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Dożynki gminne Żędowice 2019  już za nami!

 Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego 
rolnika. W ten symboliczny sposób razem świętują zakończenie 
żniw, które jest wyrazem hołdu i szacunku dla pracy, a także 
podziękowaniem Bogu za pomyślne zbiory. Niedzielne obchody 
gminnego Święta Plonów rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą 
w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Żędowicach. Po południu, 
po uroczystym nabożeństwie dożynkowym, zgromadzeni 
mieszkańcy oraz goście, w uroczystym korowodzie, udali się na 
boisko sportowe gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Część 
artystyczna rozpoczęła się od wystąpienia Orkiestry Dętej 
z Żędowic, wystąpił zespół Żędowianie oraz Figielek, mogliśmy 

wysłuchać koncertu studia wokalnego DoMiSol, zespołu Metrum 
Reni&Marko i potańczyć przy dźwiękach zespołu Somer.
 Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 
Dożynek Gminnych 2019. Dzięki Waszej pomocy kolejny raz 
Dożynki Gminne przechodzą do historii jako udane. 
Więcej zdjęć na ostatniej stronie.

Podziękowania 

Dożynki, jako uroczystość o wieloletniej tradycji jest symbolem 
szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowi wyraz naszej 
wdzięczności. Święto to w naszej polskiej tradycji czas radości 
i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud ciężkiej pracy na 
roli.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególne słowa 
podziękowania kieruję w stronę sołtysa wsi Żędowice Patryka Kotylak 
oraz sołtysa wsi Kielcza Jana Czanguleita, którzy wspólnie z Radami 
Sołeckim przygotowali tegoroczne święto. 
Dziękuję wszystkim za udział w ceremonii dożynkowej, mszy świętej 
i za wspaniały wieniec złożony na ołtarzu dziękczynnym. Jego 
wykonanie wymagało dużego nakładu pracy, trudu i zaangażowania 
wielu osób. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie 
korowodu oraz przystroili swoje posesje. 
Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne Dożynki 
Gminne stały się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy 
naszych mieszkańców oraz do radosnego świętowania.

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy podziękowania 

Dyrektorom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom 

szkół i przedszkoli gminy Zawadzkie

za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia

oraz zaangażowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

gminnej oświaty.

Życzymy poczucia dobrze spełnionej misji, 

radości z odkrywania talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży, 

dumy z ich sukcesów 

oraz twórczego zapału do podejmowania nowych wyzwań.

Niech Państwa wiedza i pasja spotyka się z uznaniem 

i szacunkiem wychowanków

i będzie dla nich inspiracją do własnego rozwoju.

Przewodniczący Rady Miejskiej     

w  Zawadzkiem                                                          

Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego    

                                                          

Mariusz Stachowski
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Burmistrz informuje
Nowe urządzenie zabawowe

 Zakupione zostało nowe urządzenie na plac zabaw 
w Zawadzkiem przy ulicy Nowe Osiedle. Zużyte, wyeksploatowane 
elementy zagrażające bezpieczeństwu dzieci zdemontowano. 
Nowy plac zabaw zawiera ślizg, drabinkę poziomą oraz drabinkę 
krzyżakową.

Rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem

 16 września br.  został ogłoszony przetarg nieograniczony na 
rozbudowę drogi gminnej nr 105622 O ulicy Powstańców Śląskich 
w Zawadzkiem. Termin składania ofert upływa w dniu 1 października 
br. Zamówieniem objęto wyłącznie rozbudowę odnogi drogi gminnej 
nr 105622 O ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem. Zakres 
zamówienia obejmuje:
1) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą 
inwentaryzacją geodezyjną;
2) roboty rozbiórkowe - rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni 
oraz chodników;
3) wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
jezdni i chodnika 
oraz w miejscach, gdzie rozebrano nawierzchnię z trylinki;
4) remont istniejących wpustów kanalizacji deszczowej;

5) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie 
betonowej;
6) wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej mechanicznie;
7) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;
8) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub z miału kamiennego.
Ponadto przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę materiałów 
p o t r z e b n y c h  d o  r e a l i z a c j i  w / w  r o b ó t  o r a z  w y w ó z 
i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego 
realizacji.

Sezon grzewczy przed nami

 Przypominamy mieszkańcom o obowiązującym ustawowym 
zakazie spalania jakichkolwiek odpadów w piecach i kotłowniach 
domowych oraz przydomowych ogniskach. Spalanie odpadów 
w domowych piecach odbywa się w niskich temperaturach, z czym 
wiąże się zwiększona emisja zanieczyszczeń do atmosfery i gleby. 
Poza tym kominy domów są niskim źródłem emisji i w tej sytuacji 
uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże 
wysokości i rozproszenie ich przez wiatr. Największą dawkę 
zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie 
dymiącego komina.  Spalając odpady trujesz siebie i sąsiadów, 
zanieczyszczasz powietrze, wodę i ziemię. 

„Zaczytane Opolskie” spotkanie z Maciejem Orłosiem
 23 września w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbyło się spotkanie 
z Maciejem Orłosiem zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną w Opolu przy wsparciu Marszałka Województwa 
Opolskiego w ramach programu „Zaczytane Opolskie". 
Na spotkaniu omawiana była twórczość literacka autora czyli seria 
książek dla dzieci o przygodach Kuby i Meli, poradniki szkoleniowe 
„Jak występować i zabłysnąć" oraz „O sztuce wystąpień 
publicznych", a także pozycje wspomnieniowe „Moje wywiady oko 
w oko" i „Teleexpress. 30 lat minęło". Po spotkaniu można było 

nabyć książkę z autografem. 
Maciej Orłoś, dziennikarz nowych mediów, influencer, laureat 4 
Wiktorów i 2 Telekamer, przez ponad 25 lat prowadzący 
Teleeexpress i inne programy dla TVP, do niedawna gospodarz 
programów w Telewizji WP, obecnie twórca internetowy 
prowadzący autorski kanał YouTube. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski .
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PSP w KielczyPSP w KielczyPSP w Kielczy

„Bezpieczni na drodze”

 Ruszyła kolejna akcja rozdawania odblasków w naszej gminie. 
Tegoroczni pierwszoklasiści otrzymali już odblaskowe gadżety 
w postaci woreczków oraz odblaskowych klipsów magnetycznych. 
Dla Państwa mamy również odblaskowe klipsy, po które można 
zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pokój 102. 
Wkrótce odblaski wręczane będą również rowerzystom i pieszym 
poruszającym się po drogach na terenie naszej gminy. Dzięki nim 
niechronieni uczestnicy ruchu są bardziej widoczni na drodze. 
Szybko zapadający zmrok, mgła i śliska nawierzchnia, to warunki 
które sprawiają, że rowerzyści i piesi narażeni są bardziej niż zwykle 
na niebezpieczeństwo. Prawidłowo noszone odblaski - na odzieży 
na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej lub 
pleców - dają szansę kierowcy na wyhamowanie i bezpieczne 
ominięcie pieszego, czy rowerzysty. 
Nie da się stwierdzić, ilu osobom noszenie odblasku uratowało 
życie. Najczęściej mówi się o milionach rozsądnych pieszych, 
których od wypadku uchronił odbijający światło "anioł stróż".
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„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – kolejna odsłona kampanii 
Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki. 

 Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki 

otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki 

dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki. 

W ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce na dzieci w wieku 3-6 

czeka 300 tysięcy wyjątkowych wyprawek czytelniczych. 

To kolejny etap wielkiego projektu bookstartowego „Mała 

książka – wielki człowiek”. Do tej pory książki otrzymywali 

młodzi rodzice na szpitalnych oddziałach położniczych oraz 

trzylatki, teraz wyprawki trafią także do wszystkich dzieci 

w wieku przedszkolnym. Program jest finansowany ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaproszenie przedszkolaków do bibliotek to rozwinięcie programu 

prowadzonego od 2017 roku. Wówczas Instytut Książki rozpoczął 

dystrybucję wyprawek czytelniczych dla noworodków w  szpitalach. 

Do połowy 2019 roku przekazano ok. 600 tysięcy książek. Teraz 

w bibliotekach, biorących udział w programie, na młodych 

czytelników czeka wyjątkowy prezent – książka „Pierwsze 

czytanki dla…”, dostosowana pod względem formy i treści do 

potrzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe standardy 

w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych. 

W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich 

poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje 

klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. 

Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego 

czy Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Liliana 

Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata 

Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, 

Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz 

Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania 

na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający 

dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi 

ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.W wyprawce dzieci 

otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 

w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu 

dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, 

potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce 

znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana 

dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli 

przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli 

czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających 

z częstego odwiedzania biblioteki.

Celem projektu „Mała książka -wielki człowiek” jest systemowa 

poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, 

wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz 

kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. 

Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, które 

dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję 

nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk 

czytania, poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą 

alternatywą dla telewizji i komputera. 

„Te działania mają charakter kompleksowy i są niezbędne do tego, 

by w obszarze czytelnictwa w  Polsce zaszły nie tylko zmiany 

znaczące, ale przede wszystkim trwałe.” – mówi prof. Piotr Gliński, 

wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. „Mamy 

świadomość, że jest to inwestycja w  przyszłość dzieci, ich 

zawodowy sukces oraz dobre relacje rodzinne i społeczne. 

Czytelnictwo to rozwój człowieka – obywatela, absolutnie kluczowy 

obszar i misja polskiego państwa, wymagająca szczególnej uwagi 

i świadomego działania.” – dodaje Piotr Gliński.

Jesienią przekaz akcji wzmocni kampania telewizyjna i radiowa 

oraz promocja w Internecie i mediach społecznościowych, 

z udziałem pary aktorów Tamary Arciuch i  Bart łomieja 

Kasprzykowskiego, prywatnie rodziców, którzy świadomie 

wychowują swoje pociechy w duchu zamiłowania do książek. 

Jednocześnie dzięki ekspozycji informacji na nośnikach 

outdoorowych, kampania będzie widoczna w przestrzeni publicznej 

w wielu polskich miastach. Aktywna jest również dedykowana 

strona internetowa , a także prężnie www.wielki-czlowiek.pl

działająca grupa facebookowa.

Pełna lista bibliotek biorących udział w projekcie dostępna jest 

na stronie .www.wielki-czlowiek.pl

http://www.wielki-czlowiek.pl
http://www.wielki-czlowiek.pl
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze
 W sobotę 21 września na stadionie 
miejskim w Zawadzkiem odbyły się 
gminne zawody sportowo-pożarnicze. 
W zawodach pożarniczych uczestniczyły 
3 jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zawadzk iem,  Ochotn icza St raż 
Pożarna w Żędowicach, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kielczy. Niestety w trakcie 
trwania zawodów doszło do zdarzenia 
drogowego na drodze Zawadzkie-
Wierhchlesie. Zadysponowani zostali 
strażacy oraz wozy strażackie. Zawody 
zostały przerwane, a niektóre konkurencje 
nie zostały przeprowadzone. Stąd też 
decyzja o przyznaniu miejsc w drodze 
losowania. 
ź 1 miejsce oraz Puchar Burmistrza 
zdobyła drużyna Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żędowicach,
ź 2  m i e j s c e  z d o b y ł a  d r u ż y n a 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy,
ź 2  m i e j s c e  z d o b y ł a  d r u ż y n a 
O c h o t n i c z e j  S t r a ż y  P o ż a r n e j 
w Zawadzkie.
Przedstawiciele władz samorządowych, 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP wręczyli zwycięzcom 
zawodów dyplomy i puchary. Marszałek 

Województwa Opolskiego ufundował 
nagrodę w wysokości 1000,00 zł za 
zajęcie I miejsca.
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Pielgrzymka z kryczkami
 Już po raz 134 wyruszyła piesza pielgrzymka mieszkańców 
Żędowic na Górę św. Anny. Pielgrzymka trwała trzy dni i wzięło w niej 
udział 50-ciu pątników. Ze śpiewem i modlitwą na ustach oraz 
charakterystycznymi „kryczkami”, mieszkańcy wędrowali w stronę 
sanktuarium na obchody Podwyższenia Krzyża. Pielgrzymka to 
duży wysiłek, ale  przede wszystkim pielgrzymka to rekolekcje 
w drodze, tak mówią jej uczestnicy.

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych 
dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, 
a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
Rodzinie

z powodu śmierci 
ś.p. Rainharda Ziaja

składa 
Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Zawadzkiem

Dzień Przedszkolaka w Kielczy

 Jak co roku o tej samej porze, gdy jesień daje o sobie znać, 
święto mają nasze dzieci w szczególności przedszkolaki. 20 
września to data, którą na stałe wpisaliśmy do naszego kalendarza. 
W tym szczególnym dniu swoje święto obchodzą wszystkie 
przedszkolaki, te duże, te małe, te rozśpiewane i te co czasem 
pochlipują nosem. Z tej okazji stało się już tradycją, że w szeregi 
dzielnych zuchów wstępują te,  które swoją przygodę 
z Przedszkolem dopiero zaczynają. Piękne dekoracje, dyplomy, 
„małe conieco” i wiele uśmiechniętych buzi, które czekają co się 
wydarzy. ..Z drugiej strony starszaki „Smerfy” – pewny uśmiech, 
pewny krok i głośny śmiech. Tak zaczęło się to wielkie wydarzenie 
w życiu dzieci. Zebraliśmy się w jednej Sali, zajęliśmy wygodnie 
miejsca i w oczekiwaniu na piękne śpiewy, przyglądałyśmy się 
błyszczącym oczom, które z ciekawością, jaką tylko można mieć 
w oczach w wieku kilku lat, wpatrywały się w nas. My zadowolone, 
pełne nadziei patrzymy w przyszłość. Przed nami przecież siedzi 
grono wybitne, wspaniałe… Już dało się zauważyć pewną malarkę, 
wynalazcę, informatyka, piosenkarkę, nauczycielkę, wielkiego 
budowniczego, pilota i stylistę fryzur. Pewnie zastanawiacie się o co 
chodzi, czy my nadal jesteśmy w przedszkolu… Oczywiście, że tak! 
A Ci wybitni goście, to nasze przedszkolaki ,z których w przyszłości 
wyrosną wielcy ludzie. Pytacie skąd to wiemy? Nie wiemy…. ale 
zrobimy wszystko by rozwijać w nich to, co najpiękniejsze – 
dziecięcą ciekawość poznawania świata i rozwijania własnych 
zainteresowań! I kto wie czy po kilkunastu latach pewien Pan lub 
Pani nie podejdą do nas i powiedzą – Dziękuję!
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Wojewódzki turniej kręglarski klubów HDK PCK
 21 września br. w Kręgielni OAZA 
w Zawadzkiem odbyły się Wojewódzkie 
Zawody w Kręgle Honorowych Dawców 
Krwi PCK. W zawodach, które objął 
patronatem Burmistrz Zawadzkiego 
Mariusz Stachowski, udział wzięło 48 
zawodników z 12 opolskich klubów. 
Najlepsza w klasyfikacji drużynowej 
okazała się drużyna nr.1 z klubu HDK 
w Zawadzkiem, drugie miejsce zajęła 
drużyna z HDK w Praszce, a trzecie miejsce 
zajął zespół HDK Besel Brzeg. Wyłoniono 
również liderów indywidualnych. Liderem 
okazał się Piotr Kołodziej z klubu HDK 
Elektrowni Opole, drugi  był  Marek 
Słodkowski z pierwszej drużyny klubu HDK 
w Zawadzkiem, a na trzecim miejscu 
uplasował się Marek Pastuszczak z klubu 
HDK Besel w Brzegu.

  Burmistrz Zawadzkiego objął 
patronatem medialnym tegoroczne 
Ogólnopolskie Targi Turystyki Rodzinnej. 
To niezwykła impreza, która zgromadzi 
setki wystawców związanych z szeroko 
pojętą branżą rodzinną.  Jak mówi Maria 
C ie łoszyńska,  pomys łodawczyn i 

przedsięwzięcia – „OTTR w jednym miejscu zgromadzony zostanie 
cały potencjał wystawców i prelegentów, którzy swoimi produktami 
i usługami, a także wiedzą i doświadczeniem kompleksowo 
odpowiadają na potrzeby rodzin w tym zakresie, aby każda mogła 
znaleźć to, czego potrzebuje. Najważniejsze jest jednak to, że targi 
mają aspekt charytatywny. Dochód z wejściówek na targi, 
symboliczne 5 złotych od rodziny, trafi do Fundacji SiePomaga, na 
rzecz finansowania leczenia i tym samym ratowania życia 
potrzebującej takiej pomocy – Mamie.

Celem Ogólnopolskich Targów Turystyki Rodzinnej jest wsparcie dla 
rodzinnego podróżowania, czyli każdego wspólnego wyjazdu – od 
powrotu z noworodkiem ze szpitala do domu, po wyjazd 
z nastolatkiem na wakacje za granicę. 
Zapraszamy 26 i 27 października br. w godzinach 10.00 – 18.00 do 
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu przy ulicy 
Wrocławskiej 158.
200 wystawców – firmy o zasięgu regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym;
• ponad 30 prelegentów -mpraktyków, m.in. ginekologa i prawnika;
• prawie 20 tematycznych kursów, np. pierwszej pomocy dla 
noworodka;
• koncerty, występy artystyczne grup przedszkolno-szkolnych;
• próba pobicia rekordu Polski w stworzeniu najdłuższego pociągu 
rodziców z dziećmi w ramach piosenki „Jedzie pociąg z daleka…”

Zapraszamy na Ogólnopolskie Targi Turystyki Rodzinnej
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5 000 złotych na dodatkowe 
patrole POLICJI

 5 września br. podpisane zostało porozumienie w sprawie 
dodatkowych patroli policji na terenie gminy. Porozumienie 
podpisali Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich 
podinsp. Arkadiusz Chętnicki i Burmistrz Zawadzkiego Mariusz 
Stachowski. Oznacza to, że samorząd przeznaczył na ten cel 5 000 
złotych. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić 
służbę w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami 
i wykroczeniami, szczególnie uciążliwymi dla społeczeństwa.

Samorząd Województwa bliżej młodych 

 Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła w grudniu 
2016 r. zdecydował się na powołanie zespołu doradczego młodzieży, 
który będzie reprezentacją młodych ludzi w województwie. Forum 
Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego - bo o nim mowa - 
prężnie funkcjonuje już drugą kadencję. 
 Organ ma za zadanie współpracować z Marszałkiem, 
reprezentując interesy młodzieży, prowadzić konsultacje z Sejmikiem 
Województwa Opolskiego oraz innymi komórkami administracji 
samorządowej. Jednym z ważnych zadań jest także wspieranie 
i rozpowszechnianie polityki młodzieżowej oraz aktywizacja młodych 
do uczestnictwa w życiu społecznym w swoich lokalnych 
środowiskach.
 Od kilku dni mam niezwykły zaszczyt być Przewodniczącym 
Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Mamy wiele do zrobienia, 
w najbliższej perspektywie to: udział w wypracowaniu Strategii 
Województwa Opolskiego pod kątem potrzeb młodzieży, polepszenie 
współpracy z młodzieżowymi radami miast i gmin naszego 
województwa oraz określenie najważniejszych kierunków pracy na 
najbliższą perspektywę. 
 Jako Przewodniczący muszę odnaleźć się w nowej roli 
i konsekwentnie reprezentować postulaty młodzieży przed 
Samorządem. Jest to, także rola koordynatora pracy całego Forum 
i wszystkich inicjatyw podejmowanych przez jego członków. 
 Chciałbym dobrze znać problemy nas wszystkich - młodych ludzi - 
dlatego bardzo liczę na to, że będę otrzymywał sugestie, pomysły jak 
można chociaż w części zaspokoić nasze potrzeby i aspiracje. Dobry 
kontakt z każdym młodym mieszkańcem Regionu to podstawa 
współpracy, zachęcam zatem do kreowania własnego otoczenia 
i dbania o swoją przyszłość, także poprzez pomysły i pracę na rzecz 
naszego wspólnego dobra. 
 Liczę na cenne uwagi i dobrą współpracę.

Maksymilian Polis

Stowarzyszenie Sportowe Klub 
Sportowy Stal Zawadzkie 

zaprasza na:
- 11.10. 2019r. godz. 16.15 zawita 

kolejny raz do nas Mobilna 
Akademia Młodych Orłów 
organizowana przez PZPN

- 20.10.2019r. godz. 8.00 – 15.00 
odbędzie się Regionalny 

i Powiatowy Turniej Żaków 
organizowany  przez Opolski 

Oddział PZPN.
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Turystyczny globus Oddziału PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem

 T u r y s t y k a  s k r y w a  j e d n o 
z najciekawszych zjawisk społecznych, bez 
k tó rego n ie  da  s ię  już  z rozumieć 
współczesnego świata. Na globusie od 
dawna nie istnieją już białe plamy. Za 
stosunkowo niewielkie pieniądze turyści 
mogą dziś pojechać w najbardziej odległe 
miejsca na świecie, by spokojnie tam 
odpoczywać, oddawać się rozrywkom bądź 
poznawać odmienne społeczeństwa oraz 
ich kultury. Mogą i jeżdżą. – Jeździmy i my, 
bo  u nas też jest pięknie…  Końcowe 
tygodnie lata wypełniły trzy wyprawy 
turystów z naszego Oddziału PTTK.
 24 sierpnia odbyła się wycieczka 
do Ojcowskiego Parku Narodowego 
utworzonego w 1956 roku. Znajduje się 
w województwie małopolskim, w powiecie 
krakowskim, około 16 km od Krakowa. 
Położony jest na obszarze czterech gmin: 
Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka 
Wieś, Sułoszowa. Zajmuje powierzchnię 
21,46 km². Pod względem geograficznym 
znajduje się na Wyżynie Olkuskiej 
w południowej części Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej. Obejmuje środkową 
część Doliny Prądnika, część  Doliny 
Sąspowskiej wraz z przyległymi częściami 
wierzchowiny jurajskiej. Jest najmniejszym 
z polskich parków narodowych. Jego 
symbolem jest nietoperz. Zabytki i inne 
ob iek ty  na  obszarze  parku :  ru iny 
średniowiecznego Zamku w Ojcowie, 
późnorenesansowy Zamek Pieskowa 
Skała, Kaplica „Na Wodzie”, kościół 
Najświętszej Marii Panny, pustelnia 
błogosławionej Salomei i Groty modlitewne 
w Grodzisku, Muzeum Ojcowskiego Parku 
Narodowego, jaskinie turystyczne - Jaskinia 
Ciemna i Jaskinia Łokietka, liczne skały, 
bardz ie j  znane z  n ich to  -  Brama 
Krakowska, Igła Deotymy, Maczuga 

Herkulesa, Łaskawiec, Panieńskie Skały, 
Rękawica, Skały Kawalerskie.
Nasza grupa zwiedziła Zamek w Pieskowej 
Skale. Świeżo odrestaurowana budowla 
wyposażona w  bardzo ciekawą kolekcję 
umeblowania z różnych epok ze zbiorów 
Muzeum na  Wawe lu  w  K rakow ie . 
Odwiedziliśmy także Grotę Łokietka. Wg. 
legendy, miejsce ukrycia się Króla Łokietka 
przed wojskami czeskimi. Przyjazna 
pogoda, kompetentna przewodniczka 
i oczywiście przepiękna Dolina Prądnika, 
uczyniła naszą wyprawę bardzo przyjemną 
– co zgodnie orzekło jej 36. uczestników. 
Teren godny zwiedzenia – polecamy.
7 września odbyły się połączone imprezy: XI  
Rajd Rowerowy Szlakiem Stawów  Doliny 
Małej Panwi  i VI Rajd Śladami Petera 
Schrata. Imprezę organizujemy wspólnie 

z  B i b l i o t e k ą  i  C e n t r u m  K u l t u r y 
w Kolonowskiem. Peter Schrat, to postać 
opiewana w poezji poety znad Małej Panwi  
- Georga Hauptstocka. Na trasach rajdu 
umiejscowione są miejsca w utworach 
autora opisywane oraz współcześnie  
pobudowane atrakcje turystyczne. Np. na 
metę obecnego rajdu wybrano Dom PRL 
w Staniszczach Małych. 
Warto poznać historię miejsca, z którego 
pochodzimy. Swoją historię. Organizatorzy 
imprezy  są  wręcz zakochani w swojej 
maleńkie j  miejscowości ,  wszelk imi 
sposobami chcą miłość do tego miejsca 
zaszczepić także innym.  Rajd od początku 
cieszy się dużą popularnością i gromadzi 
sporą ilość uczestników. W tym roku ok. 50.
W dniach 13-15 września odbyła się 
coroczna wyprawa  szkoleniowa. Tym 
razem odwiedziliśmy jedno z największych 
miast Polski -  Łódź. Zaintrygowała nas 
opinia, że jest to miasto ciągle „szare” 
i niechętnie odwiedzane przez turystów 
oraz inna wersja, iż jest to współczesna 
„Ziemia obiecana”. Po upadku przemysłu 
włókienniczego, coraz bardziej  s ię 
odbudowująca i rozwijająca. Wspaniała 
przewodniczka, p. Joanna udowodniła nam, 
że prawdziwa jest ta druga opinia. 
Co udało się nam zwiedzić: Rynek 
Staromiejski – miejsce, które w XIX wieku 
tętniło życiem, serce ówczesnej Łodzi.  To 
tutaj  znajdowało się targowisko warzyw, 
śledzi (stąd nazwa przylegającego do niego 
Parku Śledzia).  W okresie okupacji 
niemieckiej Stary Rynek znajdował się na 
terenie getta. Pałac I.K. Poznańskiego 
( M u z e u m  M i a s t a  Ł o d z i )  –  j e d e n 
z  na jp iękn ie jszych  pa łaców Łodz i , 
największa rezydencja fabrykancka 
w Polsce. Połączenie stylu – secesyjnego, 
barokowego oraz przepiękne wnętrza 
wprawiają w zachwyt. Pałac jest obecnie 
siedziba Muzeum Miasta Łodzi. Na tyłach 
pałacu znajduje się przepiękna Willa 
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H e r b s t a .  M a n u f a k t u r a  –  j e d n o 
z największych, najsłynniejszych i zarazem 
najpiękniejszych  centrów handlowych 
w Polsce, powstało w miejscu dawnego 
kompleksu fabrycznego. Plac Wolności – 
dawniej Rynek Nowomiejski stanowił serce 
N o w e g o  M i a s t a .   N a j b a r d z i e j 
charakterystyczny jest jego unikatowy na 
skalę Europy ośmioboczny kształt .  
Odchodzące od niego ulice wyznaczają 
kierunki świata (stąd nazwy pobliskich ulic: 
północna, wschodnia i  zachodnia). 
W centralnym miejscu placu znajduje się 
Pomnik Tadeusza Kościuszki, a przy Placu 
K o ś c i ó ł  ś w.  D u c h a  o r a z  R a t u s z - 
najcenniejszy zabytek klasycystyczny 
Łodzi. Ulica Piotrkowska – reprezentacyjna 
ulica Łodzi i jedna z najbardziej znanych 
w Polsce. Ma ponad 4 km długości  i jest 
osią, wokół której rozbudowywano miasto. 
Obecnie miejsce to tętni życiem, przy niej 
znajduje się ponad 100 pubów i restauracji. 

Warta odwiedzenia szczególnie latem. 
Spacerując ulicą Piotrkowską, warto 
zwróc ić  uwagę  na  je j  p rzep iękną 
zabudowę. Warto również odwiedzić Off 
Piotrkowska – centrum kulturalne Łodzi – 
uznane za „Cud Polski” w rankingu National 
Geographic.  Szkoła Filmowa – niedaleko 
muzeum znajduje się słynna łódzka 
„filmówka”. To tutaj uczęszczali: Andrzej 
Wajda, Roman Polański, Krzysztof Zanussi 
czy Krzysztof Kieślowski. Planetarium  EC1 
–  j e d n o  z  n a j n o w o c z e ś n i e j s z y c h 
planetariów w Polsce, znajduje się 
w najstarszej łódzkiej elektrowni EC 1 
zamkniętej w 2001 i w ostatnim czasie 
modernizowanej. W pobliżu kilka innych 
obiektów w tym m.in. Centrum Nauki 
i Techniki. Archikatedra pw. Św. Stanisława 
Kostki – piękna neogotycka świątynia jest 
największą budowlą sakralną w mieście 
oraz nowoczesny dworzec kolejowy „Łódź 
F a b r y c z n a ” .  C e n t r a l n e  M u z e u m 

Włókiennictwa –  znajduje się w Białej 
F a b r y c e  L .  G e y e r a  –  j e d e n 
z  n a j p i ę k n i e j s z y c h  w  P o l s c e 
zabytków architektury przemysłowej. 
Księży Młyn – największy na terenie Łodzi 
zabytkowy kompleks urbanistyczny, 
w  sk ład  k tó rego  wchodzą  ob iek t y 
przemysłowe i rezydencjonalne. Jest to 
perełka architektury przemysłowej i unikat 
na skalę światową. Pozostałość po wielkim 
imperium Scheiblera, które stało się 
początkiem rozwoju XIX-wiecznej Łodzi. 
Istne miasto w mieście, w którym poza 
wielką fabryką i domami dla robotników, 
znajdowała się remiza strażacka, szpital 
fabryczny i szkoła. 
Łódź  jes t  fascynu jąca ,  co  z  ca łą 
odpowiedzialnością stwierdzi ło 51. 
uczestników wycieczki.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Wieści z Żędowic
Pierwszy dzwonek 
 Po wakacyjnej przerwie uczniowie PSP w Żędowicach 2 września 
wrócili do szkoły, aby o godz. 9.00 uczestniczyć w uroczystym 
rozpoczęciu  roku szkolnego 2019/2020. Pani dyr. Małgorzata Kozioł 
serdecznie powitała wszystkich przybyłych uczniów, rodziców 
i nauczycieli. Szczególnie gorąco społeczność szkolna przyjęła do 
swojego grona 22 pierwszoklasistów, a ich nowa pani- mgr Bożena 
Michalik wręczyła im tradycyjne „tyty”. Wszystkim naszym uczniom w 
nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów.

Zespół „Żędowianie” dziękuje rolnikom
 W niedzielę 8 września 2019 r.  rolnicy z naszej Gminy dziękowali 
za swoje polny. W tym roku Dożynki Gminne odbyły się 
w Żędowicach. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w tutejszym 
kościele, w którym centralne miejsce zajęła przepiękna korona 
dożynkowa niesiona przez dziewczynki w kolorowych strojach 
ludowych z Zespołu „Żędowianie”.Po barwnym korowodzie 
dożynkowym i występie żędowickiej orkiestry dętej biesiadnicy mogli 
obejrzeć występ naszego Zespołu. Tym razem wystąpiły dwie grupy 
taneczne prezentując głównie regionalne tańce śląskie, m. in.  trojak, 

zwodzony, gołąbek, koziery, kołomajki, oraz piosenki „Ej przeleciał 
ptaszek”  i „W moim ogródeczku”. Widownia bardzo żywiołowo 
zareagowała na brawurowo wykonaną  piosenkę „Żółto – niebieski 
Śląsk”, którą zaśpiewali razem z Zespołem.

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 „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, 
tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, ul. Os. Piastów 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728-309-383
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, u. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr.Max’”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00
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Sport
Piłka ręczna 

Na początek porażka
 Zainaugurowali swoje rozgrywki w II lidze podopieczni Łukasza 
Morzyka. Pierwsze spotkanie rozegrali na wyjeździe z drużyną 
MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec. Jak się okazało drużyna 
gospodarzy naszpikowana jest zawodnikami , którzy w przeszłości 
występowali w wyższych ligach. W składzie drużyny są zawodnicy, 
którzy w swej karierze reprezentowali również naszą drużynę. 
Łukasz Płonka dla swojej drużyny zdobył 13 bramek a grający nie 
tak dawno w drużynie ASPR Marceli Migała 5. W drużynie ASPR 
dobrze zaprezentował się Łukasz Całujek, który po rocznej przerwie 
wrócił do składu. Zdobył 12 bramek. Spotkanie należało do bardzo 
szybkich. Nasza drużyna do 23 minuty prowadziła wyrównana grę 
(16:16). Później trener był zmuszony do wprowadzenia zmian, gdyż 
niektórym zawodnikom brakowało sił i ostatecznie pierwsza połowa 
zakończyła się prowadzeniem gospodarzy 25:19. Druga część 
spotkania była bardzo wyrównana o czym świadczy to, że nasza 
drużyna tę część spotkania wygrała 23:21. Gospodarze jednak cały 
czas kontrolowali przebieg spotkania prowadząc cały czas różnicą 
5-6 bramek. W naszej drużynie dobrze zaprezentowali się Paweł 
Zagórowicz strzelec 10 bramek oraz Adam Wacławczyk zdobywca 
7 bramek. Pozostałe bramki zdobyli: Michał Krygowski 6, Łukasz 
Smyk 3 oraz Bartosz Witkowski i Sławomir Kozłowski po 1. Pomimo 
porażki drużyna zaprezentowała się dobrze. W drużynie zabrakło 
kołowego Kevina Kubillasa, który jest kontuzjowany. W bramce 
zadebiutował pozyskany z Zabrza Przemysław Mańko. Jak 
wszystkim wiadomo, z powodu remontu hali drużyna drużyna nie 
miała warunków do należytego przygotowania się do sezonu. 
Ostatecznie treningi oraz mecze jako gospodarze rozgrywać będą 
w Pawonkowie, natomiast drużyny młodzieżowe swoje spotkania 
będą rozgrywane w hali w Kolonowskim. Najbliższe mecze jako 
gospodarz drużyna rozegra: 29.09.2019 r. o godz. 16.00 z MLUKS 
Siódemką Mysłowice, 12.10.2019 r. o godz. 18.00 z SPR Górnik II 
Zabrze, 9.11.2019 r. godz. 18.00 z Viret CMC Zawiercie, 23.11.2019 
r. godz. 18.00.

Piłka nożna

Przegrali wygrany mecz
 Ciężko o punkty podopiecznym Sławomira Pawlaka. 
W rozgrywkach kl. A. po porażkach z KS Unia II Żywocice 
Krapkowice oraz Startem Dobrodzień pierwszy punkt i strzelone 
bramki zostały zdobyte z spotkaniu 3 kolejki z LZS Adamiedz Kadłub 
remisując 2:2.. Pierwszą bramkę w sezonie strzelił w 7 minucie 
spotkania Bartosz Szumski. W 22 minucie Mateusz Kozłowski 
strzelił na 2:1, jednak 2 minuty później zawodnik Kadłuba Adam 
Szopa doprowadził do wyrównania. Do końca spotkania wynik nie 
uległ już zmianie. Pierwsze zwycięstwo stało się faktem 
w wyjazdowym spotkaniu z KS Szczedrzyk. Mecz zakończył się 
zwycięstwem naszej drużyny 2:0, jednak niedopatrzenie 
spowodowane późnym zgłoszeniem do rozgrywek zawodnika 
spowodowało zweryfikowanie spotkania 0:3 (v). Kolejne dwa 
spotkania to wyraźne porażki naszej drużyny. Szczególnie zabolała 
porażka 0:6 na własnym stadionie z drużyną LZS Odra Kąty 
Opolskie. Pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach zanotowała drużyna 
LZS Leśnica. Odniosła je niestety w spotkaniu z naszą drużyną 
wygrywając 4:1. Jedyną bramkę dającą prowadzenie strzelił w 30 
minucie Bartosz Szumski. Niestety druga połowa to dominacja 
gospodarzy, którzy strzelili aż 4 bramki. Na zwycięstwo przyjdzie 
nam jeszcze poczekać. Może stanie się to w meczu 7 kolejki 29.09. 
z LKS Żyrowa. Następne mecze drużyna rozegra na wyjeździe 
(6.10) z LKS Jedność Rozmierka. 13.10. o godz. 15.00 u siebie 
zagra z LZS Unia Raszowa Daniec. U siebie drużyna zagra jeszcze 
27.10. o godz. 13.00 z drużyną LZS GKS Izbicko Daniec oraz 10.11 
o godz.13.00 w ostatnim meczu I rundy z drużyną LZS Błękitnimi 
Jaryszów.

Tenis Stołowy

Nowy sezon w „nowej sali”
 Podobnie jak ASPR Zawadzkie czy KS Kuźnia Zawadzkie 
z powodu remontu hali działacze KTS MOKSiR Zawadzkie mieli 
problemy ze znalezieniem w Zawadzkiem sali do prowadzenia 
zajęć treningowych oraz rozgrywania meczy. Ostatecznie dzięki 
przychylności  Prezesa Firmy Kapica Romana Kapicy 
w pomieszczeniu po sali gimnastycznej byłego Technikum mogą 
prowadzić swoje zajęcia. Podopieczni Marty Lityńskiej oraz 
Stanisława Fedora w sezonie 2019-20 występować będą w III lidze 
seniorów oraz I lidze juniorów. Z uwagi na dostosowanie sali do 
wymogów regulaminowych drużyna seniorów w I rundzie wszystkie 
swoje mecze rozgrywać będzie na wyjazdach. W inauguracyjnym 
meczu doznali porażki z MGOK Gorzów Śląski 4:8. Punkty dla 
naszej drużyny zdobyli: Maciej Malecha 2,5 oraz Konrad Kołacha 
1,5. W Żywocicach został rozegrany I Wojewódzki Turniej żaczek. 
Dobrze zagrała „następczyni” Julii Bartoszek Anna Bonk 
(mieszkanka Kielczy i obrończyni). Jak na pierwszy start zajęła 3 
miejsce. Męska drużyna w nowym sezonie doznała osłabienia. 
Barwy klubowe zmieniła czołowa juniorka Polski ubiegłorocznego 
sezonu Julia Bartoszek. By mogła podnosić swoje kwalifikacje 
w nowym sezonie reprezentować  będzie barwy JKTS Jastrzębie 
Zdrój. W rozgrywkach I ligi odniosła komplet zwycięstw 
indywidualnie oraz z byłą zawodniczką KTS MOKSiR Zawadzkie 
Agatą Paszek zdobyły komplet w deblu. Aktualnie drużyna JKTS 
Jastrzębie zajmuje 2 miejsce. 

Skat

Spadek do II ligi
  W Chudobie została rozegrana ostatnia kolejka rozgrywek 
w I lidze Polskiego Związku Skata. Zadecydowała o zdobyciu 
mistrzostwa oraz spadkach do II ligi. Mistrzem po raz kolejny została 
drużyna Amicusa KWKStaszic Katowice a wśród spadkowiczów 
znalazła się niestety nasza drużyna GOSiT-u Zawadzkie. 
W ostatniej kolejce naszym zawodnikom nie szła karta. Na 
możliwych do zdobycia 20 pkt. zaliczyła tylko 8 co spowodowało 
spadek na 22 miejsce. Do utrzymania zabrakło 2 pkt. Na skromny 
dorobek punktowy zapracowali: Leopold Dybowski (3104 pkt), 
Ernest Bryłka (2672), Marek Wyszkowski (2466) oraz Józef Ludwig 
(1996). W nowym sezonie w II lidze drużyna zagra pod nowym 
szyldem. Z uwagi na likwidację Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
został zarejestrowany nowy klub w Zawadzkiem. Jest to Klub Skata 
„Kuźnia” Zawadzkie.

Mistrzostwa Klubu  Skata „Kuźnia” Zawadzkie
 Zostały zainaugurowane mistrzostwa klubu KS Kuźnia 
Zawadzkie na sezon 2019-2020. Zostały rozegrane już 3 turnieje. 
Zagrało w nich 62 zawodników. W I turnieju najlepszy okazał się 
Maksymilian Biela (Skrzydłowice) 2299 pkt przed Markiem 
Wyszkowskim (KS Kuźnia Zawadzkie) 2072 pkt. Drugi turniej wygrał 
wyraźnie Marek Wyszkowski 2561 pkt. wyprzedzając Romana 
Branda (LZS Ligota Dolna) 1889 pkt. W III rozegranym turnieju 
zwyciężył Paweł Grohs (KSS Pawonków) 2039 pkt. Na 2 miejscu 
uplasował się Jan Nowak (Victoria Tranzyt Chróścice) 1842 pkt. Po 
3 turniejach na prowadzeniu Jerzy Stanulla (DK Strzelec Strzelce 
Op.) 5394 pkt. Kolejne miejsca zajmują: 2. Marek Wyszkowski 5252 
pkt. 3. Paweł Grohs 5125 pkt. 4.Leopold Dybowski (KS Kuźnia 
Zawadzkie) 4608 pkt. 5. Maksymil ian Biela 4555 pkt. 
W tegorocznych mistrzostwach zostanie rozegranych 30 turniejów. 
Rozgrywki toczą się w każdy czwartek o godz. 17.30 w Blues Barze 
w Zawadzkiem przy ul. Dworcowej 12 A.

Franciszek Świtała            
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Dożynki gminne Żędowice 2019  już za nami!


