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W dniu 9 grudnia 2015 r. w świątecznie udekorowanej restauracji „Lido” w Zawadzkiem odbyło się kolejne spotkanie okolicznościowe 
Burmistrza Zawadzkiego z parami małżeńskimi obchodzącymi w II półroczu br. jubileusz ZŁOTYCH, DIAMENTOWYCH i ŻELAZNYCH 
GODÓW. Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swoistym blaskiem. 
Te wspólne lata to symbol wierności i miłości, to wzór i piękny przykład dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie. Więcej 
na stronach 10-11.

Praca Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w okresie świątecznym.

W dniu 24.12.2015r. Urząd Miejski w Zawadzkiem będzie nieczynny.
W dniu 30.12.2015 r. kasa Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem będzie czynna w godzinach: od 08:00 do 12:00.

W dniu 31.12.2015r. kasa Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem będzie nieczynna.

Wszystkim Mieszkańcom Gminy 

Zawadzkie życzymy radosnych, 

pełnych ciepła i nadziei 

Świąt Bożego Narodzenia oraz  

wszelkiej pomyślności w realizacji 

planów w Nowym 2016 Roku 
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Mariusz Stachowski

Koncert Noworoczny

Burmistrz Zawadzkiego serdecznie zaprasza mieszkańców 

Gminy Zawadzkie w dniu 17 stycznia 2016 r. o godzinie 17:00 

na Koncert Noworoczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 

„Ziemia Żywiecka”. Bezpłatne bilety będzie można odebrać 

od dnia 4 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim 

w Zawadzkiem, pokój nr 101.

17.01.2016 r.
godz. 17:00
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Budżet Gminy Zawadzkie na 2016 rok

  Wydatki majątkowe Gminy Zawadzkie na 2016 rok zaplanowano 
na kwotę 2 968 000,00 zł co stanowi 9,40 % ogółu wydatków. 

Realizacja wydatków majątkowych będzie zależeć od środków 
pozyskanych w ramach funduszy krajowych i europejskich. W rok 
2016 zaplanowano następujące wydatki majątkowe:
?„Przebudowa ul. Torowej w Kielczy” na kwotę 610.000,00 zł  
(planowane dofinansowanie w ramach RPO 63,63%).
?„Przebudowa ul. Tuwima w Żędowicach” na kwotę 285.000,00 zł
?„Budowa systemu szlaków rowerowych” w wysokości 
100.000,00 zł.
?„Budowa parkingu przy ul. Handlowej w Zawadzkiem” 
w wysokości 100.000,00 zł. 
?„Przebudowa ul. Ligonia w Zawadzkiem” - etap I kwota 
140.000,00 zł.
?„Poprawa atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej Gminy 
Zawadzki - siłownia  na powietrzu” kwota 50.000,00 zł.
?„Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego 
wraz z zakupem oprogramowania” kwota 100.000,00 zł.
?„Dotacja na zakup samochodu dla jednostki KSRG OSP Kielcza”  
w wysokości 300.000,00 zł.
?„Termomodernizacja obiektów oświatowych” kwota 50.000,00 zł
?Dotacje celowe w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie środowiska (wymiana systemów 
ogrzewania).
?„Przebudowa  ul. Miarki w Zawadzkiem”, w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu, na kwotę 848.000,00 zł (złożono wniosek 

o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych- możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 
50%). 
?Opracowanie dokumentacji i budowa PSZOK (Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)  200.000,00 zł.
?Termomodernizacja Hali Sportowej – etap 1 przygotowanie 
dokumentacji technicznej 100.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. wynosi 5.493.903,40 zł. 
Składa się na to:
- kredyt inwestycyjny w BOŚ, zaciągnięty na budowę gimnazjum 
w Zawadzkiem w wysokości 3 879 1704,00 zł
- kredyt w BS Zawadzkie zaciągnięty na pokrycie deficytu 
w wysokości 1 614 733,40 zł 

W celu dostosowania wydatków gminy do ograniczonych 
możliwości finansowych, niezbędne będzie ograniczenie  
wydatków bieżących.

[Rolnictwo, leśnictwo i 
łowiectwo]
0,05%

[Transport i łączność]
2,51%

Gospodarka mieszkaniowa]
3,75%

Działalność usługowa]
0,45%

[Administracja publiczna]
10,21%

[Bezpieczeństwo 
publiczne]

0,77%

[Urzędy, 
wybory]
0,01%

[Turystyka]
0,83%

[Oświata i wychowanie]
42,61%

[Ochrona zdrowia]
1,08%

Pomoc społeczna]
12,50%

[Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska]

8,02%

[Kultura i ochrona dziedzictwa]
1,67%

[Kultura fizyczna]
3,85%

[Obsługa długu publicznego]
1,56%

Rezerwy
0,73%

[wydatki 
majatkowe]

6,81%

Struktura wydatków w 2016r.

W projekcie budżetu Gminy Zawadzkie na 2016 rok dochody 
zostały zaplanowane na łączną kwotę 30.025.000,00 zł. Planowane 
dochody bieżące wynoszą 28 900 000,00 zł stanowią 96,25 % 
dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wynoszą 
1 125 000,00 zł tj. 3,75 % dochodów ogółem.

Szczegółowe źródła dochodu gminy określa ustawa 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Najogólniej 
możemy je podzielić na cztery grupy główne: dochody własne 

64,55%, subwencja ogólna 22,57%, dotacje celowe z budżetu 
państwa 9,13% oraz dochody majątkowe, które stanowią  3,75%. 

W budżecie na 2016 rok wydatki zaplanowano na kwotę 31 568 
000,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 28 600 000,00 zł stanowią 
90,60 % ogółu wydatków. O ich wysokości decydują przede 
wszystkim  możliwości finansowe gminy wynikające z uzyskanych 
dochodów bieżących.

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca

Izabeli Guzy

składa 

Burmistrz Zawadzkiego 

oraz koleżanki i koledzy

z Urzędu Miejskiego  w Zawadzkiem 
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                                Przedmiot opodatkowania 

          
 ZAWADZKIE 

Stawki maksymalne 
na 2016 rok (wg. 
Ministra Finansów) 

2015 rok 2016 rok 
1) od gruntów  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ( grunty będące w posiadaniu 
przedsiębiorcy  prowadzącego działalność gospodarczą z wyjątkiem gruntów 
związanych z budynkami mieszkalnymi ) 

0,81 zł / m2 

powierzchni 
0,85  zł / m2 

powierzchni 
0,89 zł od m2 

powierzchni 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
Nowe brzmienie od 2016 roku: pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  

4,21 zł / ha 
pow. 

4,58 zł od 1 
ha 

powierzchni 

4,58 zł od 1 ha 
powierzchni 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ( m.in., grunty 
niesklasyfikowane jako użytki rolne np. grunty pod  zabudowaniami, grunty do 1 ha 
fizycznego , które  nie stanowią gospodarstwa rolnego i nie są opodatkowane 
podatkiem rolnym )  

0,29 zł / m2 
powierzchni 

0,35 zł / m2 
powierzchni 

0,47 zł od 1m2 
powierzchni 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,o których mowa w ustawie z 
dnia 9 X 2015r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni”. 

----- 
3 zł  /m2 

powierzchni 
3 zł od 1m2 

powierzchni 

2) od budynków lub ich części    

a) mieszkalnych ( tj. budynek przeznaczony na mieszkania, mający postać: budynku 
wielorodzinnego, jednorodzinnego, także w zabudowie szeregowej) 

0,63 zł / m2 
pow.użytkowej 

 0,68 zł / m2 
pow.użytkow

ej 

0,75 zł od 1m2  pow. 
użytkowej 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej( 
budynki lub ich części będące w posiadaniu przedsiębiorcy prowadzącego działalność 
gospodarczą ) 

20,20 zł / m2  
powierzchni 
użytkowej 

20,20 zł / m2 

powierzchni 
użytkowej 

22,86 zł od1m2 
pow.użytkowej 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 

10,08 zł /  m2 
pow.uzytkowej 

10,60 zł / m2 
pow.użytkow

ej 

10,68 zł od 1m2 
pow.użytkowej 

d) zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych ( świadczenia zdrowotne służące zachowaniu, ratowaniu, 
poprawie zdrowia np. przychodnie, gabinety stomatologiczne, rehabilitacyjne….) 

4,31 zł /  m2 
powierzchni  
użytkowej 

4,65 zł / m2 
powierzchni  
użytkowej 

4,65 zł od 1m2 
pow.użytkowej 

e) pozostałych – wszystkie inne budynki oprócz budynków mieszkalnych i nie zajętych 
do prowadzenia działalności gospodarczej  ( np. budynki gospodarcze, garaże) , w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

4,20 zł /  m2 
powierzchni 
użytkowej 

4,55 zł /  m2 
powierzchni 
użytkowej 

7,68 zł od 1m2 
powierzchni 
użytkowej 

3) od budowli lub ich części ( związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

    - od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków  

2% 2% 
2 % ich wartości 

określonej  na podst. 
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 

ust. 3-7 
0,4% 0,5% 

 

Stawki podatku od nieruchomości w 2016 roku

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 
Zawadzkie w 2016 roku nie ulegną zmianie.

TV  - podsumowanie rokuZawadzkie

Projekt internetowej telewizji Zawadzkie 
TV został zapoczątkowany 11 lutego 2015 
roku. Przez okres 10 miesięcy do 11 grudnia 
2015 roku opublikowano 36 filmów. Zgodnie 
z  podp isaną umową co  mies iąc  
prezentowane były 3 materiały w formie 
newsa oraz program Co? Gdzie? Kiedy? 
zapraszający widzów do udziału w różnych 
wydarzeniach.
Łączna liczba wyświetleń materiałów: 
36826. Główne regiony oglądania: Polska 
(76%), Niemcy (21%), pozostałe kraje (3%).

Liczba subskrypcji kanału YouTube: 95.
Łącznie liczba ocen pozytywnych: 159.
Łącznie liczba ocen negatywnych: 14.
Największe zainteresowanie widzów 
Zawadzkie TV wzbudziły materiały 
dotyczące spraw społecznych (np. „Co 
mieszkańcy chcieliby zmienić w gminie?” – 
2735 wyświetleń, „Tragiczne wypadki na 
ul. Opolskiej” – 1804 wyświetlenia) oraz 
relacji z wydarzeń (np. „Wakacyjny turniej 
piłki nożnej” – 1415 wyświetleń, „Maraton 
Zumby” – 1740 wyświetleń”).
Publikacje dotyczące spraw społecznych 
często były zalążkiem do szerokiej dyskusji 
mieszkańców (np. „W poszukiwaniu psich 
kup”). Materiały spełniały także funkcję 
informacyjną (np. „Karty Zniżkowe 

w Gminie Zawadzkie”). Mieszańcy mogli 
zobaczyć zarówno relacje z wydarzeń 
kulturalnych (np. „XII Festiwal Gaude Mater 
Polonia”) jak i dowiedzieć się co zostanie 
zorganizowane w najbliższym czasie 
(program Co? Gdzie? Kiedy?).
Telewizja Zawadzkie TV towarzyszy 
mieszkańcom Gminy od 10 miesięcy. Jest 
jedynym mul t imedia lnym źródłem 
przekazu. To, co wyróżnia newsy 
przygotowywane w krótkiej formie, 
to profesjonalny montaż oraz warsztat 
dziennikarski. Narracja jest bardzo ważnym 
elementem każdego materiału. Stanowi 
trzon merytoryczny i scala poszczególne 
elementy informacji.

Jakub Mickiewicz 

TV
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XIII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
W dniu 30 listopada 2015 r. odbyła się 

XIII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. 
Porządek obrad Sesji obejmował przyjęcie 
96 uchwał, w tym 84 uchwał w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
oraz umowy użyczenia. Pozostałe uchwały 
to: 
?w sprawie zmiany budżetu gminy 
na 2015 r.,
?w sprawie  okreś len ia  wzorów 
formularzy danych dotyczących podmiotu 
i przedmiotu opodatkowania niezbędnych 
d o  w y m i a r u  i  p o b o r u  p o d a t k u  
od nieruchomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego (uchwalenie nowych 
wzorów deklaracji i informacji podatkowych 
wynika z konieczności ich dostosowania 
do obowiązujących przepisów prawa 
z zakresu podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego),
?w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych,
?w sprawie opłaty targowej (uchwała 
przewiduje zwolnienie z opłaty targowej  
na imprezach o charakterze kulturalnym, 
oświatowym, charytatywnym, sportowym 

oraz na jarmarkach promujących kulturę),
?w sprawie ustalenia poboru podatków 
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 
i ustalenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso (podjęcie uchwały podyktowane 
jest koniecznością uporządkowania 
zapisów obecnie obowiązujących uchwał 
w tym zakresie),
?w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2016 r.,
?w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 
Zawadzkie (uchwała została podjęta na 
wniosek Zarządu ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. 
w Zawadzkiem),
?w sprawie nawiązania współpracy 
partnerskiej pomiędzy Gminą Zawadzkie a 
m i a s t e m  Va c , ( z a w a r c i e  u m o w y  
o współpracy partnerskiej będzie podstawą 
do rozwoju wzajemnych kontaktów na 
różnych płaszczyznach),
?w sprawie przyjęcia „Programu 
Wspó łp racy  Gminy  Zawadzk ie  z  
organizacjami pozarządowymi na rok 
2016”(program stanowi podstawę do 

dysponowania środkami publicznymi, które 
przeznaczone są na realizację zadań 
p u b l i c z n y c h  p r z e z  o r g a n i z a c j e  
pozarządowe), 
?w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej (zmiany są spowodowane 
zwiększeniem wartości o 8 tys. zł zadania 
pn. zakup działki pod rozbudowę 
cmentarza).

Z porządku obrad Sesji wycofano 
projekty uchwał w sprawie zasad 
przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnym Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem oraz  w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania sołtysom 
diet i zwrotu kosztów podróży służbowej. 
Z wnioskiem o wycofanie tych dwóch 
uchwał zwróciła się grupa radnych: Beata 
Ibrom-Duda, Danieliusz Gałązka, Janina 
Kulińska, Jan Stanek, Mirosław Miksa, 
Franciszek Świtała. Oświadczenie w tym 
temacie odczytała na sesji Radna Beata 
Ibrom-Duda. 

Ostatnia sesja w 2015 r. odbędzie się 
w dniu 28 grudnia 2015 r. Na sesji tej 
zostanie uchwalony budżet gminy na 2016r. 
oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa.

„Kup Pan talon z OPS”
O ś r o d e k  P o m o c y  S p o ł e c z n e j  

w Zawadzkiem na wiele różnych sposobów 
wspiera osoby znajdujące się w trudnym 
życiowym położeniu. Panujący ogólnie 
stereotyp mówi, że pieniądze są 
przeznaczane dla niewłaściwych osób, 
z k t ó r y c h  c z ę ś ć  m a  p r o b l e m y  
z nadużywaniem alkoholu. Prawda jest 
taka, że Ośrodek ma do dyspozycji 
publiczne pieniądze i stara się nimi tak 
gospodarować, aby trafiły one tam, gdzie 
rzeczywiście są potrzebne i gdzie zostaną 
spoży tkowane w sposób zgodny 
z przeznaczeniem, czyli na podstawowe 
potrzeby bytowe (żywność, lekarstwa, opał, 
odzież itp..). Niestety, system ten nigdy nie 
był i nie jest nadal szczelny, tzn. zdarzają się 
sytuacje, gdy osoby otrzymują pomoc 
pieniężną, a następnie wydatkują środki 
niezgodnie z ich przeznaczeniem (zakup 
zbędnych przedmiotów lub najczęściej 
używki). W takich sytuacjach OPS zamienia 
formę gotówkową na formę rzeczową 
i przekazuje osobie talony na zakup 

środków spożywczych lub higienicznych, 
które można zrealizować w kilku sklepach 
na terenie gminy. 

Niestety, znane są częste przypadki, 
kiedy zdesperowana osoba usiłuje 
sprzedać talony za ułamek ich wartości. 
Przykre jest jednak to, że zazwyczaj 
znajdują się chętni na tanie zakupy. Osoby, 
które korzystają z takiej „okazji” nie zdają 
sobie sprawy, że oszukują najbardziej tak 
naprawdę samych siebie. Pieniądze, które 
wypłaca Ośrodek pochodzą przecież z ich 
podatków, więc kupują coś, za co już raz 
zapłacili… Tym sposobem niewielki zysk 
trafia do osoby „potrzebującej”, a osoba 
kupująca talon tak naprawdę biednieje, bo 
płaci dwa razy (raz w podatku, za który 
opłacone są talony, a drugi raz gotówką 
za talon). Nie dajmy się więc naciągać 
na pozorne zyski – nie kupujmy talonów, 
ponieważ traci na tym kupujący i jest duże 
prawdopodobieństwo, że sprzedawca 
talonów za uzyskane pieniądze kupi np. 
alkohol. 

Podobne ryzyko może mieć miejsce 
w przypadku artykułów spożywczych, które 
o t r z y m u j ą  n i e k t ó r e  o s o b y  z a  
poś redn ic twem Ośrodka .  Hande l  
o t r z y m a n y m i  t o w a r a m i  j e s t  
niedopuszczalny, gdyż nie jest on 
przeznaczony do sprzedaży (o czym 
informuje wyraźnie napis na opakowaniu). 
Towar ten przeznaczony jest dla osób 
potrzebujących i przekazywany bezpłatnie, 
więc jeśli ktoś chce go sprzedać to mamy 
tylko dwie ewentualności: albo nie jest 
potrzebujący (i niepotrzebnie odebrał 
żywność, którą mógł dostać ktoś 
rzeczywiście biedny), albo chce sprzedać 
coś, co pochodzi np. z kradzieży. 
Stąd apel, aktualny nie tylko w okresie 
przedświątecznym: POMAGAJMY, ALE 
MĄDRZE. Chcąc, żeby pomoc trafiała tam, 
gdzie jest rzeczywiście potrzebna, nie 
ułatwiajmy życia tym, którzy nie doceniają 
otrzymanego wsparcia, marnotrawią 
pomoc lub zwyczajnie liczą na łatwy 
zarobek.

Książki w wersji elektronicznej w bibliotece
Od stycznia 2016 roku Miejska i Gminna 

Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem (wraz 
z filiami) oferuje swoim czytelnikom 
możliwość bezpłatnego dostępu do około 
1 5 0 0  p u b l i k a c j i  e l e k t r o n i c z n y c h  
znajdujących się w zasobach Konsorcjum 
Opo lsk i ch  B ib l i o tek  Pub l i cznych  
na platformie libra.ibuk.pl. Ibuk Libra 
to czytelnia on-line głównie książek 
popularnonaukowych ale także literatury 
pięknej i literatury faktu. Korzystanie 
z platformy będzie możliwe w bibliotece 

oraz na komputerach domowych. 
Indywidualne hasła dostępu czytelnicy 
(a także osoby, które dotychczas nie 
korzystały z naszych usług) będą mogli 
odebrać w bibliotekach naszej gminy. Przy 
pierwszym wejściu na stronę platformy 
należy stworzyć indywidualne konto 
myibuk, dzięki któremu będzie można 
korzystać z wielu zaawansowanych funkcji 
(tworzenie własnej e-półki z wybranymi 
pozycjami, robienie notatek, dodawanie 
zakładek, zaznaczanie fragmentów tekstu, 

wyszukiwanie w książkach fraz i słów). 
W związku z przystąpieniem biblioteki 
do Konsorc jum OBP oraz dz ięk i  
przychylności organizatora, nasza 
placówka mogła wykupić roczny dostęp do 
zbiorów. 
Z a p r a s z a m y  w s z y s t k i c h  
zainteresowanych, szczególnie uczniów 
oraz studentów. Dostępne na platformie 
książki na pewno przydadzą się przy 
p i s a n i u  p r a c  l i c e n c j a c k i c h  c z y  
magisterskich. 
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Jubileusz Firmy ORLAND
W tym roku Firma Orland obchodzi 

wspaniały Jubileusz 25 lecia istnienia. 
ORLAND to firma rodzinna, która założona 
została w lutym 1990 roku przez braci 
Andrzeja i Łukasza Orłowskich.  Z czasem, 
w lipcu 2004 roku, Spółka powiększyła się 
o kolejnego wspólnika Georga Rack. Od 
samego początku działalności Firma zajęła 
się zarobkowym przewozem osób. 
Poczatkowo busami, a następnie już 
autokarami. Opole – Pforzheim – 
to pierwsza trasa, na którą w grudniu 1990-
tego roku wyjechał pierwszy autokar firmy 
Orland z Żędowic. Już podczas kolejnego 
kursu, wszystkie miejsca w autokarze były 
zajęte. Początkowo był to przewóz osób 
jedynie do Niemiec, ale na przestrzeni lat 
zakres przewozów poszerzony został 
o Szwajcarię i Francję. Obecnie Orland 
współpracuje z czterema innymi czołowymi 
polskimi przewoźnikami autokarowymi 
w grupie pod nazwą EUROBUS.

EUROBUS z siedzibą w Katowicach, 
jest firmą marketingowo - sprzedażną, która 
swoim zasięgiem działania obejmuje całą 
Polskę, a od października tego roku 
również Niemcy. Pod szyldem „Eurobus” 
funkcjonują linie autokarowe z Polski do 
większość krajów Europy. W barwach 
„Eurobus” jeździ dziś około stu autokarów, 
w tym przeszło 20-cia należących do 
Orlandu. Firma Orland, działając na rynku 
usług transportowych, prowadzi też 
warsztaty mechaniczne, w których 

nap raw ia  s i ę  za równo  au toka ry  
w Gliwicach, jak i samochody osobowe 
w Żędowicach. Od 2012 roku Firma Orland 
zajęła się dodatkowo na zlecenie firmy 
wysyłającej opiekunki do pracy do Niemiec, 
u s ł u g a m i  p r z e w o z u  o p i e k u n e k .  
W minionych latach przewozy te stały się 
bardzo istotnym elementem działalności 
Firmy.

Orland to Firma rodzinna. Od samego 
początku jej działalności pracowali w niej 
członkowie rodziny, zarówno siostra, 
bracia, a obecnie też dzieci właścicieli 
Firmy. Taki kształt firmy był od samego 

początku celem Łukasza Orłowskiego 
obecnego Prezesa Zarządu Spółki. Ma on 
nadzieję, że w niedługim czasie drugie 
pokolenie rodziny przejmie stery w firmie 
ORLAND.
Sprostowanie
W poprzednim numerze KZ zamieściliśmy 
gratulacje z okazji Jubileuszu Firmy Orland. 
Życzenia złożyliśmy jedynie na ręce 
p. Łukasza Orłowskiego, przepraszamy 
pozostałych dwóch współwłaścicieli 
p. Andrzeja Orłowskiego i p. Georga Rack, 
których pominęliśmy przy składaniu 
gratulacji. 

Więcej pieniędzy dla organizacji

Z in ic ja tywy radnego Sejmiku 
Województwa Zdzis ława Siewiery 
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem odbyło 
się spotkanie przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających w zakresie 
kultury, sportu i turystyki z pracownikami 
Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
M a r s z a ł k o w s k i e g o  Wo j e w ó d z t w a  
Opolskiego. Dotyczyło one współpracy 

organizacji z urzędem w nadchodzącym 
roku. Zarząd Województwa ogłosił pięć 
konkursów na działania realizowane 
w przyszłym roku przez stowarzyszenia 
i organizacje w dziedzinie kultury, turystyki 
i sportu. Zarząd zamierza przeznaczyć 
na nie większe kwoty niż w roku 2015. 
Na ogłoszone właśnie konkursy przewiduje 
się kwotę około 2,76 mln zł (w 2015 było 

to niecałe 2,2 mln zł). Organizacje mają 
czas do 30 grudnia, by złożyć swoje oferty. 
W trakcie spotkanie gratulacje z okazji 50 
lecia zawadczańskiego oddziału PTTK, na 
ręce prezesa Alfreda Feliksa, złożył w 
imieniu Opolskiej Organizacji Turystycznej 
Piotr Mielec. Stowarzyszenie już od 2003 
roku promuje Województwo Opolskie 
i zachęca do poznawania jego zalet 
i bogactwa, jako regionu przyjaznego 
turystom. OROT jest jedną z najwcześniej 
założonych Regionalnych Organizacji 
Turystycznych w kraju i cieszy się dużym 
zaufaniem wśród podmiotów i instytucji woj. 
opolskiego.
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Święty Mikołaj w ZSP
Lubimy Mikołajki. Kiedy jesteśmy mali 

z niecierpliwością czekamy na podarki 
i ciągle wierzymy, że kiedyś Go zobaczymy. 
Z czasem już wiemy, że z tym Mikołajem 
to chyba nie do końca jest prawda ale 
znowu nie przeszkadza nam to bo przecież 
miło, że ktoś o nas pamięta. Aby więc 
tradycji stało się zadość w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
pojawił się ...Święty Mikołaj wraz ze swoją 
świtą. Wzbudził sensację wśród uczniów 
i nauczycieli, gdyż Jego przybycie owiane 
było wielką tajemnicą. W czerwonej 
kapocie, z workiem na plecach pukał 
do klas a gdy drzwi się otwierały na 
twarzach zgromadzonych wewnątrz dało 
się zauważyć zdziwienie, osłupienie 
i niedowierzanie. Czyli On naprawdę jest! 
A koledzy mówili, że to bujda.
Święty Mikołaj był wyjątkowo hojny. 
Rozdawał słodycze, morusał węglem, ale 
nic za darmo! Trzeba było się trochę wysilić. 
Były więc quizy i pytania świąteczne 
a wszystko po to, aby magia świąt 
zadziałała. Zrobiło się tak jakoś ciepło, 

a uśmiech nie schodził z twarzy. Bo czyż tak 
naprawdę jest coś ważniejszego niż prosta 
radość z prostych gestów, bez zadęcia 
i wymuszonej grzeczności? Oczywiście 
ktoś powie:  Ale Mikołaj nie istnieje, to ludzie 
przebrani rozdają prezenty. I co z tego jeśli 
daje to tyle radości, przypomina dziecięce 
lata i w sercu robi się tak, tak …. No właśnie. 

Ten Święty, który pojawił się w naszej szkole 
też przyniósł oprócz podarków zwykłą 
radość i to wydaje się być najcenniejsze.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim, aby takie momenty 
w życiu kiedy uśmiechamy się na samo 
wspomnienie chwil przyjemnych zdarzały 
się jak najczęściej.

Kiermasz Mikołajkowy
  W niedzielę 6 grudnia, w Hali Sportowej w Zawadzkiem odbył się 
Kiermasz Mikołajkowy. Własnoręcznie wykonane ozdoby 
świąteczne wystawili uczniowie gminnych placówek oświatowych, 
członkowie kółka plastycznego GOSiT Zawadzkie, harcerki, 
członkinie Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich,  przedstawiciele 
Warsztatów  Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem.  Na Kiermaszu można było zaopatrywać się nie 

tylko w akcesoria świąteczne, ale również spróbować tradycyjnych 
wypieków i potraw. Na Kiermasz zawitał także św. Mikołaj 
i obdarował wszystkie dzieci słodyczami. Wygłosił specjalne orędzie 
dla najmłodszych niosące przesłanie wzajemnej dobroci i potrzeby 
otwarcia serc na potrzeby innych ludzi. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji Kiermaszu Mikołajkowego, 
wszystkim wystawcom, nauczycielom i opiekunom.  



7

Krajobrazy Zawadzkiego

Zapraszamy po nagrody
Prawidłowe rozwiązanie świątecznej krzyżówki nadesłało wiele 
osób. Nagrodę wylosowała Agnieszka Waloszek z Żędowic. 
Zapraszamy po odbiór nagrody, do Redakcji Krajobrazów 
Zawadzkiego w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój 
nr 101.Gratulujemy.

Sprostowanie
W poprzednim numerze KZ publikowaliśmy wyniki konkursu 
pn. „Segregacja jest OK.!”. Wyróżnienie w konkursie otrzymał 
Adam Koźlik z Żędowic, a nie Adam Królik. Za zaistniały błąd 
przepraszamy.

Drudzy..., ale pierwsi 
- efekty udziału licealistów z Zawadzkiego w XVIII edycji „Historii Bliskiej”

W dniu 1 grudnia  miała miejsce 
w Warszawie, w Muzeum Niepodległości, 
kolejna, osiemnasta już gala finałowa 
konkursu Historii Bliskiej. Z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
przesłano  na zawody dwie prace. 
Na uroczystość kończącą tegoroczną 
edycję zaproszono jedną z drużyn z naszej 
szkoły. Było więc pewne, że zdobędzie ona 
jedną z trzech głównych nagród. Obecni 
byli autorzy sześciu najlepszych prac 
z całego kraju. Nasz zespół uplasował się 
na drugim miejscu.

Nie przyznano pierwszej nagrody. 
Umotywowano to, cytując protokół końcowy 
z  o b r a d  j u r y,  „ o k o l i c z n o ś c i a m i  
organizacyjnymi konkursu, nowymi 
wyzwaniami i trudnościami, jakie jeszcze 
sprawia interpretacja prawa autorskiego 
w kontekście źródeł upublicznianych 
w internecie”. Faktycznie można się 
zgodzić, że „okoliczności” zmusiły 
organizatorów do takiego kroku. Ale trzeba 
też przyznać, że sami narzucili oni 
uczestnikom bardzo surowe warunki, tak 
t e c h n i c z n e ,  j a k  i  w a r s z t a t o w o -
merytoryczne. Formuła „35” (maksymalnie 
35 stron tekstu, 35 slajdów, lub 35 min filmu) 
oraz wysyłanie prac tylko elektronicznie 
mogło zniechęcić konserwatywnie 

nas taw ionych  wete ranów „Kar ty ”  
(nawiasem mówiąc, tylko Zawadzkie 
spośród „starych” uczestników dotarło do 
ś c i s ł e g o  f i n a ł u ) .   P r z e s z k o d ą  
najpoważnie jszą okazał  s ię  l imi t  
objętościowy prac (pliki do 50, potem na 
szczęście do 150 MB). Uniemożliwiało 
to przesłanie materiału dobrej jakości, 
a pierwotny limit był wręcz zaporą nie 
do przełamania dla „filmowców”. W kwestii 
prawa autorskiego musimy założyć, 
że podanie przez nas pełnej informacji 
o pochodzeniu źródeł wykorzystanych 
w naszych pracach, w napisach końcowych 
konkursowych filmików, nie spełniało tego 
wymogu. 

Nasza medalowa praca to film pod 
tytułem „Chłopiec z Ozimka i jego 
amerykański sen”. Dokument opowiada 
o Józefie Kotuli (1844-1923) z ozimeckiego 
Hüttendorfu (Łazów), który w wieku 12 lat 
wyemigrował z matką i babką do Teksasu. 
Dorobił się tam sporego majątku. Założył w 
Teksasie miasto o nazwie Cotulla (do dziś 
będące siedzibą władz hrabstwa La Salle), 
doprowadził do niego kolej i wydrążył 
pierwsze w okolicy studnie artezyjskie. 

W uznaniu tych zasług i w wyraz 
wdzięczności, 4 l ipca 2015 roku, 
w amerykańskie Święto Niepodległości, 

odsłonięto w Cotulli pomnik Josepha 
Cotull i(!). Uczniowski f i lm próbuje 
przybliżyć postać małego kowboja 
i ranczera z Ozimka (Joe miał 160 cm 
wzrostu). 

Na gali mieliśmy też okazję zobaczyć 
efekty pracy naszych konkurentów. 
Optymistyczny, żywy, fajny, głośny, wręcz 
„tańczący” film uczniów z Zawadzkiego 
ostro kontrastował z produkcjami 
przepełnionymi ujętym serdecznie 
i rzeczowo, ale jednak też i stereotypowo, 
narodowym męczeństwem i cierpieniem 
pod różnymi okupacjami (nie tylko 
rosy jsk imi  i  n iemieck imi ) .  S łowa 
przewodniczącego jury, pana profesora 
Kochanowskiego z Instytutu Historii 
Uniwersytetu Warszawskiego „Well done”, 
odnoszące się do naszej pracy, powiedziały 
wszystko. Szymek Lizurej, który wymyślił 
i brawurowo zagrał ścieżkę muzyczną do 
„Chłopca z Ozimka...”, dostał osobną 
pochwałę: „Muzyka w tym filmie jest 
dodatkowym aktorem, jego atutem”. 
Wartości dodała filmowi nienaganna dykcja 
i głos narratora, Maksymiliana Polisa. 
Efekty pracy innych autorów, Szymona 
Kochanka,  Adama Tro joka ,  N iny  
Augustyniak i Wiktorii Saternus nie były aż 
tak spektakularnie widoczne (słyszalne), 
ale bez angielszczyzny dziewcząt, 
pomysłów Szymona i pracowitości Adama 
nie osiągnęlibyśmy sukcesu. 

Cieszy jeszcze bardziej fakt, że i druga 
praca z naszej szkoły, film o zbrodni 
baruckiej „Ślaski Katyń”, także znalazł się 
wśród laureatów, w dziesiątce tych prac, 
których autorzy zostali wyróżnieni nagrodą 
specjalną, trzydziestoma książkami dla 
szkolnej biblioteki. Byliśmy jedyną szkołą 
reprezentowaną przez dwa zespoły i oba 
nagrodzone. Drugi zespół tworzyli: Kamila 
Orłowska, Wiktoria i Helena Wajrauch, 
Emilia Konieczko i  Adrian Smieszkoł. 

Na koniec należy dodać, że ogólna 
liczba laureatów konkursu „Karty” w liceum 
w Zawadzkiem wzrosła po tegorocznym 
sukcesie do 51 osób. Opiekun pracy kieruje 
t e ż  n i n i e j s z y m  o s o b n e  s ł o w a  
podziękowania dla Pani Edyty Koj 
z Żędowic, której dar sprzed kilku lat stał się 
inspiracją do studiów nad historią „naszej”, 
miejscowej emigracji do Teksasu w poł. XIX 
wieku. Bez tego tegoroczny sukces byłby 
nie do pomyślenia. 
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XV Międzywojewódzki Festiwal Piosenki i Tańca ,,Kuźnia”
28 listopada w Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem 

odbył się XV Międzywojewódzki Festiwal Piosenki i Tańca 
,,KUŹNIA’’. Do udziału w Festiwalu zgłosili się tancerze i wokaliści 
z terenu województw opolskiego i śląskiego. Wykonawcy 
prezentowali bardzo wysoki poziom techniczny. Jury przyznało 
nagrody w następujących kategoriach: 
TANIEC, 4-6 lat- zespół
Wyróżnienie dla zespołu EXODUS MINI, działającego przy 
Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Zawadzkiem, pod 
kierunkiem  M. Rabickiej.
TANIEC,  7-9 lat - solo
I. Julia Dylewska ( Mini ENTROPIA)
II. Julianna Bąk ( Mini ENTROPIA )
III.  Rozalia Kampa ( MINI ENTROPIA)
TANIEC, 7-9 lat- duet
I. Jennifer Richter i Aleksandra Kozołup ( MINI ENTROPIA)
II. Martyna Bochynek i Marta Rigol ( MINI ENTROPIA)
III. Sara Koppa i Agata Koppa ( MINI ENTROPIA)
TANIEC, 7-9 lat: zespół
I. Zespół taneczny przy PSP w Byczynie
II. PULSIK- Jemielnica
III. Mini ENTROPIA SHOW ,, ESKIMOSKI”
TANIEC, 10-13 lat solo:
I. Agnieszka Sowa – solistka zespołu EXODUS, działającego przy 
GOSIT Zawadzkie
II. Violetta Kazior - solistka zespołu EXODUS, działającego przy 
GOSIT Zawadzkie
III. Julia Sucha – solistka zesp. ENTROPIA.
TANIEC, 10-13 lat duet:
I. Maja Mateja i Katarzyna Pancerz – zespół KALEJDOSKOP 
z Tarnowa Op.
II. Małgorzata Łukaszczyk i Weronika Macha – ENTROPIA 
z Leśnicy.
TANIEC, kat. 10-13 lat zespół:
I. FREAK BREAK JUNIOR – Strzelecki Ośrodek Kultury

II. Zespół taneczny przy PSP w Byczynie
III. FREAK BREAK KIDS  - Strzelecki Ośrodek Kultury
TANIEC, kat. 14-16 lat solo:
I. Sara Jarosz – (ENTROPIA) 
TANIEC, kat 14-16 lat duet:
I. Alicja Zgodzaj i Wiktoria Młyńska 
II. Klaudia Łukaszczyk i Marta Gola
TANIEC, kat.14-16 lat zespół:
I. Zespół FREAK BREAK – Strzelecki Ośrodek Kultury
II.  Zespół HAŁAS 1 z  Tarnowa Opolskiego
III. Zespół ENTROPIA SHOW z Leśnicy
ŚPIEW. 7-9 lat solo
I. Olga Szafrańska 
II. Natalia Stranc
III. Wiktoria Winkler 
ŚPIEW 10-13 lat 
I. Zespół FERMATA
II. Dawid Bac
III. Zespół wokalny przy PSP Zawadzkie
ŚPIEW 14-16 lat solo 
I. ALEKSANDRA ORŁOWSKA z Krupskiego Młyna
ŚPIEW 14-16 lat zespół 
I. Zespół MELIZMAT z Kielczy

Zwyciężczynią Festiwalu została Agnieszka Orłowska 
z Krupskiego Młyna.  Za wykonanie piosenki ,,Ruchome piaski” 
otrzymała Grand Prix Burmistrza Zawadzkiego. 
Jury ponadto przyznało tytuły Indywidualności Festiwalu. 
W kategorii wokalnej tytuł ,,Indywidualność Festiwalu” zdobył Dawid 
Bac z Chrząstowic. W kategoriach tanecznych wyróżnienia zdobyli:
1.Zespół  EXODUS MINI - Zawadzkie
2. Julia Sucha – ENTROPIA Leśnica
Indywidualność Festiwalu w kategorii TANIEC zdobyły zespoły:
FREAK BREAK SENIOR i FREAK BREAK JUNIOR z Strzeleckiego 
Ośrodka Kultury.

Warsztaty teatralne
W czwartek 10 grudnia w Centrum Informacji Turystycznej 

w Zawadzkiem odbyły się bezpłatne warsztaty teatralne, 
poprowadzone prze z aktora Pawła Stochniała.

Uczestnicy warsztatów ćwiczyli poprawną emisję głosu, 
koncentrację, ruch sceniczny. Podczas spotkania z aktorem 
uczestnicy otrzymali wskazówki dotyczące twórczej interpretacji 
tekstu, przełamali także swoją wstydliwość. 
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IV Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie
Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina 

Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo 
Zawadzkie zorganizowali kolejny IV Rajd 
Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa. 
W tym roku celem była Leśniczówka 
„Świerkle”. Rajd rowerowy odbył się 
w sobotę 21 listopada 

Rajd miał  na celu:  rozwi janie 
i propagowanie inicjatyw oraz działań 
na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, poznanie 
h is tor i i  i  dz ie jów współczesnych 
Leśniczówki „Świerkle”, promowanie 
polskich lasów i osiągnięć polskiego 
leśnictwa, kształtowanie wiedzy na temat 
zapobiegania dewastacji lasów, rozwijanie 
turystyki leśnej i popularyzacja turystyki 
rowerowej, odkrywanie walorów jesieni 
w lasach Doliny Małej Panwi. W rajdzie 
uczestniczyło ponad 60 osób: członkowie 
TPL, członkowie PTTK,  pracownicy 
Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej, 

dzieci i młodzież z PSP Zawadzkie,  PSP 
Staniszcze Wielkie Kolonowskie 3, ZSS 
w Zawadzkiem. Rajd rozpoczął się zbiórką 
uczestników przy siedzibie Nadleśnictwa 
Zawadzkie. Następnie wszyscy wyruszyli 
w trasę, która wiodła ścieżkami rowerowymi 
od Nadleśnictwa przez Zawadzkie (drogą 
przez ogródki działkowe), dalej drogą polną 
do Żędowic, szlakiem czerwonym do 
Leśniczówki Świerkle. Pomimo „kapryśnej” 
pogody uczestnicy rajdu na trasie 
p r z e j a z d u  p o d z i w i a l i  p i ę k n o  
zawadczańskich lasów i mieli okazję 
wysłuchać ciekawych prelekcji na temat 
historii hutnictwa i kanału hutniczego 
opowiadanych przez Zdzisława Siewierę. 

Na mecie przy leśniczówce „Świerkle” 
rajdowicze wysłuchali krótkiej prelekcji o jej 
historii i z zainteresowaniem oglądali dawny 
piec chlebowy, który przed laty został 
wybudowany przy leśniczówce. Natomiast 
na polu biwakowym „Świerkle” czekało 
o g n i s k o  i  p y s z n y  p o c z ę s t u n e k  
przygotowany przez pracowników 
Nadleśnictwa. Najmłodsi uczestnicy 
sprawdzali swoją wiedzę w kalamburach 
przyrodniczych – konkursie prowadzonym 
przez Piotra Jendrusia, a dorośli wymieniali 
się wiedzą o historii terenów znajdujących 
się w zasięgu Leśnictwa Świerkle.

Maria Andrzejewska
TPL Zawadzkie

Kamizelka odblaskowa może uratować życie
rowerzysta bez kamizelkirowerzysta bez kamizelki rowerzysta w kamizelcerowerzysta w kamizelce

Trwa akcja „Bądź widoczny na drodze”. 
Policjanci kontrolują pojazdy, a przy okazji 
u ś w i a d a m i a j ą  k i e r o w c o m  
niebezpieczeństwa związane z pieszymi 
i rowerzystami poruszającymi się po 
drogach. Rozdawane są kamizelki 
odblaskowe, które mają poprawić 
bezpieczeństwo tych najmniej chronionych 
uczestników ruchu.
– Chcemy sprawić, aby zdarzeń na drogach 
z udziałem pieszych i rowerzystów było jak 
najmniej. Dlatego szczególnie z myślą 
o tych uczestnikach ruchu ufundowane 
zostały kamizelki i opaski odblaskowe – 
podkreśla Burmistrz Mariusz Stachowski.
Chciel ibyśmy, aby kamizelk i  były 
odpowiedn io  wykorzystane przez 
u c z e s t n i k ó w  r u c h u ,  s z c z e g ó l n i e  
rowerzystów i pieszych. Często widujemy 
rowerzystów poruszających się po drodze, 
czy ścieżce rowerowej, na rowerze 
pozbawionym jakiegokolwiek oświetlenia.
Należy pamiętać, że kamizelka odblaskowa 
w nocy „działa jak żarówka", a to z kolei 
powoduje, że niechroniony uczestnik ruchu 
jest już z daleka widoczny dla kierowcy 
pojazdu mechanicznego. Te wydające się 
niewielkie zmiany w sposobie poruszania 
się po drogach w wielu wypadkach mogą 

uchronić np. przed potrąceniem przez 
samochód. 
- Każdy z nas powinien mieć świadomość, 
ż e  n i e o ś w i e t l o n e g o  r o w e r z y s t ę  
poruszającego się po zmroku kierowca 
samochodu dostrzeże z odległości około 15 
metrów, a ten sam rowerzysta jadąc 
w kamizelce odblaskowej będzie już 
widoczny ze 150 - 200 metrów – podkreśla 
pol ic jant z Komisar iatu Pol ic j i  w 
Zawadzkiem.  Pamiętajmy, że od 31 
sierpnia 2014 roku obowiązuje  przepis 
wprowadzający  obowiązek korzystania z 
elementów odblaskowych przez pieszych 
poruszających się po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym. Już nie tylko 

dzieci, ale wszyscy piesi poruszających się 
p o  z m i e r z c h u  p o z a  o b s z a r e m  
zabudowanym – po drodze, gdzie nie ma 
chodnika lub drogi przeznaczonej 
wyłącznie dla ruchu pieszego – są 
zobowiązani do noszenia elementów 
odblaskowych. Podkreślić jednak należy, 
że dla własnego bezpieczeństwa 
powinniśmy nosić odblaski nie tylko poza 
terenem zabudowanym, ale również 
w terenie zabudowanym, a nawet 
poruszając się po ścieżce rowerowej. Jeżeli 
ktoś nie zaopatrzył się jeszcze w kamizelki 
odblaskowe zapraszamy po odbiór 
do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, 
pokój nr 101. Zadbajmy o bezpieczeństwo 
swoje i swoich bliskich.
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Złote, diamentowe i żelazne gody  -  spotkanie  jubilatów
 Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego świętowali państwo: 

Róża i Józef SWOBODA z Zawadzkiego. Jubileusz 60-lecia pożycia 
małżeńskiego świętowali państwo: Ruta i Jerzy GWÓŹDŻ oraz 
Państwo Alicja i Jan Janotta z  Zawadzkiego. Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego obchodziło 12 par, a mianowicie 
z Zawadzkiego 6 par, państwo: Bogusława i Henryk RUS, 
Hildegarda i Józef RESPONDEK, Maria i Józef ZYZIK, Krystyna 
i Jerzy PŁACZEK, Teresa i Alfred SZATON oraz Ina i Paweł 
WONSCHIK, z Kielczy 2 pary, państwo: Róża i Karol KRAWIEC 
i Hildegarda i Jan PRUSCY z Żędowic 4 pary, państwo: Elżbieta 
i Gerard KOZIOŁ, Róża i Józef SIKORA, Maria i Antoni CZUDAJ 
oraz Anna i Stefan RZEPCZYK. W imieniu gospodarzy gości 
przywitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Violetta Turek. 
Małżonkowie złożyli sobie wzajemnie słowa podziękowania za 
miłość, przywiązanie  i opiekę. W dowód  społecznego  uznania dla  
trwałości  małżeństwa i rodziny  oraz  za  trud  pracy  i wyrzeczeń 
dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył jubilatów Medalami 
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystego aktu dekoracji 

dokonał Burmistrz Mariusz Stachowski. Gratulacje składał również 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek. Wszystkim 
parom małżeńskim zostały wręczone listy gratulacyjne, nagrody 
i kwiaty. Burmistrz podziękował małżonkom za przyjęcie 
zaproszenia oraz przekazał wszystkim życzenia długich lat życia w 
zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu. Po części 
oficjalnej tradycyjnie wzniesiono toast szampanem i wykonano 
pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, 
urozmaicone występem artystycznym w wykonaniu zespołu 
Exodus oraz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Zawadzkiem pod opieką Małgorzaty Rabickiej i Grażyny Winkler. 
Małżonkowie z Zawadzkiego obchodzący jubileusz 65 -lecia, którzy 
nie mogli być obecni na uroczystości, zaprosili do siebie burmistrza 
i kierownika USC. Wizyta miała miejsce w dniu następnym. 
Wszystkim jubilatom pozazdrościć można energii i chęci do 
działania. Uczmy się od starszych i doświadczonych, aby 
w przyszłości doczekać takich rocznic w szczęśliwym związku 
małżeńskim.

Ruta i Jerzy GwóźdźRuta i Jerzy GwóźdźAlicja I Jan JanottaAlicja I Jan JanottaRóża i Józef SwobodaRóża i Józef Swoboda

Anna i Stefan RzepczykAnna i Stefan Rzepczyk Teresa i Alfred SzatonTeresa i Alfred Szaton Hildegarda i Jan PruscyHildegarda i Jan Pruscy

Hildegarda i Józef RespondekHildegarda i Józef Respondek Krystyna i Jerzy PłaczekKrystyna i Jerzy Płaczek Maria i Antoni CzudajMaria i Antoni Czudaj

Róża i Józef SikoraRóża i Józef Sikora Ina i Paweł WonschikIna i Paweł Wonschik Róża i Karol KrawiecRóża i Karol Krawiec
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ZOSTAW SWÓJ 

1% 
W ZAWADZKIEM

Zbliża się kolejny okres rozliczeniowy 
z Urzędem Skarbowym za 2015 rok. 
Możemy wesprzeć nasze lokalne 
organizacje nic nie tracąc. Zachęcamy 
do wsparcia organizacji pożytku 
publicznego działających na terenie 
Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy 
poprzez przekazanie 1% podatku. 
N a s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  
www.bazy.ngo.pl znajdziecie Państwo 
informacje o organizacjach pożytku 
publ icznego uprawnionych do 
korzystania z 1% podatku za 2015 rok. 
Takie informacje można również 
uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem pok. 101. Sposób 
przekazania 1 % jest bardzo prosty. 
Podatnik wpisuje w formularzu 
prawidłowy numer KRS oraz wpisuje 
dokładną kwotę (nie może być ona 
jednak wyższa niż 1% - wniosek jest 
nieskuteczny). Pieniądze na konto 
organizacji przekaże Urząd Skarbowy. 
Zeznanie podatkowe trzeba złożyć do 
dnia 30 kwietnia 2016. 1% podatku 
mogą przekazać podatnicy podatku 
dochodowego od osób fizycznych, 
podatnicy opodatkowani ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych, 
podatnicy prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą i korzystający 
z liniowej, 19-procentowej stawki 
podatku. Emeryci i renciści również 
mogą wesprzeć naszą organizację, ale 
muszą rozliczać się sami – nie przez 
ZUS.

W tajemniczej krainie krasnali
W poniedziałek, niektórzy z nas 

otwierają oczy i myślą: o rany poniedziałek 
trzeba wstać.  Chyba, że dziś wydarzy się 
coś wyjątkowego, może teatr, wtedy wstaje 
się o wiele prościej. Nasze przedszkolaki 
w listopadowy poniedziałek wybrały się 
na baśń muzyczną pt.: „W tajemniczej 
krainie krasnali”, którą wystawił teatr 
z Łodzi.  Dzieci, które lubią tańczyć 
i śpiewać, na przedstawieniu czuły się jak 
przysłowiowa ryba w wodzie. Spektakl był 
zabawny, interesujący, podrywał do tańca, 
rozśmieszał do łez no i od czasu do czasu 
„powiewało grozą”, a to za sprawą 
Gargamela, który jak wiadomo od lat nie 
cierpi smerfów. Przedszkolaki były bardzo 
dzielne i oglądały, a nawet brały udział 
w przedstawieniu do końca. Aktorzy zadbali 
o miłą niespodziankę dla wszystkich 
uczestników baśni muzycznej. Każde 
dziecko dostało balonik, który jeśli pęknie 
spełnia szybko pomyślane życzenia. 
W drodze powrotnej do domu niektórym 
pękały baloniki, ale życzenia już dawno 
czekały w kolejce do spełnienia…Może 
mamy tutaj styczność z jakimś zrządzeniem 
losu? Nie wiadomo,  jedno jest pewne – 
nasze przedszkolaki wróciły uśmiechnięte 
i zadowolone, a to już nie był przypadek . 
I k to  powiedz ia ł ,  że  n ie  lub imy 
poniedziałków?

Dzień Pluszowego Misia
„Pluszowy Miś, z wystawy Miś, na spacer 
chciał do lasu iść, a że był zuch - ten dzielny 
Miś, zapukał do przedszkolnych drzwi…”. 
Ten dzień dla każdego przedszkolaka jest 
wyjątkowy, bo cząstka ich małego 
rodzinnego ciepła przenika przez mury 
przedszkola, a to za sprawą małego,  
czasem i dużego pluszaka, który 25 
listopada gościł  w naszej sali. Już 
od samego rana dzieci z uśmiechem jak 
co dzień wchodziły do szatni,  a z nimi ich 
przyjaciel, towarzysz kolorowych snów – 
pluszowy Miś. Dzień zapowiadał się 
wspaniale, i tak było, ponieważ na 
przedszkolaki czekało wiele atrakcji- 
wiersze, piosenki, tańce, konkursy 
zręcznościowe i tak można by jeszcze 
wymieniać  długo. ..A my skupmy się na tym 
co Kubuś lubi najbardziej – miód, którego 
również nie zabrakło na naszych stolikach 
i już od dawna w  przedszkolnym jadłospisie 
zastąpił cukier. Zgodnie ze słowami 
wiersza, którego dzieci mogły się w tym dniu 
nauczyć :„Czy jest duży czy jest mały 
zawsze chętny do zabawy”, my także 
jesteśmy chętni do zabawy, dlatego 
świetnie bawiliśmy się. Pamiątką z tego 
dnia niech pozostaną medale, które - jak 
plotka głosi zostawił u nas sam Miś 
Uszatek...który musiał szybko odjechać,  
ponieważ czekały na Niego dzieci w  innych 
przedszkolach. 

Co słychać u kielczańskich przedszkolaków

Elżbieta i Gerard KoziołElżbieta i Gerard Kozioł Bogusława i Henryk RusBogusława i Henryk Rus Maria i Józef ZyzikMaria i Józef Zyzik

Dziękujemy Zakładowi Fotograficznemu Foto - Studio Karolina Polaczek za udostępnienie zdjęć
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Jubilat
27 listopada pan Jerzy Majnusz obchodził jubileusz 95 urodzin. 

W Kielczy mieszka od 68 lat. Pan Jerzy pracował zawodowo 
w Kopalni Pstrowski w Zabrzu Biskupicach jako mechanik. 35 lat 
przepracował w jednym zakładzie pracy. Doczekał się dwóch córek, 
czterech wnuków i dwóch prawnuków. O jubilacie pamiętali nie tylko 
najbliżsi. Z życzeniami przybyli także Burmistrz Zawadzkiego 
Mariusz Stachowski oraz Wicestarosta Strzelecki Janusz Żyłka. 
Dostojnemu Jubilatowi życzymy wielu pogodnych dni, dużo zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

Zmiany w rozkładzie jazdy PKP

Opolski Oddział Przewozów Regionalnych poinformował 
na konferencji prasowej o nowym rozkładzie jazdy, który wszedł 
w życie 13 grudnia br. Z informacji opublikowanej na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wynika, że utrzymane 
zostaną wszystkie lokalne linie, które opolski Oddział obsługuje. 
W niektórych przypadkach zredukowano jednak kursowanie 
pociągów ze wszystkich dni tygodnia do dni roboczych lub 
szkolnych. To ograniczenie dotyczy także odcinka Opole – 
Zawadzkie. 

Ograniczenie terminów kursowania wygląda następująco:
1) Opole odjazd 6:35 – Zawadzkie z codziennie na dni robocze,
2) Opole odjazd 12:45 – Zawadzkie z codziennie na dni robocze,
3) Opole odjazd 18:45 – Zawadzkie z codzienne na dni robocze,
4) Opole odjazd 7:35 – Zawadzkie z dni roboczych na szkolne,
5) Zawadzkie odjazd 7:37 – Opole z codziennie na dni robocze,
6) Zawadzkie odjazd 8:37 – Opole z dni roboczych na szkolne,
7) Zawadzkie odjazd 13:37 – Opole z codziennie na dni robocze,
8) Zawadzkie odjazd 19:37 – Opole z codziennie na dni robocze.

Na podstawie przeprowadzanego badania potoku podróżnych 
pociągami przemieszcza się w województwie w dni robocze 24 tys. 
pasażerów, a w weekendy – 10 tysięcy. Autobusami (odpowiednio) 
11,5 i 1,8 tysiąca osób.

Wieści z ZSG w Żędowicach
Wizyta w Castoramie

W listopadzie br. uczniowie klas młodszych z Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Żędowicach brali udział w cyklicznych 
warsztatach plastyczno-technicznych organizowanych przez 
Castoramę w Opolu. Zajęcia prowadzone były w ciekawej formie. 
Przygotowano profesjonalne stanowiska pracy. Dzieci korzystały 
z różnorodnych materiałów i życzliwej pomocy organizatorów. 
W efekcie powstały ciekawe kompozycje na temat ,,Mój wymarzony 
dom”. Uczestnicy warsztatów w interesujący sposób spędzili dzień, 
każdy z nich wrócił do domu z własnoręcznie wykonaną pracą. 
Każde dziecko otrzymało również od organizatora sadzonki 
świerków, które mają posadzić wraz z rodzicami we własnych 
ogródkach. 

Pasowanie na ucznia
25 listopada 2015 r. w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym 

w Żędowicach odbyła się szczególna uroczystość, tak ważna dla 
dzieci  i ich rodziców – ,,Pasowanie na ucznia klasy I”. Zanim 
nastąpił ten uroczysty moment pierwszaki zaprezentowały swoje 
umiejętności w programie artystycznym. Gromkimi brawami zostali 
nagrodzeni przez przybyłych rodziców i nauczycieli. 

Spotkanie z 
16 listopada 2015 roku w naszej szkole odbyło się drugie już 

spotkanie z ks. ppłk. Jerzym Niedzielskim, kapelanem Wojska 
Polskiego, uczestnikiem misji pokojowych i stabilizacyjnych 
w Libanie, Sarajewie, Iraku i Afganistanie.
Ksiądz przywiózł do nas z krajów, w których przebywał wiele 
przedmiotów codziennego użytku oraz ubrania, m.in.. strój szejka 
arabskiego. Mieliśmy okazję przymierzyć te stroje i dotknąć wielu 
ciekawych rzeczy, takich jak lustro z kośćmi wielbłąda czy gogli 
używanych w czasie burzy piaskowej.
Podczas spotkania ks. Kapelan poruszał wiele interesujących 
tematów. Opowiadał o życiu w miejscach ogarniętych wojną. 
Wydarzeniem, które osobiście przeżył najbardziej, była śmierć 
piątki żołnierzy w zamachu bombowym na kilka dni przed świętami 
Bożego Narodzenia. Miało to miejsce w Afganistanie. „Nigdy tego 
nie zapomnę” – mówił.
Spotkanie było bardzo ciekawe. Ksiądz Jerzy opowiadał barwnie 
i z przejęciem. Warto było przyjść. W spotkaniu uczestniczyli także 
mieszkańcy Żędowic.

Damian Staś

ks. ppłk. Jerzym Niedzielskim
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Jubileusz 15 lecia Klubu Karate NIDAN 
Jubileusz 15 lecia Klubu Karate Nidan 

p o ł ą c z o n y  z o s t a ł  z  c o r o c z n y m  
Mikołajkowym Klubowym Turniejem 
Karate, w którym rywalizowało 80 
zawodników w wieku od 5 do 14 lat 
z klubowych sekcji z miejscowości 
Dobrodzień, Ozimek, Strzelce Opolskie 
i Zawadzkie. Rozegrano 18 konkurencji 
w tym 6 konkurencji kata, 8 konkurencji 
sprawnościowych i 4 konkurencje kumite na 
fantomach. Sportowa rywalizacja trwała 2 
godziny, po czym nastąpiła część oficjalna. 
Przygotowano wystawę zdjęć i prezentację 
multimedialną, mapę świata ze startami 
zawodników, wystawę pucharów i medali, 
kronikę, każdemu uczestnikowi i gościom 
wręczono pamiątkowe znaczki. Kulminacją 
t ych  obchodów by ł  poczęs tunek  
okazjonalnym tortem wykonanym w formie 
ubioru karateki, wyglądał i smakował 
wyśmienicie. 
Teraz troszkę historii. Klub Karate Nidan 
powstał w 2000 roku. Utworzenie klubu było 
nieodłącznym dążeniem poprzednich 
trenerów, ale dopiero po 23 latach istnienia 
sekcji doprowadzono do założenia 
samodzielnego, niezależnego klubu 
sportowego. Lata 2000-2015 to pasmo 
w ie lu  sukcesów o rgan izacy jnych  
i sportowych. Rozpoczęto pracę z dziećmi 
w kilku grupach wiekowych, przystąpiono 
do Okręgowego i Polskiego Związku 
Karate, zawodnicy byli powoływani do 
kadry wojewódzkiej młodzików i kadry 
Polski. Obecnie klub liczy 140 członków, 
skupionych w 4 sekcjach: Zawadzkie, 
Ozimek, Dobrodzień i Strzelce Opolskie. 
W okresie 15 letniego funkcjonowania 
klubu swoich sił na treningach próbowało 
700 osób. Wielu wychowanków zdobyło 
stopnie mistrzowskie Dan. Należą do nich: 
Zbigniew Sworeń 5 Dan, Jerzy Thiel 5 Dan, 
Marek Pogorzelski 1 Dan,  Arkadiusz Zyzik 
1 Dan, Agnieszka Piaszczyk - Pytel 1 Dan, 
Damian Dubiel 1 Dan, Łukasz Kalinowski 2 

dan, Adam Frąk 2 dan, Bogdan Czapnik 2 
dan, Bartłomiej Barański 2 dan, Dariusz 
Sworeń 2 dan, Radosław Zając 1 dan, 
Zygmunt Katryniok 1 dan, Marcin Zadrożny 
1 dan, Waldemar Popławski 1 dan, 
Bartłomiej Węglarz 1 dan, Arkadiusz Janicki 
1 dan, Patryk Szarek 1 dan, Adrian Pryszcz 
1 dan, Ewa Zajdel 1 dan, Elżbieta Zajdel 1 
dan. Ośmioro zawodników zostało 
powołanych do ścisłej kadry narodowej 
Polski są to: Bartłomiej Barański, Dariusz 
Sworeń, Natalia Szponder, Karolina 
Trepka, Weronika Grejner, Wiktoria 
Grejner, Ewa Zajdel, Rafał Talaga.
Aktualnie kadrę szkoleniową tworzą 
kierownik wyszkolenia Zbigniew Sworeń 
oraz instruktorzy Radosław Zając, 
Arkadiusz Janicki, Witold Apolinarski, 
Mariusz Sykulski, Dariusz Sworeń, 
Bartłomiej Barański i Adrian Pryszcz.
Największe osiągnięcie klubu w 2015 roku 
to Wicemistrzostwo Świata Karate 
Shotokan wywalczone przez Natalię 
Szponder, Mistrzostwo Europy w Karate 
Shotokan wywalczone przez Wiktorię 
Grejner i Natalię Szponder oraz 24 medale 
na Mistrzostwach Polski Karate WKF 
i Shotokan. W mijającym roku powołanie do 
kadry wojewódzkiej młodzików karate WKF 

otrzymali Mateusz Łapot, Szymon Sprancel 
i Daria Grzeczkowicz, a do Kadry 
Narodowej Polski Natalia Szponder 
i Wiktoria Grejner.
„Święty Mikołaj”, który przybył na tą 
uroczystość docenił trud wszystkich 
uczestników i wręczył im słodkie upominki. 

Podziękowania
Serdeczności za wsparcie i pomoc 
organizacyjną kierujemy do: Banku 
Zachodniego w Zawadzkiem, Spółki 
„Technar” z Mikołowa,  Gminy Zawadzkie, 
Spółki „Technodrew” Polska,  Active Plus,  
Restauracji Zielona Oberża, Stolarstwa Paj 
Mebel z Myśliny, GOSiT Zawadzkie, Banku 
Spółdzielczego w Zawadzkiem, Drukarni 
Sil-Veg-Druk, Salonu Kosmetycznego 
M a r t y  M a j e w s k i e j ,  S p ó ł d z i e l n i  
Mieszkaniowej Hutnik, Spółki Kolb i Pani 
Mirosławy Zajdel. Również bardzo 
serdeczne i gorąco dziękujemy starszym 
członkom, trenerom i rodzicom, którzy 
p r z y c z y n i l i  s i ę  d o  s p r a w n e g o  
p r z e p r o w a d z e n i a  z a w o d ó w  o r a z   
instytucjom, firmom i osobom fizycznym, 
którzy współpracowali z klubem w okresie 
ostatnich 15 lat. 

W piątek, 4 grudnia br. odbyła się 
ostatnia w tym roku akcja poboru krwi. 
Do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Zawadzkiem zgłosiło się ponad 35 osób 
chętnych do włączenia się w akcję 
h o n o r o w e g o  k r w i o d a w s t w a .  
Po wypełnieniu ankiety i przeprowadzeniu 
w s t ę p n e g o  b a d a n i a  l e k a r s k i e g o  
do pobrania krwi zakwalifikowano 29 osób, 
które łącznie oddały ponad 13 litrów krwi. 
Wśród dawców byli nasi strażacy. 
P o d s u m o w u j ą c  2 0 1 5  r o k  K l u b  
zorganizował 11 akcji poboru krwi, 
w których krew oddało 366 osób. Łącznie 
na potrzeby województwa oddano 165 
litrów krwi. W imieniu Zarządu Klubu HDK 
w Zawadzkiem serdecznie dziękujemy 
wszystkim sponsorom.

Ostatnia w tym roku akcja poboru krwi
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Turystyczne wieści
Swoją aktywność turyści z OZ/PTTK „Huta Andrzej” 

w Zawadzkiem pokazali 28 listopada 2015 r. w corocznym Rajdzie 
„Andrzejkowym”.  Na metę imprezy w DPS w Kątach przybyło około 
80 osób. Na wstępie, w kaplicy Zameczku Myśliwskiego, 
odprawiona została w intencji 50-lecia Oddziału PTTK 
w Zawadzkiem Msza Święta. Celebrował ją, w asyście br. Pawła 
Siennickiego, ks. Erwin Szczepanek. Uroczystość była bardzo 
podniosła i wzruszająca, do czego przyczyniły się w znacznym 
stopniu słowa wypowiedziane podczas kazania przez Br. Pawła. 
Na koniec Alfred Feliks, nasz prezes, udekorował Medalem 50-lecia 
Oddziału PTTK księdza Erwina, a Danuta Szulc przekazała 
na potrzeby kaplicy własnoręcznie wykonany wieniec adwentowy. 
Po zaspokojeniu potrzeb duchowych, jak to ujął br. Paweł, nadszedł 
czas na zaspokojenie potrzeb ciała i zaprosił wszystkich do świetlicy 
DPS na dalszą cześć spotkania. Tam tradycyjnie prezesi Oddziału, 
A. Feliks i Z. Andrzejewski podziękowali za działania w roku 2015 
oraz dokonali prezentacji zamierzeń na rok następny. Nie obyło się 
bez tradycyjnego turystycznego posiłku i debat przy kawie. Było 
miło…Tak stwierdzili uczestnicy Rajdu „Andrzejki 2015”.

Piosenka zawsze towarzyszy turystom na szlaku, a szczególnie 
podczas odpoczynku po trudach minionego dnia. Określenie 
„piosenka turystyczna” ma tu właściwe uzasadnione, bo słowa jej 
szczególnie mówią o przebytej drodze, urokach okolicy, 
odniesionych wrażeniach czy stanie ducha…To piękne piosenki.  
Chcąc propagować walory piosenki turystycznej Oddział 
Zakładowy PTTK w Zawadzkiem organizuje już od 13 lat Festiwal 
Piosenki Turystycznej. Festiwale są organizowane na przemian 
w Gminie Kolonowskie i Zawadzkie. Organizacja XIII Festiwalu 
Piosenki Turystycznej przypadła na Zawadzkie. Odbył się on 
5 grudnia 2015 r. w Centrum Informacji Turystycznej. Uroczystego 
otwarcia imprezy dokonali prócz prezesa OZ/PTTK w Zawadzkiem 
Alfreda Feliksa, także Dyrektor PSP w Zawadzkiem Małgorzata 
Rabicka i Cecylia Cieślik,  reprezentująca Dyrektora GOSiT 
w Zawadzkiem – współorganizatorzy imprezy. Wśród widzów 
znaleźli się zaproszeni goście: Burmistrz Zawadzkiego Mariusz 
Stachowski, Radni Sejmiku Wojewódzkiego Józef Kotyś 
i p. Zdzisław Siewiera, reprezentująca Nadleśnictwo Zawadzkie 
p. Agnieszka Jamrozik, wygrywająca fanfary na rogu 
myśliwskimMartyna Jamrozik z Zespołu „Waltornia”, dyrektorzy 
szkół. W zmaganiach uczestniczyć mogą zespoły, duety i soliści 
z placówek, w których działa Szkolne Koło Turystyczno-
Krajoznawcze. W tegorocznym Festiwalu uczestniczyły 
reprezentacje wszystkich kół z terenu Gminy Zawadzkie: PSP 
Zawadzkie, PG Zawadzkie, ZSS Zawadzkie, ZSG Kielcza, ZSG 
Żędowice oraz terenu Gminy Kolonowskie: PG Kolonowskie, PSP 
Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3, PSP Staniszcze Małe-Spórok. 
Do udziału zapraszamy także młodzież z ZSS z Kadłuba. 
Do współzawodnictwa przystąpiło ok. 160 uczniów. Poziom 
wykonywanych utworów był wysoki i bardzo wyrównany.  Jury 
w składzie: Alfred Werner - przewodniczący, Joachim Gruszka 
i Klaudia Budner, mieli z wyłonieniem zwycięzców spory kłopot, ale 
działając w przerwie na turystyczny posiłek, świetnie sobie z tym 
poradzili. Głosami widzów wybrano także Grand Prix – Nagrodę 
Publiczności Festiwalu. 

Oto wyniki XIII Festiwalu Piosenki Turystycznej OZ/PTTK w 
Zawadzkiem:
Grand Prix Festiwalu – Zespół „Tęcza” z ZSS Zawadzkie.
I. Kategoria  „Szkoły Podstawowe – Zespoły”
Miejsce 1 – Zespół „Melizmat” – ZSG/PSP Kielcza
Miejsce 2 – Chór szkolny – PSP Staniszcze Małe-Spórok
Miejsce 3 – Grupa SKKT – PSP Zawadzkie
Wyróżnienia: 
- „Bluesowa gromada” – ZSG/PSP Żędowice
- Chór szkolny – PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3
II. Kategoria „Szkoły Podstawowe – Duet/Solista”
Miejsce 1 – Weronika Chudy – PSP Staniszcze Małe-Spórok
Miejsce 2 – Natalia Stranc – PSP Zawadzkie
Miejsce 3 – Anna Spałek – PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3
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III. Kategoria  „Gimnazja – Zespoły”
Miejsce 1 – Chór szkolny – PG Kolonowskie
Miejsce 2 – Zespół „Melizmat” – ZSG/PG 
Kielcza
Miejsce 3 – Zespół „Cameleon” – PG 
Zawadzkie
IV. Kategoria  „Gimnazja – Duet/Solista”
Miejsce 1 – Wiktoria Lachowicz, Bernadeta 
Zyzik – ZSG/PG Żędowice
Miejsce 2 – Natalia Niedziela – PG 
Kolonowskie
Miejsce 3 – Katarzyna Siwek, Agnieszka 
Skórzak – PG Zawadzkie
V. K a t e g o r i a   „ Z e s p o ł y  S z k ó ł  
Specjalnych –Duet/Solista”
Miejsce 1 – Kamil Sala –ZSS Kadłub
VI. K a t e g o r i a   „ Z e s p o ł y  S z k ó ł  
Specjalnych – „Zespoły”
Miejsce 1 – Zespół „Tęcza” – ZSS 
Zawadzkie
Gratulujemy zdobytych miejsc i nagród 
ufundowanych z pozyskanych przez 
Oddział środków.
Duży aplauz wywołał gościnny występ 
naszej Jurorki – Klaudii Budner, która była 
uczestnikiem wraz z zespołem „Nutki” 
z PSP w Zawadzkiem, pierwszego i kilku 
następnych naszych festiwali (zdobywając 
sporo czołowych miejsc). Klaudia, to już 
doświadczona wokalistka. Uczestniczyła 
w kilku konkursach telewizyjnych, 
a ostatnio w programie „Mam talent” – 
dotarła do półfinału. Można jej także 
posłuchać na stronach internetowych. Jak 
podkreśla, swoją przygodę z piosenką 
zapoczątkowała z zespołem „Nutki” 
i Festiwalami Piosenki Turystycznej. 
Wiemy, że nie ona jedna. Może inni młodzi 

artyści zechcą u nas wystąpić.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za wspaniałe piosenki, ich opiekunom 
i nauczycielom muzyki za przygotowanie 
zespołów, GOSiT/CIT za udostępnienie sali 
widowiskowej i zapewnienie nagłośnienia 
(panu akustykowi też dziękujemy za 
świetną robotę), koleżankom i kolegom 
z OZ/PTTK za obsługę techniczną 
i przygotowanie, wraz z paniami z CIT, 
poczęstunku, Radzie Rodziców PSP 
w Zawadzkiem za wsparcie finansowe 
i Nagrodę Grand Prix, Dyrektorowi GOSiT 
za ufundowanie Pucharu Grand Prix, 
Patrykowi Wiertlowi z PSP w Zawadzkiem 
za  wspaniałe wywiązanie się z roli 
konferansjera. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, BiCeK i UMiG 
w Kolonowskie oraz UM w Zawadzkiem.
Festiwale Piosenki Turystycznej cieszą się 
wśród naszych szkolnych turystów od 
początku niesłabnącym zainteresowaniem. 
Zapewne będzie tak i  w Gminie 
Kolonowskie – gdzie za rok zapraszamy. 

Korzystając z okazji, wszystkim turystom,  
przekazujemy najserdeczniejsze życzenia 
pięknych, niezapomnianych Świąt Bożego 

Narodzenia, które przyniosą radość 
i wzruszenie oraz wiele zadowolenia 
i sukcesów w nadchodzącym Nowym 

2016 Roku

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Otóż można śmiało powiedzieć, że jak na wieś, to ciągle coś się 
dzieje, tylko trzeba zaznaczyć, że odbywa się to z większym lub 
mniejszym zainteresowaniem (nad czym bardzo ubolewamy). Od 2-
3 lat w budynku po gimnazjum (zielony, przy ul. Strzeleckiej) 
znajduje się „Świetlica wiejska”. Tam też ma swoją siedzibę 
„Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich”, które w miarę swoich 
możliwości stara się organizować różnego typu spotkania, imprezy i 
warsztaty twórcze da środowiska lokalnego i gminnego (nie tylko dla 
kobiet). Mile widziani są mieszkańcy całej gminy. Staramy się 
promować naszą gminę i miejscowość poza naszą „małą Ojczyzną”. 
Bierzemy udział w różnorakich spotkaniach i kiermaszach w 
powiecie, a nawet województwie (Nysa, Łosiów). Nasz program 
zajęć obejmuje plan całoroczny, tj. od stycznia do grudnia. W 
każdym miesiącu coś się dzieje. W ostatnim czasie odbyły się 
warsztaty decupage, spotkanie profilaktyczne związane z dbaniem 
o nasze zdrowie, które prowadziła przedstawicielka Wojewódzkiego 
Ośrodka Onkologii w Opolu, brałyśmy udział w kiermaszu 
bożonarodzeniowym (oferując swoje wypieki). 10 grudnia odbył się 
pokaz nakrywania i dekoracji stołów na różne okazje z degustacją 
zakąsek i przekąsek przygotowanych przez „młodych fachowców” z 
Technikum Gastronomicznego w Strzelcach Opolskich. Uczniowie 
zaskoczyli nas i zadziwili swoim profesjonalizmem. W okresie 
przedświątecznym brałyśmy udział w „Mini Kiermaszu 
Bożonarodzeniowym” w Żędowicach. Była m. in. mołczka, makówki 
i wiele niespodzianek dla dzieci. W karnawale zaś jest czas na 
zabawę, dlatego już teraz zapraszamy panie na „Babski comber”, 
który odbędzie się w dniu 6 lutego 20216 roku. Zachęcamy też do 
śledzenia wydarzeń na stronie internetowej www.zedowice.pl i 
obejrzenia galerii zdjęć z naszych imprez. 
Świętami pachnie coraz bardziej, zbliżają się wielkimi krokami, 

Co słychać w Żędowicach? 
dlatego pragniemy złożyć mieszkańcom gminy życzenia: niech te 
Święta będą magiczne, spokojne, przepełnione radością, niech 
Małe Dzieciątko pobłogosławi każdemu bez wyjątku i zapewni 
zdrowie, pomyślność i pełnych optymizmu nowych 366 dni nowego 
2016 roku! 

Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich

Zaproszenie
Drogie Kobitki! Przed nami Karnawał 2016 i czas na zabawę! 
Dlatego zapraszamy wszystkie chętne panie (w każdym wieku) na 
„BABSKI COMBER” 6 lutego 2016 o godzinie 17.00 w sali „Firmy 
Bronder” w Żędowicach. Bilet w cenie 55 zł od osoby (pełna 
konsumpcja bez alkoholu). Przygrywać i bawić nas będzie dwóch 
fajnych chłopców czyli zespół „NB MUSIC”. Mile widziane 
przebranie, a my zapewniamy dobrą zabawę, dużo humoru, wiele 
niespodzianek i nagrody za fajny strój. Zapisy i bilety w sklepie Łucji 
Stasz w Żędowicach i w Księgarni Janiny Zientek w Zawadzkiem. 
Zapraszamy serdecznie.          Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich 
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Wieści z ZSG w Kielczy
Czarodziejski flet i hojny brodacz

4 grudnia w ZSG im. Wincentego z Kielczy zabrzmiał 
dzwoneczek mały, za którym w progi nasze piękne anielice i psotne 
diabełki wleciały. Za nimi dostojnie uroczy Mikołaj z worem 
prezentów stąpał, a przed nim złotowłosa anielica pięknie na flecie 
przygrywała i przyjście jego każdej klasie zapowiadała.
Miły to obyczaj, co dłonie
I serca otwiera,
Kolorem przyjemności barwi życia chwilkę,
Oblicza uśmiechem rozjaśnia.
Łza się radosna w kąciku oka kręci,
A serce wdzięczności rytm wystukuje
Jak mały dzwoneczek we wstążeczki czerwień uroczo wplątany.
Każdemu
I dużemu, i małemu w ten czas darowano uśmiech i drobiażdżek 
mały:)
W naszych sercach zaś niech trwa mikołajkowy nastrój w każdy 
czas, bo dobra i uśmiechu nigdy za wiele. III gimnazjum serdecznie 
dziękujemy za stworzenie niezwykłego nastroju, a obdarowującym i 
obdarowanym życzymy radości w sercu:)          

IZA

Pasowanie
W poniedziałkowe przedpołudnie 14 grudnia klasa VI 

przygotowała dla uczniów klasy IV coroczne otrzęsiny. Spotkanie to 
ma na celu przyjęcie uczniów klasy IV w poczet uczniów klas 
starszych.  Aby to się dokonało czwartoklasiści muszą zaliczyć 
przed całą bracią szkolną serię zadań sprawnościowych 
i umysłowych. W tym roku odbyło się to tak, jakby czwartoklasiści 
byli kandydatami do Akademii Pana Kleksa. Pan Kleks – 
wychowawczyni klasy IV Pani Izabela Ploch, obserwowała 
zmagania swoich podopiecznych z bezpiecznego miejsca, 
z przygotowanego dla niej tronu. Natomiast wszyscy uczniowie 
otrzymali nowe imiona, zgodnie z zasadami Akademii. Później 
biegali, rysowali, zgadywali i wykonywali modele postaci bajkowych 
z balonów, aby na koniec i w nagrodę za wszystko zjeść pyszne 
pieczone kurczę.

Szkolne Andrzejki
Ach! To już! Andrzejkowy w kielczańskim ZSG wieczór wróżb.
Niepokoje i nadzieje-
Dużych i małych,
Romantycznych i rozsądnych
Zwabił, skusił wróżek kwiat.
Emocje sięgnęły zenitu. A...
Jak już los każdemu dał wróżbą prztyczka w nos,
Każdemu, dużemu i małemu, zaserwowano co nieco małe:)
I tak pokrzepiony i duży, i mały ruszył w tany.
Świetnie się bawiono, wróżb na poważnie nie brano, 
z przymrużeniem oka je traktowano, nóżki tańcem utrudzono, 
obcasiki stępiono, gardełka zdarto, uszka decybelami 
znokautowano i ...tradycji stało się zadość:)      

IZA 

Gość szczególny w kielczańskim ZSG 
Listopada dwudziestego piątego,U boku dzieciaka każdego Gość 
szczególny tu zasiada- Ten, który sercem jego bezgranicznie włada- 
Pluszowe ma serducho,
Liczko ma pluszowe,
Uśmiecha się pluszowo
Szczęśliwy, gdy go tulisz,
Zazdrosny, gdy w kąt rzucasz,
Oczami patrzy stęskniony,
Wyciąga łapki osamotniony,
Y... na cóż jeszcze czekasz?
Misia przytul swego:)
I nieważne czyś duży czy mały, młody czy stary,
Śmiało- on czeka- i pluszową czułością otulić przyrzeka.
Dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli dnia tego misia 
pluszowego lub innego pluszaczka ulubionego, nawet tym, którzy 
wstydliwie ukrywali go w torbach i torebkach, plecakach 
i plecaczkach:) Z ulubionych zabawek nigdy się nie wyrasta:) 
I dobrze;) 

IZA  
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Sport
Piłka ręczna 

ASPR pewnie punktuje
Drużyna ASPR Zawadzkie pewnie dąży do celu jakim jest awans 

do I ligi. W ostatnich 3 meczach I rundy zaliczyła komplet 6 pkt. W IX 
kolejce pewnie wypunktowała MKKS Glorię Katowice 40:19 (25:10). 
Łupem bramkowym podzielili się: Paweł Zagórowicz 9, Denis Hertel 
6, Patryk Całujek 5, Łukasz Szlinger i Adam Ciosek po 4, Patryk 
Szlensog i Kamil Kulej po 3, Daniel Skowroński 2 oraz Marceli 
Migała i Mateusz Kaczka po 1. Z wyjazdowego meczu z Sosnowca z 
tamtejszym Zagłębiem przywiozła 2 pkt zwyciężając 34:26 (17:14). 
W tym meczu bramki zdobywali: M. Migała 9, P. Całujek 7, 
Ł.Szlinger 6, K.Kulej, M.Morzyk oraz P.Szlensog po3 oraz D.Hertel, 
P.Zagórowicz i A.Ciosek po 1. W 11 kolejce doszło do spotkania z 
drużyną mającą również aspiracje I ligowe. Drużyna AZS 
Politechniki Świętokrzyskiej Kielce przed meczem miała taki sam 
dorobek punktowy co podopieczni Łukasza Morzyka. Był to mecz o 
4 punkty i w przypadku zwycięstwa zakończenie I rundy na pozycji 
lidera. Do 21 minuty trwała wyrównana walka. Dopiero po 3 
bramkach Kamila Kuleja na tablicy widniał wynik 15:11. Ostatecznie 
pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 19:15. To, że wynik był 
taki niski to zasługa pary sędziowskiej ze Śląska. Nasza drużyna 
grająca bardzo konsekwentnie w obronie aż 10 minut grała w 
osłabieniu oraz straciła 5 bramek w 7 rzutach karnych. Dla odmiany 
przeciwnik nie został ukarany ani razu karą 2 min., a z 7 metrów 
nasza drużyna  strzelała tylko raz. Wyglądało to na wyraźną pomoc 
dla drużyny gości, a chyba bardziej dla SPR Grunwald Ruda Śl., 
która również liczy się w walce o awans. W II połowie sędziowie 
sędziowali przyzwoicie nie chcą się dalej ośmieszać i ASPR  pewnie 
powiększał przewagę pewnie zwyciężając 36:26. Na wyróżnienie 
zasługuje strzelec 11 bramek Paweł Zagórowicz, który większość 
bramek zdobył z szybkiego ataku. Była to zasługa dobrej gry w 
obronie jak również bramkarza Sławomira Donosewicza. Tym 
razem drużyna grała w podstawowym składzie, by zakończyć 
spotkanie w miarę możliwości największą różnicą bramek, co może 
być decydujące w ostatecznym rozrachunku. Poza 
P. Zagórowiczem bramki w meczu zdobywali: Łukasz Szlinger 7, 
Marceli Migała 6, Patryk Całujek 5, Kamil Kulej 4 oraz Mateusz 
Kaczka 3. W klasyfikacji strzelców I rundy Ł. Szliger z 64 bramkami 
zajmuje 6 miejsce, M. Migała jest 9 z 58 bramkami, a P. Zagórowicz 
12 ze zdobytymi 52 bramkami. Teraz nastąpi prawie dwumiesięczna 
przerwa. Drużynę zobaczymy 6 lutego 2016 r. w spotkaniu z SPR 
Orłem Przeworsk. Końcowa tabela I rundy przedstawia się 
następująco:
1. ASPR Zawadzkie 11 20 373:257
2. SPR Grunwald Ruda Śląska 11 20 345:256
3. AZS Politechnika Kielce 11 18 342:300
4. KS Vive II Tauron Kielce 11 17 372:295
5. AZS UJK Kielce 11 12 323:306
6. SPR Wisła Sandomierz 11 11 313:309
7. SPR Orzeł Przeworsk 11   8 298:335
8. SPR Zagłębie Sosnowiec 11   7 351:367
9. AZS II Puławy 11   7 321:357
10. SKS Orlik Brzeg 11   6 267:330
11. MKKS Gloria Katowice 11   4 289:356
12. MKS Biłgoraj 11   2 250:376

Piłka nożna
Nadzieja w młodzieży

Seniorzy jak informowaliśmy w poprzednim numerze rozgrywki 
I rundy zakończyli niezbyt chwalebnie. Chodzą słuchy, że drużyna 
może nie zagrać w II rundzie. Mam nadzieję, że to tylko plotki. 
Nadzieja w drużynach młodzieżowych. Jest to jednak daleka 
perspektywa. W tym numerze poświecimy kilka słów drużynie 
trampkarzy, która swoje mecze rozgrywa w I lidze wojewódzkiej 
grupa 2. Nowym (starym) trenerem tej grupy jest znany w naszym 
otoczeniu Robert Gwóźdź. W sierpniu br. przejął drużynę z której 

„Dobrze widzi się tylko Sercem”
"Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest" 

(Janusz Korczak)
Polska na arenie międzynarodowej uznawana jest za ojczyznę praw 
dziecka dzięki Januszowi Korczakowi, który najpiękniejszą istotę, 
jaką jest dziecko - stawia ponad wszystko. 
20 listopada w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw 
Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 roku na wniosek 
Rzecznika Praw Dziecka ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
aby wyraźnie zaznaczyć, że prawa człowieka zaczynają się od praw 
dziecka. W tym dniu zwracamy szczególnie uwagę na dzieci, które 
mają prawo do tego, aby być otoczone miłością, aby być 
wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy, 
mają prawo do opieki medycznej, bezpłatnej edukacji, integracji 
i zabawy. 
Dlatego też Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem w tym dniu 
zaprosił do wspólnej zabawy dzieci z przedszkoli w Zawadzkiem 
i Kielczy, uczniów klas I-III ze Szkół Podstawowych w Zawadzkiem, 
Żędowicach oraz Kielczy. Zaproszeni „mali” goście wspólnie 
z nauczycielami i opiekunami licznie przybyli (ponad 500 
uczestników) do Kinoteatru w Zawadzkiem na spektakl pt.: 
„Królewna Śnieżka”, wykonany przez uczniów z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Zawadzkiem. Zgromadzonej publiczności bardzo 
spodobał się występ naszych artystów. Po przedstawieniu wszyscy 
zgromadzeni wykonali „żywe serce”, aby uczcić Ogólnopolski Dzień 
Praw Dziecka. Dodatkową atrakcją okazał się Dron Adama Sikory, 
który wykonywał najlepsze ujęcia. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynil i się 
do zorganizowania tej uroczystości, a w szczególności: Michałowi 
Piekaczowi za realizację dźwięku i współpracę przy tworzeniu 
przedstawienia „Królewna Śnieżka”, Adamowi Sikorze 
za wykonanie atrakcyjnych ujęć z drona, Dyrektorowi Marcinowi 
Lońskiemu za udostępnienie Kinoteatru, Andrzejowi Świtała 
za efekty specjalne w postaci dymu z wytwornicy oraz Marzence 
i Cecylii za pomoc w organizacji.
Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci. Bardzo się 
cieszymy, że w tak licznym gronie mogliśmy się spotkać 
i integrować. Mieliśmy okazję pokazać, że też potrafimy zagrać 
w spektaklu wzbudzając wiele pozytywnych emocji u innych. Mamy 
nadzieję, że wspólna inicjatywa przysporzyła wiele radości 
wszystkim zebranym uczestnikom. Dzień 20 listopada niech 
zawsze nam przypomina, że jest to dzień, podczas którego głośniej 
niż zwykle mówimy o Prawach Dziecka. 

Organizatorki:
Justyna Gireń

Monika Nowak
Jolanta Ruhnke
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odeszło do starszej grupy 11 zawodników. Ta młoda grupa oparta w 
głównej mierze na młodzikach musiała przejść przyspieszony kurs 
„zgrania w warunkach meczowych”.  Drużyna musiała stawić czoła 
drużynom, w których grali wiekowo starsi, a tym samym silniejsi 
fizycznie zawodnikami z klubów o większej tradycji piłkarskiej. 
W pierwszej rundzie zdobyła 10 punktów i w tabeli plasuje się na 7 
miejscu. Kadra zespołu jest 19 osobowa, jednak meczowa 
z różnych powodów (kontuzje, inne rozgrywki, zdarzenia losowe) 
jest znacznie mniejsza. W drużynie mogą występować również 
dziewczęta na co zezwala regulamin rozgrywek. W meczach 
stosowany system zmian hokejowych, co pozwala na grę większej 
ilości zawodników. Trener zaprasza wszystkich chętnych do udziału 
w zajęciach (kontakt telefoniczny  504 716 558). Na początku roku 
2016 planowany jest turniej halowy. Tabela I rundy przedstawia się 
następująco:
1. Pogoń Prudnik 9 27 40:7
2. Piast Strzelce Opolskie 9 21 52:19
3. Pomologia II Prószków 9 21 47:10
4. Odrzanka Dziergowice 9 18 35:9
5. Polonia Głubczyce 9 15 39:15
6. MKS Gogolin 9 12 21:17
7. SSKS Stal Zawadzkie 9 10 17:24
8. KS Krapkowice 9   6 14:49
9. Zieloni Spórok 9   4 22:59
10. LZS Racławiczki 9   0   0:83

Tenis stołowy
W II lidze kobiet  i  III lidze mężczyzn w czołówce 

Drużyna kobiet rozegrała kolejne dwa zwycięskie pojedynki. 
Wygrała u siebie LKS Orłem Stanica 8:2 oraz pokonała na wyjeździe 
UKS Halembiankę 2001 Ruda Śląska 7:3. Punkty w tych meczach 
zdobywały: Agata Paszek 5, Julia Bartoszek 4, Nicole Zyzik 3,5 oraz 
Adrianna Kolczyk 2,5. Czołówka tabeli przedstawia się 
następująco:
1. MKS Skarbek Tarnowskie Góry 10 19 71:29
2. KTS MOKSiR Zawadzkie 10 18 74:26
3. UKS Huragan Sosnowiec 10 18 67:33
4. MKS Czechowice Dziedzice 10 17 73:27
5. JKTS Jastrzębie Zdrój 10 14 65:35
Nieco słabiej w ostatnich meczach spisała się drużyna męska 
występująca w III lidze wojewódzkiej. W rozegranych 3 spotkaniach 
zdobyła tylko 2 pkt. Wygrała wyjazdowe spotkanie z LUKS-em 
Mańkowice 8:0 i przegrała po 4:8 z MKS Wołczyn i KTS Lwem 
Głubczyce. Dla drużyny punktowali:Marcin Bula 5,5, Dominik 
Bartoszek 5, Jacek Barański 4 oraz Rafał Ptok 1,5. Czołówka tabeli 
przedstawia się następująco:
1. KTS Lew Głubczyce 9 18 72:27
2. MKS Wołczyn  8 14 62:32
3. KTS MOKSiR Zawadzkie 9 11 59:47
4. LZS Victoria Chróścice 8 10 54:44

Drugie miejsce w Krośnie
W Krośnie został rozegrany II Grand Prix Polskiego Związku 

Tenisa Stołowego w kategorii kadetek. Duży sukces odniosła 
zawodniczka KS MOSiR Zawadzkie Julia Bartoszek zajmując w nim 
2 miejsce. W swojej grupie nie straciła seta pokonując po 4:0 
kolejno: Oliwię Weber (MRKS Gdańsk), Emilię Zdrojewską (Skaut 
Sopot) oraz Martynę Lis (KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki). 
Następnie również po 4:0 pokonała Milenę Chrabąszcz (MKS 
Rokita Brzeg Dolny) oraz Natalię Malichę (LZS Orion Brenda 
Bukowice). W spotkaniu o półfinał pokonała 4:2 Elżbietę 
Kwiatkowską (MKS Rokita Brzeg Dolny) a w spotkaniu o finał 4:3 
Maję Miklaszewską (MRKS Gdańsk). W finale musiała uznać 
wyższość Katarzyny Węgrzyn (MKS MLKS Śnieżnik Stronie 
Śląskie) przegrywając 0:4. Jest to zawodniczka, której odpowiada 
styl gry naszej zawodniczki. Brawo Julia – tak trzymać.
Również koleżanka klubowa Julii Agata Paszek turniej może uznać 
za udany. W grupie podobnie jak Julia wygrała swoje partie po 4:0. 
Pokonała kolejno: Zuzannę Grzesińską (KTS Mysłowice), Martynę 
Stechnę (MLKS Nurt Przemyśl) oraz Natalię Szymanek (MKS 
Skarbek Tarnowskie Góry). W spotkaniu o 16-stkę pokonała 4:1 
Julię Girulską (KU AZS UE Wrocław), by ulec 2:4 Joannie 
Sokołowskiej (KU AZS PWSNP Łomża) w partii, która decydowała o 
awansie do najlepszej ósemki. W kolejnych grach pokonała 3:0 
Milenę Chrabąszcz (MKS Rokita Brzeg Dolny) oraz 3:2 Aleksandrę 
Michalak (KS AZS AWFiS Gdańsk). Ostatecznie została 
sklasyfikowana ma miejscach 9-12. Obydwie podopieczne trenerki 
Marty Lityńskiej zapewniły sobie start w III GP bez potrzeby startu w 
turnieju wojewódzkim.

i „tylko” 16 w Drzonkowie
W turnieju Grand Prix Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

juniorek, który został rozegrany w Drzonkowie koło Zielonej Góry 
Julia Bartoszek uplasowała się na 16 miejscu, które gwarantuje jej 
udział w kolejnym turnieju Grand Prix PZTS. Podsumowując ten 
turniej trenerka Marta Lityńska nie jest jednak zadowolona z wyniku. 
Do momentu kiedy zapewniła sobie miejsce w 16-ostce grała na 
swoim dobrym poziomie. Niestety w kolejnych spotkaniach zabrakło 
jej ambicji by zając wyższe miejsce na co na pewno było ją stać.

Skat
Barbórka Opolska

W Źlinicach została rozegrana Opolska Barbórka. Był to VII 
turniej Grand Prix zaliczany do klasyfikacji w roku 2015. Decydował 
on o składzie finałowej 16-stki, która zagra w XII Indywidualnych 
Mistrzostwach Opolskiego Związku Skata. W turnieju bardzo 
dobrze spisali się zawodnicy GOSiT-u Zawadzkie. Antoni Świtała po 
2 seriach zajmował 7 miejsce. W 3 serii uzyskał 1236 pkt. 
i z wynikiem 3396 pkt. awansował na 1 miejsce wyprzedzając o 55 
pkt. Jana Nowaka (Victoria Chróścice). Na 3 miejsce 
z zajmowanego po 2 seriach 9 miejsca na podium wskoczył 
Reinhold Brysch, który uzyskał 3119 pkt.. Pomimo tych wyników nie 
zagrają w finale, gdyż nie startowali w całym cyklu turniejów. Szansę 
miał Franciszek Świtała jednak został sklasyfikowany na 18 
miejscu.

Mistrzostwa Sekcji GOSiT Zawadzkie 
W mistrzostwach sekcji skata zostało rozegranych 15 turniejów. 

Czołówka w klasyfikacji generalnej przedstawia się następująco: 
Prowadzi Jan Nowak (Victoria Chróścice) 24303 pkt. 2. Ernest 
Bryłka (DOKiS Dobrodzień) 22329 pkt. 3. Marek Wyszkowski 
(GOSiT Zawadzkie) 22289 pkt. Pozostali zawodnicy sekcji GOSiT 
zajmują kolejno: 5 miejsce Antoni Świtała 20881 pkt. 9. Franciszek 
Świtała 19367 pkt. 12. Józef Waloszek 18524 pkt  Zawodnicy sekcji 
biorą udział w mistrzostwach sekcji Strzelec DK Strzelce Op. oraz 
Skata Kolonowskie. W Strzelcach Op. prowadzi Franciszek Świtała 
25179 pkt, na 2 miejscu plasuje się Reinhold Brysch 22654 pkt a 4 
jest Antoni Świtała 21542 pkt. Natomiast w Kolonowskim prowadzi 
Franciszek Świtała 23471 pkt, a 3 miejsce zajmuje Antoni Świtała 
22872 pkt.

Franciszek Świtała
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Kolejne sukcesy karateków
Wspaniały sukces odniosła zawodniczka  Klubu Karate Nidan 

Natalia Szponder w Mistrzostwach Świata Karate Shotokan, które 
odbyły się w dniach 3 i 4 października br w Bielsku Białej. Wraz z 
koleżankami z drużyny (Dorotą Banaszczyk, Martą Bogusław 
i Darią Grabską) wywalczyły Wicemistrzostwo Świata w konkurencji 
kumite drużynowym juniorek 18-20 lat. W drodze do finału pokonały 
drużyny z Czech, Walii i Rosji by w finale uznać wyższość drużynie 
z USA. Kolejne sukcesy to udzial w Mistrzostwach Europy Karate 
Shotokan, które odbyły się w dniach 28 -29 listopada w angielskiej 
miejscowości Crawley. W składzie kadry narodowej znalazły się 
dwie zawodniczki Klubu Karate Nidan Natalia Szponder i Wiktoria 
Grejner. Występ zakończyły pełnym sukcesem. Wiktoria Grejner 
wygrała konkurencję kumite indywidualne juniorek (18-20 lat), 
a w konkurencji kumite drużynowym kadetek wywalczyła brązowy 
medal. Natalia Szponder złoty medal wywalczyła w konkurencji 
kumite drużynowym seniorek. Dorobek medalowy to 3 medale  
w tym: 2 złote i 1 brązowy. Reprezentacja Polski zajęła drugie 
miejsce w klasyfikacji medalowej z dorobkiem 4 złotych, 3 srebrnych 
i 8 brązowymi medalami.

Natalia SzponderWiktoria Grejner

Rozmaitości

Kącik kucharski
- przepisy naszych czytelniczek

Kruche pierożki do barszczu - p
Jagoda z Zawadzkiego 
20 dkg mąki
12 dkg masła
1 małe jajko lub surowe żółtka
łyżka śmietany
1  łyżeczki soli
Składniki łączymy siekając je nożem, a następnie szybko zagniatamy 
ciasto, które powinno „odpocząć” w chłodnym miejscu przez 30 minut. 
Z dość cienko rozwałkowanego ciasta wycinamy kieliszkiem do wina 
kółka, na każde kółko nakładamy nieco farszu grzybowego i złożonych 
przez pół kółek formujemy zgrabe pierożki, dokładnie zlepiając ich 
brzegi. Pierożki układamy na blasze i pieczemy w gorącym piekarniku 
na złoty kolor. Podajemy ciepłe lub odgrzane w piekarniku. 

rzepis pani Magdaleny 
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1. Gdy pierwsza … zaświeci.
2. Czekają pod drzewkiem.
3. Msza o północy.
4. Drzewo z gwiazdką na czubku.
5. Oplata świąteczne drzewko.
6. Nadchodzi … Rok.
7. Czerwona wigilijna zupa.
8. Narodził się w Betlejem.
9. Puszysty, biały.
10. Uroczysta kolacja.
11. Przynosi prezenty.
12. . . . nastrój lub wystrój.
13. Dzielimy się nim przed kolacją wigilijną.

Siemieniotka - p
25 dkg konopii
kasza jaglana
cebulka
sól
Kopnoa gotować, aż popękają, przecedzić. Zmielić przez maszynkę do 
mielenia mięsa. Powstałą masę włożyć do wyjałowionej gazy i 
wypłukać. Powstanie biały płyn, który należy wlać do wywaru z kopnopii. 
Następnie dodać cebulę, doprawić solą do smaku i wsypać uprzednio 
sparzoną kaszę jaglaną. Można dodać mleko i masło.

Śledzie w śmietanie - przepis pani Marii Baran z Zawadzkiego
3,4 filety słone matijas (lub całe słone śledzie, jak kto lubi)
5 ziarenek ziela angielskiego
2,3 listki laurowe
woda
cebula pokrojona w plastry
ocet, cukier do smaku
śmietana
Wodę, ziele i liście gotować przez 20 min, następnie dodać cebulę 
pokrojoną w plastry i na wolnym ogniu dalej chwilkę gotować. Dodać 
ocet i cukier do smaku. Powstałą zalewę wystudzić i zalać nią śledzie. 
Ryby moczyć w zalewie przez noc. Na drugi dzień odlać zalewę i zalać je 
śmietaną. 

Zupa z głów karpia - przepis pani Edyty Koj z Żędowic  
3-4 głowy karpia
2-3 litry wody
dużo warzyw: por, pietruszka, seler, marchwe, sól, wegeta luc ziarenka 
smaku,
2-3 łyżki masła 
3-4 bułki na grzanki
kostka masła
Głowy ugotować w warzywach, przecedzić, do czystego rosołu dodać 
masło, pokroić warzywa, przyprawić do smaku, dodać masło, zieloną 
pietruszkę (można zrocić cienką zasmażkę). Bułki pokroić w kostkę, 
przypiec na rozgrzanym maślem aby były chrupkie. Grzanki zalać 
rosołem.
 
Kapusta z grochem - przepis pani Edyty Koj z Żędowic  
1 kg kapusty kiszonej (najlepiej swojskiej)
20 dkg grochu łuskanego,
cebula
masło
sól, pieprz
Kapustę i groch ugotować, ale w osobnych garnkach, wymieszać, 
dodać, masło i doprawić do smaku.

rzepis pani Kornelii Chmielorz z Kielczy
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