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Ponad stu turystów uczestniczyło w Jubileuszowym XXX Zlocie 
Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny 2011”. Uczestniczyli w nim 
członkowie zawadczańskiego PTTK, jak również młodzież ze  szkół 
Gminy Zawadzkie i Kolonowskie. 

Na początku września w Lipsku w Niemczech odbyły się I Mistrzostwa 
Europy w rzeźbieniu warzyw i owoców. Piotr Wasik (na zdjęciu w środku) 
wspólnie z kolegami zdobył tytuł Wicemistrzów Europy. Nasz Mistrz 
przygotował pracę pod tytułem „Życie”. 

Są dzieła ludzkie i miejsca, które z biegiem czasu nabierają znaczenia, 
symbolu. Niewątpliwie takim miejscem jest dla Opolszczyzny wieś 
Kielcza i organizowany od ośmiu lat Festiwal Gaude Mater Polonia-
Wincenty z Kielczy in memoriam.

Kolejny historyczny sukces odnieśli zawodnicy Klubu Karate „Nidan”  
w Mistrzostwach Świata Karate Shotokan. Bartłomiej Barański wywalczył 
srebrny medal w konkurencji kumite drużynowe juniorów, Natalia 
Szponder wróciła z dwoma brązowymi medalami.

VIII Festiwal Gaude Mater PoloniaVIII Festiwal Gaude Mater Polonia Mistrzowie ŚwiataMistrzowie Świata

Młodzież na szlakuMłodzież na szlakuPiotr Wasik zdobywa kolejne tytułyPiotr Wasik zdobywa kolejne tytuły

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej całemu Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom
składamy słowa podziękowania,  wyrazy szacunku i uznania, a także najserdeczniejsze życzenia.

W tym szczególnym dniu, gdy myśli wszystkich biegną do polskiej szkoły, wyrażamy Państwu swoją wdzięczność
za zaangażowanie, cierpliwość i codzienny trud, owocujące podnoszącą się jakością pracy z uczniami.

Życzymy Wam wszystkim, aby praca z dziećmi i młodzieżą była dla Was źródłem nieustannego zadowolenia.
Niech osiągnięcia i godna postawa wychowanków będzie wspaniałą nagrodą oraz zachętą do dalszego działania.

Serdeczne słowa kierujemy również do Uczniów.
Życzymy, by szkolne lata pozostały na długo w Waszej pamięci jako wspomnienie miłych i sympatycznych chwil,

a zdobywana wiedza i umiejętności zapewniały dalsze sukcesy edukacyjne
oraz otwierały możliwość dalszego rozwoju osobowego.

Nasze życzenia przekazuję także Rodzicom Uczniów.
Niech osiągane przez dzieci wyniki w szkole i przyjmowane w życiu postawy będą dla Państwa powodem do dumy.
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Sesja Rady Miejskiej

p. Danuta Kozłowska i p. Maria Andrzejewska   

Akt nominacji przyjmuje p. Małgorzata Rabicka  

W dniu 19 września w Sali narad Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem odbyła się XI Sesja Rady 
Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad Sesji było 
przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2011 r. I tak: dochody na plan 
29.686.851,02 zł zostały wykonane w wysokości 
12.911.898,70 zł, tj. 43,50%. Wydatki – plan 
24.513.451,02 zł, wykonanie – 11.783.831,24 zł, tj. 
48,07%. Pozytywną opinię na temat sprawozdania 
wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. 
Treść całego sprawozdania dostępna jest na stronie 
www.bip.zawadzkie.pl. Sprawozdanie zostało 
przyjęte przez radnych jednogłośnie. Kolejnym 
punktem było przyjęcie sprawozdania Zarządu z 
działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-
KOM” Sp. z o.o. w Zawadzkiem za 2010 r. Również te 
sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych. Na 
Sesji zostały podjęte następujące uchwały;
1/ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. - na 
p o d s t a w i e  d e c y z j i  O p o l s k i e g o  U r z ę d u  
Wojewódzkiego  została zwiększona dotacja do OPS 
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej -  kwota 900,00 zł oraz została 
zmniejszona dotacja do OPS na świadczenia 
rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego -  kwota  10 208,00 zł. Z 
uwagi na stopień wykorzystania środków w rozdziale 
dotyczącym obsługi gospodarki mieszkaniowej i na 
poziom bieżących potrzeb remontowych zwiększono  
plan w tym rozdziale  o kwotę 50 000,00 zł,  a 
zmniejszono o taką samą kwotę w rozdziale urzędy 
miast – wynagrodzenia.
2/ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Zawadzkiego – skarga została złożona 
przez mieszkańca Zawadzkiego, a dotyczyła 
utrzymania porządku publicznego oraz spokoju 
nocnego na terenie Zawadzkiego. Zasadność skargi, 
przy udziale Komendanta Policji oraz właściciela 
„Kebab Pizza House Alanya” dogłębnie zbadała 
Komisja Rewizyjna i w swoim stanowisku do Rady 
Miejskiej zawnioskowała o uznanie skargi jako 
bezzasadnej. Na Sesji radni po zapoznaniu się ze 
skargą i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
jednogłośnie uznali skargę jako bezzasadną.  
3/ w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 
w Strzelcach Opolskich na kadencję w latach 2012 – 
2015 - liczba ławników wybieranych w gminie 
Zawadzkie określona została przez Kolegium Sądu 
Okręgowego w Opolu i wynosi 4 ławników do Sądu a 

Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr IX/56/11 z dnia 
28 czerwca 2011 r. powołała Zespół do spraw 
opiniowania kandydatów na ławników w zakresie 
spełnienia przez kandydatów wymogów określonych 
w ustawie dla wyboru ławnika. Zespół obradował na 
posiedzeniu w dniu 19.08 2011 r. i wypracował opinię, 
która została przedstawiona radnym. Dla 
przeprowadzenia tajnego głosowania na sesji 
powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Andrzej 
Orłowski, Józef Romberg, Kazimierz Szmal. W 
wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania 
ławnikami zostali wybrani: Pani Janina Kulińska i Pan 
Leon Buczek. 
4/ w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone 
przez Gminę Zawadzkie oraz w sprawie ustalenia 
opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym 
prowadzonym przez Gminę Zawadzkie – podjęcie 
tych uchwał  wynika z konieczności dostosowania 
zapisów regulujących sprawy wnoszenia przez 
rodziców dzieci odpłatności  za świadczenia 
udzielane im przez przedszkola publiczne działające 
na terenie gminy Zawadzkie do obowiązujących po 
dniu 1 września 2011 r. przepisów stanowiących w tej 
kwestii tj. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece 
nad dziećmi do lat 3. W miejsce dotychczas 
obowiązującej jednej uchwały   Nr XXXIX/389/10 
Rady Miejskiej  w Zawadzkiem z  dnia 26 kwietnia 
2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone 
przez Gminę Zawadzkie zmienionej uchwałą    Nr 
V/27/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 
lutego 2011r.w sprawie zmiany uchwały  Nr 
XXXIX/389/10 rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 
26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez Gminę Zawadzkie wprowadzono  
dwie odrębne uchwały oddzielając wnoszone opłaty 
za pobyt dzieci w przedszkolu   ( powyżej 3 roku 
życia) od opłat wnoszonych za pobyt dzieci w wieku 
do lat 3 objętych opieką w ramach prowadzonego 
przez Gminę oddziału żłobkowego.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek 
radnego Dariusza Nowosielskiego, który dotyczy 
monitowania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w 
Opolu oraz w Oddziale Terenowym w Oleśnie w 
sprawie budowy chodnika lub ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Opolskiej w Żędowicach. Następna 
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 17 
października 2011 r., a głównym tematem będzie 
przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań 
oświatowych w gminie.

BURMISTRZ INFORMUJE
T r w a j ą  r o b o t y  b u d o w l a n e  p r z y  

„Zagospodarowaniu terenu stawu hutniczego jako 
miejsca rekreacji wodnej wraz z budową deptaka 
łączącego staw z kanałem hutniczym w ramach 
projektu inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego 
Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi”.
  Termin zakończenia robót został przesunięty na 
dzień 15.11.2011r., ze względu na zaistniałe błędy 
projektowe, związane z kładkami,  z deptakiem na 
murze oporowym i mostkiem żelbetowym nad 
kanałem. Przeprojektowano część dokumentacji 
projektowej. Zmiany polegają na rezygnacji z mostku 
nad kanałem oraz przeniesieniu deptaka na 
wysokości budynku przy ul. Powstańców Śl. 11 na 
przeciwległy brzeg kanału. Aktualnie trwają roboty 
przy odbudowie i zagospodarowaniu wysp,  
zazielenianiu terenu objętego projektem oraz 
dokończenie deptaka i oświetlenia.
 
Trwają roboty budowlano-remontowe oraz 
instalacyjne wewnątrz budynku kinoteatru oraz przy 
zagospodarowaniu terenu wokół tego obiektu. 
Termin zakończenia robót przypada na dzień                  
2 listopada 2011 r. Są opóźnienia  w stosunku do 
harmonogramu rzeczowo- f inansowego w 
wykonywaniu robót. Harmonogram jest na bieżąco 
uaktualniany.
 
W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach 
u s u w a n i a  s k u t k ó w  k l ę s k  ż y w i o ł o w y c h ,  
odbudowywana jest aktualnie ul. Kilińskiego w 
Zawadzkiem. Wykonawca inwestycj i  jest  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix spółka  
z o.o. z Lublińca, wyłonione z przetargu 
nieograniczonego. Roboty odbudowy potrwają do 
końca listopada 2011 r. Odbudowa polegać będzie na 
mechanicznym rozebraniu istniejącej nawierzchni, 
wykonaniu podbudowy z tłucznia bazaltowego oraz 
ułożeniu nawierzchni  z asfaltobetonu. Za utrudnienia 
w ruchu drogowym przepraszamy prosimy                      
o wyrozumiałość!!!

Po długotrwałej przerwie, znowu ruszyły prace 
związane z budową przedszkola w Kielczy. Prace 
związane z dokończeniem zadania pn. „Rozbudowa 
szkoły podstawowej o przedszkole  przy Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym przy ul. Szkolnej 1 w Kielczy”  
prowadzi konsorcjum firm: POLGAZ Roman Dyner, 
42-690 Koty ul. Szkolna 1 – Lider Konsorcjum,  Firma 
Usługowo- Handlowa Tomasz Rapcinski, 42-660 
Kalety, ul. Rymera 21, Zakład Usługowo-Handlowy 
Mirosław Kukuła,   42-660 Kalety, ul. 1 Maja 84/4.  
Inwestycja kosztować będzie gminę Zawadzkie 
398.114,52 zł brutto. Zakres  prac pozostałych do 
wykonania dotyczy: stropodachu, tynków 
wewnętrznych, licowania ścian płytkami, posadzki i 
podłogi, stolarki drzwiowej, chodników, ogrodzenia, 
instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji sanitarnej, 
c.o., ogrzewania podłogowego, przyłącza ciepłej 
wody, instalacji elektrycznej. Przewidywany termin 
zakończenia budowy 3 grudnia 2011 r.

2 października br odbył się kolejny koncert w 
ramach projektu pod nazwą „Propagowanie kultury, 
obyczajów i tradycji mniejszości narodowych i 
etnicznych zamieszkałych na terenie Powiatu 
Strzeleckiego: JESTEŚMY RODZINĄ – MY SOM 
FAMILIOM – WIR SIND FAMILIE organizowanego 
przez Stowarzyszenie „Wincentego z Kielczy” w 
Kielczy. Projekt ten dotyczy organizacji cyklu 
spotkań, w czasie których poprzez prelekcję, 
muzykę, wystawy eksponatów i samodzielnych prac 
uczestników, pokazują tworzenie oraz kultywowanie 
obyczajów i tradycji mniejszości narodowych i grup 
etnicznych naszej Gminy. Październikowe spotkanie 
było już drugim w tym roku. Nasi mieszkańcy mogli 
uczestniczyć i podziwiać występy laureatów 
k o n k u r s u  Ś l ą s k i e  B e r a n i e  
organizowanego corocznie przez Zespół 
Szkolno – Gimnazjalny w Żędowicach, 
Ponadto  mog l i  zapoznać s ię  z  
opracowanym zestawieniem osób 
mieszkających w Kielczy                       i 
Borowianach (dawniej nasza Gmina) w 
XVIII i XIX wieku na podstawie 
„Communicanten Register” oraz XX wieku 
na podstawie Księgi Małżeństw. 
Podziwiać można było wystawę prac 
przygotowanych przez uczniów Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy na 
temat: „Tradycje i obyczaje naszej 
Gminy”. oraz wsłuchać się w słowa ks. 
Jana Wypiora Proboszcza Parafii św. 
Bartłomieja w Kielczy dot. Ksiąg 
Metrykalnych (XVIII-XXI wiek). Wszystkim 
zaangażowanym w przygotowania oraz 
uczestnikom dziękujemy i już dziś 
serdecznie zapraszamy na III spotkanie 

Jesteśmy rodziną
cyklu „Jesteśmy rodziną – my som familiom – wir sind 
Familie”, które odbędzie się 13 listpada br. Ostatni 
etap projektu poprzedzony będzie koncertem 
finansowanym przez Konsula Niemiec (godz.16.00 w 
Kościele Parafialnym w Kielczy). Następnie ok. godz. 
17.00 w Zabytkowej Chacie dalsze poszukiwania 
pow iązań  ku l t u r y  naszych  p r zodków  z  
współczesnością. Stowarzyszenie apeluje i zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału w tworzeniu drzew 
genealogicznych własnych rodzin. Prace można 
zgłaszać do dnia 6 listopada br. w ZSG w Kielczy lub 
w siedzibie Stowarzyszenia. Technika prac dowolna. 
Wszelkie pytania dotyczące zgłaszania prac  prosimy 
kierować pod nr tel. 518 336 244.

W związku z dużym zainteresowaniem boiskami 
Orlik 2012, Burmistrz Zawadzkiego podjął decyzję o 
wydłużeniu  godzin otwarcia obiektów przy ul. 
Powstańców Śląskich.  W sobotę Orlik czynny jest już 
od godz. 10.00.  Szczegółowy harmonogram 
otwarcia poniżej. Serdecznie zapraszamy!



OSP Zawadzkie

Są dzieła ludzkie i miejsca, które z biegiem czasu 
nabierają znaczenia, symbolu. Niewątpliwie takim 
miejscem jest dla Opolszczyzny wieś Kielcza i 
organizowany od ośmiu lat Festiwal Gaude Mater 
Polonia-Wincenty z Kielczy in memoriam. Jest 
niezwykle cenną i twórczą inicjatywą upamiętniającą 
wybitnego średniowiecznego kronikarza i  
muzykologa oraz jego dzieła. Wzorem minionych lat 
organizatorzy przygotowali ucztę dla melomanów. 
Festiwal rozpoczął 18 września się koncertem 
inauguracyjnym w kościele pw. św. Bartłomieja Ap.  
Kielczy. Artyści Orkiestry Kameralnej Filharmonii 
Opolskiej pod batutą Bogusława Dawidowa. wykonali 
utwory Mozarta, Barbera, Szostakiewicza, 
Mendelssohna-Bartholdy. Tydzień później, 25 
września w kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Zawadzkiem wystąpili artyści scen 
wrocławskich w koncercie Subito Santo. Słuchacze 
mogli wysłuchać pieśni sakralnych oraz poezji Karola 
Wojtyły w wykonaniu aktora Marcina Rogozińskiego.

VIII Festiwal Gaude Mater Polonia

Uwaga przedsiębiorcy!
Osoby fizyczne i osoby prawne, które prowadzą 

działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży 
artykułów szkolnych tj. podręczników szkolnych, 
wyposażenia szkolnego, plecaków szkolnych, stroju 
sportowego, obuwia sportowego i innych związanych 
z szeroko pojętą edukacją informujemy, iż w Gminie 
Zawadzkie ruszyła procedura przyznawania 
stypendiów szkolnych dla uczniów na r. szk. 2010/11. 
Uczniowie, którym przyznane zostaną stypendia  
będą mieli  możliwość  bezgotówkowej realizacji 
przyznanych stypendiów szkolnych w sklepach 
dysponujących szkolnym asortymentem.
Przedsiębiorców zainteresowanych ujęciem w 
wykazie sklepów realizujących w sposób 
bezgotówkowy w/w zakupów prosimy o kontakt z p. 
A. Kurowską tel. 77 46 23 122. Wniosek o dopisanie 
do listy należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą 
na adres: Urząd Miejski ul. Dębowa 13 47-120 
Zawadzkie.

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli 
o rgan izac j i  pozarządowych i  podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, działających w 
sferze zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej do 
konsultacji projektów uchwał:

1). „W sprawie szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za 
wyniki i osiągnięcia sportowe.”

2). „W sprawie zasad, trybu przyznawania, 
pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych.”

Wszelkie uwagi i propozycje do uchwał należy 
z g ł a s z a ć  z a  p o m o c ą  f o r m u l a r z a  w  
nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2011 
r. w formie elektronicznej adres urzędu: 
umig@zawadzkie.pl
Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty 
znajdują się na stronie internetowej urzędu lub 
dostępne są W Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, 
Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, 
pokój 304.

Uwaga organizacje sportowe
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Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem 
rozpoczyna drugi rok funkcjonowania w nowym 
budynku. W roku szkolnym 2011/2012 w szkole 
pracuje 28 nauczycieli uczących 19 przedmiotów 
oraz pedagog szkolny, logopeda, księgowa, referent 
ds. administracyjnych i 7 pracowników obsługi. 
Szkoła liczy 211 uczniów w 10 oddziałach. Od 1 
września br. naukę w gimnazjum rozpoczęli 
uczniowie trzech oddziałów klasy pierwszej – klasa 
sportowa, klasa ze zwiększoną liczbą godzin języka 
angielskiego i klasa z językiem niemieckim jako 
językiem mniejszości narodowej. Nauczyciele i 
społeczność uczniowska angażują się w realizację 
programów edukacyjnych z różnych dziedzin – 
wychowania fizycznego, ekologii, profilaktyki 
zdrowotnej, edukacji ekonomicznej i obywatelskiej. 
W szkole działa m. in. koło teatralne, koło 
dziennikarskie, zespół wokalno – instrumentalny i 
szkolne koło PTTK. Uczniowie klas sportowych 
odnoszą znaczące sukcesy na poziomie krajowym 
oraz wojewódzkim, nie tylko w piłce ręcznej, ale i w 
innych dziedzinach sportu.
Nasze gimnazjum jako jedyne w gminie przystąpiło 
do projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,  
współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz środków budżetu województwa 
opolskiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”. W 
imieniu Województwa Opolskiego projekt realizuje 
W o j e w ó d z k i  O ś r o d e k  D o s k o n a l e n i a  
Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. 
Partnerzy realizujący projekt to Telekomunikacja 
Polska SA, Vulcan Sp. z o.o. oraz Ogólnopolska 
Fundacja Edukacji Komputerowej OFEK. Szkoła 
otrzyma m.in. 50 notebooków, 2 wizualizery, 5 
zestawów multimedialnych (tablica interaktywna i 
projektor), infokiosk. Na terenie całego gimnazjum 
funkcjonować będzie bezprzewodowa sieć 
dostępowa. Obecnie projekt „Opolska eSzkoła” jest w 
trakcie realizacji.

Wieści z Gimnazjum

Zakończy ły  s ię  wakac je .  
Zakończył się również letni konkurs 
fotograficzny pod nazwą „Moje 
Wakac je”  -  c iekawi  ludz ie ,  
zadziwiające miejsca, niesamowite 
w y d a r z e n i a ,  k t ó r e  w a r t o  

udokumentować. Wyróżnienie w tym konkursie 
zdobyły zdjęcia Aleksandry Hurek. Zwyciężczynię 
zapraszamy po odbiór nagrody do Urzędu Miejskiego 
w Zawadzkiem, pokój 304.

Konkurs fotograficzny

Wrzesień ok. 100 turystów z OZ/PTTK „Huta 
Andrzej” w Zawadzkiem rozpoczęło jubileuszowo. 
10.09.2011 r. odbył się XXX Zlot Młodzieży Szkolnej 
„Góra Św. Anny 2011”. Trasa piesza, drużyn ze szkół 
Gminy Zawadzkie i Kolonowskie, wiodła tym razem z 
Jesionej przez Oleszkę, Żyrową, Dolinę Krowioka do 
Zajazdu „Pod Górą Chełmską” w Górze Św. Anny  
gdzie tradycyjnie ugoszczono wędrowców 
turystycznym posiłkiem. Wcześniej na metę Zlotu 
dotarli na rowerach seniorzy z Zawadzkiego i 

Młodzież na szlaku

Wrześniowe wyprawy z PTTK

W dniach 16-18.09.2011 r. odbyła się szkoleniowa 
wyprawa działaczy OZ/PTTK w Zawadzkiem. W tym 
roku bazą wypadową był DW „Halny” w Szklarskiej 
Porębie. 
Już pierwszego dnia wyruszono  w Karkonosze. W 
programie zaplanowano wjazd wyciągiem 
krzesełkowym na Szrenicę, z której podjęto 
wędrówkę kilkoma szlakami wiodącymi na metę pod 
dolna stacją wyciągu. Wieczór tego dnia 
przeznaczony był na prezentację dokonań Oddziału 
w roku 2011 i planowanie imprez na rok 2012. 
Dyskutowano też nad propozycją nowego Statutu 

Szklarska Poręba
PTTK. Kolejny dzień był nietypowy. Zaplanowano 
jednodniową wyprawę do Drezna  Stolicy 
Niemieckiej Saksonii. Co można zobaczyć w tym 
mieście wymaga osobnego opisu. Korzystając z 
autostrady, z Zawadzkiego do Drezna można dotrzeć 
w ok. 4 godziny  polecamy. W planach trzeciego dniu 
była wyprawa na Wysoki Kamień w Górach Izerskich 
oraz zwiedzanie Szklarskiej Poręby i jej okolic.
Spora ilość atrakcji, ciekawe trasy i przepiękna 
pogoda zadecydowały o tym, iż kolejna wyprawa 
turystów z Zawadzkiego była bardzo udana.

Strzelec Opolskich. Każda grupa młodzieżowa 
przeprowadziła konkurs wiedzy o regionie  wszyscy 
otrzymali nagrody. Po zwiedzeniu atrakcji Góry Św. 
Anny, już autokarami, uczestnicy Zlotu rozjechali się 
do miejsc zamieszkania. Grupa kolarzy skorzystała 
oczywiście ze swoich pojazdów. Organizatorzy 
dziękują Urzędom Miejskim Zawadzkiego i 
Kolonowskiego, Spółkom Koltram i Izostal, BS w 
Zawadzkiem oraz Księgarni p. Zientek za wsparcie w 
organizacji imprezy.

W dniu 11 września 2011 roku 
podczas Wojewódzkich Dożynek w 
Praszce k ie lczańska korona 
dożynkowa zdobyła wyróżnienie w 
kategorii koron ziarnkowych. 34 
żniwne korony oceniała komisja 
konkursowa pod przewodnictwem 
p r o f .  Te r e s y  S m o l i ń s k i e j  z  
Uniwersytetu Opolskiego. Konkurs 
odbył się w 3 kategoriach: koron 
kłosowych, ziarnkowych oraz 
p l a s t y c z n y c h .  K o r o n a  
reprezentowała także Gminę 
Zawadzkie podczas powiatowego 

Wyróżniono kielczańską koronę

Święta Chleba w Strzelcach 
Opolskich. 

Twórczynie korony dożynkowej 
z Kielczy pragną podziękować 
rolnikom za ofiarowane płody rolne 
do wykonania korony dożynkowej, 
mieszkańcom, którzy osładzali nam 
czas pracy ciastem, słodyczami i 
kawą. Podziękowania kieruję 
r ó w n i e ż  d o  B u r m i s t r z a   
Zawadzkiego za f inansowe 
wsparcie. Dzięki zaangażowaniu 
wielu osób korona po raz kolejny 
została doceniona.
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Wybory do Sejmu i Senatu
W niedzielę 9 października odbyły się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Zgodnie z ustaleniami i dla wygody wyborców w mieście i gminie utworzono 6 obwodów 

głosowania - 4 w mieście i po jednym w Kielczy i Żędowicach. Uprawnionych do głosowania z trenu naszej gminy było10.090 mieszkańców. Swoje głosy oddało 3.499 osób, 
czyli nieco ponad 34 %.

Wyniki wyborów do Sejmu na terenie Gminy Zawadzkie

Wyniki wyborów do Senatu na terenie Gminy Zawadzkie

Źródło: wybory2011.pkw.gov.pl/

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza mieszkańców 
gminy na spotkania:

7 listopada br. o godz.18 
w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem 

8 listopada br. godz. 18.00 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy

9 listopada br. godz. 18.00 
w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnym w 
Żędowicach

14 listopada br. godz. 18.00 
w budynku PSP w Zawadzkiem 

 
Tematyka spotkań: Omówienie budżetu na rok 2012.

Zaproszenie
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Kolejny historyczny sukces odnieśli zawodnicy 
Klubu Karate „Nidan” w Mistrzostwach Świata 
Karate Shotokan, które odbyły się w Chicago/USA w 
dniach 17-18.09 2011 roku. Bartłomiej Barański 
wywalczył srebrny medal w konkurencji kumite 
drużynowe juniorów wraz z kolegami z reprezentacji 
Bartoszem Głowackim Kaisho Białystok, 
Szymonem Ołowskim Kaisho Białystok i Łukaszem 
Walaszczykiem Champion Łódź).
Natalia Szponder wróciła z dwoma brązowymi 
medalami, pierwszy  wywalczyła w konkurencji 
kumite indywidualne kadetek,  drugi w konkurencji 
kumite drużynowe juniorek wraz z koleżankami: 
Bereniką Prządką Kamikaze Gryfino, Joanną 
Chwiralską Tornado Kalisz i Justyną Paczkowską 
Bodaikan Szczecin. Zarząd klubu serdecznie 
gratuluje zawodnikom, dziękuje za wytrwałość w 
okresie przygotowawczym i życzy powołań do kadry 
na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Polsce w 
dniach 26-27.11.2011 roku.

 Mistrzostwa Świata w Karate Shotokan,  
zgromadziły na starcie 350 najlepszych 
zawodników z 23 państw. Wśród nich znalazł się 19-
l e t n i  B a r t ł o m i e j  B a r a ń s k i ,  z a w o d n i k  
zawadczańskiego Klubu Karate NIDAN, który do 
domu wrócił ze srebrnym medalem, zdobytym w 
kumite drużynowym juniorów. Była to pierwsza 
impreza tej rangi z udziałem naszego zawodnika i 
zarazem bardzo udana. 

Bartłomiej wystartował w mistrzostwach w 
kategorii drużynowej i indywidualnej. Bardzo 

Mistrzowie świata
poważnie podszedłem do mistrzostw i wcześnie 

rozpocząłem przygotowania. Trenowałem 6 razy w 
tygodniu – opowiada Bartek - Warto było tyle się 
poświęcać dla medalu.  To były moje pierwsze 
mistrzostwa świata. Chciałbym w tym miejscu 
podziękować mojemu trenerowi oraz wszystkim 
osobom, którym zawdzięczam wyjazd na zawody. 

Zadowolenia ze swojego zawodnika nie kryje 
także trener Zbigniew Sworeń, twórca i jeden z 
założycieli klubu Nidan: - Jestem bardzo dumny – 
mówi - Lata naszej wspólnej pracy dały owoce. 
Sukces Bartłomieja to kolejne historyczne 
osiągnięcie karateków naszego klubu. Mamy na 
swoim koncie medale z wszystkich kruszców 
zdobyte podczas mistrzostw Polski, Pucharu Polski, 
turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Kilku naszych zawodników jest w kadrze Polski.

17 maja Bartłomiej skończył 19 lat. Karate 
trenuje od jedenastu lat. Swoją przygodę ze 
sportem rozpoczął dzięki tacie, który zaprowadził go 
na pierwszy trening. Kolejne lata wytrwałej pracy 
przyniosły efekty. W 2011 r. zdał egzaminy na 
pierwszy stopień mistrzowski - 1 dan (stopni 
mistrzowskich jest 10, choć ostatni, najwyższy 
przyznaje się praktycznie pośmiertnie, wybitnym 
postaciom światowego karate). W kadrze Polski jest 
od dwóch lat. Ma na swoim koncie wiele sukcesów 
drużynowych i indywidualnych: Mistrzostwo Polski 
Juniorów w 2009 i 2010 roku, brąz Mistrzostw Polski 
Seniorów, czy piąte miejsce w Mistrzostwach 
Europy Shotokan w 2009 roku. Jednak medal z  

C h i c a c o  c e n i  n a j b a r d z i e j .  S u k c e s  
podopiecznego nie dziwi trenera Sworenia, który 
podkreśla, że Bartek od zawsze był jednym z kilku 
najbardziej obiecujących jego zawodników. - 
Zawsze był jednym z wybijających się zawodników, 
niezwykle pracowity, pilny. Jest systematyczny i 
poważnie podchodzący do treningu i ta 
systematyczność dała efekty – mówi trener.

W październiku Bartłomiej rozpoczął studia na 
Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 
Politechniki Opolskiej. Zamierzam kontynuować 
karierę sportową. Z tym się nie kończy. Karate 
trudno porzucić. To jest moja pasja – deklaruje 
Bartek. Na pewno będę kontynuował treningi w 
moim rodzimym klubie. Świadomie wybrałem 
uczelnię w Opolu, żeby być blisko klubu i trenować w 
Zawadzkiem. Teraz moim najbliższym celem jest 
złoto w Mistrzostwa Polski, które jest biletem do 
udziału w Mistrzostwach Europy.

Choć Bartek wywalczył wicemistrzostwo świata, 
tytuł nie wiąże się z wielkimi gratyfikacjami. W 
Chicago odebrał tylko medal i dyplom. To wszystko.  
Niewielu sportowców rodem z Zawadzkiego może 
pochwalić się medalem mistrzostw świata. 

Bartek swoją wytrwałością i pilną pracą 
udowodnił, że należy do światowej czołówki. Jego 
sukces jest dowodem na to, że miejsca na podium 
podczas światowych imprez nie są zarezerwowane 
tylko dla zawodników z wielkich miast i klubów. 
Zawodnikowi gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
22.10.2011 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie  AZS Politechnika Radomska
12.11.2011 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie  KS Viret CMC Zawiercie
Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
29.10.2011 r. godz. 11.00 
II liga juniorów Stal Zawadzkie  -  Orzeł Źlinice
29.10.2011 r. godz. 16.00 
Trampkarze  Stal Zawadzkie   -  LZS Walce
05.11.2011 r. godz. 13.00 
Kl.A seniorów Stal Zawadzkie -LZS Victoria Chróścice II
11.11.2011 r. godz. 11.00 

Co, gdzie, kiedy w sporcie
II liga juniorów Stal Zawadzkie  -  LZS Sławice
Piłka nożna Boisko w Kielczy
16.10.2011 r. godz. 15.00 
Kl.B seniorów LZS Kielcza  -  LZS Kadłubiec
23.10.2011 r. godz. 11.00 
Kl.A juniorów LZS Kielcza  -  Orzeł Mokre Łany
06.11.2011 r. godz. 13.00 
Kl.B seniorów LZS Kielcza  -  LZS Olszowa
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
21.10.2011 r. godz. 18.00
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - Silesia 
Miechowice
21.10.2011 r. godz. 18.00 

III liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - UGKS 
Odra Brzeg
04.11.2011 r. godz. 18.00
 II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - Cukrownik 
Chybie
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3 
Każdy czwartek. godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji 
sezon 2011/2012 

13 października br. w sali  Urzędu Stanu Cywilnego w Zawadzkiem 
Burmistrz Mieczysław Orgacki spotkał się z dyrektorami i nauczycielami 
szkół z terenu naszej gminy. Był to moment podziękowań za wielki wysiłek 
włożony w edukację i wychowanie najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. Do ciepłych życzeń dołączyła się także Przewodnicząca i

 Beata Mańka - Kulik. W ślad 
za życzeniami i podziękowaniami dla nauczycieli poszły Nagrody 
Burmistrza, przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymały je 
Małgorzata Kozioł - Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego                           
w Żędowicach, Jadwiga Breguła – nauczyciel w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Żędowicach, Danuta Wieszołek – nauczyciel w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Kielczy oraz Jolanta Momot – dyrektor 
Przedszkola Nr2 w Zawadzkiem. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a 
wszystkim nauczycielom życzymy wytrwałości i siły w wykonywaniu 
codziennych obowiązków, a także sukcesów w realizacji tej 
odpowiedzialnej misji. Niech najlepszą nagrodą będzie radość i codzienna 
chęć nauki wśród dzieci oraz dobra pamięć i wdzięczność w sercach 
absolwentów.

Komisj  
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki

Dzień Edukacji Nardowej



Foto: Sławomir Sulecki
A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom 

30 września br. Koło Związku Emerytów i 
Rencistów i Inwalidów w Zawadzkiem zorganizowało 
spotkanie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zawadzkiem.  Po powitaniu zgromadzonych przez 
Prezes Koła - Janinę Żuchowską, zebrani przystąpili 
do obrad, podczas których przedstawiono 
sprawozdanie z działalności. Spotkanie to było 
jednocześnie zebraniem wyborczym. Ze względów 
zdrowotnych dotychczasowa Prezes zrezygnowała z 
ponownego kandydowania, a co za tym idzie 
wybrano nowe władze koła na kolejną kadencję. 
Prezesem, wybrana została Janina Sklorz, zastępcą 
został Jan Kunicki, skarbnikiem Anna Ziaja, 
sekretarzem Janina Foks, członkiem Dieter Riedel. 
Nie obyło się bez podziękowań i życzeń 
skierowanych na ręce Pani Janiny Żuchowskiej. Po 
części  sprawozdawczo-wyborczej  zebrani  
dyskutowali nad sprawami bieżącymi przy 
smacznym poczęstunku.

Nowe władze

Tradycją stały się już spotkania członków 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Klub 
Seniora” w Zawadzkiem. Spotkanie przy kawie, 
ciasteczkach i wspaniałej kolacji odbyło się w Domu 
Kultury w Zawadzkiem. Była to również okazja do 
podzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz do 
podsumowania całorocznej działalności. Klub 
zrzesza emerytów z Zawadzkiego, Żędowic i 
Kolonowskiego. Zarząd Klubu Seniora stara się 
pozyskiwać sponsorów, tak aby móc dofinansować 
swoim członkom koszty związane z organizowanymi 
wyjazdami. Chętnych do uczestnictwa stale 
przybywa.

Klub seniora

„Ludzie odchodzą, ale pozostawiają po sobie ślad 
w naszych sercach…”

Wyrazy głębokiego współczucia 
księdzu Janowi Wypiorowi 
 z powodu śmierci OJCA

składają
Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Zawadzkiem

Pani
Elżbiecie Raczkowskiej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci ojca

składa Zarząd Oddziału ZNP w Zawadzkiem.

Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 51m2,Zawadzkie, tel. 510869906

Ogłoszenie

26 września w Zespole Szkolno 
Gimnazjalnym w Kielczy miał miejsce 
Dzień Języków Obcych. Zapowiadał się 
wyjątkowo stresująco, uczniów bowiem 
czekał egzamin z języków obcych. 
Zanim nadeszła ta z niepokojem 
wyczek iwana  chwi la ,  ma luchy  
zaprezentowały starszym swoje 
umiejętności językowe i aktorskie. W 
swoim przedstawieniu, odegranym w 
języku niemieckim, ukazały, że nawet 
księżniczki w wyborze kandydata 
kierują się znajomością języków 

Dzień Języków Obcych
Wreszcie nastąpił moment, który o 

dreszcze przyprawiał ich starszych 
kolegów i koleżanki – egzamin z języka. 
Musiał być zdany śpiewająco, bowiem 
miał formę karaoke. Wszyscy spisali się 
świetnie, a na kolana powalił widzów 
występ szóstoklasistów, trudnych do 
rozpoznania w barwnych perukach, 
szalejących z gitarami i innymi  
instrumentami.                                IZA 

PTTK „Huta Andrzej” zaprasza
W dniu 26 listopada odbędzie się Rajd Andrzejkowy 
“Andrzejki 2011”

Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram selektywnej zbiórki 

odpadów  komunalnych.

Zbiórka odpadów Data

 18 listopada

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 7 listopada
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Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji

(pozw. Wojewody Śl. Nr ŚR/I/66200/68/1/08)

Stacja demontażu pojazdów

42-772 Skrzydłowice   ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444
kom. 605.272 666,   603.363 638

info@demontaz.com
(niesprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)

Zawadzkie Pludry

Skrzydłowice

16 września 90. urodziny obchodziła pani Róża 
Guzy. U dniu urodzin Jubilatkę odwiedził Burmistrz 
Zawadzkiego Mieczysław Orgacki oraz w 
zastępstwie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem Maria Jureczko. Jubilatka ma 2 dzieci,  
które wychowywała sama, gdyż mąż nie wrócił z 
frontu. Ostatnią informację jaką od męża otrzymała 
był list, w którym pisze „…jadę na Wschód, i że jest 
niedaleko Łomży”, i tutaj kontakt się urwał, mąż był 
łącznikiem. Jest babcią 5 wnuków i 3 prawnuków. 
Zaczęła pracować już mając 13 lat. Początkowo była 
to praca w sklepie, a kiedy zaczęły się przyjęcia 
kobiet do miejscowej huty zaczęła tam pracować. 
Ponad 30 lat przepracowała w Hucie. Była to dla 
kobiety praca ciężka, praca na trzy zmiany, praca na 
strugarce, w akordzie na matrycowni. Relaksowała 
się pracując w ogrodzie, uwielbiała zbierać jagody, a 
jej pasją było krawiectwo. Całe swoje życie 
poświęciła jednak wychowaniu dzieciom. Życie jej nie 
rozpieszczało, a pomimo tego jest bardzo pogodną, 
uśmiechniętą osobą. Najlepiej czuje się wtedy, gdy 
jest otoczona życzliwymi, kochającymi ludźmi. 
Jubilatce jeszcze raz gratulujemy i składamy 
najserdeczniejsze życzenia!

Dostojna Jubilatka

Rozpoczął się okres grzewczy. 
Pogotowie Kominiarskie przypomina o 
czyszczeniu i okresowej kontroli 
p r z e w o d ó w  k o m i n o w y c h .  
Nieprawidłowe działanie kominów 
d y m o w y c h ,  s p a l i n o w y c h  o r a z  
wentylacyjnych w mieszkaniach                         

i budynkach to sytuacje, które mogą przydarzyć się 
każdemu. Aby chronić nasze życie i zdrowie przed 
zaczadzeniem, zatruciem tlenkiem węgla, polecamy 
korzystanie z usług kominiarskich. O nasze 
b e z p i e c z e ń s t w o  p o w i n n i  d b a ć  w y s o c e  
wykwalifikowani specjaliści. Polecamy Mistrzów 
Kominiarskich zarejestrowanych w Pogotowiu 
Kominiarskim, to sprawdzeni profesjonaliści. Polegaj 
na prawdziwych kominiarzach. Jednym z nich jest 
Aleksander Uliczka, kontakt telefoniczny 600294330 
lub 34 3438057.

Milczący morderca

Tradycyjnie już nasze zawadczańskie Liceum 
Ogólnokształcące wzięło udział w Konkursie 
Historycznym „Historia Bliska”. Była to już XV edycja 
zawodów organizowanych przez Ośrodek „Karta”. 
Szkoła wzięła w nim udział po raz dziewiąty. 
Przesłane zostały dwie prace konkursowe, z których 
jedna została wyróżniona. Była to praca „Ziarenko 
życia w chaosie wojny” Darii Laskowskiej, Mileny 
Kołodziej i Marty Bury. Jest to fascynująca historia 
jednej z mieszkanek Zawadzkiego, urodzonej przez 
polską robotnicę przymusową w Niemczech. Dzieje 
dziecka, któremu odebrano naturalną matkę, 
spędzającego najmłodsze lata w sierocińcach. 
Jednocześnie jest to historia z ciepłym happy endem  
o ludzkiej dobroci, o umiejętności przełamania 
wojennej traumy przez całe społeczeństwo, zdolne 
do zaopiekowania się polską sierotą z Niemiec.  O 
pięknych uczuciach i o poszukiwaniu prawdy o sobie 
przez dojrzałą kobietę i..., o jej odnalezieniu! 
Zaginiona matka i utracone dziecko spotkały się! I jest 
to opowieść o życiowym sukcesie dziecka, które u 
progu życia miało małe szanse na spełnienie. Co 
ciekawe i druga, nie nagrodzona praca (napisana 
bardzo dobrze), opowiadała historię w tym samym 
duchu, równie, choć inaczej dramatyczną, ale też o 
przełamaniu wojennego fatum. Nagrodzone 
dziewczyny wzięły udział w zwyczajowej już, 
uroczystej gali laureatów w Sali Złotej Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Dodatkową nagrodą jest 
udział w młodzieżowym seminarium polsko - 
rosyjskim organizowanym w dniach 8 - 14 

Historia bliska - wyróżnienie dla naszych uczennic
października. Spotkanie polskich laureatów 

„Histor i i  Bl iskiej”  i  konkursu rosyjskiego 
organizowanego przez stowarzyszenie „Memoriał”, 
poświęcone będzie trudnym tematom w stosunkach 
Polski i Rosji. 

Gratulujemy uczestniczkom: Darii Laskowskiej, 
Milenie Kołodziej, Marcie Bury oraz panu 
Arkadiuszowi Baronowi pod którego czujnym okiem 
praca została przygotowana. 

Nasi seniorzy z koła Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów aktywnie działają w swoim środowisku. 
Nuda, stagnacja to nie dla nas! Dzięki dotacji z 
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem zorganizowano w 
tym roku cztery jednodniowe wycieczki do 
Wambierzyc i Kudowy, do tajemniczego zamku w 
Książu i pięknie odrestaurowanego Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. W lipcu 
zobaczyliśmy naszą Opolska Nysę i malownicze 
kamieniczki nyskiego rynku, wspaniałe 
Muzeum Archikatedralne, stary kościół w 
Paczkowie, w środku którego znajduje się 
studnia, służąca kiedyś obrońcom miasta. 
Mimo braku pogody wszystkim dopisywały 
humory. Ostatnią wycieczkę w miesiącu 
wrześniu zorganizowaliśmy do Brzegu. 
Zwiedziliśmy Zamek Piastów Śląskich 
zwany „Śląskim Wawelem”, piękną 
Starówkę. Ostatnim elementem wyprawy 
były Bierkowice-Muzeum Wsi opolskiej. Grill 
w Turawie na jeziorem zakończył się 
wycieczkę. Od początku roku odbyło się 
również wiele spotkań przy kawie i herbacie 
połączone ze wspólnym śpiewaniem. Miło i 
przyjemnie upłynął czas. Przez cały sezon 
jesienno-zimowy wyjeżdżaliśmy raz w 
miesiącu do parku Wodnego w tarnowskich 
górach. Dwie godziny pobytu, jaccuzi i inne 
wodne atrakcje, dodają sił i wigoru naszym 

Emeryci zawsze uśmiechnięci
emerytom. Chcie l ibyśmy od l is topada 

kontynuować te wyjazdy. Zaczynamy 15 listopada. 
Amy nadzieję, że pan Burmistrz nie zapomni o nas w 
przyszłym roku. Jesteśmy otwarci na wszelkie 
propozycje. Nasze biuro nadal mieści się w Ośrodku 
Pomocy społecznej w Zawadzkiem (wejście od 
strony Pogotowia ratunkowego0. Dyżurujemy w 
każda środę od godziny 10.00 do godziny 12.00
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W związku ze zbliżającym się dniem Święta 
Zmarłych, przypominamy o zmianie organizacji ruchu 
na parkingu przed cmentarzem w Zawadzkiem oraz 
prosimy o szczególną w tym dniu ostrożność w 
okolicach cmentarzy.

Uwaga mieszkańcy



Kącik kucharski
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Rady babuni

APTEKI DYŻURUJĄ

listopad

“Pod Słońcem”

“Flos”
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“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”
“Flos”
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“Pod Ratuszem”
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“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”

31

“Awos”

“Pod Ratuszem”

KAWAŁKI MYDŁA TOALETOWEGO składano 
dawniej do puszki czy miseczki. Kiedy uzbierała się 
spora porcja, gospodyni zawiązywała je w kawałek 
gazy i zanurzała na chwilę we wrzątku. Miękką masę 
ugniatała w kulkę i wkładała na kilka sekund do 
zimnej wody. Po zdjęciu gazy różnokolorowa kula 
służyła do mycia rąk, aż do ostatniego kawałka, który 
składało się do puszki lub miseczki... i tak w kółko. W 
wersji unowocześnionej: zebrane kawałki mydła 
toaletowego włożyć do nylonowej siateczki (w której 
kupuje się włoszczyznę) i zanurzyć we wrzątku. Po 
zmiękczeniu uformować kulę, zawiązać silnie supełki 
z obu stron siateczki, przycinając końce. Siateczka 
doskonale szoruje ręce, nie gorzej od zwykłej 
szczotki do paznokci. Ciepłą wodę, w której 
zanurzone było mydło, zużyć do zmycia podłogi w 
łazience czy kuchni

................................

ABY USUNĄĆ Z SZAFY ZAPACH STĘCHLIZNY 
CZY WILGOCI, na spodeczkach układano, w kilku 
miejscach jej wnętrza goździki lub owoce świeżej 
pigwy albo stawiano kubek wrzącego mleka. 

................................

SZUFLADY W SZAFIE CZY KOMODZIE, które 
trudno się otwierają, wystarczy potrzeć od spodu 
suchym mydłem lub kawałkiem świecy. 

................................

KUCHENNE ZAPACHY - nawet najbardziej przykre - 
pochłoną ugotowane w małej ilości wody następujące 
zioła i przyprawy: mięta, pieprz, goździki i majeranek. 
Po zawrzeniu pod przykryciem należy je następnie 
gotować odkryte na małym ogniu. Również skórka z 
cytryny czy pomarańczy spalona na blasze lub 
ruszcie piekarnika zabija zapach smażeniny. Inny 
sposób - to gotowanie octu w odkrytym rondelku, aż 
do całkowitego wyparowania. 

................................

ZAPACH ŚWIEŻEGO WAPNA I FARBY po remoncie 
zniknie, jeśli postawimy w pomieszczeniu wiaderko z 
wodą, do której wrzucono pokrajane w talarki 1-2 
cebule. 

Sudoku

Prawidłowe rozwiązania należy przekazać do Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem, pokój 105 w terminie do 
20 pażdziernika  br. Nagrody czekają.

Na wesoło
Kubuś mówi do prosiaczka: 
- Wiem co się z Tobą stanie, gdy dorośniesz. 
- A co czytałeś mój horoskop? 
- Nie, książkę kucharską...

................................
W restauracji.
-Panie kelner! W mojej zupie pływa aparat 
słuchowy!
-Że co proszę?

................................
Gość po przeczytaniu jadłospisu pyta kelnera: 
- Czym różni się befsztyk dwa razy droższy od tego 
drugiego? 
- Droższy łatwiej się kroi. 
- Jest bardziej miękki? 
- Nie. Podajemy do niego ostry nóż.

----

grudzień
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“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”
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“Pod Ratuszem”
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“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

Warzywne wywary najlepiej smakują jesienią. 
Gdy na dworze robi się zimno, nic tak bardzo nie 
poprawi nam nastroju, jak talerz ciepłego, 
pożywnego bulionu. Zupę przygotować można na 
wiele sposobów. Poniżej prezentujemy nasze 
propozycje. Życzymy smacznego!

Cebulowy przysmak
Składniki: 20 dag cebuli, 2 kostki rosołowe, 10 dag 
sera żółtego, 5 dag masła, łyżka mąki, 6 kromek 
bagietki, 1 ząbek czosnku, sól, pieprz, zioła 
prowansalskie

Wykonanie: Cebulę drobno posiekać, podsmażyć 
lekko na maśle. Dodać czosnek. Wszystko oprószyć 
lekko mąką. Kostki rosołowe rozpuścić w gorącej 
wodzie. Wrzucić cebulę i czosnek. Przyprawić solą, 
pieprzem i ziołami prowansalskimi. Całość gotować 
około 20 minut. W tym czasie należy przygotować 
bagietki – posmarować je masłem i włożyć do 
rozgrzanego piekarnika na około 10 minut. Gotową 
zupę przelać do żaroodpornego naczynia, włożyć 
chrupiące grzanki, wszystko posypać startym na 
grubych oczkach serem. Zapiec w piekarniku.

Słoneczna zupa z cukinii
Składniki: 2 duże cukinie, cytryna, 4 łyżeczki oliwy z 
oliwek, 2 kostki rosołowe, 1 łyżeczka kurkumy, 100 g 
ryżu, sól, pieprz

Wykonanie: Obrane ze skórki cukinie kroimy w 
drobną kostkę. Przekładamy do garnka, dodajemy 
trochę soku z cytryny, oliwę, kurkumę, sól, pieprz. 
Całość dusimy do czasu aż cukinia nieco zmięknie. 
Następnie zalewamy wszystko wywarem 
sporządzonym z kostek rosołowych (ok. 2 litry) 
Dodajemy ryż. Wszystko gotujemy około 15-20 
minut.

Delikatny krupnik
Składniki: 2 kostki rosołowe, 3 duże ziemniaki, 
kawałeczek kapusty włoskiej, 1 por, 5 czubatych 
łyżek kaszy jęczmiennej, natka pietruszki lub 
koperek, vegeta

Wykonanie: Przygotować bulion warzywny z kostek 
rosołowych. Dodać kaszę, pokrojony w talarki por, 
drobno posiekaną kapustę oraz ziemniaki. Wszystko 
doprawić vegetą do smaku. Gotować około 30 minut. 
Gotową zupę posypać zieleniną.

Pikantna zupa serowa
Składniki: 2 szklanki rosołu z kostki, pół szklanki 
mleka, 2 serki topione gouda, łyżka masła, sól, 
pieprz, ostra papryka, 2 ciabatki lub groszek 
ptysiowy.

Wykonanie: Do gotowego bulionu dodać mleko oraz 
serki topione. Wszystko gotujemy na małym ogniu, 
delikatnie mieszając, do czasu aż serki całkowicie się 
rozpuszczą. Gdy zupa zrobi się gęsta, przyprawiamy 
ją solą i pieprzem i ostrą papryką. Chwilę przed 
podaniem posypujemy wszystko pokruszoną 
grzanką, zarumienioną wcześniej na maśle.
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Sport w Krajobrazach
Piłka nożna Skat

Piłka ręczna

Tenis sołowy

Mistrzostwa sekcji skata MOKSiR Zawadzkie

Rozpoczęła się kolejna edycja mistrzostw sekcji 
skata na sezon 2011/2012. Rozegrano już 4 turnieje. 
Czołówka przedstawia się następująco:

1. Tomasz Świerzy     MOKSiR Zawadzkie  7037 pkt
2. Marcin Szymski     Victoria Chróścice     6851 pkt
3. Jerzy Kandziora     DOKiS Dobrodzień    6693 pkt
4. Zygmunt Dzierżawa Unia Kolonowskie      6357 pkt.
5. Antoni Świtała           MOKSiR Zawadzkie  6129 pkt

Turnieje odbywają się w każdy czwartek o godz. 
17.30 w Domu Kultury w Zawadzkiem ul. Dworcowa 3

Drużyna MOKSiR-u Zawadzkie po punkty 
pojechała do Żor. W składzie zabrakło Antoniego 
Świtały, którego zastąpił dobrze spisujący się 
turniejach sekcyjnych Tomasz Świerzy. Był to jego 
debiut, który niestety nie wypadł dobrze. Specyfika 
gry w rozgrywkach ligowych jest zupełnie inna. 
Przegrał w 4 seriach 14 gier co spowodowało, że 
drużyna zdobyła o 2 duże punkty mniej. Pozostała 
trójka zawodników zagrała na swoim normalnym 
poziomie i w sumie drużyna z 12 punktami zajęła 2 
miejsce w swojej grupie. Punkty dla drużyny zdobyli: 
Jan Mikołajczyk 4167, Leopold Dybowski 3031, Józef 
Ludwig 2447 oraz Tomasz Świerzy 2254. Dzięki 
zdobytym punktom drużyna zbliżyła się do czołówki 
tracąc do lidera tylko 2 punkty. Szansy awansu do I 
ligi muszą szukać w ostatniej kolejce, która odbędzie 
się 23.10.2011 w Zawadzkiem. Tabela po 5 kolejkach 
przedstawia się następująco:

Zadecyduje ostatnia kolejka

  1. Grin Siemianowice Śl. 61 59350
  2. SK Barbara Chorzów II 61 59231
  3. Silesia Tarnowskie Góry 60 58383
  4. MOKSiR Zawadzkie 59 58982
  5. Wisus Żory 59 54994
  6. S.C Strażak Głożyny 58 56738
  7. Jubilat Jastrzębie II 56 56512
  8. WOKiR Połomia 55 59580
  9. Ramsch Chrzowice 55 54473
10. KS Łabędy Gliwice  II 52 56467
11. KWK Wujek Katowice 52 55394
12. U Jana Tychy 52 53683
13. Nitron Krupski Młyn 50 54177
14. Sokół Imielin 48 52214
15. Walet Pawłowice 47 55664
16. Piast Leszczyny 47 54370
17. Guido Zabrze 46 53487
18. Orkan KS Kamionka 46 52264
19. Dąbki Mościska 40 49139
20. LKS Jedność 32 Przyszowice 36 47482

Wyraźna poprawa
W ostatnim numerze Krajobrazów podaliśmy 

wynik z Groszmalem Opole 2:3 dla przeciwników. 
Wydział gier zweryfikował go jednak jako vo dla 
Groszmalu. Powód niezapłacenie za 3 żółtą kartkę 
dla Daniela Nowaka. Całe szczęście, że tego meczu 
nie wygrali, bo stracili by punkty. Następne 3 mecze to 
same zwycięstwa. Najpierw u siebie pokonali KS 
Górażdże 3:0, na wyjeździe LZS Skorogoszcz 2:1 
oraz u siebie Orzeł Źlinice II 4:2. Ostatni rozegrany 
mecz to wyjazd do LZS Gazownika Wawelno. 
Spotkanie zakończyło się pomimo gospodarskiego 
sędziowania pewnym zwycięstwem naszej drużyny 
4:0. Tabela po 9 kolejkach przedstawia się 
następująco:
1. KS Otmęt Krapkowice
2  SKS Piast Strzelce Op. II
3. SSKS Stal Zawadzkie
4. LKS Jedność Rozmierka
5. KS Górażdże
6. LZS Naprzód Jemielnica
7. LZS Gazownik Wawelno
8. Groszmal Opole
9. LZS Chrząstowice
10. Orzeł Źlinice II
11. LZS Skorogoszcz
12. Victoria Chróścice II
13. MKS Sokół Niemodlin
14. LZS Pogoń Łosiów
15. LZS Przysiecz
16. LKS Victoria Żyrowa

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

25
24
21
16
16
15
14
12
12
10
9
8
7
7
6
4

41:8
24:8
23:14
31:16  
21:16
28:19
15:17
13:14
17:16
23:25
18:39
10:2
15:24
16:25
15:32
9:26

Wyniki i tabele
W klasie B nieźle radzi sobie drużyna LZS Kielcza. 

W rozegranych 5 meczach nie doznała porażki, choć 
jedno zwycięstwo odnieśli przy zielonym stoliku. 
Przegrany mecz z LZS Zimna Wódka został 
zweryfikowany jako 3:0. Stracili punkty na wyjeździe 
z LZS Stary Ujazd remisując 3:3. Pokonali na 
własnym boisku Błękitnych Jaryszów 2:0. W ostatnim 
rozegranym meczu z LZS Poręba odnieśli wyraźne 
zwycięstwo 4:0. 

1. LKS Naprzód Kielcza
2  LZS Jaryszów
3. LZS Stary Ujazd
4. LZS Kadłubiec
5. LZS Poręba
6. LKS Plon Błotnica Strzelecka
7. LZS Zimna Wódka
8. LKS Rzemiosło Dziewkowice
9. LZS Olszowa
10. LZS Piotrówka II
11. LZS Zalesie Śl.

6
6
6
6
5
5
6
6
5
5
5

16
15
14
9
9
7
4
4
4
3
1

16:3
35:8
21:9
17:8
13:12
21:12
4:22
12:25
11:27
17:23
7:25

W II lidze juniorów drużyna Stali Zawadzkie w 
ostatnich meczach uzyskała następujące wyniki: 
najpierw pokonała na wyjeździe drużynę Unii 
Krapkowice 2:0, w meczu u siebie pokonali Tor 
Dobrzeń Wielki 3:2. Wkolejnym wyjazdowym 

1. Tor Dobrzeń Wielki
2  LKS Jedność Rozmierka
3. LKS Victoria Żyrowa
4. LZS Swornica Czarnowąsy
5. ULKS Orzeł Źlinice
6. Stal Zawadzkie
7. KS Unia Kolonowskie
8. LZS Olimpia Lewin Brzeski
9. LZS Śląsk Łubniany
10. LKS Adamietz Kadłub
11. LZS Kadłubiec
12. LZS Mechnice
13. Unia Krapkowice
14. LZS Sławice

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

18
16
13
13
13
13
13
11
9
9
9
4
0
0

40:9
28:18
18:7
22:12
16:8
20:17
16:13
22:17
17:19
21:24
16:30
22:24
7:19
7:55

Występująca w Kl.A juniorów drużyna LZS nie 
splamiła do tej pory zdobyciem przynajmniej 1 
punktu. W rozegranych do tej pory meczach uległa 
Plonowi Błotnica 0:3 (vo), Naprzodowi Niezdrowice 
0:12 oraz LZS Piotrówka 23:1. Tabela po 5 kolejkach 
przedstawia się następująco:

1. LZS Piotrówka
2  Orzeł Mokre Łany
3. Zieloni Spórok
4. Naprzód Jemielnica
5. Naprzód Niezdrowice
6. Błękitni Jaryszów
7. Plon Błotnica
8. Błękitni Rozmierz
9. LZS Kielcza

4
4
5
5
4
5
4
5
4

12
12
9
8
7
7
3
0
0

37:4
18:7
26:19
19:11
17:4
12:19
5:13
3:21
5:44

Ostatnią drużyną wystepującą w rozgrywkach z 
naszej gminy są trampkarze Stali Zawadzkie. Po 
dotkliwej porażce z liderem MKS Gogolin 0:5 w 
następnych spotkaniach uzyskała następujące 
wyniki: W 2 kolejce ulegli u siebie LZS Racławiczki 
0:1. Pierwsze punkty zdobyli z LZS Stradunia 
remisując na wyjeździe 3:3. Pierwsze zwycięstwo 
zaliczyli w 4 kolejce zwyciężając u siebie LZS 
Obrowiec 2:0. Kolejny remis z Naprzodem Jemielnica 
2:2 Wysokie zwycięstwo odnieśli z drużyną 
Rzemiosła Dziewkowice 12:0. W 7 kolejce doznali 
porażki z KS Chorula 2:3. Tabela po 7 kolejkach 
przedstawia się następująco:

1. MKS Gogolin
2. Koksownik Zdzieszowice
3. LZS Obrowiec
4. Otmęt Krapkowice
5. KS Chorula
6. LZS Walce
7. LZS Stradunia
8. Stal Zawadzkie
9. Naprzód Jemielnica
10. LZS Racławiczki
11. Unia Krapkowice
12. Rzemiosło Dziewkowice

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

21
18
15
15
11
10
9
8
7
7
0
0

39:5
41:8
37:12
25:21
14:17
31:28
22:20
21:14
38:25
7:17
4:49
7:70

spotkaniu zremisowali z LZS Śląsk Łubiany 2:2 by 
w ostatnim meczu u siebie pokonać LZS Mechnice 
3:1. Tabela po 6 kolejkach.     

Cudów nie było

Rozpoczęły się rozgrywki w I lidze piłki ręcznej. 
Nasza drużyna rozegrała 3 spotkania, które 
zakończyły się wysokimi porażkami. Inauguracyjne 
spotkanie odbyło się w Opolu. Przeciwnikiem była 
drużyna Gwardii Opole w której gra 2 zawodników 
grających w ostatnim sezonie w Zawadzkiem 
(P.Swat, Ł.Romantowski,). Tylko początek spotkania 
był w miarę wyrównany, jednak im dalej w „las” tym 
było gorzej. Końcowy rezultat 22:35 (10:17). W 
drugim meczu ASPR Zawadzkie podejmowała u 
siebie Olimpię Piekary w której gra były zawodnik 
ASPR Daniel Skowroński. Również i ten mecz 
zakończył się wyraźna porażką naszej drużyny 27:37 
(11:17). Kolejny mecz odbył się w Piotrkowie 
Trybunalskim. Przeciwnikiem był spadkowicz z 
ekstraklasy Piotrkowianin. Nie dał żadnych szans 
naszej drużynie wygrywając 36:18 (8:18). Nie jest 
więc wesoło. Drużyna nie składa broni. Czynione są 
starania by wzmocnić skład. Wyraźnie brakuje w 
drużynie zawodnika, który byłby zagrożeniem z 
drugiej linii. Kolejne mecze pokażą czy drużyna ma 
szansę by uratować byt. Tabela po 3 kolejkach 
przedstawia się następująco:

1. KS Czuwaj Przemyśl
2. MKS Piotrkowianin Piotrków T.
3. KSSPR Końskie
4. KS Gwardia Opole
5. GKS Olimpia Piekary Śl.
6. ŚKPR Świdnica
7. KPR Ostrovia Ostrrów Wlkp.

3
3
3
3
3
3
3

6
5
5
5
4
4
4

113:97
101:78 
96:82
89:65
98:80
79:80
90:92

Wisła Płock najlepsza

W dniach 17-18 września w halach Pawonkowa, 
Kolonowskiego i Zawadzkiego został rozegrany IV 
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej juniorów 
młodszych pod nazwą „Sławomir Szmal zaprasza”. 
W turnieju zgodnie z zapowiedzią wzięło udział 12 
drużyn. W sobotnich eliminacjach nasza drużyna  
uległa Kusemu Karków 12:15, zwyciężyła w 
spotkaniu z Velke Bystrice 26:8 i zremisowała z Vive 
Kielce 19:19 i zajęła 2 miejsce w grupie, które 
umożliwiło jej w niedzielnych grach walkę o 3 miejsce, 
co w pełni wykorzystała wygrywając z Zagłębiem 
Lubin 20:15 oraz CHKS Łódź 17:15. W grupie 
finałowej najlepsza okazała się drużyna Wisły Płock 
wyprzedzając UMKS Chrzanów oraz Kusego 
Kraków. Najskuteczniejszym zawodnikiem został 
Michał Napierała (KSSPR Końskie) strzelec 35 
bramek, najlepszym zawodnikiem uznano Mateusza 
Piechowskiego (Wisła Płock), najlepszym 
bramkarzem Rafała Ostrowskiego (Kusy Kraków). 
Wyróżniono też najlepszego zawodnika drużyny 
gospodarzy, którym został Maciej Grabowski. 
Najsympatyczniejszym trenerem został Leszek 
Wójcik (UMKS Chrzanów).

Rozpoczęły się rozgrywki w II lidze kobiet oraz III 
lidze mężczyzn. Nasze młode zawodniczki w 4 
rozegranych spotkaniach zdobyły 6 punktów. 
Zwycięstwa odniosły z LKS Lesznianka Lesznz 
Górna 6:4, z AKS Mikołów 9:1 oraz Halembianką 
Ruda Śl. 9:1. Jedynej porażki doznały w wyjazdowym 
meczu z ULKTS Pszczyna 3:7. Drużyna mężczyzn 
rozegrała 2 spotkania. Wygrała u siebie po zaciętym 
spotkaniu z LUKS-em Mańkowice 8:6 oraz doznała 
porażki w wyjazdowym meczu z UKS Dalachów 3:8. 
Tabele przedstawiają się następująco:

Wystartowali

II liga kobiet:
  1. RKS Cukrownik Chybie
  2. MKS Cieszko Cieszyn
  3. LZS Victoria Chróścice
  4. AZS PWSZ Nysa II
  5. AZS Politechnika Gliwice
  6. Silesia Miechowice
  7. KTS MOKSiR Zawadzkie
  8. ULKTS Pszczyna
  9. KTS Lędziny
10. MKS Skarbek Tarnowskie Góry
11. UKS Dalachów
12. LKS 45 Bujaków Mikołów
13. Halembianka Ruda Śl.
14. LKS Lesznianka Leszna G.
15  AKS Mikołów
16. MKS Siemianowice

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8
8
8
8
8
8
6
4
2
2
2
0
0
0
0
0

38:2
36:4
35:5
34:6
33:7
29:11
27:13 
21:19
16:24
12:28
10:30
  8:32
7:33
  6:34
5:35
  3:37  

III liga mężczyzn
1. AZS PWSZ Nysa II
2. UKS Dalachów
3. SKS LUKS Nysa II
4. UGKS Odra Brzeg
5. KS Lellek Sławice
6. KTS MOKSiR Zawadzkie
7. LUKS Mańkowice
8. LUKS MGOKSiR Korfantów II
9. MKS Sokół Niemodlin
10. LZS Kujakowice

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
3
3
2
2
1
1
0
0

16:0
16:5
15:10
15:12
14:14
11:14
13:15
7:15
7:16
3:16  

Franciszek Świtała

8. KS ViretCMC Zawiercie
9. AZS AWF Biała Podlaska
10. AZS Politechnika Radomska
11. MTS Chrzanów
12. ASPR Zawadzkie

3
3
3
3
3

2
1
0
0
0

100:96
67:83
79:93
88:113
67:108
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Na ludową nutęNa ludową nutę

W pierwszy weekend października w Zawadzkiem odbył się III Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych „Na ludową nutę”. Głównym 
organizatorem imprezy była Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”. W czasie dwudniowej imprezy na scenie w Hali Sportowej wystąpiło prawie 300 artystów  
z 7 gmin obszaru LGD: Chrząstowic, Ozimka, Dobrodzienia, Turawy, Kolonowskiego, Zębowic i Zawadzkiego.

Naszą gminę reprezentował ludowy zespół dziecięcy Żędowianie oraz zespół sygnalistów Waltornia działający przy Nadleśnictwie Zawadzkie. Założeniem 
przeglądu jest promowanie naszych lokalnych tradycji, obrzędów, przyśpiewek oraz zwyczajów, a także integracja mieszkańców z obszary LGD. Tak więc na scenie 
można było zobaczyć nie tylko śląskie tańce i usłyszeć znane przyśpiewki. W zachwyt wprowadził koncert na instrumencie Fletnia Pana, a w leśne knieje przenieśli 
widownię sygnaliści z zespołu Waltornia. Były scenki nawiązujące do tradycji „szkubania pierza” i obchodów nocy świętojańskiej. Widzowie poznali także historię 
sporu w Spóroku. W tym miejscu należą się słowa podziękowania dla pani prezes LGD Anny Golec, za zorganizowanie przeglądu, promującego osoby, które chcą 
uchronić od zapomnienia „ludowość” naszego regionu, uroki dawnej wsi polskiej, bogactwo kultury i tradycji.

Przegląd zachwycił różnorodnością i pomysłowością. Szkoda tylko, że nie dopisała zawadczańska publiczność.  


