Nr 8 (197)
ISSN 1426-5389

2017
Egzemplarz
bezpłatny

www.zawadzkie.pl

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZAWADZKIE - ZAWADZKIE, ŻĘDOWICE, KIELCZA

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z przedstawicielami jednostek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie. Burmistrz podziękował dyrektorom i nauczycielom za opiekuńczy, wychowawczy
i dydaktyczny trud oraz zaangażowanie w pracy, a także wszelkie działania na rzecz rozwoju gminnej oświaty. Więcej na stronie 2.

Ogłoszono II (drugie)
przetargi ustne
nieograniczone
na sprzedaż
nieruchomości,
termin wpłaty wadium
mija 17 listopada br.
Szczegóły
na stronie 5.

NIE PAL ŚMIECI!!!
PIEC TO NIE POJEMNIK
NA ODPADY

Krajobrazy Zawadzkiego

Sesja Rady Miejskiej
stanie realizacji zadań oświatowych została przyjęta przez radnych
jednogłośnie. Poniższa tabela obrazuje wysokość subwencji
oświatowej otrzymanej w 2016 r. i 2017 r. oraz wydatki poniesione
przez gminę na oświatę w tych latach.

23 października 2017 r. odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej.
Głównym tematem sesji było przyjęcie informacji o stanie realizacji
zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2016/2017 oraz
informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych. Informacja o

Wykonanie 2016 r.
(stan na 31.12.2016 r.)

Metryczka gminy

Otrzymana subwencja
oświatowa
Wydatki na oświatę
i wychowanie w działach 801 i
854

Plan 2017 r.
(stan na 30.06.2017 r.)

Wykonanie
I półrocze 2017 r.
(stan na 30.06.2017 r.)

6.689.041,00

6.488.239,00

3.992.760,00

13.987.842,93

14.252.701,32

7.207.019,27

poprawy oświetlenia (zamontowanie lamp ulicznych) na ul.
Kolejowej w Zawadzkiem oraz ustawienie na tej ulicy koszy na
śmieci.
Następna sesja odbędzie w dniu 27 listopada 2017 r., a głównym jej
tematem będzie uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2018 r.
Uchwały podjęte na sesji są dostępne na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo lokalne.
BRM

Na sesji zostały podjęte również dwie uchwały: w sprawie zmiany
budżetu gminy oraz w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na
raty zaległości czynszowych. Do protokołu Komisji Uchwał i
Wniosków wpłynął wniosek radnej Janiny Kulińskiej o doświetlenie
przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Dębowej,
radnej Beaty Ibrom-Dudy o zamontowanie progu zwalniającego na
ul. Chrobrego w Żędowicach oraz radnej Krystyny Sładek w sprawie

Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski spotkał się z przedstawicielami
jednostek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest gmina
Zawadzkie. Burmistrz podziękował
dyrektorom i nauczycielom za opiekuńczy,
wychowawczy i dydaktyczny trud oraz
zaangażowanie w pracy, a także wszelkie
działania na rzecz rozwoju gminnej
oświaty. Wyrazy podziękowania skierował
także do pracowników niepedagogicznych
za wkład w prawidłowe funkcjonowanie
placówek oświatowych oraz związków
zawodowych za dotychczasową
współpracę. Uroczystość uświetnił
program artystyczny przygotowany przez
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zawadzkiem.
Podczas spotkania Burmistrz wraz z
Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli
Nagrody Burmistrza przyznane z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzone
zostały: Beata Brzezińska – dyrektor PSP
w Zawadzkiem, Małgorzata Kozioł –
dyrektor PSP w Żędowicach, Eryka Kubica
– nauczyciel PSP w Żędowicach, Jolanta
Momot – dyrektor PP Nr 2 z Oddziałem
Integracyjnym w Zawadzkiem, Sylwia
Olkuśnik – nauczyciel PSP im. Wincentego
z Kielczy w Kielczy, Elżbieta Szewczak –
nauczyciel PG Nr 1 w Zawadzkeim, Ewa
Trepka – dyrektor PP w Żędowicach oraz
Małgorzata Żuchowska – nauczyciel PSP
w Zawadzkiem. W bieżącym roku

Medalem Komisji Edukacji Narodowej
odznaczone zostały: Renata Grzybek dyrektor PP Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w
Zawadzkiem, Barbara Pflaum – nauczyciel
PP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w
Zawadzkiem, Dorota Malik – nauczyciel
PSP w Zawadzkiem oraz Katarzyna
Sztęborowska – wicedyrektor PSP w
Zawadzkiem. Medalem Złotym za
Długoletnią Służbę odznaczono: Różę
Paprotną – dyrektora PG Nr 1 w
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Zawadzkiem i Wiesławę Stępień –
dyrektora PP w Kielczy, Medalem
Srebrnym: Grażynę Machelską –
nauczyciela PSP w Zawadzkiem, natomiast
Medalem Brązowym – Dianę Bugajewską –
nauczyciela PG Nr 1 w Zawadzkiem.
Nagrodzonym nauczycielom gratulujemy
oraz życzymy radości z odkrywania
talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży,
dumy z ich sukcesów oraz wytrwałości
w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Krajobrazy Zawadzkiego

Burmistrz informuje
ulepszenia w kolejnych edycjach.
Posługując się rozwiązaniami wprowadzonymi przez inne gminy
możliwe są do uwzględnienia następujące działania:
1. Powołanie zespołu pod przewodnictwem skarbnika,
odpowiedzialnego za opracowanie zasad budżetu obywatelskiego
oraz weryfikację wniosków.
2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego
(regulamin).
3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
4. Kampania informacyjna na temat zasad i przygotowania
wniosków.
5. Składanie propozycji zadań.
6. Weryfikacja i opiniowanie zadań.
7. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie.
8. Głosowanie.
9. Ustalenie i ogłoszenie wyników.
10. Ujęcie zakwalifikowanych zadań w budżecie gminy.
BRM
Komunikacja publiczna
Z uwagi na małe zainteresowanie ze strony pasażerów z dniem
2 października br. przewóz osób pomiędzy miejscowością
Dobrodzień a Zawadzkie został zawieszony. Autobus kursuje
jedynie na trasie Dobrodzień - Liszczok. Jednocześnie informujemy,
że komunikacja autobusowa na trasie Zawadzkie - Krupski Młyn –
Zawadzkie realizowana przez Związek Powiatowo - Gminny „Jedź
z Nami” funkcjonuje bez zmian.

Akcja zima
Na sezon zimowym 2017/2018 podpisano w dniu 25.10.2017 r.
umowę na zimowe utrzymanie placów, jezdni i chodników w ciągach
dróg gminnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp.
z o.o. Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z świadczoną usługą
należy kierować do następujących osób:
Urząd Miejski:
p. Krzysztof Wiktorzak – w godz. 7.00 -15.00 tel. 77 46 23 136, po
godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy tel. 512 942 737
p. Eliza Bujmiła-Winkler – w godz. 7.00 -15.00 tel. 77 46 23 138
Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.:
p. Norbert Morcinek w godz. 7.00 -15.00 tel. 77 46 22 162 po godz.
15.00 oraz w dni wolne od pracy, tel. 515 298 087
Sołectwo Kielcza: Sołtys p. Jan Czanguleit – tel. 504 118 022
Sołectwo Żędowice: Sołtys p. Jerzy Stasz – tel. 607 546 73
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
Z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o
aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą istnieje możliwość
uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na
terenie całego kraju, w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego. Należy
jednak wcześniej złożyć wniosek o wydanie odpisu.
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został
złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie
przechowuje księgi stanu cywilnego ze względu na miejsce
zarejestrowanego zdarzenia, sporządza się wówczas zlecenie do
właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 1 dnia
roboczego od dnia złożenia wniosku. Kierownik, któremu
przekazano zlecenie, sporządza akt w terminie nie dłuższym niż 10
dni roboczych od dnia złożenia. Po tym terminie będzie dopiero
możliwość odebrania odpisu w wybranym Urzędzie Stanu
Cywilnego. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg
przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Monitoring wizyjny w gminie Zawadzkie
Na terenie gminy Zawadzkie funkcjonuje system monitoringu
wizyjnego, który składa się z kamer zlokalizowanych na terenie
miasta Zawadzkie, monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego, a
także kamery mobilnej. Administratorem danych osobowych
uzyskanych w wyniku funkcjonowania systemu monitoringu jest
Burmistrz Zawadzkiego (Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa
13, 47 – 120 Zawadzkie). Podstawowym celem monitoringu jest
zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
gminy Zawadzkie, zabezpieczenie obiektów objętych systemem
monitoringu, ustalenie sprawców czynów nagannych, realizacja
zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
oraz zapobiegania rozszerzeniu się patologiom społecznym.
Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu
ma prawo dostępu do treści swoich danych. Dane zarejestrowane
nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy
przepisów prawa. Rejestrowane dane osobowe nie stanowią
informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu
o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Szczegółowe informacje na temat monitoringu wizyjnego
funkcjonującego w Gminie Zawadzkie zamieszczone są w
Zarządzeniu Nr 301/XXVII/2017 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 11
października 2017 r. Zarządzenie dostępne jest na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Zarządzenia Burmistrza.
ABI w UM Zawadzkie J. Zawadzka
Zakończono remont żłobka
Zakończył się remont budynku przy ulicy Powstańców Śląskich
w Zawadzkiem z przeznaczeniem na Żłobek Publiczny. Ogłoszony
został przetarg na wyposażenie placówki. Z dniem 24. 10.2017 r.
zakończyła się procedura naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka
Publicznego w Zawadzkiem. W terminie wyznaczonym do
składania ofert do Urzędu wpłynęły 2 oferty, które nie spełniały
wymogów formalno-prawnych. W dniu 27.10.2017 r. został
ogłoszony II nabór na to stanowisko, termin składania ofert upływa
w dniu 07.11. br. godz. 15.00.

Roboty publiczne – prace porządkowe
Wzorem ubiegłego roku gmina Zawadzkie zawarła 2 umowy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich w sprawie
organizacji i finansowania robót publicznych. W ramach zawartych
umów zatrudnienie znalazły 3 osoby, spośród osób wytypowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, w chwili
obecnej prace kontynuują 2 osoby długotrwale bezrobotne bez
prawa do zasiłku. Do zakresu zadań tych osób należy wykonywanie
prac porządkowych na terenie Zawadzkiego, m.in.. sprzątanie
i zamiatanie zanieczyszczeń (butelki, papiery, itp.), zgrabianie
zeschłej trawy, liści.
Budżet Obywatelski
Ideą Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie wpływu
mieszkańców na wydatki publiczne. Budżet Obywatelski jest
narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne
współdecydowanie o wydatkowaniu środków publicznych z budżetu
gminy. Łączy się bezpośrednio z aktywnością lokalnej społeczności
w realizacji zadań publicznych. Służy aktywizacji społecznej,
promuje działania obywatelskie i pomaga wyłaniać lokalnych
liderów. Budżet Obywatelski, zwany też często partycypacyjnym
(współuczestniczenie) to specjalnie wydzielona kwota w budżecie
gminy, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio
mieszkańcy Gminy. Decyzje mieszkańców są wiążące dla władz.
Modelowa organizacja budżetu obywatelskiego, co do zasady,
powinna składać się z trzech faz:
ź informacyjnej, podczas której władze gminy przedstawiają
pomysł organizacji budżetu obywatelskiego oraz edukują w tym
zakresie mieszkańców,
ź realizacji, podczas której następuje weryfikacja zgłoszonych
projektów, głosowanie, następnie ich wybór i realizacja,
ź ewaluacji, podczas której monitoruje się zrealizowane projekty,
a także dokonuje się ewaluacji całego procesu z intencją jego
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Dzień wolny za święto 11.11.2017 r.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego ustalono, że
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w 2017 roku dniem wolnym od
pracy będzie 27 grudnia 2017 r. za święto przypadające w dzień
dodatkowo wolny od pracy tj. za sobotę 11.11.2017 r.

Krajobrazy Zawadzkiego
Prezes Gabriela Krawiec-Górzańska dokłada wszelkich starań, aby
zapewnić ciągłość i dobrą kondycję finansową Spółki, a także aby
kontynuować w przyszłości usługi świadczone w ramach obecnie
zawartych umów oraz w miarę możliwości je poszerzać. Kobieca
precyzja oraz ogromna wiedza i doświadczenie na pewno będą w
tym nieodzowne.

Nie-Sami-Dzielni
„Nie-Sami-Dzielni” to projekt partnerski przeznaczony na rozwój
usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do
usług społecznych świadczonych w województwie opolskim
na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych.
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na
terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione
w podmiotach pomocy i integracji społecznej. Wsparciem objęte
zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne
(i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150%
właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie
gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby
niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni
osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku
życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących
usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na
opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób
niepełnosprawnych.
Gmina Zawadzkie otrzymała dofinansowanie m.in. na:
1) uruchomienie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej;
2) rozwój usług opiekuńczych w dniach wolnych od pracy;
3) uruchomienie dwóch mieszkań wspieranych przeznaczonych na
pobyt osób niesamodzielnych.
W ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni” mają powstać dwa
mieszkania wspierane. Projekt zakłada, że remont mieszkań ma
zostać przeprowadzony w 2017 r., a ich wyposażenie w 2018 r.
Zadanie to zostanie jednak prawdopodobnie w całości
zrealizowane w 2018 r. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota
331 590,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 222 790,00 zł.

Sprawdź własne drzewa
W związku z występującymi w ostatnim czasie gwałtownymi
burzami i anomaliami pogody, Burmistrz Zawadzkiego zwraca się
z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców gminy Zawadzkie,
o dokonanie przeglądu drzewostanu znajdującego się na terenie ich
posesji. Każdy właściciel nieruchomości ponosi pełną
odpowiedzialność w przypadku wystąpienia zagrożenia i szkód,
powodowanych niewłaściwą pielęgnacją drzew bądź jej brakiem, a
także zaniedbaniami w zakresie systematycznych przeglądów ich
stanu zdrowotnego. W przypadku drzew chorych lub uszkodzonych
na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych,
stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub mienia,
należy rozważyć niezwłoczne ich usunięcie, po uprzednim
zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzew Burmistrzowi Zawadzkiego
(w przypadku osób fizycznych) bądź po uzyskaniu zezwolenia w/w
organu – w przypadku osób prowadzących działalność
gospodarczą.
Usuwanie azbestu
Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2017 gmina Zawadzkie
uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach
zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Zawadzkie – VIII nabór”. Kwota dofinansowania,
obejmująca koszty kwalifikowane, wynosi 3.439,44 zł. Do kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się: demontaż lub
uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających
azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku
odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało
pięciu (5) beneficjentów. Łącznie z terenu gminy Zawadzkie w roku
2017 usunięto ponad 5 ton (319 m2) odpadów azbestowych.
Na chwilę obecną, w gminie Zawadzkie pozostało do usunięcia ok.
378 ton, tj. 23 614 m2 wyrobów zawierających azbest. W 2018 roku
będzie również możliwość skorzystania z dofinansowania na
realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Dofinansowanie może sięgać do 100 % poniesionych wydatków,
przy czym dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z
założeniem nowego pokrycia dachu. Jednym z warunków
pozyskania dotacji jest złożenie Burmistrzowi Zawadzkiego
„Informacji o wyrobach zawierających azbest”, którą należy
przekazać, po uprzednim sporządzeniu spisu z natury wyrobów
zawierających azbest.
W przypadku zainteresowania w/w formą pomocy finansowej,
należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy
Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie
środowiska, polegającej na usunięciu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest z posiadanej nieruchomości. W/w wniosek
należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul. Dębowej
13, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Nowy prezes spółki
Na mocy Uchwały nr 149/XXII/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp.
z o.o. funkcję p.o. Prezesa Zarządu Spółki z dniem 1 września 2017
r. objęła Pani Gabriela Krawiec-Górzańska. Pani Prezes przez wiele
lat zajmowała stanowisko Członka Zarządu oraz Głównej
Księgowej Spółki, zna więc firmę doskonale.
Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań Spółki jest realizacja
zadań zawartych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 20172021 w Gminie Zawadzkie” (zwanego dalej „Planem modernizacji”),
a także w „Planie rozwoju w zakresie zaspakajania obecnego
i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2016 - 2020”.
Zawarte tam inwestycje są ambitne, wymagające ogromnego
nakładu finansowego oraz dużej pracy do wykonania. Mając
w pamięci wydarzenia ostatnich miesięcy związane
z mikrobiologicznym zanieczyszczeniem wody w Gminie
Zawadzkie, służby wodociągowe jako potencjalne źródło
zanieczyszczenia wody wskazują Wieżę Ciśnień w Zawadzkiem.
Obiekt został wybudowany w 1965 roku i obecnie nie spełnia
standardów technicznych. Spółka zleciła wykonanie ekspertyzy
stanu technicznego Wieży Ciśnień: powłoki wewnętrznej zbiornika
oraz elewacji zewnętrznej wraz z badaniem wytrzymałości
konstrukcji betonowo - żelbetowej. Wstępny kosztorys wykonawczy
oraz metody renowacji zostaną przedstawione przez wykonawcę
do połowy listopada. Propozycje zostaną zaprezentowane na sesji
Rady Miejskiej wraz ze zmianą Planu modernizacji, spowodowanej
koniecznością zabezpieczenia dużych środków finansowych na
wykonanie inwestycji. Wstępnie Spółka planuje rozpoczęcie
kompleksowego remontu Wieży Ciśnień latem 2018 roku.
Ponadto Spółka kontynuuje kanalizowanie miejscowości Kielcza. Z
powodzeniem został zakończony etap budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Opolskiej, obecnie trwają odbiory prac. Po
wyłonieniu wykonawcy, Spółka wiosną 2018 r. rozpocznie budowę
kanalizacji na obszarze Kielcza Północ, finansowaną częściowo
z funduszy unijnych.

Nawałnica i pożary
W październiku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu
gminy Zawadzkie brały udział w 13 zdarzeniach. Strażacy zmagali
się zarówno ze skutkami silnego wiatru (11 zdarzeń), jak również
pożarami (2 zdarzenia). Silny wiatr, który przyniósł orkan Ksawery
powalił drzewa i uszkodził budynki. W Kielczy uszkodzeniu uległ
dach budynku mieszkalnego – częściowo zerwane pokrycie z papy i
naruszona konstrukcja. Również w Kielczy ulegał częściowemu
zawaleniu ściana budynku niemieszkalnego (pustostan).
W Żędowicach natomiast uszkodzony został dach budynku
gospodarczego. W związku z zaistniałym zdarzeniem Burmistrz
Zawadzkiego powołał Komisję ds. szacowania strat powstałych
w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych. Komisja ma za
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odcinku objętym przebudową. Wykonawca przystąpi do gruntownej
przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej. O dokładnym terminie
zamknięcia drogi będziemy informować mieszkańców na bieżąco.

zadanie sporządzić protokoły szacowania szkód, które będą
stanowiły podstawę do ubiegania się o środki z rezerwy celowej
budżetu państwa na usuwanie skutków zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej.

Inwestycje i remonty na drogach gminnych
W dniu 25 października br. dokonano komisyjnego odbioru robót
polegających na przebudowie ul. Ligonia w Zawadzkiem. W ramach
przebudowy ulica uzyskała nową nawierzchnię jezdni i chodników
wykonaną z kostki betonowej. Ponadto wymienione zostały lampy
oświetlające ulicę na lampy w technologii LED. Wykonawcą robót
był Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „BET-BRUK”
Zbigniew Bryś z Lublińca. Całkowity koszt robót budowlanych
wyniósł 299.863,14 zł.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugie (II) przetargi ustne
nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Zawadzkie,
położonych w rejonie ul. Paderewskiego
w Zawadzkiem, oznaczonych jako działki gruntu:
- Nr 3149/2 o powierzchni 0,1215 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie,
księga wieczysta Nr OP1S/00040156/8,
- Nr 720/28 o powierzchni 0,0908 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie,
księga wieczysta Nr OP1S/00041889/2,
- Nr 3150/1 o powierzchni 0,1180 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie,
księga wieczysta Nr OP1S/00041889/2,
- Nr 3150/2 o powierzchni 0,1102 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie,
księga wieczysta Nr OP1S/00041889/2,
- Nr 3150/9 o powierzchni 0,0729 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie,
księga wieczysta Nr OP1S/00041889/2,
- Nr 3150/11 o powierzchni 0,0774 ha, z mapy 3, obręb
Zawadzkie, księga wieczysta Nr OP1S/00041889/2.
Drugie (II) przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 22
listopada 2017 r. w sali narad (I piętro, pok. Nr 201) w Urzędzie
Miejskim przy ulicy Dębowej 13 w Zawadzkiem: działka Nr 3149/2 –
godz. 900,
działka Nr 720/28 – godz. 1000, działka Nr 3150/1 – godz. 1100,
działka Nr 3150/2 - godz. 1200, działka Nr 3150/9 – godz. 1300,
działka Nr 3150/11 – godz. 1400.
Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą:
- działka Nr 3149/2 - 76.000,00 zł netto,
- działka Nr 720/28 – 58.000,00 zł netto,
- działka Nr 3150/1 – 73.000,00 zł netto,
- działka Nr 3150/2 – 70.000,00 zł netto,
- działka Nr 3150/9 – 48.000,00 zł netto,
- działka Nr 3150/11 – 50.000,00 zł netto.
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek od
towarów i usług VAT w wysokości 23%.
Wadium dla nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży ustalono
w wysokości: działka Nr 3149/2 – 7.600,00 zł, działka Nr 720/28 –
5.800,00 zł, działka Nr 3150/1 – 7.300,00 zł, działka Nr 3150/2 –
7.000,00 zł, działka Nr 3150/9 – 4.800,00 zł, działka Nr 3150/11 –
5.000,00 zł.
Ogłoszenie o przetargach podlega publikacji na stronach
internetowych: www.zawadzkie.pl (w tym w zakładce:
Nieruchomości na sprzedaż) oraz www.bip.zawadzkie.pl (zakładka:
Sprzedaż nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach), a także
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Zawadzkie, tj. na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem i na sołeckich
tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Żędowice i Kielcza.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13
w Zawadzkiem - pokój Nr 301, tel. 77/46 23 142 lub 77/46 23 143 w poniedziałki od 800 do 1700, od wtorku do czwartku od 700 do
1500, w piątki od 700 do 1400, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni
ustawowo wolnych od pracy.

ul. Ligonia tak było

ul. Ligonia tak jest
Remonty cząstkowe
W dniu 29 września br. została podpisana umowa na wykonanie
robót remontowych polegających na uzupełnieniu ubytków w
jezdniach dróg gminnych i wymianę warstwy ścieralnej na
najbardziej zdegradowanych odcinkach dróg. Uzupełnianie
ubytków masą mineralno-asfaltową na gorąco przeprowadzi firma
KABE S.A. z Kędzierzyna-Koźla. Ponadto gmina ogłosiła dwa
przetargi na wykonanie robót budowlanych polegających na
remoncie odcinka ul. Torowej w Kielczy i przebudowie
ul. Słonecznej w Żędowicach. Planowany termin zakończenia
obydwu inwestycji to odpowiednio 18 i 20 grudnia br.
Oprócz tego gmina mając na uwadze zły stan dróg i chodników w
ciągu ul. 1 Maja, ul. Kani, ul. Sienkiewicza, ul. Lawendowej
(Świerczewskiego), ul. Moniuszki, ul. Mickiewicza, ul. Szaflika i ul.
Szymanowskiego w Zawadzkiem podjęła działania zmierzające do
poprawy stanu infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym w/w
ulic. W ramach podjętych działań zostanie opracowana koncepcja
budowy kanalizacji deszczowej na w/w ulicach.

Przebudowa drogi 901
Na przewidzianym do przebudowy odcinku drogi wojewódzkiej
od przejazdu kolejowego w Kielczy do granicy województwa
opolskiego zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej, a wraz z
nią pojawiło się nowe oznakowanie świadczące o tym, iż w
najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z przebudową
drogi. Z informacji przekazanych przez wykonawcę robót firmę
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. z Lublińca,
na początku listopada droga zostanie całkowicie zamknięta dla
ruchu na odcinku od ul. Polnej do granicy województwa – zakaz nie
będzie dotyczył mieszkańców dojeżdżających do swoich posesji na

SEGREGUJ ŚMIECI ! APEL DO MIESZKAŃCÓW
Nowa ustawa, dotycząca systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, weszła w życie 1 lipca 2013 r.
Wprowadzone zmiany mają na celu:
1) objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
wszystkich mieszkańców gminy – likwidacja zjawiska dzikich
wysypisk, poprawa stanu środowiska;
2) ograniczenie składowania odpadów, upowszechnienie
segregacji „u źródła”;
3) powstanie instalacji do zagospodarowania odpadów
komunalnych.
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zakładać, aby zminimalizować zagrożenie.

Po czterech latach funkcjonowania systemu w Gminie Zawadzkie
można jednoznacznie stwierdzić, iż system ten nie funkcjonuje w
100%. Problemem jest brak obniżenia ilości odpadów komunalnych
zmieszanych, które muszą trafić na Regionalna Instalację
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w naszym przypadku do
miejscowości oddalona ok. 102 km Dzierżysław. Cena 1 t odpadów
komunalnych zmieszanych jest najdroższym elementem całego
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie.
Pragniemy poinformować wszystkich mieszkańców naszej gminy,
że niesegregowanie odpadów w naszych domach, a dodatkowo
znaczny wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017
poz. 723 z dnia 6.03.2017 r.) może doprowadzić do sytuacji wzrostu
„opłaty śmieciowej”, która na dzień dzisiejszy obowiązuje 15,00 zł
dla osób segregujących i 27,50 zł dla osób niesegregujących
odpady.
APELUJEMY DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY O
ZASTOSOWANIE SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
1. Dokładnie segreguj odpady w domu.
2. W zabudowie wielolokalowej zwróć uwagę sąsiadowi jeżeli
zauważysz, że źle segreguje.
3. Zwracaj uwagę na osoby „podrzucające” śmieci.
4. Dokonuj korekty deklaracji w przypadku zmiany ilości osób
zamieszkałych w twoim lokalu.
5. Utrzymuj porządek w miejscu gromadzenia śmieci (nie stawiaj
śmieci obok pojamnika).
6. Minimalizuj objętość odpadów (zgniataj plastiki, kartony,
puszki).
Ponadto informujemy, że w najbliższym czasie każdy mieszkaniec
Gminy Zawadzkie otrzyma ulotkę informacyjną przypominającą o
stosowaniu powyższych zasad.
W najbliższym czasie zostanie powołana komisja mająca na celu
kontrolę stosowania powyższym zasad w terenie (będą wyrywkowo
kontrolowanie nieruchomości). Stwierdzone nieprawidłowości będą
spisane w protokole a następnie zalecenia otrzyma właściciel
nieruchomości. Nie zastosowanie się do zaleceń może skutkować
nałożeniem większej opłaty od mieszkańca. W zabudowie
wielolokalowej odpowiadać będzie solidarnie cały blok.
SEGREGACJA ODPADÓW JEST BARDZO WAŻNA!
Place zabaw w Żędowicach i Kielczy
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej związanej
z utworzeniem terenów rekreacyjnych przy ul. Strzeleckiej
w Żędowicach (obok przejazdu PKP) oraz na terenie OSP w Kielczy.
Utworzenie placu zabaw w Żędowicach uwarunkowane jest
uzyskaniem odstępstwa od PKP, które umożliwi przesunięcie
urządzeń zabawowych bliżej krawędzi toru (obecnie istnieje zakaz
lokalizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 20 m od
krawędzi działki kolejowej). Natomiast jeszcze w bieżącym roku
zaplanowany jest zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
w Kielczy. Ich montaż nastąpi na wiosnę przyszłego roku.
Termomodernizacja hali sportowej
Wybrano do dofinansowania projekt partnerski gmin i powiatów
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego pn. „Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”. W ramach projektu gmina
Zawadzkie planuje wykonać kompleksową termomodernizację hali
sportowej w Zawadzkiem.
„Bliżej dzielnicowego, bliżej bezpieczeństwa”.
Policjanci z Komisariatu Policji w Zawadzkiem przeprowadzili
kolejną akcję w ramach gminnego projektu „Bliżej dzielnicowego,
bliżej bezpieczeństwa” dofinansowanego z rządowego Programu
Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem
Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017 pn.
„Bliżej dzielnicowego, bliżej bezpieczeństwa”.
Przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniach z dzielnicowymi, którzy
omawiali zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, w domu,
na podwórku. Przestrzegali najmłodszych przed zagrożeniami jakie
niosą za sobą rozmowy z nieznanymi osobami. Przekazali im
gadżety odblaskowe, pokazując gdzie i w jaki sposób można je

Burmistrz zaprasza na spotkania
W miesiącu listopadzie br. odbędą się spotkania
z mieszkańcami:
- w dniu 7 listopada 2017 r. o godz.18.00 w Centrum Informacji
Turystycznej przy ul.Dworcowej w Zawadzkiem,
- w dniu 8 listopada 2017 r. o godz.18.00 w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej przy ul.Ks.Wajdy w Kielczy,
- w dniu 9 listopada 2017 r. o godz.18.00 w budynku świetlicy
wiejskiej przy ul.Strzeleckiej w Żędowicach.
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Podziękowania
W związku z przejściem na emeryturę pana
Henryka Bartoszka składamy serdeczne
podziękowania za zaangażowanie,
wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm
zawodowy, które wkładał Pan w swoją pracę
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.
Jednocześnie życzymy powodzenia, radości
i sukcesów na nowym etapie życia, który Pan
rozpoczyna.
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Sprzątajmy liście
Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, iż zgodnie z zapisami
art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, cyt.:
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez:
(…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do
uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych”.
Biorąc powyższe pod uwagę apelujemy do wszystkich właścicieli
posesji o sprzątanie chodników. Razem możemy zadbać o piękny
wizerunek naszej gminy.

Pytajcie
Szanowni mieszkańcy w terminie do dnia 15.11.2017 r. czekamy na
Państwa sugestie co ma znaleźć się w dziale Burmistrz informuje w
następnym wydaniu gazety. Propozycje należy przesyłać na adres
gazeta@zawadzkie.pl lub zgłosić osobiście w Punkcie Obsługi
Petenta Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Europejski Dzień Seniora
Z okazji Europejskiego Dnia Seniora
składamy wszystkim Seniorom gorące życzenia zdrowia i wielu
lat, wypełnionego radością i satysfakcją oraz szacunku i miłości
najbliższych. Niech omijają Państwa troski i smutki dnia
codziennego. Życzymy spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń,
aby stale towarzyszył Wam niegasnący zapał w ich realizacji,
a w życiu osobistym dopisywały pomyślność i szczęście.

21 października br. zawadczańscy seniorzy świętowali
Europejski Dzień Seniora. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w
kościele pw. św. Rodziny w Zawadzkiem. W tym roku do wspólnego
świętowania zaproszeni zostali seniorzy z partnerskiego miasta
Dubnica nad Wagiem na Słowacji, którzy swoim występem
uatrakcyjnili uroczystość. Mogliśmy podziwiać naszą lokalną
młodzież, która pod opieką Małgorzaty Rabickiej przygotowała
artystyczny występ oraz Zespół Pieśni i Tańca Komorno. Policjanci
z Komisariatu Policji w Zawadzkiem oraz Komendy Powiatowej
w Strzelcach Opolskich przeprowadzili pogadankę oraz rozdawali
ulotki i promocyjne gadżety. Święto zorganizowane zostało
w ramach rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2016 i 2017.
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Co słychać w bibliotece
Kiermasz
W sobotę 30 września,
w pobliżu placu targowego
w Zawadzkiem, odbył się kiermasz „Nowe życie starej książki... I nie
tylko", na którym młodzież, za niewielkie pieniądze, sprzedawała
książki i własnoręcznie wykonane ozdoby ze starych książek
i gazet. Zebrane pieniądze, dotychczas w kwocie prawie dwustu
złotych, zostaną przeznaczone na miejskie schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Opolu. Kiermasz trwa nadal.
Zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki w Zawadzkiem.

Przystanek „Biblioteka”
26 września bibliotekę w Kielczy odwiedzili uczniowie
i uczennice klasy szóstej z tutejszej szkoły wraz z panią Olą oraz
wychowawczynią panią Izą. Biorąc udział w akcji czytelniczej pt.
„O miłości nad wodą, pod strzechą i wśród ksiąg" spacerowali,
zatrzymując się w miejscach wyznaczonych przez tytuł, by czytać
wiersze. Ostatnim przystankiem na drodze poezji była
BIBLIOTEKA, w której za sprawą czytanych utworów młodzież
miała okazję spędzić niecodzienne chwile.

Uwaga
Z powodu przeprowadzanej co 5 lat kontroli księgozbioru od 20
listopada do 1 grudnia 2017 roku biblioteka w Zawadzkiem
będzie zamknięta. W tym czasie zapraszamy do korzystania
z biblioteki w Kielczy.
Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek
12:00 - 17:00
Środa
12:00 - 15:00
Czwartek
12:00 - 17:00
Piątek
12:00 - 17:00
oraz biblioteki w Żędowicach
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek
8:00 - 12:00
Środa
15:00 - 19:00
Czwartek
9:00 - 13:00
Piątek
14:00 - 18:00

Książka na telefon
Przypominamy o możliwości skorzystania z oferty Biblioteki
w Zawadzkiem, czyli usłudze „Książka na telefon”, adresowanej do
mieszkańców Zawadzkiego, którzy ze względu na stan zdrowia,
wiek lub niepełnosprawność nie mają innej możliwości
wypożyczania książek.
Książki dostarczane będą do domów przez młodzież działającą
w bibliotece w ramach wolontariatu.
Więcej informacji na stronie www.biblioteka.zawadzkie.pl oraz pod
nr tel. 77 4623 171
Malowanie porcelany

Punkt konsultacyjny

Burmistrz Zawadzkiego serdecznie zaprasza mieszkańców gminy
do skorzystania z pomocy w zakresie założenia i prowadzenia
działalności gospodarczej. Doradztwo prowadzone jest w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Zawadzkiem (pokój 102) w godzinach od 15:00 do 17:00 (najbliższe
6.11.2017 r.). W trakcie spotkania przyszli przedsiębiorcy będą mieli
okazję uzyskać szereg niezbędnych informacji związanych
z prowadzeniem własnej firmy.

26 i 27 września w Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Zawadzkiem
oraz jej filii w Kielczy dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach
malowania porcelany. Chętnie przybyły do biblioteki, aby wcielić się
w rolę młodego artysty. Pełne głowy pomysłów sprawiły, iż każdy
kubek był wyjątkowy i niepowtarzalny. Warsztaty były darmowe, a
prowadziła je pani Ola, studentka Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo
nas cieszy, że dzieci w naszej gminie są chętne do brania udziału w
takich przedsięwzięciach.
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V CROSS DOLINY MAŁEJ PANWI „W POGONI ZA BOBREM”
W sobotę 30.09.2017 r. odbył się V Cross
Doliny Małej Panwi „W pogoni za bobrem”
organizowany przez Koło Towarzystwa
Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w
Zawadzkiem oraz Nadleśnictwo
Zawadzkie. Dopisała przepiękna pogoda, a
ciepłe słońce podgrzewało atmosferę na
starcie przy Letniej Leśnej Izbie
Edukacyjnej wśród 200 zawodników, którzy
rywalizowali na dystansach ok. 7 km i ok.
12,5 km. Jak co roku dla uczestników
przygotowano dwie, urozmaicone trasy
poprowadzone urokliwymi ścieżkami
wzdłuż rzeki Mała Panew. Na dystansie 7
km: I miejsce zdobyła Izabela Maj –
Dziubańska, II m - Elżbieta Tokarska , III m Irena Mazur. Wśród mężczyzn na metę
pierwszy wbiegł
Marek Kapela, drugi
Grzegorz Grzywna, a trzeci Michał
Paszkiewicz. Na dystansie 12,5 km
zwyciężyła Dominika Witkiewicz przed
Agnieszką Czyżewską (II miejsce) i Natalią
Broj ( III miejsce). W kategorii mężczyzn
triumfował Daniel Kokot , drugi był Krzysztof
Pachuta, a trzeci Marcin Bok. Na mecie na

każdego zawodnika czekał medal.
Rangę imprezy docenili goście, którzy
przybyli na zaproszenie Marii
Andrzejewskiej - Prezes Koła Towarzystwa
Przyjaciół Lasu i Grzegorza Furmańskiego
– Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie :
Roman Kolek- Wicemarszałek
Województwa Opolskiego, Zdzisław
Siewiera – Radny Sejmiku Województwa
Opolskiego, Janusz Żyłka – Wicestarosta
Strzelecki,
Mariusz Stachowski –
Burmistrz Zawadzkiego, Stanisław Kiełek –
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zawadzkiem.
Cross „W pogoni za bobrem” to również
fantastyczna zabawa dla całej rodziny.
Przed rozpoczęciem biegu głównego swoje
„pięć minut” miały również dzieciaki, które
mogły spróbować swoich sił w dystansach
100 i 200 m. Po biegu na świeżym
powietrzu wyjątkowo smakowało ciasto z
kawą i gorące kiełbaski z ogniska. Na
zakończenie imprezy odbyło się losowanie
nagród ufundowanych przez sponsorów:
między innymi tabletu, akcesoriów

sportowych i biegowych.
Imprezę prowadzili pomysłodawcy i
koordynatorzy biegu Tomasz Konfederak i
Tomasz Kurczyk. Dla najmłodszych
przygotowano stoisko edukacyjne z
zabawami i konkursami wiedzy o lesie. W
organizacji pomagali
członkowie TPL,
pracownicy Nadleśnictwa, wolontariusze z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Zawadzkiem, harcerze z Domu Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem.
Imprezę wsparli: Starostwo Powiatowe w
Strzelcach Opolskich, Urząd Miejski w
Zawadzkiem, Urząd Miejski w
Kolonowskiem, NSZZ Solidarność Region
Śląska Opolskiego, Firma Energosilesia,
NitronErg oraz Bank Spółdzielczy w
Zawadzkiem. Wszystkim sponsorom
gorąco dziękujemy.
Maria Andrzejewska
TPL „Dolina Małej Panwi”

Jarmark Bożonarodzeniowy - 3 grudnia
Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w „Jarmarku Bożonarodzeniowym”
Tegoroczny Jarmark odbędzie się w wyjątkowej świątecznej oprawie
na placu przed Kinoteatrem w Zawadzkiem przy ulicy Dworowej 3.
Połączony zostanie z występami lokalnych artystów, występem gwiazdy wieczoru
atrakcjami dla dzieci, spotkaniem ze świętym Mikołajem,
zapaleniem choinki oraz małą gastronomią itp..
Jarmark odbędzie się w dniu 3 grudnia 2017 roku w godzinach od 15.00 do 19.00.
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Zmarł ostatni zawadczański
kombatant

Turniej kręglarski klubów
HDK PCK

Pan Edward Janik urodził się 6 września 1925 roku
w miejscowości Kolonia Kępska, w powiecie kraśnickim
na Lubelszczyźnie. Pochodził z rodziny wielodzietnej. Bardzo
wcześnie stracił matkę. Wychowywała go siostra. W młodości trafił
do partyzantki. Często opowiadał o bitwach w szeregach AK
i wspominał o walce o wolność. W sposób szczególny wspominał
szlak bojowy i bitwę na Wiśle oraz lasach Janowskich, gdzie dzięki
samobójczej szarży Polacy powstrzymali kontratak elitarnych
niemieckich sił pancernych. Wiele przecierpiał walcząc
w konspiracji z dużo silniejszym okupantem hitlerowskim. Ileż było
ryzyka w tej walce i zarazem szczęśliwych przypadków, które
pozwoliły przeżyć wojenny koszmar. Po wojnie wyjechał w okolice
Zielonej Góry. Tam został jednak aresztowany. Trafił do więzienia
w Krośnie Odrzańskim. Do Zawadzkiego przyjechał w 1980 roku za
dziećmi. Był wiceprezesem koła Związku Kombatantów RP i byłych
więźniów politycznych w Zawadzkiem. W dowód uznania zasług
został mianowany przez prezydenta RP na stopień podporucznika
Wojska Polskiego. Mimo napotkanych wielu trudności życiowych
był szczęśliwy, że żył w wolnej Polsce. Pan Edward wychował 3
dzieci, doczekał się 5 wnuków i 3 prawnuków. Zmarł po ciężkiej
chorobie 25 września 2017 roku.
Dziadkowi
W ból i z krzykiem rodzisz się
W żalu i płaczu, gdy umrzesz żegnają Cię.
25 września 2017 roku o 4.50 zatrzymał się dla Ciebie czas
Przedtem odwiedziłeś jeszcze wielu z nas.
Dziś wszyscy się tu zebrali
I stosowny hołd Ci oddali.
Ostatni dotyk dłoni Twych
I chłód twego ciała na ustach mych.
Trąbki cichy dźwięk
Delikatnie koi duszy płaczącej jęk.
I kościelnej wieży dzwony zabiły
I wszystkie przewinienia Ci odpuściły.
Jesienny wiatr melodię dmie
Ostatni już raz na Ciebie patrzę się.
Zaszumiały pożegnalnie kolorowymi liśćmi drzewa
Do domu Ojca, do Boga Ci trzeba.
Trąbka drugi raz zagrała
I trumna powoli w grobie się schowała.
Z czego powstałeś w to się obróciłeś
Od kogo wyszedłeś do tego wróciłeś.
Ziemskich cierpień i tułaczki dobiegł kres
Niech święta ziemia lekka ci jest.
Wnuk Adam z żoną Agnieszką i Andrzej

23 września br. w Kręgielni OAZA w Zawadzkiem odbyły się
Wojewódzkie Zawody w Kręgle Honorowych Dawców Krwi PCK.
W zawodach, które objął patronatem Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski, udział wzięło 48 zawodników z 12 opolskich
klubów. Najlepszy w klasyfikacji drużynowej okazał się zespół
Elektrowni Opole, przed krwiodawcami z Praszki i Ozimka. Imprezę
wsparli firma Komplet Grzegorz Wanat, Kręgielnia Oaza, Zaw-Kom
Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, Spółdzielnia
Mieszkaniowa Hutnik oraz NSZZ Solidarność w Zawadzkiem.
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Wiadomości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Współpraca
Współpraca między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych,
a Publiczną Szkołą Podstawową w Zawadzkiem rozpoczęła się
wraz z napisaniem przez nauczycielki Agnieszkę Miksę (ZSP),
Grażynę Machelską (PSP) oraz Grażynę Winkler (PSP) projektu
Dobrej Praktyki pt. „Starsi i młodsi – razem w zabawie i nauce” w
roku 2007. Nie wróżono mu większego powodzenia stwierdzając,
że starsi szybko znudzą się zajęciami prowadzonymi dla
najmłodszych uczniów podstawówki. Stało się jednak inaczej –
młodzież bardzo chętnie włączyła się do przygotowywania
warsztatów plastyczno-technicznych, które miały pomagać
maluchom. Starsi sprawdzili się w roli nie tylko pomocników w
trudnych zadaniach technicznych, ale także przyjaciół
najmłodszych.
29 września br. uczniowie III klasy technikum zorganizowali dla
uczniów klasy II A „Jesienne warsztaty plastyczno-techniczne”,
które po raz pierwszy odbyły się w ZSP. Drugoklasiści zwiedzili
budynek szkoły i uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach, w
trakcie których powstały prace plastyczne nawiązujące do pory
roku. Uczciliśmy także święto chłopaków wspólną konsumpcją
fenomenalnych wypieków przygotowanych specjalnie na to
spotkanie przez mamy młodszych uczniów oraz wręczeniem
Orderów Superchłopaka.
Chętnych do uczestniczenia w tego typu zajęciach jest zawsze
wielu, więc uczniowie ZSP 7 października br. wzięli udział w XII
Festynie Rodzinnym organizowanym w PSP w Zawadzkiem.
Przygotowali i przeprowadzili warsztaty dla młodszych, starszych i
dorosłych. Malowaliśmy twarze dzieciakom, pomagaliśmy dobierać
kolory farb podczas malowania gipsowych odlewów jesiennych
figurek, tworzyliśmy girlandę z wyciętych przez uczestników festynu
liści, grzybków, jabłuszek, ptaszków. Efekty naszej wspólnej pracy
można podziwiać na szkolnym korytarzu w zawadczańskiej
podstawówce.
Jedenasty sezon współpracy między obu szkołami uznajemy za
otwarty!
Agnieszka Miksa
Nauczycielka języka polskiego w ZSP

Bliska”, którego laureaci dostali możliwość aplikacji na „Eustory
Next Generation Summit” w Berlinie.
Wielkie spotkanie odbyło się w dniach 6 – 10 października i
uczestniczyło w nim ponad 100 osób z ponad dwudziestu krajów
Europy. Myślę, że pora przedstawić naszych reprezentantów –
Wiktoria Saternus, Adam Trojok i Maksymilian Polis. Ta trójka brała
udział w zajęciach przygotowanych przez „Koerber Stiftung”,
„Eustory”, we współpracy z „Radialsystem V”.
W czerwcu br. składaliśmy aplikację na to wyjątkowe wydarzenie.
Każdy miał do wyboru określone tematycznie warsztaty: Analysing
Populism, Resist Violence, Fake or Real, Legacies of the Russian
Revolution, Europe on Display, Childhood Stories of Forced
Migration.
Podczas aplikowania musieliśmy określić na jaki typ spotkań
będziemy uczęszczać i w jakich tematach się przygotować.
Wiktoria zdecydowała się na wzięcie udziału w warsztatach „Fake or
Real?”. Ich tematyka skupiała się głównie na analizowaniu tzw. fake
newsów czyli fałszywych wiadomości, które pojawiają się
w mediach w wielorakich formach i najczęściej służą dezinformacji.
W trakcie zajęć uczestnicy poznali historię tego zjawiska, nauczyli
się jak go unikać, a także odkryli narzędzia do walki z tą niepokojącą
tendencją. W międzynarodowym gronie porównali artykuły
pochodzące z różnych krajów, zauważyli różnice jak i punkty
wspólne w mediach. Adam wybrał warsztaty „Resist Violence” - jego
zajęcia dotyczyły przemocy rasistowskiej. Na początku każdy był
zobligowany do przedstawienia problemu, który miał opracować w
domu. Adam zaprezentował polski hip-hop w innej formie
artystycznego wyrazu. Podczas zajęć ich uczestnicy uczyli się
ćwiczeń przygotowujących do podjęcia się aktorstwa. Cała grupa
przygotowywała przez cały pobyt przedstawienie o przemocy
podsumowujące warsztaty. Przedstawienie zostało pokazane na
uroczystości zamknięcia zjazdu. Obejmowało ono różnorodne
formy aktorstwa, takie jak gra cieni, śpiew, poezja, taniec,
pantomima. Piosenki, wiersze i taniec były autorstwa
utalentowanych uczestników.
Ja po wielu namysłach złożyłem aplikację na warsztaty zajmujące
się analizą populizmu (Analysing Populism) we współczesnej
Europie. Nasze spotkania głównie obfitowały w dyskusje i szukanie
rozwiązania problemów takich jak kryzys uchodźców, radykalizacja
w mediach czy też tworzenie samej definicji radykalizacji
i analizowanie jakie ma ona korzenie. Spotkania były bardzo
wartościowe i rozwijające. Każdy uczestnik przed przyjazdem do
Berlina miał za zadanie analizować media pod kątem radykalizacji
i sporządzić raport, który potem w formie prezentacji miał
przedstawić przed międzynarodową publiką. Każda prezentacja
kończyła się dyskusją i dzięki temu mieliśmy okazję na wymianę
zdań, a co za tym idzie zyskanie wiedzy na temat współczesnych,
niepokojących zjawisk występujących w mediach.
Oprócz pracy w Berlinie mieliśmy także czas dla siebie i mogliśmy
poznać stolicę naszego sąsiada. Kilka razy wybraliśmy się na

Uczniowie ZSP Zawadzkie w Berlinie na zjeździe
Eustory Next Generation Summit 2017
Mówi się, że urzeczywistnieniem naszych planów i celów jest
sukces. Nasze zamiary i cele prowadzą do osiągnięcia określonych
rezultatów. Tak więc już na samym początku warto podkreślić, że nic
nie dzieje się przypadkowo. Wszystko jest wynikiem naszego
myślenia, marzeń i pragnień. Nie inaczej było w przypadku naszego
sukcesu w Eustory, bo co wydaje się prawie niemożliwe, stało się
możliwe i z jednej małej szkoły, gdzieś na Opolszczyźnie, na szczyt do Berlina dostały się aż 3 osoby! Trzeba tu nadmienić, że z Polski
uczestniczyło w zjeździe tylko 5 osób, co idealnie pokazuje skalę
tego sukcesu.
Mowa tutaj oczywiście o zjeździe młodych historyków z całej
Europy, którzy zostali nagrodzeni w konkursie historycznym rangi
ogólnokrajowej. W naszym przypadku był to konkurs „Historia
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Wymiana międzynarodowa była dla nas przede wszystkim
zdobyciem nowych doświadczeń, mogliśmy poznać kulturę i
tradycję innych krajów, zetknęliśmy się z wieloma językami. Każdy z
nas zawarł także nowe znajomości, co świadczy o tym, że projekt
udał się pod względem integracji młodzieży z różnych krajów.
Bardzo podobała nam się taka forma nauki, która pozwoliła oderwać
się od rzeczywistości szkolnej i była dużym urozmaiceniem.
Cieszymy się, że nasza szkoła już po raz drugi brała udział w tym
projekcie, a jednocześnie liczymy na jego kontynuację w
następnych latach.

spacer po mieście i byliśmy naprawdę pod wrażeniem. Wieża
Telewizyjna, Brama Brandenburska, Reichstag swoją okazałością
wywoływały wiele emocji. To były te chwile, które będziemy długo
wspominać. Sam klimat tak wielkiego miasta zachęcał do dalszego
zwiedzania, ale niestety nie było tego czasu tak wiele jak byśmy
chcieli.
W Berlinie zetknęliśmy się z wieloma kulturami i z wieloma
kontrastami społecznymi. Można powiedzieć, że to o czym
dyskutowaliśmy na zajęciach, ujrzeliśmy na własne oczy. Trzeba tu
podkreślić, że doświadczenie takiej różnorodności jest bardzo
kształcące i pozwala nabrać dystansu do życia.
Wszyscy bardzo chwalimy sobie nasz wyjazd do Berlina, to czego
się dowiedzieliśmy oraz oczywiście nasz wkład pracy na zajęciach.
W tak światowym środowisku mieliśmy okazję przeżyć coś
niezwykłego i nie ukrywamy, że jest to duży sukces. Znaleźliśmy się
w gronie bardzo ambitnych młodych ludzi, którzy chcą zmieniać
świat. Ta ich wewnętrzna potrzeba towarzyszy nam przez cały czas,
dzięki czemu również jeszcze bardziej mamy chęci zmieniać
otoczenie na lepsze, poznawać nowych ludzi, którzy inspirują do
działania i oczywiście uczestniczyć w tak niesamowitych
spotkaniach. Nie możemy doczekać się następnego razu!

Julia Skoluda

Maksymilian Polis
„Geschichte im Fluss”, czyli projekt międzynarodowy
z udziałem uczniów ZSP w Zawadzkiem
Dnia 8 października br. dziesięciu uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem wraz z opiekunką, panią
Danutą Schmidt-Winnicką, wybrało się do miejscowości Leutesdorf
nad Renem w Niemczech w celu realizacji projektu z grupą
młodzieży z Rosji, Niemiec oraz Polski. Wymiana międzynarodowa
miała na celu integrację młodych ludzi z różnych krajów, jeszcze
lepsze zaznajomienie się z językiem niemieckim oraz poznanie
ciekawostek dotyczących najważniejszych rzek w danym kraju –
stąd też hasło główne projektu.
W niedzielę, po długiej podróży, rozpoczęliśmy program wymiany
od wspólnych gier i zabaw, które miały zintegrować wszystkich
uczestników. Grupa niemiecka doskonale przygotowała ten
wieczór. W poniedziałkowy poranek wybraliśmy się na spacer po
mieście Leutesdorf, które słynie z winnic. Mieliśmy okazję zwiedzić
także miejscowe muzeum, które pozwoliło nam dowiedzieć się wiele
na temat historii wytwarzania wina. Popołudnie spędziliśmy w
„Geysir-Zentrum” w Andernach, a dużą atrakcją był wybuch gejzeru
po wcześniejszym rejsie statkiem na Renie. Koblenz, które
odwiedziliśmy we wtorek, zachwyciło nas swoim urokiem. Festung
Ehrenbreitstein z licznymi muzeami, kolejka linowa oraz „Deutsches
Eck”, czyli miejsce, gdzie Mozela wpada do Renu, to tylko nieliczne
atrakcje tego miasta. Po powrocie wraz z grupą młodzieży z Gąbina
zorganizowaliśmy dla reszty wieczorek polski, przedstawiając
liczne ciekawostki o Wiśle. Dużym powodzeniem cieszył się także
polonez, którego zatańczyliśmy wszyscy razem. Kolejny dzień
spędziliśmy w Kolonii – czwartym co do wielkości mieście w
Niemczech. Najważniejszy zabytek, katedra kolońska, zapierała
dech w piersiach, a Most Hohenzollernów, który potocznie możemy
nazwać mostem miłości, zachwycał niezliczoną ilością kłódek
zawieszanych przez zakochanych. W tym dniu dodatkową atrakcją
był wjazd kolejką na ruinę zamku „Drachenfels” oraz znajdujący się
tam punkt widokowy. Środę zakończyliśmy zajęciami
poprowadzonymi przez grupę rosyjską, która również jak każdy kraj
przedstawiła najbardziej znaczące rzeki, nauczyła nas piosenki i
zaprezentowała taniec, który w dużym stopniu zintegrował
wszystkich uczestników projektu międzynarodowego. W czwartek
zwiedziliśmy muzeum rzymskie, gdzie własnoręcznie robiliśmy
mozaiki i biżuterię, a odważna część grupy uczyła się strzelania z
łuku. Miło będziemy wspominać czwartkowy wieczór, który stanowił
podsumowanie projektu oraz wręczenie małych pamiątek
przywiezionych do Leutesdorf przez szkoły uczestniczące w
projekcie. W piątek, 13 października, niestety musieliśmy wracać do
domu, ale wspomnienia z tego wyjazdu zostaną w naszej pamięci
na długo.

Jubileusz 95 urodzin
15 września pan Franciszek Brzezina z Zawadzkiego obchodził
jubileusz 95 urodzin. Jest mieszkańcem Zawadzkiego od 60 lat.
Pracował w hucie w Ozimku i w Zawadzkiem. Wraz z żoną Marią
wychowali 3 córki, doczekali się 8 wnuków, 9 prawnuków i 1
praprawnuka. Z tej okazji wizytę jubilatowi złożył Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski przekazując serdeczne życzenia
i upominek.
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Seniorzy z Klubu Seniora nie siedzą na kanapie
Wycieczką w Bieszczady w dniach 28-30 sierpnia Klub Seniora w
Zawadzkiem zakończył pracowitą wiosnę i lato. Od maja
zorganizowaliśmy 4 biesiady (w Zameczku Kąty, na przystani
kajakowej Amazonka w Kolonowskiem, w lesie na Regolowcu i na
przystani kajakowej Tropikana w Zawadzkiem) . Biesiady cieszyły
się wielkim uznaniem i wzięciem. Przy muzyce, wspólnych
śpiewach i pieczonej kiełbasce bawiło się ponad 100 osób. Na
biesiady zapraszaliśmy również ciekawych ludzi, np. na Tropikanie
pani Luiza Pasieka - mieszkanka Zawadzkiego opowiadała
seniorom o swoich podróżach po Europie i Afryce. Na Amazonce był
występ artystyczny emerytów. Zawsze towarzyszy nam jakiś temat
przewodni. Mamy za sobą trzy wycieczki: do Kalisza- gdzie oprócz
zwiedzania miasta mieliśmy Mszę Św w sanktuarium Świętego
Józefa i zwiedziliśmy miejscowość Rusów miejsce urodzenia naszej
wielkiej pisarki Marii Dąbrowskiej. Zwiedzaliśmy Kędzierzyn- Koźle
i płynęliśmy statkiem po Odrze i po Kanale Gliwickim, a ostatnio
podziwialiśmy piękne góry Bieszczadzkie, Sanok i Zalew Soliński.
To są niezapomniane wrażenia. I wielka integracja ludzi starszych,
którzy chcą wyjść lub wyjechać z domu, coś jeszcze przeżyć
i zobaczyć. Zakończyliśmy lato ale nasza praca się nie kończy.
W październiku mamy coroczne spotkania wszystkich członków
Klubu Seniora, poza tym uczestniczyliśmy w imprezach z okazji
Europejskiego Dnia Seniora. W planie mamy jeszcze wyjazd do
teatru i zabawę andrzejkową. Jednym słowem nie siedzimy na
kanapie.
Zarząd Klubu Seniora
Sprostowanie
W związku
z opublikowaniem w ostatnim numerze
Krajobrazów Zawadzkiego zdjęcia będącego własnością
Uniwersytetu III wieku pod artykułem na stronie 5, pt.
„Uniwersytet III wieku”, a dotyczącym działalności Klubu
Seniora w Zawadzkiem, przepraszamy oba stowarzyszenia za
zaistniałą pomyłkę. Tekst dotyczył działalności Klub Seniora,
a nie jak wynika z tytułu, podpisu i zdjęcia Uniwersytetu
III wieku. W ramach sprostowania publikujemy ponownie tekst
ze zdjęciami.

11 listopada – Dzień Odzyskania
Niepodległości
ZIEMIA TRUDNEJ JEDNOŚCI – PROGRAM UROCZYSTYCH OBCHODÓW 99 ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
DATA: 11.11.2017
PROGRAM:
ź 10:00 – MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚWIĘTEJ RODZINY
ź 11:00 – 11:15 – PRZEJŚCIE DO BUDYNKU CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (KINOTEATR)
ź 11:15 – AKADEMIA POD TYTUŁEM: ZIEMIA TRUDNEJ JEDNOŚCI W WYKONANIU UCZNIÓW ZSP W ZAWADZKIEM POD OPIEKĄ
DR ARKADIUSZA BARONA
ź 12:00 – POCZĘSTUNEK W HOLU KINOTEATRU
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„Bezpieczny czas w szkole i poza szkołą”
Pod takim hasłem 7 października br. odbył się XII Festyn Rodzinny
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem organizowany
ramach rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2016 i 2017. Hasłem przewodnim festynu było
„Bezpieczny czas w szkole i poza szkołą”. Festyn był doskonałą
okazją do poruszenia tego zagadnienia przestrzegania
bezpieczeństwa , zwłaszcza, że w szkole w tym roku realizujemy
Rządowy program „Bezpieczna+”, którego celem jest m.in.
budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.
Festyn rozpoczęło jak co roku Szkolne Koło KrajoznawczoTurystyczne XII Rajdem Rowerowym Wokół Doliny Małej Panwi
„Jesień 2017”,
pod patronatem OZ/PTTK „Huta Andrzej”.
Przewodnicy i organizatorzy rajdu szczególną uwagę zwracali na
regulaminy i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy na
rowerze ulicami miasta oraz w trakcie konkursów i zabaw:
„z rowerem w tle”.
Na festynie o bezpieczeństwie wiele mówili zaproszeni goście:
przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Poradni PsychologicznoPedagogicznej , którzy przeprowadzili szkolenie nt. przepisów BHP i
p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy. Dzielnicowi przypomnieli
uczniom i ich rodzicom jak przechodzić przez jezdnie, jak zachować
bezpieczeństwo na drodze - również po zmroku. Ku przestrodze,
każdy uczestnik festynu otrzymał gadżety odblaskowe. Policjantki z
Komendy Powiatowej w Strzelcach Opolskich zapoznały
uczestników festynu z zasadami dotyczącymi umiejętności
reagowania w sytuacjach konfliktowych, zagrożenia przemocą i
agresją. Policjanci nawiązując do pory roku i spacerów po lesie
związanych z grzybobraniem uczyli co zrobić, aby się w tym lesie nie
zgubić.

Niespodzianką były psy policyjne – pokaz tresury i ich umiejętności,
opowieści opiekunów psów o ich roli w pracy w policji.
Dużą atrakcję stanowiły: wóz strażacki i radiowóz policyjny.
Uczniowie chętnie zwiedzili te samochody, próbując używać trąbek,
przyrządów, części munduru - wcielając się w policjantów i
strażaków.
Nowością podczas festynu były konsultacje z pracownikami
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze Strzelec Opolskich.
Pracownicy PPP służyli radą, pomocą, dostarczyli wskazówek i
odpowiadali na pytania rodziców dotyczące nurtujących ich
problemów. Całą imprezę uświetniły występy klas pierwszych,
drugich i trzecich oraz zespół wokalny Art. Voice. Podczas festynu
odbyło się wiele konkursów rodzinnych, gier i zabaw. Harcerze
zorganizowali zabawy dla najmłodszych, odbyły się konkursy
sportowe, biegi rodzinne, „Familiada Rodzinna”, konkurs
matematyczny „Łamigłówki szkolnej główki”, ekologiczny, Koło
Fortuny, plastyczny. W szkole działała szkolna kawiarenka i mini
bufet.
I chociaż pogoda nie dopisała - festyn po raz pierwszy odbył się
w szkole- to Festyn Rodzinny był bardzo radosny i udany.
Festyn to impreza integrująca całą społeczność szkolną
i środowiskową. Z
d
u
ż
y
m
zaangażowaniem
włączają się w nią
uczniowie, rodzice,
wszyscy pracownicy
szkoły.
D z i ę k u j e m y
sponsorom Gminie
Zawadzkie, Straży
Pożarnej, Policji.
P o r a d n i
PsychologicznoPedagogicznej,
Zespołowi Szkół
Ponadgimnazjalnych,
rodzicom, harcerzom i
tym wszystkim, którzy
wspomogli szkołę w
organizacji Festynu
Rodzinnego.
Do zobaczenia za rok!!!
Barbara Michael-Konarska

Pamiętajmy, 1 listopada
dzień wspomnień
„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych
dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my, a
nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”.
Albert Einstein
Uroczystość Wszystkich Świętych, którą dzisiaj prawie wszyscy
obchodzimy, skłania nas do zadumy, ale i do podniesienia wzroku ku
niebu, do Boga. My chrześcijanie wierzymy, że tam są nasi najbliżsi,
najukochańsi. Wybierając się 1 listopada na groby naszych bliskich,
dzień ten nazywamy bardzo często Świętem Zmarłych. Dzień ten
kojarzy nam się z wizytą na cmentarzu, zapaleniu świec na grobach,
a przed wszystkim wspomnieniem w rodzinnym gronie, zmarłych
bliskich i znajomych Panuje nastrój powagi, refleksji, czasem
smutku, ale i radości. Tak radości właśnie, bo właściwie
w pierwotnym zamyśle uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem
radosnym. Oddajemy cześć wszystkim, którzy dostąpili chwały
zbawienia w niebie.
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Jesienią na szlakach turystycznych
Organizatorzy Turystyki, aby sprostać wymaganiom związanym z
organizacją i prowadzeniem różnorodnych wypraw, muszą się
ciągle doskonalić. Taki cel ma nasza coroczna impreza, którą
nazywamy „Wyprawą szkoleniową”. W dniach 13-15 października
odbyła się wycieczka tegoroczna, której celem były okolice Polanicy
Zdrój w Kotlinie Kłodzkiej z wypadem do Pragi (Czechy).
W pierwszym dniu 55 uczestników odbyło rajdy piesze górskie.
Wszystkie grupy startowały z miejscowości Sczytna w Górach
Stołowych. Jedna z tras wiodła przez Szczytnik (589 m. n.p.m.) do
Polanicy szlakiem żółtym i zielonym (raczej łatwa i bardzo
malownicza – polecamy). Druga trasa była nieco trudniejsza.
Wiodła początkowo szlakiem żółtym (w przeciwnym kierunki niż
grupa pierwsza) do szlaku czerwonego, przebiegającego poprzez
Wolarz (852 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie Gór Bystrzyckich,
także do Polanicy.
Dzień drugi przebiegł pod znakiem wycieczki do Pragi. Organizację
tej wyprawy zleciliśmy miejscowemu Biuru Turystycznemu.
Kierownictwo instytucji wywiązało się z zadania znakomicie: bardzo
wygodny autokar, bardzo dobra organizacja i znakomity przewodnik
uczyniło tę wyprawę bardzo udaną. A sama Praga – wiadomo że to
piękne miasto, godne zobaczenia. Aby się o tym przekonać, należy
koniecznie się tam wybrać.
W trzecim dniu postanowiliśmy zwiedzić „Królewskie Miasto”
Bystrzycę Kłodzką i odbyć sentymentalną podróż do Długopola
Zdroju. W tej miejscowości przed kilkunastu laty nasza huta miała
ośrodek wypoczynkowy. To była wspaniała baza do turystycznych
wypraw w okoliczne góry. Część z uczestników wycieczki te czasy
dobrze pamiętało.
Na koniec uwagi o pogodzie – trzy dni wspaniałej „złotej jesieni”.
Polecamy jesienne wyprawy w Kotlinę Kłodzką. Ta różnorodność
barw okolicznych gór jest zachwycająca.

Wytrawny turysta nie przejmuje się pogodą podczas wypraw,
jest przygotowany na każdą przygodę z aurą. Dzień 23 września
należał do tych deszczowych – nawet bardzo deszczowych. Nie
przeszkodziło to w przeprowadzeniu Zlotu Młodzieży Szkolnej
„Góra Św. Anny 2017” zorganizowanego, już po raz 36, przez
Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem. Na trasę
Zlotu wyruszyła ponad 100. osobowa grupa młodzieży szkolnej
i seniorów. Padający deszcz nie przeszkodził w przemarszu od
Zajazdu pod Chełmską Górą poprzez Dolinę Krowioka do Skalnego
Amfiteatru i dalej pod Pomnik Czynu Powstańczego.
Kolejnym punktem programu było Muzeum Czynu Powstańczego.
W muzeum, obok ekspozycji stałych, przedstawiających dzieje
Powstań Śląskich, prezentowane są wystawy czasowe – tym razem
była to wystawa przyrodnicza. Metę Zlotu zaplanowaliśmy w Domu
Pielgrzyma. Tam turystyczny posiłek, spotkanie z organizatorami,
dyplomy i upominki dla drużyn uczestniczących w imprezie. Jeszcze
spacer – ciągle w strugach deszczu – po miejscowości i powrót do
miejsc zamieszkania.
Mimo obaw, kolejna impreza zorganizowana 7 października - XVII
Jesienny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi
„Jesień 2017” – przebiegła w znacznie lepszych warunkach. Jesień
pokazała swoje piękniejsze oblicze i przez chmury często przebijały
się promienie słoneczne. Grupy rowerowe z różnych stron
(z Zawadzkiego, Kielczy i Żędowic, z Kolonowskiego, Staniszcz
Wielkich i Małych oraz ze Strzelec Opolskich) przybyły wybranymi
trasami leśnymi na metę przy Zabytkowej Stodole - Letniej Izbie
Edukacyjno-Turystycznej Nadleśnictwa Zawadzkie. Wszystkich
przywitał, przygotowany na rożnie, posiłek turystyczny. Po
oficjalnym otwarciu Rajdu przeprowadzono szereg konkursów
sprawnościowych z nagrodami dla najlepszych. Rozdanie
drużynom Dyplomów Uczestnictwa w imprezie Rajd zakończyło.
Mimo chwilowej zmiany pogody – spadł spory deszcz – ponad 200
rowerzystów uznało XVII Rowerowy Rajd Jesienny za bardzo
udany.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Wizyta z Wahrenbrück
Na przełomie września i października gościli w Zawadzkiem
przedstawiciele partnerskiego miasta Wahrenbrück z Niemiec. Głównym
celem wizyty było przekazanie darów zebranych przez mieszkańców
zaprzyjaźnionego miasta. Trafiły one do szkoły w Żędowicach, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Caritas przy Parafii św. Rodziny oraz DPS
w Zawadzkiem. Wizyta odbyła się w ramach podpisanej umowy
partnerskiej.
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Wieści z Żędowic
powstania Komisji Edukacji Narodowej, wierszy i wspomnień o
pedagogach i pracownikach obsługi mieliśmy okazję uczestniczyć
w Jubileuszowym Programie „Jaka to melodia”. Były tańce, śpiew i
gromkie brawa.

Żędowicki Oktoberfest
W ostatni dzień września w Żędowicach odbyła się impreza
integracyjna dla mieszkańców „Oktoberfest”. Zorganizowało je
lokalne koło DFK we współpracy z Stowarzyszeniem Kobiet
Żędowickich oraz Firmą Bronder. Festyn był także okazją do
świętowania 110 lecia Orkiestry Dętej w Żędowicach.

Uczymy się ratować !
26 września br. z inicjatywy
Zawadczańskiej Drużyny Harcerek
„Polana” im. Joanny Skwarczyńskiej
„Szarotki” odbyły się warsztaty z
zakresu pierwszej pomocy. W 1. turze
na sali gimnastycznej w zajęciach
uczestniczyli uczniowie z kl.4-7 oraz 2
i 3 gimnazjum. W turze 2. szkoliły się
maluchy z klas 1-3. Warsztaty cieszyły
się dużym zainteresowaniem, a
wszystko dzięki druhnom: Marcie
Ceglarek ( ratowniczka kwalifikowana
PP), Paulinie Maślak (ratowniczka
kwalifikowana PP), Nadine Strzodzie
(sanitariuszka HOPR), Aleksandrze
Matuszczak ( sanitariuszka HOPR) i
Marcie Niesłony (skończyła już kurs
na sanitariuszkę HOPR). Dziewczyny
i nasi uczniowie spisały się na medal.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
29 września br. obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w
2001 roku. Dzień ten w żędowickiej szkole obfitował w liczne
wydarzenia czytelnicze, które miały na celu promocję czytelnictwa,
rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz zapoznanie w ciekawy
sposób dzieci i młodzieży z tekstami literackimi. Starsi uczniowie,
czytali młodszym, nauczyciele- gimnazjalistom. Z tej okazji odbyło
się wiele imprez:
- w klasie I- uczennice klasy czwartej, czytały baśń „Królowa
Śniegu”. Na zakończenie dzieci zostały zachęcone do udziału w
konkursie plastycznym i narysowania ilustracji do
zaprezentowanego utworu,
- w klasie II- zaproszeni uczniowie klasy piątej czytali „Tomcia
Paluszka", a zadaniem dzieci było wykonanie książki obrazkowej,
- w klasie III- uczennice klasy szóstej , czytały baśń „Królewna
Śnieżka". Trzecioklasiści zostali zachęceni
do wykonania plakatu zapraszającego na spektakl,
- w klasie IV - uczennice klasy siódmej, czytały opowiadanie
Kasdepke „Zielona szkoła". Następnie odbyły się zajęcia, w trakcie
których wykonano kartkę z pamiętnika do wysłuchanego tekstu,
-w klasie V- uczennice drugiej klasy gimnazjum, po mistrzowsku, z
podziałem na role, zaprezentowały opowiadanie Kasdepke
„Cyrkiel". Zadaniem słuchaczy była promocja zdrowego trybu życia,
-w klasie VI- uczniowie klasy trzeciej gimnazjum czytali opowiadanie
„Zarozumiała marchewka” Kasdepke,
a zadaniem słuchaczy było rozwinięcie zdania „Każdemu wolno
marzyć",
-uczniowie klasy VII, II i III gimnazjum wysłuchali „Małego Księcia"
czytanego przez nauczycieli naszej szkoły. Otrzymali również
zadanie domowe: „Podaj tytuły książek, jakie należy zakupić do
szkolnej biblioteki".

Dzień Edukacji Narodowej

W poniedziałek 16 października br. w PSP w Żędowicach odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział
uczniowie, przedstawiciele Rady Rodziców i wszyscy pracownicy
naszej szkoły. Podczas uroczystej akademii pani dyrektor
Małgorzata Kozioł wręczyła dyplomy uznania nauczycielom i
pracownikom oświaty. Następnie zaprosiła
zebranych do
obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez
uczniów. Oprócz scenki rodzajowej przybliżającej historię

Szkoła pięknieje
Już w tym roku szkolnym w PSP Żędowice przeprowadzony
został remont instalacji elektrycznej w kuchni. W pracach
wykończeniowych pomogli nam rodzice, na których zawsze
możemy liczyć. Pomocy i wsparcia udzielili nam panowie: Edward
Signus, Konrdian Mrochen i Norbert Langer. Serdecznie
dziękujemy.

16

Krajobrazy Zawadzkiego

Co słychać w Kielczy
niezbędni, bowiem razem współtworzą literacki klimat. Miło nam
donieść, że po ubiegłorocznym sukcesie Emilii Chmielorz,
wyróżnioną laureatką tegorocznej XXII edycji Lirycznego Jasła
została Wiktoria Strzelczyk, uczennica kl. II gimnazjum przy PSP im.
Wincentego z Kielczy. Dostrzeżono urok jej opowiadania Figle
wyobraźni. W uroczystej gali wzięły udział obydwie nasze autorki.
Dziękujemy wam za pracowitość i odwagę. Życzymy dalszych
sukcesów i zachęcamy innych uczniów do podzielenia się swym
talentem. Wiem, że kryją się wśród was literackie perełki.
IZA
Pokazali, na co ich stać!
Śpiewająco i czarująco,
Po angielsku, po niemiecku
I hiszpańsku się zaprezentowali.
Ech! Jeden nawet zajodłował.
W odlotowych kreacjach,
Adekwatnych dodatkach
Ćwiczyli, łącząc wiedzę z praktyką i muzyką:)
26 września w PSP im. Wincentego z Kielczy odbył się zgodnie z
tradycją Dzień Języków Obcych. Klasy nie tylko pięknie wyśpiewały
wybrane piosenki i cudownie się zaprezentowały, wszystkich
zaraziły swoim entuzjazmem, nauczyciele dyskretnie kołysali się w
rytm melodii, a niektórzy odważyli się na solowe występy- pan
Sławomir okazał, że pod posągową posturą kryje duszę rockmana,
pani Bożenie zamarzył się śpiewająco bukiet „biełych roz ”, a pani
Lucynce egzotyczna wyprawa. Jury miało trudny orzech do
zgryzienia, ale obrady zakończyły się owocnie. Gratulacje należą
się wszystkim za zaangażowanie i kreatywność. Za organizację
imprezy dziękujemy paniom germanistkom - Zuzannie i Izabeli.
Ujawnionym talentom życzymy dalszych sukcesów.
IZA
Spotkanie z...
Dobroci w sercu iskierka, woli dobrej i ta
Empatii kropelka- to
Nauka dobra na każdy czas- dla każdego nas.
Oj piątek 13! Co to będzie? Co to będzie? Czy strach wielkie oczy
mieć będzie? Rozglądają się po sali niepewnie uczniowie, nerwowo
stukają obcasami nauczycielki, prężą pod garniturami muskuły
nauczyciele, pracownicy obsługi i emeryci ze zdziwieniem
obserwują drzewa, co wyrosły w noc jedną na sali gimnastycznej,
Dyrekcja nerwowo przekręca pierścionek, czyżby zniknąć chciała,
rodzice pierwszaków niepokoją się o los swoich pociech. Nagle!
Słychać dziarskie maluchy, pod wodzą pani Teresy wkraczają małe
zuchy i... egzamin zdają śpiewająco. Po nich zza drzew wypada
brygada niebieskich smerfików, za którymi usiłuje nadążyć pani
Jola. Ich egzamin wygląda jak finał Tańca z Gwiazdami. Po tych
wyczynach na scenę wkracza Dyrekcja z magicznym ołóweczkiem
w ręku i ... pasuje na uczniów nasze urwisy. Na koniec, zgodnie
z tradycją, płyną wzruszające życzenia sukcesów w pracy dla
wszystkich i dobrej, owocnej, rzec się chce smerfastycznej,
współpracy na co dzień i od święta. Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej życzymy wszystkim sił i ciała, i ducha, i... uśmiechu od
ucha do ucha :)
IZA

Nauczyciele uzbrojeni- uczniowie uskrzydleni
Apsik! Cóż to za piórko
Nosek podrażniło
I odfrunęło?!
Okamgnienie- zdumienieŁopot skrzydeł...

2 października w PSP im. Wincentego z Kielczy obchodzono Dzień
Anioła. Uczniowie zamienili się w anioły- uskrzydleni, ze złocistymi
aureolami do szkoły wfrunęli. Rozanielone minki mieli, wszak kto
przebrany- niepytany! Nauczyciele uzbroili się w anielską
cierpliwość, bo skrzydlata brać zbyt często marzy o niebieskich
migdałkach i nawet na rzuty grochem o ścianę nie reaguje;) Mówi
się do nich jak do ściany, aż nazbyt często, stąd ścianom, co
podobno uszy mają, uszy te więdną. Aj! Anioły nasze ziemskie
kochane , uzbrójcie się wy w koncentrację, poszanujcie nasze
gardziołka i skalajcie się sumienną pracą, a tym, którzy tak czynią,
niech niebiańskie anioły odpłacą. Dziękujemy uczniom i pani Sylwii
wraz z gościem specjalnym- dobrze nam znanym- za anielską
oprawę tego dnia. Nagrodzonym wykonawcom pięknych aniołów
gratulujemy pomysłowości.
IZA
Malutkie, milutkie, wrześniowe święto:)
Całusa czasem skradnie, bywa że za
Hardą miną nieśmiałość skrywa.
Łzy chowa pod rzęsami.
Odważny ma być- więc bywa.
Palnie coś czasem bestia !
Ach! Nie łapcie nas za słówka- wzdycha - I w swej wielkoduszności
Kochajcie nas, uroczych tak, w całej naszej niedoskonałości;)
Pamiętały i czułości wyraz dały- dziewczyny z PSP im. Wincentego
z Kielczy chłopakom, i tym z bezczelnym błyskiem w oku , i tym
nieśmiałym. Klasa III gim. wraz z wychowawczynią, panią Izabelą,
przygotowała dla przedstawicieli płci brzydkiej turniej
sprawnościowy, w którym zmierzyli się z typowo męskimi
umiejętnościami jak wiązanie krawata, jak i tymi nietypowymi, czyli
układaniem włosów płci pięknej. Zgodnie z przewidywaniem
popełnili po raz kolejny grzech Adama i sięgnęli po jabłuszka, nie
bacząc na konsekwencje. Niezależnie od wyników konkursu
wszyscy chłopcy zostali z okazji Dnia Chłopaka obdarowani.
Życzymy i tym dużym, i tym małym, by im się marzenia spełniały.
IZA
Wyróżnienie w literackim peletonie
One o każdym z nas coś wiedzą.
Nie zamilkną- napiszą, opowiedzą.
Emilia? Wiktoria? One też;) Poezja i proza - to owe one :)
Przewodniczący jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
Twórczości Dzieci i Młodzieży Liryczne Jasło, pan G. Kociuba,
porównał ów konkurs do peletonu, w którym są liderzy (czyli autorzy
nagradzani i wyróżniani), grupa zasadnicza (autorzy prac na
średnim poziomie) i ci, których prace odpadają po pierwszej
weryfikacji; podkreślił, że wszyscy oni są niezwykle ważni i
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100 lecie Parafii pw. Św. Rodziny w Zawadzkiem
W 1836 roku na terenach należących do hrabiego Andrzeja Marii
Renarda, nad rzeką Mała Panew powstaje huta, której pierwszym
dyrektorem zostaje Franciszek von Zawadzki. Wokół niej zaczynają
rozbudowywać się osiedla robotnicze, teren wokół zakładu rozwija
się. Powstają pierwsze budynki użyteczności publicznej, jak
chociażby szkoła (1865). Miejscowi ewangelicy wznoszą w 1894
roku zbór, powstaje samodzielna gmina ewangelicko-augsburska w
Zawadzkiem. Tymczasem katolicy nadal muszą uczęszczać do
kościoła parafialnego w oddalonej o ok. 7 km Kielczy. Mieszkańcy
chcieli, aby w ich miejscowości powstało miejsce kultu, dlatego też w
Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, 14.09.1863
ustawiono żelazny krzyż wykonany w hucie. Zlokalizowany był przy
dzisiejszej ul. Ks. Wajdy i Andrzeja, czyli w miejscu, gdzie do dziś
stoi krzyż. Po jakimś czasie ustawiono przy owym krzyżu małą
dzwonnicę, z której rozlegał się dzwon wzywający mieszkańców do
modlitwy. W 1889 proboszcz parafii kielczańskiej, ks. Józef Wajda
rozpoczął starania o budowę świątyni w Zawadzkiem. W 1890
nadleśnictwo przekazało dwie działki pod budowę kościoła
katolickiego i zboru ewangelickiego. Parcela znajdowała się
pierwotnie w okolicach stawu hutniczego, jednak z powodu
podmokłego terenu zmieniono ją na obecną o wymiarach
62,5x62,5m. Budowę rozpoczęto w 1895, a ukończono w

do roku 1986, wtedy to przeszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął
wikary, ks. Bernard Kotula. On to podjął dalszy trud budowy nowej
świątyni dla parafian Zawadzkiego, a następnie w 1995 został
pierwszym proboszczem parafii NSPJ w Zawadzkiem. Wtedy też do
Zawadzkiego przybył ks. Joachim Bomba, obecny proboszcz parafii
św. Rodziny. To za czasów jego posługi dokonano gruntownego
remontu kościoła w latach 1996-1997. W 1997 także ks. abp. Alfons
Nossol poświęcił (konsekrował) kościół.

listopadzie 1898. W 1899 dokonano poświęcenia nowej świątyni
pod wezwaniem św. Rodziny, a dokonał tego ówczesny dziekan,
proboszcz parafii w Wiśniczach ks. Stanisław Lebek. Jednak
świątynia była tylko kościołem filialnym parafii w Kielczy, a opiekę
duszpasterską roztaczał proboszcz z Kielczy, budowniczy naszego
kościoła ks. Józef Wajda. W 1910 kościół stał się kuracją, na czele
której stanął wikary z Kielczy ks. Oskar Hanke. 1.10.1917 roku
kościół stał się osobną parafią, której proboszczem został ks. Oskar
Hanke. Parafia objęła osiedla Zawadzkie, Böhme (Bemowskie),
Palästina (Żydownia, Palestyna), Philippolis, Schwierkle (Świerkle),
przysiółek Lisczok. Parafia rozwijała się. W 1933 roku po śmierci ks.
Hankego do zawadzkiego przybył ks. Jerzy Jonienc, który
administrował parafią przez niecały rok. W marcu 1934 roku
proboszczem zostaje ks. Alfons Müller. On to roztaczał opiekę
duszpasterską nad parafią w ciężkim okresie II wojny światowej i
okresie powojennym. To on wybudował jako wotum dziękczynne za
uratowanie życia grotę Narodzenia NMP przy kościele.
Szykanowany przez nowe władze w 1961 roku wyjechał do
Niemiec. W Zawadzkiem nie pracował jednak już od 1952 roku,
wtedy zastąpił go ks. Alojzy Wollny, który figurował jako substytut.
On także nie miał łatwego życia, prześladowany przez komunistów
w 1953 roku opuścił Zawadzkie. Nowym proboszczem został ks.
Walerian Donnerstag, należący do ruchu „księży patriotów”. Pełnił
swoją funkcję aż do 1958 roku. Wtedy to do Zawadzkiego przybył
nowy proboszcz, ks. Jan Sigmund. To kapłan do dziś żywy we
wspomnieniach wielu mieszkańców Zawadzkiego. To za jego
czasów rozpoczęto budowę nowego kościoła (choć starania
podejmował już wcześniej ks. Donnerstag), a także zmieniono
wystrój „starego” kościoła, zastępując obrazy z głównego ołtarza
figurami, które stoją po dziś dzień. Ks. Sigmund pracował w parafii

Przez te 118 lat istnienia kościoła i 100 lat istnienia parafii wiele osób
zostało w niej ochrzczonych, wielu przyjmowało sakramenty,
pobłogosławiono niezliczone ilości małżeństw, odprowadzono na
wieczny spoczynek tysiące wiernych. Kościół – budowla, ale także
wspólnota - przetrwał wiele, był świadkiem wojen, rządów
totalitaryzmów, chwil radosnych, ale także smutnych w życiu miasta.
Ten budynek ma ogromną historię, którą tworzyli i nadal tworzą
ludzie. Nie sposób opisać w skrócie całej, bogatej historii tego
miejsca, tego „Domu Bożego pełnego chwały”.
Autor: kleryk Kamil Żyłka

1 października Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem Stanisław Kiełek
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uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej z okazji jubileuszu 100 lecia
erygowania parafii pw. św. Rodziny w Zawadzkiem. Mszy
przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ordynariusz diecezji opolskiej
ks. bp. Andrzej Czaja.
Jak powiedział ks. Joachim Bomba, od 22 lat proboszcz parafii, że to
trzecia już tak doniosła uroczystość kościoła i parafii w ostatnich
dwóch dekadach. W1997 r. przeżywaliśmy konsekrację kościoła,
której dokonał abp Alfons Nossol, w 1999 r. Jubileusz 100-lecia
kościoła, a obecnie Jubileusz 100-lecie erygowania parafii.
Proboszczowie parafii:
Ks. Józef Wajda (proboszcz parafii Kielcza 1885-1922, budowniczy
kościoła pw. św. Rodziny
Ks. Oskar Hanke (kuratus 1910-1917; pierwszy proboszcz 19171933)
Ks. Alfons Muller (1934-1952)
Ks. Walerian Donnerstag (1954-1958)
Ks. Jan Sylwester Sigmund (1958-1986)
Ks. Bernard Kotula (1968-1995)
Ks. Joachim Bomba (1995-do dziś)

Święto Drzewa
Hasłem tegorocznej edycji Święta
Drzewa zorganizowanej przez Klub
Gaja jest „Drzewo-Przyjaciel”.
Podczas uroczystej inauguracji
święta w Bibliotece Narodowej w
Warszawie, dnia 10 października
b.r., zostały wręczone nagrody
„Czarodziejskiego Drzewa”. Jedna
ze statuetek powędrowała do
Nadleśnictwa Zawadzkie, które w
akcji uczestniczy od 10 lat,
włączając do sadzenia drzew
placówki oświatowe, samorządy i
organizacje działające na swoim
terenie administracyjnym.
Lokalna odsłona „Święta Drzewa” w
Nadleśnictwie Zawadzkie miała
miejsce dwa dni później, 12
października. Nadleśniczy
Grzegorz Furmański witając
przybyłych do Letniej Leśnej Izby
Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie, opowiedział o
niezliczonych korzyściach jakie dają nam drzewa i zachęcił
wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ich
sadzenia i ochrony. Drzewa pełnią ważną funkcję przyrodniczą, ale
wpływają także pozytywnie na nasze zdrowie, zmniejszają
zanieczyszczenie powietrza, łagodzą skutki wysokich temperatur,
wytwarzają korzystny mikroklimat, mają duże znaczenie społeczne i
gospodarcze. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała uczestnikom
„Święta Drzewa” którzy na terenie Parku im. Zasłużonych Leśników
Nadleśnictwa Zawadzkie sadzili kaliny koralowe. Dzieci i młodzież z
13 szkół, niepełnosprawnych wychowanków Domu Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem wspierali samorządowcy z Radnym
Sejmiku Województwa Opolskiego Zdzisławem Siewierą,
Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim i Wójtem
Gminy Jemielnica Marcinem Wycisło.
A. Jamrozik
Zdjęcia Nadleśnictwo Zawadzkie

Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy oraz
Parafia pw. św. Bartłomieja w Kielczy
zapraszają
12 listopada (niedziela) o godz. 15.30
do kościoła p.w. św. Bartłomieja w Kielczy
na Koncert „Gaude Mater Polonia – Wincenty
z Kielczy in memoriam”
Wystąpią:
Anna Firlus – koncertuje jako solistka i kameralistka, zarówno na
organach, jak i na klawesynie, sięgając po repertuar od renesansu
po współczesność. Jest członkiem Orkiestry Historycznej, a także
współzałożycielką Zespołu Muzyki XVII i XVIII w. Extempore oraz
Ensemble Chimérique. Współpracuje ponadto z wieloma zespołami
zajmującymi się wykonawstwem muzyki dawnej.
Krzysztof Firlus – muzyk z powodzeniem łączący karierę
kontrabasisty oraz gambisty, koncertujący na obu instrumentach
zarówno w charakterze solisty, kameralisty, jak i muzyka
orkiestrowego. Na stałe związany z Narodową Orkiestrą
Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, zespołem Ensemble
Chimérique, którego jest współzałożycielem, Orkiestrą Historyczną,
triem muzyki dawnej Extempore, consortem viol Gambasada oraz
polsko-litewskim projektemEnsemble Reversio.
Koncertuje
ponadto m.in.. z Kwartetem Śląskim,Le Poème Harmonique,
BachAkademie Stuttgart, Capellą Cracoviensis, Aline Zylberajch,
Markiem Toporowskim, Martyną Pastuszką czy Marcinem
Świątkiewiczem.
Martyna Pastuszka odebrała tradycyjne wykształcenie w zakresie
skrzypiec współczesnych aż po magisterskie studia w klasie
skrzypiec prof. Rolanda Orlika na Akademii Muzycznej w
Katowicach. Jako muzyk orkiestrowy i kameralistka przez lata
pracowała z licznymi orkiestrami muzyki dawnej w Europie, m.. in.:
New Dutch Academy, Holland Baroque Society, Musica Antiqua
Provence, Harmonologia, Le Concert Lorrain.
Słowo o muzyce: Oskar Jasiński
W programie: utwory XVII – XIX wieku
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Karatecy w Pucharze Świata
W kolejnej serii Karate 1 Series A, nazwijmy to Pucharem Świata w
Karate Olimpijskim WKF, w którym uczestniczą najlepsi zawodnicy
na świecie, udział wzięły dwie zawodniczki KK Nidan: Natalia
Szponder, która otrzymała powołanie z Polskiego Związku Karate
na te zawody i debiutantka Wiktoria Grejner. Natalia w konkurencji
kumite ind. seniorek -55 kg, miała ponad 80 zawodniczek.
Osiągnęła najlepszy wynik w dotychczasowych startach w K1,
zajmując 9 miejsce. Pierwszą walkę wygrała 6:1 z Turczynką, drugą
przegrała 0:3 z Ukrainką, która przechodząc do finału umożliwiła
Natalii walkę w repasażach. Tutaj pierwszą walkę wygrała
z Greczynką 1:0, w drugiej niestety werdyktem 1:4, przy remisie 0:0
przegrała z Chorwatką, chociaż inicjatywa była po jej stronie.
Udanie wystartowała Wiktoria, która po uzyskaniu pełnoletniości
mogła wystartować w tej imprezie, pierwszą walkę wygrała
z Niemką 4:0, by w drugiej ulec Belgijce 1:4, chociaż prowadziła 1:0
(doświadczenie wygrało). Niestety Belgijka odpadła z dalszej
rywalizacji i Wiktoria nie mogła walczyć w repasażach. W jej
konkurencji do rywalizacji przystąpiło 67 zawodniczek z całego
świata. Wejście karate WKF na olimpiadę spowodowało, tak duże
zainteresowanie udziałem w zawodach K1, gdyż uzyskane punkty
między innymi na tych zawodach, pozwolą zakwalifikować się na

Olimpiadę w Japonii w 2020 roku. Wynik Natalii i zawodniczki z
Wrocławia również 9 miejsce był najlepszym rezultatem dość licznej
polskiej reprezentacji. Gratuluję zawodniczkom postawy
i wygranych walk.

Sprawozdanie
Upłynął rok działalności nowego zarządu SSKS STAL ZAWADZKIE, bardzo trudny
rok. W wyniku ciężkiej pracy udało nam się ustabilizować sytuację organizacyjną i
finansową, dzięki temu możemy się skupić na sprawach typowo sportowych.
Obecnie w klubie funkcjonują trzy grupy dziecięce: Żaki i Skrzaty ( wiek 5-8 lat),
Orliki (wiek 9-10 lat), Młodziki (wiek 11-12 lat) oraz grupa Seniorów. Sekcja
Seniorów i Młodzików uczestniczy w rozgrywkach ligowych, natomiast Orliki biorą
regularnie udział w zawodach w formie turniejów (co prawda z różnym skutkiem, ale
nie wynik tutaj jest najważniejszy). Wszystkie powyższe rozgrywki organizowane
są przez Opolski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo grupa dzieci wystartuje w XVIII
edycji turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarka”. W okresie wakacyjnym
udało nam się zorganizować zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci dzięki
zaangażowaniu sponsorów: Firmie KAPICA i TECHNODREW oraz naszych
rodziców. Zajęcia w każdej grupie wiekowej prowadzone są przez
licencjonowanych trenerów. W ciągu ostatniego roku udało nam się odbudować
zaufanie Władz Gminy Zawadzkie oraz wspaniałych sponsorów. Pragniemy
bardzo podziękować:
ź Burmistrzowi Zawadzkiego Mariuszowi Stachowskiemu
ź Radzie Miejskiej w Zawadzkiem
ź Firmie KAPICA
ź Firmie TECHNODREW
ź Bankowi Spółdzielczemu
ź Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”
ź Firmie ZAW-KOM
ź Panu Marianowi Żyłce
ź Ubojni Drobiu „PRUS”
ź Firmie JEKA
ź Firmie UNITUBE

Dziękujemy wszystkim zawodnikom naszego klub od najmłodszych do
najstarszych za wielkie zaangażowanie i reprezentowanie naszego
stowarzyszenia oraz miasta i gminy. Dziękujemy za prace kadrze szkoleniowej,
opiekunom grup wiekowych oraz członkom zarządu.
„Pomagać, komu możemy – to nasza odpowiedzialność,
korzystać z pomocy wszystkich – to nasza nadzieja”
George Vann
Prezes Zarządu SSKS STAL ZAWADZKIE
Katarzyna Taibert-Chrupcała
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