Sukces uczniów ZSG w Żędowicach 
Dnia 28 IV 2017 r. odbył się XXIV Wojewódzki Konkurs 

Gawędziarski „Śląskie Beranie” w Izbicku. Nasi uczniowie świetnie 
się w nim zaprezentowali. W scenkach rodzajowych I miejsce 
zdobyli uczniowie klasy III gimnazjum (scenka „U Haneczki i 
Jorgusia”), a III miejsce -  uczniowie klasy II gimnazjum (scenka „Kaj 
dioboł niy może…”).  W kategorii monologów wyróżnienie Dyrektora 
Muzeum Wsi Opolskiej uzyskał Daniel Guzy  (monolog „Wielko 
miłość”).
Laureaci przywieźli z Izbicka piękne dyplomy i nagrody. Serdecznie 
gratulujemy! Jesteśmy z was dumni!

Co dalej gimnazjalisto?
Zdobywanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz 

dobra  znajomość oferty edukacyjnej - to podstawa trafnego wyboru 
przyszłej szkoły. Aby sprostać tym wymaganiom, uczniowie ZSG 
w Żędowicach uczestniczą w wielu działaniach mających na celu 
ułatwienie podjęcia trafnej decyzji edukacyjnej. 
Gimnazjaliści biorą udział w projektach i warsztatach z zakresu 
doradztwa zawodowego, wyjeżdżają do szkół ponadgimnazjalnych, 
zakładów pracy, uczestniczą w Targach Edukacyjnych.  W ostatnim 
czasie odwiedzili technikum leśne w Brynku, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Zawodowego w Strzelcach Opolskich, spotykali się 
z przedstawicielami różnych szkół ponadgimnazjalnych w naszym 
regionie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Targi Edukacyjne 
w Opolu i Strzelcach Opolskich. Mamy nadzieję, że zaproponowane 
przez szkołę działania zainspirują młodzież do własnych 
poszukiwań, rozwijania talentów, aktywności i pomogą w wyborze 
przyszłej drogi zawodowej. 

Sukcesy gimnazjalistki
Martyna Tomala, uczennica klasy IIG Zespołu Szkolno 

Gimnazjlanego w Kielczy,  wzięła udział w II etapie Konkursu Języka 
Angielskiego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół, organizowanym 
przez V Liceum Ogólnokształcące w Opolu, dla najlepszych 
gimnazjalistów naszego regionu. Była to już 9 edycja w/w konkursu, 
w którym do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, po 
uzyskaniu 75% punktów w etapie I. Martyna uzyskała wymaganą 
liczbę punktów co pozwoliło jej zmierzyć się z zadaniami 
wykraczającymi poza program nauczania gimnazjum, w etapie 
finałowym w Opolu gdzie również uzyskała bardzo dobry wynik. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Martyny. 

Czytamy? Czytamy!
zytasz? Czytaj! Czytanie zbliża:)
abierze cię księga w światy nieznane,
... przestanie ci słów brakować, bo język wzbogaci.
ylko poszukaj właściwej, takiej w sam raz dla siebie, 
 nigdy się nie zawiedziesz.
ądrze cię w tajniki życia wprowadzi, na
ednej przygodzie nie poprzestanie,
mocji dostarczy, wzruszy,
trachu szczyptą doprawi,
obie czas umili, jeśli jej na to pozwolisz.
chem jest swoich czasów. Ech...
olem książkowym być- to nie grzech:)

1 czerwca do ZSG im. Wincentego z Kielczy na zaproszenie 
pani B. Saternus zawitali niecodzienni goście. Najpierw nasza 
urocza bibliotekarka wyczarowała na szkolnym korytarzu rój 
książkowych molików. Skuszone wystrojem sali gimnastycznej 
nieśmiało się doń zakradły i na krzesełkach zasiadły. W oczekiwaniu 
na niespodziankę wgryzały się w książkowe stronice. Wreszcie pani 
bibliotekarka wraz z panią dyrektor uchyliły rąbka tajemnicy. Na 
początek uraczono moliki ucztą czytelniczą, fragmenty książek 
czytali uczniom i przedszkolakom pan burmistrz M. Stachowski oraz 
panie C. Cieślik i J. Spałek.  Później na szkolnej scenie sztukę 
o szewczyku Stefanie wystawiła grupa teatralna Faska pod 
kierunkiem pani E. Szpiech. Podziwialiśmy nie tylko grę młodych 
aktorów , ale i misternie wykonane lalki. Ku radości kibiców piłki 
nożnej pojawili się na sali gimnastycznej piłkarze, którzy 
zaprezentowali uczniom nie tylko umiejętności  sportowe, ale 
i artystyczne. Nie zapomniano oczywiście o czymś dla ciałka, 
w końcu nie samą strawą duchową człowiek żyje. Moliki książkowe 
z radością przyjęły słodki upominek na Dzień Dziecka. Pani 
Bronisławie serdecznie dziękujemy, że po raz kolejny w tak ciekawy 
sposób włączyła nas w ogólnopolską kampanię czytania.           IZA
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Gminne Forum Wymiany Myśli
Mostek będzie rozebrany?
W ostatnim czasie nasze gminne forum 
wyraźnie przycichło. Dyskusja siadła, 
tematów jakby mniej trochę, czy to oznaka 
znudzenia? A może większość lubi czytać 
zamiast pisać? W minionym miesiącu 
dyskus ję  zdominował  mostek  na 
Koronczoku, ale później było spotkanie z 
burmistrzem, na którym jeszcze raz 
potwierdziła się wola mieszkańców, by 
mostek rozebrać, a w jego miejsce zrobić 
wjazd do mieszkańców najbliższych dwóch 
bloków. Niejako w uzupełnieniu tego tematu 
przytoczmy jeszcze wypowiedź Kugoga, 
który w kontekście mostka dodaje jeszcze, 
że w rejonie 19-ki należy wykonać dojazd 
pożarowy:
Drodzy forumowicze,  k i lkakrotn ie  
informowałem iż PSP w Strzelcach Op. 
wydała decyzję administracyjną w sprawie 
wykonania w terminie do końca 2016 
pożarowych dróg dojazdowych do bloków 
1 7  i  1 9  o r a z  w y k o n a n i a  p l a c u  
manewrowego na wys. 19-ki, jako iż 
obecnie droga osiedlowa przy tym bloku nie 
jest drogą przelotową co z kolei 
un iemoż l iw ia  tam manewrowan ie  
pojazdom straży pożarnej. W międzyczasie 
SM Hutnik zwróciła się do PSP w Strzelcach 
OP. o przesunięcie terminu realizacji 
powyższej decyzji administracyjnej 
państwowego organu administracyjnego.
A więc zadanie to zgodnie z ustalonym 
nowym terminem SM Hutnik będzie musiała 
wykonać, tzn. muszą zostać obowiązkowo 
wykonane dojazdy do bloków 17 i 19. Jeśli 
chodzi o plac manewrowy na wys. 19-ki, to 
do uzgodnienia z UMiG pozostaje podjęcie 
decyzji o tym czy SM Hutnik wykona plac 
manewrowy czy w jego miejsce zrobi 
połączenie z ul. Stawową, co byłoby 
lepszym rozwiązaniem.
Z powyższego wynika iż koszty wykonania 
d o j a z d ó w  p o ż a r o w y c h  i  p l a c u  
manewrowego lub w zamian placu 
połączenia z ul. Stawową obciążą SM 
Hutnik, a może tylko częściowo UMiG.
W przypadku podjęcia przez SM Hutnik 
wraz z UMiG decyzji o wykonaniu 
połączenia z ul. Stawową (wraz z 
chodnikiem) temat mostka zostanie 
automatycznie rozwiązany co nie oznacza, 
iż mostka nie można rozebrać od zaraz i 
zrobić w jego miejscu porządny chodnik 
(patrz wynik ankiety).
Z powyższego powinna wynikać jasność w 
temacie kosztów ewent. wykonania 
połączenia z ul. Stawową.
Pozdrawiam
Kwestia drogi pożarowej wydaje się też już 
być miniona, bo niedawno właśnie zaczęto 
jej budowę. Ciekawe, czy mieszkańcy będą 
z niej zadowoleni, jako że przecina ona i 
likwiduje tym samym coraz skromniejsze 
trawniki między blokami. A przy 19-tce 
przechodzi wręcz przez jego środek. Sami 
sobie niepostrzeżenie fundujemy między 
blokami betonową pustynię. Swoją drogą, 

warto by się także zastanowić nad dojściem 
z drugiej strony bloku, gdzie mieszkańcy 
zrobili sobie mini ogródek, posadzili 
drzewka i na dodatek zagrodzili. A co, jak 
trzeba będzie dojechać z tamtej strony? 
Chociażby ewakuować kogoś z balkonu?
62Norbi zwraca uwagę na dziurawy łącznik 
od 19-ki do 11-ki: Przejeżdżałem tamtą 
drogą osiedlową i zauważyłem, że 
(delikatnie mówiąc) wygląda ona jak po 
"bombardowaniu dywanowym", dziurawa 
jak dziurawe zużyte sito... Nie daj Boże, 
jakby jakaś paniusia na szpilkach złamała 
nóżkę, lub rowerzysta spadł z roweru...
Brakuje burmistrza na forum
Od jakiegoś czasu zmieniła się forma 
dyskusji z burmistrzem na forum. 
Dotychczas wyglądało to tak, że 
forumowicze sami rozpoczynali wątki, 
zadawali pytania, a te widoczne były dla 
wszystkich. Odpowiadać mógł więc nie 
tylko burmistrz, ale i inni. Czasami 
wywiązywała się z tego dyskusja, czasami 
nie. Niektórych uczestników odpowiedzi nie 
satysfakcjonowały i powtarzali swoje 
pytania. Niedawno jednak forma „Pytań do 
burmistrza” została zmieniona i teraz 
pytania nie są publikowane zaraz po ich 
zadaniu, ale dopiero po ich zaakceptowaniu 
przez burmistrza. Wymagane jest też 
przedstawienie się z imienia i nazwiska 
oraz podanie adresu email, za to 
opublikowane pytanie pojawia się od razu z 
odpowiedzią. Dotychczas w nowej formie 
dyskusji z burmistrzem pojawiło się jedno 
tylko pytanie, co świadczy o braku 
akceptacji ze strony mieszkańców dla takiej 
formy kontaktu. Niektóre wpisy na forum 
dobitnie o tym świadczą:
W zakładce "masz pytanie do burmistrza" 
od dłuższego czasu nic nowego. Czyżby 
nikt nie miał ochoty pana o cokolwiek 
pytać? Panie burmistrzu, dlaczego tak się 
dzieje? Nie martwi to pana?

Moderator niniejszej zakładki forum, ... nie 
odpowiadając na zaległe i na bieżąco 
zadawane pytanie, zamknął zakładkę 
„Pytania do Burmistrza Zawadzkiego” nie 
uwzględniając faktu, iż zaproponowana 
nowa forma komunikacji i tym samym 
przekazywania informacji szerszemu gronu 
mieszkańców nie spełnia oczekiwań 
uczestników forum i jest lekceważeniem 
forumowiczów oraz ucieczką od kontaktu z 
mieszkańcami miasta i gminy – po co ta 
zakładka widnieje jeszcze na forum? 
Uczestników forum proszę o wyrażanie 
swoich opinii w tym temacie.
Trudno się oprzeć wrażeniu, że istotnie, po 
okresie wzmożonego zainteresowania 
bu rm is t r za  tą  fo rmą  kon tak tu  z  
mieszkańcami, zainteresowanie to osłabło. 
I choć Kugog (bo to jego opinia jest 
przytoczona wyżej) wyraża się na stronie 
internetowej w tym temacie dużo dosadniej, 
to chyba jednak ma rację: nowa 
zaproponowana forma dyskusj i  z  
burmistrzem nie jest usprawnieniem, a 
utrudnieniem.
Napisz do nas
Chcesz zabrać głos w dyskusji? Wejdź na 

 i napisz co 
m y ś l i s z .  N a p i s z  m a i l a  n a  
gazeta , tradycyjny list na 
adres Zawadzkie, ul. Dębowa 13 z 
dopiskiem „Gminne Forum Wymiany Myśli”, 
albo przyjdź na gminę i zostaw swój list. 
Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy w 
Krajobrazach Zawadzkiego.

www.forum.zawadzkie.pl

@zawadzkie.pl

I n f o r m u j e m y ,  ż e  z g o d n i e  z  
wcześniejszymi zapowiedziami dział na 
forum „Pytan ia  do  Burmist rza  
Zawadzkiego” został zastąpiony nową 
formą zadawania pytań za pomocą 
formularza kontaktowego. Pytania 
można zadawać za pośrednictwem 
zakładki "Zadaj Pytanie Burmistrzowi" 
http://zawadzkie.pl/474/zadaj-pytanie-
burmistrzowi.html

Wyniki gminnego konkursu matematycznego

Dnia 9 maja 2017 r. w PSP w Zawadzkiem odbył się XVI Gminny Konkurs Matematyczny 
kl. I – III. Tradycyjnie już miał formę pisemną. Uczniowie indywidualnie rozwiązywali zestaw 
zadań dostosowany do danej klasy. Oceniani byli systemem punktowym. Laureaci otrzymali 
nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Zawadzkiem, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Lista laureatów:
Klasa I:

1. Bartosz Borszcz – PSP Zawadzkie
2. Szymon Ploch – PSP Zawadzkie

3. Filip Rataj – PSP Zawadzkie
Klasa II:

1. LENA LOŃSKA – PSP ZAWADZKIE
2. JAKUB NAWROT – PSP ZAWADZKIE

3. ALEKSANDRA SZATON – ZSG ŻĘDOWICE
Klasa III:

1. MARTYNA KOT – PSP ZAWADZKIE
2. HANNA DRZYZGA – PSP ZAWADZKIE
3. ALEKSY PACUT – PSP ZAWADZKIE

K. Sztęborowska
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We wtorek 9 maja w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałem 
Integracyjnym w Zawadzkiem  odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji  Święta Flagi, które obchodzimy 2 maja. Świętowanie 
rozpoczęło się od wspólnego zaśpiewania Hymnu Narodowego. 
Utrwaleniem poznawanej na zajęciach wiedzy na temat symboli 
narodowych i najważniejszych miejsc w Polsce była filmowa 
prezentacja. W prosty, przystępny i zrozumiały dla młodego widza 
sposób opowiedziana została historia powstania symboli 
narodowych ze szczególnym uwzględnieniem flagi ojczystej. 
Kolejnym punktem uroczystości był pokaz tańców regionalnych  
przez poszczególne grupy. Dzieci z grupy I wykonały taniec śląski 
„Nie chcę cię znać”  , grupa II  „Grozik  , III grupa  taniec rzeszowski 
„O, rety dziewuszki”, IV grupa  zatańczyła Krakowiaka i grupa V 
„Polkę warszawską”. Sprawdzianem zdobytej wiedzy przez dzieci z 
poszczególnych grup był przeprowadzony w humorystyczny 
sposób  mini quiz patriotyczny. Wszyscy  wykazali  się dużą wiedzą 
o Polsce i zasłużyli na  słodką nagrodę.   Ubrani w galowe stroje 
chłopcy i dziewczynki pięknie prezentowali się z wykonanymi przez 
siebie biało-czerwonymi flagami. Wiersz Czesława Janczarskiego 
„Barwy ojczyste” pięknie wyrecytowały starsze przedszkolaki, 

Święto Flagi 

a młodsze pięknie powiedziały „Katechizm polskiego dziecka” 
W. Bełzy. Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozbudzanie 
i utrwalanie poczucia tożsamości narodowej i szacunku dla 
narodowych symboli.

Już działa przy Publicznej Szkole 
P o d s t a w o w e j  w  Z a w a d z k i e m  
Stowarzyszenie „Razem”, którego członkami 
są nauczyciele i rodzice uczniów. Zostało 
zarejestrowane w KRS 30 marca 2017r. 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność  na 
pracy społecznej swoich członków. Posiada 
osobowość  p rawną .  G łówne  ce le  
Stowarzyszenia to: wspomaganie szkoły w 

realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, organizowanie 
przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym 
i sportowym, zbieranie funduszy na różne przedsięwzięcia w szkole 
i środowisku. Rozpisaliśmy już konkurs na logo Stowarzyszenia. 

Razem będzie nam łatwiej
Wpłynęły 82 prace, w tym dwie w wersji elektronicznej. Zwyciężyła 
praca Oliwiera Imiełowskiego z mamą Eweliną. 
Obecnie stowarzyszenie „Razem” stara się o pozyskanie środków 
finansowych z grantu Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”. 
Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup 
profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego  dla szkoły, który jest nam 
potrzebny przy organizacj i  wie lu imprez szkolnych 
i środowiskowych oraz występów artystycznych naszych dzieci. 
Abyśmy mogli zrealizować nasze zamierzenie potrzebna jest 
pomoc internautów. Aby zagłosować na naszą inicjatywę należy w 
dniach 22.05 do 11.06 2017 r. wejść na stronę internetową Fundacji 
Aviva:  www.todlamniewazne.pl , odnaleźć tam naszą inicjatywę 
i zagłosować.  Razem będzie nam łatwiej!

Katarzyna Sztęborowska
Prezes Stowarzyszenia „Razem”

Zajęcia dodatkowe

Przystąpienie Przedszkola Publicznego 
Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym do 
unijnego projektu „Radosne Przedszkola 
Gminy Zawadzkie” umożliwiło dzieciom 
skorzystanie w przedszkolu z ciekawych 
zajęć dodatkowych. Od miesiąca marca 
w y c h o w a w c z y n i e  p r o w a d z ą  w g  
opracowanych przez siebie programów 
własnych, zajęcia przyrodnicze „Mali 
ogrodnicy”, zajęcia teatralne „Teatralna 
sztuka przedszkolaka szuka” oraz zajęcia 
indywidulane z terapii pedagogicznej 
z elementami integracji sensorycznej. Na 
zajęciach nasi mali ogrodnicy poznają od 

strony teoretycznej i praktycznej świat 
roślin. Chociaż pogoda w kwietniu i maju 
nas nie rozpieszczała, dzieci uczestniczyły 
w spacerach – podziwiając piękne ogrody 
mieszkańców Zawadzkiego oraz posadziły 
kaliny w przedszkolnym ogrodzie. W salach 
założyły „Kącik Małego Ogrodnika” gdzie 
mogły obserwować jak z malutkiego 
nasionka, powstaje kwiat czy warzywo. 
Cały czas mogły rozwijać postawę 
badacza, obserwatora przyrody a także 
m a ł e g o  e k o l o g a ,  k t ó r y  r o z u m i e  
konieczność szanowania naturalnego 
środowiska. Również zajęcia kółka 

teatralnego zachęcają dzieci do aktywności 
twórczej, kreatywności, dają możliwość 
spontanicznej zabawy z rówieśnikami. 
Bawiąc się w teatr dzieci wcielają się 
w różne role, przebierają się w bohaterów 
ba jek ,  ko rzys ta j ą  z  r ekw izy tów.  
Odtwarzając treść utworów, rozwijają 
pamięć, wzbogacają słownictwo i kulturę 
mówienia.
Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 
daje przedszkolakom wiele radości, 
pozwala w formie zabawy zdobywać 
w i e d z ę ,  r o z w i j a ć  u m i e j ę t n o ś c i  
i zainteresowania.
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Pierwsza Komunia Święta

Majowe przypominanie i świętowanie
roskliwie pielęgnować ją trzeba,
adośnie świętować i kultywować,

 gdy trzeba w obronie jej stanąć.
om wspiera, ubogaca, kształtuje-

t  jesteś jej owocem. Szepcze o prawach,
ichutko powiewa na wietrze, podpowiada
ak godność człowieka w pracy szanować,

  gdy trzeba pieśnią wybrzmiewa.
8 maja w ZSG im. Wincentego z Kielczy tradycji stało się zadość. 

Tego dnia, jak co roku, świętujemy kolejną rocznicę nadania imienia 
naszej szkole. Gimnazjaliści w prezentacji multimedialnej 
przypomnieli nam kim był i w jakich czasach żył nasz patron 
Wincenty z Kielczy. Wyśpiewaliśmy od serca jego wielkie dzieło 
Gaude Mater Polonia.  Opowiedzieli nam również o symbolice 
sztandaru. Wspomniano również o innych ważnych majowych 
świętach przypadających 1 oraz 3 maja. Nie zapominajmy o tym, że 
tradycja to wspólne bogactwo, które bez naszego udziału zaginie.

IZA

T
R
A 
D
Y
C
J
A

Regolowiec 2017
adość serca rozpiera,
ktywność endorfinki uwalnia,
ak przygoda to przygoda i
ucha pogoda:)

13 maja uczniowie 
ZSG im. Wincentego z 
Kielczy przyłączyli się 
d o  X X X V I  Z l o t u  
Śladami Dawnego 
H u t n i c t w a .  
Przemierzając wraz z 
paniami Basią, Jolą i 
Izą, urokliwe lasy 
p o p r z e c i n a n e  
s z e m r z ą c y m i  
strumykami, od czasu 
do czasu wsłuchując 
się w śpiew ptaków, z 
przerwą na małe co 
nieco, dotarli w wyznaczonym czasie na miejsce zlotu. Tam czekała  
na nich mała przekąska i zestaw konkursów. Nasi dzielni uczniowie 
chwacko stanęli do boju, sprawdzając się w dyscyplinach 
wymagających wiedzy i zręczności. Niektórzy piątoklasiści przez 
przypadek zmierzyli się z gimnazjalistami i... wcale nie oddali im 
lauru zwycięstwa. Sukcesy odnieśli mierząc rzutkami i krążkami do 
celu, wykazali się też wiedzą w konkursach historycznym, 
przyrodniczym oraz z zakresu znajomości zagadnień związanych z 
działalnością straży pożarnej. Dziękujemy za zapał , 
zaangażowanie i za to, że zyskana w szkole wiedza nie poszła w las 
(choć tak w gruncie rzeczy poszła;). Gratulujemy.   

IZA

R
A
J
D

Parafia pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Kielczy
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Parafia pw. Świętej Rodziny w ZawadzkiemParafia pw. Świętej Rodziny w Zawadzkiem

Foto-Studio Karolina Polaczek Foto-Studio Karolina Polaczek 
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Sport
Piłka ręczna 

Dobrze, że to już koniec
Nasi piłkarze ręczni w ostatnich 3 spotkaniach nie zachwycili. 

Zdobyli 1 pkt z drużyną AZS-AWF Białą Podlaską. W meczu tymi 
jedynymi cieszącymi się byli goście, gdyż ten punkcik dawał im 
utrzymanie. O tym meczu jak również pozostałych dwóch nie mamy 
dobrych wieści. Z KSSPR Końskie przegrali różnicą 10 bramek, a w 
ostatnim rozegranym Kaliszu doznali kompromitującej porażki 
18:37. Nie tłumaczy ich nawet fakt, MKS Kalisz był już ekstra 
ligowcem. Na mecz pojechali tyko w 10 osobowym składzie bez 
Marcelego Migały, Pawła Swata oraz Michała Morzyka. Wypadało 
pożegnać się z rozgrywkami bardziej honorowo. Tym razem nie 
będzie komentarza, podam jedynie końcowe wyniki oraz strzelców 
bramek. Mecz KSSPR Końskie – ASPR 31:21 (15:9), bramki: 
Łukasz Całujek 7, Łukasz Szulc 4, Paweł Swat 3, Patryk Szlensog i 
Patryk Całujek po 2 oraz Denis Hertel, Paweł Zagórowicz oraz 
Lesław Kąpa po 1. Mecz ASPR – AZS-AWF Biała Podlaska 30:30 
(14:13), bramki: Marceli Migała 6, Denis Hertel, Adam Wacławczyk, 
Partyk Całujek po 5, Lesław Kapa 4, Paweł Swat 3, Kevin Kubillas i 
Łukasz Całujek po 1.
Mecz MKS Kalisz – SPR 37:18 (19:10) bramki: Patryk Całujek 5, 
Paweł Zagórowicz 4, Lesław Kapa 3, Denis Hertel i Łukasz Całujek 
po 2 oraz Mateusz Kaczka i Łukasz Szulc po 1. Już teraz trzeba 
pomyśleć o nowym sezonie, w składzie na pewno zabraknie 
Marcelego Migały (przenosi się prawdopodobnie do Zawiercia). 
Kluczową pozycję jest bramkarz. W przeszłości był na bramkarzy 
urodzaj. W tym sezonie praktycznie musiał grać chory czy 
kontuzjowany Sławomir Donosewicz. Był mocnym punktem 
drużyny, jednak musi mieć w miarę dobrego zmiennika. Nie będzie 
grał do 100-tki. Przed Zarządem klubu trudne zadanie 
skompletowania składu na  sezon 2017-2018. Końcowa tabela 
sezonu 2016-2017 przedstawia się następująco:
1. MKS Kalisz  26 43 769:656
2. SRS Czuwaj Przemyśl 26 39 811:744
3. Olimpia MEDEX Piekary 26 38 800:721

...
7. SPR Zawadzkie 26 24 728:788

...
14. UKS Olimp Grodków 26   6 647:808

 Piłka nożna 
Klasa B już pewna
 Nie mamy dobrych wieści z boisk Kl.A seniorów oraz I ligi 
trampkarzy. Drużyna przegrała z Górnikiem Januszkowice 2:5, 
Startem Dobrodzień 1:5, KS II Żywocice-Krapkowice 0:7 oraz KS 
Szczedrzyk 1:7. Od spadku z Kl.A może drużynę uratować jedynie 
reorganizacja. Tak nisko drużyna w całej historii klubu jeszcze nie 
grała. Aktualny Zarząd za swój sukces może uznać, że nie dopuścił 
do całkowitego rozpadu klubu. W spadku otrzymał szczątkowy 
skład drużyny. Zawodnicy, którzy w minionych latach stanowili trzon 
drużyny rozjechali się po „świecie”. Mamy nadzieję, że nie dojdzie 
do kolejnego dołka i w nowym sezonie może już tylko awansować 
(niższej ligi już nie ma). Również trampkarze nie zachwycają. W 
ostatnich 4 meczach doznali 4 porażek. Przegrali z Pomologią II 
Pruszków 0:7, Czarnymi Otmuchów 2:20!!!, Fortuną Głogówek 2:8 
oraz walkowerem z MKS Gogolin 0:3. Do końca rozgrywek 
pozostały 2 mecze, u siebie z MOSiR-em Opole oraz na wyjeździe z 
Odrą Kędzierzyn Koźle. Również ta drużyna spada do niższej ligi.

Tenis Stołowy 
Do awansu wystarczy remis

Zostało rozegrane pierwsze spotkanie barażowe o awans do I 
ligi. Jak informowaliśmy wcześniej przeciwnikiem naszej drużyny 
była młoda drużyna MKS Rokita Brzeg Dolny. Spotkanie jak było do 
przewidzenia miało bardzo wyrównany poziom i zakończyło się 
zwycięstwem KTS MOKSiR Zawadzkie 6:4. Na pierwszym stole 
trenerka Marta Lityńska tym razem postawiła na Julię Bartoszek 
oraz Nicole Zyzik (nie obowiązuje ranking) i miała dobrego nosa. 
Brązowa medalistka mistrzostw Polski juniorek Julia Bartoszek z 
zadania wywiązała się celująco wygrywając swoje gry po 3:0 z Niną 

Ossowską oraz Aleksandrą Wiśniewską. Również Nicola Zyzik 
sprawiła miłą niespodziankę wygrywając swoje gry. Z Mileną 
Chrabąszcz wygrała 3:0 a z N.Ossowską po zaciętym pojedynku 3:2 
w setach 11:2, 8:11, 10:12, 11:7 i w ostatnim 5 decydującym secie 
11:9. Brakujące do zwycięstwa  2 punkty były autorstwa Agaty 
Paszek, która 3:2 pokonała Anitę Jaworską w setach 12:10, 8:11, 
10:12, 11:7 i 11:5 oraz debel Bartoszek-Paszek. Pojedynek 
rozpoczął się od prowadzenia pary MKS Rokity Jaworska-
Ossowska 2:0 (8:11, 10:12). Kolejne 3 sety zdecydowanie 
zwycięskie do 5, 4 i 5 naszej pary i wygrana 3:2. W meczu zagrały 
jeszcze Adrianna Kolczyk, która przegrała 1:3 z A.Jaworską oraz 
Anna Gosztyła, która uległa 0:3 Elżbiecie Kwiatkowskiej. E. 
Kwiatkowska pokonała również A.Paszek 3:1. O tym kto awansuje 
zadecyduje rewanż, który odbędzie się w 10 czerwca czerwca w 
Brzegu Dolnym. Naszej drużynie wystarczy remis. Przy zwycięstwie  
6:4 MKS Rokity Brzeg Dolny zadecydują zwycięskie sety, a w 
przypadku równości różnica piłek. Po pierwszym meczu sytuacja 
przedstawia się następująco: 20:18 w setach oraz 346:332 w 
piłkach dla naszej drużyny. Czekamy na pomyślną wiadomość z 
Brzegu Dolnego.
Sezon zakończyli na 4 miejscu

Zakończone zostały rozgrywki w III lidze mężczyzn. Nasza 
męska drużyna spisała się jak na swoje możliwości bardzo dobrze. 
W ostatnich dwóch meczach pokonała OKS Olesno 8:4 oraz 
zremisowała 7:7 z MKS Wołczyn i ostatecznie zakończyła rozgrywki 
na 4 miejscu. W sezonie w drużynie występowali: Maciej Malech 
29,5 pkt. Dominik Bartoszek 23,5, Konrad Kołacha 22, Jacek 
Barański 14,5, Marcin Bula 14,  Leon Kunaszewski 10,5, Jerzy 
Stefan 4,5 oraz Krystian Małczak 1,5 pkt. 
1. LZS Odra Kąty Opolskie 20 38 150:65
2. LZS Victoria Chróścice 20 33 147:69
3. LZS Żywocice 20 31 144:71
4. KTS MOKSiR Zawadzkie 20 21 119:116

...
11. MKS Sokół Niemodlin 20   -2   28:160 

Skat
Wystartował „Puchar Lata 2017”

Zgodnie z zapowiedzią sekcji skata GOSiT Zawadzkie 
25.05.2017 r. wystartował „Puchar Lata 2017”. W inauguracyjnym 
turnieju zagrało 18 zawodników. Bardzo udany turniej miał opiekun 
sekcji Franciszek Świtała, który zagrał najwyższą grę w skacie 
Grand Overta za 266 pkt. O zwycięstwie zadecydowała rozważna 
gra w obu seriach co dało mu w sumie 2275 pkt. Wyprzedził Piotra 
Koziorowskiego (LKS Mechanik Kochcice) 2188 pkt., Bernarda 
Wodnioka (LZS Ligota Dolna) 2075 pkt. Leopolda Dybowskiego 
(GOSiT Zawadzkie) 1912 pkt. oraz Zygmunta Doleżycha (DOKiS 
Dobrodzień) 1904 pkt. Sekcja skata GOSiT Zawadzkie zaprasza w 
każdy czwartek (za wyjątkiem Bożego Ciała) na godz. 17.30 do 
lokalu po byłej Kawiarni przy Hali Sportowej. Do klasyfikacji zalicza 
się 11 punktowanych turniejów. W miesiącu lipcu oraz sierpniu 
zostaną rozegrane XIX Mistrzostwa Gminy Zawadzkie. 9.07 I turniej 
w Kielczy (świetlica OSP), 23.07. - II turniej w Żędowicach (Firma 
Bronder) oraz finałowy 6.08 w Zawadzkiem (Kinoteatr). Wszystkie 
turnieje rozpoczynają się o godz. 15.00.
Grand Prix Polskiego Związku Skata
Polski Związek Skata w sezonie prowadzi cykl turniejów Grand Prix, 
które są eliminacją do Indywidualnych Mistrzostw Polski 2018. W 
tym sezonie zostały rozegrane już 4 turnieje na 9 planowanych. Do 
finału kwalifikuje się 90 zawodników. Aktualnie sklasyfikowanych 
jest 560 zawodników. Nieźle poczynają sobie zawodnicy sekcji 
GOSiT Zawadzkie. W premiowanej 90-tce na premiowanych 
miejscach jest trzech. Na 28 miejscu plasuje się Ernest Bryłka, 43 
miejsce zajmuje Franciszek Świtała a na 66 jest Leopold Dybowski. 
W turniejach biorą jeszcze udział Marek Wyszkowski i Antoni 
Świtała, jednak nie starują we wszystkich dlatego ich miejsca są 
dość odległe. Szansa na zdobycie kolejnych punktów już 17 i 18 
czerwca. Dwa turnieje zostaną rozegrane w Złotowie (woj.. 
wielkopolskie).

Franciszek Świtała
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