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Remont drogi 421 zakończony
27 kwietnia br. nastąpiło oficjalne
otwarcie drogi wojewódzkiej nr 426 na
odcinku Zawadzkie-Piotrówka. Zadanie
zrealizowane zostało w ramach projektu
pn.„Poprawa dostępności do węzłów
autostrady A4 Gogolin i Olszowa.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426
na odcinku Piotrówka–Zawadzkie
w km 0+188 do km 7+896". W ramach tego
projektu na długości 7,71 km rozbudowano
drogę, na niektórych odcinkach
wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową
oraz ciągi pieszo-rowerowe,
przebudowano dwa mosty nad potokami
Mostki i Bziczka, przepusty, skrzyżowania
z drogami podporządkowanymi. Więcej na
stronie 2.

Majówka
Z okazji majówki udostępniono wystawę
prac plastycznych w wykonaniu uczniów
sekcji plastycznej przy GOSiT Zawadzkie.
Wystawę będzie można oglądać przez cały
miesiąc maj w holu kinoteatru. Ponadto
podczas majowego świętowania odbył się
mecz Piłki Nożnej na boisku ‘’Orlik’’,
projekcja bajek dla najmłodszych - Kino
Młodego Widza.
W dniu 3 maja
obchodziliśmy uroczystość Święta
Konstytucji 3 Maja. Akademię
zorganizowali uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem pod
kierunkiem dr Arkadiusza Barona oraz
GOSiT Zawadzkie. Uczniowie przedstawili
spektakl, który miał na celu przybliżenie
historii pamiętnego dnia uchwalenia
konstytucji, sprzed 226 lat. Przedstawienie
było adaptacją tekstów kultury (Powrót
posła, opracowania historyczne) i ich
prezentacją w postaci debaty sejmowej
imitującej moment uchwalenia Konstytucji 3
Maja relacjonowanej przez telewizję.
Całość wzbogacona była elementami
muzycznymi.

Z okazji Dnia Hutnika i Strażaka pragniemy złożyć serdeczne życzenia, aby ten piękny dzień, Święto Waszego
Patrona, Świętego Floriana, był źródłem siły w życiu codziennym, a także przyniósł spełnienie oczekiwań
i planów, tak osobistych, jak i zawodowych. Oby atmosfera życzliwości i radości pozostawała w sercu przez
cały rok, a działalność w hutniczych i strażackich szeregach była źródłem satysfakcji i spełnienia aspiracji.
Pomimo stale wzrastającego zakresu zadań i obowiązków życzymy Wam niezłomnej wiary w lepszą
przyszłość. Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia, a święty Florian czuwa nad Wami.
Przewodniczący

Burmistrz Zawadzkiego

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Mariusz Stachowski

Stanisław Kiełek
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Sesja Rady Miejskiej
W dniu 24 kwietnia 2017 r. odbyła się XXIX
Sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem
porządku obrad było przyjęcie informacji na
temat zasobów pomocy społecznej oraz
sprawozdania z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.
Radni przyjęli również uchwały:
1) Nr XXIX/282/17 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w
Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w
sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
2) Nr XXIX/283/17 w sprawie określenia
r o d z a j ó w, w a r u n k ó w i s p o s o b u

przyznawania świadczeń w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i
przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zawadzkie;
3) Nr XXIX/284/17 w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć doradców zawodowych;
4) Nr XXIX/285/17 w sprawie sprzeciwu
wobec zapowiedzianych zmian prawa
samorządowego w Polsce oraz wyrażenia
poparcia dla stanowiska Związku Gmin
Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw
wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i

Sprawiedliwości dot. wprowadzenia
dwukadencyjności liczonej wstecz.
5) Uchwały podjęte na sesji są dostępne w
Biuletynie Informacji Publicznej
www.zawadzkie.pl.
Następna sesja odbędzie się w dniu 29
maja 2017 r., a głównym tematem będzie
przyjęcie sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w
Zawadzkiem za 2016 r.
BRM

Remont drogi 421 zakończony
27 kwietnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej
nr 426 na odcinku Zawadzkie-Piotrówka. Zadanie zrealizowane
zostało w ramach projektu pn.„Poprawa dostępności do węzłów
autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 426 na odcinku Piotrówka–Zawadzkie w km 0+188 do km 7+896".
W ramach tego projektu na długości 7,71 km rozbudowano drogę,
na niektórych odcinkach wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową
oraz ciągi pieszo-rowerowe, przebudowano dwa mosty nad
potokami Mostki i Bziczka, przepusty, skrzyżowania z drogami
podporządkowanymi. Wzdłuż drogi przebudowano sieci:
wodociągową, elektryczną i telekomunikacyjną, zamontowano
elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu (bariery
energochłonne z elementami odblaskowymi), powstały zatoki
autobusowe. Powstały także parkingi leśne (w tym jeden do
ważenia pojazdów). I właśnie na nowym parkingu uczestnicy
otwarcia posadzili podczas uroczystego odbioru osiemnaście
drzew. Koszt rozbudowy wyniósł ponad 20 mln zł. Ponad 17 mln
pochodziło z funduszy unijnych, 2 mln zł – z budżetu państwa,
a 1 mln zł z budżetu województwa opolskiego.

Burmistrz Zawadzkiego dziękuje Członkowi Zarządu Województwa Opolskiego

Podziękowania
W imieniu władz samorządowych Gminy Zawadzkie oraz mieszkańców dziękuję Panu Marszałkowi Województwa Opolskiego, Radnym
Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu za wykonanie remontu drogi
wojewódzkiej nr 426. Długo oczekiwana inwestycja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruch drogowego
i poziomu życia w naszym regionie.
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Co dalej z mostkiem na Koronczoku?
Burmistrz Zawadzkiego w dniu 19 kwietnia 2017 r. spotkał się
z mieszkańcami ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkiem.
Spotkanie miało na celu omówienie dalszych działań dotyczących
tzw. mostku na Koronczoku przy ul. Stawowej. Przypominamy iż,
mieszkańcy bloków w ankiecie poparli w dużej większości
koncepcję polegającą na usunięciu istniejących barierek i likwidacji
ciągu pieszo – rowerowego, wykonaniu drogi będącej łącznikiem
ulicy Stawowej i osiedla Powstańców Śląskich, z możliwością
dojazdu jedynie do bloków nr 17 i 19 i uniemożliwieniem przejazdu
tą drogą do pozostałych bloków poprzez zamknięcie drogi barierką,
klombami, itp. na wysokości 17- tki. Jednocześnie w uwagach
zaznaczono, aby przy tej koncepcji zachować ruch pieszo rowerowy. W trakcie spotkania odniesiono się do zaproponowanych
w ankiecie rozwiązań. Także w tym przypadku zebrani na sali
posiedzeń Rady Miejskiej w Zawadzkiem mieszkańcy osiedla
poparli koncepcję wybraną w badaniu ankietowym. Kolejnym
etapem wdrażania przyjętego rozwiązania będzie przedstawienie
zadania Radnym w momencie tworzenia budżetu na rok 2018.
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Wnioski zgłoszone na spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami
Wnioski, uwagi, zapytania z zebrania wiejskiego w dniu 15
marca 2017 r. w Żędowicach

4) rozpoznać sprawę umieszczonej reklamy (nie obyczajowa
treść) na budynku pasażu przy ulicy Opolskiej (na
skrzyżowaniu z ulicą Harcerską),

1) czy istnieje możliwość wyznaczenia jednego dnia w roku
celem palenia liści, skoszonej trawy, gałęzi,
- zgodnie z art.31 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) dopuszcza się spalanie
zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami
i urządzeniami, jedynie w przypadku, gdy nie są one objęte
obowiązkiem selektywnego zbierania. Zgodnie z Uchwałą
Nr XXII/226/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września
2016 r., w Gminie Zawadzkie właściciele nieruchomości obowiązani
są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów - m.in.
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów
zielonych,

- przedmiotowa reklama została usunięta i zastąpiona inną reklamą
o treści nie budzącej zastrzeżeń,
5) na ulicy ks.Wajdy zalegają liście (obok „Bigi”, budynek
biurowca),
- w celu usunięcia zalegających liści zostaną wystosowane
ponownie pisma w celu ponaglenia właścicieli wspomnianych
terenów,
6) ująć w harmonogramie remontów ulicę ks.Wajdy,
- przedmiotowy wniosek zostanie zrealizowany w ramach
posiadanych środków na remonty dróg
w 2017 r.
Wnioski, uwagi, zapytania ze spotkania z mieszkańcami w dniu
17 marca 2017 r. w Kielczy

2) poprawić stan nawierzchni dróg po budowie kanalizacji
(tworzą się zastoiny wodne),
- poprawa stanu nawierzchni dróg po budowie kanalizacji
realizowana będzie w ramach bieżących napraw i remontów dróg,
w ramach posiadanych środków finansowych,

1) dokonać lustracji ulicy Słonecznej z uwagi na powstałe w
drodze wyrwy,
- wszystkie dziury i wyrwy w drodze zostaną uzupełnione mieszanką
asfaltową na zimno w ramach trwającego remontu pozimowego
dróg gminnych,

3) zwrócono uwagę na zbyt wysoko usytuowane studzienki
kanalizacyjne,
- w dniu 10.04.2017 r. wystosowano pismo do ZGK „ZAW-KOM” Sp.
z o.o. jako właściciela sieci kanalizacji sanitarnej z prośbą
o wyregulowanie wysokościowe włazów kanałowych studni
rewizyjnych zlokalizowanych w ciągu ul. Strzeleckiej w Żędowicach,

2) zjazdy z ulicy Opolskiej na Nowe Osiedle są w bardzo złym
stanie,
- dokonano wizji lokalnej w terenie, w wyniku której stwierdzono,
iż na przedmiotowym zjeździe zniszczeniu uległ przepust
znajdujący się pod zjazdem publicznym wraz z obsunięciem się
przyczółków utrzymujących skarpę drogi w miejscu przepustu,
ponadto w jezdni zaobserwowano wyrwy i ubytki. W wyniku
powyższego ustalono, że konieczna jest budowa nowego przepustu
wraz z dostosowaniem parametrów technicznych zjazdu
do gabarytów samochodów obsługujących składowisko śmieci.
Powstałe wyrwy i ubytki na zjeździe zostały uzupełnione przez
służby ZDW w Opolu. Przebudowa przedmiotowego skrzyżowania
mieści się w zakresie ogłoszonego przetargu przez ZDW pn.:
poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa
etap III zadanie 11 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 901
na odcinku Kielcza – granica województwa w KM 38+285 do KM
41+744,

4) na przedłużeniu ulicy 1 Maja w stronę Zawadzkiego zalegają
śmieci,
- śmieci zostały usunięte,
5) czy istnieje możliwość wyznaczenia w lesie trasy rowerowej
z Wierchlesia do Zawadzkiego,
- wystosowano pismo do PGL LP Nadleśnictwa w Zawadzkiem
z prośbą o udzielenie informacji o możliwości poprowadzenia
ścieżki rowerowej drogami leśnymi z Wierchlesia do Zawadzkiego,
6) ustawić sygnalizację świetlną,
- przedmiotowy wniosek dotyczy ustawienia sygnalizacji świetlnej
na ul. Opolskiej w Żędowicach. Jest to zadanie własne zarządcy
drogi wojewódzkiej nr 901. W dniu 10.04.2017 r. zostało
wystosowane oficjalne pismo w tej sprawie do Marszałka
Województwa Opolskiego w celu ustawienia sygnalizacji świetlnej
na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w obrębie skrzyżowania
ul. Opolskiej z ul. Strzelecką w Żędowicach.

3) droga na wysypisko wymaga remontu,
- w ramach remontów przewidzianych na ten rok zostaną
uzupełnione ubytki w nawierzchni asfaltowej oraz w nawierzchni z
tłucznia kamiennego,

Wnioski, uwagi, zapytania ze spotkania z mieszkańcami w dniu
16 marca 2017 r. w Zawadzkiem

4) czy planowane jest urządzenie placu zabaw dla dzieci,

1) w miejscach przejść dla pieszych zainstalować dodatkowe
oświetlenie,

- w budżecie na 2017 r. zabezpieczono środki finansowe na budowę
placu zabaw. Zaplanowana kwota wynosi 50.000,00 zł.

- w ramach posiadanych środków budżetowych planowane jest
doświetlenie przejścia dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie
skrzyżowania ul. Opolskiej z ulicą Dworcową i ks. Wajdy na
wysokości hali sportowej,

Burmistrz Zawadzkiego serdecznie zaprasza mieszkańców
gminy, do skorzystania z pomocy w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej. Doradztwo będzie prowadzone od
czerwca w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (pokój 102) w godzinach od
15:00 do 17:00. Wyjątkowo w maju będzie to 15-ego (tj. drugi
poniedziałek miesiąca). W trakcie spotkania przyszli
przedsiębiorcy będą mieli okazję uzyskać szereg niezbędnych
informacji związanych z prowadzaniem własnej firmy.

2) po zakończonych pracach remontowych dróg, dokonywać
ich rzetelnych odbiorów,
- w odpowiedzi na złożoną uwagę, informuję, iż wszystkie odbiory
robót remontowych dróg gminnych odbywają się komisyjnie
i rzetelnie. Ponadto komisję odbiorową tworzą: przedstawiciel
urzędu miejskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz radny
Rady Miejski w Zawadzkiem. Poszczególni członkowie mogą
każdorazowo wnieść uwagi do protokołu odbioru końcowego robót,
jeśli mają zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót,

„„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Serdeczne podziękowania rodzinie, sąsiadom,
znajomym, delegacjom, Burmistrzowi
Zawadzkiego, radnym Rady Miejskiej
w Zawadzkiem za okazane wsparcie w tak
bolesnych dla nas chwilach oraz za liczny udział
w uroczystości pogrzebowej
śp Erwina Kałuża
składa żona oraz syn z rodziną

3) rozeznać sprawę powalonych drzew w lesie (od ronda
w Zawadzkiem w kierunku Kolonowskiego-po prawej stronie),
- drzewa powalone za rondem w Zawadzkiem w kierunku
Kolonowskiego znajdują się na nieruchomości oznaczonej jako dz.
Nr 3138 stanowiącej własność Skarbu Państwa, której zarządcą jest
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Zawadzkie,
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Wiosenne spotkanie emerytów
Zawadczańscy seniorzy z Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów koła lubią wychodzić z domu i spędzać
wspólnie czas, dlatego zarząd koła pracuje intensywnie cały rok nad
wypełnieniem ciekawymi spotkaniami wolnego czasu seniorów. O
tym, jak ważne dla seniorów są takie spotkania, świadczy ich liczna
obecność na każdej imprezie. Na wiosenne spotkanie, które
zorganizowali w dniu 27 kwietnia br. przybyło ponad 70 osób.

Tradycji stało się zadość…

Apteki dyżurują

Pomimo niesprzyjającej pogody w Poniedziałek Wielkanocnym
zorganizowano w naszej gminie po raz trzydziesty pierwszy
procesję konną. Tradycję wielkanocnych procesji konnych
zaszczepił w Żędowicach, w latach 80. ubiegłego wieku, ksiądz dr
Leonard Makiola, wówczas tamtejszy wikary a obecnie proboszcz
parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu - Grudzicach.
Tegoroczna procesja rozpoczęła się o 14.00 modlitwą na placu
kościelnym w Żędowicach. Następnie jeźdźcy ruszyli przed kościół
pw. NSPJ w Zawadzkiem, a potem przez pola śpiewając
wielkanocne pieśni i modląc się przy polnych krzyżach o urodzaj
oraz o Boże błogosławieństwo. W uroczystościach wzięło udział
kilkunastu jeźdźców między innymi z Kielczy, Opola, Radoni i
Borowian. Procesję poprowadził ksiądz Rafał Przybyła, wikary w
parafii św. Józefa w Zabrzu i duszpasterz miłośników koni w diecezji
gliwickiej.

Apteki w Zawadzkiem prowadzą dyżury naprzemiennie w niedziele i
święta w godzinach od 16.00 do 17.00. W godzinach nocnych
receptę można zrealizować w aptekach w Strzelcach Op.
1. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
2. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
3. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel.
77/461-89-00
4. Apteka „Dr.Max’”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
5. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
6. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
7. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728-309-383
8. Apteka „Słoneczna”, u. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00
Dzień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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„Laury dla Najlepszych Gimnazjalistów”
szkolne z zajęciami sportowymi, a także
wygospodarować czas na rozwijanie
innych zainteresowań.

Dnia 22 kwietnia br. Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski
uczestniczył w gali przyznania „Laurów
Ziemi Strzeleckiej”, podczas której wręczył
„Laury dla Najlepszych Gimnazjalistów”.
Z rąk Burmistrza Zawadzkiego dyplomy,
upominki oraz jednorazowe stypendia
otrzymali gimnazjaliści reprezentujący
poszczególne gimnazja z terenu naszej
gminy, wyróżniający się wysokimi wynikami
w nauce, działalnością charytatywną
i społeczną oraz postawą obywatelską. Tak
zwanymi „Małymi Laurami” zostali
wyróżnieni: Julia Bartoszek, Urszula Spik
i Damian Staś.
Julia Bartoszek jest
uczennicą klasy III
Publicznego
G i m n a z j u m
w Zespole SzkolnoGimnazjalnym im.
W i n c e n t e g o
z Kielczy w Kielczy,
obdarzoną wieloma
zdolnościami,
uzyskującą bardzo
dobre i celujące
wyniki w nauce oraz
wzorowe oceny ze sprawowania. Na
zakończenie klasy II gimnazjum uzyskała
średnią ocen 5,27, natomiast po I
semestrze bieżącego roku szkolnego –
5,13. Uczennica prezentuje wysoką kulturę
osobistą, szanuje poglądy innych. Chętnie
dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z
rówieśnikami.
Zawsze wywiązuje się z powierzonych jej
zadań, przykładnie spełnia wszystkie
obowiązki szkolne. Aktywnie uczestniczy
w pracach na rzecz szkoły, klasy,
środowiska – potrafi właściwie planować
i organizować działania zespołu
klasowego. Julia jest osobą wrażliwą na
krzywdę innych, dlatego angażuje się
w działalność Szkolnego Koła „Caritas”

oraz Wspólnoty Misyjnej „Paulus”.
Wykazuje wybitne zdolności sportowe,
w szczególności w dziedzinie tenisa
stołowego. W tej dyscyplinie osiąga bardzo
wysokie wyniki w wojewódzkim oraz
ogólnopolskim współzawodnictwie, a także
na turniejach o charakterze
międzynarodowym. Od kilku lat wchodzi
w skład Kadry Wojewódzkiej i Kadry
Narodowej Juniorek Polskiego Związku
Tenisa Stołowego. Jest ponadto czołową
zawodniczką II ligi kobiet. Wśród
największych sukcesów Julii w roku 2016
wymienić należy zdobycie srebrnego
medalu na Mistrzostwach Europy
w Zagrzebiu, a także srebrnego
i brązowego medalu na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Ostródzie. Jako
reprezentantka Kadry Narodowej Juniorek,
w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie
uczestniczyła również w zawodach
międzynarodowych Pro Tour, podczas
których godnie reprezentowała swój region i
szkołę.
W klasie III gimnazjum na
Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej tzw. „Gimnazjadzie” Julia zdobyła
I miejsce, uzyskując tytuł Mistrzyni
Województwa Opolskiego w tenisie
stołowym. Na koniec sezonu w roku 2016
była najwyżej sklasyfikowaną kadetką
i juniorką w województwie opolskim, a także
czwartą kadetką w Polsce.
Z pasją rozwija swoje zdolności muzyczne.
Grą na gitarze uświetnia uroczystości
szkolne i gminne. Jest członkiem
Szkolnego Zespołu Muzycznego
„Melizmat” oraz Scholi Młodzieżowej
„Gaudium”. Jej praca, osiągnięcia, ambicja
i konsekwencja w dążeniu do celu mogą
być wzorem dla innych.
Julia jest osobą bardzo pracowitą,
sumienną i zorganizowaną. Mimo
wielogodzinnych treningów, licznych
wyjazdów na turnieje, mecze ligowe,
zgrupowania kadry, znajduje czas
na naukę. Potrafi pogodzić obowiązki
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Urszula Spik jest
uczennicą klasy IIIb
Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w
Zawadzkiem. Klasę
drugą gimnazjum
u k o ń c z y ł a
o t r z y m u j ą c
świadectwo z
wyróżnieniem ze
średnią ocen 5,67.
Przez trzy lata nauki
w gimnazjum chętnie
brała udział w konkursach, odnosząc w nich
sukcesy:
• W roku szkolnym 2014/2015 została
Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu
Multitest z zakresu matematyki
organizowanego przez Centrum Edukacji
Szkolnej.
• W roku szkolnym 2015/2016
uczestniczyła w Konkursie
Matematycznym GALILEO (wyróżnienie)
oraz III Gminnym Konkursie Talentów 2015
zorganizowanym przez
GOSiT
w Zawadzkiem. Została nominowana
do tytułu Najlepszy Uczeń Gimnazjum
w powiecie strzeleckim.
• W roku szkolnym 2016/2017 została
finalistką Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego, Geograficznego
i Biologicznego. Ponadto zajęła: I miejsce
w etapie gminnym Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego, I miejsce
w etapie gminnym Wojewódzkiego
Konkursu Fizycznego, II miejsce w etapie
gminnym Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego, III miejsce w etapie
gminnym Wojewódzkiego Konkursu Języka
Niemieckiego, III miejsce w etapie gminnym
Wo j e w ó d z k i e g o K o n k u r s u J ę z y k a
Angielskiego, V miejsce w etapie gminnym
Wo j e w ó d z k i e g o K o n k u r s u J ę z y k a
Polskiego, I miejsce w Konkursie Wiedzy
Muzycznej „Życie i twórczość Fryderyka
Chopina”, zorganizowanym przez GOSiT
w Zawadzkiem. Brała także udział
w zorganizowanej przez Uniwersytet
Wrocławski XII Olimpiadzie Matematycznej
Juniorów (I i II etap) oraz Gminnym
Dyktandzie. W obecnym roku szkolnym
pełni funkcję zastępcy przewodniczącej
szkoły i zastępcy przewodniczącej klasy.
Angażuje się w pracę samorządu, opiniuje
dokumenty szkolne, przyczynia się do
realizacji podjętych w szkole inicjatyw.
Podjęła starania o wolontariat w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.
Systematycznie pogłębia swoją wiedzę
wykraczając poza wymagania
obowiązkowe, co potwierdzają celujące
wyniki nauczania. W roku szkolnym
2014/2015 brała udział w „Zajęciach
matematycznych z zastosowaniem ICT”

Krajobrazy Zawadzkiego
realizowanych w ramach projektu „Z myślą
o jutrze”, a w roku szkolnym 2015/16
w programie edukacyjnym „Mistrzowie
kodowania”, którego celem jest
upowszechnienie programowania
w polskich szkołach, rozwijanie
umiejętności programistycznych, nauka
analitycznego i kreatywnego myślenia.
Urszula jest pracowitą, wszechstronnie
uzdolnioną osobą. Cechuje ją sumienność,
wysoka kultura osobista i skromność. Jest
koleżeńska i zawsze chętna do pomocy.
Damian Staś jest
uczniem klasy III
Publicznego
Gimnazjum w
Zespole SzkolnoGimnazjalnym w
Żędowicach.
Osiąga wysokie
wyniki w nauce.
Klasę II ukończył
ze średnią 5,1,
zaś jego średnia
ocen za I semestr
klasy III wyniosła 4,93. Cechuje go
skromność i
nienaganna postawa.
Rzetelnie wywiązuje się ze swoich
obowiązków. Jego zachowanie zarówno
w szkole podstawowej, jak i gimnazjum

zawsze oceniane było jako wzorowe.
Wykazuje się szerokimi zainteresowaniami,
pracowitością i sumiennością. Chętnie
uczestniczy w różnego rodzaju konkursach.
W roku szkolnym 2016/2017 brał udział
w następujących konkursach
przedmiotowych: Wojewódzkim Konkursie
Geograficznym, Wojewódzkim Konkursie
Polonistycznym - I miejsce na etapie
gminnym, Wojewódzkim Konkursie Języka
Angielskiego, Wojewódzkim Konkursie
Fizycznym – III miejsce, Wojewódzkim
i Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym.
Damian aktywnie działa w SKKT PTTK –
przygotowuje prace na wystawy, bierze
udział w konkursach wiedzy krajoznawczoturystycznej, wiedzy o regionie, uczestniczy
w rajdach rowerowych. W obecnym roku
szkolnym ponownie brał udział
w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie
Krajoznawczo-Turystycznym „Poznajemy
Ojcowiznę”. W roku szkolnym 2014/2015
jego praca pt.”Stary i Nowy Rok
w Żędowicach” zdobyła II miejsce na etapie
wojewódzkim, zaś w roku szkolnym
2015/2016 praca zatytułowana „Kielcza miejsca historyczne i turystyczne” zdobyła
„GRAND PRIX” na etapie wojewódzkim
w kategorii indywidualnej szkół
gimnazjalnych oraz nagrodę miesięcznika

Dostojni Jubilaci
W kwietniu panie Felicja Rzepczyk,
Anna Czchor i Hildegarda Wykurz
z Zawadzkiego obchodziły Jubileusze
swoich urodzin.
10 kwietnia Jubileusz 95. urodzin
obchodziła pani Felicja Rzepczyk. Pani
Felicja od urodzenia mieszka w
Zawadzkiem i pracowała w urzędzie gminy.
5 kwietnia swoje 90. urodziny obchodziła
pani Hildegarda Wykurz, która
w Zawadzkiem również mieszka od
urodzenia. Doczekała się 3 synów,
3 wnuków i 4 prawnuków.
Kolejna Jubilatka jubileusz 90. urodzin
obchodziła 16 kwietnia. Pani Anna od 1979
roku mieszka w Zawadzkiem i zawodowo
pracowała w Hucie w Zawadzkiem.
Doczekała się 2 dzieci, 4 wnuków
i 5 prawnuków.
4 maja Jubileusz 90. urodzin obchodził
pan Rainhold Gerdes, który cały swój
okres pracy zawodowej przepracował
w Hucie w Zawadzkiem. Doczekał się
4 dzieci, 5 wnuków i 1 prawnuka.
Na ręce solenizantów płynęły życzenia
zarówno od najbliższych, przyjaciół, jak
również od władz samorządowych
i powiatowych. Dostojnym Jubilatom
życzymy wielu pogodnych dni, dużo
zdrowia i wiele miłości.
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”Poznaj swój kraj” (laureat finału
centralnego).
Damian włącza się w prace szkolnego
wolontariatu poprzez udział w akcjach
charytatywnych. Uczestniczył w akcji
„Kolędnicy Misyjni”, z której dochód
przeznaczony jest na misje, zbiórce
nakrętek dla chorych dzieci oraz akcji
„Pomóżmy popłynąć Barce”. W szkole
prowadzi „aktywną przerwę”. Był
współorganizatorem szkolnych
„Andrzejek”, klasowej Wigilii, klasowego
„Dnia Kobiet”, spotkania z wróżbami,
szkolnych „Walentynek”.
Reprezentował szkołę w środowisku
(podczas Gminnych Dożynek, Dni Miasta
Zawadzkie, Spotkań z Folklorem) oraz
poza granicami kraju (Czechy, Słowacja).
Damian jest osobą pogodną, chętną do
podejmowania zadań. Chętnie pomaga
w nauce kolegom i koleżankom,
poświęcając im swój wolny czas.
Dzięki swojej pracy, zaangażowaniu
zarówno wśród rówieśników jak
i nauczycieli uważany jest
za osobę
sympatyczną, na której można polegać.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Życzymy dalszych sukcesów, rozwijania
zainteresowań i pasji, a także satysfakcji
z wszelkich podejmowanych działań.

Krajobrazy Zawadzkiego

Konkurs Fotograficzny „Ale jajo! Pstryk!”
28 marca w ZSG w Kielczy rozwiązany został
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Ale jajo! Pstryk!”.
Tegoroczne edycja była już czwartą. Wzięło w min udział pięć
uczestniczek, z których zostały wyłonione te, które zdobyły
miejsca od I do III oraz te, które otrzymały wyróżnienie.
Pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Laura
Chmielorz, drugie Emilia Klonz z Zawadzkiego, a trzecie
Kamila Adamik z Wielowsi. Alicja Bujara i Angelika Mudrak z
Wielowsi zdobyły wyróżnienia. Wszystkie uczestniczki
otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundował ZSG
w Kielczy i Sławomir Zielonka, który jest pomysłodawcą
i organizatorem tego Konkursu.
SZ

„Mali Ogrodnicy”
W ubiegłym miesiącu Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem
Żłobkowym przystąpiło do realizacji unijnego projektu „Radosne
Przedszkola Gminy Zawadzkie”, w ramach którego przedszkolaki
mają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach takich jak:
Zumba, Mali Ogrodnicy czy Niemiecki na wesoło. Dodatkowe
zajęcia dają dzieciom wiele radości oraz pozwalają na odkrywanie i
rozwijanie nowych talentów.
Mali Ogrodnicy rozpoczęli swe prace od założenia szkółki hodowli
roślin na parapecie, o którą pieczołowicie dbają każdego dnia.
Wśród nich znalazły się takie rośliny jak: koperek, szczypiorek,

fasola, sałata, groch, rzeżucha, jak również różnorodne zioła. Ich
walory smakowe są doceniane przez małe brzuszki
przedszkolaków w trakcie posiłków. Początek kwietnia powitał nas
piękną pogodą, dzięki czemu nasi Mali Ogrodnicy mogli przenieść
się do ogrodu przedszkolnego, by tam założyć malinowy
chruśniaczek oraz posadzić cebulę. Z dnia na dzień nasz zielony
kącik staje się coraz piękniejszy, a przed dziećmi jeszcze wiele
ciekawych przygód na łonie natury.
Agnieszka Pruska
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Przegląd Małych Form Teatralnych w PSP w Zawadzkiem
w inscenizacji „ Chory Dziadek Sowa”. Przepiękne kostiumy,
bajeczna scenografia, no i rewelacyjny popis aktorski dzieci,
zachwyciły wszystkich! Następnie wystąpiła grupa teatralna
„Pracowite Skrzaty” z PSP w Zawadzkiem, która pokazała spektakl
„W Krainie Książkolandii”. Ciekawostką jest to, że w spektaklu tym
pokazali się uczniowie z sześciu klas ( grupa liczyła ponad 100
osób).
Jako trzeci na scenie pokazał się zespół dzieci z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej z Bzinicy w inscenizacji „ Przygody Alladyna”.
Kostiumy dzieci i ich przekonująca gra wprowadziły istnie bajkowy
nastrój. Ostatnią grupą był zespół „Indian” ( uczniowie z klasy 2b)
z PSP w Zawadzkiem. Winnetou, czerwonoskóry gentleman,
przekonywał wszystkich , że warto w każdej sytuacji zachowywać
się kulturalnie. Każda grupa teatralna otrzymała upominki i dyplomy
uczestnictwa. Podziękowania zebrały również Panie
przygotowujące małych aktorów do scenicznych prezentacji.
W tym roku Organizatorzy, w kategorii klas IV- VI, postanowili
powrócić do formy konkursowej i w rezultacie wyłoniono: Najlepszy
Zespół, Najlepsze Przedstawienie, Najlepszą Aktorkę i Aktora.
Statuetki za najlepszy spektakl i dla najlepszej grupy teatralnej
powędrowały do grupy teatralnej z
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej z Bzinicy, Najlepszą Aktorką została Martyna Lizurej
z grupy teatralnej „Maska” z PSP w Zawadzkiem, natomiast tytuł
Najlepszego Aktora otrzymał Patryk Kusz, również z grupy
teatralnej „Maska”. Wyróżniono zespół z Krupskiego Młyna oraz
„Maskę” z PSP w Zawadzkiem. Należy podkreślić, że zespoły
prezentowały bardzo wysoki poziom oraz zróżnicowany styl
i konwencję artystyczną. Uczniowie świetnie operowali głosem,
gestem i mimiką, a barwne kostiumy i scenografie potęgowały
klimat wystawianych spektakli.
„Życie jest teatrem, a teatr lustrem życia…”- myślę , że te słowa
mogą być treściwym podsumowaniem tegorocznego Przeglądu.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczniom,
nauczycielom i rodzicom za włączenie się w przygotowanie
i sponsorowanie tegorocznej imprezy.
M.Rabicka, G.Machelska

Dotyk teatru…..można się zastanowić, czy to tylko pięknie
brzmiąca metafora, czy element otaczającej nas rzeczywistości?
Na to pytanie mogli sobie odpowiedzieć uczniowie, nauczyciele
i rodzice, którzy uczestniczyli w XVII Rejonowym Przeglądzie
Małych Form Teatralnych. Na profesjonalnej scenie Kinoteatru
w tym dniu zaprezentowały się grupy teatralne z Bzinicy, Krupskiego
Młyna i Zawadzkiego. Jury, podczas oceny, brało pod uwagę
przygotowanie aktorskie młodych adeptów sztuki, kostiumy,
scenografię, ruch sceniczny oraz przesłanie inscenizacji. Główne
cele przeglądu to: kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie
wyobraźni i wrażliwości, rozbudzanie zainteresowań teatrem,
integracja dzieci w zabawie niosącej radość i satysfakcję każdemu
uczestnikowi.
O godz.9.00 rozpoczęła się pierwsza część Przeglądu - dla
młodszych dzieci.
Konferansjerki ( Kinga Karlińska i Ania Ullmann z 6c) przywitały wraz
z Dyrektor Beatą Brzezińską, wszystkich przybyłych gości.
Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki z PP nr2 z oddziałem
integracyjnym w Zawadzkiem. „Biedroneczki” zaprezentowały się

Młodzi, zdolni – zawadczańscy gimnazjaliści.
Ogłoszone przez Kuratorium Oświaty
konkursy przedmiotowe dla uczniów
gimnazjum dobiegły końca. Uczniowie brali
udział w trzech etapach konkursów
z poszczególnych przedmiotów (szkolnym,
gminnym i wojewódzkim), które
organizowane były w okresie od XI 2016 do
III 2017 r. Zmagania konkursowe
sprawdzały wiedzę z 9 przedmiotów.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1
w Zawadzkiem mogą poszczycić się
znaczącymi osiągnięciami szczególnie
w przedmiotach przyrodniczych. W etapach
gminnych zawadczańscy gimnazjaliści
zajęli 18 miejsc „na podium” na 27
możliwych. Na 9 przedmiotów, z którymi

zmagali się w etapie gminnym uzyskali
6 miejsc pierwszych, 7 drugich oraz
5 miejsc trzecich. Miejsce I i II uczniowie PG
uzyskali zmatematyki, historii, geografii
i fizyki. Z języka polskiego - lokatę II i III.
Wszystkie trzy miejsca zdobyli z biologii
i chemii. Z przedmiotów tych okazali się
bezkonkurencyjni. Z języków obcych
(niemiecki i angielski) zajęli miejsca trzecie.
Eliminacje gminne wyłoniły uczestników
etapu ostatniego – wojewódzkiego. Gminę
Zawadzkie reprezentowało 4 uczniów
Publicznego Gimnazjum nr 1
w Zawadzkiem: Urszula Spik, Aleksandra
Prus, Anna Ludwig i Paweł Krafczyk. Etapy
wojewódzkie odbyły się w Miejskim Domu
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Kultury w Opolu, w różnych terminach
w zależności od przedmiotu.
Najobszerniejszą wiedzą wykazała się
uczennica klasy 3b - Urszula Spik, która
uzyskała trzykrotny tytuł FINALISTKI
Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych - z biologii, chemii oraz
geografii. Dwa tytuły FINALISTKI zdobyła
Anna Ludwig - z chemii i biologii.
FINALISTKĄ Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego została również Aleksandra
Prus. Natomiast wiedza Pawła Krafczyka
zaowocowała uzyskaniem tytułu
FINALISTY Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego. Gratulujemy wiedzy,
pracowitości i życzymy niesłabnącej
motywacji do nauki.

Krajobrazy Zawadzkiego

Mój ulubiony bohater bajkowy lub filmowy"
w dzieciństwie rodzicom a nawet dziadkom
uczestników naszego konkursu ale były
także bardziej współczesne książkowe
i filmowe postaci. Pojawili się między
innymi: Koziołek Matołek, Żwirek
i Muchomorek, Violetta, Kubuś Puchatek,
Pan Kleks, Barbie, Czerwony Kapturek,
Harry Potter, Kopciuszek, Myszka Miki,
Spongebob Kanciastoporty, Minionek,
Anna i Elsa, Król Julian. W konkursie wzięło
udział 73 uczestników. Jury oceniało
poziom artystyczny i estetykę prac.

Z okazji XVII Rejonowego Przeglądu
Małych Form Teatralnych biblioteka
i świetlica zorganizowały konkurs
plastyczny dla uczniów klas I – VI pt. "Mój
ulubiony bohater bajkowy lub filmowy".
Zarówno technika jak i dobór materiałów
były dowolne. Uczniowie wykazali się dużą
pomysłowością. Powstały prace na
papierze w różnym formacie, a także
kompozycje przestrzenne. Do wykonania
prac wykorzystano: bibułę, brokat, cekiny,
drewno, kolorowy papier, tkaninę, włóczkę,
masę plastyczną i inne materiały. Użyto
kredek, pisaków, ołówka, farb. Wśród
ulubionych postaci znaleźli się bohaterowie
z książek i filmów znanych już zapewne

W klasach I – III nagrodzono:
I miejsce – Laura Nowak IIIa, Michał
Wiench IIIb
II miejsce – Natalia Skolik IIIb, Wiktoria
Winkler IIIb, Wiktor Klonz IIa, Natalia
Skorupa Iia
III miejsce – Maja Broll IIIa, Hanna Drzyzga
IIIa, Michalina Pawlak IIa, Zuzanna
Drzymała Ia
Wyróżnienia:
Amelia Nowak IIIb, Julia Koza IIIb, Philippe
Broll IIIb, Julia Wieszołek IIIc, Zuzanna
Brzezińska IIIa, Aleksy Pacut IIIb, Szymon
Sulecki Ib, Anna Ryczel IIIb, Aleksandra
Kowalczyk IIIc, Pola Chrapla IIIc,
Magdalena Beier IIb

VIb, Julia Bury VIb, Dominik Frankowski
VIb, Adam Pandzioch VIb, Błażej Gawlik
IVb, Mateusz Helisz VIb, Tatiana Kula IVb,
Aleksandra Bińczak Vb, Amelia Oleszko
VIa.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy
otrzymali nagrody za udział w konkursie.
Nagrody uroczyście wręczono podczas
XVII Rejonowego Przeglądu Małych Form
Teatralnych w kinoteatrze w dniu
04.04.2017r. Wszystkie prace zostały
wystawione w holu szkoły tworząc galerię
otwartą dla zwiedzających uczniów
i rodziców oraz innych zainteresowanych.
D. Malik, M. Jaskólska

W klasach IV – VI nagrodzono:
I miejsce – Mateusz Buchwald Via
II miejsce – Emilia Klonz Vb, Piotr
Wiśniewski VIa
III miejsce – Tomasz Kotylak IVb, Joanna
Kraus VIb, Alina Saternus VIa, Kamila
Ibrom VIa
Wyróżnienia:
Jakub Hetmaniak IVb, Hanna Elektorowicz
Va, Paulina Wyrwich VIb, Karolina Morzyk

Profilaktyka raka piersi
Szanowne Panie, przypominamy
o możliwości wykonania bezpłatnych
badań mammograficznych.
Każda Polka w wieku 50-69 lat, która
w ciągu ostatnich dwóch lat nie
wykonywała mammografii w ramach
ubezpieczenia, powinna zgłosić się
na badanie mammograficzne do placówki,
która ma podpisaną umowę z NFZ
na wykonywanie takich badań.
Mammografia trwa jedynie kilka minut
i polega na zrobieniu 4 zdjęć
rentgenowskich – dwóch projekcji każdej
piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie
tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz
innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo
wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie
są one wyczuwalne przez kobietę lub
lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę
wyleczenia.
W związku z powyższym zapraszamy
Panie do skorzystania z badań
mamograficznych. Liczymy, że dzisiejsza
publikacja przypomni o możliwości
wykonania badań profilaktycznych tym

osobom, które dotąd z nich nie korzystały,
jak też o konieczności powtórzenia
zrobionych wiele lat wcześniej.
Program profilaktyki raka piersi
• Badania w ramach programu
W ramach programu wykonuje się
mammografię, a w przypadku
nieprawidłowego wyniku badania
mammograficznego, pacjentka kierowana
jest do etapu pogłębionej diagnostyki, w
ramach której lekarz może zlecić
dodatkową mammografię, usg piersi,
biopsję.
• Kto może skorzystać z programu
Z bezpłatnych badań mammograficznych
mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat
(należy wziąć pod uwagę rok urodzenia),
spełniające jedno z poniższych kryteriów:
• nie miały wykonywanej mammografii w
ciągu ostatnich 24 miesięcy
• otrzymały w ramach realizacji programu
profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie
do wykonania ponownego badania
mammograficznego po upływie 12
miesięcy z powodu obciążenia czynnikami
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ryzyka (rak piersi wśród członków rodziny u matki, siostry lub córki, mutacje w obrębie
genów BRCA 1 lub BRCA 2).
Programem badań profilaktycznych nie
mogą być objęte kobiety, u których już
wcześniej zdiagnozowano zmiany
nowotworowe o charakterze złośliwym
(pacjentki te są już w trakcie leczenia lub
pod kontrolą onkologiczną).
• Jak skorzystać z badania
mammograficznego
Badania wykonywane są w niżej podanych
ośrodkach stacjonarnych – przychodniach
lub szpitalach oraz w mammobusach. Nie
jest wymagane skierowanie. Dla
zachęcenia pacjentek do badań
mammograficznych wysyłane są imienne
zaproszenia, jednak nie są one konieczne,
aby skorzystać z badania.
Zapraszamy w dniu 20 czerwca 2017 r.
od godziny 9.00 do 16.00 do
mammobusu, który ustawiony zostanie
na parkingu przy sklepie POLOMARKET
w Zawadzkiem przy ulicy Handlowej 3.

Krajobrazy Zawadzkiego

Myślisz – nowoczesna szkoła,
Mówisz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
i nauczania poezji. Wcześniej obchodzony był 15 X – w dniu
urodzin Wergiliusza , wybitnego poety starożytnego Rzymu.

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA
LITERACKIE I NIE TYLKO.
‘’Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to jeden z najważniejszych
utworów w polskiej literaturze, a słowa otwierające epopeję
narodową- „ Litwo ! ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie’’- słyszał
chyba każdy. Nie każdy jednak wie , że wystarczy wybrać się do
wrocławskiego oddziału Ossolineum, aby obejrzeć autograf tego
dzieła.
Uczniowie klasy II a Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do
Wrocławia, która dała okazję do nietypowych lekcji języka polskiego
, wiedzy o kulturze, ale także biologii i geografii. Rozpoczęliśmy od
spaceru po urokliwym rynku, na którym okazała bryła miejskiego
ratusza ‘’przypomniała’’ nam cechy stylu gotyckiego
w architekturze. Jednak najważniejszym punktem naszej wycieczki
była wizyta w Muzeum ‘’Pana Tadeusza’’, mieszczącym się
w kamienicy ‘’Pod Złotym Słońcem’’, usytuowanej właśnie na
wrocławskim rynku. Muzeum to jest częścią Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich- jednej z najważniejszych instytucji kultury
w Polsce. Nie dziwi więc fakt , że właśnie tam jest przechowywany
i prezentowany jeden z najwartościowszych zabytków naszej
kultury- rękopis ‘’Pana Tadeusza’’, powstały w 1834r. w Paryżu.
Nasz pobyt w muzeum to nie tylko możliwość obejrzenia na własne
oczy dzieła, ale także zajęcia praktyczne, odbywające się
w stylowych wnętrzach romantycznego salonu czy biblioteki.
Zainstalowane tam ekrany dotykowe i prezentacje multimedialne
przypomniały biografię wieszcza i wydarzenia , które były inspiracją
jego twórczości . Uczniowie samodzielnie pracujący z kartami pracy
, korzystali z wiadomości rozsianych w różnych formach i miejscach
ekspozycji.
Po tak dużej dawce wrażeń humanistycznych przyszedł czas na
doświadczenia innego rodzaju- wizytę w Hydropolis – centrum
wiedzy o wodzie, gdzie nowoczesne technologie ukazują wodę
z różnych perspektyw. Była to zatem lekcja biologii i geografii
w jednym.
Podsumowując, można chyba śmiało powiedzieć , że wyjazd
do Wrocławia był połączeniem przyjemnego z pożytecznym.
Ewa Lenart

Świeża woda zdrowia doda…
No właśnie. Woda. Bez niej życie nie mogłoby istnieć. Jest
bardzo potrzebna i ludziom, i roślinom, i zwierzętom. Woda to też
przemysł, transport i w końcu relaks - szczególnie w upalne dni. Nie
doceniamy jej i używamy bezmyślnie, często jest zanieczyszczana
i traktowana bez należnego szacunku. A przecież to skarb, który
kiedyś może się wyczerpać.
22 marca to święto wody. Ten dzień, Światowy Dzień Wody, w tym
roku upłynął pod hasłem „Wspólna woda- wspólne szanse”.
Świadomość, że woda to w wielu krajach produkt deficytowy
powinna nam towarzyszyć za każdym razem, gdy odkręcamy kran
lub myjemy samochód.
Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem postanowił także zwrócić uwagę uczniów na
problem zużycia wody i jej ogromnego wpływu na nasze życie. Tego
dnia można było kupić wodę butelkowaną, wypełnić krótki quiz
o wodzie, albo po prostu uczcić jej święto ubierając się na niebiesko.
Wielu uczniów skorzystało z okazji, aby sprawdzić swoją wiedzę
na temat wody i wygrać ciekawe nagrody.

Uczniowie ZSP aktywni w konkursach
W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 uczniowie ZSP
w Zawadzkiem nadal aktywnie biorą udział w różnych konkursach
odnosząc liczne sukcesy. W marcu pięcioosobowa grupa
w składzie: Patrycja Signus, Dominik Wandzik z 2z, Rafał Wilczek
z 1a, Przemysław Worwąg z 3a, Kamila Zyzik z 2 t brała udział
w finale II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Żywności i Żywieniu,
organizowanego przez PODN w Kluczborku. Wiemy już, że
laureatami tegoż konkursu zostali Dominik Wandzik (w kategorii
szkół zawodowych) oraz Rafał Wilczek (w kategorii liceów
ogólnokształcących. Chłopcy zostali zaproszeni na uroczystość
wręczenia nagród najlepszym uczniom.
W tym roku już po raz drugi w historii szkoły wzięliśmy udział
w konkursie "Austria - kraj i mieszkańcy", organizowanym przez

Czytamy wiersze nie tylko na lekcjach języka polskiego
Przypadający w marcu Światowy Dzień Poezji stał się okazją ,
aby „mowa wiązana” mogła na chwilę zagościć także na lekcjach
innych przedmiotów. Uczniowie klasy II a w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem zorganizowali w szkole
spacerek poetycki z tomikiem poezji Wisławy Szymborskiej . Dzięki
temu strofy wierszy naszej noblistki zabrzmiały nieoczekiwanie
w różnych miejscach i okolicznościach, wywołując tu i ówdzie
zaskoczenie .
Dzień Poezji ustanowiony został przez UNESCO w 1999 roku ,
a jego celem jest promocja czytania, pisania, publikowania
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Bibliotekę Austriacką w Opolu.
W etapie szkolnym
uczestniczyło 20 uczniów, a do
finału w Opolu zakwalifikował
się Adam Trojok z kl. 2a,
uzyskując imponującą ilość
punktów. W konkursie brało
udział ponad 600 uczniów z
kilku województw, a do finału
zakwalifikowało się tylko 16.
Uczestnicy finału musieli
wykazać się znajomością
Austrii, historii, zabytków, jak
r ó w n i e ż m u z y k i ,
kompozytorów i sztuki.
Należało też przygotować
i przedstawić prezentację na
dowolny temat, oczywiście
dotyczący Austrii. Adam
wywiązał się z zadań bardzo
dobrze i zdobył trzecie
miejsce.
Szymon Kochanek – uczeń kl.
2a - był reprezentantem szkoły
w Konkursie Wiedzy Neurobiologicznej „Brain Bee 2017”. Konkurs
organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M.
Kopernika i Koło Naukowe Studentów Neurobiologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego – „Neuronus”. W finale ogólnopolskim, który
odbywał się w Instytucie Zoologii UJ, Szymon rywalizował z setką
najambitniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wspaniały sukces odniosła również Wiktoria Saternus z kl. 2a,
zostając laureatką konkursu „Know America”. To bardzo trudny
konkurs, wymagający znajomości historii, kultury i polityki USA,
a oprócz tego bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
W pierwszym etapie Wiktoria pokonała kilkuset uczestników i
znalazła się w II etapie - w gronie 60 uczniów. Tu poradziła sobie
świetnie, kwalifikując się jako jedna z 15 najlepszych w Polsce do
ścisłego finału konkursu (zajmując wysoką – piątą lokatę). Pod
koniec marca uczennica brała udział w finale ogólnopolskim
w Warszawie. Nie udało się co prawda wywalczyć głównej nagrody,
którą był wyjazd do USA na miesięczny program Benjamin Franklin
Transatlantic Fellows Summer Institute na Uniwersytecie Wake
Forest w Karolinie Północnej, ale sam awans do finału tak trudnego
konkursu jest już ogromnym sukcesem.
Wszystkim uczestnikom konkursów, które już się zakończyły,
gratulujemy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, chęci poświęcania
wolnego czasu na zdobywanie nowych doświadczeń oraz wysokich
lokat. A tym, którzy biorą udział w konkursach, które jeszcze trwają
życzymy zdobycia wysokich miejsc.
B.G.

za zadanie napisać esej w języku polskim na jeden z 15 tematów.
Sprawa nie jest jednak prosta. W eseju należy odnieść się do
wskazanych materiałów, podołać wymogom formalnym (objętość,
znaki, warsztat) i popisać się oryginalnością. Nasza Wiktoria pisała
na następujący temat:
Martin Luther King został zabity prawie 40 lat temu (1968).
Pamiętamy go jako przywódcę ruchu obywatelskiego na rzecz praw
obywatelskich (dla mniejszości). Przypomnij najważniejsze hasła
tamtego ruchu z lat 1955-1968 i zastanów się nad ich aktualnością w
roku 2016. Kim byłby dziś Martin Luther King gdyby nie zginął? Jakie
hasła by głosił? Co byłoby jego celem? W jaki sposób by działał?
Kim byliby ludzie którym przewodzi? Aby nie poprzestać tylko na tym
co piszą inni, odpowiadając na te pytania weź pod uwagę dane
statystyczne na temat amerykańskiego społeczeństwa.
Wykorzystaj je dla wzmocnienia swojej argumentacji.
Jury wybiera piętnaście najlepszych prac i kwalifikuje ich autorów do
finału. Kolejnych piętnastu zaprasza na imprezę finałową. Wiktoria
zakwalifikowała się do pierwszej piętnastki.
Ostateczna rozgrywka odbywa się w ambasadzie
amerykańskiej. Polega na rozmowie finalisty z komisją złożoną
z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady
Amerykańskiej, Fundacji Wspomagania Wsi oraz profesorów
z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
Istotą tej części jest sprawdzenie umiejętności wypowiedzenia się
na jeden z 34 zadanych wcześniej tematów oraz przedstawienia
szerokiej definicji jednego z sześćdziesięciu pojęć. Oprócz tego
naukowcy zadają pytania związane z napisanym esejem
i nakręconym przez finalistę materiałem video. Następnie wskazuje
się zwycięzcę.
”Know America” to trudny konkurs. Wymaga koncentracji
i pracowitości, a także umiejętności poszukiwania informacji
i przedstawiania jej w wielu formach (test, esej, rozmowa, film
video). W dniach 28 – 31 marca Wiktoria przebywała na imprezie
finałowej. Nagrodą główną był udział w miesięcznym programie
naukowym Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer
Institute zorganizowanym przez amerykański Wake Forest
University w Karolinie Północnej. A ponadto trzy indeksy na studia
I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu
Warszawskiego i miejsce na miesięcznym stażu w Amerykańskiej
Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta otrzymywał też nagrodę
pieniężną w wysokości 1500 zł. Wszyscy laureaci otrzymują
tradycyjne dyplomy oraz książki. Praktycznie też, po zdaniu matury
„rozszerzonej”, kwalifikują się na studia amerykanistyczne na UW.
W tym roku chcieliśmy pojechać na finał. Plan zrealizowaliśmy.
Jednej z pięciu nagród głównych nie udało się zdobyć, ale znowu
mamy jedno doświadczenie więcej. Zobaczymy jak będzie
w przyszłym roku... Zachęcam wszystkich do udziału w tych
zawodach. Pomoc, na ile czas, siły i wiedza pozwolą – zapewniona.
Arkadiusz Baron

Wiktoria Saternus laureatką krajowego konkursu
„Know America”
Nareszcie się udało... Wymieniona w tytule uczennica
z Zawadzkiego została laureatką konkursu wiedzy o historii,
kulturze i dniu dzisiejszym Stanów Zjednoczonych Ameryki. Trzy
razy staraliśmy się osiągnąć finał tego konkursu. Organizatorami
tych corocznych zawodów są OSA (Ośrodek Studiów
Amerykańskich) Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja
Wspomagania Wsi oraz Ambasada Amerykańska. Zawody
polegają na tym, że uczniowie rejestrują się jesienią na stronie
konkursu, pobierają i rozwiązują test – 80 pytań (40 po polsku, i 40
po angielsku). Test zawiera pytania tak jedno-, jak i wielokrotnego
wyboru (przy czym nie wiadomo, które pytania jakiego są rodzaju
i ile odpowiedzi w zadaniach wielokrotnych jest poprawna). To jest
właśnie cały problem w tym teście. Pracuje się nad Dlatego niewielu
go przechodzi. Do tej fazy zgłasza się około tysiąca uczestników.
Test wypełnia ok 80% z nich. Do II etapu przechodzi tylko
sześćdziesięciu najlepszych. „Zwycięzcy” testu mają teraz
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Co słychać w Kielczy?
Wiosenni uciekinierzy i grupa pościgowa ;)

„1000 drzew na minutę”
W nawiązaniu do tradycji Święta Lasu w tym roku ruszyła akcja
edukacyjno-promocyjna pt: „1000 drzew na minutę”. Organizacja tej
akcji przypadła również Nadleśnictwu Zawadzkie, które do udziału
w niej zaprosiło na dzień 10 kwietnia uczniów naszej szkoły. Jako
reprezentanci wystąpili i udział wzięli uczniowie klasy VI pod
kierunkiem Pana Sławka Zielonki. W czasie trwania posadziliśmy
drzewa, które mają upiększyć teren Zespołu Administracyjno –
Edukacyjnego przy leśniczówce Zarzecze w Kielczy.
Po sadzeniu wszyscy uczestnicy akcji mogli się rozkoszować
przegotowanymi przez organizatora pieczonymi kiełbaskami, ciepłą
herbatą i ciastkami.
SZ

Bardzo roześmiana gromadka ,
Lubiąca zagadki
I dobrą zabawę, ze szkoły wybiegła.
Słońce dla uciekinierów zza chmur wyjrzało.
Karteczki z poleceniami odnaleźli,
Odważnie zadania wykonali,
Na pytania odpowiedzieli.
Ach! Jak przyjemnie
Tak sobie pobrykać i
Uczyć się w terenie- mruknęły tygryski:)
Radośnie tak przyglądać się...
Yeti? Nie:) Wiośnie!

29 marca uczniowie ZSG im. Wincentego z Kielczy brali udział
w oryginalnej lekcji przyrody . Pierwsza ze szkoły wybiegła klasa 4.
To oni pod wodzą pani Basi przecierali szlaki, naszpikowali trasę
zagadkowymi strzałkami, które prowadziły do wcale niełatwych
zadań, które wymagały użycia nie tylko główki, ale i reszty ciałka.
Odpowiadano na pytania, zbierano fragmenty hasła przewodniego
(Jesteś częścią natury. Zwierzęta żyją, mieszkają, stołują się na
łące. Wypalanie traw niszczy środowisko. Unicestwiając je,
niszczysz sam siebie. Bądź człowiekiem oraz wyginano śmiało ciało
wzorem króla Juliana. Podchody zakończono na Zarzeczu, gdzie
zwiedzono Izbę Geologiczną, obejrzano kopiec do wypalania węgla
drzewnego, odkryto wnętrze mieszkania pszczelego roju oraz
poznano wiele ciekawostek na temat mieszkańców łąk i lasów, m.in.
o trzmielu ziemnym, ropusze szarej, żabie trawnej, pszczole
miodnej, krzyżaku, zającu, skowronku polnym, bażancie, mrówce,
jaszczurce zwince.
IZA

Świąteczny koncert serc
A słowo się wypełniło
Ludziom w darze,
Ludziom niosąc nadzieję,
Epoki przekraczając,
Ludzkie serca wypełniającUmrę, ale żyć będę,
Jak pokazał PanAlleluja!
12 kwietnia korytarz kielczańskiego ZSG im. Wincentego
z Kielczy pokraśniał. Zdolne paluszki pań Joli i Teresy wyczarowały
dla nas wielkanocny klimat. Po porannych lekcjach miał miejsce
wyjątkowy koncert przygotowany przez panie Małgosię i Bożenę
przy wsparciu pana Sławomira. Wyjątkowy dlatego, że łączył
pokolenia. Obok najmłodszych wystąpili ci, którzy za chwilę
opuszczą mury naszej szkoły. Wyjątkowy dlatego, bo zgromadził nie
tylko uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi, ale i emerytów,
którzy co roku chętnie przyjmują nasze zaproszenie. Obok
radosnych piosenek z zajączkiem, wiosną i słoneczkiem były i te
poważniejsze - o potędze miłości i o sensie przemijania. Młodzi
ludzie śpiewali i grali z serducha i za to im z serca dziękujemy.
Wszystkim życzymy radosnych, owocnych duchowo Świąt
Wielkanocnych.
IZA

Aktywnie spędzamy wolny czas
W sobotę nasi uczniowie uczestniczyli we Wiosennym Rajdzie
Rowerowym organizowanym przez PTTK. Wiosna już na dobre
zagościła w Dolinie Małej Panwi, mogliśmy się o tym przekonać na
trasie rajdu: śpiewy ptaków i soczysta zieleń liści pojawiających się
na drzewach. Do tego dobry humor i posiłek na świeżym powietrzu:
grilowane kiełbaski i żędowickie placki. Pychota!
BB
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Wiosenne wieści turystyczne
XVI Wiosenny Rajd Rowerowy
Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi"Wiosna 2017".

Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy Oddziału Zakładowego PTTK
„Huta Andrzej” w Zawadzkiem odbył się 21 kwietnia 2017 r.
Zebranie wyborcze, to czas podsumowania działalności z ostatnich
czterech lat. Wybrani delegaci wysłuchują sprawozdań
ustępującego Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i
Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz sprawozdania
finansowego. Na których podstawie, oceniają wyniki pracy
wymienionych organów. Z przeprowadzonej dyskusji i udzielonemu
absolutorium członkom ustępującego Zarządu OZ/PTTK wynikło,
iż czteroletnia praca oceniona została bardzo dobrze. W trakcie
dalszych obrad wybrano nowe władze Oddziału PTTK
w Zawadzkiem, pojętouchwały dotyczące pracy w nowej XVI
kadencji, obejmującej lata 2017-2019.
W trakcie obrad
uczestnicy mogli obejrzeć przygotowane
prezentacje dokonań OZ/PTTK w trakcie XV kadencji, kroniki
działalności kół PTTK i gazetki obrazujące wybrane imprezy
cykliczne oraz wystawę „Dolina Małej Panwi” w fotografii – plon
konkursów Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Zawadzkiem
i Nadleśnictwa Zawadzkie.

„Jazda rowerem to nie tylko sposób na szybkie i sprawne – przy
miejskich korkach nawet bardziej sprawne niż samochodem –
przemieszczanie się z miejsca na miejsce. To także forma
aktywności fizycznej, która wpływa pozytywnie na całe ciało!
Rowerowa wycieczka do lasu czy nad rzekę to sama przyjemność.
A jeśli do tej przyjemności w „gratisie” dostajemy lepszą kondycję,
smukłą sylwetkę i zdrowy kręgosłup – to nic, tylko trzeba wyciągnąć
rower z piwnicy i zacząć jeździć!”…
Cytat zaczerpnięty z Internetu bardzo trafnie charakteryzuje jeden
z celów organizacji rajdów rowerowych przez OZ/PTTK „Huta
Andrzej” w Zawadzkiem. Pozostałe cele to:
- Inauguracja sezonu kolarskiego w OZ/PTTK w Zawadzkiem.
- Promowanie walorów krajoznawczo-turystycznych
i zdrowotnych, obszarów leśnych Gmin Zawadzkie i Kolonowskie.
- Wdrażanie do konieczności przestrzegania zasad ochrony
przyrody oraz dbałości o zasoby leśne.
- Popularyzacja turystyki rowerowej.
Wiosenny rajd rowerowy zorganizowany w dniu 8 kwietnia miał
charakter gwiaździsty. Kolarze
przybywają z różnych stron
przemierzając ścieżki rowerowe Doliny Małej Panwi. Tym razem na
metę rajdu wyznaczono Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem (współorganizatora imprezy). Na plac przed
Centrum przybyło 230 rowerzystów z tereny Gminy Zawadzkie
i Kolonowskie, ze Strzelec Opolskich, a także Gliwic i Tarnowskich
Gór. Po oficjalnym otwarciu rajdu przez organizatorów
przeprowadzono szereg konkursów: kolarski, sprawnościowe
i plastyczny, których zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Każdą
drużynę wyróżniono Dyplomem Uczestnictwa i pucharem. Nie
obyło się bez turystycznego posiłku, serwowanego przez rajdowych
kucharzy. Dodatkowa atrakcją kulinarną była degustacją potrawy
regionalnej - placków ziemniaczanych pieczonych przez panie
ze Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich. Wiosenny rajd kolarski,
to bardzo udana impreza. Pogoda też sprzyjała rowerzystom.

WŁADZE OZ/PTTK „HUTA ANDRZEJ” W ZAWADZKIEM NA XVI
KADENCJĘ 2016-2019
ZARZĄD ODDZIAŁU
Prezydium Zarządu:
Prezes:
Alfred Feliks
Wiceprezes:
Zdzisław Andrzejewski
Wiceprezes:
Grzegorz Breguła
Skarbnik:
Henryk Gwóźdź
Sekretarz:
Renata Czech
Członkowie Zarządu:
Maria Andrzejewska
Bogusław Barłóg
Jerzy Czech
Józef Hertel
Jerzy Spallek
Danuta Szulc
KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
Prezes:
Tomasz Swoboda
Wiceprezes:
JerzyLackert
Sekretarz:
Józef Jagoda
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Prezes:
Ulrych Sklorz
Wiceprezes:
Renata Labus
Sekretarz:
BeataJendruś
Członek:
Agnieszka Jamrozik
Ryszard Lis
DELEGACI NA REGIONALNĄ KONFERENCJĘ ODDZIAŁÓW
PTTK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Grzegorz Breguła
PiotrJendruś
Henryk Gwóźdź
ZdzisławSiewiera

Wybory w PTTK

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Kadencja władz PTTK trwa 4. lata. XV przebiegała w latach
2013-2016.
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Wieści z Żędowic
Łukasz Woyciechowski (PSP Zawadzkie)
- w kategorii gimnazjum: 1. miejsce Olivia Kopyra; 2. miejsce Julia
Bryniowska; 3. miejsce ex aequo: Wiktoria Bryniowska i Wiktoria
Lechowicz (wszystkie ZS-G Żędowice).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy
i drobne upominki. Laureaci otrzymali nagrody i wezmą udział
w eliminacjach rejonowych, które odbędą się 23 maja w Strzelcach
Opolskich.
CRAZY DAY
Dnia 23 marca w ZSG w Żędowicach odbył się „CRAZY DAY”,
czyli dzień szalonych pomysłów. Uczniowie puścili wodzę fantazji
i zaprezentowali się w najróżniejszych kreacjach. Na szkolnych
korytarzach można było spotkać m.in... żyrafę, pandę, a nawet
jednorożca. W żadnym zakątku szkoły nie wiało nudą, a na twarzy
każdego ucznia malował się szczery uśmiech i zadowolenie.

Egzamin
Dla 21 uczniów ZSG w Żędowicach egzamin gimnazjalny
rozpoczął się w środę 19 kwietnia i zakończył w piątek. Przez trzy dni
uczniowie rozwiązywali pięć lub sześć testów ze wszystkich
przedmiotów. Zmagania z testami uczniowie rozpoczęli w środę
o godz. 9 testem z historii i wiedzy o społeczeństwie, który trwał 60
minut. Tego samego dnia uczniowie zmierzyli się z 90-minutowym
egzaminem z języka polskiego. Drugiego dnia uczniowie również
napisali dwa egzaminy: o godz. 9 z przedmiotów przyrodniczych
(biologia, chemia, fizyka i geografia), a po przerwie o godz. 11
z matematyki. Piątek był dniem egzaminów językowych. Wszyscy
gimnazjaliści musieli napisać test na poziomie podstawowym, a ci,
którzy kontynuują naukę języka ze szkoły podstawowej, rozwiązali
też arkusz na poziomie rozszerzonym. Dziesięcioosobowa grupa
gimnazjalistów zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka
angielskiego na poziomie podstawowym i wszyscy przystąpili
również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym.
Drugim językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka na
poziomie podstawowym przystąpiło 11 gimnazjalistów, a do
egzaminu na poziomie rozszerzonym – 1. Ogólnopolskie wyniki
zostaną ogłoszone 16 czerwca. Tego samego dnia swoje
indywidualne wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia
o nich otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz
ze świadectwem szkolnym (23 czerwca).

Zielono i ekologicznie
We wtorek 11 kwietnia 2017 roku w szkole zgodnie
z kalendarzem Samorządu Uczniowskiego zrobiło się zielono
i ekologicznie. Uczniowie ubrali się na zielono lub puszczając wodze
fantazji i pomysłowości w stroje wykonane z surowców wtórnych.
Kwiecień to bowiem miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Ziemi.
W ten sposób włączyliśmy się w ogólnopolskie obchody tego dnia.

Poezja niemiecka

20 kwietnia w ZSG w Żędowicach odbyły się eliminacje gminne
konkursu recytatorskiego w języku niemieckim ,,Jugend trägt
Gedichte vor”.
Konkurs organizowany jest co roku. Tym razem o awans do
dalszego etapu starało się 6 uczniów szkoły podstawowej i 6
uczniów gimnazjum z terenu naszej gminy. Każdy z uczestników
przygotował do recytacji dwa utwory w języku niemieckim.
Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
- w kategorii szkoła podstawowa klasy IV – VI: 1. miejsce Kamil
Kopyra (ZSG Żędowice);
2. miejsce ex aequo: Emilia Klonz i Anna Ulmann (PSP Zawadzkie);
3. miejsce Patrycja Misiek (ZS-G Żędowice); 4. miejsce

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi
Joachimowi Bomba, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym, władzom Gminy Zawadzkie, Delegacjom,
wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz
uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej
śp ALINY SWOREŃ
za ofiarowane modlitwy, złożone wieńce i kwiaty,
serdeczne „Bóg zapłać"
składa syn Zbigniew z rodziną.
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Gminne Forum Wymiany Myśli
„Mostek” na Koronczoku powraca
Ostatnio forum zostało zdominowane
tematem „mostka-nie mostka” na
Koronczoku. Iskrę zapalną „podłożył”
62norbi, który poinformował, że : Na sesji
27.03.2017 roku dowiedziałem się, że
mostek łączący ulicę Stawową z osiedlem
Powstańców Śl. pozostanie nie tknięty
ponieważ były liczne głosy przeciwko jego
rozbiórce… No i się zaczęło. Oto garść
wypowiedzi internautów: Smok napisał:
Czy ktoś sobie robi kpiny? Była ankieta,
było głosowanie. Większość mieszkańców
opowiedziała się za jego rozebraniem. Nikt
niczego nie ukrywał, wszystko było jawne.
Jakie to są te "liczne głosy"? Ktoś przegrał
referendum i teraz uprawia swoją prywatę?
Szanowni radni, szanowny burmistrzu, to
wy macie stać na straży prawa i interesów
mieszkańców. Wszystkich. I choć
zadowolić wszystkich nie sposób, to należy
uszanować wolę większości. Większość
mieszkańców nic nie wie o owych "licznych
głosach" sprzeciwu. To zapewne grupa
niezadowolonych mieszkańców, która nie
chce się pogodzić z wolą większości i teraz
lobbuje u radnych za przeforsowaniem
swojego zdania. I robi to po cichu, by
pozostali mieszkańcy się nie dowiedzieli.
Tak się nie robi, a wy, radni jesteście od
tego, by tego typu działania ucinać w
zarodku. Ankieta była powszechna, ogólnie
dostępna, wypowiedzieć mogli się wszyscy
zainteresowani i ci, którzy mieli coś do
powiedzenia, to zrobili. Panie burmistrzu,
kolej na pana, naszego włodarza.
Będziemy sprawy załatwiać pod stołem, czy
na stole, przy świetle? Dalej Smok ciągnie:
Dla przypomnienia wyniki ankiety.
Udział wzięło: 256 mieszkańców
Przeciw likwidacji mostka - 14
Likwidacja mostka, bez możliwości
przejazdu - 39
Likwidacja mostka, umożliwienie dojazdu
do 19 i 17 - 202
I jeszcze konkluzja ze strony urzędu: Biorąc
pod uwagę wyniki ankiet zostanie
sporządzona koncepcja nowej organizacji
ruchu na drogach gminnych w obrębie
osiedla przy ul. Powstańców Śląskich.
Planowana jest również w 2017 r.
organizacja spotkania z mieszkańcami
osiedla w trakcie, którego będą mogli
zapoznać się z koncepcją oraz zgłosić do
niej uwagi.
Kolejna wypowiedź należy do też
zawadczanina: Wszystko rozbijało się,
rozbija i będzie rozbijać o finanse, a o
pieniądze "walczą" nie tylko mieszkańcy
Zawadzkiego. Kogo w Kielczy czy
Żędowicach interesuje "mostek"? Czy
gdybyśmy zapytali w ankiecie
mieszkańców w/w wsi -robić ulicę w Kielczy
czy Żędowicach lub "mostek" w
Zawadzkiem jaki wynik byłby takiej ankiety?
Tak samo w Zawadzkiem robić ulicę czy
"mostek" myślę ,że wynik byłby robić ulicę.
W ankiecie powinno być pytanie czy robić
"mostek" np. w 2017 roku kosztem....Ta
ankieta moim zdaniem była zrobiona tylko
po to by udowodnić ,że "słucha się głosu
mieszkańców" i rzeczywiście słucha się ale
nie słyszy!A jak wygląda w rzeczywistości to
"słuchanie" widać na forum Zawadzkiego, z
tą różnicą ,że teraz nikt nie oponuję ,że

zablokowano forum.....a przepraszam co
teraz mamy? Prywatną korespondencje
Burmistrza z...no właśnie nawet nie wiemy
z kim i o czym. PS. Sprawa połączenie
osiedla ze Stawową rodzi wiele problemów,
pytałem projektanta i z wstępnych(
cząstkowych) informacji wynika ,że
powinien tam być most ( jak dla straży
)nośności ponad 10t. Pozdrawiam.
62Norbi dodaje: Też tak słyszałem, z tym,
że od pana radnego Jana Stanka... Jednak
spójrzmy na to z innej strony. Otóż
Koronczok nie został zakopany na całej
długości, bowiem, na skrzyżowaniu leśnych
dróg prowadzących do drogi 426/działki, to
w stronę bambenu most przez ów
Koronczok zastępuje tam rura betonowa.
Ta rura wytrzymuje ciężar pojazdów
nadleśnictwa, więc nasuwa się pytanie:
Jeśli się tak wszystko rozbija o "KASĘ " to
dlaczego nikt nie pomyślał o takim
rozwiązaniu z bambenu??? To przecież jest
moim zdaniem o wiele tańsze rozwiązanie.
Te ż za wa dc za nin o d p o w i a d a : To
rozwiązanie o którym piszesz,dotyczy
tzw.dróg wewnętrznych Nadleśnictwa i
mogło być zastosowane. Problem w tym, ze
wg. mojej wiedzy na mapach widnieje
Koronczok jako ciek wodny, i żaden
projektant( tego jestem pewien) nie
zaprojektuje takiego rozwiązania- na
ciekach wodnych musi być most,jeżeli
planujemy dojazd SP to musi być
odpowiednia nośność z za tym idą
koszty.Ja opieram się na swojej wiedzy gdy
byłem w zarządzie MG Spółki Wodnej
pracowaliśmy na mapach na których
Koronczok jest jako ciek wodny( a były to
czasu już po "zasypaniu").Nie upieram się
przy swoich racjach ,ale pierwsza część
mojego wcześniejszego wpisu jest równie
ważna o ile nie ważniejsza.Pozdrawiam.
Kugog zwrócił
uwagę na aspekt
bezpieczeństwa pożarowego: Moim
zdaniem w temacie wykonania przejazdu
przez Koronczok (połączenie ul. Stawowej
z drogą osiedlową przy 19-ce) pomijany jest
aspekt bezpieczeństwa pożarowego i
zagrożenia życia ludzkiego na wypadek
pożaru czy np.katastrofy budowlanej w
bloku 17 czy 19 - ze wzgl. na brak
przewidzianych przepisami dojazdów
pożarowych do tych budynków. Wóz
bojowy z wysuwaną drabiną nie może
operować z odległości większej przewidują
to przepisy p.poż. Ponadto, ze wzgl. na brak
przejazdu w kierunku ul. Stawowej na wys.
19-tki musiał by być wyknany plac
manewrowy o wym. 14 x 14 m. Uważam że
wykonanie przjazdu do ul. Stawowej byłoby
rozwiązaniem lepszym niż wykonanie placu
manewrowego który pomniejszyłby i tak
skąpe tam miejsca parkingowe. Ponadto
uważam że koszty wykonania przejazdu (a
nie powinny być one tak duże jak mogło by
się wydawać)nie powinny przeważać nad
bezpieczeństwem dla zdrowia i życia
mieszkańców w/w bloków. Czas najwyższy
aby zarówno UmiG jak i SM zajęły
stanowisko w tej sprawie.
I kolejna wypowiedź Smoka: Odnoszę
wrażenie, że szukacie tematu zastępczego.
Nie chodzi o to, czy trzeba tam robić most,
przepust, czy nie wiadomo co tam jeszcze.
Mieszkańcy wypowiedzieli się w ankiecie,
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że nie chcą tego felernego "mostka" i należy
go rozebrać. Dodatkowo opowiedzieli się
za tym, aby umożliwić podjazd pod blok
mieszkańcom 17-ki i 19-ki od strony Netto i
wcale nie chodzi o TIR-y, tylko osobówki.
Zresztą, jak robiono Znikające Wyspy, to
jeździł tam ciężki sprzęt i nic się nie
zawaliło. Mieszkańcy osiedla w tej sprawie
wyrazili się dość jasno. W dobrym tonie by
było, gdyby Burmistrz i Urząd przychylił się
do ich oczekiwań i ten mostek rozebrał, a w
sprawie drogi jasno przedstawił, co, jak i za
ile można zrobić. PS - Na rozebranie
mostku funduszy dużo nie trzeba, można
dać cynk złomiarzom i pójdzie
b e z k o s z t o w o . Te ż z a w a d c z a n i n
polemizuje: Wie Pan - To zależy o jakim
aspekcie bezpieczeństwa mówimy. Część
mieszkańców podnosi aspekt zwiększenia
zagrożenia dla bawiących się tam dzieci , a
nie po to budowano "Centrum Turystyczne"
z placami zabaw i deptakiem ,by teraz
otwierać "autostradę" dla samochodów.
Każdy ma swój punkt widzenia, ale tak jak
piszę finanse decydują. PS Co do kosztów
to myślę ,że by się Pan zdziwił. Smok: A o
jakim bezpieczeństwie mówimy? Wysp
przecież nie budowano po to, by mieć
argument za utrzymaniem mostka. Sprawa
wałkowana była już wielokrotnie, ale
powtórzę: Nie chodzi tylko o
bezpieczeństwo koło 19-ki, ale o
bezpieczeństwo na całym osiedlu. Dzieci
są i pod 19-ką i pod 11-ką. Teraz jest tak, że
mieszkańcy 19-ki muszą przejechać przez
całe osiedle, by podjechać pod swój blok.
Proszę sobie samemu odpowiedzieć, jak
się to ma do bezpieczeństwa dzieci na
pozostałej części osiedla. Wykonanie
podjazdu do 19-ki od Netto wyeliminuje
niepotrzebny ruch w pozostałej części
osiedla, a pod 19-ką ruch się zasadniczo
nie zmieni: i tak będą tam podjeżdżać tylko
mieszkańcy 19-ki. Argument z autostradą
jest nietrafiony. Droga ma być zamknięta na
wysokości 17-ki, tak by inne pojazdy
tamtędy nie przejeżdżały. Co zaś do
autostrady, to należy zauważyć, że na razie
przymiarki do zrobienia takowej czynione
są między 11-ką a garażami, gdzie
przygotowano wjazd pod poszerzoną
drogę. Wydaje mi się, że główny opór co do
likwidacji mostka pochodzi od
mieszkańców 19-ki, którym wydaje się, że
ktoś chce im zabrać spokój wokół bloku i
którzy uważają, że otoczenie ich bloku jest
tylko i wyłącznie ich sprawą. Niestety mylą
się, bo ich spokój i poczucie
bezpieczeństwa powstało na bazie
ograniczenia tego bezpieczeństwa
pozostałych mieszkańców. Pod 19-ką nikt
nie jeździ oprócz mieszkańców tego bloku,
natomiast oni jeżdżą po całym osiedlu. Z
jakichś względów uważają, że nie ma w tym
nic niestosownego. A pozostała część
osiedla, przynajmniej ta położona wzdłuż
drogi dojazdowej do 19-ki, co dobitnie
pokazała ankieta, z takiego rozwiązania
zadowolona nie jest i z chęcią by części
ruchu spod swoich bloków się pozbyła. Nikt
nie chce jeździć na skróty koło 19-ki, nikt nie
chce zabierać mieszkańcom 19-ki spokoju,
ci mieszkańcy chcą tylko, by lokatorzy 19-ki
nie jeździli pod ich blokami, a do swojego
dojeżdżali bezpośrednio od Netto.

Krajobrazy Zawadzkiego
Być może nikt im tego jeszcze nie
wytłumaczył, a pierwszą rzeczą, jaka im
przychodzi na myśl po rzucenia hasła
"mostek", jest autostrada. Nawet
zawadczanin o niej mówi, a przecież nikt
tam autostrady robić nie planuje. Chodzi
tylko o to, by zrobić mieszkańcom 19-ki
osobny podjazd do ich bloku. I tylko im. Czy
od tego ruch się zwiększy? Nie bądźmy
śmieszni. Swego czasu burmistrz
zaproponował, że można tam zrobić dojazd
także od wieży ciśnień, prosto pod garaże.
To też pomysł wart zastanowienia.
No i w zasadzie najważniejsze. Mieszkańcy
osiedla wypowiedzieli się w tej sprawie i są
zdecydowanie za likwidacją mostka.
Postawa mieszkańców 19-ki wydaje się być
nieuczciwa w stosunku do pozostałych
współmieszkańców. My nie chcemy
osobnego wjazdu, bo nam pasuje, że nikt

pod naszym blokiem nie jeździ, ale my za to
jeździmy pod waszymi. Przecież pozostali
też nie chcą, byście jeździli pod ich blokami,
i co, mają się zagrodzić? Dlatego mocno
popieram zapowiadane przez burmistrza
spotkanie z mieszkańcami osiedla w
sprawie mostku. Ankieta była dobrym ku
temu zaczątkiem, a dyskusja w gronie
zainteresowanych mogłaby sporo wyjaśnić
i rozwiać wątpliwości w sprawie
bezpieczeństwa, autostrady i kosztów.
Jak widać, temat mostka intensywnie
pobudza dyskusję na forum. Jedno jest
pewne: mostek po zasypaniu Koronczoka
stracił rację bytu, pozostałe mostki na
Koronczoku (ul. Opolska, Dębowa i 1-go
Maja), nikomu nie potrzebne, zniknęły z
krajobrazu Zawadzkiego samoistnie. Ten
jeden jakimś trafem się ostał i rozpala

emocje mieszkańców. Zapraszamy do
dyskusji na forum, tutaj z braku miejsca
zaprezentowaliśmy tylko niektóre wpisy, do
tematu wrócimy w następnym numerze.
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.
Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy w
Krajobrazach Zawadzkiego.
Materiały z forum Gminy Zawadzkie
w pisowni oryginalnej.

Promocja Gminy Zawadzkie
Z inicjatywy Burmistrza Zawadzkiego w dniu 29.04.2017 odbył
się wyjazd z promocją Gminy Zawadzkie do C.H Forum w Gliwicach.
W zdarzeniu uczestniczyło 30 osób, w większości był to zespół
„Żędowianie” wraz z opiekunami oraz pracownicy Centrum
Informacji Turystycznej. Całodniowa promocja Gminy miała na celu
promowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych oraz możliwości

inwestycji w Gminie.
Szacunkowa liczba odwiedzających stoisko wyniosła pomiędzy
800-1000 osób. Wydanych map oraz folderów było ok. 2500.
Rozdawane były ulotki, mapy z trasami rowerowymi, kapliczkami,
foldery, itp. Zespół „Żędowianie” występował kilka razy, tematem
przewodnim były tańce ludowe, które cieszyły cię sporym
zainteresowaniem. W między czasie prowadzone były gry, zabawy
oraz skecze dla dzieci. Każdy uczestnik otrzymał upominek z Gminy
Zawadzkie.
Stoisko promocyjne wyposażone było w: roll-up z Gminy Zawadzkie
oraz z Centrum Informacji, kajaki, rowery, rzutnik, ekran, banery
reklamowe. Wyjazd zaliczamy do udanych.
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Rozmaitości
Kącik kucharski

Rady Babuni
Kawę mieloną przechowuję w puszce w lodówce - nie wietrzeje.

Ciasto jogurtowe z truskawkami
Składniki:
• 2 szklanki mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1 szklanka cukru (można dać trochę mniej)
• 2 łyżki cukru wanilinowego
• 25 g roztopionego masła (można dać olej)
• 2 duże jaja
• 1 szklanka jogurtu
• 500 g truskawek
• 1 mały kisiel błyskawiczny truskawkowy z kawałkami owoców
• 2 - 3 pełne łyżki dżemu truskawkowego (lub zmiksowanych
truskawek)
• cukier puder do posypania - dla chętnych
Przygotowanie:
Przygotować i odmierzyć wszystkie składniki, jaja i jogurt. Mąkę
przesiać razem z proszkiem do pieczenia, dokładnie wymieszać. W
drugiej miseczce wymieszać cukier z cukrem wanilinowym,
odstawić. Masło roztopić.
Przygotować średnią blaszkę o wymiarach 20 x 30 cm lub
tortownicę o średnicy około 25 - 26 cm. Wysmarować je miękkim
masłem.
Piekarnik nagrzać do 180 stopni (bez termoobiegu).
Truskawki pokroić i podzielić na 2 części. Przygotować kisiel
zgodnie z instrukcją na opakowaniu, wymieszać z dżemem
truskawkowym i odstawić. Połowę kisielu wymieszać z połową
pokrojonych truskawek. Resztę kisielu i resztę truskawek zostawić
na koniec po upieczeniu ciasta.
Jajka wbić do dużej miski, dodać wymieszany cukier i ubić na
puszystą masę. Dodać jogurt, roztopione masło i przesianą mąkę
wraz z proszkiem i delikatnie i krótko wymieszać łyżką do połączenia
się składników.
Masę wyłożyć równomiernie do przygotowanej tortownicy.
Truskawki wymieszane z kisielem wyłożyć na powierzchni ciasta
zachowując odstępy. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec
przez 27-30 minut, do czasu aż ciasto urośnie, a wierzch się lekko
zrumieni. W powstałe zagłębienia wlać odłożoną połowę kisielu i
posypać drugą połową truskawek. Można też posypać cukrem
pudrem.

Do gotowania brokuła dodajemy płaską łyżeczkę cukru - nabiera
pięknego szmaragdowego koloru, taka ilość cukru nie daje smaku.
W zamrażalniku zawsze mamy kilka bułek, w razie deficytu
pieczywa po rozmrożeniu są pyszne i świeże.
Stare bułki skrapiamy wodą i odgrzewamy w piekarniku - smakują
jak cieplutkie prosto z piekarni.
Przypalone żelazko czyścimy tak: rozgrzewając na maxa prasujemy
sól rozsypaną na gazecie - trzeba wyłączyć nawilżanie.
Zapach w lodówce można zlikwidować wysypując na podstawek
sodę oczyszczoną lub proszek do pieczenia i wstawiając do
lodówki.
Staniki i firanki bardzo ładnie nabierają bieli moczone w wodzie z
sodą oczyszczoną lub proszkiem do pieczenia. Nie wolno do nich
używać chloru bo zrobią się żółte.

Rozwiązanie krzyżówki
Zwycięzcą wielkanocnej krzyżówki, której hasło brzmi:
„Wielkanoc” jest Paulinka Guzy z Zawadzkiego.
Zapraszamy po odbiór nagrody do Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, pokój 101.

Humor
Rozmawiają dwie pchły:
- gdzie byłaś na wakacjach?
- na krecie
Kumpel wraca z wakacji i mówi do kolegi:
- Szkoda że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu, a obok mnie
dwa lwy...
- I co dalej?
Co dalej?
- Musiałem zejść z karuzeli..

Kolorowa sałatka z kuskusem i rzodkiewką
szklanka kaszki kuskus
4 cienkie parówki drobiowe
pęczek rzodkiewek
2- 3 małe twarde kiszone ogórki
por
4 łyżki posiekanej natki pietruszki
2- 3 łyżki oliwy
mała kostka przyprawowa, czosnkowa albo ziołowa
sól, pieprz
Przygotowanie:
Kuskus wsypać do miski. Wkruszyć kostkę przyprawową,
wymieszać.
Zalać wrzątkiem tak, aby woda sięgała 1 cm ponad kaszkę.
Przykryć i odstawić na 8- 10 minut, aż kasza wchłonie cały płyn i
napęcznieje.
Parówki obrać z osłonek, pokroić na plasterki.
Rzodkiewki umyć, oczyścić, pokroić na plasterki razem z kiszonymi
ogórkami. Por oczyścić z zewnętrznych liści, przyciąć
ciemnozielone końce liści i odciąć piętkę z korzonkami. Przekroić
wzdłuż na pół, dokładnie opłukać pod strumieniem zimnej wody.
Osączyć, poszatkować. Kuskus odkryć, rozdrobnić widelcem,
ostudzić. Dodać parówki, rzodkiewki, ogórki oraz por. Posypać po
smaku pieprzem i ewentualnie solą. Sałatkę wymieszać i odstawić
pod przykryciem na 10 minut, aby nabrała smaku, posypać natką.

Urzędniczka na poczcie:
- Ten list jest za ciężki! Proszę dolepić jeszcze jeden znaczek!
- Pani naprawdę myśli, że od tego list zrobi się lżejszy?!
Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi:
- Mam prawo jazdy! Teraz zwiedzimy cały świat!
Na to mąż odpowiada:
- Ten, czy tamten?
Rozmawiają dwie kobiety:
- Słyszałam, że pani mąż złamał sobie nogę, jak to się stało?
- Robiłam właśnie obiad i poprosiłam męża, żeby poszedł do piwnicy
po ziemniaki. Schodząc pośliznął się i tak właśnie to było.
- To straszne. I co pani zrobiła w takiej sytuacji?
- Makaron.
- Mam taniec we krwi! - chwali się chłopak
- Widocznie nie dopłynęła jeszcze do nóg - mruczy dziewczyna.
- Baco, a co trzeba robić, jak się w górach spotka głodnego
niedźwiedzia?
- Nic nie musita robić, on już wsyćko zrobi za wos.
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Sport
Piłka ręczna
Po burzy zaświeciło słońce
Po porażkach z KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. oraz SRS
Czuwajem Przemyśl w kolejnych dwóch meczach nasza drużyna
również nie powiększyła dorobku punktowego. W wyjazdowym
meczu z MSPR Miedź Legnica doznała dotkliwej porażki 23:35
(13:17). Tylko do przerwy spotkanie było w miarę wyrównane. Nadal
drużyna prezentuje małą skuteczność w ataku oraz słabą grę w
obronie. W tym meczu bramki zdobywali: Łukasz Całujek 6, Lesław
Kąpa 5, Patryk Całujek i Partyk Szlensog po 3, Marceli Migała oraz
Łukasz Szulc po 2 oraz Mateusz Kaczka i Paweł Swat po 1. Przykrej
porażki drużyna doznała w zaległym spotkaniu z rezerwami (czytaj
juniorami) Vive Kielce. Młoda drużyna z Kielc narzuciła swój styl gry i
przy nieporadnej grze naszej drużyny w ataku pewnie wywiozła
komplet punktów. Bramki zdobywali: Patryk Całujek 7, Paweł Swat
6, Marceli Migała 5, Łukasz Szulc 3,Denis Hertel i Lesław Kąpa po 2
oraz Paweł Zagórowicz i Łukasz Całujek po 1. Była to czwarta
porażka. Kolejnym przeciwnikiem był lider Olimpia Piekary, która w I
rundzie pokonała naszą drużynę 36:22. Mając w pamięci postawę
naszej drużyny w ostatnich spotkaniach mało było sympatyków
wierzących w sukces. Każda seria kiedyś się kończy, ta czarna
koniec miała w meczu w którym prawie nikt nie wierzył na punkty.
Tymczasem na parkiet wyszła zupełnie inna drużyna. Koncert w I
połowie dał Łukasz Całujek zdobywając 7 bramek. Pierwsza połowa
zakończyła się prowadzeniem 19:15 by po przerwie powiększyć ją
do 6 bramek. Cała drużyna zagrała z pełnym zaangażowaniem.
Bardzo dobrze zagrał nieobecny w ostatnich meczach obrotowy
Kevin Kubillas. Z zawodników, którzy znaleźli się na parkiecie
jedynie bardzo skuteczny (95 zdobytych bramek) Marceli Migała
nie strzelił żadnej bramki. Zdobyczą bramkową podzieli się: Łukasz
Całujek 10, Paweł Zagórowicz 5, Lesław Kapa 4 (wszystkie z rzutów
karnych), Kevin Kubillas, Patryk Całujek i Adam Wacławczyk po 3,
Paweł Swat 2, Denis Hertel i Łukasz Szulc po 1. Zwycięstwo to dało
drużynie 100 % utrzymanie. Do zakończenie rozgrywek pozostały 3
mecze. W Zawadzkiem drużynę zobaczymy po raz ostatni 13 maja
w meczu z AZS AWF Biała Podlaska. Aktualnie tabela przedstawia
się następująco:
1. Olimpia Piekary Śląskie
24
38
744:657
2. MKS Kalisz
23
37
670:594
3. SRS Czuwaj Przemyśl 23
35
721:664
4. KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
24
28
697:675
5. KSSPR Końskie
23
25
654:619
6. MSPR Siódemka Legnica
23
24
634:603
7. ASPR Zawadzkie
23
23
659:690
8. Moto Jelcz Oława
23
22
621:603
9. KS Vive II Tauron Kielce 23
21
633:663
10. SPR Tarnów
23
19
680:696
11. AZS AWF Biała Podlaska
23
17
616:629
12. MTS Chrzanów
23
15
621:683
13. KSZO Ostrowiec Św.
23
14
585:622
14. UKS Olimp Grodków
23
6
573:705

Tenis Stołowy
Jest mistrzostwo
Zakończyły rozgrywki podopieczne Marty Lityńskiej
występujące II lidze. Swoje zadanie wykonały z wyróżnieniem.
Najpierw pokonały w wyjazdowym zaległym spotkaniu UKS
Dalachów 9:1. Następnie przywiozły remis z Mysłowic i w
najważniejszym ostatnim meczu z JKTS Jastrzębie Zdrój musiały
zdobyć tylko punkt by zostać mistrzyniami śląsko-opolskiej II ligi.
Było to niezwykle wyrównane spotkanie. Pierwsze gry przegrały
Nicole Zyzik i Adrianna Kolczyk i przeciwnik prowadził 2:0. Na 1 stole
niezwykle wyrównany bój toczyły Julia Bartoszek z Magdaleną
Graboń. Aby zwyciężyć Julia musiała zagrać wszystkie 5 setów.
Pierwsze dwa wygrała do 11:8 i 11:5 by kolejne dwa przegrać do
6:11 i 8:11. W 5 secie nie dała już szans przeciwniczce wygrywając
pewnie 11:5. W drugim pojedynku na I stole Agata Paszek pewnie
pokonała Dorotę Paluch 3:1 i w protokole wynik remisowy 2:2. W
grach deblowych było 1:1 i wynik nadal remisowy 3:3. W drugiej serii
gier indywidualnych miła niespodziankę na 2 stole sprawiła Nicole
Zyzik pokonując Anną Kubiak 3:0 w setach do 9, 8 i 5. W tym samym
czasie na 1 stole Julia Bartoszek rozprawiła się 3:1 (11:5, 7:11, 11:8 i
11:5) i drużyna objęła prowadzenie 5:3. Upragniony remis już był i
mistrzostwo było już pewne. W ostatnich dwóch grach Agata Paszek
ograła 3:0 Magdalenę Graboń a Adrianna Kolczyk w tym samym
stosunku uległa Patrycji Kapek i spotkanie podobnie jak w
Jastrzębiu zakończyło się zwycięstwem naszej drużyny 6:4.
Podstawowy skład drużyny to: Julia Bartoszek, Agata Paszek,
Nicole Zyzik oraz Adrianna Kolczyk. W drużynie w lidze zagrały
jeszcze Anna Gosztyła, Magdalena Rudzik i Maria Zgorzelska.
Teraz o awans do I ligi dziewczęta walczyć będą w barażu z równie
młodą drużyną z MKS Rokitą Brzeg Dolny. Spotkania odbędą się w
maju, terminów jeszcze nie ustalono. W przypadku awansu byłaby
to trzecia drużyna po piłkarzach ręcznych oraz skata występująca w
I lidze. Życzymy powodzenia młodziutkiej drużynie podopiecznych
trenerów Marty Lityńskiej oraz Stanisława Fedora. Końcowa tabela
II ligi przedstawia się następująco:
1. KTS MOKSiR Zawadzkie
22
40
158:62
2. JKTS Jastrzębie Zdrów
22
38
168:52
3. KTS Mysłowice
22
36
149:71
4. ULKS Ruch Pniów
22
28
120:100
5. UKS Dalachów
22
26
124:96
6. KU AZS AJD II Cz-wa
22
21
97:123
7. UKS Halembianka Ruda Śl.
22
20
103:117
8. ATS Gliwice
22
17
105:115

Piłka nożna
W II rundzie tylko po 1 pkt
Drużyna seniorów występująca w Kl.A w pierwszym meczu II
rundy grając u siebie z KS Sławięcice Kędzierzyn Koźle
zremisowała 2:2. Jak się okazało był to na razie jedyny w
dotychczas rozegranych 5 spotkaniach. Pozostałe zakończyły się
porażkami w których drużyna nie zdobyła ani jednej bramki: z LZS
Raszowa przegrała 0:2, Victorią Żyrowa 0:3, Odrą II Opole 0:5 oraz
LZS Kórnica Nowy Dwór 0:2. Również trampkarze grający w I lidze
wojewódzkiej nie zachwycają wynikami. Podobnie jak seniorzy w II
rundzie w 3 spotkaniach zdobyli tylko jeden punkt remisując z KS
Krapkowice 1:1. W pozostałych meczach przegrali z MKS Sparta
Pogoń Prudnik 0:3 oraz LZS Racławiczki 1:8. Obydwie drużyny
niestety zamykają tabele.

Skat
W IV kolejce już lepiej
Drużyna skata w IV kolejce, która odbyła się w Łaziskach
Górnych zagrała już znacznie lepiej niż w poprzednich dwóch
kolejkach. Zdobyła 13 dużych punktów, choć mogło być znacznie
lepiej. Po 2 seriach na koncie miała komplet 10 punktów, jednak
w ostatnich 2 seriach tylko 3. Punkty wywalczyli:
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Antoni Świtała 3301 pkt. Leopold Dybowski 3156 pkt, Ernest Bryłka
2750 pkt. oraz Marek Wyszkowski 2538 pkt. Po 4 kolejkach drużyna
awansowała z 15 na 13 miejsce. Czołówka tabeli przedstawia się
następująco:
1. AMICUS Katowice
61
48399
2. LKS Lyski
57
47785
3. GOKiR Mszana
53
47609
4. Jedność Przyszowice
53
47137
5. GKS Dąb Gaszowice
53
46321
6. MDK Łaziska Górne
52
46268
7. Silesia Tarnowskie Góry
51
45132
8. OSP Lędziny
50
45169
……
13. GOSiT Zawadzkie
48
45200
Sezon 2016-2017 zakończony
W firmie Bronder podsumowano zakończony sezon o
mistrzostwo sekcji skata GOSiT Zawadzkie. Zgodnie z
przewidywaniami ostatni XXX turniej nie spowodował zmian w
czołówce. Zwyciężyła para Victorii Chróścice. 1.Marcin Szymski
49816 pkt. 2.Jan Nowak 48378 pkt. 3. Roman Kościelny 47251 pkt.
Zawodnicy sekcji GOSiT Zawadzkie uplasowali się na
następujących miejscach: 4. Leopold Dybowski 46555 pkt. 5.Ernest
Bryłka 44298 pkt. 7. Franciszek Świtała 41731 pkt. 8. Antoni Świtała
41040 pkt. 9. Reinhold Brysch 40901 pkt. 11. Marek Wyszkowski
39076 pkt. 12.Józef Waloszek 38086 pkt. W 30 turniejach zagrało
610 zawodników. Puchary, medale oraz dyplomy wręczył Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski. Rozegrano na zakończenie
turniej nie zaliczany już do punktacji. Turniej wygrał Antoni Świtała
2151 pkt wyprzedzając Marcina Szymskiego 1931 pkt oraz Jana
Nowaka (obaj Victoria Chróścice) 1786 pkt. Teraz nastąpi
kilkutygodniowa przerwa. Od 25 maja w każdy czwartek w lokalu po
byłej kawiarni sportowej rozpocznie się kolejna edycja pod umowną
nazwą Puchar Lata. Zostanie rozegranych 11 punktowanych
turniejów. W miesiącu lipcu i sierpniu zostaną rozegrane XIX
Mistrzostwa Miasta i Gminy.
Franciszek Świtała

Wiktoria Grejner nominowana do nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej
W sobotę 22 kwietnia w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyła się
uroczystość wręczenia Laurów Ziemi Strzeleckiej za 2016 rok.
Laury są przyznawane w pięciu kategoriach: społecznej, sportowej,
kulturalnej, wychowawczej i gospodarczej. Klub Karate Nidan
zgłosił kandydaturę Wiktorii Grejner, która między innymi w roku
2016 została Mistrzynią Europy w Karate Shotokan. Kapituła wśród
wszystkich zgłoszonych do nagrody w kategorii sportowej
nominowała trzy osoby w tym Wiktorię, oprócz niej nominację
otrzymali: Paweł Brandt – fizjoterapeuta kadry narodowej siatkarzy
oraz zespołu ZAKSA Kędzierzyn Kozle oraz Tomasz Nowakowski
wychowanek sekcji koszykówki MKS Strzelce Opolskie obecnie
zawodnik pierwszoligowej drużyny Pogoń Prudnik. Laur Ziemi
Strzeleckiej w kategorii sportowej otrzymał Paweł Brandt. My
cieszymy się z wyróżnienia i nominacji dla Wiktorii oraz możliwości
promowania już karate olimpijskiego wśród wybitnych postaci
z różnych dziedzin życia społecznego ziemi strzeleckiej.

Serdeczne podziękowania: rodzinie, krewnym, sąsiadom,
znajomym oraz delegacjom i wszystkim, którzy uczestniczyli
w modlitwach i uroczystości pogrzebowej naszego kochanego
męża, ojca, dziadka, brata i teścia
śp. Franciszka Poliwoda
składa rodzina

Nocny turniej siatkówki
W ostatnim wydaniu KZ pisaliśmy o zorganizowanym w nocy
z 24 na 25 marca br. Nocnym Turnieju Siatkówki. Nie podaliśmy
jednak zwycięzców tego wydarzenia. Oto zwycięskie drużyny:
1) miejsce Meta Dobrodzień,
2) miejsce Agrocom Żędowice,
3) miejsce Dzikie Wieprze-Zawadzkie.
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Ciąg dalszy - JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI – tego uczą się już dzieci
Prelekcje prowadzone były w ramach świadczonej przez
Konsorcjum firm: ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z Zawadzkiego oraz
REMONDIS Opole Sp. z o.o. z Opola usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów obejmującej również kampanię
informacyjną. Prelekcje wygłosiły firmy: EKO-EDUKACJA oraz
REMONDIS Opole Sp. z o.o.
Na zakończenie prelekcji, celem utrwalenia zdobytej wiedzy
uczniowie i przedszkolacy uczestniczyli w „mini” konkursie wiedzy
ekologicznej z drobnymi upominkami dla uczestników.
Podsumowując przeprowadzoną kampanię informacyjną stwierdzić
należy, iż większość najmłodszych mieszkańców naszej Gminy
posiada dużą wiedzę ekologiczną. Mamy nadzieję, że powyższe
będzie miało odzwierciedlenie w poprawnie prowadzonej
segregacji odpadów, a to wpłynie na poziomy odzysku i recyklingu.

Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu „KZ” w marcu br.
pod patronatem Burmistrza Zawadzkiego rozpoczęła się kampania
informacyjna nt. segregacji odpadów komunalnych w Gminie
Zawadzkie.
Kolejne spotkania odbyły się w dniach 25 i 26 kwietnia br.
w placówkach szkolnych na terenie sołectw Żędowice i Kielcza oraz
PSP Zawadzkie, a także w jednej placówce przedszkolnej
w Zawadzkiem i tym sposobem cyklem spotkań objęte zostały
wszystkie jednostki szkolne i przedszkole, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zawadzkie.
Podczas prowadzonej kampanii informacyjnej dzieci i młodzież
zapoznały się z ideą selektywnej zbiórki odpadów, a także
z zasadami selektywnej zbiórki odpadów obowiązującymi w Gminie
Zawadzkie.
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