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Dni Gminy Zawadzkie 2016
przeżyjmy to jeszcze raz

Relacja z obchodów Dni Gminy Zawadzkie 2016 na stronach 10-12.

95 rocznica wybuchu III
Powstania Śląskiego

III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r.
Trwało dwa miesiące. Było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów
polskiej ludności na Śląsku w latach 1919-1921. Władze
samorządowe gminy Zawadzkie uczestniczyły w uroczystej mszy
świętej w intencji zmarłych uczestników III Powstania Śląskiego i ich
rodzin oraz wspólnie z Panią Janiną Pamuła, sekretarzem Zarządu
Koła Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych
w Zawadzkiem złożyli symboliczne kwiaty i zapalili znicze na
lokalnych cmentarzach. Więcej na temat III Powstania Śląskiego na
stronach 17 i 18.

Światowe Dni Młodzieży w Zawadzkiem

Do Gminy Zawadzkie przyjechało ponad 70 pielgrzymów z Czech. Poza spotkaniami modlitewnymi zorganizowano m.in.. spływ kajakowy,
wyprawę rowerową oraz wycieczki do Opola i na Górę św. Anny. Kulminacyjnym punktem wizyty było spotkanie z Ojcem Świętym
w Krakowie. Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych katolików z całego świata. Młodzież zakwaterowana była w domach parafian
z Kielczy i Zawadzkiego.

Zapraszamy na Dożynki Gminne
3 – 4 września 2016 r.
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XX Sesja Rady Miejskiej
W dniu 27 czerwca br. miała miejsce
XX Sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym
punktem obrad Sesji było zatwierdzenie
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2015 r. oraz udzielenie
Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium.
Pozytywne opinie w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu w 2015 r. oraz
do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
Burmistrzowi absolutorium wydała
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.
Uchwały dotyczące sprawozdania
finansowego, jak i absolutorium zostały
podjęte przez radnych jednogłośnie.
Pozostałe uchwały podjęte na Sesji to:
1) w s p r a w i e z a t w i e r d z e n i a
skonsolidowanego bilansu Gminy
Z a w a d z k i e z a 2 0 1 5 r. – b i l a n s
skonsolidowany jest sprawozdaniem
finansowym jednostki samorządu
terytorialnego uwzględniającym dane
ze sprawozdań finansowych z jednostek
organizacyjnych oraz jednostek
powiązanych kapitałowo;
2) w s p r a w i e z m i a n y u c h w a ł y
Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. –
zmiany w budżecie dotyczyły dochodów
bieżących (dotacje) oraz wydatków
bieżących;
3) w sprawie realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze
Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji

sanitarnej z przepompowniami sieciowymi
w m. Kielcza: etap III” – podjęcie tej uchwały
było konieczne, by upoważnić Spółkę ZAWKOM do złożenia wniosku
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
(maksymalna kwota dofinansowania to 2
mln zł);
4) w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości sprzedawanej jako lokal
mieszkalny (2 uchwały);
5) w sprawie przyjęcia „Koncepcji
gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Zawadzkie na lata 2017 – 2021”,
koncepcja jest dokumentem o charakterze
strategicznym, przedstawiającym
uwarunkowania wewnętrzne oraz
zewnętrzne takie jak przepisy prawa, w tym
regulacje unijne oraz dostępne technologie.
Do koncepcji została dołączona analiza
stabilności finansowej po realizacji
inwestycji unijnych.
6) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021
w Gminie Zawadzkie”, plan obejmuje
obecny obszar działania spółki oraz
strukturę jej działania. Plan określa
planowany zakres usług wodnokanalizacyjnych, przedsięwzięcia
rozwojowo-modernizacyjne
w poszczególnych latach, przedsięwzięcia
racjonalizujące zużycie wody oraz
w p r o w a d z a n i e ś c i e k ó w, n a k ł a d y
inwestycyjne w poszczególnych latach,

sposoby finansowania planowanych
inwestycji.
7) w s p r a w i e w y r a ż e n i a o p i n i i
do projektowanych zmian przebiegu granic
obszaru NATURA 2000 „Dolina Małej
Panwi” na terenie Gminy Zawadzkie –
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
wystąpił do Rady Miejskiej w Zawadzkiem
o przedstawienie opinii do projektowanej
zmiany granic obszaru NATURA 2000
„Dolina Małej Panwi”. Analiza i porównanie
obecnie obowiązujących granic obszaru
NATURA 2000 „Dolina Małej Panwi”
pozwoliła na sprecyzowanie uwag, które
zawarte są w treści uchwały.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął
wniosek radnego Joachima Szulca
o następującej treści: w związku
z przyznaniem kaplicy „Dzwonek”,
położonej przy ul. Strzeleckiej
w Żędowicach, statusu obiektu
zabytkowego, wnoszę o pilne
przeprowadzenie prac konserwatorskich
tegoż obiektu. Kaplica, a szczególnie jej
wnętrze wymaga pilnych prac
remontowych. XVIII-wieczna kaplica jest
jedynym jak dotąd obiektem zabytkowym w
Żędowicach. Wniosek został przyjęty
jednogłośnie.
Następna Sesja odbędzie się w dniu 29
sierpnia 2016 r., a zasadniczym jej tematem
będzie informacja o działalności ZGK ZAWKOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem.
Uchwały podjęte na Sesji dostępne są
na stronie www.bip.zawadzkie.pl.

Doczekaliśmy się, będą remonty dróg…
do granicy województwa. Wniosek został zarekomendowany
do złożenia w jesiennym naborze projektów pozakonkursowych,
a przewidywany termin realizacji to lata 2017-2018.
Kolejna dobra wiadomość to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901
na odcinku Zawadzkie-Żędowice, a jej przewidywany termin
realizacji to 2018-2020. Szacunkowy koszt realizacji tego odcinka to
kwota 15 mln zł. Planowana jest również w kolejnych latach
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z przebudową trzech
obiektów mostowych w Zawadzkiem.
Wyczekiwane przez naszych mieszkańców remonty zapewne
przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak
i zmotoryzowanych uczestników dróg.

1 czerwca br. w zawadczańskim magistracie odbyło
się spotkanie, w którym uczestniczyli: Wicemarszałek
Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza, Wicestarosta Strzelecki
Janusz Żyłka, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Zdzisław
Siewiera oraz Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski.
Na spotkaniu tym, przekazana został informacja bardzo ważna dla
mieszkańców naszego powiatu, ale przede wszystkim dla
mieszkańców naszej gminy, na którą czekaliśmy już od dawna.
To informacja dotycząca remontu dróg. Pierwszy planowany
remont, to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku
Piotrówka-Zawadzkie. Planowany termin rozpoczęcia budowy
to wrzesień 2016 roku, a jej zakończenie to 2018 rok. Szacunkowy
koszt remontu to kwota 35 mln. zł. Następny planowany remont
to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza
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Będzie remont ulicy Tuwima Prosimy o pomoc dla Natanka
Natan jest wesołym chłopczykiem mieszkającym
w Żędowicach
w Zawadzkiem, który zmaga się z ciężką chorobą. Bardzo Państwa

W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski oraz Marszałek Województwa Opolskiego
podpisali umowę na przebudowę ulicy Tuwima w Żędowicach.
To efekt złożonego w dniu 26 lutego 2016 roku wniosku o przyznanie
pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.
Wysokość dofinansowania to kwota 166 180,00 zł. tj. 63,63 %
poniesionych kosztów kwalifikowanych.

prosimy o pomoc w zbieraniu środków na jego leczenie. Każda
nawet najmniejsza Wasza darowizna przyjęta będzie z ogromną
wdzięcznością. Dzięki przychylności Banku Spółdzielczego
w Zawadzkiem, od dokonywanych wpłat nie są pobierane żadne
prowizje. Natanek ma założone konto, na które można wpłacać
pieniążki.
A już wkrótce, 25 września br., zapraszamy na III Charytatywny
Maraton Zumba Fitness w Zawadzkiem. Celem imprezy będzie
pomoc Natankowi!
Podziękowanie
Pragniemy z całego serca ogromnie podziękować wszystkim
wspaniałym i cudownym ludziom za wsparcie w leczeniu naszego
syna Natanka. Pragniemy również bardzo podziękować wszystkim
którzy przyczynili się do organizacji zbiorki. Łączna kwotę która
udało się zebrać podczas Dni Gminy Zawadzkiego to 2.165,00 zł.
Ogromnie dziękujemy !

Dyżury przedszkoli
01.07.2016 r. – 15.07.2016 r.

18.07.2016 r. – 29.07.2016 r.

01.08.2016 r. – 12.08.2016 r.
- oddział żłobkowy
będzie czynny w dniach:
18.07.2016 r. - 12.08.2016 r.

16.08.2016 r.– 31.08.2016 r.

Przedszkole Publiczne
w Kielczy
ul. Szkolna 1
Przedszkole Publiczne
Nr 2
z Oddziałem
Integracyjnym
w Zawadzkiem
ul. Paderewskiego 1

Dyżur urzędnika USC

Przedszkole Publiczne
Nr 3
z Oddziałem
Żłobkowym
w Zawadzkiem
ul. Harcerska 7

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu
lipcu Urząd Stanu Cywilnego w
Zawadzkiem czynny będzie w sobotę

Przedszkole Publiczne
w Żędowicach
ul. Strzelecka 17

30 lipca br. od godziny 7.00 do 15.00.
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Zakończone konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia
dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim
Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych, na terenach
zamieszkanych przez mniejszości narodowe lub posługujące się
językiem regionalnym, istnieje możliwość wprowadzenia
nazewnictwa geograficznego w językach mniejszości. Nazwy takie
można wprowadzić wyłącznie w językach mniejszości uznanych
w ustawie (w przypadku naszych miejscowości mniejszości
narodowej niemieckiej). Nazwy miejscowości w językach
mniejszości mogą być wprowadzone na terenie całej gminy lub jej
części. Nazwy te nie mogą być stosowane samodzielnie i muszą
zawsze wystąpić po oficjalnej nazwie w języku polskim.
W dniu 26 czerwca br. konsultacje przeprowadzone były
w Zawadzkiem, Żędowicach i Kielczy. Wyniki konsultacji:

Liczba
mieszkańców
/liczba
uprawnionych

Liczba osób
biorących
udział w
konsultacjach

Zawadzkie

7.197/6.194

Żędowice

Miejscowość

% biorących
udział
w konsultacjach
do liczby
uprawnionych

TAK

NIE

Wstrzymujących
się

233

59
25,33%

172
73,82%

2

3,77%

2.325/1.968

115

80
69,57%

35
30,44%

0

5,85%

Kielcza

1.900/1.590

121

77
63,64%

43
35,54%

1

7,61%

Gmina

11.422/9752

469

216
46,06%

250
53,31%

3

4,81%

Spotkanie z Folklorem
ludowych i ich prezentacja publiczności. Mogliśmy podziwiać
Zespół Tańca Regionalnego i Narodowego „Żędowianie”, tancerzy
pod kierownictwem Zofii Czechlewskiej oraz solistów: Moniki
Piechaczek i Oskara Koziołek-Goetz.

4 czerwca, w sali kinoteatru w Zawadzkiem odbył się koncert
zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w
Żędowicach pod nazwą „Spotkanie z Folklorem”. Celem takich
spotkań jest przede wszystkim zachowanie regionalnych tradycji

„…znów ludzie jak gołębie stadami pofrunęli do nieba.
I choć komuś świat nie jeden runął przedwczoraj,
To mi wierzyć każą, że tak być miało, że tak trzeba.
Więc świeczki w oczach palę i łzy poskramiam smutne,
Usilnie Boga szukam w tym wszystkim, co wydaje się
okrutne”

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Państwu Anicie i Mariuszowi Stachowskim
z powodu śmierci Ojca i Teścia
składają
Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem
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Spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską
i terminy muzyczne za pomocą dowcipnych wierszy, których
bohaterami są przeważnie zwierzęta. Wykorzystując swoje utwory
literackie pani Izabella opowiadała nam o muzyce. Dzieci aktywnie
uczestniczyły w spotkaniu, chwaląc się swoją wiedzą o nutach
i instrumentach muzycznych. Spotkanie było ciekawei na pewno
pozwoliło uczniom głębiej wejrzeć w ciekawy i bajkowy świat
muzyki.

13 czerwca 2016 r. MiG Biblioteka Publiczna zaprosiła panią
Izabellę Klebańską na spotkanie z uczniami klas 1-5 Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach. Pani Izabella jest
absolwentką Akademii Muzycznej, autorką scenariuszy
telewizyjnych i teledysków muzycznych, pisze również książki dla
dzieci, które wprowadzają małego czytelnika w świat muzyki.
Autorka w szczególny sposób odkrywa przed dziećmi pojęcia

Biblioteki w wakacje
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem będzie zamknięta od 18 lipca do
5 sierpnia. Biblioteka w Kielczy będzie zamknięta od 18 do 29 lipca, a biblioteka
w Żędowicach od 1 do 19 sierpnia.Przez całe wakacje będzie można korzystać z naszych usług. Czytelnicy zarejestrowani w jednej
placówce mogą bez przeszkód wypożyczać książki w dwóch pozostałych. Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszych zbiorów.
Przypominamy, że w sierpniu 2016 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna planuje rozpoczęcie kursu komputerowego dla
seniorów.Chętnych prosimy o kontakt: tel. 774623 171, 774623 173 lub 692 259 607.

Majówka pod rododendronem

Integracja społeczna, kulturalna,
rozrywkowa i sportowa osób
niepełnosprawnych to główny cel
zorganizowanej „Majówki pod
rododendronem” objętej patronatem
Burmistrza Zawadzkiego.
W zorganizowanym przez Dom Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem oraz Warsztaty
Terapii Zajęciowej festynie uczestniczyło
ponad 300 osób. Jak co roku organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji dla małych
i dużych.
Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej
i łączą się z nami w bólu – składamy serdeczne
podziękowania.
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Wspólnie pożegnaliśmy ukochanego Ojca,
Dziadka i Teścia
śp. Jerzego Majnusz.
Dziękujemy rodzinie, znajomym, sąsiadom
oraz współpracownikom i delegacjom.
Anita i Mariusz Stachowscy z dziećmi.
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Pociągiem z Zawadzkiego do Kielczy i z powrotem
Kilkanaście spotkań na różnym szczeblu i ogromne
zaangażowanie wielu osób, w tym Marszałka Województwa
Opolskiego sprawiły, że od 1 września 2016 roku wracają
połączenia kolejowe na trasie Zawadzkie – Kielcza – Zawadzkie.
Urząd Marszałkowski w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016
roku będzie prowadził stały monitoring liczby podróżnych na trasie
łączącej miejscowości naszej gminy i na tej podstawie podejmie
ostateczną decyzję o pozostawieniu tego połączenia.
Myślę, że jest to dla nas wszystkich bardzo dobra wiadomość,
jednakże należy pamiętać, że to od nas zależeć będzie, czy trasa
zostanie zlikwidowana.
Mariusz Stachowski
Burmistrz Zawadzkiego
Od 1 września na okres próbny zostaną wprowadzone do rozkładu
jazdy pociągów kursy wg poniższego planu:

w dniach 1 i 2 września 2016 roku:
Opole
Zawadzkie
Kielcza
odjazd 6.19
odjazd 7.07
przyjazd 7.18
Kielcza
Zawadzkie
Opole
Trasa
odjazd 7.30
przyjazd 7.39
przyjazd 8.22
Opole
Zawadzkie
Kielcza
odjazd 14.42
odjazd 15.38
przyjazd 15.49
Kielcza
Zawadzkie
Opole
odjazd 16.59
przyjazd 17.08
przyjazd 17.56
w dni robocze w okresie od 5 września 2016 roku do 9 grudnia 2016 r.:
Opole
Zawadzkie
Kielcza
odjazd 5.40
odjazd 7.07
przyjazd 7.17
Kielcza
Zawadzkie
Opole
Trasa
odjazd 7.27
przyjazd 7.36
przyjazd 8.19
Opole
Zawadzkie
Kielcza
odjazd 14.15
odjazd 15.09
przyjazd 15.19
Kielcza
Zawadzkie
Opole
odjazd 15.28
przyjazd 15.37
przyjazd 16.20

Zawody o puchar Burmistrza Zawadzkiego
i przewróceniu pachołków prądem wody. Wyniki w kategorii
„Seniorzy” przedstawiają się następująco: 1 miejsce – OSP Kielcza
I, 2 miejsce – OSP Żędowice, a 3 miejsce – OSP Kielcza II.
W kategorii drużyn młodzieżowych zarówno w grupie dziewcząt, jak
i chłopców, zwyciężyły zespoły z OSP Kielcza. Zawodnicy zostali
nagrodzeni pucharami i dyplomami. Drużyna OSP Kielcza I
za zajęcie 1 miejsca otrzymała dodatkowo puchar przechodni
Burmistrza Zawadzkiego. Kolejne zawody planowane
są na czerwiec 2017 r.

Pomimo niesprzyjającej pogody w niedzielę 26 czerwca na
Stadionie Miejskim w Zawadzkiem odbyły się zawody sportowopożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Zawadzkie. W zawodach wzięło udział 6 drużyn, które
walczyły w trzech kategoriach: seniorzy, młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze Dziewcząt oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Chłopców. Zawody składały się z sztafety pożarniczej
z przeszkodami oraz ćwiczeń bojowych polegające na zbudowaniu
linii ssawnej, uruchomieniu motopompy, zassaniu wody
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Gminne Forum Wymiany Myśli
kwiatów. Po co sadzić, skoro kwiaty są uschnięte? Ktoś za to bierze
pieniądze, a mało co robi, a teren powstańców i wysp to szkoda słów
tak jak pan wyżej mówi trawa na pół metra a ścieżki zarośnięte niech
ktoś zrobi w końcu porządek w zawkomie bo chyba to on jest za to
odpowiedzialny. Na pytania odpowiada burmistrz: Za plac zabaw
przy ul. Powstańców Śląskich odpowiada GOSIT, dlatego
w sprawach utrzymania porządku na obiektach oddanych w trwały
zarząd GOSIT proszę zwrócić się do Dyrektora tej jednostki.
Wszyscy zarządzający obiektami odpowiadają za ład i porządek na
podległych obiektach. Co do wątku braku zainteresowania z mojej
strony problemami gminy, to informuję, iż prawie codziennie jestem
w terenie i wiele spraw załatwiam od ręki. Bardzo się cieszę,
że reagujecie na wszelkie nieprawidłowości i dlatego zachęcam do
informowania UM o wszystkim co dotyczy poprawy życia w naszej
gminie. Jeszcze raz dziękuję za te sugestie i proszę o ciągły nadzór.
Wygląda więc na to, że pytania odnośnie placu należy kierować do
Dyrektora GOSiT-u. Byłoby miło, gdyby wyraził swoją opinię.
Na wspomnianym placu elegancko widać różnicę pomiędzy
trawnikami miejskimi, a spółdzielczymi. Może więc w Spółdzielni
Mieszkaniowej podpytać o knif do skutecznego gospodarowania.
Kanalizacja burzowa
Chyba każdy z nas doświadczył „przyjemności” spacerowania w
Zawadzkiem po deszczu, gdy kanalizacja nie nadąża odbierać
wody, a w niektórych miejscach kałuże stoją nawet kilka dni. Kugog
stawia w tym temacie pytanie: Wobec stojących kałuż
podeszczowych na chyba wszystkich ulicach proszę
o poinformowanie czy na terenie miasta i gminy Zawadzkie istnieje
tego typu kanalizacja a jeżeli tak, to jakich ulic ona dotyczy. Do tej
pory wodę deszczową w większości "zbierają" studzienki chłonne
(ok. 1 m głęboki otwór z kratką, bez odpływu). Czy w planach
modernizacyjnych ujęte jest wykonanie kanalizacji burzowej? Brak
tejże kanalizacji jest przyczyną wcześniejszego niszczenia się dróg
i stanowi poważną niedogodność dla mieszkańców.
Dni Miasta i Gminy
Czytelnicy poruszają także inne tematy, jak np. Dni Miasta i Gminy,
co do których JacekFZ uważa, że tegoroczne dni gminy nie były
najgorsze ale w przyszłym roku powinno stanąć więcej stanowisk
gastronomicznych. Myślę też że wesołe miasteczko powinno zostać
zmienione na te które było w czasie Pana wcześniejszej kadencji.
No tak, jedno stanowisko z piwem za 6zł i zakaz wnoszenia swoich
napojów z pewnością nie był szczytem oczekiwań mieszkańców i
już np. Majówka z Rodziną prezentowała się pod tym względem
bardziej atrakcyjnie, bo i ceny niższe, a atrakcje dla dzieci za darmo.
Dyskutanci na forum narzekają także na częstotliwość
odpowiadania burmistrza na zadawane pytania i ich zdawkową
treść. Proponują m.in. uruchomienie zakładki „Pytania do
Radnych”. Obecna forma komunikacja na pewno nie jest idealna,
ale to także od nas zależy, jak ona będzie wyglądać. Zapraszamy
więc wszystkich do uczestnictwa w dyskusji.

Mostek nie-mostek
Sprawa mostka wraca na forum jak bumerang. Burmistrz zamknął
temat obiecując W tym miesiącu poprawimy stan nawierzchni
na sławnym mostku, lecz bez jakichkolwiek przeróbek. Pisałem już,
że osiedle jest odpowiednio skomunikowane, dlatego dodatkowy
wjazd lub wyjazd nie jest potrzebny. Należy jednak zaznaczyć,
iż na wniosek lub petycję mieszkańców możemy wrócić do tematu.
Kugog natychmiast temat odświeżył twierdząc, to nie jest rzetelna
odpowiedź. Podobną opinię wyraził smok, który zaproponował,
by wzorem konsultacji na Manhatanie zapytać mieszkańców, czy
chcą, aby ten feralny „mostek”, a właściwie barierki zlikwidować
i zrobić w tym miejscu porządny chodnik.
Termomodernizacja PSP nr 1
To również temat, który nie umknął uwadze Kugoga. PSP nr. 1
budowana była w czasach kiedy budowało się "solidnie", tzn.
z materiałów w znacznym stopniu eliminujących straty ciepła plus
odpowiednio grube mury. Proszę o poinformowanie z czego wynika
potrzeba termoizolacji szkoły oraz o przedstawienie bilansu
i wynikających ewentualnych "korzyści" (dla mnie wątpliwych) tego
przedsięwzięcia. No i mamy odpowiedź burmistrza: Potrzeba
termomodernizacji obiektu wynika z przeprowadzonego przez
wykwalifikowanych audytorów audytu energetycznego budynku.
Wynika z niego, że w wariancie optymalnym procentowa
oszczędność zapotrzebowania na energię wyniesie ok. 50%, czyli
oszczędność energii wyniesie ok. 50 %. Na co Kugog odpowiada:
50-cio procentowa oszczędność energii to marzenie
niedouczonego audytora i karygodna niewiedza akceptujących
takie tezy. Do tematu powrócę i poproszę o porównanie bilansów,
a póki co to poproszę o dane dot. rocznego zużycia energii
grzewczej w PSP 1 z ostatnich 5-ciu lat.
Chodnik na 1-go Maja
Witam panie burmistrzu zauważyłem że na ul.Miarki jest
wymieniany chodnik na nowy i mam pytanie kiedy na ul.1 Maja
zostanie wymieniony chodnik na nowy na nową kostkę bo ten stary
już jest zniszczony i w fatalnym stanie przydałoby się go wymienić
na nowy ? Chodnikiem tym zainteresował się mutant, a odpowiedzi
znów udzielił burmistrz. wymiana chodników i nawierzchni ulic 1-go
Maja i Mickiewicza nastąpi zaraz po wymianie kanalizacji sanitarnej
w tych drogach. Nie chcę obiecywać konkretnego terminu, lecz
nastąpi najszybciej, jak tylko będzie to możliwe. Obecnie wspólnie
ze spółką Zaw–Kom przygotowujemy się do skanalizowania
kolejnej części Kielczy oraz mniejszych zadań w tym zakresie m. in.
budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie przyległym do
ulicy Paderewskiego.
Zarośnięty plac zabaw na Powstańców Śl.
A to wypowiedź luk1026: Gminę Zawadzkie próbuję się promować
jako turystyczną lecz wydane pieniądze poszły jak krew w piach.
Plac zabaw w Zawadzkiem na Powstańców Śl. wygląda gorzej niż
pastwisko, pozarastane ścieżki grysowe, zachwaszczone chodniki i
trawa po kolana. Dlaczego tak rzadko kosi się trawniki i boisko? Czy
jako gospodarz gminy jest Pan z tego zadowolony? Dlaczego
władze gminy nie zwracają uwagi na tak podstawowe sprawy.
Proponuję wyjść czasami z miękkiego fotela i przejść się ulicami
Zawadzkiego i zobaczyć jakie są problemy miasta jak
na gospodarza przystało. Nie zapominajmy o Żędowicach oraz
Kielczy. Dziękuję. Kamazaw dodaje: To samo tyczy się podlewania

Napisz do nas
Chcesz zabrać głos w dyskusji? Wejdź na www.forum.zawadzkie.pl
i napisz co myślisz. Napisz maila na gazeta@zawadzkie.pl,
tradycyjny list na adres Zawadzkie, ul. Dębowa 13 z dopiskiem
„Gminne Forum Wymiany Myśli”, albo przyjdź na gminę i zostaw
swój list w Punkcie Obsługi Petenta. Najciekawsze wypowiedzi
opublikujemy w Krajobrazach Zawadzkiego.
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Nowy sezon wycieczkowy naszych emerytów!
Wraz z nadejściem wiosny, emeryci
rozpoczęli nowy sezon wycieczkowy. Przed
kolejnym wyjazdem odbyło się spotkanie
członków PZERiJ - Koło Zawadzkie
w Ośrodku Pomocy Społecznej „Klub pod
dębem”, na które zaproszono pana
burmistrza Mariusza Stachowskiego. Pan
burmistrz przedstawił plany związane
z rozwojem miasta, odpowiedział
na zadawane pytania. Emeryci
podziękowali za dofinansowanie wycieczek
zaplanowanych na 2016 rok. W miesiącu
maju odbyła się pierwsza wycieczka
do Bystrzycy Kłodzkiej i Międzygórza,
obydwie miejscowości położone są
w Sudetach. Bystrzyca Kłodzka
to średniowieczne miasto ze starymi
murami obronnymi kamiennymi basztami.
Ciekawostką jest jedyne w Polsce muzeum
filumenistyczne z bogatymi zbiorami
dotyczącymi ognia i zapałek takie jak:
zapalniczki, benzynowe, gazowe, etykiety
zapałczane.

Następnym ciekawym zabytkiem
sakralnym jest sanktuarium Marii Śnieżnej
na górze Iglicznej. Biały kościół jest
widoczny niemal z każdego miejsca
południowej części Kotliny Kłodzkiej.
U stóp Śnieżnika leży stacja klimatyczna
Międzygórze. Tę niezwykłą miejscowość
stworzyła w XIX wieku księżna Marianna
Orańska wzór tyrolskich kurortów. Zachwyt
wzbudzają drewniane rzeźbione domy
i pensjonaty położone na stromych
zboczach.
W miesiącu czerwcu, emeryci wybrali się na
kolejną wycieczkę. Tym razem, udali się do
Otmuchowa i Paczkowa- urokliwe
miasteczka Opolszczyzny. Pierwszym
etapem był Otmuchów- jedno
z najstarszych grodów kasztelańskich na
Śląsku. Miasto jest znane przede
wszystkim z corocznej imprezy pt.
„Otmuchowskie lato kwiatów”, która
odbywa się cyklicznie w każdy pierwszy
weekend lipca. Prezentują się na niej

hodowcy kwiatów i roślin ozdobnych. Jest
co podziwiać.
Parę kilometrów dalej leży Paczków, który
jest jednym z najpiękniejszych miasteczek
Opolszczyzny. Do jego atrakcji należy
bezsprzecznie prawie idealnie zachowany i
niezniszczalny przez czas charakter
średniowiecznego miasta. Mury obronne
otaczają miasto. W środku paczkowskiego
kościoła znajduje się studnia tatarska,
z którą wiąże się ciekawa legenda.
Najmłodszym zabytkiem jest dawna
gazownia, przekształcona w 1991 roku
w Muzeum Gazownictwa. Jest to jedyny
obiekt w Polsce gdzie zachowały się
urządzenia do produkcji gazu miejskiego,
kuchnie gazowe, piece grzewcze, lampy
oświetleniowe, lodówki, lutownice.
Ostatnim etapem wycieczki był godzinny
rejs statkiem po Jeziorze Nyskim- czas
odpoczynku i relaksu. Zmęczeni, ale
zadowoleni wróciliśmy wieczorem do
domu.

10 lecie Kobiet Żędowickich
10 lat - takim wiekiem może pochwalić
Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich, jedno
z działających stowarzyszeń na terenie Żędowic. Przez
t e n c z a s z r e a l i z o w a n o s z e r e g p r o j e k t ó w,
zorganizowano wiele imprez kulturalnych, zadbano
o miejscowe tradycje, a przede wszystkim
zaktywizowano lokalne środowisko, które dziś stawia
się za wzór innym społecznościom. Podczas
niedzielnego festynu zorganizowanego już po raz drugi,
pod nazwą Święta Placka było więc co wspominać i za
co wznosić toasty. Przybyli goście nie szczędzili słów
uznania i wdzięczności w kierunku działaczy
organizacji. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski na ręce Pani Edyty Koj złożył
podziękowania i kwiaty. Na uroczystość przybyły
władze powiatu, gminy oraz współpracujących ze sobą
organizacji. Przybyli goście nie szczędzili słów uznania
i wdzięczności w kierunku działaczy organizacji.
Gratulacje należą się wszystkim tym, którzy wymyślili to
stowarzyszenie, działali przez dziesięć lat i zdążyli
zrobić tyle dobrego dla tego sołectwa. Z podziwem i
dumą mówić możemy, że jest taka nieduża
miejscowość, w której tyle dobrego się dzieje za sprawą
ludzi. Życzymy, aby stowarzyszenie nadal tak prężnie
działało i aby nie zabrakło fajnych pomysłów.

Święto placka
W niedzielę 5 czerwca, po raz 2 w Żędowicach zorganizowano
święto żędowickiego placka. Wydarzenie powstało z inicjatywy
lokalnych władz oraz stowarzyszenia kobiet żędowickich. Na gości
czekało mnóstwo atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Głównym punktem festynu był wieczorny koncert Suskich
Skowronków oraz duetu Simone und Denis. W naszym święcie
uczestniczyły władze gminy, burmistrz Mariusz Stachowski oraz
władze powiatu Starosta Strzelecki Józef Swaczyna. Zabawa trwała
do późnych godzin wieczornych. Już dziś zapraszamy na 3 święto
placka.
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Wieści z PG nr 1 w Zawadzkiem
Barbarze Kemskiej oraz Wiktorii Saternus, która przez 3 lata z rzędu
zajmowała w nim jedno z trzech, czołowych miejsc. Idea konkursu,
czyli propagowanie poprawności językowej wśród młodzieży to cel
szczytny i nie lada wyzwanie.W czasach esemesowych skrótów i
zniekształceń językowych, tym bardziej zasługuje na uznanie.

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Michał Krafczyk, uczeń klasy 3b
PG nr 1 w Zawadzkiem wykazał
się dużą wiedzą dotyczącą
struktur samorządu
terytorialnego i zakwalifikował
się do wojewódzkiego etapu
K o n k u r s u W i e d z y
o
S a m o r z ą d z i e
Terytorialnym,organizowanym
pod patronatem Marszałka
Województwa Opolskiego oraz
Opolskiego Kuratora Oświaty.
Udział w szczeblu wojewódzkim
zaowocował uzyskaniem tytułu
FINALISTY. Celem konkursujest
zainteresowanie młodzieży
wiedzą o samorządzie, jej
przygotowaniu do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
oraz utrwaleniu tożsamości gmin, powiatów i województwa. Michał
był jedynym reprezentantem naszej gminy w finale wojewódzkim.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szlachetne zdrowie…
Promocja zdrowia to cel wynikający z realizowanego w naszej
szkole programu
Szkoła Promująca Zdrowiejak również ze
Szkolnego Programu Profilaktyki. W myśl zasady, iż „lepiej
zapobiegać niż leczyć”, staramy się wyposażać uczniów w wiedzę
dotyczącą zdrowego odżywiania, znaczenia aktywności ruchowej
oraz negatywnych skutków stosowania używek. Wiedza ta pozwoli
imdokonywać właściwych wyborów i cieszyć się zdrowiem, zarówno
fizycznym jak i psychicznym. 1 czerwca odbył sięhaapening
SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI „Wyginam śmiało ciało”.
Rozpoczęliśmy przedstawieniem profilaktycznym przygotowanym
przez Szkolne Koło Teatralne MASKApt. „Sąd nad alkoholem”.
Wyrok sądu brzmiał: Zabrania się całkowitego spożywania alkoholu
do 18 roku życia. Wyrok oparty został o mocne argumenty
oskarżyciela,dowodzące ogromnej szkodliwości alkoholu dla
naszego zdrowia, życia rodzinnego jak i funkcjonowania w
społeczeństwie. Po przedstawieniu uczniowie przygotowali i spożyli
w gronach klasowych pyszne zdrowe śniadania, po których
przyszedł czas na ruch. Na boisku Orlik odbyły się międzyklasowe
rozgrywki sportowe. Dziękujemy rodzicom za wsparcie akcji
poprzez wyposażenie gimnazjalistów w zdrowe produkty, z których
przygotowano śniadania. Szczególne podziękowania składamy –
pani Ewie Brenzlau z Laboratorium Analitycznego w Zawadzkiem stale wspierającej nas w akcjach „Owocowa szkoła”.
Diana Bugajewska

XVI KONKURS ORTOGRAFICZNY
13 czerwca br. odbył się finał
XVIMIĘDZYGMINNEGO
K O N K U R S U
ORTOGRAFICZNEGO O
TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII
dla gimnazjalistów, nad którym
patronat honorowy pełni
Burmistrz Strzelec Opolskich.
Gospodarzem przedsięwzięcia
było Publiczne Gimnazjum nr 1 w
Strzelcach Opolskich. Celem
konkursu jest propagowanie
kultury języka polskiego i
szerzenie wśród młodzieży
nawyku pracy nad poprawnością
językową. Podczas zmagań
konkursowych gimnazjaliści
pisali dyktando, a następnie zmagali się z zadaniami dotyczącymi
różnych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Uczennica
naszej szkoły Aleksandra Prus z klasy 2b ortografię zna świetnie, co
potwierdziła zdobywając II miejsca w XVI edycji Międzygminnego
Konkursu Ortograficznego. Ola podtrzymuje tradycję uzyskiwania
wysokich lokat w ww. konkursie przez uczennice naszej szkoły. W
latach poprzednich bardzo dobra znajomość ortografii przynosiła
sukcesy w strzeleckim konkursie ortograficznym naszym
absolwentkom, m.in.. Patrycji Długoszewskiej, Monice Wąsik,

Uczniowie ZSP w Zawadzkiem znów w czołówce!
przygotowanych scenek. Na pierwszej wykonywali resuscytację
krążeniowo – oddechową, ponieważ poszkodowany nie oddychał,
a na drugiej udzielali pomocy osobie z krwotokiem zewnętrznym.
Marcel, jako uczestnik posiadający prawo jazdy miał do pokonania
tor przeszkód.
Po podsumowaniu wykonanych przez uczniów zadań konkursu
okazało się, że reprezentanci ZSP zdobyli II miejsce
w województwie. Zostali nagrodzeni pucharem dla szkoły, a każdy
indywidualnie apteczką pierwszej pomocy, kamerą samochodową i
zaproszeniem do udziału w szkoleniu I stopnia w zakresie
doskonalenia techniki jazdy kat. B.

Dnia 10 czerwca b.r. w Polskiej Nowej Wsi, na terenie Centrum
Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy, odbył się finał
III edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej "Przyhamuj, życie przed
Tobą". W ramach finału odbył się konkurs bezpieczeństwa w ruchu
drogowym dla reprezentacji ze szkół województwa opolskiego. ZSP
w Zawadzkiem reprezentowali: Kamila Borek (klasa 1 Liceum
Ogólnokształcącego), Martin Ibrom (klasa 2 Technikum) i Marcel
Bartodziej (klasa 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej). Konkurs
składał się z trzech konkurencji: testu pisemnego z zakresu
znajomości przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz przejazdu po torze przeszkód samochodem
osobowym. Test musieli rozwiązywać wszyscy uczestnicy
indywidualnie. Dwóch uczniów tj. Kamila i Martin musieli wykazać
się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy podczas dwóch

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się z sukcesu!
Anna Staś
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Dni Gminy Zawadzkie 2016
Dni Gminy Zawadzkie 2016 już za nami.
Sobota okazała się dniem sportowomuzycznym. Obchody rozpoczął IV Turniej
Sympatyków Piłki Ręcznej. W zawodach
wzięły udział drużyny z Kluczborka,
Komprachcic i Grodkowa. Gospodarze
okazali się bardzo gościnni i zajęli III
miejsce. Z inicjatywy klubu uczniowskiego
@citv@, działającego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem,
zorganizowano grę terenową pt. „Wyprawa
odkrywców”. Quest miał na celu
zapewnienie dobrej zabawy i jednocześnie
poznanie ciekawych miejsc o znaczeniu
historycznym w naszym mieście. Quest
będzie niedługo dostępny w Centrum
Informacji Turystycznej w Zawadzkiem
i będzie można samemu doświadczyć
przyjemności w jego rozwiązywaniu.
Wielkie emocje wzbudził turniej piłki nożnej
Zawadzkie Cup o Puchar Prezesa Banku
Spółdzielczego w Zawadzkiem. Wzięli
w nim udział uczniowie klas I – III z Kielczy,
Zawadzkiego i Żędowic. Bezkonkurencyjna
okazała się drużyna z PSP w Zawadzkiem.
Atrakcyjne nagrody i medale dla
uczestników ufundowane przez Prezesa
Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem
osłodziły jednak pokonanym gorycz
porażki. Potem przyszedł czas

na wydarzenia muzyczne. Najpierw
podczas Muzycznej Biesiady z DFK
wystąpiła Maria Honka. Następnie zebraną
publiczność rozgrzał zespół Sidra z byłym
zawadczaninem Adrianem Paciejem na
perkusji. Potem przyszła kolej na gwiazdę
wieczoru, lubiany przez młodzież, zespół
Weekend. Koncert zgromadził wiele fanów,
który razem z wokalistą nucili teksty
wykonywanych utworów. Niedzielne
świętowanie rozpoczęli bardzo wcześnie
wędkarze. Już o 6.00 odbyło się pierwsze
wydarzenie, otwarte zawody wędkarskie.
Następnie sprawdzić się mogli nasi tenisiści
oraz biegacze. Nie zabrakło uroczystej
Mszy Świętej w intencji mieszkańców
G m i n y w k o ś c i e l e ś w. R o d z i n y
w Zawadzkiem. Na wracających z kościoła
czekało ciekawe wydarzenie na Stawie
Hutniczym, pokaz modeli pływających
zorganizowany przez Klub Modelarski
Zawadzkie. O godz. 15.30 rozpoczęło się
tradycyjne wydarzenie, Wielka Parada
Zawadczańska, podczas której
zaprezentowały się nasze szkoły oraz
organizacje i stowarzyszenia. Wraz
z paradą, mieszkańcy przeszli na stadion
miejski by uczestniczyć w późniejszych
wydarzeniach. Było wręczanie pucharów,
wypuszczenie gołębi i występy
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utalentowanych dzieci i młodzieży z naszej
gminy. Podziwialiśmy występy uczniów
z Zespołu Szkół Specjalnych
w Zawadzkiem, którzy wystąpili z pięknym
przedstawieniem „Śpiąca Królewna”.
Ponadto odbyły się występy taneczne
w wykonaniu zespołu Mażoretek
PRIMAVERA, zespołu Twist z Kielczy
i podopiecznych szkoły tańca ALVARO.
Z recitalem skrzypcowym wystąpiła Olivia
Turek z Żędowic, a także grający
na harmonijce ustnej Szymon Lizurej,
zdobywca Grand Prix Burmistrza
Zawadzkiego w tegorocznym Gminnym
Konkursie Talentów. Ponadto można było
zobaczyć pokazy strażackie oraz policyjne,
wziąć udział w zgadywankach
przygotowanych przez Nadleśnictwo
Zawadzkie. Nie zabrakło również
tradycyjnego ,,słodkiego deszczu”, czyli
spadających z helikoptera cukierków,
na który szczególnie czekali najmłodsi
uczestnicy imprezy. Gwiazdą niedzielnego
wieczoru był kabaret – Formacja Chatelet,
który rozbawił zgromadzoną publiczność
do łez. Nie przeszkodził artystom nawet
chwilowy brak prądu. Obchody Dni Gminy
Zawadzkie zakończył widowiskowy pokaz
pirotechniczny – „Muzyka i ogień” oraz
dyskoteka BORA-BORA.

Krajobrazy Zawadzkiego
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Wieści z Kielczy
ludzkiego losu- opowieści starego strychu, które zaprezentowało
trudne losy kielczan na przestrzeni dziejów. Uczniom i nauczycielom
dziękujemy za przybliżenie tego, co w życiu ważne.

Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom
W Zespole Szkolno Gimnazjalnym im. Wincentego z Kielczy
w Kielczy rozpoczęła się kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Inauguracja Ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom
przygotowanego przy współudziale Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zawadzkiem oraz Filii MiGBP w Kielczy, odbyła się
w dniu 1 czerwca – Międzynarodowym Dniu Dziecka. Fragmenty
bajek, powieści czytali uczniom zaproszeni goście, w tym Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Zawadzkie Grzegorz Furmański, Komendant Komisariatu Policji w
Zawadzkiem Arkadiusz Chętnicki oraz wiceprezes OSP Kielcza
Engelbert Giera.

Laur zwycięzcy dla władczyni pióra
24 maja 2016r. miała
miejsce bardzo przyjemna
dla nas uroczystość- finał
XXI Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiej
Tw ó r c z o ś c i D z i e c i i
Młodzieży Liryczne Jasło.
W konkursie ZSG im.
Wincentego z Kielczy
reprezentowały Emilia
Chmielorz (opowiadania:
Mrozinki, Słodka
przemiana) oraz Wiktoria
Strzelczyk (opowiadania:
Strach ma wielkie oczy,
Zawsze jest ktoś).
Łącznie nadesłano 1153
prace, tegoroczny
konkurs przekroczył
również granice kraju, jeden z utworów nadesłany został z Pekinu.
Jury w składzie: A.Dacyl, M.Kalandyk, G.Kociuba, J.Tulik wyłoniło
zwycięzców w 3 kategoriach wiekowych. Miło nam donieść,
że nasza uczennica Emilia Chmielorz zajęła I miejsce w kategorii:
opowiadania. Na uroczystej gali jej rówieśniczka, również o imieniu
Emilia, pięknie odczytała, zebranym w kinie Syrena w Jaśle, utwór
Mrozinki. Emilii i Wiktorii gratulujemy odwagi, talentu i życzymy, by
dalej rozwijały pisarski kunszt, by szczęście się do nich uśmiechało
w postaci sukcesów i ludzi, którzy docenią ich trud oraz pokochają
bohaterów ich opowieści.

Co z tym życiem?!
21.06.2016r. w ZSG im. Wincentego z Kielczy miał miejsce
Dzień Profilaktyki i Projektu. Na dobry początek na lekcjach
wychowawczych uczniowie przypomnieli sobie zasady zdrowego
trybu życia. O tym jak bezpiecznie spędzić nadchodzące wakacje
opowiedziała dzieciom i młodzieży przedstawicielka sanepidu. Po
prelekcji łasuchy otrzymały zdrowe co nieco przygotowane przez
rodziców. Po napełnieniu brzuszków gaduły zamieniły się w słuch,
bo o ważnych sprawach związanych z udzielaniem pierwszej
pomocy opowiedział im pan Sławek. Liczą się nie tylko uciski,
wdechy i pozycja, ale i słowa mają moc, szczególnie wtedy, gdy
dzwonimy na pogotowie. Po teorii przyszedł czas na praktykę.
Uczniowie przypuścili szturm na fantomy. Ich zapał okiełznali
cennymi wskazówkami panowie: Sławek, Jurek i Robert. Po części
poświęconej profilaktyce, nad którą czuwała pani Sylwia, przyszedł

Pożegnanie z przymrużeniem oka
23 czerwca, w przededniu zakończenia roku szkolnego
2015/2016, w ZSG im. Wincentego z Kielczy miało miejsce
nietypowe, bo bez łez
(prawie:) pożegnanie na wesoło III
gimnazjum przez klasę II. Drugoklasiści pod kierunkiem pana
Jerzego zafundowali trzeciogimnazjalistom pod wodzą pana
Roberta egzamin z przydatności do przyszłości. Na początek
zaserwowali braci szkolnej wiązankę scenek z trudnego życia
uczniów i jeszcze trudniejszej egzystencji nauczycieli, wszystko
okrasili muzyką wpadających w ucho przebojów. Potem poddali III
gim. egzaminowi sprawdzającemu przydatność do wykonania
zawodów fryzjera, artysty rysownika z duszą ekologa oraz
kucharza. Zestresowane biedactwa podołały trudom testu. I wtedy
nastąpiło najgorsze... wyciskacz łez w postaci miksu
wspomnieniowych fotografii. Trezciogimnazjaliści trzymali się
dzielnie. Niestety II gim. poprzysięgła sobie, że wydusi z nich łzy.
I stało się. Ostatnia wspólnie śpiewana piosenka przycisnęła ich
do muru, szarpnęła za serca i... uronili łezki. Na osłodę otrzymali
od kolegów i koleżanek miłe upominki. Po tej części pani Dyrektor
podsumowała osiągnięcia w kończącym się roku szkolnym.
Nauczyciele przypomnieli sukcesy uczniów, nagrodzili ich talenty
w różnych dziedzinach- wokalnej, tanecznej, teatralnej,
fotograficznej, literackiej, matematycznej. Posypały się nagrody za
systematyczne oszczędzanie, pracę w wolontariacie, pomoc
w bibliotece, piękne prowadzenie zeszytów szkolnych, ciekawe
prezentacje przeczytanych książek. Na otrzymanym kiedyś
w prezencie kubku znalazłam napis: Twoja unikalna teraźniejszość
kształtuje twoją wyjątkową przyszłość. Swoimi talentami i pracą
właśnie to czynicie. Życzymy wszystkim sukcesów w kolejnych
latach.
IZA

czas na tegoroczne projekty prezentowane przez uczniów klasy I
i II gimnazjum pod kierunkiem pań: Izy K., Izy P. oraz panów
Sławomira i Jerzego. Tematyka skupiona była wokół historii
przydrożnych kapliczek i krzyży, które nierozerwalnie wiążą się
z życiem tutejszych mieszkańców. Ciekawe i wartościowe było to,
że dokonywała się w tak różnych formach- prezentowane były
efekty pleneru malarskiego, fotoreportażu, obok nich pojawiła się
mapa z trasą rowerową biegnącą przy tych znakach czasu.
Dopełnieniem tej obrazowej opowieści było przedstawienie Jan
Nepomucen- mieszkaniec kielczańskiej kapliczki- a meandry
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Zakończenie roku szkolnego
Nadszedł wreszcie dawno oczekiwany dzień - dzień
zakończenia roku szkolnego. Zgodnie ze szkolnym zwyczajem
zebraliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie podsumowaliśmy naszą
ciężką pracę w ostatnich 10 miesiącach. Uczniowie wyróżnieni
przez swoich wychowawców otrzymali świadectwa z biało
czerwonym paskiem i nagrody książkowe ufundowane prze naszą
Radę Rodziców. Nagrody wręczali, oprócz wychowawców, także
przewodnicząca Rady Rodziców Pani Justyna Chmielorz i Pan
Burmistrz Mariusz Stachowski. Ponadto najlepsi uczniowie klas VI
i III gimnazjum otrzymali stypendia. Wiktoria Strzelczyk i Emilia
Chmielorz miały okazję zapoznać wszystkich zebranych ze swoimi
opowiadaniami, które wysłały na konkurs literacki do Jasła. Rodzice
uczniów klasy Vi i III gimnazjum otrzymali podziękowania
za współpracę z wychowawcami i pracę na rzecz swoich klas. Po
części oficjalnej klasa III gimnazjum podsumowała swój pobyt
w naszej szkole. Podziękowali swoim rodzicom, nauczycielom
i wszystkim pracownikom szkoły. Pokazali nam na pożegnanie
swoją wersję Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków. Po śląsku :)
No a po wszystkim udaliśmy się na wakacje... Do zobaczenia
1 września! :)
SZ

Jubileuszowy X Festiwal „Pod Gołym Niebem”
Przygotowania do Festiwalu w Zespole Szkół Specjalnych
trwały już od początku maja. Pracy z organizacją jubileuszowej
imprezy dla młodych artystów z województwa opolskiego jest
naprawdę sporo. W tym roku organizatorzy zadbali o wyjątkowe
atrakcje dla zaproszonych gości. X Festiwal odbył się dzięki
uprzejmości lokalnego Nadleśnictwa w Letniej – Leśnej Izbie
Edukacyjno - Przyrodniczej w Zawadzkiem. Przyjechały do nas
zespoły z: Dobrodzienia, Opola, Kadłuba, Głubczyc, Leśnicy oraz
sąsiedzi z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem. Jak
przystało na Jubileusz Festiwalu pojawił się urodzinowy tort
z petardami. Po słodkim poczęstunku przystąpiono do części
artystycznej, która miała bogate i różnorodne formy. Mogliśmy
obserwować przepiękne tańce integracyjne w rytmach: góralskich,
hiszpańskich, latynoamerykańskich, w rytmach Zumby, które
porwały do tańca sporą grupę zebranych. Zespoły prezentowały
również: inscenizacje słowno – muzyczne, grę na instrumentach
oraz śpiew. Młodzi artyści profesjonalnie przygotowali się do
występów na scenie, nie pomijając ubioru i rekwizytów. Stroną
techniczną zajmowali się uczniowie Gimnazjum z Kielczy a
gwoździem programu była niesamowita skrzypaczka Oliwia Turek z
Żędowic, która uświetniła naszą jubileuszową imprezę. Festiwal po
raz pierwszy poszerzył grupę odbiorców o Seniorów z Domu Opieki
„Siedlisko” w Staniszczach Wielkich, którzy z zachwytem spoglądali
na młodsze pokolenie.
Jak co roku zagościł u nas pan Rudolf Ziaja z Żędowic sprawiając

dzieciom ogromną radość - kręcił watę cukrową i serwował pyszny
popcorn, za co Mu serdecznie dziękujemy.
Oczywiście Festiwal nie odbyłby się bez udziału i wsparcia
darczyńców. Dzięki nim mogliśmy zorganizować Jubileuszowy
Festiwal. Na szczególne wyróżnienie zasługują: Zarząd Powiatu
Strzeleckiego, Ewa John i Mariusz Grycz, Księgarnia Państwa
Zientek z Zawadzkiego, Firma „Pyka” z Jemielnicy, Firma „Marko” z
Zawadzkiego, Firma „Farmer” z Zawadzkiego, Firma „Drew–Trans”
z Kolonowskiego, Firma Technodrew z Zawadzkiego, Firma DMR
Kurzeja z Żędowic, Apteka NOVA z Zawadzkiego, Firma „Moroksyt”
z Zawadzkiego, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem oraz Grzegorz
Dropała.
„Nasze Gołe Niebo” to strzał w dziesiątkę i mimo, że odbył się już po
raz dziesiąty, to nadal wywołuje wśród zaprzyjaźnionych „stałych
bywalców” wiele wzruszeń i emocji. Pojawiają się rok po roku, by
wystąpić, by zabłysnąć, by zaprezentować swoje umiejętności,
poczuć się kimś wyjątkowym i docenionym. Dla takiej chwili – chwili
szczęścia i radości warto organizować Festiwal „Pod Chmurką”.
Wszystkim nauczycielom, pracownikom ZSS w Zawadzkiem oraz
naszym Przyjaciołom, którzy przyczynili się do zorganizowania
Jubileuszowego X Festiwalu „Pod gołym niebem” - serdecznie
dziękujemy.
Organizatorki Festiwalu:
Justyna Gireń
Monik Nowak
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Bieg „Małe Kroki”

1 czerwca br. Fundacja „Mały Krok” działająca przy Zespole Szkół Specjalnych w Zawadzkiem w ramach realizacji Projektu „AKTYWNIE
DZIŚ I JUTRO” zorganizowała bieg pod nazwą „Małe Kroki”. W biegu, na różnych dystansach ulicami Dworcową, Kolejową, Świerklańską
i Dębową Zawadzkiem brały udział dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

Piknik Rodzinny
(wykonanie plakatu ekologicznego oraz zabawki z materiałów
pochodzących z recyklingu). Wielką atrakcją okazał się pokaz
Straży Pożarnej, podczas którego zaprezentowany został
najnowszy sprzęt jednostki. Dzieci miały również możliwości
osobistego „gaszenia pożaru”, czyli trzymania węża strażackiego, z
którego tryskała woda. Natomiast kiedy wszystkie cegiełki zostały
sprzedane, odbyło się losowanie nagród specjalnych. Na pikniku
oczywiście nie mogło także zabraknąć kiełbasek z grilla
(pieczonych przez tatusiów), bigosu, chleba ze smalcem i pysznych
ciast upieczonych przez mamy naszych przedszkolaków.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
włączyli się w organizację pikniku oraz przybyłym gościom.

4 czerwca br. pod hasłem „Wraz z mamą i tatą Ziemię kochamy,
dlatego o nią dbamy” odbył się IV Piknik Rodzinny w Przedszkolu
Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem pod
patronatem Burmistrza Zawadzkiego. Piknik to wspaniała
integracja społeczności lokalnej, aktywizacji ruchowej dzieci i
rodziców, poprzez który można było zwiększyć świadomość
ekologiczną mieszkańców naszej gminy. Rodzice mogli podziwiać
swoje pociechy w przygotowanych przedstawieniach i występach.
Czas umilały także panie animatorki, które zamieniały dzieci w kotki,
motylki, czy pająki, urządziły pokaz baniek mydlanych i
zorganizowały zabawy z chustą animacyjną. W międzyczasie
rodzice i dzieci mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach

Wędkarze dzieciom
Z okazji Dnia Dziecka nie mogło zabraknąć zawodów
wędkarskich, w których mogło wziąć udział każde
dziecko. W zawodach zorganizowanych przez
Zawadczańskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego
udział wzięło 34 dzieci. Wesoła atmosfera i słoneczna
pogoda dopisała. W klasyfikacji końcowej 1 miejsce zajął
Oliwer Gemza, 2 miejsce Piotr Wiśniewski, 3 miejsce
Natalia Kozioł.
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Bardzo dobre wyniki matur w ZSP w Zawadzkiem
Mamy już pełny obraz tegorocznego
egzaminu maturalnego. We wtorek 5 lipca
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w całym
kraju oficjalnie ogłosiły wyniki. Tego dnia
absolwenci ZSP w Zawadzkiem mogli
odbierać swoje świadectwa maturalne.
A jest się z czego cieszyć! Matury ustne
(z języka polskiego i wybranego języka
obcego) zdało 100% uczniów. Świetnie
wypadły również matury pisemne.
W technikum zdało je 100% uczniów,
a w liceum zdawalność wyniosła 94,1%.
Warto nadmienić, że wyniki te są lepsze niż
w szkołach powiatu strzeleckiego, gdzie
zdawalność w technikach wyniosła 78,8%,
a w liceum 91,4%. Porównując wyniki
naszych uczniów z wynikami uczniów szkół
średnich województwa opolskiego również
zauważymy dużą różnicę na korzyść
naszych maturzystów. W przypadku
uczniów technikum różnica ta wynosi prawie
28 punktów procentowych (w technikum
w ZSP Zawadzkie -100%, a w technikach
woj. opolskiego 72,1%), a przypadku
l i c e a l i s t ó w p r a w i e 1 0
punktów procentowych (w naszym liceum
94,1%, a w liceach woj. opolskiego 84,2%).
Okazuje się, że mała szkoła w małym
mieście równie dobrze potrafi przygotować
uczniów do matury!
Obecnie trwa rekrutacja na wyższe
uczelnie. Życzymy wszystkim
absolwentom ZSP w Zawadzkiem,
starającym się o miejsce na
uniwersytetach i politechnikach, aby
zostali studentami na swoim
wymarzonym kierunku.

Z D A W A L N O Ś Ć E G Z A M IN U M A T U R A L N E G O
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Najlepszy w Polsce w konkursie geologicznym

Adrian Smieszkoł, tegoroczny
absolwent Liceum Ogólnokształcącego im.
Mieszka I w ZSP w Zawadzkiem, wygrał
ogólnopolski Konkurs Geologiczno –
Środowiskowy. Obecna, siedemnasta już
edycja konkursu, odbywała się pod hasłem
„Ziemia w okowach lodu”. Finał

ogólnopolski miał miejsce w Warszawie w
dniach 8-9 czerwca. Pierwszego dnia
organizatorzy (Muzeum Geologiczne
Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego)
zapewnili uczestnikom wiele atrakcji –
oczywiście z geologią w tle. Było więc
zwiedzanie Muzeum Ewolucji w Pałacu
Kultury i Nauki, a następnie wycieczka z
przewodnikiem po najważniejszych
miejscach stolicy. Kolejny dzień upłynął na
konkursowych zmaganiach. Adrian
reprezentował region górnośląski
(obejmujący województwa śląskie i
opolskie) i jako zwycięzca finału
regionalnego rywalizował z uczniami z
pozostałych regionów. Pytania nie były
łatwe, wykraczały one znacznie poza
obowiązujący w szkole materiał, a
obejmowały wiele dziedzin geologii
(paleontologia, mineralogia, petrografia,
geologia historyczna, geologia
dynamiczna, itp..). Przygotowując się do
finału ogólnopolskiego trzeba było również
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śledzić geologiczne ciekawostki i
aktualności, bowiem jedno z pytań
finałowych dotyczyło odkrycia, o którym
informacja pojawiła się w prasie dosłownie
na klika dni przed konkursem. Sam
przebieg zawodów finałowych był dość
stresujący. Uczniowie rywalizowali w pięciu
turach (łącznie 41 pytań), na odpowiedź na
każde pytanie mieli zaledwie 15 sekund, a
ich zmaganiom przyglądało się
kilkadziesiąt osób siedzących na sali. Po
krótkiej przerwie przeznaczonej na
podliczenie przez jury punktów rozpoczęło
się uroczyste ogłoszenie wyników. Okazało
się, że Adrian zdobył najwięcej punktów.
Zwycięstwo w konkursie, oprócz dyplomu i
licznych nagród, pozwoliło mu też na
uzyskanie indeksu na Wydział Geologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do konkursu
przygotowywał się pod kierunkiem
nauczycielki geografii - Beaty Gratzke.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!
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95 lat od zakończenia III powstania śląskiego
5 lipca 2016 roku przypadła 95 rocznica zakończenia
zwycięskiego dla Polski III powstania śląskiego. Zryw ten umożliwił
uzyskanie przez odrodzone państwo polskie "jedynie" 29 %
spornego obszaru Górnego Śląska, ale obejmującego blisko 80%
jego zasobów przemysłowych! Zawadzkie zajmuje w dziejach walki
o polskość Śląska poczesne miejsce. Stąd do boju wyruszyły trzy
pociągi pancerne zbudowane w miejscowej hucie. Z ochotników
sformowano tutaj IV batalion wojsk powstańczych. Przebieg
powstań śląskich na terenie gminy Zawadzkie jest bardzo dobrze
i szeroko opisany. Jerzy Lubos skrupulatnie zrelacjonował
to wydarzenie w swojej książce (J. Lubos, Zawadzkie miasto
w rozwoju, Katowice 1969, s. 183-222)
III powstanie śląskie należy do jednych z najlepiej
przygotowanych i przeprowadzonych akcji odrodzonej Polski w
dziedzinie pozyskiwania nowych terytoriów. Dzisiaj można już
otwarcie powiedzieć, że powstanie nigdy nie udałoby się, gdyby nie
logistyczna, materialna i militarna pomoc państwa polskiego.
Ogromną rolę w przekształceniu III powstania w sukces odegrała
też sprzyjająca Polakom polityka Francji. Co by tu dużo nie mówić,
ale nawet najgorętsze od patriotyzmu serca polskie niewiele by
wskórały bez dobrego zaplecza. Boleśnie przekonali się o tym
Polacy w trakcie swoich dziewiętnastowiecznych zrywów
narodowych. A i dzieje II wojny światowej dobitnie o tym świadczą.
Na Śląsku po I wojnie światowej było inaczej – sprzyjała przede
wszystkim koniunktura międzynarodowa. To czego nie było w
trakcie poprzednich 123 lat. Rzesza przegrała wojnę. Rozrywały ją
wewnętrzne konflikty i rewolucje, a nad działaniami państwa
niemieckiego groźnym cieniem kładło się niebezpieczeństwo
inwazji wojsk Ententy w razie nie wykonywania postanowień,
najpierw rozejmowych, a potem pokojowych. Rosja ugrzęzła w
ogniu barbarzyńskiej wojny domowej i rewolucji. Zaś Francja
zrobiłaby wtedy wszystko, aby pogrążyć Niemcy w jeszcze
większym chaosie, a najlepiej - w trwałej słabości. Tak jak to się
działo do czasów zjednoczenia Niemiec w 1871 r. Ale
najważniejszym czynnikiem, umożliwiającym zwycięstwo
przyszłemu powstaniu była bliskość odrodzonej Polski, której
władze dążyły wszelkimi sposobami do uzyskania terenu tak
wysoko zindustrializowanego, jak Górny Śląsk. Ostatnim zaś
elementem tej układanki, której skutkiem miało być przyłączenie
najcenniejszej części Górnego Ślaska do Polski, była postawa
miejscowej ludności. Według spisu ludności z 1910 roku ok. 67%
mieszkańców Górnego Śląska mówiło po polsku (wg oficjalnych
statystyk). Zapamiętajmy tę liczbę w świetle wyników późniejszego
plebiscytu. Znaczna część miejscowych Górnoślązaków już od
kilkudziesięciu lat widziała w Polsce nadzieję na zmianę warunków
życia i poprawę swojego losu. Od co najmniej połowy XIX wieku
gnębiły Ślązaków te same problemy co wszystkich innych
mieszkańców obszarów przemysłowych – wielogodzinna praca za
minimalną płacę, problemy mieszkaniowe, powszechna wówczas
słabość systemu opieki społecznej i zdrowotnej. Warunki życia
klasy pracującej kontrastowały ostro z dobrobytem nielicznej
warstwy właścicieli przemysłu i majątków ziemskich, warstwy
urzędników i nauczycieli. O ile jednak w Rosji, Francji Niemczech
centralnych owa żyjąca lepiej warstwa była pochodzenia
miejscowego lub narodowo tożsama z robotnikami (chociaż
czasami byli to Żydzi), o tyle na Górnym Śląsku podziały socjalne
pokrywały się z narodowościowymi. Żyjący lepiej byli albo
Niemcami, albo rzecznikami niemczyzny. Tymczasem ubogie
warstwy ludności na co dzień mówiły po polsku i od pierwszej grupy
oddzielała ją bariera językowa i nieprzebijalny mur różnic
obyczajowych, kulturowych , czasem wyznaniowych, a przez to szans życiowych. O ile też, pomimo tych różnic, jako taka
koniunktura przed 1914 rokiem umożliwiała robotnikom w miarę
godne życie, powolną poprawę swojego losu i w konsekwencji w
miarę zgodne współżycie obu grup społecznych, o tyle Wielka
Wojna (tak zwano I wojnę światową przed rokiem 1939) zmieniła
wszystko. W latach 1914 – 1918 warunki życia uległy
katastrofalnemu pogorszeniu. Dość powiedzieć, że pod jej koniec w

Niemczech jedzono chleb wyrabiany tylko w 1/3 z mąki! Resztę
stanowiły trociny lub inne "Ersatze" (zastępniki) w rodzaju żołędzi,
czy kory drzewnej. W latach wojny nie można było niczego kupić na
wolnym rynku. Kawa, cukier zniknęły z obiegu. Z frontu przychodziły
hiobowe wieści o kolejnych poległych, wracali straszliwie
okaleczeni młodzi ludzie. Ale ohyda wojny wkroczyła w ludzkie życie
nie tylko w ten sposób. Zjawiska marginalne dotychczas, takie jak
kradzieże, zabójstwa, przemyt, oszustwa stały się codziennością. I
dopuszczali się ich ludzie, którzy nigdy by tego nie zrobili, gdyby nie
nędza i podważanie podstawowych wartości przez wojnę. Wojna
spowodowała inflację. A ta objęła nie tylko pieniądze, ale i ludzi, i ich
szlachetne ideały. Barbaryzacji ulegał język. Niby wszystko było jak
dawniej, ale postępujący chaos normatywny i odejście od
racjonalizmu powodował spadek znaczenia i wpływu, często
najchlubniejszych postaw i wartości. W tych to warunkach owa,
istniejąca zawsze, zwyczajna, oczywista i przecież zrozumiała,
tęsknota do normalności, musiała znaleźć swoje ujście.
Na Górnym Śląsku dla znacznej części ludności jedynym
sensownym wyjściem wydawało się przyłączenie kraju do Polski.
Na terenie gminy Zawadzkie ruch polski był szczególnie silny. Było
to w znacznej mierze zasługą księdza Józefa Wajdy (przybył do
Żędowic w 1885 r.). Kielczański proboszcz (od 1889 r.)
konsekwentnie budował polskie ośrodki życia społecznego stowarzyszenia, chóry, kasy zapomogowe, polskie czytelnictwo. Mit
Polski – dobrej Matki i Opiekunki Ludu, kwitł dzięki temu wśród
robotników zawadczańskiej huty, wśród skromnych rolników i ich
rodzin. Po kilkudziesięciu latach działania księdza Wajdy już całe
pokolenie zawadczańskich Ślązaków było przekonanymi Polakami.
Na takich ludziach (a było ich na Górnym Śląsku już tysiące)
oparły się działania władz polskich dążących do pozyskania Ślaska.
Już w marcu 1919 r., czyli na trzy miesiące przed traktatem
pokojowym, zorganizowano w okolicy struktury Polskiej Organizacji
Wojskowej. Było to sygnałem, jak zamierza rząd w Warszawie
poprzeć swoje aspiracje terytorialne na Śląsku. Pierwsze powstanie
„nie dotarło” do Zawadzkiego. Ale drugie już tak. Miejscowy oddział
POW Leopolda Ludwiga zajął 26 sierpnia 1920 roku miejscowość
Zawadzkie i sprawował w nim władzę, jako tzw. Straż Obywatelska.
Plebiscyt wypadł dla Polski w Zawadzkiem, Żędowicach i w Kielczy
znakomicie. We wszystkich miejscowościach głosy za Polską miały
wielką przewagę nad niemieckimi. I tak: Zawadzkie – oddano za
Polską 1156 głosów, za Niemcami 778. Żędowice – 1015 za Polską,
213 za Niemcami. Kielcza – 517 za Polską, a 147 za Niemcami. W
ogromnym stopniu zawdzięczać to należy właśnie wieloletniej
działalności księdza Wajdy, który stworzył odpowiedni grunt dla
takiego wyniku. Na marginesie ciekawym jest fakt, że w innej
miejscowości kielczańskiej parafii, w Borowianach, głosowanie było
korzystne dla Niemiec! Ogólne wyniki plebiscytu były jednak dla
Polski odwrotne aniżeli te w gminie Zawadzkie. Blisko 60% głosów
padło za Niemcami, a nieco ponad 40 za Polską. W tej sytuacji
alianci sprawujący nadzór nad prawidłowym przebiegiem
głosowania przyznali Polsce jedynie dwa południowe powiaty
górnośląskie - pszczyński i rybnicki. Na to nie było zgody.
Przygotowywana już od co najmniej trzech lat, a po plebiscycie
wzmożona akcja powstańcza miała zapobiec niekorzystnym
rozstrzygnięciom. Teraz państwo polskie mogło przyjść śląskim
Polakom z odpowiednią pomocą – zakończyła się wojna z
bolszewikami, zawarto układ z Czechosłowacją. Problem litewski
był na dobrej drodze do rozwiązania. Można był zaangażować
więcej ludzi i środków.
Przygotowano składy broni (np. w
Częstochowie), zawarto tajne porozumienie z Francją o otwarciu
granic obszaru plebiscytowego w momencie wybuchu powstania.
Przygotowano plany. W powstaniu wziąć mieli udział nie tylko
miejscowi działacze polscy, ale i ochotnicy z Polski, głównie kadra
oficerska i specjaliści. Ale wśród powstańców było także wielu
ochotników walczących jako szeregowcy. Np. w mogile
powstańczej w Zawadzkiem spoczywa młody żołnierz z Warszawy.
Podobnie i broń – powstańcy, jak na „spontaniczny” ruch,
dysponowali znakomitym uzbrojeniem – artylerią, karabinami
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maszynowymi, pociągami pancernymi. Niewiarygodnie szybko
zostali zorganizowani w kompanie, bataliony i dywizje walczące jak
regularne wojsko. To też nie był przypadek, ale wynik
wielomiesięcznych, żmudnych przygotowań z udziałem
zawodowych oficerów wojska polskiego oraz polskiego wywiadu.
Dość powiedzieć, że załogi zawadczańskich pociągów pancernych
stanowili żołnierze pułków utworzonych w Częstochowie i
Poznaniu. W Zawadzkiem powstały trzy pociągi: „Zygmunt
Powstaniec”, „Tadek Ślązak” i „Nowak”. Walczyły one w okolicach
Tarnowskich Gór i Zębowic. IV batalion Karola Brandysa. utworzony
w Zawadzkiem, najpierw uczestniczył w zdobyciu Krupskiego
Młyna, potem w walkach na linii Kamień Śląski – Izbicko – Krośnica,
a w końcu, do 13 czerwca, do początku likwidacji powstania, w
rejonie Zębowice – Myślina. W trakcie tych zmagań zginął jeden
mieszkaniec Zawadzkiego, czterech żędowiczan oraz obywatel
Kielczy. Po podpisaniu układu likwidacyjnego (25 czerwca 1921)
Zawadzkie wyznaczono na jeden z punktów demobilizacji
oddziałów powstańczych i składania broni. Z batalionu Brandysa aż
250 żołnierzy zdecydowało się na opuszczenie pozostawionego w
Niemczech powiatu strzeleckiego i przeniesienie się do Polski.
Wielu innych opuściło Zawadzkie i dwie pozostałe wioski gminy
zaraz po ogłoszeniu decyzji alianckich o podziale Górnego Śląska
(20 X 1921). Swoje parafie opuścili też księża, tak mocno zasłużeni
w zaangażowanie ludności gminy Zawadzkie w walkę o
przyłączenie do Polski – ksiądz Józef Wajda oraz ksiądz Józef
Czempiel. Marzenia zawadczańskich uczestników powstania nie
spełniły się w 1921 roku. Rozstrzygnięcie miała przynieść dopiero
druga runda światowych zmagań rozpoczętych w sierpniu 1914
roku, zwana drugą wojną światową. Ale po tym horrorze entuzjazmu
było już jak na lekarstwo, pozostała już tylko ulga, że się skończyła.

Gimnastyka korekcyjna w wodzie? Dlaczego nie!
W Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem zajęcia
gimnastyki korekcyjnej to forma dbałości o obecne i przyszłe
zdrowie naszych uczniów. Wiadomo od dawna, że profilaktyka jest
o wiele tańsza od leczenia. Tak jak dbamy o umysły naszych
podopiecznych, tak dbamy również o ich zdrowe kręgosłupy i stopy.
To dla nauczycieli priorytet. W tym roku szkolnym są trzy grupy
ćwiczących. Każda po dwanaście uczniów. Potrzeby są jednak
znacznie większe. Coraz więcej dzieci z wadami postawy jest
kierowana przez lekarzy na tego typu zajęcia. Zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu dla uczniów młodszych i raz w tygodniu dla
starszych. Staram się tak uatrakcyjnić zajęcia, głównie stosując
zabawy ruchowe, aby kojarzyły się ćwiczącym z przyjemnością,
a nie z trudnymi ćwiczeniami-Bożena Baranowska, nauczyciel
gimnastyki korekcyjnej. Najważniejszy jest efekt w postaci poprawy
stanu kręgosłupów i stóp. Ale o tym zadecydują lekarze kierujący
dzieci na zajęcia- Bożena Baranowska. W czwartek 2 czerwca
zajęcia odbywały się na basenie w Strzelcach Opolskich. Zajęcia
w wodzie? Dlaczego nie! Osiemnastka dzieci bawiła się i ćwiczyła
wspaniale. Było mnóstwo śmiechu i radości, nowe przybory
i atrakcje. Po ćwiczeniach zasłużona przekąska w barze.
Zapiekanki i lody najlepiej smakują po wysiłku w wodzie. „Na pewno
tu wrócimy!”- mówiły zadowolone dzieci do opiekunów Bożeny
Baranowskiej i Anny Stranc.

Gratulacje dla siatkarek
Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno Gimnazjalnym
w Kielczy było wspaniałą okazją do uhonorowania zawodniczek
Uczniowskiego Klubu Sportowego TECHNODREW oraz trenera
Kazimierza Kubala. Siatkarki dzięki wielkiej pracy, wyobraźni i pasji
trenera zdobyły wiele tytułów i wyróżnień w turniejach piłki
siatkowej. Zawodniczki mogą zaimponować swoimi sportowymi
umiejętnościami i prezentują wysoki sportowy kunszt. Gratulujemy.

Złoty Kacper
Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce,
na które
pojechała liczna reprezentacja naszej szkoły po Mistrzostwach
Powiatu , odbyły się 7 czerwca 2016r. w Opolu. Aż 10 osób z naszej
szkoły zakwalifikowało się do tych zawodów . Wszyscy startowali na
miarę swoich rekordów życiowych i rekordów szkoły. Kacper
Kaczka jak zawsze zaskoczył organizatorów i zmusił ich
do rozwinięcia taśmy mierniczej. Wynik 75,5 metra to wynik
kosmiczny. Kacper, uczeń PSP Zawadzkie pobił rekord naszej
szkoły w rzucie piłeczką palantową, który należał od trzynastu lat do
Kamila Gierszona . Na mistrzostwach wszyscy byli pod wrażeniem
zdolności Kacpra. 74 metry Pana Kamila to wynik, który wydawał
się nie do pobicia! Panie Kamilu, doczekał się Pan właściwego
następcy. „ Pamiętam pana rzut Kamilu, pod blok 3a, ponad płotem
szkoły „- Bożena Baranowska nauczyciel wychowania fizycznego.
Kacper jako jedyny uczeń z powiatu strzeleckiego został mistrzem
województwa w lekkiej atletyce.
Bożena Baranowska
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Sport
kolejki i upragniony powrót do I ligi jest realny. Aktualna tabela
przedstawia się następująco:
1. GOSiT Zawadzkie
60
50796
2. Skat Klub Kobiór
56
48331
3. Zawisza Stara Kuźnia
55
47889
4. Bombajka Chorzów
54
46163
5. Szombierki Bytom
54
46087
6. MDK Łaziska Górne II
53
46799
7. Gold Bar Tychy
53
46610
8. Nitron Krupski Młyn
53
45691
9. Pokój Ruda Śl.
51
47363
10. MOK GUIDO Zabrze
51
45029
11. LKS Mechanik Kochcice
49
45811
12.Orkan Mikołów Kamionka
48
43265
13. KS Łabędy Gliwice
47
44132
14. Lech Kędzierzyn Koźle
46
41104
15. Iskra Rybnik
45
45117
16. Forteca Świerklany II
45
43066
17. Jordan Kończyce Zabrze
45
42834
18. SK Barbara Chorzów II
44
42116
19. Gwarek KWK Wieczorek
44
41998
20. Sakop 4 Asy Bytom
44
41870
21. Wisus Żory II
43
41249
22. 06 Kleofas Katowice
41
44685
23. KS Łabędy Gliwice II
41
41686
24. Grin Siemianowice Śl.
38
42013
25. KS Family Dziemiany
32
31322

Piłka ręczna
Kompletowanie składu
Po rezygnacji ze startu w I lidze w sezonie 2012/13 kolejne dwa
sezony to gra w II lidze. Sezon 2013/14 grając w składzie opartym
na wychowankach drużyna zajęła 8 miejsce. W kolejnym w którym
planowano powrót do I ligi zajęła 2 miejsce i prawo gry w barażach o
I ligę. Baraże z MTS Chrzanów przegrała 1 bramką. Ostatni sezon
2015/16 plan został wykonany w 100 %. Inauguracja rozgrywek w I
lidze nastąpi 10 września 2016 r. wyjazdowym meczem z drużyną
MTS Chrzanów, która rok wcześniej pokonała drużynę w barażach.
Czas na rewanż. Nim jednak do niego dojdzie kierownictwo klubu
czyni starania o tytularnego sponsora oraz pozyskania nowych
zawodników. Praktycznie większość zawodników z II ligowego
składu wyraziła chęć gry w I lidze. Nową (starą) twarzą w drużynie
jest Paweł Swat, który wrócił do klubu po 5 letniej grze w Gwardii
Opole. Jest szansa, że do drużyny wróci Łukasz Całujek, który w
ostatnim czasie z różnym powodzeniem występował w ekstra
klasowej drużynie Wiśle Płock. Trwają starania o pozyskanie
bramkarza, gdyż jedynie doświadczony Sławomir Donosewicz ma
papiery na grę w I lidze. Pozostali dwaj młodzi bramkarze pomimo
talentu mogą nie sprostać wymogom w tej klasie rozgrywkowej.
Przygotowania do sezonu rozpoczną się 1 sierpnia na własnych
obiektach. Planowane jest rozegranie kilka sparingów oraz udział w
turnieju w Dzierżoniowie. W Zawadzkiem drużynę
zobaczymy17.09.2016 r. w meczu z SPR Tarnów. Terminarz
rozgrywek na najbliższe mecze przedstawia się następująco:
10.09.2016 r.
MTS Chrzanów
- ASPR Zawadzkie
17.09.2016 r.
ASPR Zawadzkie
- SPR Tarnów
24,09.2016 r.
KSZO Ostrowiec Św.
- ASPR Zawadzkie
01.10.2016 r.
ASPR Zawadzkie
- PGE Stal Mielec
08.10.2016 r.
KS VIVE II Kielce
- ASPR Zawadzkie
W I lidze gra 14 zespołów i zakończenie I rundy planowane jest 10
grudnia meczem z w Zawadzkiem z MKS Kalisz.

Puchar Lata minął półmetek
W rozgrywkach Pucharu Lata 2016 na planowanych 11
turniejów zostało rozegranych 6. Tegoroczna edycja to domena
zawodnika naszego klubu Antoniego Świtały. Dotychczas wygrał 3
turnieje a w pozostałych znajdował się gronie zawodników
nagrodzonych. Czołówka
po 6 turniejach przedstawia się
następująco: 1. Antoni Świtała 11946 pkt. 2. Alfon Namyslik
(Strzelec DK Strzelce Op.) 9148 pkt. 3. Ernest Bryłka (DOKiS
Dobrodzień) 8833 pkt. 4. Maksymilian Biela (DOKiS) 8607 pkt. 5.
Paweł Grohs (DOKiS) 8602 pkt. Turnieje rozgrywane są w czwartki
o godz. 17.30 w Kawiarni Sportowej w Zawadzkie ul. Opolska 25.

Piłka nożna
Zawadzkie bez piłki nożnej ?
Tego jeszcze nie było. W 70 letniej historii klubu drużyna
seniorów tak nisko jeszcze nie spadła. Aktualnie najniższą klasą
rozgrywkową prowadzoną przez Opolski Związek Piłki Nożnej jest
klasa B. Perspektywa jest jeszcze gorsza. Totalny rozgardiasz w
klubie prawdopodobnie spowoduje, że Stal Zawadzkie zniknie z
piłkarskich tabel w najbliższym sezonie. Młody Zarząd nie sprostał
wezwaniu i z każdym sezonem drużyna dołowała by sezon 2015/16
zakończyć spadkiem do najniższej klasy rozgrywkowej. Czy w
Zawadzkiem nie ma już osób, by sprawnie prowadzić działalność tej
najbardziej popularnej dyscypliny sportu. Może trzeba będzie
poprosić tak krytykowany kilka lat temu stary emerytowany Zarząd.
W rozgrywkach mogą również nie wystąpić grupy młodzieżowe.
Aktualnie nie ma pieniędzy na podstawowe potrzeby jak zgłoszenie
drużyn do rozgrywek, badania lekarskie czy inne. Klub nie przystąpił
do konkursu o pozyskanie środków na działalność grup
młodzieżowych w roku 2016. Planowane jest zebranie by uzdrowić
trudną sytuację. Miejmy nadzieję, że do sytuacji jak w tytule
niniejszej informacji nie dojdzie.

Ruszają XVIII Mistrzostwa Gminy Zawadzkie
W najbliższą niedzielę 17.07.2016 r. startują XVIII Mistrzostwa
Miasta i Gminy Zawadzkie. Tradycyjnie zostaną rozegrane 3
turnieje w każdej z trzech miejscowości gminy. Pierwszy turniej
odbędzie się w świetlicy OSP w Kielczy. Rozpoczęcie o godz. 15.00
(zgłoszenia do godz. 14.45). Kolejne turnieje 24.07 w Żędowicach w
firmie Bronder a finałowy 31.07. w Kinoteatrze w Zawadzkiem.
Organizatorzy oprócz nagród w każdym turnieju dla najlepszych
przewidują atrakcyjne nagrody dla najlepszych w klasyfikacji po 3
turniejach. Tytułu broni zawodnik gospodarzy Leopold Dybowski.
Tenis stołowy
Julia Bartoszek reprezentuje Polskę
W Zagrzebiu odbyły się 59 Mistrzostwa Europy kadetek i juniorek
w tenisie stołowym. W reprezentacji Polski w kategorii kadetek
mamy swoja reprezentantkę Julię Bartoszek. W rozgrywkach
drużyna kadetek w składzie Anna i Katarzyna Węgrzy oraz Joanna
Sokołowska i nasza Julia zdobyła srebrny medal przegrywając w
finale z Rosją 0:3. W grze mieszanej Julia z partnerem Jakubem
Witkowskim pokonali szwajcarską parę 3:0. Więcej w kolejny
wydaniu.

Skat
Lider po 4 kolejkach
W czerwcu została rozegrana 4 kolejka rozgrywek w ligach
Polskiego Związku Skata. Nasza drużyna GOSiT Zawadzkie
występująca w II lidze swoją kolejkę rozegrała w Gliwicach
Łabędach. Po 3 kolejkach drużyna plasowała się na 6 pozycji mając
do lidera Skat Klub Kobiór stratę 5 pkt. W 4 kolejce dokonała rzeczy
wręcz niemożliwej. Zdobyła komplet 20 pkt. grając w grupie z
aktualnym liderem. Na wynik zapracowali: Leopold Dybowski 4239
pkt., Marek Wyszkowski 4183 pkt., Józef Ludwig 3688 pkt. oraz
Antoni Świtała 3411 pkt. Do zakończenia rozgrywek pozostały 2

Franciszek Świtała
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Rycerski Świat Bajek
Pod takim hasłem odbył się V Festyn Rodzinny w Publicznym
Przedszkolu Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem.
Organizatorzy imprezy stworzyli imprezę pełną rodzinnej atmosfery,
radości i uśmiechu. Przedszkolaki poszczególnych grup
zaprezentowały programy artystyczne z okazji „Dnia Mamy i Taty”.
W część programu zaangażowali się rodzice, którzy stanęli na
wysokości zadania i przedstawili dla dzieci bajkę pt: „Legenda
o smoku wawelskim”. Przedstawienie w ich wykonaniu zyskało
aplauz i uznanie widzów małych i dużych. Impreza, jak co roku,
odbyła się na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci,
rodzice i nauczyciele mieli możliwość integracji całej przedszkolnej
społeczności oraz budowania wzajemnych relacji, podczas
wspólnych zabaw. Sprzyjało temu również tworzenie z papieru
Smoka Wawelskiego, który pozostał z dziećmi do dnia dzisiejszego.
W trakcie festynu dzieci korzystały z wielu atrakcji min.:
dmuchanego zamku, przejażdżki kucykiem, łowienia skarbów
z fosy, malowania twarzy, puszczania baniek oraz porad
kosmetyczki. Największą atrakcją okazało się jednak strzelanie
z łuku z Robin Hoodem. Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i uświetnienia
naszego festynu.
AnetaMarczyńska, Marta Hetmaniak

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 „Flos”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
3. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
4. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel.
77/461-89-00
5. Apteka „Dr.Max’”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
6. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
7. Apteka „AWOS3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
8. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
9. Apteka „Słoneczna”, u. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00
Dzień
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