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Dni Gminy Zawadzkie 2017

Tegoroczne dwudniowe Dni Gminy dobiegły końca. Na scenach mogliśmy podziwiać wielu lokalnych artystów oraz uczestniczyć 
w imprezach sportowo-rekreacyjnych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy Wielkiej Zawdczańskiej Parady kolejny raz wykazali 
się niesamowitą pomysłowością. Niedzielną gwiazdą imprezy była Natalia Szroeder, Damian Holecki oraz Kabaret K2, a wszystko zakończył 
niesamowity pokaz sztucznych ogni. Fotorelacja z obchodów na stronach 10-13.

Kolejny duży sukces odnieśli modelarze z Zawadzkiego na Mistrzostwach Świata Modeli 
Pływających klas NS NAVIGA 2017. Tym razem mistrzostwa odbywały się w Polsce w 
dniach 3-11 lipca, a ich organizatorem było miasto Orneta położone na Warmii.  Złoty medal i 
jedyny tytuł Mistrza Świata juniorów przyjechał do Zawadzkiego, a wywalczył go Dawid 
Hadamek.  Medale brązowe zdobyli Szymon Czech oraz Adam Bogdon. Zwycięzcy 
otrzymali również puchary oraz nagrody. W polskiej reprezentacji występowało 7 
zawodników z naszego klubu. W całej imprezie brało udział ponad 200 modelarzy z 14 
państw, którzy zaprezentowali 308 modeli. Więcej informacji przedstawimy w kolejnym 
numerze Krajobrazów Zawadzkiego. 

B u r m i s t r z  Z a w a d z k i e g o  
s e r d e c z n i e  z a p r a s z a  
m i e s z k a ń c ó w  g m i n y,  d o  
skorzystania z pomocy w zakresie 
z a ł o ż e n i a  i p r o w a d z e n i a  
dz ia ła lności  gospodarczej .  
Doradztwo będzie prowadzone 
w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem 
(pokój 102) w godzinach od 
15:00 do 17:00 (najbliższe 
7.08.2017 r.) W trakcie spotkania 
przyszli przedsiębiorcy będą mieli 
o k a z j ę  u z y s k a ć  s z e r e g  
n i e z b ę d n y c h  i n f o r m a c j i  
związanych z prowadzaniem 
własnej  firmy. 

MOJA firma w MOJEJ gminie MOJA firma w MOJEJ gminie 
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 
24 czerwca br., była okazją do przyznania najwyższych odznaczeń 
miejskich. Trafiły one do osób, które swoją codzienną działalnością 
przysparzają sławy naszej gminie, są ponadprzeciętnością oraz 
mają na swoim koncie znakomite osiągnięcia.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie radni Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem przyznali Arkadiuszowi Baronowi, 
Zbigniewowi Podleśnemu oraz Alfredowi Feliksowi, w imieniu 
którego nagrodę odebrała córka Beata Jędruś. 

Dr Arkadiusz Baron ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia 
w pracy z uczniami. Niestandardowa działalność, jego 
zaangażowanie i pasja są dostrzegane i wysoko oceniane nie tylko 
w środowisku szkolnym. Są przykładem na to, że mimo rozmaitych 
trudności można swoją pracę wykonywać profesjonalnie i z wielkim 
pożytkiem społecznym. Dr Arkadiusz Baron jest inicjatorem 
i realizatorem wielu przedsięwzięć w dziedzinie kultury  oraz imprez 
o zasięgu szkolnym i lokalnym: zrealizował film o historii ulicy 

Opolskiej, dawnej szosy Renarda w Zawadzkiem oraz inne 
prezentacje filmowe np. o historii pielgrzymek opolskich do 
Częstochowy, o śląskiej emigracji do Teksasu w połowie XIX w. oraz 
ostatnio o niemieckich obozach jenieckich w Zawadzkiem, czy film o 
losach zawadczanina Michała Ziai. Z jego inicjatywy zorganizowano 
wystawę zdjęć i wystawę eksponatów historycznych, które 
prezentowane były podczas Dni Gminy Zawadzkie w 2012 roku, był 
inicjatorem stworzenia uczniowskiej grupy rekonstrukcji 
historycznej „Hrabia Renard”,  pod jego opieką młodzież zbudowała 
replikę dymarki w ramach projektu uczniowskiego. Uczestniczył w 
realizacji projektu Nadleśnictwa Zawadzkie polegającego na 
organizacji Izby Geologicznej w Kielczy, wspólnie z uczniami szkół 
z terenu gminy Zawadzkie przygotował spektakl historyczny z okazji 
50-lecia nadania praw miejskich pt.: „Klucze do historii Gminy 
Zawadzkie’, w roku 2000 zorganizował działającą do dziś szkolną 
Izbę Regionalną będącą zbiorem pamiątek oraz dokumentów 
dotyczących dziejów Zawadzkiego i okolic,  w bieżącym roku 
szkolnym jego uczniowie przystąpili do ogólnopolskiej sieci 
szkolnych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego 
organizowanych przez Fundację im. Kazimierza i Zofii Moczarskich, 
których celem jest doroczne przyznawanie młodzieżowej nagrody 
na najlepszą książkę historyczną roku wydaną  w Polsce. Dzięki 
udziałowi w klubie młodzież z Zawadzkiego ma i będzie miała 
okazję spotkać czołowe postaci polskiej kultury i nauki. Jest 
autorem następujących książek: księga Pamiątkowa absolwentów 
i nauczycieli LO im. Mieszka 1 w Zawadzkiem, Wydawnictwo Sil-
Veg-Druk, Lubliniec 2005, Max Pinkus. Przemysłowiec i mecenas 
kultury śląskiej, Wydawnictwo MS, Opole 2008, Z biegiem Małej 
Panwi… Z Biegiem lat. Zarys dziejów terytorium gminy Zawadzkie 
(współautorstwo), Wydawnictwo Leyko, Kraków 2009, Leksykon 
ilustrowany. 65 lat LO w Zawadzkiem w obrazkach, Wydawnictwo 
Firma Rysunkowa Szelerwicz i Drukarnia Leyko, Zawadzkie 2010, 
Max Pinkus we wspomnieniach. Seria: Gerhard Hauptmann 
i przyjaciele, Wydawnictwo ADREM, Jelenia Góra 2010, Księga 

p a m i ą t k o w a  a b s o l w e n t ó w  i  n a u c z y c i e l i  L i c e u m  
Ogólnokształcącego  im. Mieszka I w Zawadzkiem na jubileusz 
siedemdziesięciolecia istnienia szkoły 1945-2015, Powiat 
Strzelecki, 2015, publikuje liczne artykuły na łamach lokalnej prasy 
w Zawadzkiem, Strzelcach Opolskich i Lublińcu.  

Zbigniew Podleśny urodził się w Katowicach. Dzieciństwo 
spędził w Cieszynie Zachodnim, gdzie uczęszczał do szkoły 
podstawowej z polskim językiem nauczania. Po II wojnie światowej 
terytorium Zaolzia zostało przyłączone do Czechosłowacji, co 
spowodowało zmianę statutu obywateli polskich na cudzoziemców. 
Po ukończeniu w 1960 r. Technikum Elektrotechnicznego w Trzyńcu 
na Zaolziu pracował w branży elektrotechnicznej i to na różnych 
stanowiskach, a następnie przez 28 lat w Hucie Trzynieckiej. Był 
członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego MK-Dolna 
Leszna.Wiele lat poświęcił działalności w zarządzie Związków 
Zawodowych HT (ROH), otrzymując różne wyróżnienia. 
Ma narodowość i obywatelstwo polskie.
Pan Zbigniew jest inicjatorem działalności polonijnej na Słowacji, 
w regionie Środkowe Poważe. Za pośrednictwem „Monitora 

Polonijnego", w styczniu 2000 roku, wezwał miejscowych Polaków 
do zintegrowania się. Na apel ten odpowiedziały dwie Polki 
z Trenczyna, zamieszczając w lokalnym tygodniku „Pardon" 
ogłoszenie o pierwszym planowanym spotkaniu, podczas którego 
postanowiono kontynuować spotkania raz na miesiąc, a także 
dążyć do założenia nowego regionalnego Klubu Polskiego. W dniu 
17 kwietnia 2004 r. w Dubnicy powstał Miejscowy Klub Polski. 
Od momentu powstania do dnia dzisiejszego pan Podleśny jest jego 
prezesem. Klub Regionalny Środkowe Poważe zrzesza Polaków 
z obszaru doliny Wagu, rozrzuconych na przestrzeni 75 kilometrów. 
Klub od początku aktywnie podjął działalność polonijną. W maju 
2003 roku, z inicjatywy Koła, w Trenczynie odbyła się impreza 
„Przyjaźń bez granic", a już w sierpniu 2003 roku zorganiozowane 
zostały Dubnickie Dni Polonijnej Współpracy, Przyjaźni i Folkloru. 
Aby wspierać i łączyć Słowaków i Polaków, a także wszystkie osoby 
zainteresowane, Klub urządza do dnia dzisiejszego liczne 
spotkania świąteczne i okolicznościowe, na których odbywają się 
wystawy i koncerty poświęcone historii i kulturze Polski.
W 1998 roku doszło do oficjalnego podpisania aktu partnerstwa 
pomiędzy Zawadzkiem i Dubnicą nad Wagiem. Była to niezwykle 
cenna inicjatywa, dająca szansę  na aktywne włączenie się 
w działania mające na celu zbliżenie narodów polskiego 
i słowackiego. Pierwsze oficjalne spotkanie władz miało miejsce 
w 2004 roku. Uczestniczyli w nim ambasador RP w Bratysławie 
Zenon Kosiniak-Kamysz, burmistrz Zawadzkiego Werner Małek, 
burmistrz Dubnicy nad Wagiem Juraj Červinka, przewodnicząca 
Rady Miejskiej  w Zawadzkiem Urszula Taibert oraz nie mogło 
zabraknąć prezesa Klubu Polskiego Zbigniewa Podleśnego.
Początkowo współpraca Dubnicy z Zawadzkiem odbywała się na 
płaszczyźnie sportowej (piłka ręczna), a inicjował ją po stronie 
słowackiej burmistrz Červinka. Po zaangażowanie się dubnickiego 
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Klubu Polskiego, partnerstwo zaczęło się rozwijać także 
na płaszczyźnie kulturalnej. Każdego roku do Dubnicy zostały 
zapraszane zespoły artystyczne i szkolne z Zawadzkiego, Żędowic 
i Kielczy, które uczestniczyły w licznych projektach polonijnych tj: 
w Dubnickich Dniach Przyjaźni, Współpracy i Folkloru, w Dubnickich 
Festiwalach Folklorystycznych z udziałem międzynarodowym, 
w ogólnosłowackich obchodach Zielonoświątkowych oraz 
w imprezach Bożonarodzeniowych np.: bratysławski koncert 
jasełkowy „Boże Narodzenie w sercach nam gra”. Klub inicjował 
również wymianę i spotkania dubnickich i zawadczańskich 
seniorów, zrzeszonych w Klubie Seniora, Kole terenowym PZERiI 
oraz Uniwersytecie III Wieku. Szczególna współpraca nawiązała się 
pomiędzy klubem i szkołą w Żędowicach oraz zespołem 
„Żędowianie”. To właśnie zespół  z Żędowic wielokrotnie promował 
polskie tradycje podczas imprez  kulturalnych na Słowacji. Dzięki 
zabiegom prezesa w Zawadzkiem wystąpił dwukrotnie znany na 
Słowacji zespół ludowy Prvosienka. Realizacje wszystkich tych 
przedsięwzięć znacząco wspierali burmistrzowie obydwóch miast 
partnerskich, Ambasada RP w Bratysławie, Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska oraz Sekcja d.s. Mniejszości Narodowych i Grup 
Etnicznych przy Kancelarii Rady Ministrów Republiki Słowackiej. Na 
spotkania z delegacjami z Zawadzkiego przychodzą już nie tylko 
członkowie klubu, ale ich rodziny z dziećmi i znajomi, co tworzy 
wspaniały klimat niesformalizowanej współpracy i wzajemnego 
radowania się ludzi wolnej Europy. Serdeczna słowiańska 
gościnność, umiłowanie dla wartości kultury i rodziny sprawia, 
iż w Dubnicy można czuć się jak w domu. Nie byłoby takiego stanu 
rzeczy, gdyby nie pomoc działaczy koła w Dubnicy i prezesa 
Zbigniewa Podleśnego. Od wielu lat wspomaga samorządy swoim 
doświadczeniem, nie tylko w kwestiach tłumaczenia. Jest przede 
wszystkim swoistym pomostem i filarem współpracy. 
Już prawie 20 lat Dubnica nad Wagiem i Gmina Zawadzkie 
współpracują w różnych dziedzinach życia społecznego i od tego 
czasu podjęto wiele wspólnych inicjatyw dla wspólnego rozwoju. 
Dzięki panu Zbigniewowi Podleśnemu udało się sprawić, 
że przyjaźń zaowocowała trwałymi więzami łączącymi 
mieszkańców naszych miast, a współpraca stała się symbolem 
długotrwałej przyjaźni między naszymi narodami i skromnym, lecz 
niezmiernie ważnym wkładem w budowanie wspólnoty narodów  
Unii Europejskiej. Za wybitną działalność na rzecz Polonii na 
Słowacji Zbigniew Podleśny został odznaczony przez prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI w 2007 
roku. Otrzymał także NAGRODĘ BURMISTRZA DUBNICY nad 
WAGIEM za znamienny wkład w integrację polskiej mniejszości na 
Słowacji, wspieranie związków partnerskich pomiędzy miastem 
Zawadzkie i miastem Dubnica nad Wagiem oraz współpracy miasta 
z Ambasadą RP na Słowacji. Wieloletnia, prężna działalność pana 
Zbigniewa przyczyniła się do powstania wielu szlachetnych 
inicjatyw i wydarzeń, zasługujących na uwagę i uznanie także władz 
samorządowych Gminy Zawadzkie i jej mieszkańców.

Alfred Feliks od 1969 r. jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a od roku 1976  
pełni nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu O d d z i a ł u  
Zakładowego PTTK  „Huta Andrzej” w Zawadzkiem.  Oddział 

Zakładowy obejmuje swą działalnością tereny Gmin Zawadzkie, 
Kolonowskie, Jemielnica, Strzelce Opolskie. Zrzesza w swoich 13 
kołach 377 członków, w tym 8 Szkolnych Kół Krajoznawczo-
Turystycznych. Oprócz wieloletniego kierowania prężnie 
działającym i rozwijającym się Oddziałem Zakładowym PTTK 
„Huta Andrzej” w Zawadzkiem Pan Alfred Feliks pełnił różne  funkcje 
społeczne w PTTK między innymi był:
- członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Opolu ( 1976 – 1990), 
- członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Opolu ( 1975 – 
1990),
- członkiem Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK w Opolu ( 
1990 – 1999),
- członkiem Zarządu Porozumienia Prezesów Województwa 
Opolskiego (1999 – nadal).
Jest organizatorem niezliczonej ilości imprez turystycznych, 
wypraw krajowych i zagranicznych. 
Od roku 1979 z jego inicjatywy, w każdej szkole powołano 
do działania Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK. Od 
tego czasu Oddział pod kierunkiem Pana Feliksa ciągle rozwija 
i rozszerza swoje działania organizując szczególnie dużo imprez 
turystycznych dla dzieci i młodzieży, którzy stanowią obecnie ok. 
50% członków OZ/PTTK. Działalnością krajoznawczo-turystyczną  
zainteresował także zakłady pracy i instytucje działające na terenie 
Gmin Zawadzkie, Kolonowskie, Jemielnica, Strzelce Opolskie oraz 
władze samorządowe. Niewątpliwą zasługą Pana Alfreda jest 
skuteczne propagowanie wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców 
w/w gmin zamiłowania do turystycznych wypraw, zdobywania 
wiedzy o zwiedzanych regionach, poszanowania dóbr kultury 
i przyrody, kształtowanie nawyku do aktywnego i zdrowego 
spędzania wolnego czasu. Z myślą o młodzieży szkolnej A. Feliks 
zainicjował organizację wielu imprez dla niej przeznaczonych, które 
z biegiem czasu stały się imprezami cyklicznymi. Dzisiaj, to 
przedsięwzięcia z ponad 30 letnim stażem, a należą do nich: Zlot 
Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny”, Zlot Śladami Dawnego 
Hutnictwa „Regolowiec”, Rajd Młodzieży Szkolnej w Góry 
Opawskie. Od 17 lat organizowane są Wiosenne Rajdy Kolarskie 
Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi i Jesienne Rajdy Rowerowe 
Wokół Gmin Doliny Małej Panwi,  Rajdy „Rododendrona” (piesze 
i rowerowe) oraz od 13 lat Rejonowy Festiwal Piosenki Turystycznej. 
W poszczególnych imprezach turystyki kwalifikowanej, które są 
dostępne dla turystów w różnym wieku w zależności od ich specyfiki, 
uczestniczy od 120 do 350 osób – członków PTTK i innych 
zainteresowanych turystyką.  Świadczy to o popularności tych 
imprez. Każda wyprawa turystyczna, to nie tylko rajdowe marsze 
czy przejazdy rowerem, ale także prelekcje, pokazy, prezentacje 
multimedialne, konkursy o tematyce turystyczno-krajoznawczej, 
leśno-przyrodniczej, plastyczne, sprawnościowe, spotkania 
z ciekawymi i interesującymi ludźmi, konkursy fotograficzne. 
Wszystkie imprezy turystyczne zawierają mnóstwo wiedzy 
i umiejętności edukujących ich uczestników.
O wielkości oddziaływania wychowawczego na młodzież OZ/PTTK 
w Zawadzkiem świadczą coroczne dane statystyczne. Te ostatnie  
mówią, że tylko w roku 2016 w 84. imprezach turystyki 
kwalifikowanej (rajdy piesze, górskie, rowerowe, kajakowe) 
uczestniczyło 2706 osób, w tym 1458 dzieci i młodzieży. W 20. 
wycieczkach krajoznawczych uczestniczyło 510 osób, w tym  337 
uczniów. O zaangażowaniu młodzieży świadczy też ilość zdobytych 
odznak krajoznawczych, których w roku 2016 było 66. 
Wyprawy organizowane przez Pana Alfreda Feliksa są skarbnicą 
wiedzy dla młodych uczestników w zakresie historii, krajoznawstwa 
i turystyki oraz charakterystycznej dla regionu Ziemi Strzeleckiej 
kultury i regionalizmu. Świadczą o tym, pochodzący z naszych 
terenów laureaci na szczeblu wojewódzkim i centralnym 
Ogólnopolskiego Konkursu „Moja Ojcowizna” organizowanego 
przez Zarząd Główny PTTK. Podczas pracy z dziećmi i młodzieżą 
Prezes Feliks zwraca szczególną uwagę na poszanowanie dóbr 
kultury i przyrody. Jest jednym z inicjatorów projektu dotyczącego 
rozwoju turystycznego „Doliny Małej Panwi” oraz współautorem 
sieci ścieżek pieszo-rowerowych przebiegających po terenie Gmin 
Zawadzkie i Kolonowskie.
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Jan Cieślik urodził się w Głobikówce, na terenie obecnego 
województwa podkarpackiego. Do liceum ogólnokształcącego 
uczęszczał w latach1947-1951, w małopolskim Pilźnie. Następnie 
ukończył fizykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie 
i pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu 
studiów podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Niemodlinie 
(1955-1969) w charakterze nauczyciela fizyki a następnie, przez 22 
lata był dyrektorem LO w Zawadzkiem. W czasie kadencji dyrektora 
Cieślika szkołę opuściło 1219 absolwentów (roczniki: 1971-1991). 
Z okresem jego pracy na stanowisku dyrektora wiążą się wielkie 
sukcesy uczniów i nauczycieli. Wśród tych osiągnięć wymienić 
należy liczne sukcesy uczniów LO w olimpiadach przedmiotowych, 
w tym finałach krajowych tych olimpiad (m.in. Olimpiady 
Chemicznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 

olimpiad języka rosyjskiego i niemieckiego, olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego, Turnieju Wiedzy Filozoficznej). Wśród 
absolwentów LO z okresu kadencji dr. Cieślika jest ponad 20 osób 
osiągających sukcesy naukowe, potwierdzone uzyskaniem tytułów 
naukowych doktorów, doktorów habilitowanych oraz profesorów 
uczelni wyższych. Wielu wychowanków Pana Jana Cieślika pełni 
ważne funkcje w życiu społeczno-gospodarczym gminy Zawadzkie 
oraz regionu opolskiego: są to samorządowcy (w tym marszałkowie 
województwa), nauczyciele i dyrektorzy placówek szkolnych, 
menedżerowie i osoby kierujące przedsiębiorstwami i firmami, 
kilkunastu księży. Pasją doktora Cieślika jest działalność społeczna. 
Jest do dziś emisariuszem interesów liceum i gminy w przeróżnych 
gremiach powiatowych, wojewódzkich i państwowych. Już 
w okresie pracy w Niemodlinie pełnił funkcję radnego miejskiego. 
Następnie, przez 2 kadencje, zasiadał w Miejskiej Radzie 
Narodowej w Zawadzkiem i w Powiatowej Radzie Narodowej w 
Strzelcach Opolskich (do czasu rozwiązania powiatów w 1975 r.). 
Po przywróceniu powiatów w 1998 r. został ponownie wybrany do 
Rady Powiatu Strzeleckiego, w której zasiadał przez trzy kadencje.
Pan dr Jan Cieślik podjął się kierowania naszym liceum we wrześniu 
1969 r. Na podstawie rozprawy „System wychowania personalnego 
szkoły średniej i jego efektywność” doktoryzował się w Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Opolu w roku 1979. Stworzony przez niego 
w LO w Zawadzkiem system wychowania interpersonalnego zyskał 
wysokie oceny środowiska nauczycielskiego i został szeroko 
upowszechniony dzięki publikacji książkowej oraz artykułom w 
czasopismach pedagogicznych. Pan dr Cieślik jest autorem ok. 60 
publikacji, w których dzieli się swoimi doświadczeniami 
pedagogicznymi. Po obronie doktoratu Jan Cieślik związał się ściśle 
z opolską uczelnią; w latach 1979-1996 wykładał pedagogikę 
ogólną na kierunkach nauczycielskich Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej. Od 1998 r. prowadzi zajęcia na Studiach 
Podyplomowych z Organizacji i Zarządzania Oświatą na studiach 
magisterskich uzupełniających w zakresie pedagogiki zarządzania. 
Jednocześnie ciągle wzbogacał swoje umiejętności oraz wiedzę w 
dziedzinie zarządzania oświatą i mierzenia jakości pracy szkół. 
Uznanie dla fachowej wiedzy i umiejętności Pana Jana Cieślika 
znalazło także wyraz w Jego udziale w szeregu gremiów 
eksperckich, związanych z reformą oświaty, jakością szkół 
i kwalifikacją nauczycieli. Doktor Cieślik był ekspertem MEN 

ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz edukatorem oświatowej 
kadry kierowniczej. W latach 1992-1998 był konsultantem ds. 
organizacji i zarządzania oświatą w Wojewódzkich Ośrodkach 
Metodycznych w Opolu i Częstochowie. Przez ponad 20 lat 
organizował i prowadził różne formy doskonalenia nauczycieli 
i oświatowej kadry kierowniczej. Jan Cieślik posiada III stopień 
specjalizacji zawodowej z organizacji i zarządzania oświatą. Jest 
autorem ponad 60 artykułów w czasopismach krajowych 
i regionalnych, w tym czterech książkowych. Wyróżniony został 
trzykrotnie nagrodą Ministerstwa Edukacji Narodowej (I, II i III 
stopnia), wielokrotnie nagrodami kuratora oświaty, nagrodą 
wojewódzką I stopnia, przyznaną za osiągnięcia pedagogiczne. 
Pan Cieślik jest kawalerem szeregu odznaczeń państwowych, 
resortowych i społecznych. Odznaczono go Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Medalem zasługi dla 
Obronności Kraju, Odznaką Honorową „Zasłużony Opolszczyźnie, 
Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką ZNP, 
Odznaką Honorowa PCK III i IV stopnia. Od początku kariery 
zawodowej, był aktywny w Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Przez 25 lat był członkiem Zarządu Okręgu ZNP, a w czasie jednej 
kadencji (2010-2014) zasiadał w Zarządzie Głównym Związku 
Nauczycielstwa Polskiego.

Podczas sesji Burmistrza Zawadzkiego Mariusz Stachowski 
wręczył także 3 Statuetki Burmistrza Zawadzkiego. Statuetka jest 
wyróżn ien iem przyznawanym osobom, k tóre  swoją  
działalnością i osobowością podnoszą prestiż gminy Zawadzkie 
oraz w szczególności przyczyniają się do rozwoju oraz 
upowszechniania jej dorobku, historii i tradycji. 

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Rodziny 
w Zawadzkiem. W październiku minionego roku Parafialny Zespół 
„Caritas” przy parafii św. Rodziny w Zawadzkiem obchodził 
Jubileusz 25 lecia działalności. Od 12 lat zespołem kieruje pani 
Renata Labus. Członkowie zespołu prowadzą szeroko rozumianą 
pomoc charytatywna dla naszych mieszkańców. Dokładają 
wszelkich starań, by docierać z pomocą do najbardziej 
potrzebujących: dzieci, osób starszych, bezrobotnych, chorych i 
niepełnosprawnych. I chodzi tu nie tylko o wsparcie finansowe, ale 
przede wszystkim o prawdziwą troskę, zaangażowanie i serce 
wkładane w wykonywane przedsięwzięcia. To wszytko czyni tę 
pomoc wyjątkową. Od ponad 10 lat zespół organizuje cykliczną 
imprezą „Majówka z rodziną”, która jest podziękowaniem dla 
darczyńców i wszystkich ludzi dobrej woli.

Zespołu Tańca Narodowego i Regionalnego „Żędowianie”. 
Zespół „Żędowianie” został założony przy Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Szkoły w Żędowicach w 2004 roku. Idea założenia 
zespołu tanecznego zrodziła się w momencie przygotowywania 
Gminnego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie” jako 
imprezy środowiskowej dla mieszkańców Gminy Zawadzkie. 
Założycielem zespołu, instruktorem i choreografem jest Pani 
Jadwiga Breguła, instruktorem grupy muzycznej Pani Sybilla Czech 
natomiast autorem tekstów Pani Anita Stachowska. Zespół 
„Żędowianie” uświetnia swoimi występami wiele lokalnych imprez 
środowiskowych, takich jak: dożynki, Dni Miasta i Gminy, Akademie 
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z okazji 3 Maja i 11 Listopada, jubileusze, występuje na festynach 
nie tylko w naszej gminie, ale także w wielu innych miejscowościach. 
Bierze udział w przeglądach amatorskiej twórczości artystycznej. 
Zespół kilkukrotnie reprezentował Gminę Zawadzkie za granicą: w 
Niemczech, w czeskich Otrokovicach oraz w Dubnicy.

Grupa pielęgnująca tradycję wyplatania korony 
dożynkowej w Kielczy. Od ponad 30 lat, każdego roku, w domu 

państwa Heleny i Henryka Świtałów powstaje korona dożynkowa. 
To efekt mozolnych i żmudnych prac mieszkańców Kielczy. 
Kielczańskie gospodynie, w okresie od czerwca do sierpnia, 
poświęcają kilka godzin dziennie, aby tworzyć to przepiękne dzieło 
sztuki, jakim jest korona dożynkowa. Przy mozolnych pracach 
pomaga także młodzież szkolna. Samorząd rolniczy przyznał 
kielczańskiej koronie już kilkakrotnie specjalne wyróżnienia. Korony 
reprezentowały nasza gminę podczas Dożynek Diecezjalnych na 
Górze św. Anny oraz podczas Dożynek Wojewódzkich.

W trakcie sesji list gratulacyjny otrzymał Roman Ksciuk. Pan 

Roman jest osobą, która od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu 
publicznym naszej gminy. Angażuje się na wielu płaszczyznach: 
w biznesie, lokalnej przedsiębiorczości,  współpracy 
międzynarodowej i życiu kulturalnym naszej gminy. Jest osobą, 

która nie oczekuje piedestału i nagród, ale realizuje swoje pomysły 
i zamierzenia z satysfakcją dobrze wykonanej i pożytecznej dla 
wszystkich pracy. 
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Podziękowanie

W związku z odejściem na emeryturę Pana podinspektora 
Bogusława Chrzęstka piastującego od października 2016 r. do lipca 
b.r. funkcję Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach 
Opolskich, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski złożył na 
ręce Pana Bogusława serdeczne podziękowania za troskę 
i życzliwą współpracę nacechowaną otwartością na problemy 
lokalnej społeczności. Postawa i sposób wykonywania 
powierzonych zadań na stanowisku Komendanta Komendy 
Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, które pełnił Pan 
podinspektor stanowi wzór rzetelności i pracowitości dla jego 
przyszłych zastępców. W imieniu mieszkańców gminy Zawadzkie 
składamy serdeczne podziękowania i życzymy dalszych sukcesów 
zawodowych.

WAŻNE 

TERMINY 
NA NADCHODZĄCE 

MIESIĄCE!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem informuje, że:
• od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie:
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy 2017/2018 (pokój C.7.1)
- świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) na nowy okres 
świadczeniowy 2017/2018 (pokój C.9)
- pomocy w formie dożywiania dziecka w szkole lub przedszkolu od 
nowego roku szkolnego (pokoje pracowników socjalnych: C.3, C.4, 
C.8)
• od 1 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie:
- świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (pokój 
C.9)
- stypendiów szkolnych (pokój C.7.1) – uwaga: termin składania 
wniosków upływa 15 września!
Wykaz niezbędnych dokumentów, informacje o możliwościach 
składania niektórych wniosków w formie elektronicznej oraz inne 
wiadomości można znaleźć na stronie Ośrodka Pomocy 
Społecznej: www.ops.zawadzkie.pl 

Dane kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie

e-mail: sekretariat@ops.zawadzkie.pl
tel/fax: 77 46 22 095
numery wewnętrzne:

- w sprawach z zakresu pomocy społecznej: wew. 20, 21, 22
- w sprawach usług opiekuńczych: wew. 23

- w sprawach świadczeń rodzinnych, wychowawczych, 
alimentacyjnych, stypendiów, dodatków mieszkaniowych

Sukces sygnalistów

Z dumą informujemy, że Zespół Sygnalistów Myśliwskich 
Waltornia działający przy Nadleśnictwie Zawadzkie odniósł 
ogromny sukces podczas XXII ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 
Myśliwskiej, który odbył się w dniach 16-17 czerwca br. w Nowym 
Sączu. Zespół w składzie Martyna Jamrozik, Arkadiusz Tokarz, 
Wojciech Krzyżostaniak, Tomasz Gomułka i Mariusz Jamrozik 
zdobył I miejsce w kategorii MEs. Martyna Jamrozik została 
Mistrzem Polski w klasie B.

Otwarcie Domu Seniora 

Tiliam w Zawadzkiem
Burmistrz Zawadzkiego wraz z przedstawicielami władz 
województwa opolskiego oraz powiatu strzeleckiego uczestniczył w 
uroczystym otwarciu Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem. 
Docelowo w domu opiekę może znaleźć 30 pensjonariuszy stałych 
oraz 15 dochodzących. Ośrodek powstał dzięki unijnemu wsparciu 
finansowemu w wysokości 3,25 mln złotych, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 7,6 mln złotych. 
Inwestorem jest firma NADIR sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. 



7

Krajobrazy Zawadzkiego

23 czerwca 2017 r. zostały zorganizowane ćwiczenia pk. 
„Przejazd kolejowy”. Organizatorem ćwiczeń była Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich 
przy współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu. Ćwiczenia rozpoczęły się od sprawdzenia 
gotowości operacyjnej, następnie zastępy OSP uczestniczyły w 
prelekcji mającej na celu przypomnienie procedur udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po części teoretycznej 
przystąpiono do ćwiczenia praktycznego: na przejeździe kolejowym 
w Kielczy doszło do zderzenia pociągu osobowego z dwoma 
samochodami osobowymi, w wyniku którego jeden wagon stanął w 
płomieniach. Samochodami podróżowało 10 osób, a pociągiem 50 
osób. W wyniku zdarzenia wszystkie osoby zostały ranne. 
Przedstawiciele Grupy Ratownictwa PCK Opole w profesjonalny 
sposób przygotowali pozorację zdarzenia masowego. Rany, 
nietypowe zachowania osób poszkodowanych oraz krzyki w bardzo 
realny sposób odzwierciedlały prawdziwą katastrofę kolejową. 
Pozorantami byli przedstawiciele: OSP Zawadzkie, OSP Kielcza, 
OSP Barut, OSP Strzelce Opolskie oraz Stowarzyszenia Ligi 
Obrony Kraju w Strzelcach Opolskich. Czynny udział w działaniach 
ratowniczych brały jednostki z powiatu strzeleckiego: Izbicko, 
Zalesie Śląskie, Staniszcze Wielkie, Kadłub, Jemielnica oraz 
powiatu oleskiego: Szemrowice, Wysoka, Kowale, Gorzów Śląski, 
Dobrodzień. W ćwiczeniach uczestniczyli również przedstawiciele 
Gminy Zawadzkie. 

W niedzielę 9 lipca na boisku sportowym w Kielczy odbyły się 
zawody sportowo-pożarnicze, w których brało udział 5 drużyn. 
Wyniki w kategorii „Seniorzy” przedstawiają się następująco:
1 miejsce – OSP Kielcza
2 miejsce – OSP Żędowice
3 miejsce – OSP Zawadzkie
Kategoria „Seniorzy – drużyna żeńska”:
1 miejsce – OSP Kielcza
Kategoria „Młodzieżowe drużyny pożarnicze - drużyna mieszana”:
1 miejsce – OSP Żędowice
Po zakończeniu zawodów, zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami, 
pucharami i nagrodami pieniężnymi, które mają zostać 
przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego. OSP Kielcza 
obroniła tytuł mistrza zdobyty w zeszłym roku i drugi raz z rzędu 
otrzymała puchar  Burmistrza Zawadzkiego. W trakcie 
tegorocznych zawodów sportowo-pożarniczych nie tylko zwycięzcy 
zostali nagrodzeni medalami i pucharami. Strażacy Gminy 
Zawadzkie podziękowali Burmistrzowi Zawadzkiego Mariuszowi 
Stachowskiemu za wspieranie ochrony przeciwpożarowej, 
przekazując na jego ręce pamiątkową statuetkę. 

STRAŻACY W AKCJI STRAŻACY W AKCJI 
ĆWICZENIA ĆWICZENIA ZAWODYZAWODY
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W dniu 3 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta 
Kędzierzyn-Koźle podpisano umowę 
o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa 
jakośc i  powiet rza w Subregion ie  
Kędzierzyńsko-Strzeleckim”realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020, Poddziałanie 03.01.01 – 
Strategie niskoemisyjne w miastach 
subregionalnych. Jest to projekt partnerski 
obejmujący zadania, które w kompleksowy 
sposób wpłyną na zmniejszenie emisji CO2 
i innych uciążliwych zanieczyszczeń, 
zwiększą efektywność energetyczną 
transportu publicznego na terenie 
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 
i przyczynią się do poprawy funkcjonowania 
systemu komunikacyjnego. Inicjatywa 
będzie realizowana na obszarze powiatów: 
kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego 
oraz ośmiu gmin: Kędzierzyn-Koźle, Cisek, 
Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Ujazd, 
Strzelce Opolskie, Zawadzkie. Gmina 
Zawadzkie w ramach projektu zrealizuje 
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem 
z wydzieleniem zatok autobusowych 
i miejsc postojowych na potrzeby 
utworzenia centrum przesiadkowego”. 
Wartość dofinansowania dla gminy 
Zawadzkie,  zgodnie ze złożonym 
wnioskiem, to kwota 412.209,20 zł.
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W dniu 26 czerwca 2017 r. miała 
miejsce XXXII Sesja Rady Miejskiej. 
Zasadniczym tematem sesj i  by ło 
zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2016 r. oraz udzielenie 
Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r. 
Radni jednogłośnie, 12 głosami „za” udzielili 
Burmistrzowi Mariuszowi Stachowskiemu 
absolutorium za 2016 r. 
Na sesji zostały również podjęte uchwały:
1) w  s p r a w i e  z a t w i e r d z e n i a  
skonsol idowanego b i lansu Gminy 
Zawadzkie za 2016 r. (uchwała Nr 
XXXII/296/17);
2) w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2017 r. (uchwała Nr 
XXXII/299/17); 
3) w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Zawadzkiego 
(XXXII/300/17);
4) w sprawie dopuszczenia zapłaty 
podatków stanowiących dochody budżetu 
G m i n y  Z a w a d z k i e  i n s t r u m e n t e m  
płatniczym (uchwała Nr XXXII/301/17);
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Lasowice Wielkie a Gminą 
Zawadzkie (uchwała Nr XXXII/302/17);
6) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

w o d o c i ą g o w y c h  i  u r z ą d z e ń  
kanalizacyjnych na lata 2017-2021 w 
Gmin ie  Zawadzk ie ”  (uchwa ła  Nr  
XXXII/303/17);
7) w sprawie określenia zasad, trybu 
przyznawania i  pozbawiania oraz 
wysokości stypendiów sportowych, nagród 
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 
(uchwała Nr XXXII/304/17);   
8) w sprawie przekazania skargi według 
właściwości (uchwała Nr XXXII/305/17).
Uchwały są dostępne na stronie 
www.bip.zawadzkie.pl. 
Następna sesja odbędzie się w dniu 28 
sierpnia 2017 r., a głównym jej tematem 
będzie przyjęcie informacji z działalności 
ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. 

BRM                                                                                                                                                                                                                      
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Z  i n i c j a t y w y  G m i n n e j  K o m i s j i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Zawadzkiem, 
w  p l a c ó w k a c h  s p o ż y w c z y c h  i  
gastronomicznych – prowadzących 
sprzedaż i   podawanie napojów 
alkoholowych – przeprowadzono program 
szkoleniowo– kontrolny pod hasłem „Zakup 
kontrolowany”. Akcją tą objęto 27 sklepów 
działających na terenie Gminy. Po 
przeprowadzonym eksperymencie zostało 
przeprowadzone szkolenie terenowe dla 
właścicieli oraz personelu punktów 
sprzedaży alkoholu. Szkolenie „Zakup 
kontrolowany” jest elementem diagnozy i 
profilaktyki nakierowanej na problematykę 
alkoholową na wybranym obszarze. 
Op isu je  pos tawy sprzedawców i  
społeczności lokalnej (reakcja innych 
klientów sklepu na zakup alkoholu przez 
dziecko/młodzież) co do spożywania 
alkoholu przez osoby niepełnoletnie, oraz 
wprowadza działania naprawcze w trakcie 
szkoleń dla sprzedawców.
„Zakup kontrolowany" składał się z dwóch 
etapów. Pierwszy polega na odwiedzeniu 
każdego punktu sprzedaży alkoholu przez 
osobę wyglądającą na niepełnoletnią, w 
asyście psychologa, w celu dokonania 
zakupu wybranego rodzaju alkoholu. 
Wiodącą rolą psychologa jest obserwacja 
przebiegu sytuacji oraz towarzyszących jej 
wydarzeń (przede wszystkim związanych z 
przestrzeganiem postanowień ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości). Kupującym - 
,,tajemniczym klientem" był mężczyzna 
pełnoletni, którego wiek w opinii publicznej 
oceniony był na ok. 17 lat.
Przedmiotem próby zakupu było piwo, z 
uwagi na fakt, iż w opinii społecznej jest to 
środek stosunkowo niegroźny, często 
postrzegany jako napój.
Zakup przebiegał w następujący sposób: 
kupujący prosił o podanie alkoholu, 
obserwował reakcję sprzedawcy. W 
odpowiedzi na prośbę o potwierdzenie 
pełnoletniości na podstawie dokumentu 
tożsamości, przekonywał o pełnoletności, 
bądź starał się w inny sposób nakłonić 
przedsiębiorcę do sprzedaży, bez jego 
okazania. Bezpośrednio po odwiedzeniu 
każdego punktu, sporządzany był protokół, 
który podsumowywał przebieg zakupu, 
oraz dokumentował inne ważne fakty, 
zaobserwowane podczas akcji.
W drugim etapie nastąpiło szkolenie 
podsumowujące w każdym punkcie 
sprzedaży, prowadzone przez psychologa. 
Jego głównym celem było uświadomienie 
konsekwencji wynikających z nielegalnej 
sprzedaży alkoholu. Każdy punkt 
s p r z e d a ż y  z o s t a ł  p o d s u m o w a n y  
komentarzem psycho log icznym o 
charakterze zgodnym z wynikami zakupu 
(wzmacniający pożądane postawy, lub 
negujący fakt złamania prawa, jakim jest 
sprzedaż alkoholu osobom

nieletnim). Przedmiotem szkolenia było 
ponadto przedstawienie zasad sprzedaży, 
uprawnień i obowiązków przedsiębiorców, 
nauka umiejętności psychospołecznych 
ważnych w pracy sprzedawcy, przede 
wszystkim asertywnej odmowy, procedura 
postępowania w sytuacjach wyjątkowych, 
przedstawienie możliwości współpracy z 
Policją, Komisją, omówienie i interpretacja 
a k t u a l n y c h  p r z e p i s ó w  p r a w n y c h  
dotyczących zasad sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, wydawania i 
cofania zezwoleń, oraz problematyka FAS i 
innych skutków picia alkoholu w wymiarze 
psychospołecznym.
Wyniki:
W 16 punktach sprzedaży alkoholu 
sprzedawcy poprosili „tajemniczego 
k l i e n t a ”  o  o k a z a n i e  d o k u m e n t u  
potwierdzającego pełnoletność, jego brak 
poskutkował odmową sprzedaży.
W 8 punktach sprzedawcy kategorycznie 
odmówili sprzedaży „tajemniczemu 
klientowi” ze względu na jego młody wygląd
Do sprzedaży alkoholu doszło w 3 punktach 
- sklepach spożywczych; w jednym z 
punktów zapytano o wiek i dokument 
potwierdzający, jednak sprzedawca 
zdecydował się na sprzedaż pod wpływem 
próśb kupującego; w pozostałych 2 
punktach sprzedaż odbyła się bez 
przeszkód.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
przewiduje dwie sankcje w przypadku 
stwierdzenia złamania zakazu sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim. Jedna z nich to 
sankc ja  admin is t racy jno-  p rawna 
polegająca na cofnięciu zezwolenia na 
s p r z e d a ż  a l k o h o l u  n a  d r o d z e  
administracyjnej. Druga jest uruchamiana 
na podstawie przepisów karnych i dotyczy 
o r z e c z e n i a  k a r y  z a  p o p e ł n i o n e  
przestępstwo, tzn. sprzedaż alkoholu 
nieletnim. Podmiot posiadający zezwolenie 
ma bezwzględny obowiązek respektowania 
tego zakazu,  k tóry ustawodawca 
wprowadz i ł  z  ważnych  p rzyczyn  
społecznych. W ten sposób właściciel 
zezwolenia na sprzedaż musi zadbać o to, 
aby podległy mu personel respektował 
wspomniany zakaz. Z uwagi na dobro 
młodzieży, respektowanie tego prawa jest 
przedmiotem starań coraz większej liczby 
osób zaangażowanych w życie społeczne. 
Niestety, jak wykazały przeprowadzone 
badania, kilku sprzedawców łamie przepisy, 
pomimo groźby utraty koncesji. To jednak 
jeszcze nie koniec tego typu akcji na terenie 
naszej gminy.

Dzień MARZEC 
1.  „Multifarm” 
2.  „Pro-Pharma” 
3.  „Awos3” 
4.  „Śląska” 
5.  „Słoneczna” 
6.  „Vita” 
7.  „Dr. Max” 
8.  „DOZ Apteka” 
9.  „DOZ Apteka” 
10.  „Multifarm” 
11.  „Pro-Pharma” 
12.  „Awos3” 
13.  „Śląska” 
14.  „Słoneczna” 
15.  „Vita” 
16.  „Dr. Max” 
17.  „DOZ Apteka” 
18.  „DOZ Apteka” 
19.  „Multifarm” 
20.  „Pro-Pharma” 
21.  „Awos3” 
22.  „Śląska” 
23.  „Słoneczna” 
24.  „Vita” 
25.  „Dr. Max” 
26.  „DOZ Apteka” 
27.  „DOZ Apteka” 
28.  „Multifarm” 
29.  „Pro-Pharma” 
30.  „Awos3” 
31.  „Śląska” 

 

Apteki dyżurują

Apteki w Zawadzkiem prowadzą dyżury 
naprzemiennie w niedziele i święta w 
godzinach od 16.00 do 17.00. W godzinach 
nocnych receptę można zrealizować w 
aptekach w Strzelcach Op. 
1. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 
77/461-21-43
2. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 
77/461-46-05
3. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, 
ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
4. Apteka „Dr.Max’”, ul. Os. Piastów 15, tel. 
77/461-02-92
5. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 
77/415-20-55
6. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 
77/417-90-03
7. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, 
tel. 728-309-383
8. Apteka „Słoneczna”, u. Rynek 4/2, tel. 
77/418-50-56

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta 
o godz. 9.00
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foto. Wojciech Brzeszczak

Podziękowania
Tegoroczne Dni Gminy Zawadzkie 2017 dobiegły końca. Nie byłoby tego wspaniałego święta, gdyby nie bezinteresowna 
pomoc wielu ludzi i instytucji. W imieniu Władz Samorządowych Gminy Zawadzkie składam serdeczne podziękowania

za pomoc w organizacji tegorocznych obchodów Dni Gminy Zawadzkie. 
Dziękuję lokalnym firmom za otwartość,  życzliwość i finansowe wsparcie organizacji tego święta. 

Dzięki Państwu udało się zrealizować najważniejsze wydarzenie kulturalno-sportowe w naszej gminie 
i przyczynić się do integracji naszej lokalnej społeczności. 

Za wszelkie działania podejmowane na rzecz naszej społeczności wyrażam słowa podziękowania i wdzięczności.            

 
Burmistrz Zawadzkiego 

 Mariusz Stachowski

?Unimot S.C.
?Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
?KAPICA SP. Z O.O. SP.K.
?Klub Bora Bora
?Wypożyczalnia dekoracji ślubnych by 
Minka Całujek design przy Ogrodnictwie 
Sikora 
?Technodrew Polska Sp. z o.o.
?Fitness Studio MAXIMUS 
?ZAW-KOM Sp. z o.o.
?Nadleśnictwo Zawadzkie

?Agencja Reklamowa Plotex w 
Zawadzkiem
?Młyn Bombelka Wojciech Orłowski
?Marek Mrohs IZMAR 
?PPH MARKO S.C. Grażyna Zadorska, 
Damian Zadorski
?Firma Bronder
?Desmar Marek Kozakiewicz
?Przystań kajakowa Tropicana Talent & 
Ziaja
?Zuzanna Matusek Rehabilitacja

?Salon Fryzjerski ANNA
?Restauracja Korona
?Szkoła Tańca Alvaro
?Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK
?PHU Andrzej Orłowski
?NADOR Sp. z o.o.
?Sklep meblowy Meblostyl
?IMPRA Mirosław Mularczyk
?Lunapark Planeta Martyna Prudel
?Julia Miśkiw Tarnów Opolski
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Dzień Dziecka
1 czerwca uczniowie ZSG w Żędowicach znów bawili się na 

całego!!! To wszystko z okazji Dnia Dziecka. Klasa 3 gimnazjum 
prowadziła lekcje w pozostałych klasach. W czasie 
przeprowadzonych zajęć uczniowie doskonalili znajomość języków 
obcych na różne sposoby. Ale to nie wszystko! Na innych godzinach 
odbywały się także rozgrywki sportowe dla poszczególnych klas. 
Cały dzień można zaliczyć do udanych.

Dzień projektów                            

     13 czerwca 2017r. uczniowie kl. II gimnazjum prezentowali efekty 
swoich prac nad projektami edukacyjnymi: ,,Od ziarenka do 
bochenka", ,,Bookcrossing jako nowa forma popularyzowania 
czytelnictwa", ,,20-lecie Śląskiego Berania", ,,Świat czołgów".
Sukces w konkursie organizowanym przez PTTK

"Poznajemy Ojcowiznę" - Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs 
Krajoznawczy odbył się po raz XXIV. Praca zatytułowana "Nasza 
Alma Mater" Wiktorii Lechowicz i Damiana Stasia zdobyła na etapie 
wojewódzkim w kategorii grupowej gimnazjum II miejsce , zaś praca 
Magdaleny Signus "Na rozstaju dróg - rysunki Magdaleny Signus" II 
miejsce w kategorii szkół podstawowych. Prace pisane były pod 
kierunkiem Eryki Kubicy. 
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 12 czerwca 2017 r. w 
Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.

Szkolny Konkurs Czytelniczy
20 czerwca odbył się coroczny Szkolny Konkurs Czytelniczy. 

Uczestniczyło w nim 24 uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I – 
III gimnazjum. Zawodnicy zmagali się z różnymi zadaniami 
konkursowymi. Kilka z nich musieli już przygotować wcześniej: 
nazwę grupy i zawołanie, scenkę z lektury w formie „pomnika” oraz 
lapbooki. W trakcie konkursu uczestnicy odpowiadali także na 
pytania, rozpoznawali cytaty, a także szukali tytułów  „z czymś” (np. 
z liczbą). Ta ostatnia konkurencja odbywała się przy udziale 
publiczności.
 Po  podliczeniu punktów okazało się, że zwyciężyła grupa 
„Akademia Czytelników”  (w składzie: Krzysztof Spik, Jakub Biwo, 
Tobiasz Spałek, Dominika Drewing, Daniel Guzy i Kamil Kopyra) 
przed „Ambitnymi bookreaderkami”, „Cenzorami” i „Tkwiącymi w 
książkach”. Członkowie jury byli pod wrażeniem szerokiej wiedzy 
oraz pomysłowości wszystkich uczestników konkursu.
 Zawodnicy otrzymali dyplomy oraz  nagrody. Konkurs był jedną z  
form propagowania czytelnictwa w naszej szkole.
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Zielona szkoła
Na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego klasy IIIa i IIIb 

wyjechały na „Zielona Szkołę”. Wyjazd stał się okazją do poznania 
wybrzeża zachodniego, zwiedzenia Kołobrzegu,  wspólnych zabaw 
i plażowania. Dla wielu był to pierwszy wyjazd bez rodziców, 
pierwsza podróż pociągiem i pierwsza wyprawa nad Bałtyk.  
Uczniowie zwiedzili port, latarnię morską, molo, katedrę oraz 
Muzeum Minerałów i  Muzeum Oręża Polskiego.  Morskie klimaty 
dzieci poczuły podczas rejsu statkiem  i zabaw w pirackiej tawernie.  
Czas wolny spędzały  na pływalni, długich spacerach brzegiem 
morza, szukaniu muszli i bursztynów.  Pobyt nad morzem 
dokumentowano w „Dzienniku Pokładowym”.  Dla najbliższych 
dzieciaki przywiozły dużo ciekawych opowieści i pamiątek.

U Marysi
Dnia 22 czerwca klasa I  miała zajęcia w terenie. Byliśmy z 

wizytą u małej Marysi- siostrzyczki naszego kolegi Jakuba. Mama 
dziewczynki zrobiła nam niespodziankę – zaprosiła pszczelarza 
Jana Notzon. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się wszystkiego co 
ważne i ciekawe o świecie pszczół i życiu pszczelarza. Mogliśmy  
zaobserwować pracę pszczół, poznać sposób pozyskiwania miodu i 
wziąć udział w degustacji. Pani Izo, Marysiu, dziękujemy za 
przepyszne babeczki i miłe przyjęcie! Panie Janku, dziękujemy za 
ciekawą lekcję przyrody!

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Dnia 22 czerwca pożegnaliśmy naszych wspaniałych uczniów 

klasy trzeciej gimnazjum. Nie obyło się bez wzruszeń, łez i pełnych 
ciepła uśmiechów przy wspominaniu minionych dziewięciu  lat. Pani 
Dyrektor Małgorzata Kozioł oraz wszyscy nauczyciele pożegnali 
uczniów ciepłym słowem. Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami i 
dyplomami. Uczniowie odwdzięczyli się wychowawcom oraz 
nauczycielom żegnając ich przygotowanymi przez siebie wierszami 
i piosenkami. Mamy nadzieję, że trzecioklasiści mile będą 
wspominać lata spędzone w naszej szkole. Dyrekcja, nauczyciele i 
wszyscy pracownicy szkoły życzą im powodzenia w podejmowaniu 
życiowych decyzji oraz miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas 
wakacji.
Następnego dnia od samego rana szkoła zapełniła się odświętnie 
ubranymi dziećmi z rodzicami, trzymającymi w dłoniach bukiety 
kwiatów. W powietrzu wyczuwało się radość wymieszaną ze 
smutkiem związanym z faktem zakończenia roku szkolnego. Sala 
gimnastyczna odświętnie przygotowana na uroczystość, z trudem 
pomieściła uczniów, pedagogów i przybyłych gości. Uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 2016/17 tradycyjnie rozpoczęło się 
hymnem państwowym i przemówieniem Pani Dyrektor. Samorząd 
Uczniowski złożył  podziękowania nauczycielom i wszystkim 
pracownikom szkoły. Następnie Pani Dyrektor z wychowawcami 
wręczyła świadectwa i nagrody dla wyróżnionych uczniów oraz 
podziękowania dla rodziców za ich zaangażowanie w działalność 
szkoły.
W tym roku szkolnym tytuł Prymusa ZSG w Żędowicach otrzymała 
Wiktoria Lechowicz, a najlepszymi uczniami zostali: 
w klasach I – III szkoły podstawowej – Kinga Marek, 
w klasach IV – VI szkoły podstawowej – Kamil Kopyra
w klasach I – III gimnazjum – Wiktoria Bryniowska.
Koniec roku to jednak nie tylko wzruszenie, ale przede wszystkim 
nagroda za całoroczny wysiłek. Uczniowie naszej szkoły bardzo 
mocno pracowali przez cały rok szkolny, biorąc udział w wielu 
imprezach środowiskowych i osiągając bardzo wysokie wyniki. 
Jesteśmy dumni z uczniów klasy III gimnazjum, którzy uzyskali 
wyniki w każdym z zakresów egzaminu wyższe od średniej dla 
gminy, województwa opolskiego i kraju.

Pracowity weekend Zespołu „Żędowianie”
Drugi weekend czerwca był okresem bardzo pracowitym dla 

całego Zespołu „Żędowianie”.  W piątek trzy grupy Zespołu oraz 
uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowały 30 minutowy program 
na Ogólnopolskim Zlocie Caravaningowym. W programie oprócz 
tańców śląskich i narodowych widzów bawiły kabaretowe scenki w 
wykonaniu uczniów II klasy gimnazjum. W sobotę 10 czerwca 
najstarsza grupa naszego Zespołu „Żędowianie” brała udział w II 
Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Tanecznych pod nazwą 
„Czasem zakręceni”. Zespół po raz pierwszy uczestniczył w tak 
dużym przedsięwzięciu konkursowym. W swojej kategorii grupa 
uplasowała się na III miejscu. Gratulujemy
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Miło nam poinformować, iż stan dróg w Gminie Zawadzkie dąży do 
najlepszych standardów europejskich. Na dowód tego na ulicy 
Paderewskiego w Zawadzkiem firma P.U.H. „BUD-MET” Jarosław 
Kałmuk z Truskolasów dołożyła wszelkich starań, aby przebudowa 
drogi i roboty z nią związane zostały zakończone i odebrane w 
terminie. W ramach przeprowadzonych prac została wybudowana 
kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodnik oraz ułożono 
nową nawierzchnię w miejscu istniejącej a także utwardzono 
odcinki które nie posiadały do tej pory nawierzchni asfaltowej. 
Wartość zrealizowanych robót wyniosła 475 661,01 zł.

LARIX Sp. z o.o., a na ulicy Ligonia Zakład Produkcyjno-Usługowo-
Handlowy „BET BRUK” Zbigniew Bryś. Podpisanie stosownych 
umów z firmami nastąpiło w 12.07.2017r. Na remont nawierzchni 
jezdni ul. Krótkiej gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu 
państwa w ramach funduszy przeznaczonych na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych – powódź 2010 r. wartość pozyskanych środków 
opiewa na kwotę 120 670 zł. Ponadto gmina zwróciła się z prośbą o 
partycypowanie w sfinansowaniu przedmiotowego zadania przez 
podmioty i instytucje mające swoją siedzibę przy ul. Krótkiej. 
Wartość planowanych robót wynosi: 183 901,80 zł.
Długo wyczekiwana przez mieszkańców przebudowa ul. Ligonia w 
Zawadzkiem będzie polegała m.in. na wykonaniu odcinka 
kanalizacji deszczowej podłączonej do istniejącej studni w ul. 
Opolskiej, wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy 
typu LED, wymianie i wzmocnieniu konstrukcji jezdni, wymianie 
nawierzchni chodników. Nawierzchnia przedmiotowej drogi 
zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej. Wartość 
zaplanowanych robót wynosi: 299 863,41zł.
Niebawem w Żędowicach i Kielczy mieszkańcy również będą 
musieli liczyć się z utrudnieniami w okolicach ulicy Słonecznej i 
Torowej, ponieważ przygotowywana jest dokumentacja techniczna 
i trwa jej uzgadnianie w zakresie robót bezpośrednio przylegających 
do terenów kolejowych. Gdy zakończy się proces uzgadniania i 
opiniowania dokumentacji, zostanie ogłoszony przetarg na 
wykonawstwo.
Z przekazanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
informacji wynika, iż  w 2018 roku rozpocznie się rozbudowa DW 
901 na odcinku Kielcza- gr. Województwa. Wspomniana inwestycja 
będzie obejmować wymianę konstrukcji nawierzchni, poszerzenie 
jezdni do 6,5 m, budowę ścieżki pieszo-rowerowej po lewej stronie 
drogi wojewódzkiej na długości ok. 0,5 km od przecięcia z torami 
kolejowymi do skrzyżowania z ul. Polną, przebudowę 
skrzyżowań,budowę i przebudowę oświetlenia, budowę i 
przebudowę odwodnienia - kanalizacji deszczowej, przebudowę 
sieci wodociągowej, wykonanie zatok autobusowych, 
przebudowę/remont istniejących elementów wyposażenia drogi 
takich jak: zatoki, rowy, odcinki kanalizacji, przepusty pod drogą i 
zjazdami  itp., przebudowę sieci teletechnicznej, budowę 
elementów bezpieczeństwa ruchu,budowę sieci niskiego i 
średniego napięcia, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z 
inwestycją, wykonanie oświetlenia dedykowanego na przejściach 
dla pieszych zasilane z sieci.

tak było

tak jest

Na innych ulicach Zawadzkiego: Krótkiej i Ligonia zostały 
ogłoszone przetargi, w wyniku których do realizacja zadania 
wybrano dwie firmy z Lublińca. Na ulicy Krótkiej zadanie remontu 
drogi wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

4 czerwca br. odbyły się kolejne już zawody 
wędkarskie dla naszych pociech z okazji 
Dnia Dziecka pod patronatem Koła PZW 
Zawadzkie. Po losowaniu uczestnicy 
ochoczo i pełni entuzjazmu pomaszerowali 
na swoje stanowiska. Wkrótce 
pojawiły się już pierwsze rybki. 
Jednak tym razem pogoda zrobiła  
małego psikusa i po około 1,5 
godz in ie  t rwania  zawodów 
nadeszły ciemne chmury i spadł 
rzęsisty deszcz. Wszystkie dzieci 
walczyły dzielnie i prawie każde 
złapało swoją „złotą rybkę". Nasi 
zwycięzcy:
I     - Kozierski Leon
II    - Zyzik Daniel
III   - Kozioł Szymon
IV   - Duda Marcel
V    - Gawlik Dominik

VI   - Buchwald Mateusz
VII  - Bryś Magda
VIII - Czaja Szymon
IX   - Zyzik Nikodem
X    - Mateusz Tomala

Zarząd koła PZW Zawadzkie w imieniu 
dzieci dziękuje wszystkim sponsorom, 
dzięki którym mogły się te zawody odbyć, a 
ich „Dar Serca" sprawił im radość i uśmiech 
na cały dzień. 
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I. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
W KIELCZY - REJON ULICY OPOLSKIEJ 
(Mapa poglądowa: zakres czerwony 
i żółty)

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-
KOM” Sp. z o.o. w dniu 26.06.2017r. 
przekazał plac budowy w związku 
z rozpoczęciem inwestycji polegającej na 
b u d o w i e  k a n a l i z a c j i  s a n i t a r n e j  
w miejscowości Kielcza w rejonie ulicy 
Opolskiej.

Inwestycja jest finansowana ze środków 
w ł a s n y c h  S p ó ł k i  p r z y  p o m o c y  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawca robót budowlanych został 
w y ł o n i o n y  w  r a m a c h  p r z e t a r g u  
nieograniczonego i jest nim firma: 
"BUDEXIM" Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a, 44-
203 Rybnik.

Zakres oraz plan rozbudowy kanalizacji 
sanitarnej w Kielczy został przedstawiony 
na Mapie poglądowej (zakres czerwony 
i żółty). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż po 
zakończeniu budowy kanalizacji w rejonie 
ulicy Opolskiej (planowane zakończenie IV 
kw. 2017) mieszkańcy nie będą mogli 
włączyć się do nowej sieci. Włączenie 
nieruchomości do nowej sieci kanalizacji 
będzie możliwe po zakończeniu kolejnego 
etapu rozbudowy kanalizacji w Kielczy, 
który planowany jest na lata 2018/2019 
( w r a m a c h  P R O W  2 0 1 4 - 2 0 2 0 ) .  
Wcześniejsze rozpoczęcie budowy 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 

Opolskiej jest podyktowane planami 
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 901 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
Chcemy, aby budowa kanalizacji sanitarnej 
została zakończona przed rozpoczęciem 
modernizacji drogi wojewódzkiej.

Przeprowadzone zostały już prace 
związane z geodezyjnym wytyczeniem 
charakterystycznych punktów sieci oraz 
rozpoczęły się prace związane z 
posadowieniem komór przewiertowych 
oraz same przewierty. Wszystkich 
mieszkańców prosimy o cierpliwość 
i wyrozumiałość podczas prowadzenia prac 

budowlanych. Postęp prowadzonych prac 
można śledzić na stronie internetowej 
Spółki ( ) w zakładce 
inwestycje. 

Niech prowadzona budowa będzie 
naszym wspólnym dziełem.

W przypadku pytań, problemów lub innych 
spraw związanych z inwestycją prosimy 
o kontakt telefoniczny tel. 77 46 22 153, 
a w przypadku chęci odwiedzenia naszej 
Spółki zapraszamy do biura nr 3 (parter) 
w siedzibie Spółki.

www.zaw-kom.pl

II. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
KIELCZA POŁUDNIE W RAMACH PROW 
2014-2020 (Mapa poglądowa: zakres 
turkusowy)

Spółka „ZAW-KOM” w dniu 17 listopada 
2016 roku złożyła wniosek o przyznanie 
pomocy na operację typu „Gospodarna 
wodno-ściekowa” pn. Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na obszarze Gminy 
Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej 
z przepompowniami sieciowymi w m. 
Kielcza – etap III w ramach PROW 2014-
2020. Wniosek złożony przez zakład został 
zweryfikowany i otrzymał pozytywną ocenę 
oraz ilość punktów wystarczającą do 
o t r z y m a n i a  p o m o c y  w  f o r m i e  
dofinansowania.

2 1  c z e r w c a  2 0 1 7 r.  w  U r z ę d z i e  

Marszałkowskim w Opolu została zawarta 
umowa pomiędzy Spółką, a Samorządem 
Województwa o przyznaniu pomocy.

W ramach dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich planowana 
jest budowa kanalizacji sanitarnej w części 
południowej Kielczy (Mapa poglądowa: 
kolor turkusowy).

Zakład rozpoczęcie prac budowlanych 
planuje na wiosnę 2018 roku, a ich 
zakończenie na jesień. O terminie 
obowiązkowego przyłączenia mieszkańcy 
będą informowani indywidualnie. 

Zespół ds. inwestycji Z.G.K. „ZAW-KOM”

„Bóg widzi śmierć 
inaczej niż my. 

My widzimy ją jako 
ciemny mur, 

Bóg jako bramę”

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

Mamy
Pani Aleksandrze Imiełowskiej
składają koleżanki i koledzy

z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 
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Olimpiada przedszkolaka
    Pierwszy dzień lata to idealny dzień na ruch, który przy 
promieniach słońca i lekkim wietrze wprawia w pogodny nastrój. 21 
czerwca przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Kielczy 
wystartowali do urokliwego miejsca, jakim jest polana przy 
leśniczówce w Kielczy. Cel był jeden: dobra zabawa! Droga upłynęła 
im miło, przy dźwiękach poznanych piosenek. Po dotarciu na 
miejsce, krótki odpoczynek, łyk wody i zaczęliśmy już którąś z rzędu 
olimpiadę przedszkolaka. Pierwsze swoje sportowe umiejętności 
zaprezentowały dzieci z grupy średniej – „Krasnale”. Motywowani 
dopingiem starszych dzieci dotarli do mety, gdzie czekały wspaniałe 
medale  (jak to bywa na olimpiadzie) i drobne upominki . Pojawiły się 
pierwsze emocje – przede wszystkim radość, nie zabrakło tez łez 
rozczarowania ale nasze przedszkolaki szybko sobie z tym 
poradziły, bo grunt to zabawa.  Przyszedł czas na zmagania 
starszaków, które po raz ostatni reprezentują przedszkole… I tu 
również pojawiły się łezki w oczach u pań, które miło wspominają ich 
drogę od maluszków po starszaki. Nastąpiła zamiana miejsc i dzieci 
młodsze dzielnie kibicowały swoim starszym kolegom. Tu 
rywalizacja była zacięta, w końcu „jedną nogą” to pierwszaki, i nie 
ma miejsca na łzy porażki a na ich miejsce wchodzą zasady „fair-
play”. Po otrzymaniu błyszczących medali, dumnie prezentowali je 
na sobie, pozując przy tym do zdjęć jak prawdziwi olimpijczycy. Tu 
również pojawiły się upominki, które wywołały uśmiech na twarzach 
dzieci. Po tak wielkich emocjach oraz wysiłku nastąpił czas na 
odpoczynek i jak zwykł mawiać Kubuś Puchatek „na małe co nieco”. 
Przy pysznej kiełbasce z grilla przegryzanej wyśmienitą sałatką 
czas miło nam upłynął. Przyszła pora  na powrót do domu i zdanie 
relacji rodzicom, którzy są wiernymi słuchaczami swoich pociech. 
Wieczorem, przy blasku gwiazd i bajce czytanej przez mamę, jeden 
z przedszkolaków powiedział : Mamo, to był wspaniały dzień!

Jubilatka
27 czerwca br. 90 urodziny obchodziła pani Maria Zyzik 

z Żędowic. Od urodzenie mieszka na terenie naszej gminy. 
Solenizantkę z najlepszymi życzeniami i słodkim upominkiem 
odwiedził Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Starosta 
Józef Swaczyna oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Marek Kutyła. Jubilatka doczekała się 3 dzieci, 7 wnuków oraz 4 
prawnuków. Życzymy pani Marii dalszych lat w zdrowiu i radości. 
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Sposoby na komary czyli jak się bronić

Właściciele przydomowych ogrodów oraz hobbyści, mogą ratować 
się odpowiednimi roślinami są wśród nich:
- pelargonie, tak chętnie sadzone na balkonach lub ustawione w 
oknach
- kocimiętka, która cieszy się powodzeniem wśród kotów, 
skutecznie odstrasza komary
-bazylia
- roślina o nazwie Plectranthus coleoides, w wyniku dotyku wydziela 
specyficzny zapach, którego nie lubią komary (trzeba ją często 
„dotykać”).

Jeśli nie chcemy komarów w domu, możemy na parapecie postawić 
spodeczek z ułożonymi na nim plasterkami cebuli, albo zawiesić 
zielone listki pomidorów. Skuteczny jest także środek chemiczny, 
włączany do kontaktu.
Jedzenie dużych ilości czosnku i cebuli, po których ludzki organizm 
wydala dość nieprzyjemny dla otoczenia zapach, powoduje, że 
komary (w tym wypadku także i ludzie niestety) unikają naszego 
towarzystwa.
Możemy również przyjmować witaminę B6 - komarom nie podoba 
się zapach potu, jaki wydziela nasz organizm w trakcie jej 
przyjmowania.
Istnieje także możliwość ratowania się olejkami eterycznymi – 
cynamonowym, bazylikowym oraz waniliowym.

Owocowy koktajl
Składniki: 
30 dag arbuza 
10 dag jagód 
1 kiwi 
1 banan
1 łyżka miodu 
Sposób wykonania: Arbuza pokroić na kawałki i oczyścić z pestek. 
Jagody obrać z liści, opłukać i osuszyć. Kiwi obrać ze skórki, opłukać 
i pokroić w kostkę. Banana obrać ze skórki i pokroić w plasterki. Do 
miski przełożyć arbuza, jagody, kiwi i banana. Dodać miód i razem 
zmiksować blenderem. Można podawać z kostkami lodu. 

Dżem z bananów i jagód
Składniki: 
1 kg bananów (waga po obraniu) 
3 łyżki soku z cytryny 
30 dag jagód 1  szklanki cukru 
1  szklanki wody 
Sposób wykonania: Banany obrać ze skórki i pokroić w plasterki. 
Plasterki bananów przełożyć do garnka i polać sokiem z cytryny. 
Jagody obrać, opłukać i osuszyć. Następnie przełożyć do bananów. 
Dodać cukier i wodę. Całość razem wymieszać i smażyć na małym 
ogniu przez około 7 minut. Na koniec zmiksować blenderem na 
gładką masę i przełożyć do czystych, suchych słoików. Szczelnie 
zakręcić i pasteryzować przez 10 minut. 

Kącik kucharski

Humor

PUNKT 
KONSULTACYJNY

wejście od strony Pogotowania Ratunkowego

Bezpłatne porady psychologa
dla mieszkańców gminy Zawadzkie

Maciej Nocuń - psycholog 

miesiąc dzień
Sierpień 01, 17
Wrzesień 14, 20
Październik 05,19
Listopad

 

02, 16, 30
Grudzień 
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w godzinach 16.00 – 21.00

rejestracja
telefon kontaktowy: 662257889

Rozmawiają dwie pchły; 
- gdzie byłaś na wakacjach? 
- na krecie

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

Urzędniczka na poczcie; 
- Ten list jest za ciężki! Proszę dolepić jeszcze jeden znaczek! 
- Pani naprawdę myśli, że od tego list zrobi się lżejszy?!

List Jasia z wakacji: Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie 
spokojni i nie martwcie się o mnie. P...S. Co to jest epidemia?

Rady Babuni - Rośliny lecznicze

Seler naciowy
Napar z selera naciowego poprawia trawienie i łagodzi dolegliwości 
żołądkowe. Nadaje się również do stosowania zewnętrznego, na 
przykład w postaci zimnych okładów na zmęczone czy podrażnione 
oczy. Seler naciowy przyspiesza regenerację tkanek, włącznie ze 
skórą.

Zielona pietruszka
Napar z zielonej pietruszki łagodzi bóle reumatyczne. Codzienna 
porcja natki pokrywa nasze zapotrzebowania na witaminę C, 
poprawia odporność i chroni przed przeziębieniami. Zielona 
pietruszka ma korzystny wpływ na trawienie- zwalcza wzdęcia 
brzucha- a także działa łagodnie moczopędnie.

Melisa
Ta roślina o przyjemnym zapachu skutecznie rozkurcza mięśnie 
gładkie przewodu pokarmowego, uspokaja i działa ochronnie na 
serce.
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Data  Tematyka godzina  gdzie ? koordynator  

lipiec 2017 

poniedziałki 
środy 

Teleranki w Kinoteatrze godz. 11:00 Kinoteatr P. Ksciuk 

poniedziałki 
wtorki 

czwartki 

Gry i zabawy sportowe 
na Orliku 

godz. 16:00 Orlik P. Herman 

piątki Piątkowa Strefa Nordic Walking godz. 16:00 – 18:00 Tereny przy Stawie Hutniczym GOSiT 

niedziele Koncerty promenadowe godz. 20:00 Scena przed Kinoteatrem GOSiT 

środy 
piątki 

Warsztaty plastyczne godz. 17:00 – 19:00 Kinoteatr P. Wanat 

wtorki MAXIMUS dzieciom 
zajęcia 

ogólnorozwojowe 

godz.10:00 – 12:00 Siłownia MAXIMUS P. Bula 

23.07.2017 
Niedziela  

Grand Prix Zawadzkiego 
w siatkówce plażowej 

godz. 10:00 Teren przy Stawie Hutniczy GOSiT 

25.07.2017 Rowerowy Zawrót Głowy 
- festyn rowerowy 

godz. 10:00 – 12:00 Plac przed Kinoteatrem  GOSiT 

24-28.07.2017 Letnia Akademia Teatralna – cz. I godz. 10:00 – 17:00 Kinoteatr GOSiT 

sierpień 2017 

poniedziałki 
środy 

Teleranki w Kinoteatrze godz. 11:00 Kinoteatr P. Kściuk 

poniedziałki 
wtorki 
środy 

czwartki 

Gry i zabawy sportowe na Orliku godz. 16:00 Orlik P. Herman 

środy 
piątki 

Warsztaty plastyczne godz. 17:00 – 19:00 Kinoteatr P. Wanat 

wtorki Fitness dla młodych 
MAXIMUS 

godz. 10:00 – 12:00 Siłownia MAXIMUS P. Bula 

niedziela Koncerty promenadowe godz. 20:00 Scena przed Kinoteatrem GOSiT 

1-4.08.2017 Letnia Akademia Teatralna – cz. II godz. 10:00 – 17:00 Kinoteatr GOSiT 

9.08.2017 Wyprawa po Złote Runo – rajd 
Nordic Walking 

godz. 11:00 Do ustalenia Koszęcin, Bytom, 
Wisła, Świerklaniec 

GOSiT 

12.08.2017 Gran Prix Zawadzkiego w 
siatkówce plażowej 

godz. 10:00 Teren przy Stawie Hutniczym GOSiT 
 

19.08.2017 Gran Prix Zawadzkiego w 
siatkówce plażowej - finał 

godz. 10:00 Teren przy Stawie Hutniczym GOSiT 
 

22.08.2017 Rolkowe Eldorado w Zawadzkiem godz. 9:00 – 12:00 Zameczek Myśliwski GOSiT 

29.08.2017 Letnia Spartakiada Młodych godz. 10:00 – 14:00 Stadion Miejski GOSiT 

31.08.2017 Basenowe Show – zakończenie 
wakacji 

godz. 16:00 Basen Letni GOSiT 

 

GOSiT

LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 


