
Sport w Krajobrazach

Droga przed remontem Droga po remoncie

Wiata w ¯êdowicach Altana w Kielczy

W dniu 25 listopada 2013 r. odby³a siê XXXVII Sesja 
Rady Miejskiej, której g³ównym tematem by³o 
uchwalenie stawek podatków i op³at lokalnych. 
Podjêta uchwa³a (14 g³osów „za”) ustali³a stawki 
podatków i op³at lokalnych na rok 2014. Zgodnie z 
ustaw¹ z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
op³atach lokalnych rada gminy posiada kompetencje 
do ustalania wysokoœci stawek podatku od 
nieruchomoœci, z tym, ¿e podatek nie mo¿e 
przekroczyæ stawek okreœlonych corocznie w 
obwieszczeniu Ministra Finansów. Minister 
Finansów dokonuje przeliczenia i og³oszenia 
górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at 
lokalnych na nastêpny rok podatkowy w stopniu 
odpowiadaj¹cym wskaŸnikowi cen towarów i us³ug 
konsumpcyjnych w okresie I pó³rocza roku, w którym 
stawki ulegaj¹ zmianie, w stosunku do 
analogicznego okresu poprzedniego. Zaplanowany 
wzrost stawek op³at na terenie Gminy Zawadzkie (w 
granicach  0,9 % do 1%) spowoduje zwiêkszenie 
dochodów bie¿¹cych bud¿etu miasta w celu 
realizacji zadañ bie¿¹cych. Zgodnie z nowelizacj¹ 
ustawy o finansach publicznych wydatki bie¿¹ce 
mog¹ byæ pokryte tylko i wy³¹cznie z bie¿¹cych 
dochodów. Podatki lokalne to jedno z g³ównych 
Ÿróde³ finansowania zadañ w³asnych. 
Na Sesji radni podjêli równie¿ uchwa³y: 
- w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVII/217/12 Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia  27 grudnia 2012 r. w 
sprawie uchwa³y bud¿etowej na 2013 r. – zmiany 
dotycz¹ wydatków bie¿¹cych,  wydatków 
maj¹tkowych i dochodów bie¿¹cych (14 g³osów 
„za”);
- w sprawie opùaty targowej – od 1 stycznia 2008 r. r. 
obowiàzywaùa stawka opùaty targowej w wysokoúci 3 
zù za m2 , jednak z uwagi na koniecznoúã poprawy 
warunków na targowisku zarówno dla handlujàcych, 
jak teý dla kupujàcych zostanie wykonane 
odwodnienie targowiska w celu likwidacji zastoin 
wodnych. W zwiàzku z powyýszym zostaùa 
przedstawiona propozycja opùaty w wysokoúci 3,50 
zù za m2. Stawka ta zostaùa przyjæta jednogùoúnie i od 
1 stycznia 2014 roku wynosiã bædzie 3,50 zù za m2;
- w sprawie przyjêcia Gminnego Programu 
Prof i laktyki  i  Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie 
na rok 2014 - celem i potrzeb¹ podjêcia uchwa³y jest 
kontynuacja przez Gminê Zawadzkie realizacji 
szeregu dzia³añ maj¹cym przeciwdzia³aæ 
alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz innym 
zjawiskom patologicznym. Potrzeba podjêcia 

uchwa³y podyktowana jest równie¿ realizacj¹ 
gminnej strategii rozwi¹zywania problemów 
spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem 
programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i 
rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych, 
których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka (uchwa³a zosta³a podjêta 
jednog³oœnie);
- w sprawie przyjêcia Programu Wspó³pracy Gminy 
Zawadzkie z organizacjami pozarz¹dowymi, oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku 
publicznego i wolontariacie - g³ównym celem 
Programu Wspó³pracy Gminy Zawadzkie z 
organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku 
publicznego i o wolontariacie jest kszta³towanie 
³adu spo³ecznego w œrodowisku lokalnym, poprzez 
budowanie partnerstwa pomiêdzy administracj¹ 
publiczn¹ i organizacjami pozarz¹dowymi oraz 
podmiotami dzia³aj¹cymi na terenie miasta. 
W s p ó ³ p r a c a  o p i e r a  s i ê  n a  z a s a d a c h  
pomocniczoœci, suwerennoœci, partnerstwa, 
efektywnoœci, uczciwej konkurencji, jawnoœci, 
równoœci szans, zrównowa¿onego rozwoju. 
Podstawowymi zadaniami wspó³pracy s¹: poprawa 
warunków ¿ycia mieszkañców, zapewnienie 
mo¿liwoœci poszerzania aktywnoœci spo³ecznej 
oraz czynnego uczestnictwa w ¿yciu gminy. 
Wspó³praca samorz¹du terytorialnego z 
organizacjami pozarz¹dowymi jest jednym z 
n i e o d ³ ¹ c z n y c h  e l e m e n t ó w  r o z w o j u  
demokratycznego spo³eczeñstwa obywatelskiego 
(uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie);
- w sprawie okreœlenia wzoru deklaracji o wysokoœci 
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
sk³adanej przez w³aœcicieli nieruchomoœci, na 
których zamieszkuj¹ mieszkañcy – zosta³ 
wprowadzony nowy druk deklaracji, znacznie 
uproszczony w stosunku do poprzedniego druku. 
Umo¿liwiono równie¿ sk³adanie deklaracji za 
pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej 
(uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie);
- w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokoœci 
stawki op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – z uwagi na dwukrotne zmiany tekstu 
uchwa³y, postanowiono ujednoliciæ akt prawny i 
przygotowano projekt uchwa³y uwzglêdniaj¹cy 
wszystkie dotychczasowe zmiany (uchwa³a zosta³a 
podjêta jednog³oœnie),

- w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXX/343/13 Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i 
porz¹dku na terenie Gminy Zawadzkie – w zwi¹zku 
z wczeœniejszymi zmianami uchwa³ reguluj¹cych 
gospodarkê odpadami na terenie gmin, zaistnia³a 
koniecznoœæ wprowadzenia zmian w Regulaminie 
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy 
Zawadzkie. Zmiany dotycz¹ uchylenia w Rozdziale 
trzecim § 10 ustalaj¹cego dla w³aœcicieli 
nieruchomoœci w budynkach wielolokalowych, na 
których czêœciowo zamieszkuj¹ mieszkañcy, a 
czêœciowo nie zamieszkuj¹ mieszkañcy minimaln¹ 
pojemnoœæ pojemników, w tym worków 
przeznaczonych do zbierania na terenie 
n i e r u c h o m o œ c i  z m i e s z a n y c h  o d p a d ó w  
komunalnych oraz zbieranych w sposób selektywny 
(uchwa³a zosta³a podjêta stosunkiem g³osów 13 
„za”, przy 1 g³osie „wstrzymuj¹cym siê”);
- w sprawie przekazania w formie darowizny 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu sprzêtu 
komputerowego – zgodnie z wnioskiem 
Komendanta Komisariatu Policji w Zawadzkiem, 
zosta³ zakupiony do komisariatu sprzêt 
komputerowy w celu bie¿¹cego monitoringu i 
kontroli szczególnie niebezpiecznych miejsc na 
terenie Zawadzkiego (uchwa³a zosta³a podjêta 
jednog³oœnie).
Do Komisji Uchwa³ i Wniosków wp³ynê³y trzy 
wnioski radnego Andrzeja Or³owskiego:
- do Burmistrza Zawadzkiego o wycofanie 
wszystkich ograniczeñ na forum gminnym, które 
wprowadzono z dniem 7 listopada 2013 r., tzn. o 
przywrócenie funkcji pozwalaj¹cych na wstawianie 
aktywnych linków, za³¹czników (2 g³osy „za”, 6 
g³osów „przeciw”, 6 g³osów „wstrzymuj¹cych siê”);
- do Komisji Samorz¹dnoœci i Porz¹dku 
Publicznego o zbadanie zachowania Burmistrza, 
jakie mia³o miejsce na sesji w dniu 28.10.2013 r. 
wobec radnego Andrzeja Or³owskiego       (1 g³os 
„za”, 7 g³osów „przeciw”, 6 g³osów „wstrzymuj¹cych 
siê”);
-  do Komisji Samorz¹dnoœci i Porz¹dku 
P u b l i c z n e g o  o  z b a d a n i e  z a c h o w a n i a  
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, który dopuœci³ 
do obra¿ania radnego Andrzeja Or³owskiego przez 
Burmistrza na w/w sesji (1 g³os „za”, 5 g³osów 
„przeciw”, 8 g³osów „wstrzymuj¹cych siê”).
Nagranie dŸwiêkowe z Sesji w formie pliku mp3 
znajduje siê na stronie www.zawadzkie.pl, w 
zak³adce „Sesje Rady Miejskiej”.

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

BURMISTRZ INFORMUJE

Akcja zima w gminie
W sezonie zimowym 2013/2014 place, jezdnie i chodniki gminne utrzymywane bêd¹ przez wy³oniony w postêpowaniu przetargowym Zak³ad Gospodarki Komunalnej „ZAW-
KOM” Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Zawadzkiem przy ulicy Œwierklañskiej 2.
Kontakt telefoniczny z osob¹ odpowiedzialn¹ w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem: 77 46 22 162, po godzinie 15.00 i w dni wolne od pracy pod nr. kom. 515 298 087.
Drogi wojewódzkie bêd¹ utrzymywane na zlecenie Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddzia³ Terenowy w Oleœnie. Kontakt telefoniczny z Oddzia³em w Oleœnie pod 
numerami: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 15.00  tel. 34 350 91 90, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 15.00 – 7.00 oraz w soboty, niedziele i œwiêta tel. 34 350 9199.
Drogi powiatowe utrzymywane bêd¹ na zlecenie przez Zarz¹d Dróg Powiatowych w Strzelcach Opolskich.  Kontakt telefoniczny w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 19.30 
tel. 77 440 17 00 lub 602 297 839. Dy¿ury nocne od godz. 19.30 do godz. 7.30 oraz dy¿ury ca³odobowe w dni wolne od pracy i œwiêta pe³nione bêd¹ w jednostce Komendy 
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Strzelcach Opolskich 77 404 99 03.

Nagrody sportowe

Nagrody mog¹ byæ przyznane: 
1. Osobom fizycznym zamieszka³ym na terenie Gminy Zawadzkie lub bêd¹cym cz³onkami klubów sportowych lub stowarzyszeñ sportowych maj¹cych siedzibê na 
terenie Gminy Zawadzkie za osi¹gniête wyniki sportowe, 
2. Trenerom, którzy prowadz¹ szkolenie zawodników osi¹gaj¹cych wysokie wyniki w miêdzynarodowym wspó³zawodnictwie sportowym lub w krajowym 
wspó³zawodnictwie sportowym w klubach lub stowarzyszeniach sportowych, maj¹cych siedzibê na terenie Gminy Zawadzkie.
3. Innym osobom, w tym dzia³aczom sportowym, którzy poprzez organizacjê presti¿owych imprez sportowych, wybitne osi¹gniêcia i pracê na rzecz rozwoju sportu i 
kultury fizycznej w Gminie Zawadzkie wyró¿nili siê osi¹gniêciami w dzia³alnoœci sportowej. 

31 grudnia br. up³ywa termin sk³adania wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Zawadzkiego za osi¹gniêcia  sportowe. Wnioski mog¹ sk³adaæ kluby i stowarzyszenia 
sportowe, dyrektorzy szkó³, dyrektor GOSiT oraz grupa co najmniej 20 osób mieszkañców Gminy Zawadzkie. Druki wniosków mo¿na pobraæ ze strony internetowej 
www.zawadzkie.pl w zak³adce urz¹d/e-us³ugi lub siedzibie Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem, pokój nr 101. 

Nowy Marsza³ek
Andrzej Bu³a zosta³ nowym Marsza³kiem Województwa Opolskiego. Dotychczas 
by³ pos³em Platformy Obywatelskiej na Sejm RP.  Marsza³ek zosta³ wybrany w 
trakcie nadzwyczajnej sesji sejmiku, która odby³a siê 12 listopada. Wczeœniej radni 
przyjêli uchwa³ê w sprawie rezygnacji z³o¿onej przez dotychczasowego marsza³ka 
Józefa Sebestê. Wicemarsza³kami zostali Roman Kolek (MN) i Tomasz Kostuœ 
(PO). W sk³ad zarz¹du weszli tak¿e Barbara Kamiñska (PO) i Antoni Konopka 
(PSL).

Zmiana godzin pracy Urzêdu

W zwi¹zku z okresem œwi¹tecznym i koñcem roku ulegaj¹ zmianie godziny pracy 
Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem:
24 grudnia br. - Urz¹d nieczynny
27 grudnia br. - kasa czynna od godz. 8.00 do 12.00
31 grudnia 2013 r. kasa nieczynna.

PI£KA RÊCZNA

Tylko 2 punkty w rozegranych 3 kolejek koñcz¹cych I rundê rozgrywek II ligi. Jedyne 
zwyciêstwo odnios³a dru¿yna na wyjeŸdzie z Orlikiem Brzek 30:26 oraz dozna³a pora¿ek 
z wiceliderem MKS Dzier¿oniów 30:36 (u siebie) i na wyjeŸdzie z UKS Liderem Swarzêc 
34:37. i zakoñczy³a rundê na 6 miejscu. Kilka danych statystycznych.  Trener £ukasz 
Morzyk w I rundzie skorzysta³ z 17 zawodników. Najskuteczniejszym zawodnikiem 
dru¿yny by³ Micha³ Krygowski, który w klasyfikacji strzelców II ligi zajmuje jednak dopiero 
miejsce w trzeciej dziesi¹tce. Do czo³owych strzelców w dru¿ynie nale¿eli £ukasz 
Pawlak, Denis Hertel, Mateusz Kaczka, Daniel Skowroñski, Patryk Ca³ujek, £ukasz 
Ca³ujek oraz Pawe³ Zagórowicz, którzy zdobyli ponad 20 bramek. Nie ma jednak w 
dru¿ynie zawodników, którzy mogliby wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za grê. W 
ka¿dym meczu „liderami” byli inni zawodnicy. Zadaniem trenerów w okresie przerwy 
miêdzy rundami bêdzie skonsolidowanie dru¿yny. Faktem jest, ¿e dru¿yna jest jedn¹ z 
najm³odszych dru¿yn w II lidze, jednak nie wszystko mo¿na t³umaczyæ m³odym wiekiem.
1. KU AZS UZ Zielona Góra 13 22 397:295
2. MKS ¯agiew Dzier¿oniów 13 20 370:319
3. SPR Bór Oborniki Œl¹skie 13 17 375:355
4. SKF KPR Sparta Oborniki 13 16 339:333
5. LKPR Moto-Jelcz O³awa 13 16 317:313
6. ASPR Zawadzkie 13 15 413:382
7. LKS OSiR Komprachcice 13 15 390:377
8. …
14. SSRiR Start Konin 13 0 277:408

I runda rozgrywek II ligi zakoñczona

W 4 kolejce ligi wojewódzkiej juniorów dru¿yna ASPR Zawadzkie odnios³a 4 
zwyciêstwo pokonuj¹c KS Gwardie II Opole 27:22 i nadal przewodzi stawce. W tabeli 
strzelców tej ligi na 2 pozycji z 34 bramkami jest Patryk Szlesog. Denis Hertel z 32 
bramkami zajmuje 3 miejsce a £ukasz Szulc z 27 bramkami zajmuje 5 miejsce. Tabela 
po I rundzie przedstawia siê nastêpuj¹co:
1.ASPR Zawadzkie 4 8 166:104
2….
5.KS Gwardia II Opole 4 0   95:126

Równie¿ w kategorii m³odzików kolejne 4 zwyciêstwo odnios³a dru¿yna m³odzików 
pokonuj¹c Gwardiê Opole 17:12. W klasyfikacji strzelców na 3 pozycji znajduje siê 
Adam Wac³awczyk z 28 bramkami, a Mateusz Tymich z 24 bramkami zajmuje 5 
miejsce. Po 4 kolejkach tabela przedstawia siê nastêpuj¹co:
1.ASPR Zawadzkie 4 8 113:59
2….
5.UKS Baszta Kluczbork 4 0 77:123
 
W Opolskiej lidze m³odziczek pierwszej pora¿ki dozna³a dru¿yna ASPR Zawadzkie 
Pawonków z UKS Olimpem Grodków 23:27 i spad³a w tabeli na 3 miejsce. 
Najskuteczniejszymi zawodniczkami w dru¿ynie s¹ Magdalena Koza strzelczyni 25 
bramek. Jedn¹ bramkê mniej zdoby³a Weronika Bryœ. Po 4 kolejkach tabela 
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1.LZS Tor Dobrzeñ Wielki 4 8 123:47
2.UKS Olimp Grodków 4 6 113:68
3.ASPR Zawadzkie Pawonków  4 6 134:55
4….
6.KS Otmêt ZSS 1 Krapkowice 4 0  52:152

W grupie A dzieci w kategorii ch³opców nie wiedzie siê naszej dru¿ynie. W kolejnych 
spotkaniach dozna³a pora¿ek z UKS Olimp Grodków 9:11 oraz z SKS Orlik Brzeg 4:9. 
W dru¿ynie najlepszym strzelcem jest Mateusz Damas, który do tej pory strzeli³ 12 
bramek. Tabela przedstawia siê nastêpuj¹co:
1.SKS Orlik Brzeg 4 6 51:42
2.UKS Olimp Grodków 4 4 51:53
3.ASPR Zawadzkie 4 0 38:45

Juniorzy bez pora¿ki

TENIS STO£OWY

W rozgrywkach II ligi kobiet zosta³o rozegranych 11 kolejek. Podopieczne trenerki 
Marty Lityñskiej nie zawodz¹. Dru¿yna GOSiT-u Zawadzkie jest najm³odsz¹ 
dru¿yn¹ w gronie 16 zespo³ów. W ostatnich 2 kolejkach uleg³y na wyjeŸdzie MKS 
Skarbek Tarnowskie Góry 3:7 i wygra³y u siebie z LKS Orze³ Stanica 6:4. Po 
rozegranych 11 kolejkach tabela przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. MKS Cieszko Cieszyn 11 21 89:11
2. JKTS Jastrzêbie Zdrój 11 21 88:12
3. KTS MOKSiR Zawadzkie 11 16 72:38
4. …
14. LKS Lesznianka Leszna Górna 11   0 5:105

M³ode zawodniczki nie spuszcaj¹ z tonu

            W rozgrywkach IV ligi mê¿czyzn do zakoñczenia I rundy pozosta³a tylko 1 
kolejka. W ostatnich trzech meczach dru¿yna uzyska³a nastêpuj¹ce wyniki: wygra³a 
z AZS PWSZ Nysa IV 10:3, KS Or³em Branice 10:8 i w takim samym stosunku 
uleg³a Victorii Chróœcice. Po 8 kolejkach sytuacja w tabeli przedstawia siê 
nastêpuj¹co:

1.    KTS Lew G³ubczyce 8 13 75:55
2. LZS Victoria Chróœcice 8 13 76:56
3. KS Orze³ Branice 8 12 76:45
4. KTS MOKSiR Zawadzkie 8 11 74:51
5. …
10.LUKS MGOKSiR Korfantów II 8   0 24:80

IV liga mê¿czyzn

W Krapkowicach zosta³y rozegrane dwa turnieje. W sobotê 14.12. odby³ siê II Turniej 
M³odzie¿y Szkó³ Podstawowych i Gimnazjum. Dobrze spisali siê zawodnicy 
podopieczni duetu trenerskiego Lityñska-Fedor. Swoj¹ kategoriê po raz drugi 
wygra³a Julia Bartoszek Nieco gorzej ale tylko troszeczkê zaprezentowa³ siê jej brat 
Dominik, który w kategorii gimnazjalistów zaj¹³ 2 miejsce przegrywaj¹c w finale z 
faworytem Dawidem Po³oszczañskim. Kategoriê gimnazjalistek wygra³a kolejka 
podopieczna duetu, Adrianna Kolczyk, która w finale pokona³a Magdê Kozubek z 
Chróœcic. W najm³odszej kategorii dziewcz¹t Maria Zgorzelska uplasowa³a siê na 3 
miejscu. W niedzielê w tej samej sali zosta³ rozegrany II Wojewódzki Turniej 
Kwalifikacyjny seniorek. W gronie 16 zawodniczek nieŸle spisa³a siê trzecia 
m³odziczka w Polsce Julia Bartoszek zajmuj¹c w gronie du¿o starszych 
zawodniczek 7 miejsce.

Turnieje wojewódzkie

Tenis Sto³owy Hala GOSiT Zawadzkie
03.01.2014 r. godz. 18.00 II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie – JKTS Jastrzêbie 
Zdrój
07.02.2014 r. godz. 18.00 II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie – UKS Halembianka 
2001 Ruda Œl.
Pi³ka rêczna Hala GOSiT Zawadzkie
26.01.2014 r. godz. 18.00 II liga ASPR Zawadzkie – SPR Bór Oborniki Œl¹skie

Skat – Dom Kultury ul. Powstañców Œl. (boisko Orlik)
Ka¿dy czwartek godz. 17.30 – Mistrzostwa Sekcji GOSiT Zawadzkie
                                                                                           

Franciszek Œwita³a

Co, gdzie, kiedy w sporcie?

SKAT

Mistrzostwa sekcji skata GOSiT Zawadzkie s¹ na pó³metku. Rozegrano 15 turniejów 
na zaplanowanych 30. Prowadzenie zmienia siê niemal z ka¿dym turniejem. Po 12 
turniejach prowadzi³ zawodnik Victorii Chróœcice Marcin Szymski tegoroczny mistrz 
Okrêgu Opole (o mistrzostwach piszemy poni¿ej). Nastêpnie na prowadzenie 
wyszed³ zawodnik gospodarzy Antoni Œwita³a, by w 15 turniej to prowadzenie 
straciæ. Czo³owa klasyfikacji po 15 turniejach przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. Marcin Szymski Victoria Chróœcice 26254 pkt
2. Leopold Dybowski GOSiT Zawadzkie 24629 pkt
3. Antoni Œwita³a GOSiT Zawadzkie 24414 pkt
4. Leon Depta³a Unia Kolonowskie 23026 pkt
5. Jan Nowak Victoria Chróœcice 21517 pkt
6. Józef Ludwig GOSiT Zawadzkie 21466 pkt
W turniejach aktualnie sklasyfikowanych jest 42 zawodników.

Mistrzostwa sekcji  2013/2014

W Korzonku ko³o Kêdzierzyna KoŸle zosta³ rozegrany VI Grand Prix 
(Barbórka Opolska) Okrêgu Opole. By³a ostatnia okazja by zakwalifikowaæ 
siê do czo³owej 16-stki walcz¹cej o tytu³ Mistrza Okrêgu Opole. W czo³owej 
16-tce by³o 3 zawodników GOSiT-u Zawadzkie którzy obronili swoje pozycje. 
Byli to Franciszek Œwita³a, Leopold Dybowski oraz Józef Ludwig. 
Mistrzostwa Okrêgu zosta³y rozegrane w ZajeŸdzie w Krapkowicach. Bardzo 
dobrze spisa³ siê Franciszek Œwita³a, który zosta³ II vicemistrzem. Mistrzem 
jak wspomnieliœmy wy¿ej zosta³ Marcin Szymski a na 2 miejscu uplasowa³ 
siê Franciszek Czakaj (LZS Leœnica). Leopold Dybowski uplasowa³ siê na 5 
miejscu , a Józef Ludwig zaj¹³ 10 miejsce. Rywalizacja by³a bardzo 
wyrównana, tylko mistrz wygra³ pewnie. O pozosta³ych miejscach 
decydowa³a 5 seria a kolejnoœæ ustali³a wiêksza iloœæ ugranych ma³ych 
punktów. 
Oto czo³ówka:
1.Marcin Szymski Victoria Chróœcice 17 3228 pkt
2.Franciszek Czakaj LZS Leœnica 14 2772 pkt
3.Franciszek Œwita³a GOSiT Zawadzkie 14 2202 pkt
4.Jan Nowak Victoria Chróœcice 14 2094 pkt
5.Leopold Dybowski GOSiT Zawadzkie 13 3154 pkt
6.Ernest Bry³ka DOKiS Dobrodzieñ13 2605 pkt

W czo³owej 6-stce plasuje siê 5 zawodników na co dzieñ graj¹cych w 
mistrzostwach sekcji GOSiT Zawadzkie. Œwiadczy to o wysokim poziomie 
turniejów w Zawadzkiem.

MISTRZOSTWA OKRÊGU 2013
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BURMISTRZ INFORMUJE

Zmiana rozk³adu jazdy komunikacji gminnej 
Informujemy pasa¿erów gminnej komunikacji, ¿e od dnia 2 grudnia 2013r. zmianie uleg³ rozk³ad jazdy. Komunikacja gminna nie kursuje w soboty,  niedziele i œwiêta oraz w 
okresie wakacji letnich w okresie od 01.07.2014r. do 31.08.2014r. 

 

Nazwa 
przystanku 

1 kurs 2 kurs 3 kurs 4 kurs 
Odjazdy Przyjazdy Odjazdy Przyjazdy Odjazdy Przyjazdy Odjazdy Przyjazdy 

Zawadzkie - 
Parking 
Cmentarz 

6:05 7:35 7:40 9:20 12:55 14:10 15:40 17:10 

Zawadzkie - 
Nowe Osiedle 

6:06 7:34 7:41 9:19 12:56 14:09 15:41 17:09 

Zawadzkie 
Dworzec PKP - 
PKS 

6:08 7:32 7:43 9:17 12:58 14:07 15:43 17:07 

Zawadzkie Urz¹d 
Gminy 

6:10 7:30 7:45 9:15 13:00 14:05 15:45 17:05 

Zawadzkie CPN 6:12 7:28 7:47 9:13 13:02 14:03 15:47 17:03 
Zawadzkie 
Graniczna 

6:14 7:26 7:49 9:11 13:04 14:01 15:49 17:01 

¯êdowice - 
Rynek 

6:17 7:23 7:52 9:08 13:07 13:58 15:52 16:58 

¯êdowice Stacja  
EJK 

6:19 7:21 7:54 9:06 13:09 13:56 15:54 16:56 

Kielcza Wieœ 6:22 7:18 7:57 9:03 13:12 13:53 15:57 16:53 
Kielcza Nowe 
Osiedle 

6:24 7:16 7:59 9:01 13:14 13:51 15:59 16:51 

Kielcza Dworzec 
PKP 

6:27 7:13 8:02 8:58 13:17 13:48 16:02 16:48 

Kielcza 
Powstañców Œl. 

6:30 7:10 8:05 8:55 13:20 13:45 16:05 16:45 

Krupski M³yn 
S³oneczna 

6:40 7:00 8:15 8:45 13:30 13:35 16:15 16:35 

S³odkie miko³ajki
6 grudnia do ZSG im. Wincentego z Kielczy zawita³ 
œw. Miko³aj. Zapowiada³ go tradycyjny dzwoneczek i 
... renifer graj¹cy na tr¹bce. W jego orszaku znalaz³y 
siê 4 renifery i spora gromadka diabe³ków. Anio³ki, 
niestety, zrobi³y sobie wolne i nie mia³ nas kto broniæ 
przed zakusami stworków z rogami. Dzieciaki i 
m³odzie¿ otrzyma³y od Miko³aja prezenty, a s³odkie 
diabe³ki  wysmarowa³y ich buŸki  kremem 
czekoladowym. Nie zapominano oczywiœcie o 
nauczycielach, którzy otrzymali rózgi i po cukiereczku 
na otarcie ³ez. Miko³aj przyniós³ te¿ nagrody 
zwyciê¿czyniom konkursu na najciekawsz¹ zak³adkê 
do ksi¹¿ki- laureatkami zosta³y: Wiktoria z kl.4 oraz 
Angelika, Marta i Emilka z II gim.  Nie zapomniano te¿ 
o tych, którzy dzielnie pracuj¹ w ramach szkolnego 
wolontariatu, otrzymali s³odkie ma³e co nieco. 
Miko³aja zapraszamy za rok,  resztê jego œwity te¿, a 
anio³ki upraszamy, by nie robi³y sobie tego dnia 
wolnego. Renifer u³ama³ ro¿ek, diabe³ek zgubi³ 
ogonek, Miko³aj by³ wyczerpany, ale misja zosta³a 
wype³niona. Dziêkujemy III gim. za s³odkie miko³ajki
IZA
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Nagrodê za prawid³owe odpowiedzi w „Adwentowym 
konkursie” wylosowa³a p. Cecylia Danysz. Pani¹ 
Cecyliê zapraszamy po odbiór nagrody do Urzêdu 
Miejskiego w Zawadzkiem, pokój 101.

Zaznacz prawid³ow¹ odpowiedŸ, wpisz poni¿ej 
swoje dane, wytnij i przynieœ do Urzêdu Miejskiego 
w Zawadzkiem, pokój 101. Na prawid³owe 
rozwi¹zania czekamy do 10 stycznia 2014 r. 
Nagrody czekaj¹.

1.  Ozdoby z ¿yta i sianko symbolizuj¹:
a)      ¿ycie
b)      obfite plony
c)      bogactwo

2.. Op³atek to p³atek chlebowy zrobiony z:
a)      m¹ki ¿ytniej
b)      m¹ki pszennej
c)      m¹ki mieszanej

3. Op³atek wigilijny jest symbolem:
a)      kruchoœci ¿ycia
b)      posi³ku
c)      ³amania chleba i dzielenia

4. Wieczerza wigilijna zaczyna siê wtedy, gdy:
a)      zobaczymy na niebie pierwsz¹ gwiazdê
b)      przyjd¹ goœcie
c)      jest jeszcze jasny dzieñ

5. Autorem pierwszej kolêdy by³:
a)      œw. Józef
b)      œw. Antoni
c)      œw. Franciszek

6. Msza Œw. – Pasterka sprawowana jest:
a)      o pó³nocy
b)      o œwicie
c)      wieczorem

7. Kolor szat liturgicznych w okresie Bo¿ego 
Narodzenia to:
a)      bia³y
b)      fioletowy
c)      zielony

8. Tradycyjne prezenty pod choink¹ to:
a)      zabawki
b)      owoce
c)      s³odycze

9. Tradycyjne potrawy wigilijne to:
a)     szynka, kluski z makiem
b)    ¿urek z bia³¹ kie³bas¹, kapusta
c)     barszczyk z uszkami, kutia

10. Dni œwi¹teczne Bo¿ego Narodzenia to:
a)     24 i 25 grudnia
b)    25 i 26 grudnia
c)     26 i 27 grudnia

12. S³owo „wigilia” oznacza:
a)     przyjœcie
b)    œwiêtowanie
c)     czuwanie

13. Obecnoœæ choinki to zwyczaj pochodz¹cy z:
a)     W³och
b)    Niemiec
c)     S³owacji

14. Tradycyjne kolêdowanie z Turoniem to:
a)     chodzenie z kuk³¹ osadzon¹ na kiju, k³api¹c¹ 
paszcz¹
b)    chodzenie z szopk¹
c)     chodzenie z gwiazd¹ i trzema królami

15. Bo¿onarodzeniowi kolêdnicy wêdruj¹ w czasie:
a)     od wigilii do koñca stycznia
b)    od Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia do œwiêta Trzech 
Króli
c)     od Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia do po³owy 
stycznia.

Imiê i nazwisko: ………………………………………
Wiek: ………………………………

Œwi¹teczny konkurs

Adwentowy konkurs rozstrzygniêty
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Wieœci z Kielczy

                                                         Szlachetna paczka
Kolejny raz uczniowie naszej szko³y zaanga¿owali siê w ogólnokrajow¹, œwi¹teczn¹ akcjê "Szlachetna 

paczka". Tym razem wspierali piêcioosobow¹ rodzinê w potrzebie. Przez kilka ostatnich dni  znosili swoje dary do 
szko³y, które 6 grudnia zosta³y spakowane przez przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli. £¹cznie 
powsta³o 18 pakunków.Gor¹co dziêkujemy wszystkim Darczyñcom: uczniom i ich rodzicom oraz innym 
mieszkañcom Kielczy, którzy wspólnie z nami podjêli siê zorganizowania serdecznych paczek. Niech wynikaj¹ca 
z tego dzie³a satysfakcja i radoœæ pomog¹ nam wszystkim pe³niej prze¿yæ œwiêta Bo¿ego Narodzenia.

                  Sylwia Olkuœnik



JARMARK ADWENTOWY

1 grudnia 2013 r, w Kinoteatrze w Zawadzkiem odby³ siê Jarmark Adwentowy. W³asnorêcznie wykonane ozdoby œwi¹teczne wystawili: uczniowie gminnych placówek 
oœwiatowych, cz³onkowie kó³ka plastycznego GOSiT Zawadzkie, harcerze oraz przedstawiciele Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem. 
Na Jarmarku mo¿na by³o zaopatrywaæ siê nie tylko w akcesoria œwi¹teczne,  ale tak¿e spróbowaæ tradycyjnych wypieków. Tego dnia do dzieci przyby³ œw. Miko³aj. Z powodu 
nawa³u pracy postanowi³ odwiedziæ Zawadzkie ju¿ w I Niedzielê Adwentu. Miko³aj obdarowa³ wszystkie dzieci s³odyczami. Na scenie Kinoteatru zosta³a zorganizowana tak¿e 
czêœæ artystyczna w wykonaniu: uczniów Publicznej Szko³y Podstawowej w Zawadzkiem, podopiecznych Domu Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem, uczniów Publicznego 
Gimnazjum w Zawadzkiem. Mo¿na by³o tak¿e wys³uchaæ koncertu chóru œw. Cecylii z ¯êdowic, który wykona³ pieœni i kolêdy ró¿nych narodów. W imieniu organizatorów 
serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w organizacji Jarmarku, wszystkim wystawcom, a tak¿e nauczycielom, opiekunom i wykonawcom czêœci 
artystycznej.  
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W sobotê, 19 paŸdziernika 2013 r. odby³y siê  
uroczystoœci  zwi¹zane  z  rocznic¹ powstania Ko³a 
£owieckiego Nr 4 „Szarak”. Obchody Jubileuszu 
rozpoczê³a uroczysta Msza Œwiêta odprawiona w 
koœciele parafialnym w Kielczy. Po Mszy  Œwiêtej, w 
restauracji „Bronder” w ¯êdowicach, odby³a siê 
oficjalna czêœæ spotkania, któr¹ prowadzi³ prezes 
ko³a ³owieckiego „Szarak” Grzegorz Furmañski oraz 
biesiada myœliwska. W jubileuszu udzia³ wziêli 
przedstawiciele Zarz¹du Okrêgowego PZ£ w Opolu, 
Nadleœnictwa Zawadzkie, Nadleœnictwa Strzelce 
Opolskie, prezesowie oœciennych kó³ ³owieckich: 
”Knieja” z Gliwic, „Akteon” z Warszawy i „Daniel” z 
Zawadzkiego, a tak¿e przedstawiciele w³adz 
samorz¹dowych oraz myœliwi z  rodzinami.  Podczas 
uroczystoœci szczególnie zas³u¿onych cz³onków ko³a 
uhonorowano odznaczeniami ³owieckimi, a 
zaproszeni goœcie przekazali na rêce Zarz¹du Ko³a 
okolicznoœciowe upominki. Uroczystoœci uœwietni³ 

swoim wystêpem dzia³aj¹cy przy Nadleœnictwie 
Zawadzkie zespó³ sygnalistów myœliwskich 
„Waltornia”.Szeœædziesi¹t piêæ lat dzia³alnoœci to 
okazja do wspomnieñ, refleksji i zadumy                    
ipodsumowañ. Na terenie obecnego Nadleœnictwa 
Zawadzkie w sk³ad którego wchodzi³y ówczesne 
Nadleœnictwa: Kielcza, Kolonowskie i Wierzchlesie 
(w 1949 r. zmieniono nazwê Nadleœnictwa 
Wierzchlesie na Zawadzkie) powsta³o w roku 1945 
pierwsze ko³o o nazwie ,,Kó³ko £owieckie œw. 
Huberta w Zawadzkiem”. Za³o¿ycielami byli leœnicy 
przybyli z Kresów Wschodnich. Z tego ko³a w latach 
1948/49 powsta³y ko³a ,,Daniel" w Zawadzkiem oraz 
,,Szarak" w Kielczy (rejestracja w 1948 roku). 
Za³o¿ycielami Ko³a £owieckiego ,,Szarak" byli: 
Kazimierz Mszakowski - prezes - Nadleœniczy 
nadleœnictwa Kielcza oraz Jan Smereczañski - 
³ owczy  -  l eœn i czy  Leœn i c twa  Œw ie rk l e .  
Wspó³organizatorami pierwszej zorganizowanej 
grupy myœliwych byli przedwojenni myœliwi-leœnicy 
Jan Wilimowski, Kazimierz Krzakowski, Jan 
Jentchke, Kazimierz Paczetniowski, Bronis³aw 
Kozio³, Seku³a, Sendek, Trajdosiewicz, Nierostek, 
Bielecki i inni. Ko³o gospodarowa³o na pow. 15 tyœ. ha      
liczy³o15 cz³onków.Od pocz¹tku istnienia ko³o mia³o 7 
przesów. Aktualnie na czele zarz¹du od 2005 roku 
jest Grzegorz Furmañski. W pocz¹tkowym okresie 
cz³onkami ko³a w zdecydowanej wiêkszoœci byli 
leœnicy, pasjonaci ³owiectwa, nie szczêdz¹cy czasu 
na dokarmianie zwierzyny i z determinacj¹ 
nara¿aj¹cy w³asne ¿ycie w walce z k³usownictwem. 
Dziêki ich dzia³aniom w latach 50-tych nast¹pi³a 
poprawa liczebnoœci populacji zwierzyny grubej. W 
³owiskach wystêpowa³y jelenie, daniele, sarny, dziki, 
lisy, borsuki, kuny, zaj¹ce, cietrzewie, kuropatwy, 
dzikie kaczki, s³onki. Lata 60-te to okres introdukcji 
ba¿anta oraz masowe redukcje szkodliwych 
drapie¿ników. Zima 1962/63, zwana zim¹ stulecia, 
zdziesi¹tkowa³a zwierzynê drobn¹ i sarny. U schy³ku 
lat 60-tych zosta³o odbudowane pog³owie sarny i 
kuropatw. Od lat siedemdziesi¹tych znacz¹co 
wzrasta liczebnoœæ jeleni i dzików. W tym samym 
czasie rozbudowano system urz¹dzeñ ³owieckich, 
zwiêkszy³a siê te¿ powierzchnia poletek ³owieckich. 
Wielu myœliwych pamiêta wspania³e polowania w 
Leœnictwie ̄ êdowice i Zarzecze na cietrzewie, 

polowania na zaj¹ce, ba¿anty i kuropatwy w 
obwodzie nr 89. Nale¿ny równie¿ wspomnieæ o 
jedynym przypadku w historii Ko³a pozyskania wilka 
w leœnictwie Zarzecze w 1978 r. przez Gintera Merkla. 
Wysi³ek kolejnych zarz¹dów i cz³onków Ko³a oraz 
racjonalna gospodarka ³owiecka pozwoli³y dochowaæ 
siê dobrego stanu zwierzyny grubej. Historia ko³a to 
nie tylko sucha statystyka, to tak¿e opowieœci, które 
przetrwa³y ca³e lata, anegdoty, wspomnienia o 
polowaniach na grubego zwierza i o myœliwych, 
którzy ju¿ odeszli do wiecznoœci. Nale¿y tu 
wspomnieæ wspó³za³o¿yciel i :  Jana Burbê, 
W³adys³awa Czapnika, Edwarda Ch³ondzyñskiego, 
Edwarda Dziewiêckiego, Józefa G³ogowskiego, 
Kazimierza Jarczaka, Stanis³awa Jakubowskiego, 
Jana Jentchke, Walentego Konfederaka, Witolda 
Kawalerowicza, Paw³a Krawca, Mariana Kracha, 
Mariana £uczaka , Kazimierza Pyp³acza, Franciszka 
P³onkê, Józefa Rajcherta, Jana Smereczyñskiego, 
Kazimierza Szaramê, Rudolfa Szulczyka, Miros³awa 
Wolka, Jerzego Baranowskiego, Maksymiliana 
Laksego, Zenona Marca, Teodora Plewniê, Henryka 
Kurzyce, Paw³a Piecyka, Zbigniewa Kocjana. 
Poczesne miejsce wœród nich zajmuje. Kazimierz 
Jarczak, przedwojenny in¿ynier leœnik, pasjonat 
³owiectwa, by³y prezes ko³a. By³ nauczycielem, 
pielêgnuj¹cym tradycje w najlepszym wydaniu. Uczy³ 
myœliwych „³owieckiego abc”: etyki, gwary, 
sygnalistyki, tradycji i zwyczajów ³owieckich. Dziêki 
niemu ko³o dochowa³o siê godnych nastêpców i 
osi¹gnê³o wspania³e wyniki w hodowli zwierzyny 
³ownej. Do barwniejszych postaci w historii ko³a 
nale¿y tak¿e Walenty Konfederak, niekwestionowany 
autorytet wœród braci myœliwskiej i leœników. 
Przedwojenny leœnik, myœliwy. By³  cz³owiekiem 
b³yskotliwym, obdarzonym ogromnym poczuciem 
humoru, bezkonfliktowym. Bêd¹c w wieku 86 lat by³ 
jeszcze czynnym myœliwym.  Obecnie ko³o liczy 51 
cz³onków i 3 sta¿ystów. Wspó³czeœni myœliwi to ludzie 
obdarzeni g³êbokim szacunkiem do przyrody, 
mówi¹cy o sobie „braæ ³owiecka”, których 
postêpowanie oparte jest na przepisach prawa, 
statucie, regulaminach, a tak¿e na etyce ³owieckiej, 
tradycji,  i zwyczajach ³owieckich. Myœliwi to ludzie 
po³¹czeni pasj¹ obcowania z przyrod¹. £owiectwo to 
nie tylko polowanie, to tak¿e  prace spo³eczne przy 
zagospodarowaniu ³owiska, dokarmianiu zwierzyny, 
ochronie upraw rolnych i towarzyskie spotkania. Ko³o 
£owieckie „Szarak” dzier¿awi dwa obwody ³owieckie. 
Obwód nr 81 – Kielc  o powierzchni 5175 ha zalesiony 
w 73 % oraz obwód 89 – Sieroniowice o powierzchni 
5761 ha, który jest zalesiony w 19%. Lasy to ok. 4900 
ha powierzchni tych obwodów, a pozosta³a 
powierzchnia to grunty zagospodarowane rolniczo 
oraz inne. Wed³ug stanów na 31 marca 2013 roku na 
obydwu obwodach ³¹czni ¿yje: 2013 jeleni, 431 
saren, 71 dzików, 92 lisy, 13 jenotów, 15 borsuków, 50 
kun, 34 tchórze, 93 zaj¹ce i 212 ba¿antów. W ramach 
zagospodarowania ³owieckiego na obydwu 
obwodach znajduje siê 38 paœników, 167 ambon, 90 
zwy¿ek (drabin), 294 lizawki z sol¹. Ko³o uprawia 11 
ha poletek ³owieckich, 49 ha ³¹k, 2400 mb pasów 
zaporowych. Corocznie cz³onkowie ko³a wyk³adaj¹ 

ok. 100 ton karmy soczystej, objêtoœciowej i 
treœciwej. £owiectwo, to z definicji, zespó³ 
planowanych dzia³añ maj¹cych  celu racjonalne 
gospodarowanie zwierzyn¹. Dzia³ania te musz¹ byæ 
zgodne z zasadami ekonomii, celami ochrony 
przyrody. Nie mog¹ równie¿ kolidowaæ  z gospodark¹ 
roln¹ i leœn¹. Prowadzone w ramach gospodarki 
³owieckiej pozyskanie zwierzyny ma na celu 
utrzymanie jej stanów na takim poziomie, by 
ograniczyæ do minimum wielkoœæ szkód przez ni¹ 
powodowanych uprawach rolnych i w lesie, a tym 
samym nie ograniczaæ produkcji rolnej i zapewniæ 
trwa³oœæ lasu i ci¹g³oœæ jego wielofunkcyjnej roli. 

Jedn¹ z form aktywizacji starszych ludzi s¹ 
uniwersytety trzeciego wieku. Obalaj¹ mit seniora, 
który siedzi godzinami przed telewizorem i nudzi siê w 
domu. Przede wszystkim aktywnie spêdzaj¹ wolny 
czas. Poprzez ruch dbaj¹ o swoje zdrowie. Du¿¹ 
popularnoœci¹ cieszy siê gimnastyka, wyprawy 
rowerowe i z kijkami. Ucz¹ siê niemieckiego i obs³ugi 
komputera. Zajêcia te nios¹ nie tylko informacje 
przydatne na co dzieñ, ale maj¹ te¿ zapewniæ 
aktywnoœæ umys³ow¹ dla starszych. Zawadczañscy 
emeryci lubi¹ podró¿owaæ, st¹d wycieczki, podczas 
których zwiedzaj¹ nie tylko zabytki, ale i nowoczesne 
obiekty. Przyk³adem mo¿e byæ wyprawa na lotnisko, 
która dla niektórych by³a okazj¹ do poznania 
„nowoczesnego” œwiata. Bardzo du¿¹ wagê 
przywi¹zuj¹ do tradycji. Spotykaj¹ siê przy op³atku, w 
andrzejkowy wieczór. Wiêkszoœæ stanowi¹ panie, 
które lubi¹ powspominaæ „dawne dzieje”. Uniwersytet 
daje im w³aœnie szansê wspólnego prze¿ywania 
w s p o m n i e ñ .  L a t e m ,  w s p ó l n i e  z  i n n y m i  
stowarzyszeniami, emeryci przygotowali wizytê 
seniorów z Dubnicy. Jak twierdz¹ s¹ gotowi na ka¿de 
wyzywania. Zarz¹d zawadczañskiego uniwersytetu 
serdecznie dziêkuje wszystkim, z którymi mia³ 
zaszczyt w mijaj¹cym roku wspó³pracowaæ. 
Szczególnie Burmistrzowi Zawadzkiego oraz 
kierownikowi Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. W nowym 
roku zaprasza chêtnych seniorów do Klubu pod 
Dêbem w ka¿dy czwartek, w godzianch od 14.00 do 
18.00. Uniwersytet jest doskona³¹ form¹ dla tych, 
którzy chc¹ rozwijaæ swoje pasje, a przy tym aktywnie 
dzia³aæ na rzecz swojej spo³ecznoœci. 

Jubileusz „Szaraka” Uniwersytet III Wieku 
codziennoœæ i marzenia

Wobec zatrwa¿aj¹cych danych o rekordowej 
nadwadze m³odych Polaków, wobec kiepskiej 
kondycji fizycznej ogó³u spo³eczeñstwa i skali 
wystêpowania chorób zwi¹zanych z oty³oœci¹, 
„Nowa Trybuna Opolska” wraz z Fundacj¹ Aktywni w 
Regionie Grupy Góra¿d¿e (mecenasem i g³ównym 
organizatorem akcji) zorganizowa³a akcjê spo³eczn¹ 
„Opolskie fit - aktywni w trosce o zdrowie”. W ramach 
Programu odby³ siê cykl otwartych zajêæ dla 
mieszkañców Opolszczyzny m.in. Zumba w sali 
Klubu Sportowego Budowlani, Aqua Aerobic na 
Basenie w Krapkowicach, zajêcia pod has³em 
„Zdrowy krêgos³up” w Hali Sportowej im. Blautów w 
Gogolinie oraz zyskuj¹cy na popularnoœci Cross Fit 
w Klubie Valkyria Opole. Ponadto zrealizowano dwa 
konkursy sms „Gmina Fit” i „Kuchnia Fit”. W ramach 
akcji „Gmina Fit” zosta³ przeprowadzony plebiscyt, 
którego celem by³o wy³onienie gminy, która 
najmocniej wspiera dzia³ania promuj¹ce aktywnoœæ 
fizyczn¹ mieszkañców. Gmina Zawadzkie 
zwyciê¿y³a w g³osowaniu dziêki wys³anym przez jej 
mieszkañców sms'ów, zdobywaj¹c tytu³ „Gminy Fit”. 
W ostatnim czasie Gmina Zawadzkie wybudowa³a 
nowe ogólnodostêpne boiska wielofunkcyjne o 
nawierzchniach poliuretanowych na wsiach oraz 
organizuje szereg imprez sportowych dla 
mieszkañców. W nagrodê otrzymaliœmy 15 tys. z³, 
które Gmina Zawadzkie przeznaczy na doposa¿enie 
sprzêtu sportowego boisk wielofunkcyjnych i Orlika 
w Zawadzkiem. Nagrodê w imieniu mieszkañców 
odebra³ Burmistrz Zawadzkiego. Dziêkujemy 
wszystkim za udzia³ w g³osowaniu i wsparcie 
wspólnego celu jakim jest poprawa jakoœci ¿ycia 
mieszkañców Gminy.

Opolskie Fit- Zwyciê¿yliœmy
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PTTK na zakoñczenie 2013 roku.

W same „Andrzejki”, 30.11 2013 r.,  z Zawadzkiego, Kolonowskiego, Strzelec Op. i 
wielu innych miejscowoœci: pieszo, na rowerach lub pojazdami mechanicznymi,  
przyby³o do Zameczku Myœliwskiego w K¹tach  70 turystów.  W tym dniu OZ/PTTK w 
Zawadzkiem zorganizowa³  tegoroczny „Rajd Andrzejkowy”. Za³o¿one cele imprezy: 
uczczenie Roku Przewodników PTTK, popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej 
(w tym Nordic Walking), odkrywanie walorów jesieni w Dolinie Ma³ej Panwi, 
zdobywanie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej - by³y ambitne, ale w pe³ni 
zosta³y zrealizowane.
Program Rajdu przewidywa³ m. in.:  spacer do mostku na Ma³ej Panwi, podczas 
którego stworzona zosta³a okazja do sesji fotograficznej na tegoroczny konkurs 
OZ/PTTK „Zabytki Architektury w Dolinie Ma³ej Panwi” (do koñca roku mo¿na 
jeszcze sk³adaæ zdjêcia w siedzibie Oddzia³u PTTK), nabo¿eñstwo w Kaplicy 
Zamkowej (w intencji wszystkich turystów), spotkanie w œwietlicy DPS, na którym 
zarz¹d OZ/PTTK zaprezentowa³ Kalendarz Imprez  na 2014 r. Biesiada z 
poczêstunkiem turystycznym, piosenk¹ i wspomnieniami z wypraw imprezê 
zakoñczy³a. W zorganizowanie imprezy i prowadzenie zaanga¿owa³o siê wiele 
kole¿anek i kolegów. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê br. Paw³owi i cz³onkom 
ko³a PTTK „Wydry” za ciep³e przyjêcie w progach DPS.

Rajd Andrzejkowy 2013

XI Festiwal Piosenki Turystycznej 

Festiwal Piosenki Turystycznej, to jedna z wa¿niejszych cyklicznych imprez 
OZ/PTTK w Zawadzkiem. Odbywa siê naprzemiennie w Zawadzkiem i 
Kolonowskiem. XI Festiwal odby³ siê 07.12.2013 r. w  Zawadzkiem. Do organizacji, 
poza OZ/PTTK, w³¹czy³ siê GOSiT w Zawadzkiem i SKKT-PTTK przy PSP w 
Zawadzkiem (przy wsparciu dyrekcji szko³y i Rady Rodziców). Pierwszy raz 
goœciliœmy w sali widowiskowej Centrum Turystycznego w Zawadzkiem (dawny 
Kinoteatr). Ok. 170 osób (w tym 124 wykonawców) uczestniczy³o w wspania³ym 
widowisku. Na widowni zasiedli tak¿e przedstawiciele najwy¿szych w³adz lokalnych: 
Burmistrz Zawadzkiego, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Zawadzkiego i 
Kolonowskiego, kierownicy gminnych oœrodków i dyrektorzy szkó³. Co rangê 
Festiwalu podkreœla³o. W konkursowe szranki piosenki turystycznej stanê³y zespo³y, 
soliœci i duety z: PSP w Zawadzkiem, PG w Zawadzkiem, ZSG w Kielczy, ZSS w 
Zawadzkiem i ZSS w Kad³ubie, PSP w Staniszczach Ma³ych-Spórok, PSP w 
Staniszczach Wielkich-Kolonowskie 3, PG w Kolonowskiem. „Prawdziwa” scena, 
profesjonalne nag³oœnienie, oprawa multimedialna i mo¿liwoœæ sprawnego  
prowadzenia wystêpów sprawi³y, i¿ sta³y one na bardzo wysokim poziomie. Kunszt 
wykonawców spowodowa³, i¿ Jury konkursu mia³o wiele k³opotów z wytypowaniem 
kolejnoœci zajêtych przez nich miejsc. Jak zwykle w takich sytuacjach, nie wszyscy 
zapewne byli z werdyktu zadowoleni. Puchary i nagrody, znaczki festiwalowe, 
poczêstunek z napojami, s³odki upominek dla ka¿dego uczestnika imprezy by³y 
niew¹tpliw¹ rekompensat¹ za ewentualne ¿ale. Po burzliwej debacie, Jury Festiwalu 
wyró¿ni³o w swoich kategoriach zespo³y i solistów z PSP w Zawadzkiem, PG w 
Kolonowskie, ZSS w Kad³ubie. Swoj¹ nagrodê,  Grand Prix Festiwalu, publicznoœæ 
przyzna³a duetowi z PG w Kolonowskiem. 
Rewan¿ za rok, tym razem w Kolonowskiem.
Kole¿ankom i kolegom, którzy w³¹czyli siê w organizacjê i prowadzenie Festiwalu 
gor¹co  dziêkujemy. Za wspó³organizacjê Festiwalu dziêkujemy dyrekcji i 
pracownikom GOSiT w Zawadzkiem oraz PSP w Zawadzkiem i opiekunowi SKKT 
dzia³aj¹cemu przy tej szkole.  Czêœæ kosztów pokryto z funduszy uzyskanych z 
dotacji UM w Zawadzkiem i UM i G w Kolonowskie, tak¿e z Komisji do Spraw 
Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi – za co równie¿ dziêkujemy.

                                                  Zarz¹d OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem
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Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe AMPER
zaprasza do nowo otwartej

hurtowni materia³ów elektroinstalacyjnych, wypo¿yczalni narzêdzi 
w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 92

Hurtownia materia³ów elektroinstalacyjnych 
oferuje:

- kable i przewody, rozdzielnie, szafki, z³¹cza
- rury g³adkie i karbowane
- listwy, kana³y elektroinstalacyjne
- gniazda, wy³¹czniki, puszki nt, pt
- osprzêt do rozdzielni modu³owych
- wk³adki topikowe, roz³¹czniki
- rury i mufy termokurczliwe
- osprzêt do instalacji odgromowych
- Ÿród³a œwiat³a tradycyjne i energooszczêdne 
(domowe i przemys³owe)
- przed³u¿acze, oprawy oœwietleniowe i wiele 
innych artyku³ów 

Wypo¿yczalnia narzêdzi oferuje:

- m³oty wyburzeniowe
- m³oty kuj¹ce
- m³oty kuj¹co-wierc¹ce
- m³otowiertarki
- szlifierki
- bruzdownice
- odkurzacze przemys³owe
- zagêszczarki
- agregaty pr¹dotwórcze
- przecinarki do glazury
- drabiny, podesty przejezdne
- minikoparka
- podnoœnik koszowy 16 m
i wiele innych narzêdzi 

Zak³ad Us³ugowy Amper wykonuje:
instalacje elektryczne, instalacje odgromowe, pomiary ochronne, 
pomiary natê¿enia oœwietlenia

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna siê po 
zapadniêciu zmroku, gdy na niebie pojawia siê 
pierwsza gwiazda. A jak inni œwiêtuj¹…

W Hiszpanii odpowiednikiem op³atka jest cha³wa. 
Przed Bo¿ym Narodzeniem ka¿da rodzina 
hiszpañska zaopatruje siê w now¹ szopkê. Wigilijna 
wieczerza rozpoczyna siê po pasterce. Nastêpnie 
wszyscy wychodz¹ na ulice oœwietlone tysi¹cami 
barwnych ¿arówek, œpiewaj¹ kolêdy, tañcz¹ i bawi¹ 
siê do rana. G³ównym daniem jest pieczona ryba oraz 
"ciasto Trzech Króli", w który zapieka siê drobne 
upominki. Prezenty rozdawane s¹ 6 stycznia w 
œwiêto Trzech Króli, na pami¹tkê darów, które Jezus 
otrzyma³ od mêdrców ze Wschodu.

We Francji œwi¹teczn¹ atmosferê wyczuwa siê ju¿ na 
kilka tygodni przed Bo¿ym Narodzeniem. Wszystkich 
opanowuje gor¹czka zakupów. W³aœciciele sklepów 
przeœcigaj¹ siê w pomys³ach dekorowania wystaw. 
Ulice miast przystrojone s¹ kolorowymi lampkami i 
gwiazdkami. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia pe³ni¹ we 
Francji bardzo wa¿n¹ rolê. S¹ to œwiêta rodzinne. 
Francuzi wrêczaj¹ sobie rêcznie robione kartki 
œwi¹teczne oraz kupuj¹ prezenty. We Francji, w 
przeciwieñstwie do Polski, nie ma Wigilii. Francuzi 
bior¹ udzia³ we mszy, a 25 grudnia siadaj¹ do 
wspólnego obiadu. W ten dzieñ je siê indyka 
nadziewanego kasztanami i pije du¿o szampana.We 
Francji dzieci wierz¹, ¿e to ma³y Jezus przynosi im 
prezenty, które w wigilijn¹ noc wk³ada do bucików 
ustawionych przy kominku.

W Wielkiej Brytanii wigilijny posi³ek zaczyna siê w 
po³udnie w œcis³ym gronie rodzinnym. Obiad, bo 
trudno tu mówiæ o wieczerzy, sk³ada siê z pieczonego 
indyka i " p³on¹cego puddingu". Wieczorem w Wigiliê 
angielskie dzieci wywieszaj¹ swoje poñczochy za 
drzwi, by nazajutrz rano odnaleŸæ je wype³nione 
prezentami. Tu narodzi³ siê zwyczaj poca³unków pod 
jemio³¹ wisz¹c¹ u sufitu. Taki poca³unek przynosi 
szczêœcie i spe³nienie ¿yczeñ. Londyn jest ojczyzn¹ 
pierwszych kartek z ¿yczeniami. W 1846 roku Jon 
Horsley z Anglii zaprojektowa³ pierwsz¹ kartkê 
œwi¹teczn¹ z napisem "Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia i szczêœliwego Nowego Roku".

We W³oszech Œwiêta Bo¿ego Narodzenia maj¹ 
tysi¹cletni¹ tradycjê. W³osi wysy³aj¹ wiele kartek z 
¿yczeniami do rodziny i przyjació³. 8 grudnia ubiera 
siê choinkê oraz budowane s¹ ¿³obki w koœcio³ach. 24 
grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta kolacja, 
podczas której jedzone s¹ typowe w³oskie ciasta - 
penettone i pandoro, a tak¿e nugat, migda³y i orzechy 
laskowe. W³osi bior¹ udzia³ w Pasterce. W czasie 
Bo¿ego Narodzenia rozdaj¹ prezenty.Centralne ulice 
Rzymu zdobi¹ wielkie choinki.
W Szwecji Œwiêta Bo¿ego Narodzenia rozpoczynaj¹ 
siê w pierwsz¹ niedzielê adwentu. Tradycyjna 
szwedzka uczta sk³ada siê z iutfisk, czyli 
rozmoczonej suszonej ryby o doœæ md³ym smaku. 
Potem podaje siê galaretkê wieprzow¹, g³owiznê i 
chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia siê wolnego 
nakrycia na stole, ale za to odwiedza siê samotnych. 
Szwedzi nie œpiewaj¹ kolêd, lecz tañcz¹ wokó³ 
choinki.

W Niemczech "Bo¿e Narodzenie" obejmuje trzy dni: 
24 grudnia -"Wigiliê", pierwszy dzieñ Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.) i 
drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia (26.12.). W 
Wigiliê w chrzeœcijañskich rodzinach przed lub po 
uczestnictwie w Mszy Œwiêtej zapala siê œwiece na 
choince i wtedy rozpoczyna siê "gwiazdka" tzw. 
"Bescherung". Œpiewa siê lub s³ucha siê kolêd i 
cz³onkowie rodziny obdarowuj¹ siê wzajemnie 
prezentami. Dzieciom opowiada siê legendê 
mówi¹c¹, i¿ prezenty przyniós³ Œwiêty Miko³aj lub 
Dzieci¹tko Jezus. Wiele rodzin wynajmuje nawet 
Miko³aja, którego rolê odgrywaj¹ studenci przebrani 
w kostium. W pierwszym i drugim dniu Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia wielu ludzi udaje siê do koœcio³a na 
œwi¹teczne msze. 25 i 26 grudnia s¹ dniami 
œwi¹tecznymi wolnymi od pracy.

�ród³o:www.bibliotekawszkole.pl

Obrzêdy bo¿onarodzeniowe 
w innych krajach
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W trzeci¹ niedzielê adwentu Chór Œw. Cecylii z ̄ êdowic kolêdowa³ u naszych czeskich partnerów w Otrokovicach, 
podczas tradycyjnego miêdzynarodowego koncertu  kolêd  pn.  „Kolêdy  trzech  narodów”. To œwi¹teczna, 
integracyjna impreza miast partnerskich Otrokovic w Czechach, Dubnicy na Wagiem na S³owacji oraz naszego 
Zawadzkiego. Koncert polskich kolêd oraz wi¹zanek œwi¹tecznych utworów spotka³ siê z ciep³ym przyjêciem i 
wielkim aplauzem. W trakcie tej imprezy mia³o równie¿ miejsce podsumowanie œwi¹tecznego konkursu 
plastycznego, do którego zosta³y zg³oszone prace naszych zawadczañskich m³odych artystów. Na 
miêdzynarodowy konkurs przes³ano wszystkie zg³oszone prace. Laureatami konkursu gminnego zostali: Dawid 
Sankowski (Kielcza), Pascal Garcorz (Kielcza) i Dominik Bednarek (Kielcza). 

Kolêdy trzech narodów



Andrzejki

?Na œwiêtego Andrzeja b³yska pannom nadzieja, wiêc w 
wigiliê Andrzejek siê wró¿y,
Nasze babcie przed laty te¿ czeka³y tej daty…”. My 
równie¿ czekamy na ten dzieñ, bo zawsze mo¿emy 
siê wspólnie bawiæ wró¿bami, a co najwa¿niejsze – 
taneczna zabawa andrzejkowa . W tym roku mieliœmy 
dodatkowe atrakcje , rano na œwietlicy czeka³ na nas 
wystawny bufet szwedzki , có¿ tam by³y za 
wspania³oœci tylko zdrowa ¿ywnoœæ, nabia³, wêdliny, 
ryby, owoce suszone i œwie¿e, ró¿ne rodzaje 
pieczywa, soki warzywne i owocowe, jak w 
prawdziwej restauracji. To nie pierwsze nasze 
szkolne zdrowe œniadanie. Lubimy takie 
niespodzianki, dowiedzieliœmy  siê ju¿ bardzo du¿o o 
zdrowym ¿ywieniu, poznaliœmy zasadny korzystania  
z  bufetu szwedzkiego. Wspania³a muzyka, woskowe 
wró¿enie, zastawione sto³y , uœmiech, mi³y nastrój … I 
jak tu nie lubiæ Andrzejek. Za oprawê muzyczn¹, 
zastawione sto³y przygotowanie tak fajnego dnia w 
szkole – dziêkujemy.

Do grzecznych dzieci 
przychodzi Miko³aj

Tradycyjnie 6 grudnia wszystkie dzieci odwiedza Œw. 
Miko³aj ze swoj¹ œwit¹. W tym roku do szko³y 
zaproszeni zostali najm³odszych s¹siedzi czyli 
przedszkolaki, aby wspólnie spêdziæ ten dzieñ. Rano 
Miko³aj przys³a³ Teatr „ Kurtyna” z Krakowa i wszyscy 
wspólnie obejrzeli weso³y, ale i pouczaj¹cy spektakl  
„Dzieci Œwiata”. Po spektaklu czeka³o na wszystkich 
pyszne œniadanko dla nas wszystkich (czyli 210 
osób) przygotowane przez panie nauczycielki i 
mamy. Miko³aj w asyœcie anio³ków i diabe³ków 
wrêcza³ prezenty, a przedszkolaki bawi³y siê w 
szkolnym „Raju Dziecka”. Za tak mi³y dzieñ 
DZIÊKUJEMY,  210 uczniowskich serduszek 
serdecznie dziêkuje so³tysowi Jerzemu Staszowi.

Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y w ̄ êdowicach w roku szkolnym 2013/2014 realizuje projekt pn. „Moje jutro” na 
ogóln¹ kwotê 136 069,80 z³. Zajêciami objêci s¹ wszyscy gimnazjaliœci Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w 
¯êdowicach. G³ównym celem projektu jest:
- Poprawa dostêpnoœci i efektywnoœci kszta³cenia poprzez organizacjê dodatkowych zajêæ dydaktyczno-
wyrównawczych oraz specjalistycznych
- Zwiêkszenie dostêpnoœci do zajêæ umo¿liwiaj¹cych rozwój potencja³u intelektualnego i zainteresowañ poprzez 
organizacje dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych
- Podniesienie poziomu umiejêtnoœci w zakresie wyboru i kszta³towania œcie¿ki kariery zawodowej dziêki 
rozszerzeniu oferty szko³y o zagadnienia zwi¹zane z doradztwem i poradnictwem edukacyjno-zawodowym.
Uczniowie uczêszczaj¹ na nastêpuj¹ce zajêcia:
1. „Od g³oski do s³owa” – zajêcia logopedyczne
2.  Zajêcia wyrównawcze z matematyki
3. „Oswoiæ ortografiê” – zajêcia dla uczniów z dysleksj¹
4. „Dziwny jest nasz œwiat” – zajêcia wyrównawcze z geografii
5. „Droga na szczyt” – zajêcia z jêzyka angielskiego
6. „Potyczki z matematyk¹ – przyjemnoœæ czy dyskomfort” – zajêcia dodatkowe z matematyki
7. „Eksperyment – dobra zabawa, Ÿród³o wiedzy” – zajêcia z chemii
8. „Angielski w obrazach” – zajêcia z jêzyka angielskiego z wykorzystaniem graficznych technik 
komputerowych
9. Zajêcia fizyczno-modelarskie
10. Zajêcia kulinarne – „Zdrowo jemy, zdrowo roœniemy”
11. Ko³o krawiecko-dziewiarskie
12. Doradztwo i poradnictwo edukacyjno-zawodowe.
Zajêcia odbywaj¹ siê w formie warsztatowej i wyjazdowej. Ogó³em zaplanowano 644 godziny zajêæ  oraz 10 
wyjazdów w ramach  doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego.  Zgodnie z za³o¿eniami projektu 
zostan¹ zakupione liczne pomoce dydaktyczne. Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Podziêkowania
Uczniowie i nauczyciele Zespo³u Szkolno – Gimnazjalnego w ̄ êdowicach sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za 
okazan¹ pomoc w realizacji projektu POKL„ Moje jutro”:Prezesowi BS Zawadzkie Joachimowi Gregerowi, 
Prezesowi Unitube  Zawadzkie S. Garcorzowi, Firmie Marko, Firmie Dobry Projekt,  Joannie i Marcinowi 
B³a¿ytko,  Agacie i  Piotrowi Chmiel, Beacie i Jakubowi Duda, Zuzannie Koik, Romanowi Kimak, oraz Jerzemu 
Stasz so³tysowi ̄ êdowic. 

Pozyskali pieni¹dze na dodatkowe zajêcia

Losy naszych absolwentów

79 uczniów ukoñczy³o w tym roku szkolnym Zespó³ 
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. 
Wychowawcy klas maturalnych, zainteresowani 
losami swoich podopiecznych, dotarli do informacji 
na ich temat. 95 % absolwentów liceum 
ogólnokszta³c¹cego  rozpoczê³a studia dzienne. 
Jakiego wyboru dokonali? Fizjoterapia to najczêœciej 
wybierany kierunek studiów, kilka osób studiuje 
po³o¿nictwo, kosmetologiê,  stomatologiê.  
Absolwenci klasy o profilu matematyczno- 
informatycznym ( 50%) zdecydowali siê na studia 
in¿ynierskie, a dwie uczennice postanowi³y zg³êbiæ 
tajemnice matematyki. Filologia polska, filologia 
niemiecka i hiszpañska oraz dziennikarstwo- takie 
kierunki wybrali uczniowie, którzy postanowili 
rozwi jaæ  swoje  zdo lnoœc i  jêzykowe czy  
humanistyczne. Kilka osób studiuje prawo i 
pedagogikê, a jeden absolwent wybra³ geografiê.
80% absolwentów Technikum Mechaniczno- 
Informatycznego podjê³o pracê w Polsce lub za 
granic¹. Kilka osób postanowi³o uzupe³niæ 
wykszta³cenie, studiuj¹ ( informatyka, zarz¹dzanie), 
a tak¿e uczestnicz¹ w kursach kwalifikacyjnych. 60% 
abso lwentek  Techn ikum Ekonomicznego 
postanowi³o kontynuowaæ naukê i studiuj¹.
Jakie uczelnie najczêœciej wybierali? Najwiêcej osób 
studiuje w Opolu ( Politechnika Opolska, Uniwersytet 
Opolski) i czêsto jest to podyktowane wzglêdami 

finansowymi. Wroc³aw- to najlepsze miasto 
studenckie dla sporej grupy absolwentów, kilka osób 
studiuje na Œl¹sku, a jeden absolwent zdecydowa³ 
siê na wyjazd do Poznania.
¯yczymy naszym uczniom wielu sukcesów, 
spe³nienia marzeñ, a przede wszystkim optymizmu i 
wiary w przysz³oœæ.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w 
Zawadzkiem w ramach programu „Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek 2013” otrzyma³a z Instytutu 
Ksi¹¿ki dotacjê na zakup dodatkowego sprzêtu. 
Za pozyskane œrodki zakupiono trzy zestawy 
komputerowe, urz¹dzenie wielofunkcyjne oraz trzy 
czytniki kodów kreskowych (dla biblioteki g³ównej i 
filii). Jeden z komputerów
 i urz¹dzenie wielofunkcyjne zainstalowano w filii 
bibliotecznej w ̄ êdowicach a dwa pozosta³e zestawy 
w wypo¿yczalni biblioteki w Zawadzkiem. Z za³o¿enia 
sprzêt ma s³u¿yæ pracom zwi¹zanym z obs³ug¹ 
programu bibliotecznego MAK+. Aktualnie do 
programu wprowadzono ju¿ prawie 24 tysi¹ce 
ksi¹¿ek (Zawadzkie – ponad 14 tys., Kielcza – ok. 5 

tys. i ¯êdowice – ok. 5 tys.). Warunkiem przyznania 
dotacji jest zakoñczenie prac zwi¹zanych z 
wprowadzaniem ksiêgozbioru do programu do koñca 
2015 roku. Po tym terminie obs³uga czytelników w 
naszych bibliotekach bêdzie bardziej nowoczesna i 
dok³adna, ale u¿ytkownicy nie musz¹ obawiaæ siê 
utrudnieñ. Wszyscy  zarejestrowani w programie 
otrzymaj¹ w³asne karty czytelnika, które trzeba 
bêdzie przynosiæ do biblioteki. A ju¿ teraz, przy 
wyszukiwaniu potrzebnych pozycji mo¿na, poza 
tradycyjnym katalogiem kartkowym, skorzystaæ 
z   komputera z  dostêpem do kata logu 
elektronicznego. W Zawadzkiem jest dostêpne 
stanowisko w wypo¿yczalni a w filiach mo¿na 
wykorzystaæ komputery w czytelniach internetowych. 
Nowe ksi¹¿ki od 2012 roku s¹ systematycznie 
wprowadzane do programu a prace nad posiadanym 
wczeœniej ksiêgozbiorem z ka¿dym dniem posuwaj¹ 
sie do przodu. 
W przysz³ym roku na stronie internetowej biblioteki 
zostanie udostêpniony link do programu i wtedy nie 
wychodz¹c z domu, bêdzie mo¿na sprawdziæ nasz 
katalog a po ukoñczeniu prac – równie¿ zamówiæ 
potrzebn¹ ksi¹¿kê.
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ spe³nienia postawionego 
warunku  prosimy wszystkich naszych czytelników o 
zwrot przetrzymywanych d³u¿ej ksi¹¿ek, które trzeba 
wprowadziæ do elektronicznego katalogu.
 Wszystkim U¿ytkownikom ¿yczymy zdrowych, 
spokojnych i rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
oraz wszystkiego, co najlepsze w Nowym 2014 roku.

Powoli do przodu
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Ju¿ po raz XVI zorganizowaliœmy dla naszych 
cz³onków Miko³ajkowy Klubowy Turniej Karate, w 
którym rywalizowa³o 90 zawodników w wieku od 5 
do 14 lat z klubowych sekcji z miejscowoœci 
Dobrodzieñ, Ozimek, Strzelce Opolskie i 
Zawadzkie. Przeprowadzono 17 konkurencji: 6 
konk. kata, 4 konk. kumite na fantomach i 7 konk. 
sprawnoœciowych. Zmagania trwa³y ok. 2 godzin 
po czym nast¹pi³a czêœæ oficjalna, w której swoj¹ 
obecnoœci¹ turniej zaszczycili Radny Sejmiku 
Województwa Opolskiego Pan Dariusz Zajdel,  
Burmistrz Zawadzkiego Pan Mieczys³aw Orgacki, 
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
Pan Stanis³aw Kie³ek i Radny Bart³omiej 
Kowalczyk, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Pan 
Henryk Bartoszek,  Zastêpca Burmistrza 
Dobrodzienia Pan Marek Witek, Dyrektor GOSiT 
Pan Mateusz Ochlust, Pan £ukasz Or³owski z 
Firmy Orland, Pan £ukasz Kalinowski z Firmy P.K 
ACTIV PLUS, Pañstwo Krystyna i Roman 
Sprancel w³aœciciele Restauracji Zielona Ober¿a, 
Pan Rados³aw Olczyk z Firmy Bruk-Termm, 
Pañstwo Klaudia i Edward Sowa z Firmy Ring i 
Pan Mariusz £apot. Po przywitaniu zaproszonych 
goœci i prezentacji sekcji prezes klubu przedstawi³ 
sprawozdanie z dzia³alnoœci w roku 2013. Po 

XVI Miko³ajkowy Klubowy Turniej Karate 

czym g³os zabra³ Burmistrz Zawadzkiego Pan 
Mieczys³aw Orgacki, a nastêpnie Przewodnicz¹cy 
Rady Powiatu w imieniu Starosty Strzeleckiego 
wrêczy³ puchar najm³odszemu zawodnikowi, 
którym zosta³ 5-cio letni Kamil Gotwald. W dalszej 
czêœci wrêczono  nagrody rzeczowe, które 
ufundowa³o Nadleœnictwo Zawadzkie, dla 
tegorocznych medalistów Mistrzostw Œwiata i 
Polski. Wœród wyró¿nionych znaleŸli siê: Natalia 
Szponder 1m na Mistrzostwach Œwiata, El¿bieta 
Zajdel 2m na Mistrz. Polski, Ewa Zajdel 2 m na 
Mistrz. Polski, Karolina Trepka 1 m na Mistrz. 
Polski, Weronika Grejner 1 m na Mistrz. Polski, 
Wiktoria Grejner 2m na Mistrz. Polski, Aleksandra 
Krawiec 2m na Mistrz. Polski, Rafa³ Talaga 2m na 
Mistrz. Polski i 5m na Mistrz. Œwiata, Bart³omiej 
Barañski 1 m na Mistrz. Polski, Dariusz Sworeñ 1 
m na Mistrz. Polski, Marcin Zadro¿ny 1 m na 
Mistrz. Polski. Nastêpnie dokonano dekoracji  
najlepszych zawodników w poszczególnych 
konkurencjach, na których czeka³y nagrody w 
postaci pucharów, medali i dyplomów. Uroczyœcie 
po¿egnano zawodniczkê sekcji Zawadzie 
Michalinê Kanoza, która zakoñczy³a karierê 
zawodnicz¹ wrêczaj¹c jej symboliczny medal i 
proporczyk. Na zakoñczenie „Œwiêty Miko³aj” 

doceni³ trud wszystkich zawodników i wrêczy³ im 
s³odkie upominki. Turniej zosta³ zorganizowany 
dziêki dofinansowaniu Gminy Zawadzkie na 
realizacjê zadania publicznego oraz pomocy 
darczyñców: Sp. z o.o „Technar” z Miko³owa, 
Technodrew Polska Sp. z o.o,  PC Active Plus,  
Firma Auto Serwis Pan Marek Adamietz, 
Restauracja Zielona Ober¿a Pañstwo Krystyna i 
Roman Sprancel, Bank Spó³dzielczy w 
Zawadzkiem, Firma Insaid z Opola, Bruk -Term z 
Krasiejowa, Gaja Strzelce Opolskie, Drukarnia Sil-
Veg-Druk, którym w imieniu wszystkich 
uczestników i zarz¹du klubu sk³adamy serdeczne 
podziêkowania. Równie¿ bardzo serdeczne i 
gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê starszym 
cz³onkom, trenerom i rodzicom, którzy przyczynili 
siê do sprawnego przeprowadzenia zawodów 
oraz GOSiT za udostêpnienie hali sportowej. 
Obs³ugê medyczn¹ zapewni³a Dr Miros³awa 
Zajdel. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Zbigniew 
Sworeñ, jego pracê wspomagali starsi zawodnicy i 
trenerzy klubu. Na widowni zasiad³o oko³o 100 
widzów.

                                                         Zarz¹d klubu

Uwielbiaj¹ go wszyscy - doroœli i dzieci, bogaci i 
biedni, mieszkañcy du¿ych miast i ma³ych 
miasteczek. Œwiêty Miko³aj odwiedza nas 6 
grudnia. W klasach pierwszych Publicznej 
Szko³y Podstawowej  w Zawadzkiem 
pomocnicy Miko³aja pojawili siê ju¿ 5 grudnia. 
B y l i  t o  u c z n i o w i e  Z e s p o ³ u  S z k ó ³  
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. 
Spotkanie to by³o kontynuacj¹ Dobrej Praktyki „ 
Starsi i m³odsi razem w zabawie i nauce”. 
Dzieciaczki z podstawówki z pomoc¹ starszych 
kolegów wykona³y przepiêkne kartki  
œwi¹teczne, które uzupe³nione o ¿yczenia 
zostan¹ wys³ane do rodzin uczniów. Sprawne 
palce uczestników warsztatów wyczarowa³y 
cudowne ozdoby œwi¹teczne, którymi 
udekorowano klasy.

Ka¿dy mo¿e zostaæ 
Œwiêtym Miko³ajem…

„Kto czyta ksi¹¿ki, ¿yje podwójnie.”
(Umberto Eco)

3 grudnia uczniowie klasy 1a zostali prawdziwymi 
czytelnikami. A by³o to tak…Pani Dorotka, szkolna 
bibliotekarka zaprosi³a pierwszaczki do biblioteki.  
Dzieci bardzo siê ucieszy³y, poniewa¿ ju¿ od 
dawna dopytywa³y siê o mo¿liwoœæ wypo¿yczenia 
ksi¹¿ek. Wiedzia³y, ¿e ta magiczna chwila nast¹pi, 
kiedy ju¿ zostan¹ pasowani na uczniów, poznaj¹ 
pierwsze literki, bêd¹ wiedzieæ, jak nale¿y 
zachowywaæ siê w bibliotece i dbaæ o ksi¹¿ki. 
Ka¿dy uczeñ otrzyma³ najprawdziwsz¹ Kartê 
Czytelnika oraz wypo¿yczy³ pierwsz¹ ksi¹¿kê. 
Dzieci dopytywa³y siê, jak czêsto mo¿na 
wypo¿yczaæ ksi¹¿ki i w jakich iloœciach. Niektórzy 
chcieli przeczytaæ od razu …10 pozycji!, ale 
zapewnieni zostali, ¿e ksi¹¿ek na pewno nie 
zabraknie i ¿e nie trzeba siê spieszyæ. 
Zadowolone dzieciaki wróci³y do klasy i …zabra³y 
siê za czytanie. Wychowawczyni nie oponowa³a… 
„Æwiczenia wype³nimy póŸniej”- stwierdzi³a i z 
uœmiechem przygl¹da³a siê zaczytanym buŸkom

Jubileusz 90 urodzin

8 grudnia br Jubileusz 90 lecia urodzin obchodzi³a 
pani Feliksa Nyga. Pani Feliksa urodzi³a siê w 
Kraœniku (województwo lubelskie). W 1970 roku 
m¹¿ zosta³ oddelegowany do pracy w 
zawadczañskich lasach i przeprowadzili siê z 
Kar³owic do Zawadzkiego. Pani Feliksa 
pocz¹tkowo pracowa³a w lesie, a póŸniej w 
strzeleckim PSS. Wychowa³a jednego syna. 
Jest niesamowicie pogodn¹, ciep³¹ i uœmiechniêt¹ 
osob¹. Pani Nyga to wielka optymistka, a 
przebywanie w jej towarzystwie jest niesamowicie 
mi³e i wzruszaj¹ce. Uwielbia jeŸdziæ rowerem.
W imieniu Burmistrza Zawadzkiego ¿yczymy 
Dostojnej Jubilatce wiele mi³oœci i zdrowia.

¯êdowicka szko³a

Co s³ychaæ w PSP w Zawadzkiem
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„LEPSZY START”
 DOBRE ZAKOÑCZENIE

W grudniu br. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w 
Zawadzkiem w 2013 r. koñczy realizacjê projektu 
systemowego pn.: PROGRAM AKTYWIZACJI 
S P O £ E C Z N O - Z A W O D O W E J  O S Ó B  
NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO  „LEPSZY 
START” W GMINIE ZAWADZKIE w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹. 
Projekt by³ realizowany od 1 kwietnia br. Celem 
g³ównym projektu by³ wzrost aktywnoœci 
spo³ecznej i zawodowej oraz powrót na rynek 
pracy klientów Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w 
Zawadzkiem. W projekcie wziê³o udzia³ 7 osób, 
bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo – 
mieszkañców gminy Zawadzkie. Wszyscy 
uczestnicy przeszli doœæ intensywn¹ œcie¿kê 
wsparcia specjalistycznego (m.in. doradca 
zawodowy, psycholog, trener bud¿etowy). 
Czterech uczestników projektu skierowano te¿ na 
szkolenia zawodowe w celu podwy¿szenia ich 
kwalifikacji zawodowych przydatnych na obecnym 
rynku pracy. W ramach projektu 6 osób zosta³o 
skierowanych na sta¿e zawodowe (na okres od 4 
do 5 miesiêcy). Dziêki nim uczestnicy zdobyli 
praktyczne umiejêtnoœci bezpoœrednio u 
pracodawcy. 29 listopada br. podsumowano 
dzia³ania podjête w ramach projektu podczas 
spotkania uczestników projektu z pracodawcami z 
terenu naszej gminy. Zgodnie uznano, ¿e projekt 
by³ przydatny, dobrze zaplanowany, a za³o¿one 
cele zosta³y osi¹gniête. Wszyscy uczestnicy 
ukoñczyli sta¿e; po ich zakoñczeniu jedna osoba 
zosta³a zatrudniona, a jedna znalaz³a pracê 
jeszcze w trakcie trwania sta¿u, a dwie kolejne w 
najbli¿szym czasie maj¹ szansê podj¹æ 
wspó³pracê w formie umów cywilnoprawnych.

Spotkanie dla osób zainteresowanych problematyk¹ 
osób niepe³nosprawnych

3 grudnia br. w siedzibie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem odby³o siê spotkanie informacyjne 
dotycz¹ce problematyki osób niepe³nosprawnych z terenu naszej gminy. W spotkaniu wziê³o udzia³ kilkanaœcie 
osób zainteresowanych oraz zaproszeni goœcie. Celem spotkania by³o zainicjowanie dialogu i wymiany informacji 
z tego zakresu tematycznego, a ponadto przekazanie informacji o dostêpnych formach pomocy œwiadczonych na 
ró¿nych stopniach samorz¹du. Podczas spotkania g³os zabra³ Burmistrz Zawadzkiego, Mieczys³aw Orgacki oraz 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, Bernard Klyta. Obaj podkreœlali 
koniecznoœæ dok³adnego zaznajomienia œrodowiska osób niepe³nosprawnych z przys³uguj¹cymi im 
uprawnieniami i zadaniami samorz¹du na poziomie gminy, powiatu i województwa. Dyrektor PCPR przedstawi³ 
równie¿ ofertê swojej instytucji skierowan¹ do osób niepe³nosprawnych. Podczas dyskusji poruszono m.in. 
kwestie obowi¹zuj¹cych orzeczeñ o niepe³nosprawnoœci i zwi¹zanych z nimi uprawnieñ, planowanych zmian w 
ustawie o œwiadczeniach rodzinnych w zakresie œwiadczeñ pielêgnacyjnych. Poniewa¿ tematyka nie zosta³a 
wyczerpana i uczestnicy zadeklarowali chêæ ponownego spotkania, ustalono, ¿e w lutym 2014 r. 
(prawdopodobnie dnia 28.02.2014 r. o godz. 11.00) odbêdzie siê kolejne, mniej oficjalne spotkanie dla osób 
niepe³nosprawnych oraz osób zainteresowanych i zaanga¿owanych w problematykê pomocy na rzecz osób 
niepe³nosprawnych. Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w spotkaniu i wk³ad wniesiony do dyskusji, jednoczeœnie 
zapraszamy do wspó³pracy wszystkie osoby, którym los niepe³nosprawnych z terenu naszej gminy nie jest 
obojêtny.

Miko³ajkowa akcja 
zawadczañskich krwiodawców

Œrednio 40 osób wziê³o udzia³ w ka¿dej z szeœciu 
akcji krwiodawstwa przeprowadzonych w 
Zawadzkiem w koñcz¹cym siê roku. Ostatnim 
przedsiêwziêciem by³a Miko³ajkowa Akcja 
Krwiodawstwa zorganizowana w dniu 6 grudnia. 
Wziê³o w niej udzia³ a¿ 62 osób. Dziêki temu do 
Banku krwi „wp³ynê³y” 54 litry krwi. Ka¿dy 
uczestnik akcji otrzyma³ upominek ufundowany 
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Opolu. Z roku na rok akcja 
cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. W 
roku 2014 akcje poboru krwi odbêd¹ siê w 
nastêpuj¹cych terminach.
Gor¹co zachêcamy wszystkich chêtnych. Podziel 
siê ¿yciem… 

PODZIÊKOWANIA
Serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy w tak 
bolesnej dla nas chwili dzielili smutek i ¿al, okazali 
wiele serca i ¿yczliwoœci oraz wziêli udzia³ we mszy 
œw. i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 

naszego Mê¿a, Ojca i Dziadka  
œp. Henryka Ludwig

Rodzinie, Przyjacio³om, S¹siadom, Znajomym, 
Delegacjom za okazan¹ pomoc, modlitwê, 

wspó³czucie, wieñce i kwiaty
                                                     sk³ada Rodzina

Praca plastyczna Karoliny 
w kalendarzu na rok 2014!

26 listopada 2013r. w Specjalnym Oœrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku odby³a 
siê uroczysta gala wrêczenia nagród laureatom 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Las 
wokó ³  nas”   d la  dz iec i  i  m ³odz ie¿y  
niepe³nosprawnej. Drugie miejsce w kategorii 
„przedszkole”, na 258 nades³anych prac zdoby³a, 
wychowanka Przedszkola Publicznego Nr 2 z 
Oddzia³em Integracyjnym w Zawadzkiem 
Karolinka Labus, która pod opiek¹ swoich 
nauczycieli Pani Bo¿eny Taibert i Pani Barbary 
Lepiorz wykona³a pracê konkursow¹. Na galê 
wrêczenia nagród Karolinka z mam¹ oraz 
nauczycielami uda³a siê do Kluczborka. Wraz z 
nagrodami wychowanka Przedszkola Nr 2 
przyjê³a gratulacje od organizatorów, sponsorów i 
koordynatorów konkursu. Podczas uroczystoœci 
podziwiano nagrodzone i wyró¿nione prace oraz 
zaprezentowano przedstawienie teatralne o 
tematyce leœnej w wykonaniu uczniów 
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Kluczborku. Praca plastyczna Karolinki 
znalaz³a siê w kalendarzu na rok 2014 wydanym 
przez oœrodek.  Karol ince,  rodzicom i  
nauczycielom gratulujemy i ¿yczymy kolejnych 
sukcesów!

PLAN EKIP WYJAZDOWYCH W 2014 ROKU

Miejsca postoju autobusu:

- Ozimek, Plac Wolnoœci 
- Strzelce Opolskie, Plac ¯eromskiego
- Zawadzkie, ul. Dêbowa

20 listopada w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddzia³em Integracyjnym w Zawadzkiem odby³y siê VIII Warsztaty 
Przedszkolaków. Tematyk¹ tegorocznych warsztatów by³a muzyka, poniewa¿ dobrze jest wszystkim znany jej 
dobroczynny wp³yw na rozwój dzieci. Dziêki kontaktowi z muzyk¹ dziecko siê uwra¿liwia, wydobywa i aktywizuje 
emocje, rozwija siê równie¿ jego wyobraŸnia. Muzyczne spotkanie rozpoczê³a Iwona Bogucka piêknie wszystkich 
witaj¹c i zapraszaj¹c do wspólnych zabaw z muzyk¹ i przy muzyce. Dzieci z poszczególnych grup zjawi³y siê z 
emblematami nutek w ró¿nych kolorach tworz¹c – „nutkowe” dru¿yny. W sali zgromadzono wiele instrumentów 
muzycznych, które pod wp³ywem czarodziejskiego zaklêcia wypowiadanego przez dzieci zaczyna³y graæ. W ten 
sposób dzieci pozna³y ich brzmienie. Z zadaniami konkursowymi przedszkolaki radzi³y sobie œpiewaj¹co. Za 
ka¿de dobrze rozwi¹zane zadanie dru¿yny otrzymywa³y s³odkie punkty. By³ te¿ czas na ¿ywio³owy taniec do 
muzyki rozrywkowej i czas na relaks przy koj¹cych dŸwiêkach muzyki powa¿nej. „Nutkowe” dru¿yny kolejno 
zaœpiewa³y swoj¹ ulubion¹ piosenkê, a na zakoñczenie ka¿da z grup otrzyma³a paczkê niespodziankê, w której 
znajdowa³y siê materia³y do wykonania instrumentów muzycznych. Instrumenty te dzieci wykona³y w swoich 
salach. Dzieciom bardzo podoba³ siê przedszkolny dzieñ w niezwyk³ym œwiecie muzyki. Warsztaty 
Przedszkolaków to dzia³anie autorskie nauczycieli Przedszkola Nr 2, które znakomicie uatrakcyjnia czas 
spêdzony przez dzieci w przedszkolu i wzbogaca ich wiedzê.

„Jak smakuje muzyka ?”

 – to has³o przewodnie konkursu zorganizowanego dla dzieci i rodziców przez Przedszkole Publiczne Nr 2 z 
Oddzia³em Integracyjnym w Zawadzkiem. Konkursy dla dzieci i ich rodzin to ju¿ tradycja przedszkola. 29 
listopada 2013 roku odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursu, którego celem by³o zachêcenie ca³ej 
spo³ecznoœci przedszkolnej do dokarmiania ptaków podczas zimy i jednoczeœnie przygotowanie karmnika dla 
ptaków odwiedzaj¹cych okolice przedszkola. Dzieci, ich rodzice i dziadkowie wykazali siê du¿ym 
zaanga¿owaniem. Karmniki przyniesione do placówki s¹ bardzo solidnie wykonane i zostan¹ wykorzystane w 
ogrodzie przedszkolnym, gdzie dzieci bêd¹ mog³y dosypywaæ ziarenka i inne przysmaki swoim podopiecznym. 
Mimo oryginalnych pomys³ów i ciekawie wykonanych karmników wszystkie dzieci zosta³y obdarowane 
jednakowymi nagrodami. Dziêkujemy za wziêcie udzia³u w konkursie i zachêcamy do dalszych udzia³ów w 
naszych inicjatywach.

„Pomó¿my ptakom przetrwaæ zimê”

Wigilia

Trudno znaleŸæ osobê, która nie lubi³aby Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia. Czy jest ktoœ kto nie lubi 
œwi¹tecznych przygotowañ, zapachu choinki i 
prezentów? Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas, na 
który czeka siê przez ca³y rok. To œwiêta bardzo 
rodzinne, siêgaj¹ce tradycjami bardzo dawnych 
czasów, œwiêta najwa¿niejsze dla Polaków i 
jednoczeœnie najbogatsze w tradycje ludowe. Z 
Wigili¹ ³¹czy siê wiele wierzeñ, wró¿b i rytua³ów, 
po³¹czonych wspóln¹ ide¹ - prze¿ywaniem narodzin 
Boga. Co z tego magicznego nastroju zosta³o dzisiaj? 
Kto dzisiaj wnosi do pokoju snopy zbo¿a na urodzaj? 
Wiele zwyczajów przestrzegamy do dzisiaj, ale nie 
znamy ich znaczenia. Gdybyœmy je znali i tak 
naprawdê kultywowali, to w naszych domach nie 
sta³aby sztuczna choinka i nie królowa³by telewizor...
Zachêcamy Was bardzo mocno do pielêgnowania i 
kultywowania tych naszych piêknych polskich 
tradycji.  

Œwi¹teczne symbole i ich znaczenie:
Anio³ek. 
W niektórych regionach Polski w okresie 
œwi¹tecznym prezenty przynosi nie Miko³aj, lecz 
Anio³ek.
Postaæ Anio³a zdobi te¿ czêsto czubek choinki. Anio³ 
jest tak¿e postaci¹ w jase³kach i szopkach.

Jemiola. 
Powieszona nad drzwiami, zapewnia pokój, mi³oœæ i 
szczêœcie domowi. Z Anglii przywêdrowa³ zwyczaj 
ca³owania siê pod jemio³¹, co mê¿czyŸnie zapewniæ 
mia³o p³odnoœæ, bo roœlina ta uwa¿ana by³a za 
afrodyzjak o magicznych w³aœciwoœciach.

Puste miejsce. 
Wed³ug tradycji przy wigilijnym stole zostawia siê 
zawsze wolne miejsce i puste nakrycie. W dawnych 
czasach wierzono, ¿e miejsce to zajmowaæ bêd¹ 
dusze bliskich, którzy ju¿ odeszli, a w tê jedn¹ noc 
wolno im przyjœæ w odwiedziny. St¹d tak¿e nie 
sprz¹tano po kolacji, zostawiaj¹c do rana zastawiony 
stó³. Dziœ wolne miejsce i nakrycie czeka na 
zb³¹kanego wêdrowca, który w ten wieczór bêdzie 
traktowany jak cz³onek rodziny.

Zwierzêta. 
Nocy wigilijnej przypisywano zawsze magiczne 
w³aœciwoœci. Wierzono, ze na te jedna noc w roku 
zwierzêta otrzymuj¹ duszê i dar mowy by moc w pe³ni 
cieszyæ siê z misterium narodzin Jezusa. Dlatego 
równie¿ podawano im op³atek.

Œwiêta tradycyjne

W³odzimierz Lewik
List Wigilijny

Piszê Ci, Synku, list z daleka, z domu ...
Na szybach œnie¿ne ³yskaja siê p³atki.
Wspominam dawne dni i po kryjomu

P³aczê ... Ty, Synku, zrozumiesz ³zy matki.
Jest juz choinka ... Wiesz, zaraz u stola

Si¹dziem jak dawniej z siostrzyczkami trzema.
A z nami razem i myœl nieweso³a,

Ze Ciebie, Synku, wœród nas dzisiaj nie ma.
Ty tam samiutki ... W dalekiej gdzieœ stronie,

Jak my, tak liczysz mijaj¹ce chwile,
Jaka Ci gwiazdka dziœ wieczór zap³onie

Kto Ci œwi¹teczn¹ przy³adzi wigiliê?
Jaka kolêda, Syneczku mój mi³y,

Rozjaœnisz Twoje godziny tu³acze?
Myœmy siê dzisiaj za Ciebie modli³y

A ja nad listem jeszcze - widzisz - p³aczê.
Myœl o nas, Synku. Wspomnij przy wieczerzy

W liœcie mym znajdziesz okruchy op³atka.
Wiem, ¿e nam wrócisz. Ten, co "w ¿³obie le¿y"

Czuwa nad nami ... Ca³ujê Ciê ... Matka

(C.K. Norwid)

"... Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny,
przy wzejœciu pierwszej gwiazdy wieczornej na 

niebie, ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ 
chleb Biblijny

najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym chlebie..."
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Podziêkowanie
Dziêkujê wszystkim, którzy w tragicznych chwilach 
mojego ¿ycia okazali siê ludŸmi dobrej woli i wielkiego 
serca.
Dziêkujê za serdeczn¹, bezinteresown¹ pomoc, 
szczere s³owa otuchy, modlitwê, liczny udzia³ w 
mszach œwiêtych w intencji szybkiego powrotu do 
zdrowia.
Dziêkujê pracownikom DPS w Zawadzkiem, 
Szalonym „¯êdowickim Serduchom” (Zespo³owi 
Szkolno-Gimnazjalnemu z ¯êdowic) za wsparcie 
finansowe. 

Dziêkujê Uniwersytetowi Opolskiemu i Politechnice 
Opolskiej za okazan¹ ¿yczliwoœæ i pomoc.

Dziêkujê „Krzywemu”-Jakubowi Potêdze, dr Jerzemu 
Trybule, Irenie Dubiel, Adamowi Dawidowiczowi, a 
szczególnie mojej dziewczynie Justynie Dubiel.
Najbli¿sza rodzina i przyjaciele jak zawsze okazali siê 
niezawodni…Dziêkujê.

I chocia¿ „Dziwny jest ten œwiat”, mocno dalej bêdê 
wierzy³ w to, ¿e „ludzi dobrej woli jest wiêcej…”

Cezary J.Kantek z rodzin¹

Spokojnych Œwi¹t i Szczêœliwego Nowego Roku.


