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     Na rynku księgarskim w Zawadzkiem ukazała się 300-tu stronicowa 
książka związana z Zawadzkiem, Żędowicami i Kielczą pt. „Z biegiem 
Małej Panwi z biegiem lat…Zarys dziejów terytorium gminy Zawadzkie”.
Dziękujemy autorom książki  dr Arkadiuszowi Baronowi,  
prof.dr.hab.Janowi Rajmanowi, prof.dr.hab Jerzemu Rajmanowi, 
prof.dr.hab Joachimowi Szulcowi, ks. Janowi Wypiorowi oraz dr Halinie 
Fleger za projekty graficzne. 

     W sali obrad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, 28 października, 
odbyła się pierwsza debata dotycząca przyszłości systemu oświaty         
w gminie. W debacie uczestniczyli radni, nauczyciele, rodzice, 
przedstawiciele organizacji społecznych. Wszyscy byli zgodni, aby 
podjąć wspólnie działania na rzecz poprawy stanu wychowania dzieci        
i młodzieży.

     14 października to data, kiedy w sposób szczególny pamiętamy           
o wszystkich pracownikach oświaty. Uczniowie Zespołu Szkolno 
Gimnazjalnego w Żędowicach podziękowali wszystkim pracownikom 
oświaty za trud pracy.

     Uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kielczy 
złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.  Największe emocje 
budziło we wszystkich, szczególnie w rodzicach, samo pasowanie na 
ucznia. Rozbłysły flesze, migawki poszły w ruch… najważniejszy moment 
uroczystości został utrwalony.



Na rynku księgarskim w Zawadzkiem ukazała się 
300-tu stronicowa książka związana z Zawadzkiem, 
Żędowicami i Kielczą pt. „Z biegiem Małej Panwi z 
biegiem lat…Zarys dziejów terytorium gminy 
Zawadzkie”(wydanie zostało sfinansowane przez 
g m i n ę ) .  W y d a w c y  i  a u t o r o m  k s i ą ż k i                                   
dr Arkadiuszowi Baronowi, prof.dr.hab.Janowi 
Rajmanowi, prof.dr.hab Jerzemu Rajmanowi, 
prof.dr.hab Joachimowi Szulcowi oraz ks. Janowi 
Wypiorowi zależy, aby książka trafiła do szerszego 
grona czytelników. Publikacja oprócz unikalnych 
fotografii zawiera siedem rozdziałów, w których 
zebrano najnowsze dane na temat:

- formowania się budowy geologicznej tego 
obszaru, od 430 milionów lat do dziś
- dziejów prehistorycznych, zapisanych zabytkami 
archeologicznymi, których wiek sięga 10 tysięcy lat
- dziejów średniowiecznych, udokumentowanych 
najstarszymi materiałami pisanymi, w tym też 
materiałami na temat Wincentego z Kielczy
- historii rozwoju gospodarczego doliny środkowej 
Małej Panwi
- historii formowania się systemu administracyjnego 
na obszarze dzisiejszej gminy Zawadzkie
- najważniejszych wydarzeń w dziejach Kielczy-
najstarszej miejscowości gminy.
Kupić ją można w Księgarni Państwa Janiny i 
Henryka Zientek w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 
w cenie 35 zł.

„Z biegiem Małej Panwi z biegiem lat…”

4 grudnia br  przeprowadzona zostanie ostatnia 
w tym roku akcja poboru krwi. Pobór krwi, odbywa się 
w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zawadzkiem przy ulicy Dębowej 13, przez 
wykwalifikowany personel medyczny, w godzinach 
od 9.00 do 12.00. Każdy, kto w tym dniu wspomoże 
potrzebujących otrzyma zaświadczenie, które 
uprawnia go do nieobecności w tymże dniu w pracy 
oraz smakołyki. 

Krew darem życia

P o m y s ł  z o r g a n i z o w a n i a  F o r u m  
Organizacji Pozarządowych był wynikiem 
s y s t e m a t y c z n e g o  w z r o s t u  i l o ś c i  
zawadczańsk ich  o rgan izac j i ,  k tó re  
wykazywały potrzebę integracji tego 
środowiska oraz wzmocnienia dialogu z 
s a m o r z ą d e m  l o k a l n y m .  B u r m i s t r z  
Zawadzkiego wraz z pracownikami Referatu 
Rozwoju Gospodarczego, Promocji i 
Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w 
Zawadzkiem koordynujący współpracę z 
organizacjami, uznał, że Forum będzie 

d o s k o n a ł ą  

okazją do poznania opinii organizacji na 
temat współpracy z miastem i początkiem 
wypracowywania kolejnych zapisów ją 
r e g u l u j ą c y c h .
Na Forum zapraszani są przedstawiciele 
organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność na terenie gminy Zawadzkie. 
Celem Forum jest m.in. ocena współpracy 
s a m o r z ą d u  z  o r g a n i z a c j a m i ,  
wypracowanie priorytetów współpracy na 
kolejny rok, podsumowanie realizacji 
z a d a ń  g m i n y  p r z e z  N G O  o r a z  
podejmowanie najbardziej aktualnych 
tematów i problemów organizacji 

II Forum Organizacji Pozarządowych

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

pozarządowych w naszej gminie. Dla wielu z nich 
Forum jest okazją wymiany doświadczeń. Dowodem 
zainteresowania, a zarazem poparcia przez 
organizacje tej inicjatywy, jest zwiększająca się z 
każdym rokiem liczba uczestniczących w niej osób. 
Pierwsze Forum zawadczańskich organizacji 
odbyło się w roku 2007, spotkania „robocze” 
organizowane są jednak corocznie.

26 października odbyła się XXXIII Sesja Rady 
Miejskiej, podczas której poruszono szereg bardzo 
istotnych spraw dla mieszkańców. Na sesji zostały 
przedstawione informacje na temat zrealizowanych 
remontów dróg i chodników w 2009 r., o 
przygotowaniu gminy do sezonu zimowego, o stanie 
realizacji zadań oświatowych Gminy Zawadzkie za 
poprzedni rok szkolny oraz o wynikach analizy 
oświadczeń majątkowych. Komendant Komisariatu 

Policji w Zawadzkiem komisarz Krzysztof Łyżwa 
przedstawił bieżącą informację na temat stanu 
bezpieczeństwa w gminie. Dyskutowano również na 
temat raportu z socjologicznych badań opinii 
społecznej opracowanej przez mieszkańców 
Zawadzkiego Wojciecha Jagodę i Andrzeja 
Pruskiego. Głównym celem przeprowadzenia tych 
badań było odwzorowanie rzeczywistości 
społecznej. Badania zostały przeprowadzone w 
okresie od grudnia 2008 r. do kwietnia 2009 r., a 
udział w nim wzięło 375 osób. Zebrany materiał, który 
zawiera charakterystykę społeczności gminy kończy 
się wnioskami, które będą podstawą do dyskusji 
radnych na specjalnie zorganizowanym spotkaniu. 
Na sesję przybyli również mieszkańcy Kielczy, którzy 
przekazali przewodniczącemu rady 536 listów 
podpisanych przez 952 mieszkańców Kielczy w 
sprawie dobudowy pawilonu przedszkolnego do 

budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 
Kielczy. Mieszkańcy Kielczy nie zgadzają się również                     
z ewentualnym stworzeniem gminnego gimnazjum              
i dojazdem  dzieci do Zawadzkiego. Ten temat i temat 
funkcjonowania oświaty w gminie były poruszane na 
zorganizowanej przez Burmistrza Zawadzkiego 
debacie oświatowej, która odbuła się 28 października 
w Urzędzie Miejskim.  Kolejnym punktem obrad sesji 
było podjęcie uchwał. Na sesji radni podjęli 75 

uchwał, z tego 71 uchwał dotyczyło 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej. 
W związku z tym, iż umowy dzierżawy 
wygasają z dniem 31 grudnia 2009 r. 
konieczne było przedłożenie tych uchwał 
na obradach sesji i umożliwienie  
dzierżawy nieruchomości na kolejne lata. 
Nieruchomości te to głównie ogródki 
działkowe położone w Zawadzkiem                 
i użytkowane przez mieszkańców.  
Pozostałe podjęte uchwały to w sprawie: 
zmiany budżetu gminy na 2009, powołania 
komis j i  inwentaryzacyjnej  mienia 
komunalnego, przystąpienia Gminy 
Zawadzkie do realizacji projektu „Ja się 
bawię w przedszkolu, a mama chodzi do 
p r a c y ”  w  r a m a c h  

Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzi Priorytet  IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w 
r e g i o n a c h ,  D z i a ł a n i e  9 . 1  
„ W y r ó w n y w a n i e  s z a n s  
edukacyjnych i zapewnienie 
w y s o k i e j  j a k o ś c i  u s ł u g  
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty”, Poddziałenie 
9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej” oraz w sprawie 
przystąpienia do projektu „Opolska 
Szkoła, szkołą ku przyszłości”. Do 
Komisji Uchwał i Wniosków 
wpłynęły następujące wnioski:   
1. Radny Paweł Klencz  wniosek o 

Zawadzkiem zmieniającej nazwę zadania 
inwestycyjnego o brzmieniu „adaptacja części 
pomieszczeń lekcyjnych przy ZSG w Kielczy na 
pomieszczenia przedszkolne” na „adaptacja byłych 
pomieszczeń mieszkalnych, znajdujących się przy 
ZSG w Kielczy wraz z dobudową pawilonu 
przedszkolnego, na który dokumentacja jest 
kompletna  (wnioskodawca wniosek wycofał).   
2. Radny Joachim Szulc  wniosek o rozpoznanie 
uwarunkowań prawnych i egzekwowanie wymogu 
utrzymania przez właścicieli nieużytków rolnych w 
takim stanie agrotechnicznym, by nieużytki nie 
wpływały negatywnie na stan agrotechniczny 
sąsiadujących użytków rolnych. Termin realizacji 
wniosku do 15.11.2009 r. (15 głosów „za”).
3. Radny Piotr Beier  wniosek o zintensyfikowanie 
działań mogących przyspieszyć remont drogi Nr 901                   
i chodników wzdłuż niej w granicach gminy (Zarząd 
Dróg Wojewódzkich)  15 głosów „za”. Mieszkaniec 
Zawadzkiego Andrzej Pietrusiak do Komisji Uchwał              
i Wniosków złożył zapytania dotyczące spraw 
finansowych i inwestycyjnych gminy. Następna sesja 
Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 23 listopada, na 
której zostaną uchwalone podatki i opłaty lokalne na 
2010 r.   

Polecamy ją wszystkim,  których  interesuje 
środowisko, w którym żyjemy.



wywalczyła drużyna w składzie: Barański, 
Sworeń, Kaszuba w konkurencji kata drużynowego 
juniorów. 
Tydzień później 24 października w Stargardzie 
Szczecińskim odbyły się stylowe Mistrzostwa Polski 
Kadetów, Juniorów i Seniorów w Karate Shotokan. 
Na mistrzostwa udała się ta sama trójka zawodników. 

Największy sukces odniósł 
Bartłomiej Barański, który 
w y w a l c z y ł  t y t u ł  
w i c e m i s t r z o w s k i  w  
konkurencji kata kadetów i 
brązowy medal w kata 
juniorów. Trzeci medal koloru 
brązowego wywalczy ła  
d r u ż y n a  w  s k ł a d z i e  
B a r t ł o m i e j  B a r a ń s k i ,  
Dariusz Sworeń i Mateusz 
Kaszuba w konkurencji kata 
drużynowego juniorów.  
Bardzo  b l i sko  pozyc j i  
medalowej był Dariusz 
Sworeń , który w konkurencji 
kumite kadetów przegrał po 
dogrywce decydującą walkę 
o medal. Dla wyjaśnienia 
informujemy, że zawody 
stylowe shotokan rozgrywa 
się bez podziału na kategorie 
w a g o w e  t k z .  O p e n .  
Natomiast w zawodach 
według przepisów WKF 
mogą uczestniczyć cztery 
największe style karate: 

shotokan, Goju Ryu, Shito Ryu i Wado Ryu.
Również duży sukces odniósł klub 10 października 
biorąc udział w Międzynarodowych Grand Prix 
Bielska Białej. W obsadzie 23 osobowej wywalczył 7 
złotych, 7 srebrnych i 11 brązowych medali, co 
pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji 
medalowej na 30 startujących klubów z trzech 

Ogromnym sukcesem  rozpoczęli nowy sezon 
zawodnicy Klubu Karate „Nidan”. W rozegranych 17 
października br Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych i Juniorów w Karate WKF, które odbyły się 
w Białymstoku, skromna  trzy osobowa ekipa 
wywalczyła 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 
Mistrzostwach uczestniczyło 169 zawodników z 34 

klubów. Tytuł Mistrzowski wywalczył Bartłomiej 
Barański w konkurencji kumite juniora młodszego tj r. 
1993-92 (-75 kg). Drugim zawodnikiem, który stanął 
dwukrotn ie na podium w konkurencjach 
indywidualnych jest Dariusz Sworeń. Tytuł 
wicemistrzowski zdobył w konkurencji kumite 
juniora młodszego (-65 kg), a brązowy medal 
wywalczył w konkurencji kata. Trzecim naszym 
zawodnikiem uczestniczącym w Mistrzostwach był 
Mateusz Kaszuba, który w konkurencji kata juniorów 
r. 1991-89 zajął 5 lokatę. Drugi srebrny medal 

Sukcesy karateków

Serdecznie gratulujemy zawodnikom oraz 
kierownikowi wyszkolenia Zbigniewowi 
Sworeniowi.

 24 listopada br. w Zawadzkiem 
rozpocznie się kolejna 
edycja Halowej Ligi „5”. 

Mecze rozgrywane będą 
we wtorki, czwartki i piątki 

w godzinach od 20.00 do 22.00.
Organizator, którym jest 

Klub Sportowy Stal Zawadzkie 
przyjmuje zgłoszenia drużyn

do rozgrywek do 17 listopada br. 
Zgłoszenia zawodników wraz 
z wpłatą wpisowego przyjmuje 

Stefan Zych, zamieszkały 
w  Zawadzkiem przy
 ulicy Moniuszki 34, 
telefon 501088133.

Kwota wpisowego - 450,00 zł dla 
drużyny do 10 zawodników, 

i 40,00 zł dla
każdego dodatkowego zawodnika.

Halowa Liga ,,5 “

Bartłomiej Barański



Nowaiński. Po sporej dawce wiedzy historycznej, 
r ozpoczę ł y  s i ę  i ndyw idua lne  zmagan ia  
sprawnościowe w konkursach rzutu do celu 
krążkami, piłkami i lotkami oraz slalomie rowerowym. 
Odbył się również  konkurs plastyczny na najlepszy 

szkic kościoła.
Mimo padającego deszczu, wszyscy 
uczestnicy rajdu byli zadowoleni z 
jego przebiegu.  Jesienny Rajd 
Rowerowy to jedna z ważniejszych 
imprez OZ/PTTK w Zawadzkiem. 
Główne cele rajdu: uczczenie Roku 
Dzieci i Młodzieży w PTTK, uczczenie 
125 rocznicy kościoła w Staniszczach 
Wielkich, propagowanie piękna 
Doliny Małej Panwi, podnoszenie 
kwalifikacji turystycznych w zgodzie z 
p o s z a n o w a n i e m  p r z y r o d y  i  
środowiska - zostały zrealizowane. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji i przeprowadzenia rajdu 
serdecznie dziękujemy.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Mimo nieco mokrej pogody, 10 
października ścieżkami rowerowymi 
Dol iny Małe j  Panwi  wędrowal i  
członkowie i sympatycy OZ-PTTK w 
Zawadzkiem. Tego dnia odbył się IX  
Rowerowy Rajd Jesienny naszego 
zawadczańskiego oddziału. Około 200 
kolarzy: uczniów ze szkół gmin 
Zawadzkie, Kolonowskie i Jemielnica w 
tym drużyna z ZSS w Zawadzkiem oraz 
drużyny Koła Seniorów  PTTK w 
Zawadzkiem, Koła PTTK „Wydra” przy 
DPS w Zawadzkiem i „Kamienie 
Szlachetne” ze Strzelec Opolskich, 
przemieszczało się trasami wijącymi się 
wśród okolicznych lasów do mety w 
Staniszczach Wielkich. Tam na 
ra jdowców czeka ł  t u rys tyczny  
poczęstunek, przygotowany przez 
Rodzinę Kolpinga i Sołectwo Staniszcze 
Wielkie. Jedną z atrakcji imprezy było zwiedzanie 
neogotyckiego kościoła parafialnego, obchodzącego 
w tym roku rocznicę 125-lecia powstania. Historię 
kościoła i jego patrona zaprezentowali prezes 
OZ/PTTK Alfred Feliks oraz proboszcz ks. Norbert 

Jesienny rajd
Zarówno dawne, jak i obecne obchody ku czci 

zmarłych łączy ta sama intencja  uczestnicząc w nich 
spłacamy dług pamięci wobec wszystkich naszych 
zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny są w Polsce również dniami pamięci 
na rodowe j .  Zn icze  p łonę ły  na  g robach  
powstańczych, na bezimiennych polnych i leśnych 
mogiłach żołnierskich, na miejscach straceń i 
tablicach pamiątkowych poświęconych pamięci 
poległych we wszystkich wojnach. Są to znaki 
nieprzemijającej pamięci i wiary, że nie wszystko 
umiera.

Dzień zadumy

"Dla tych, którzy odeszli" 
 Dla tych
 którzy odeszli w nieznany świat,
 płomień na wietrze
 kołysze wiatr.
 Dla nich tyle kwiatów
 pod cmentarnym murem
 i niebo jesienne
 u góry

 Dla nich
 harcerskie warty
 i chorągiewek
 gromada,
 i dla nich ten dzień -
 pierwszy dzień listopada.
                     Gellnerowa Danuta

Malujących na dworcu PKP w Zawadzkiem dwóch 
młodych graficiarzy zatrzymali policjanci z 
Zawadzkiego. Przed północą 27 października 
strzelecki dyżurny otrzymał zgłoszenie o malowaniu 
pociągu w Zawadzkiem. Policjanci z Zawadzkiego 
natychmiast udali się na miejsce zgłoszenia. W 
rozmowie z kierownikiem ustalili, że widział on dwóch 
mężczyzn, którzy malowali pociąg. Policjanci w 
trakcie penetracji terenu napotkali na jednej z ulic 
mężczyzn, którzy odpowiadali podanemu rysopisowi. 

Graficiarze złapani
Dwóch mieszkańców gminy Zawadzkie w wieku 

18 lat, zostało rozpoznanych przez kierownika 
pociągu, jako ci, którzy malowali. W czwartek  jeden z 
młodych mężczyzn przyznał się do zarzucanego mu 
czynu. Powyższy czyn zgodnie z art. 63a kodeksu 
wykroczeń podlega karze ograniczenia wolności albo 
grzywny. Sąd może również orzec przepadek 
przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia 
oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub 
obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Od 30 września Urząd Komunikacji 
Elektronicznej rozpoczyna likwidowanie 
p re f i ksu  w  numerach  te le fonów 
stacjonarnych. Będzie można dzwonić z 
telefonów stacjonarnych na dwa sposoby - z 
cyfrą "0" przed numerem kierunkowym i bez 
tej cyfry. Jest to początek procesu likwidacji 

prefiksu krajowego "0" ze schematu wybierania 
numerów. Jeżeli zapomnimy o tej zmianie i 
wybierzemy "0", to w słuchawce telefonu usłyszymy 
komunikat informujący o wprowadzonej zmianie 
sposobu wybierania numeru i automat rozłączy nas. 
Za takie połączenie nie będziemy płacić. Niestety, 
zmiana będzie wprowadzana sukcesywnie i w 
niektórych miejscowościach "0" zniknie całkowicie 
dopiero 15 maja 2010.

Dzwonimy bez “0”

W  n i e d z i e l n e ,  
słoneczne popołudnie                        
1 listopada przyszedł na 
świat syn Sabiny i 
Macieja Skrabaniów. 
Ważył 3840 g i mierzył 
59 cm. To drugie dziecko 
naszych przyjació ł .  

Pierwsza uszczęśliwiła ich córeczka Martusia, 
która urodziła się 21 lutego 2008 roku. Z okazji 
narodzin syna życzymy Wam,  aby każda 
wylana łezka odpłacona była tysiącem 
uśmiechów i żeby każdy dzień Waszego 
wspólnego życia był uroczysty jak święto.

Gratulujemy
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          a wraz z nią WIELKA OBNIŻKA OPŁAT
            w Banku Spółdzielczym wZawadzkiem

-opłata za telefon TP  1,00 zł
-opłata za energię elektryczną  1,50 zł
-opłaty od pozostałych wpłat na rachunki w innych 
bankach  2,40 zł

 Teraz możesz płacić za swoje rachunki tanio i bezpiecznie!

Dodatkowo proponujemy prowadzenie rachunków 
oszczędnościowo  rozliczeniowych 
za jedyne 2,00 zł miesięcznie,
    a także kont oszczędnościowych “SKARBONKA”
bez żadnych opłat, z oprocentowaniem do 5,00 %.

Nadchodzi wiosna, 



Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji

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

WOJTALA TRUCKS sp.j
Stacja demontażu pojazdów

42-772 Skrzydłowice   ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444
kom. 605.272 666,   603.363 638

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

Opole Dobrodzień Pawonków Lubliniec Częstochowa

Skrzydłowice

m.in. oryginalne różowe okulary, przez które 
każdy uczeń wygląda idealnie, czy komplet młotków 
służących do wbijania wiedzy do głowy.  Mając na 
uwadze swoistą modę na spotkania po latach 
zapoczątkowane przez portal nasza-klasa, 
uczniowie zaprezentowali swoją wersję zjazdu 
klasowego pt. „Spotkanie po 15 latach”. Śmiechu było 
co niemiara! Punktem kulminacyjnym uroczystości 
s ta ło s ię wręczenie NAUCZYCIELSKICH 
OSKARÓW  ZA  ROK  2009. Uczniowie głosowali 
anonimowo na swoich ulubionych belfrów, w 8 
kategoriach, w wyniku czego nagrodzeni zostali 
honorowymi dyplomami:
I. „MIKROFON ROKU 2009”
    (którego słychać wszędzie) - mgr inż. Urszula  
    Skorek
II. „ŻARTOWNIŚ ROKU 2009”             
    (któremu zawsze dopisuje dobry humor) - mgr  
    Joachim Szostok
III. „LUZAK ROKU 2009”
      (który swoim postępowaniem potrafi rozładować 
      napiętą sytuację i powoduje, że świat staje się  
      znośniejszy) - mgr Zygmunt Kalinowski                       
IV. „ZŁOTY WYKŁADOWCA ROKU 2009”
     (który w sposób szczególnie skuteczny potrafi 
     przekazywać swoją wiedzę) – mgr Joachim 
     Szostok
V. „ZŁOTA KATARYNKA ROKU 2009”               
    (który świetnie przekazuje wiadomości, mówiąc 
    przy tym sporo, zdzierając sobie gardło) -
    mgr inż. Urszula Skorek
VI. „ZŁOTE LUSTERKO ROKU 2009”
      (najbardziej szykowny i elegancki nauczyciel) –  
      Justyna Skorek
VII. „BRATNIA DUSZA ROKU 2009”
       (przyjaciel uczniów) – mgr Piotr Wiatrek
VIII. „ZŁOTY KAGANEK ROKU 2009”
        (najlepszy z najlepszych, jedyny,  
        niepowtarzalny, który jest wzorem dla innych)
        - mgr Agnieszka Miksa

Agnieszka Miksa 

Wszystko, o czym mówiono tego dnia, zaczęło się 
bardzo dawno temu. Przed laty jakiś były uczeń 
wpadł na pomysł, aby uczcić wysiłek pedagogów, 
którzy włożyli tyle trudu w jego edukację. W ten 
sposób powstało nowe święto – DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWE, zwany Dniem Nauczyciela. Samorząd 
Uczniowski, członkowie Koła Teatralnego i uczniowie 
klasy III TE przygotowali     z tej okazji na dzień 15 X 
2009r. uroczystą akademię, zapraszając do auli 
szko lne j  dyrekc ję ,  grono pedagogiczne,  
emerytowanych pedagogów i obsługę ZSZ w 
Zawadzkiem. Zgromadzeni   stali  się  uczestnikami 
nietypowej  kampanii  promocyjnej  artykułów 
edukacyjnych reklamowanych w humorystyczny 
sposób przez tutejszą młodzież. Mogli podziwiać 

Święto Nauczycieli w ZSZ w Zawadzkiem

Przypominamy naszym mieszkańcom, że 
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek 
oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i 
innych zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości. Pod pojęciem chodnika 
rozumie się wydzieloną część drogi publicznej 
służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. Jako właściciela 
nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, 
osoby fizyczne i prawne posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

Pamiętajmy o odśnieżaniu

Kto powinien lub musi zmienić kody PKD?
Muszą to  z rob ić  wszys tk ie  podmio ty  

uwzględnione w systemie REGON, a więc nie tylko 
prowadzący działalność gospodarczą, lecz także 
różnego rodzaju instytucje. Zasada jest prosta. Jeżeli 
ktoś ma nadany numer identyfikacyjny REGON, a 
tym samym kod PKD, musi ten kod zmienić na nowy, 
zgodnie z PKD 2007 roku.

Czy trzeba będzie zmieniać numer REGON? Czy 
trzeba zmieniać pieczątki i druki? 

Wprowadzenie w życie klasyfikacji PKD 2007 nie 
powoduje zmiany numeru identyfikacyjnego REGON 
podawanego w pieczęciach firmowych i drukach 
urzędowych. Mimo, że przedsiębiorcy dostaną nowe 
kody PKD, nie muszą się obawiać, że wiąże się to ze 
zmianą samego numeru REGON, a tym samym 
koniecznością wymiany różnych druków i pieczątek. 
Zachowają bowiem dotychczasowy REGON. 

Zmiana PKD

Święto Niepodległości
Święto Odzyskania Niepodległości to 

najważniejsze polskie święto narodowe 
związane z odzyskaniem w 1918 roku po 
123 latach zaborów, niepodległości. 
Obchodzone  j es t  11  l i s t opada .                   

W imieniu Burmistrz Zawadzkiego zapraszamy 
mieszkańców do udziału w uroczystych obchodach 
tegoż Święta na godzinę 16.00 do Domu Kultury              
w Zawadzkiem.

Program:
- Program artystyczny w wykonaniu uczniów 
  ZSZ i LO „Wszyscy razem bez uprzedzeń”
  pod kierownictwem p. Arkadiusza Barona 
- ekspozycja prac oraz wręczenie nagród 
  zwycięzcom konkursu plastycznego 
  pt. „Ojczyzna w obrazach”  
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władające nieruchomością. Każdy z właścicieli, 
kto nie przestrzega postanowień powyższej ustawy 
podlega karze grzywny.

Pamiętajmy także o kilku prawdach. Zima nie jest 
wynikiem braku działania ze strony władz i 
drogowców, ale porą roku występującą w naszej 
strefie klimatycznej. Jest żywiołem, a co za tym idzie, 
jak każdy żywioł jest trudna do opanowania. 
Odpowiedzialne służby nie są w stanie jej 
zlikwidować, mogą jedynie złagodzić jej skutki. 
Wszelkie sprawy dotyczące odśnieżania dróg 
gminnych zgłaszać można telefoniczne pod 
numerami 77 46 23 136 lub 77 46 23 138.

W dniu 1 stycznia 2008 r. weszło w życie 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
PKD. W wyniku tego wprowadza się do
stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji 
oraz rachunkowości, a także w urzędowych 
rejestrach i systemach informacyjnych administracji 
publicznej PKD 2007. Od tego dnia wpis podmiotów 
podejmujących działalność do Ewidencji Działalności
Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
Krajowej Ewidencji Podatników następuje
według PKD 2007. Zgodnie z tym rozporządzeniem 
do końca grudnia 2009 r. wszyscy przedsiębiorcy 
muszą zaktualizować PKD. Wówczas w urzędzie 
statystycznym nastąpi wydanie nowych zaświadczeń 
o numerze identyfikacyjnym REGON.



16 października w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym 
im.Wincentego z Kielczy w Kielczy miała miejsce 
impreza  ś rodow iskowa „Barwy  jes ien i  ze  
św.Franciszkiem”. Już od progu kielczanie mogli poczuć 
atmosferę jesieni. Korytarz wyściełany był złocistymi 
liśćmi, z kawiarenki unosił się zapach olejków 

aromatycznych. Można było podziwiać prace uczniów. 
Sala bardzo szybko wypełniła się po brzegi. Na początek 
zaprezentowano sylwetkę św.Franciszka – miłośnika 
przyrody. Potem wesołe pierwszaki  pokazały nam jak 
wygląda ich dzień w szkole, a główny bohater- Kacperek 
wraz z sympatycznymi zwierzakami-  uświadomił jak 
bezpiecznie wędrować drogami i dróżkami. Zespół 
wokalno – muzyczny oczarował wiązanką pieśni 
śląskich i nie tylko. Uczniowie popisali się świetną 
znajomością angielskiego i niemieckiego, recytując 
wiersze w tych językach. Urocze gimnazjalistki ukazały 
zebranym, w muzyczno-literackim spektaklu „Oblicza 
jesieni”, jak piękna w swej różnorodności może być ta 
pora roku. Na koniec ich młodsi koledzy i koleżanki 
opowiedzieli o profilaktyce na wesoło w przedstawieniu 

Jesienne spotkania

W uznaniu szczególnych zasług w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Minister 
Edukacji Narodowej przyznał p. Joannie Pietrzeli 
nagrodę specjalną. Pani Joanna jest nauczycielem 
dyplomowanym w Zespole Szkół Specjalnych przy 
Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. W imieniu 
władz samorządowych Gminy Zawadzkie, Burmistrz 
Zawadzkiego Mariusz Stachowski przekazał jej 
serdeczne gratulacje oraz życzył wielu sukcesów 
dydaktyczno-wychowawczych, aby podejmowany 
trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. 

Nagroda Ministra

Szukasz nowej lepszej pracy w 
Zawadzkiem i okolicach? Jesteś 
zainteresowany znalezieniem pracy stałej 
albo w niepełnym wymiarze czasu?
Ukończyłeś szkołę i chcesz podjąć pracę?

 Chętnie pomożemy w rozwoju Twojej zawodowej 
kariery. Zgłoś się!
W miesiącu listopadzie zostanie uruchomiony w 
Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem punkt 
pośrednictwa pracy, w którym będzie można uzyskać 
informacje dotyczące nowych ofert zatrudnienia w 
naszej gminie. 

Pośrednictwo pracy

Na Dworcu PKP w Zawadzkiem odbyła się 
konferencja prasowa poświęcona przeprowadzonym 
przez Oddział Gospodarowania Nieruchomościami 
we Wrocławiu remontom obiektów dworcowych 
znajdujących się na terenie województwa 
opolskiego.
Wrocławski oddział na terenie województwa 
opolskiego przeprowadził remonty sześciu dworców: 
dworca w Zawadzkiem, Nysie, Domaszowicach, 

Modernizacja dworców

miasta Bockenem oraz wszystkim mieszkańców 
naszego partnerskiego miasteczka za okazane serce 
i tak liczne dary.

Nie jesteśmy w stanie doliczyć się, ile to już razy 
nasi przyjaciele z niemieckiego miasta Bockenem 
odwiedzali naszą gminę przywożąc podarunki. Pani 
Ulrike Schumann, Przewodnicząca 
niemieckiego stowarzyszenia  po raz 
kolejny przyjechała z darami dla 
w y c h o w a n k ó w  D o m u  P o m o c y  
Społecznej (Caritas) w Zawadzkiem. 
Oprócz darów rzeczowych w postaci 
odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego 
przywieźli  również słodkości dla 
wychowanków. Jak przekazał brat Paweł 
Siennicki-jest im bardzo wdzięczny za tak 
liczne dary, które są bardzo potrzebne. 
Wychowankowie Domu są coraz to starsi i 
wielu z nich ma problemy z poruszaniem 
się. Przywieziony przez niemieckich 
przyjaciół sprzęt - między innymi 
„balkoniki” pozwolą na samodzielne 
przemieszczanie się, a odzieży nigdy nie 
za wiele. Bardzo dziękujemy władzom 

Gest przyjaźni
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„Jestem tym, co jem”. Po programie artystycznym 
można było skorzystać z pyszności serwowanych w 
kawiarence, a na kiermaszu zakupić piękne stroiki z 
owoców jesieni, a także dzieła plastyczne. Piękne i 
wymowne było tego dnia to, że obok obecnych uczniów 
wystąpili absolwenci szkoły, na widowni zaś zasiadły 
cale wielopokoleniowe rodziny. To było prawdziwe 
spotkanie pokoleń. Już w przeddzień Dnia Edukacji 
Narodowej zebrali się w szkole uczniowie, nauczyciele, 
rodzice uczniów i zaproszeni goście, żeby wziąć udział w 
uroczystościach z okazji DEN. Jak zwykle w ten dzień 
najpierw uczniowie klasy I pokazali zebranym to, czego 
zdążyli się nauczyć w 6 tygodni nauki, aby następnie 
złożyć ślubowanie na sztandar i zostać pasowani na 
ucznia ZS-G w Kielczy. Po pierwszakach zebrani na sali 
mog l i  zobaczyć  wys tęp  zespo łu  woka lno-
instrumentalnego naszej szkoły, po raz pierwszy pod 
dyrekcją Karola Palicy. W czasie spotkania zgromadzeni 
byli świadkami podziękowań, jakie na ręce Pani Lucyny 
Iwaniów, ze jej wieloletnią pracę, w imieniu wszystkich 
mieszkańców Kielczy, złożył Ksiądz Proboszcz.

Szydłowie, Chróścicach oraz Strzelcach Opolskich. 
Ponadto  do  końca 2010 roku  zos tan ie  
przeprowadzony generalny remont dworca w 
Brzegu. Wszelkie plany i działania inwestycyjne 
zagospodarowania nieruchomości kolejowych, 
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we 
Wrocławiu chciałby zintegrować z planami 
przestrzennymi zainteresowanych miast, gdyż 
nieruchomości kolejowe ściśle wpisują się w sieć 

m i e j s k i c h  a g l o m e r a c j i  
komunikacyjnych. Poczucie 
o d p o w i e d z i a l n o ś c i  
Wrocławskiego Oddziału 
nakazuje przede wszystkim 
r a c j o n a l n i e  w y w a ż y ć  
p r o p o r c j e  w  p o d z i a l e  
p lanowanych  ś rodków,  
określić priorytety zadań ich 
z a k r e s y  r z e c z o w e  i  
finansowe, gdyż możliwości 
finansowe PKP S.A. są 
niestety ograniczone. Jeżeli w 
realizacje zadań włączą się 
r ó w n i e ż  i n s t y t u c j e  
samorządowe miast- tak jak 
to było w Zawadzkiem- to 
efekt wspólnych działań na 
pewno będzie większy i 
bardziej imponujący. 

Chroń siebie 
i swoją rodzinę

Co to jest grypa A/H1N1 i w jaki sposób się przenosi?
Grypa A/H1N1 jest chorobą spowodowaną przez wirusa, 
który znaleziony został u świń.
Najczęstsza lokalizacja wirusa i występowanie objawów 
związane jest z układem oddechowym. Ponieważ jest to 
nowy wirus, nikt nie jest na niego uodporniony. Ryzyko 
zarażenia dotyczy wszystkich: zdrowych osób dorosłych, 
osób starszych, małych dzieci oraz osób z istniejącymi 
problemami zdrowotnymi. Wirusy grypy złożone są z 
małych cząsteczek. Jeśli kichasz lub kaszlesz bez 
zakrywania nosa i ust chusteczka higieniczną, mogą się one 
rozprzestrzeniać, narażając inne osoby na ich wdychanie. 
Jeśli kaszlesz lub kichasz w dłoń, kropelki te wraz z 
zawartymi w nich wirusami przeniosą się z twojej ręki na 
wszystkie dotykane przez ciebie powierzchnie, na których 
mogą przeżyć przez dłuższy czas. Wirusy można znaleźć 
między innymi na: klamkach, kranach, klawiaturze 
komputerowej, telefonach oraz pilotach do telewizorów oraz 
innych sprzętach znajdujących się w otoczeniu.
Jeśli inne osoby dotykają tych powierzchni, a później dotkną 
twarzy mogą ulec zarażeniu.
W ten sposób wszystkie wirusy przeziębienia i grypy, 
przenoszą się z osoby na osobę.
Szybka diagnoza oraz leczenie mogą złagodzić niektóre 
objawy oraz zmniejszyć możliwość poważnych komplikacji 
(np. zapalenia płuc).  

W jaki sposób ochronić siebie i innych przed grypą A/H1N1?
Najlepszą ochroną przed grypą jest prawidłowe stosowanie 
zasad higieny.
Gdy kaszlesz i kichasz, stosowanie tych zasad jest bardzo 
ważne, aby zapobiec roznoszeniu wirusa:
- Zawsze miej przy sobie chusteczki higieniczne
- Używaj czystych chusteczek do zasłonięcia ust i nosa, gdy 
kichasz
- Wyrzucaj chusteczki po jednorazowym użyciu
- Często myj ręce mydłem i ciepłą wodą lub używaj żelu 
antybakteryjnego.
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Naprawa sprzętu AGD  
lodówek, pralek, zmywarek

tel. 034 356 42 31
    696116102
    662334581

21 października odbyło się 
zebranie członków Stowarzyszania 
Upowszechniania Kultury Metanoya. 
Po prawie rocznej przerwie podjęta 
została decyzja o wznowieniu 
d z i a ł a l n o ś c i   C h ó r u  
Międzyparafialnego w Zawadzkiem.  

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych 
do wspólnego śpiewania i proponujemy  mile 
spędzony. Chętnych prosimy o kontakt z p. Sybillą 
Czech tel. 77 46 16 805 lub p. Stanisławem Kiełkiem 
tel. 77 46 16 127.

Masz dobry głos i słuch.

W Publicznym Przedszkolu Nr 2 z 
Oddziałem Integracyjnym wszystkie grupy 
wykorzystały przyniesione przez dzieci 
jesienne dary do wykonania przepysznych i 
zdrowych owocowych potraw. Wspólnie z 
paniami przygotowali wspaniałe owocowe 
smakołyki. W czasie pracy było wiele zabawy, a 
także nauki ponieważ uczyli się obierać owoce, 
kroić je i estetycznie podawać. A było tak: 
Maluszki bawiły się w  czarowanie i 
smakowanie owoców  pani zakrywała oczy, a 
dzieci po zapachu i kształcie rozpoznawały 
dany owoc, następnie panie woźne obrały i 
pokroiły smakołyki, a maluszki z apetytem je 
zjadały. Przepyszną sałatkę owocową 

Witaminowy tydzień w przedszkolu

Ślubowanie gimnazjalistów
Jak co roku, uczniowie wraz z gronem 

pedagogicznym Publicznego Gimnazjum nr 1 w 
Zawadzkiem uroczyście przyjęli w swoje szkolne 
progi nowych słuchaczy. Ślubowanie klas pierwszych 
odbyło się 22 października br. w Miejskim Domu 

Po raz kolejny uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej bawili się na imprezie integracyjnej pod 
nazwą „Bal duchów”, który na stałe został 
umieszczony w kalendarzu imprez Warsztatów.  Już 
po raz trzeci bal odbył się w Kielczy, która 
najwidoczniej sprzyja wszelkim duchom i zmorom, bo 
zawsze zabawa z tej okazji jest wyśmienita.  
Uczestnicy i pracownicy WTZ oraz mieszkańcy DPS i 
pozostałe mary, dzięki prezesowi Mieczysławowi 
Orgackiemu, gościli w „Zabytkowej Chacie”. Jej 
wystrój, dodatkowo wzbogacony przez „mroczne” 
ozdoby przygotowane na WTZ stworzyły „okropnie” 
fajny nastrój i niedługo trzeba było czekać na 
pierwsze tańce.  Brat Adam Kasprzak, mimo, że był to 
jego debiut na imprezie, stanął na wysokości zadania 
i uczestnicy tańców omal „ducha nie wyzionęli” z 
przemęczenia. W przerwach można było 
degustować „potwornie” smaczne wypieki 
przygotowane przez rodziców uczestników. Była to 
okazja do wypoczynku od codziennych zajęć oraz 
integracji społecznej. W związku z tym, że był to „Bal 
Duchów”, liczyliśmy na to, że ktoś pokaże swą 
najciemniejszą stronę. Niestety, wszyscy bawili się 
doskonale. Wytańczeni i uśmiechnięci uczestnicy 
wrócili do domów a dzięki pracownikom Warsztatów, 
którzy przygotowali bal, nabrali sił do dalszej pracy i 
terapii zajęciowej.

W Kielczy jest Straaasznie!

Wieści z Żędowic
14 października to data, kiedy w sposób 

szczególny pamiętamy o wszystkich pracownikach 
oświaty. W Zespole Szkolno Gimnazjalnym w 
Żędowicach, mimo, że nie było zajęć dydaktycznych 
zjawili się wszyscy, zarówno pracownicy jak i 
uczniowie w odświętnych strojach. Po porannej mszy 
świętej został przedstawiony program satyryczny 
przygotowany bardzo dowcipnie przez uczniów. Nie 
zabrakło także podziękowań. Dyrektor M. Kozioł 
podziękowała wszystkim, którzy 
współtworzą tę placówkę, a więc 
nauczycielom, pracownikom 
obsługi, a także uczniom, bez 
których szkoła sama w sobie nie 
mogłaby istnieć. W tym roku w 
koncercie życzeń programu 
a r t y s t y c z n e g o  m o g l i ś m y  
usłyszeć instrumentalistów: 
Marka Kołodzieja - trąbka, 
Aleksandrę Jamrozik - fortepian, 
Fabiana Labusa - akordeon oraz 
Ol iwię Turek -  skrzypce.  
Świętowanie ,,Dnia Nauczyciela” 
z a k o ń c z y ł o  s p o t k a n i e  
wychowawców ze swoimi  
klasami: kwiaty, samodzielnie 
wykonane laurki i miłe życzenia.
Już 24 listopada Zespół Ludowy 
,,Żędowianie” z Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Żędowicach 

przygotowały dzieci z II i V grupy, sałatka 
smakowała baaaardzo nie tylko dzieciom, ale 
także nauczycielom, paniom z księgowości, 
woźnym i kucharkom. Na soczek owocowy 
zaprosiły dzieci z grupy III  podany w pięknie 
ozdobionych szklankach bez namowy zachęcał do 
wypicia. Owocowy tydzień zakończyły Ślimaczki z 
IV grupy, które wspólnie z paniami zaprosiły do 
skosztowania smakowi tych owocowych 
szaszłyków. Tydzień z witaminami w przedszkolu 
był pełen wrażeń. Dzieci długo opowiadały o 
degustowanych potrawach.  Wiedzą również,  że 
owoce to samo zdrowie.

Kultury w Zawadzkiem. Uczniowie klasy Ib i Id, 
wychowankowie Małgorzaty Kaczanowskiej oraz 
Bożeny Nawrot, przygotowali montaż słowno 
muzyczny  pt. “Wśród przyjaciół” oraz krótką 
satyryczną scenkę parodiującą obyczaje panujące w 

szkole. Wszystkim zgromadzonym czas 
umilał szkolny zespół wokalny. W drugiej 
części uroczystości przedstawiciele klas 
pierwszych złożyli przyrzeczenie, a 
n a s t ę p n i e  z o s t a l i  p a s o w a n i  n a  
gimnazjalistów. Miłym zaskoczeniem w 
organizowaniu przedsięwzięcia okazał się 
aktywny udział uczniów klas pierwszych. 
Jeszcze niedawni słuchacze szkoły 
podstawowej wnieśli do niego wiele 
nowych pomysłów, swobodę i luz. Dyrekcja 
PG nr 1 zgodnie stwierdziła, że była to 
udana uroczystość, a zaangażowanie 
m ł o d z i e ż y  p r z e s z ł o  n a j b a r d z i e j  
optymistyczne oczekiwania pracowników 
szkoły

Emanuela Jędryszek Cyrkler

brał udział w I Przeglądzie Zespołów Ludowych i 
G r u p  O b r z ę d o w y c h  , , N a  l u d o w ą  n u t ę ”  
zorganizowanym przez Stowarzyszenie ,,Kraina 
Dinozaurów” w Ozimku. 
Zespół nasz zaprezentował tańce narodowe oraz 
tańce naszego regionu. Grupa została zauważona 
nie tylko za bogactwo strojów, ale także za 
różnorodność prezentowanego programu.



Po raz pierwszy odbył się   Rejonowy  Rajd  
Rowerowy  Szkolnych  Kół  Towarzystwa  
Przyjaciół Lasu  Dolina  Małej  Panwi.  Trasa  
rowerowa  wytyczona  została  ścieżkami  
edukacyjnymi  Nadleśnictwa  Zawadzkie,  
Dębie  i  Jaźwin.  Dzień ten  uczestników  rajdu  
powitał piękną  pogodą.  Rajd  rozpoczął się 
przy  Nadleśnictwie  Zawadzkie.  Pierwszy  
odcinek  rajdu  prowadził do  zabytkowej  
stodoły   przy   Nadleśnictwie  Dębie. Odbył się 
tam  międzyszkolny  konkurs  sprawdzający  
wiedzę przyrodniczo  ekologiczną uczniów. W  
konkursie tym I miejsce - zajęła  PSP  z  
Piętrówki, II miejsce - zajęła  PSP  z  
Jemielnicy, III miejsce -  zajęła  PSP  z  
Żędowic.  Leśniczy  J. Polis  przeprowadził 
również dla  chętnych  uczniów  konkurs  
indywidualny  w  którym :
I     miejsce  zajął  Michał Kapuściński  (PSP  
z  Jemielnicy)
II    miejsce  zajął  Bartosz  Pamuła(PSP  z 

Rowerem po Dolinie Małej Panwi
Za okazane wyrazy współczucia 

i liczny udział w uroczystościach pogrzebowych 
ukochanej Mamy

śp. Stanisławy Głąb
serdeczne podziękowania krewnym, przyjaciołom, 

delegacjom, sąsiadom i znajomym 
składa syn z rodziną

Podziękowanie dla Burmistrza Zawadzkiego, 
Zastępcy Burmistrza Zawadzkiego, Radnych Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem oraz pracowników 
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 

za udział w pogrzebie 
mojego Ojca 

oraz okazane wyrazy współczucia 
składa

Stanisław Kiełek z rodziną

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

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
dzielili z nami smutek i żal, okazali nam wiele 

serca i współczucia oraz za liczny udział                       
w uroczystościach pogrzebowych
Kochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. Henryka Wyrwich
składa żona i synowie z rodzinami

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Stanisławowi Kiełkowi

z powodu śmierci 
OJCA

składają
Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady Miejskiej

 w Zawadzkiem oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Informowaliśmy już Państwa 
we wcześniejszych wydaniach 
naszej gazety o niesamowitym 
miejscu w Żędowicach. To 
prywatny skansen Michała 
Ibroma. W skansenie tym 
z n a j d u j ą  s i ę  p r z e r ó ż n e  
eksponaty: wiele sprzętów 
gospodarstwa domowego,  
d r e w n i a n e  c e p y,  h e b l e ,  
maselnice, lampy naftowe, 
dawne maszyny rolnicze i wiele 
innych. W miesiącu sierpniu 
powiększył się o jeszcze jeden 
dobytek-jest nim piękny kucyk. 
Nazywa się Stokrotka, ma 98 
centymetrów wzrostu i jeden 
metr długości. Kucyk jest bardzo 
popularny wśród dzieci. 

Skansen u Michała

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w ramach Ośrodka Pomocy 
Społecznej od 2006 r. Głównym zadaniem jest wspieranie osób bezrobotnych 
umożliwiając wzrost aktywności społeczno-zawodowej poprzez organizowanie 
zjawiska wykluczenia społecznego, pomoc w wychodzeniu z izolacji i 
osamotnienia.
Klub spełnia wiele funkcji – oferuje poradnictwo z zakresu informacji 
zawodowej, pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych, 
oferuje dostęp do aktualnych ofert pracy oraz szkoleń.  Zakres tematyczny 
zajęć obejmuje przede wszystkim integrację grupy, zajęcia integracyjne tj.:
• Reintegrację społeczną – praca nad identyfikacją własnych zasobów i 
umiejętności, praca nad budowaniem pozytywnej samooceny, trening 
zachowań asertywnych, autoprezentacja, poprawna komunikacja 
interpersonalna
• Reintegracją zawodową – kształtowanie postawy proaktywnej: warsztaty z 
zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, wiedza o rynku pracy, 
tworzenie dokumentacji aplikacyjnej, zajęcia edukacyjne z zakresu podstaw 
wiedzy o komputerze i Internecie

Zapraszamy do współpracy!
                                  

Zapraszamy do 
udziału w konkursie 
na wykonanie kartki 
l u b  o z d o b y  
ś w i ą t e c z n e j  o  
t e m a t y c e  
bożonarodzeniowej
T e c h n i k a  
wykonania ozdoby 

oraz kartki dowolna,  rozmiar kartki 
15x10,5 cm. Nie narzucamy żadnych 
wzorów, liczymy na waszą pomysłowość 
oraz kreatywność. Prace należy składać w 
Urzędzie Miejskim w pokoju nr 304 do               
8 grudnia br. Zapraszamy do udziału - 
atrakcyjne nagrody czekają. 

Świąteczny konkurs z nagrodami
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Zawadzkiego) 
III  miejsce  zajął   Dawid  Pytel (ZSG  
z  Żędowic).
Dalszy  etap  rajdu  prowadził do  
Nadleśnictwa  Jaźwin.  Tam  wszyscy  
uczestnicy  obejrzeli  film  edukacyjny  
o  tematyce  przyrodniczej  i  zwiedzili  
piękny  ogród  leśny. Rajd  zakończył 
się pieczeniem  kiełbasek  przy  
ognisku.  Po  tak  wspaniałej  lekcji  
przyrody  na  łonie  natury  wszyscy  w  
dobrych  humorach  wrócili  do  
domów.  Organizatorzy  rajdu  dziękują 
c z ł o n k o m   P T T K    S t  .  
Niewęgłowskiemu, H. Gwoździowi,  
St.. Kiełkowi  za  to,  że  w  tym  dniu  
p r o w a d z i l i   n a s   ś c i e ż k a m i   
rowerowymi  Doliny  Małej  Panwi.   

Danuta  Bartosik
Jolanta  Zajączkowska 

Rusza Klub Integracji Społecznej



Dwa miesiące temu rozpoczął się rok szkolny. Wraz 
z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu 
drogowego w pobliżu szkół. Na dzieci wyruszające w 

drogę do szkoły czyha więc  wiele niebezpieczeństw…
Jak co roku policjanci z Komisariatu Policji w 
Zawadzkiem działając w ramach akcji 
„Bezpieczna droga do szkoły” podjęli działania 
zmierzające do promocji  bezpiecznego 
zachowania na drogach i przestrzegania przed 
tragicznymi konsekwencjami brawury i 
nierozwagi. Akcja ma na celu zapobiec 
niebezpieczeństwom i wskazać dzieciom 
prawidłowy sposób postępowania na drogach, 
i przeprowadzona została we wszystkich 
szkołach podstawowych na terenie gminy 
Zawadzkie. 30 września br. sierżant Anna 
Kutynia- Łotocka, referent ds. nieletnich i 
patologii Komisariatu Policji w Zawadzkiem,  
przeprowadziła z uczniami klas pierwszych 
oraz piątych, pogadanki w czasie których 
wspólnie z dziećmi omawiała najwłaściwsze 
sposoby zachowań, zarówno na drodze jak i w 
miejscu zamieszkania, czy na placu zabaw. 

W obawie o najmłodszych 
Koniec języka za przewodnika - to przysłowie zna 

każdy. Jest też inne: „Co kraj to obyczaj”, do którego 
warto dodać, że co kraj to inny język, a wtedy 
zaczynają się schody. W Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym im. Wincentego z Kielczy w Kielczy 
miał miejsce Dzień Języków Obcych. Zaczęło się na 
poważnie. Uczniowie przedstawili argumenty za 
uczeniem się języków obcych, podali też skuteczne 
metody ich przyswajania. Po tym „wyczerpującym” 
wykładzie mogliśmy się zrelaksować przy słuchaniu  
największych niemieckich hitów ostatniego roku, 
b rawurowo  wykonanych  p rzez  naszych  
utalentowanych wokalistów: Anię, Karolinę i Artura. 
Publiczność wprost oszalała. Emocje sięgnęły zenitu 
przy pojedynku w konkursie „Z przysłowiami za pan 
brat”, dotyczącego znajomości niemieckich przysłów. 
Prym w tej konkurencji wiódł Damian. Wszyscy 
świetnie się bawiliśmy, łamiąc języki w angielskich 
łamańcach językowych.  Atrakcją był konkurs „Co to 
za postać?”, w którym po prezentacji należało 
rozpoznać o kim była mowa. Nasze odpowiedzi nie 
zawsze były strzałem w dziesiątkę.  

To był naprawdę udany dzień. Na zakończenie 
pamiętajmy, że równie ważne jak znajomość języka, 
jest jego kulturalne używanie.

IZA

“Koniec języka...?”

22 października w Hali Sportowej 
rozpoczął się IX Turniej Piłki Nożnej 
Chłopców klas III - VI szkół 
podstawowych o Puchar MOKSiR. 
Udział wzięły w nim drużyny ze szkół z 
Jemielnicy, Ozimka, Kolonowskiego, 

Strzelec Opolskich, Kielczy i Zawadzkiego. W 
pierwszym etapie turnieju, rywalizowali ze sobą 
uczniowie klas trzecich. Zwycięstwo tego spotkania 
przypadło Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w 
Strzelcach Opolskich. Kolejnie uplasowała się 
drużyna z PSP Jemielnica - II miejsce , PSP Ozimek - 
III miejsce , PSP Zawadzkie - IV miejsce , PSP 
Kolonowskie- V miejsce, ZSG Kielcza  - VI miejsce. 

Walka o puchar

Tradycyjnie, jak co roku we wrześniu, 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Klub 
Seniora” w Zawadzkiem, zrzeszający obecnie prawie 
200 członków z terenu gminy Zawadzkie oraz 
Kolonowskie, zorganizowało spotkanie integracyjne 
dla swoich członków w Zawadzkiem, Żędowicach i 
Kolonowskiem. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 
ponad 180 osób. 
Na wstępie Przewodnicząca Klubu Maria Baran 
przedstawiła podstawowe informacje z działalności 
Klubu zarówno z 2009 roku  jak i z lat poprzednich. 
Działalność Klubu skierowana była 
głównie, obok organizacji spotkań, na 
organizację wycieczek turystyczno-
krajoznawczych, wyjazdów na spektakle 
operetkowe do Teatru Muzycznego a 
t a k ż e  u d z i a l e  w  i m p r e z a c h  
organizowanych przez lokalne podmioty. 
W 2009 roku zorganizowano wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze do zamku i 
palmiarni w Książu, Otmuchowa na święto 
kwiatów, Kamienia Śląskiego oraz na 
wycieczkę na trasie Tarnowskie Góry 
(kopalnia srebra), Radzionków (muzeum 
c h l e b a )  P i e k a r y  Ś l ą s k i e  
(sanktuarium).Ponadto zorganizowano 
dwa wyjazdy do operetki gliwickiej, 
spotkanie noworoczne dla samotnych 
członków Klubu, „babski comber” czy 

Klub Seniora 

Święto drzewa
Święto Drzewa jest programem edukacji 

ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, 
k tórego inaugurac ją  jes t  ogólnopolska i  
międzynarodowa akcja sadzenia drzew w dniu                        
10 października. Program ten opiera się na lokalnej 
aktywności, w szczególności dzieci  i młodzieży, przy 
udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych 
społeczności, samorządów, biznesu i organizacji 
pozarządowych. Celem programu jest edukacja dla 
rozwoju  zrównoważonego i  podnoszen ie  
świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 
ochrony środowiska oraz zainspirowanie uczestników 
(dzieci, młodzieży, nauczycieli) do podjęcia lokalnych 
działań proekologicznych dotyczących sadzenia i 
ochrony drzew w celu zmniejszenia skutków zmian 
klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach 
programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i 
zadrzewienia. Lasy Państwowe, które są partnerem 
programu, udostępniają uczestnikom sadzonki drzew. 

Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram  selektywnej zbiórki 
odpadów  komunalnych w miesiącu listopadzie

Zbiórka odpadów termin

segregowanych i gromadzonych 
selektywnie (makulatura, szkło białe 
i kolorowe, tworzywa szt.) w 
w o r k a c h  d o s t a r c z a n y c h  
b e z p o ś r e d n i o  n a  p o s e s j e                  
w zabudowie jednorodzinnej

20 listopada

zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 12 listopada

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Zawadzkiem zaprasza mieszkańców do 
korzystania z bezpłatnych porad psychologa w Punkcie 
Konsultacyjnym.  Punkt mieści się w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem. 
PSYCHOLOG przyjmuje każdy poniedziałek miesiąca w 
godzinach od 15.00 do 17.00
GRUPA TERAPEUTYCZNA każdy poniedziałek miesiąca 
w godzinach od 17.00 do 19.00

Psycholog przyjmuje

10

Wiedza dzieci okazała się niemała -  bystro, sprawnie i 
z rozwagą odpowiadały na wszystkie pytania zadane 
przez panią sierżant. Dzieci otrzymały gadżety w 
postaci opasek odblaskowych, długopisów, broszurek 
ufundowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych                    w Zawadzkiem.

Rodzice również powinni pamiętać, że nie każdy 
pierwszoklasista może być samodzielnym 
uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 
Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do 7 roku 
życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co 
najmniej 10-letniej. Należy zwrócić również uwagę na 
to, o której dziecko kładzie się spać i o której wstaje. 
Zadbajmy, by nasza pociecha nie budziła się zbyt 
późno. Biegnąc do szkoły i obawiając się spóźnienia 
dzieci są mniej uważne, a co za tym idzie narażone na 
niebezpieczeństwo. Postarajmy się wolne chwile 
wykorzystać na spacery z naszymi pociechami, 
podczas których pokażemy im najbezpieczniejszą 
drogę z domu do szkoły. Pamiętajmy, że droga 
najkrótsza nie zawsze jest najbezpieczniejsza.

majówkę w DPS. Członkom Klubu kończącym 80 lat 
wręczone zostały upominki rzeczowe. W okresie 
ostatnich czterech lat członkowie „Klubu Seniora” 
zwiedzili m.in.: Górę Św. Anny, Turzę koło Rybnika, 
Częstochowę i pobliskie rejony Jury Krakowsko 
Częstochowskiej, Nysę, Paczków, Prudnik, Wrocław, 
Kraków, Św. Krzyż. Każdego roku organizowano dwa 
wyjazdy na spektakle operetkowe. Po części 
oficjalnej rozmowy toczyły się przy kawie, herbacie 
oraz cieście. Po obiedzie odbyła się kilkugodzinna 
zabawa taneczna - przy dźwiękach orkiestry.

W wielu miejscach Święto Drzewa to nie tylko 
akcje sadzenia drzew, ale także różnorodne projekty 
na rzecz ochrony środowiska naturalnego, tolerancji i 
przeciwko rasizmowi. Tak też było w Zespole Szkół 
Zawodowych w Zawadzkiem.  Klasa III Technikum 
Ekonomicznego, wraz z wychowawcą Jolantą 
Imiełowską, zgłosiła swój udział w tej ogólnopolskiej 
akcji. Dzięki inicjatywie ucznia Sebastiana Szostoka  
nawiązano współpracę z Witoldem Błaszko, który 
ofiarował szkole drzewka. Na terenie szkoły 
zasadzone zostały trzy symboliczne drzewka oraz 
wykonane zostały skwerki zieleni przed i za 
budynkiem szkoły. W akcję upiększania terenu 
zaangażowani byli wszyscy uczniowie ZSZ. 
Zorganizowali zbiórkę pieniędzy na zakup krzewów 
ozdobnych, bylin i kwiatów. Akcja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży i 
zapewne za rok także będziemy wspólnie sadzić 
drzewa.
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Kielcza

Zawadzkie ul. Lubliniecka
(obok Walcowni Rur)
tel. 077/461 65 17
tel. kom. 603 873 186
               691 683 383
ZBUPH Rudolf Błyszcz

  UBEZPIECZENIA (WARTA, HESTIA):
- komunikacyjne
- majątkowe
  AUTORYZOWANY DEALER
- STIHL 
- STIGA 
- MTD
  AGD, RTV
  SKUTERY
  PRASA
  ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT
  ARTYKUŁY OGRODNICZE
  WYPOŻYCZALNIA ELEKTRONARZĘDZI  



W TURNIEJU udział mogą wziąć wszyscy 
chętni pod warunkiem uiszczenia opłaty 
wpisowej.

Celami TURNIEJU są: rozwój wśród jego 
uczestników niebywałej zręczności, dobrej 
zabawy. Zasadą nadrzędną TURNIEJU jest 
zasada Fair Play.

1. Termin
1.1 Turniej zostanie rozegrany 28 listopada 
(sobota) 2009 r. 
1.2 Turniej rozpoczyna się o godz. 10.00
1.3 Wszystkie drużyny, które zgłoszą się do 
turnieju muszą wziąć udział w odprawie o 
godz. 9.30.

2. Miejsce
2.1. Miejscem rozegrania turnieju jest Hala 
Sportowa MOKSiR-u w Zawadzkiem ul. 
Opolska 23.

3. System rozgrywek
3.1. Turniej zostanie rozegrany w systemie 
„każdy z każdym" w fazie grupowej.

Z grupy wychodzą 2 najlepsze drużyny.
½ Finału:
A1:B2
A2:B1

Finał:

A1:B1
Mecz o 3 miejsce:
A2:B2

Finał
Mecz o 3 miejsce i ewentualnie pomiędzy 
przegranymi drużynami z ¼ Finału mecze o 5 
i 7 miejsce.

3.2 W przypadku zgłoszenia się dużej liczby 
drużyn obowiązywał będzie system 
pucharowy.

Przykład :
8 drużyn

Grupa A Grupa B

1
2
3
4

1
2
3
4

4. Drużyna
4.1. Drużyna składa się z dwóch zawodników 
(napastnik/obrońca) wspólnie dążących do 
osiągnięcia wygranej.
4.2. Drużyna bierze udział w turnieju pod 
ustaloną przez siebie nazwą. Nazwy drużyn 
nie mogą się powtarzać.
4.3. W trakcie trwania turnieju w żadnej 
drużynie nie może zostać zmieniony 
zawodnik (osoba). Nie dotyczy to zmiany 
pozycji zawodnika.
4.4. Dopuszczalne jest reprezentowanie 
drużyny w pojedynku przez tylko jednego 
zawodnika.

5. Mecz
5.1. Mecz rozpoczyna się od rzutu monetą. 
Drużyna, która wygrała losowanie wybiera 
stronę stołu.
5.2. Mecz rozgrywany jest do dwóch 
wygranych setów. 
5.3. Set rozgrywany jest do 6 strzelonych 
bramek (goli) przez jedną drużynę
5.4. Przed rozpoczęciem drugiego i 
ewentualnie trzeciego seta drużyny 

6.4. Drużyna wykonująca wyrzut musi zapytać 
przeciwników, czy są gotowi do rozpoczęcia 
gry (zasada gotowości). Piłkę można 
wprowadzić do gry dopiero po zgłoszeniu 
gotowości przez przeciwników.

7. Gol
7.1. Drużyna zdobywa gola jeżeli piłka 
wpadnie do bramki.
7.2. Jeżeli piłka wpadnie i wypadnie z bramki 
gol nie zostaje zaliczony.
7.3. Przed rozpoczęciem meczu każda 
drużyna ma obowiązek wyzerować licznik 
goli. Drużyna, która zdobyła gola, ma 
obowiązek zaznaczyć go na liczniku 
znajdującym się na stole. 

8. Piłka w grze
8.1.Piłka jest w grze od momentu serwu 
(patrz pkt. 4) do czasu gdy zatrzyma się w 
martwym polu (dead ball), zostanie wywołana 
przerwa lub zostanie zdobyta bramka (gol).

9. Martwa piłka (dead ball)
9.1. Martwa piłka to zdarzenie kiedy piłka 
całkiem zatrzyma się i nie może być dotknięta 
przez żadnego piłkarzyka. Piłka wirująca w 
miejscu nie może być zadeklarowana jako 
martwa.
9.2. Martwa piłka musi być wprowadzona do 
gry poprzez nachylenie stołu. Stół nachyla 
drużyna broniąca się.

10. „Młynek"
10.1. „Młynek" polega na obróceniu piłkarzyka 
o więcej niż 360 stopni przed lub po 
uderzeniu w piłkę. „Młynki" są zabronione.
10.2. Gol zdobyty „młynkiem" nie jest 
uznawany.
10.3. Jeżeli „młynek" został wykonany a gol 
nie padł, gra jest kontynuowana.

11. Zmiana pozycji zawodników
11.1. Zmiana pozycji pomiędzy zawodnikami 
(napastnik/obrońca) jest dozwolona 
wyłącznie:
a) pomiędzy meczami,
b) pomiędzy setami,

16.5. Wpisowe w całości zostanie 
przeznaczone na zakup nagród. 
Organizatorzy Turnieju zobowiązują się 
przygotować rozliczenie poniesionych 
kosztów, do którego będzie miał wgląd każdy 
z uczestników turnieju. 

17.Organizatorzy
17.1 Organizatorem turnieju jest:
Urząd Miejski w Zawadzkiem, MOKSiR 
Zawadzkie

 18. Postanowienia końcowe
18.1. Regulamin turnieju został opracowany w 
oparciu o oficjalne przepisy Światowej 
Federacji Futbolu Stołowego (ITSF).
18.2. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie 
wyłączne prawo do interpretacji regulaminu i 
wprowadzania w nim zmian.
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zamieniają się stronami, chyba że obie 
zadecydują inaczej.

6. Wyrzut (Serw) i „Zasada Gotowości"
6.1. Wyrzut jest to wprowadzenie piłki do gry, 
na początku meczu, na początku seta oraz po 
zdobyciu bramki przez jedną z drużyn.
6.2. Podczas wyrzutu pręty z piłkarzykami 
(grille) muszą być ustawione w pozycji 
neutralnej (piłkarzyk ustawiony pionowo, 
nogami w kierunku boiska a głową w kierunku 
szyby).
6.3. Drużyna przeciwna nie może 
przeszkadzać w rozpoczęciu serwu, np. 
ruszając stołem albo grillami.

14. Punktacja
14.1. Za zwycięstwo w meczu - 2 pkt.
14.2. Za przegraną w meczu - 1 pkt.

15. Nagrody 

15.1. Nagrody otrzymują trzy drużyny:
a) pierwsze miejsce  nagroda niespodzianka 
+ Puchar
b) drugie miejsce - nagroda niespodzianka
c) trzecie miejsce - nagroda niespodzianka

16. Warunki uczestnictwa
16.1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest 
zgłoszenie drużyny organizatorom oraz 
wpłacenie wpisowego w wysokości 10 zł od 
osoby  na konto Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem, ul. Opolska 
23, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem 
86890900062000000000030003
16.2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie
faxem. 77 46 39 346 lub 
email: sekretariat@moksir.zawadzkie.pl 

16.3. Zgłoszenia do udziału w turnieju oraz 
wpisowe 10 zł/osoba  przyjmowane będą  
od dnia 9.11.2009 r. do dnia 27.11.2009 r. 
do godz. 13.00 w sekretariacie MOKSiR-u 
w Zawadzkiem. Jeżeli drużyna zgłosi swój 
udział a nie uiści wpisowego zostanie 
wykluczona z rozgrywek.

16.4. Termin zgłaszania drużyn upływa z 
dniem 27  listopada 2009 r. 

Regulamin 
Piłkarzyki Zawadzkie CUP 2009

c) po każdym golu,
d) w czasie przerwy.

12. Przerwy w grze.

12.1. Każdy zespół może żądać przerwy 
podczas której może odejść od stołu. Jeśli 
piłka jest w grze, przerwy może żądać tylko 
zespół, który jest w posiadaniu piłki i jest ona 
nieruchoma. Jeżeli piłka nie jest w grze 
obydwie drużyny mogą żądać przerwy.
12.2. Podczas przerwy nie można poruszać 
piłką. 

13. Sędzia
13.1. Podczas meczu w kwestiach spornych, 
nieopisanych przez niniejszy regulamin, 
zawodnicy zwracają się do organizatora 
którego opinia jest ostateczna.
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szkół były oszczędności rzędu 500 tys. złotych 
rocznie począwszy od 2010 roku.
Dyskusja była momentami gorąca, przedstawiciele 
wsi optowali  za zachowaniem oddziałów 
gimnazjalnych  w swoich szkołach, niestety nie 
odnosili się do aspektu finansowego tego stanu 
rzeczy.   
W kwestii przeniesienia przedszkola w Kielczy do 
szkoły padały argumenty zwolenników rozbudowy 
ZSG w Kielczy, jako kontrpropozycje argumenty 
finansowe za adaptacją obecnych pomieszczeń 
szkolnych i pomieszczeń po mieszkaniach 
nauczycielskich na potrzeby przedszkola bez 
konieczności rozbudowy. 
Rozbudowa ZSG W Kielczy o część przedszkolną 
oszacowana została przez rzeczoznawcę na 815 tys. 
zł natomiast adaptacja pomieszczeń szkolnych na 
potrzeby przedszkola została wyceniona na 341 tys. 
zł. Burmistrz Zawadzkiego podziękował wszystkim 
za udział w debacie i poprosił zebranych o 
postrzeganie gminnej oświaty jako całości, a nie 
jedynie przez pryzmat poszczególnej szkoły czy 
placówki.
Na zakończenie p ięc iogodzinnych obrad 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
Zbigniew Sworeń podziękował zebranym za owocną 
dyskusję i za zaangażowanie w sprawy oświaty.
Pomimo wielogodzinnych obrad konsensus w 
sprawie nie został osiągnięty, dlatego też uczestnicy 
spotkania uznali, iż należy się spotkać ponownie.
Termin spotkania w tym samym składzie ustalono 
wspólnie na dzień 9 listopada br.

Co dalej w kwestii oświaty?
28 października br. w Urzędzie Miejskim w 

Zawadzkiem odbyła się Debata Oświatowa na którą 
zaproszono radnych Rady Miejskiej, dyrektorów, 
księgowe, przewodniczących rad rodziców szkół i 
przedszkoli oraz sołtysów Żędowic i Kielczy.
Burmistrz Zawadzkiego - Mariusz Stachowski powitał 
przybyłych na spotkanie gości. Następnie 
poinformował zebranych, iż debata została 
zorganizowana dla wspólnego wypracowania 
rozwiązań w sprawach newralgicznych dla gminnej 
oświaty.
Do kluczowych kwestii oświatowych zaliczono:
1. Koncepcję przeniesienia Przedszkola Publicznego 
w Kielczy do Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w 
Kielczy.
2. Kwestię umiejscowienia Przedszkola Publicznego 
w Żędowicach w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w 
Żędowicach.
3. Rozstrzygnięcie czy nowo budowane gimnazjum 
będzie miejskim czy gminnym gimnazjum 
4. Kwestię organizacji wyżywienia w szkołach  w 
szkolnych kuchniach czy też w formie cateringu
W trakcie dyskusji  dyrektorzy gminnych szkół i 
placówek pokrótce przybliżyli zebranym obraz 
swoich placówek z ich mocnymi i słabymi stronami, 
sukcesami i codziennymi problemami.
Dyskusję zdominowały rozważania nad kwestią 
przeniesienia gimnazjalistów z Żędowic i Kielczy do 
nowo budowanego gimnazjum w Zawadzkiem. 
Przeds taw ic ie le  Rad  Rodz iców wyraz i l i  
zaniepokojenie ewentualnością utworzenia 
gminnego gimnazjum i związaną z tym koniecznością 
dowożenia młodzieży 
szkolnej. W odpowiedzi 
na swoje wątpliwości 
zostali poinformowani, 
że pozostawienie sieci 
s z k o l n e j  w  
niezmienionym kształcie 
będz ie  generowało  
s p i r a l ę  k o s z t ó w  
o ś w i a t o w y c h .  
Możliwości finansowe 
b u d ż e t u  g m i n y  s ą  
bardzo ograniczone w 
związku z planowanymi i 
r e a l i z o w a n y m i  
inwestycjami. Kolejnym 
ważkim argumentem za 
utworzeniem gminnego 
g i m n a z j u m  i  
p r z e n i e s i e n i e m  
przedszkoli na wsi do 

Informujemy mieszkańców o kolejnych wynikach badań jakości wody na terenie Gminy Zawadzkie. Wyniki badań za II 
kwartał br., przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Op. przedstawiają się 
następująco:

Czy wiesz co pijesz? - c.d.

Miejsce pobrania próby Data pobrania próby Wynik badania

Zawadzkie, Publiczne
Gimnazjum nr 1, ul. Opolska 48 A 27.05.2009 r. Przydatność wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, pochodzącej z 
wodociągu publicznego ZawadzkieZawadzkie, Publiczne

Przedszkole, ul. Paderewskiego 1 27.05.2009 r.

Żędowice, studnia nr 5

Zawadzkie, Publiczne
Przedszkole, ul. Paderewskiego 1

27.05.2009 r. Przydatność wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, pochodzącej z 
wodociągu publicznego Żędowice-KielczaKielcza, Publiczne Przedszkole

ul. Ks. Wajdy 29
27.05.2009 r.

Zawadzkie, ul. Opolska - wieża,
kran 26.08.2009 r.

Zawadzkie, Publiczne
Przedszkole, ul. Paderewskiego 1,
kuchnia, umywalka

2.09.2009 r.

Zawadzkie, Publiczne
Gimnazjum nr 1, ul. Opolska 48a
- umywalka w WC

2.09.2009 r.

Przydatność wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, pochodzącej z 
wodociągu publicznego Zawadzkie

Kielcza, Publiczne Przedszkole
ul. Ks. Wajdy 29, kuchnia, kran

2.09.2009 r.

Żędowice, studnia nr 5 2.09.2009 r.

Kielcza, Publiczne Przedszkole
ul. Ks. Wajdy 29

14.09.2009 r.

Przydatność wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, pochodzącej z 
wodociągu publicznego Żędowice-Kielcza

Żędowice, ul. Opolska 48 
- sklep spożywczy

14.09.2009 r.

Nasi dzielnicowi
Mariusz Łotocki, starszy sierżant 

Swoim nadzorem służbowym obejmuje                    
w Zawadzkiem m.in. ulice: Opolską – numery 
nieparzyste, Waryńskiego, Polną, Lubliniecką, 
Szpitalną, Ks. Wajdy, 20 Stycznia, Andrzeja, 
S t a w o w ą ,  P o w s t a ń c ó w  Ś l ą s k i c h ,  
Bogusławskiego, Chopina, Kurpińskiego, Osiedle 
Świerkle, Kilińskiego, Ziaji, Paderewskiego, 
Handlowa, Nową. 

Grzegorz Nemś, młodszy aspirant  
Swoim nadzorem obejmuje następujące ulice w 
Zawadzkiem: Opolską – numery parzyste, Leśną, 
Czarną, Strzelecką, Ogrodową, Nowe Osiedle, 
Zieloną, Dworcową, Kolejową, Harcerską, Krótką, 
Świerklańską, Dębową, Kani,  1 Maja, 
S i e n k i e w i c z a ,  M o n i u s z k i ,  S z a f l i k a ,  
Szymanowskiego, Mickiewicza, Ligonia, Karola 
Miarki, Świerczewskiego. 

Tomasz Goc, aspirant  
Swoim nadzorem - obejmuje miejscowości 
Kielcza i Żędowice. 



Artur Koźlik
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Sudoku to łamigłówka

Prawidłowe rozwiązania należy przekazać do Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem, pokój 304 w terminie do 
24 listopada  br. Nagrody czekają.

Kącik kucharski

14

listopad/apteka

29

30

Rady babuni

Ciasto na jesienne wieczory

gdzie góra, gdzie dół

Zapraszamy po nagrody

Iluzja optyczna

Prawidłowe rozwiązanie jesiennej krzyżówki 
dla milusińskich brzmi „Pastele”. Nagrodę 
wylosowała Dominika Klyssek. Zapraszamy po 
odbiór nagrody, do Redakcji Krajobrazów 
Zawadzk iego w Urzędz ie  Mie jsk im w 
Zawadzkiem, pokój nr 304. Gratulujemy.

Dwóch robotników niesie deskę. Przychodzi 
kierownik i pyta:
- Dlaczego niesiecie tą deskę we dwóch? 
- Bo trzeci jest na zwolnieniu.

.....................................
Na budowie: Przychodzi facet i się pyta:
- Ilu was tu pracuje?
- Z majstrem, czy bez?
- Z majstrem.
- 26.
- A bez?
- Bez majstra, to tu nikt nie pracuje.

.....................................
Spotykają się dwaj kumple ze studiów.
- Wiesz co, Michał? Jak sobie pomyślę jaki ze 
mnie inżynier, to się boję iść do lekarza.

.....................................
Na egzaminie z logiki profesor słucha studenta i 
słucha. W końcu, po jakiejś chwili kładzie się na 
podłodze.
- Wie pan, co ja robię? - pyta studenta.
- Nie.
- Zniżam się do pańskiego poziomu.

.....................................
Do skrzyżowania podjeżdża kabriolet, w którym 
siedzi kierowca i 4 pingwiny. Podchodzi policjant i 
mówi:
- Te pingwiny powinien pan zawieźć do zoo.
Na drugi dzień sytuacja się powtarza. Policjant znów 
podchodzi i mówi:
- Przecież kazałem panu zawieźć pingwiny do zoo.
- Wiem i wczoraj byliśmy w zoo, a dziś jedziemy do 
lunaparku.

.....................................
Wysłany mail. 
Dzień Dobry, tu Kaśka. Nie mogę drukować. Za 
każdym razem, jak klikam na drukarkę w Wordzie, 
otrzymuję komunikat: Drukarki nie znaleziono. To 
niemożliwe, drukarka stoi na biurku obok komputera, 
ja widzę ją doskonale, a komputer jej nie widzi?

.....................................
Przychodzi baba do lekarza i jest cała pokryta od 
stóp do głowy muchami... na to lekarz lekko 
zdziwiony się pyta: - Co pani dolega? 
Baba: - Zostałam zmuszona...
.....................................
Przychodzi baba do lekarza i mówi: 
- Jak tam mój Zbyszek po operacji? 
Na to lekarz: 
- To to nie miała być sekcja zwłok?

Łabędź czy wiewiórka?

Twarz czy sielski widoczek?

Rebus

Składniki: 4 bardzo dojrzałe banany, 1 szklanka mąki 
pszennej, 1 szklanka cukru, 5 dkg masła, 1 jajko, 1 
łyżeczka sody oczyszczonej, szczypta soli
ew. posiekane orzechy laskowe , włoskie lub 
rodzynki, cukier puder - do posypania upieczonego 
ciasta

Sposób przygotowania: Banany obrać , rozdrobnić 
widelcem, natępnie wymieszać kolejno z cukrem , 
mąką , jajkiem , sodą , solą . Masło roztopić, lekko 
przestudzone wlać do masy , wymieszać .
Bakalie -wg uznania , ciasto jest świetne również bez 
nich. Piec około 1 godziny w 150-170 stopniach..
Po wystudzeniu posypać cukrem pudrem
Przepis na podłużną foremkę 24-26cm .

Ciasto z jabłkami
Składniki: 7 dużych jabłek winnych, 1 szklanka cukru, 
1 szklanka rodzynek, 1 szklanka posiekanych 
orzechów włoskich, polewa (można kupić gotową)
Na ciasto: 4 jajka,1 szklanka oleju,1 łyżeczka proszku 
do pieczenia, 2 szklanki mąki, 1 łyżeczka sody, 
aromat

Przygotowanie: Jabłka obierać, pokroić w kostkę, 
zasypać szklanką cukru i odstawić na 2-3 godziny, 
żeby puściły sok. Z podanych składników wyrobić 
ciasto. Dodać jabłka z sokiem, orzechy i rodzynki. 
Dokładnie wymieszać. Masę przełożyć do 
nasmarowanej tłuszczem i wysypanej tartą bułką 
foremki. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 
godzinę. Wystudzone ciasto polać polewą                        
i udekorować plasterkami jabłka.

„Gdyby ta piłka wpadła do bramki z pewnością byłby 
gol.”
                      ...................................
„Dziś możemy wygrać, przegrać albo zremisować.”
                      ...................................
„Jak państwo widzą, przestało padać i bieg na 5000 
metrów z przeszkodami, odbędzie się bez 
przeszkód.”
                      ...................................
„Fantastyczny gol po indywidualnej akcji całego 
zespołu.”
                      ...................................
„Teraz będzie skakać dwóch Szwajcarów. Pierwszy z 
nich to Niemiec." 
                      ...................................
„Polak walczy z Murzynem - to ten w czerwonych 
spodenkach." 
                      ...................................
„Siatkarze plażowi są często samotni, bo nie mają 
czasu na założenie rodziny. Ale są za to bardzo 
rodzinni." 
                      ...................................
„Dystans 400 m stylem dowolnym rozgrywany jest od 
1894 roku - tylko wtedy pływali na 550 m."
                      ...................................
„Zawodniczki startują w kategorii wiekowej do 58 kg."
                      ...................................
„Świadczy to o tym, że pięściarz trafia nie tylko w 
głowę, ale i inne dostępne części tułowia." 
                      ...................................
„Polscy wioślarze zdobyli na igrzyskach dziewięć 
medali: dziewięć srebrnych, dziewięć brązowych i 
dwa srebrne."
                      ...................................
„Holenderka mimo prowadzenia jest faworytką." 

(nie)poważne komentarze sportowe: 

Na odparzoną skórę, pomoże kompres z 
rozdrobnionego na tarce surowego ziemniaka.
                       ..................................
Nie lubisz piegów na swoim nosku? - okłady z cebuli 
fantastycznie wybielają powabne kropki.
                       ..................................
Niemiły oddech - żuj nać pietruszki.
                       ..................................
Czkawka - ssij cukier, lub małą cząstkę świeżego 
imbiru.
                       ..................................
Wybierasz się w podróż i cierpisz na chorobę 
lokomocyjną? Nie martw się, śmiało w drogę! Przed 
podróżą zalep pępek plastrem i po krzyku!
                       ..................................
Mikstura wykonana ze świeżego jajka i oliwy z oliwek, 
nałożona na włosy na ok 15 minut zapobiega ich 
wypadaniu.



Co, gdzie, kiedy w sporcie

Po niezbyt udanym początku rozgrywek, kiedy po 
3 kolejkach na koncie drużyny widniały tylko 2 pkt. w 
kolejnych meczach było już znacznie lepiej. Po 
porażce z KS Końskie 30:32, pokonała kolejno na 
wyjeździe ChKS Łódź 29:23. Meczu z MKS 
Chrzanów nie da się tak szybko zapomnieć. Tyle 
emocji i zmian nastroju na widowni dawno nie było. 
Do 19 minuty żadna z drużyn nie prowadziła więcej 
niż jedną bramką. Następne 2 bramki zdobywają 
goście i prowadzą 12:10. Od tego momentu 
podopieczni Gienadija Kamielina grając dobrze w 
obronie oraz skutecznie w ataku na przerwę schodzą 
z prowadzeniem 16:14. Druga połowa to bardzo 
zacięty i wyrównany bój. W 45 minucie na tablicy 
wynik remisowy 22:22. Następne 8 minut to 
dominacja MTS Chrzanów, która w 53 min. obejmuje 
prowadzenie 29:23. W tym momencie nikt na widowni 
nie wierzył w pozytywny wynik tego meczu. Wierzyli w 
zwycięstwo zawodnicy, którzy w końcówce strzelili 
kolejnych 7 bramek przy zerowym koncie 
przeciwników. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
Andrzej Kryński, który strzelił 4 z 7 zdobytych bramek. 
Jak z tego wynika nie można rezygnować a walczyć 
trzeba do samego końca. Inna sprawa, że przeciwnik 
zupełnie się pogubił i sami są sobie winni straty 
punktów. Cała drużyna zagrała dobre spotkanie a 
łupem bramkowym podzielili się: Dominik Droździk, i 
Andrzej Kryński po 6, Paweł Swat 5, Przemysław 
Zadura, Janusz Bykowski i Bogumił Baran po 3, Artur 
Pietrucha i Daniel Skowroński po 2 oraz Grzegorz 
Giebel i Wojciech Knop po 1. W kolejnym 
wyjazdowym pojedynku rozbili beniaminka BKS 
Bochnia 41:31, awansując na 3 miejsce w tabeli. 
Bramki w ty meczu strzelali: D.Droździki, P.Swat i 
W.Knop po 6, P.Zadura, D.Skowroński po 5, B.Baran 
4, G.Giebel i J.Bykowski po 3, A.Pietrucha 2 oraz 
A.Kryński 1. Najbliższe spotkanie z sąsiadem w tabeli 
Olimpią Piekary winno dać odpowiedź, że nierówna 
gra to już przeszłość. 
Tabela po 6 kolejkach przedstawia się następująco:

1. Stal Mielec
2. Miedź Legnica
3. ASPR Zawadzkie
4. KS Końskie
5. AZS Radom
6. Olimpia Piekary
7. ChKS Łódź
8. MTS Chrzanów
9. BKS Bochnia
10. AZS Biała Podlaska
11. Wisła Sandomierz
12. Gwardia Opole

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

12
8
8
7
6
6
6
5
5
4
3
2

247:151
197:173
178:163
164:164
167:155
179:183
159:170
157:162
174:210
147:193
168:202
156:166 

Marsz w górę

Tenis stołowy

Piłka nożna
Bez straty punktu
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Sport w Krajobrazach

Franciszek Świtała

Grają w kratkę

Skat

Październik był bardzo udany dla drużyny 
Roberta Gwoździa występującej w Kl.A. 
Drużyna rozegrała 4 mecze odnosząc cztery 
zwycięstwa. W tych meczach straciła tylko 1 
bramkę co świadczy o poprawie w grze 
obronnej. Pomimo, że w wygranych meczach 
napastnicy strzelili po 2 bramki co pozwoliło 
zdobyć komplet punktów właśnie do tej formacji 
jest najwięcej zastrzeżeń. Aby zdobyć 2 
zwycięskie bramki muszą zmarnować szereg 
100 procentowych sytuacji bramkowych. 
Oprócz pudeł, obijają słupki i poprzeczki, które 
jednak nie liczą się w końcowym rozrachunku. 
Najwięcej 3 bramki w październikowych 
meczach strzelił Daniel Nowak, a mógł ich 
zdobyć dużo, dużo .... więcej. Po 2 bramki 
s t rze l i l i  Adam Szłapa oraz Dar iusz 
Dombrowski.  Jeden gol był dziełem 
przeciwników (samobój). Mimo narzekań 
drużyna w tabeli znajduje się w czołówce mając 
w zanadrzu jeden zaległy mecz.
Aktualna tabela przedstawia się następująco:

Tabela po 10 kolejkach
Stal Osowiec
LZS Brynica
Stal Zawadzkie
LZS Kuniów
LZS Rudniki
LZS Ligota Oleska
Unia Murów
LZS Chocianowice
LZS Szczedrzyk
Hetman Byczyna
Żubry Smarchowice
Budowlani Pokój
Polonia Wołczyn
Polonia Domaszowice

10
10
9
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10

24
23
22
21
20
16
13
12
12
7
7
7
7
4

25:9
28:10
24:13
33:16
32:17
32:27
15:11
23:26
14:18
13:22
8:19
16:28
17:31
15:48

Tenisistki stołowe w sezonie 2009/2010 nie 
prezentują rewelacyjnej formy. Zwycięstwa 
przeplatają porażkami. W rozegranych w miesiącu 
październiku meczach uzyskały następujące wyniki:
Z LZS Victorią Chróścice 4:6, LKS Lesznianka 
Leszna Górna 7:3, MKS Cieszko Cieszyn 5:5 oraz 
KTS Lędziny 7:3. Drużyna w sezonie występuje w 
składzie: Kamila Borkowska, Anna Świtała, Julia 
Drzozga, Anna Gosztyła oraz Daria Hajka. Tabela na 
półmetku I rundy przedstawia się następująco:

1. AZS PWSZ Nysa
2. RKS Cukrownik Chybie
3. LKS 45 Bujaków Mikołów
4. LZS Victoria Chróścice
5. AZS Politechnika Gliwice
6. KTS MOKSiR Zawadzkie
7. MKS Cieszko Cieszyn
8. MKS Skarbek Tarnowskie Góry
9. JKTS II Jastrzębie Zdrój
10. KTS Lędziny
11. UKS Dalachów
12. LKS Lesznianka  Leszno Górne
13. ULKTS Pszczyna
14. SKS Spartakus Gliwice
15. MKS Siemianowice Śl.
16. UKS Halembianka

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7

14
14
12
12
9
8
8
8
7
4
4
4
2
2
2
0

62:8
57:13
53:17
49:21
37:33
41:29 
40:30
35:35
34:36
28:42
23:47
23:47
21:39
19:41
16:54
14:56

Słabo w III lidze

Po niezłym starcie gdy w 3 spotkaniach drużyna 
zdobyła 4 punkty nastąpiła seria porażek, by spaść w 
tabeli na przedostatnie miejsce. Podstawowy skład 
drużyny w sezonie 2009/2010 to: Bartłomiej Koj, 
Grzegorz Wróbel, Michał Dropała, Marcin Czaja, 
Damian Kaczmarzyk. Jest to bardzo młoda drużyna, 
jednak jak do tej pory spisuje się gorzej niż 
oczekiwano. Do tej pory rozegrano 6 kolejek. Wyniki 
uzyskane przez drużynę przedstawiają się 
następująco: z GUKS Byczyna 7:7, KTS Kłodnica 
Kędzierzyn Koźle 8:4, LZS Kujakowice 7:7, LUKS 
MGOKSIR Korfantów II 1:8, LZS Młyn Pol Zakrzów 
6:8 i AZS PWSZ Nysa 3:8. Tabela przedstawia się 
następująco:

1. AZS PWSZ Nysa
2. KTS Kłodnica K-Koźle
3. LUKS MGOKSiR Korfantów II
4. LZS Kujakowice
5. UKS Dalachów
6. GUKS Byczyna
7. KS Lellek Sławice
8. LZS Młyn Pol Zakrzów
9. KTS MOKSiR Zawadzkie
10. MKS Sokół Niemodlin

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

12
7
7
7
6
5
5
5
4
0

48:6
43:29
35:30
36:32
38:31
27:34
26:35
29:39
32:42
14:48

Antonina Szymańska 2 w Polsce
Wychowanka Marty Lityńskiej Antonina 

Szymańska  potocznie „Tośka”  aktualn ie 
reprezentująca barwy ekstraklasowej drużyny 
Bronowianki Kraków bardzo udanie zaprezentowała 
się w I Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym, który 
odbył się w Nowej Rudzie. Rostawiona z nr 2 kolejno 
pokonała: Martę Piłkę (SKTS Sochaczew) 4:0, 
Klaudie Kusińską (GLKS Nadarzyn) 4:0, Agatę 
Pastor (AZS Częstochowa) 4:2, by w finale ulec innej 
reprezentantce GLKS Nadarzyn, Chince Xu Jie 0:4.  
Popularna Tośka znajduje się w kadrze Polski, a w 
Bronowiance Kraków występuje w ekstraklasie 
razem z drugą wychowanką Pani Marty Mileną 
Feliks-Reguską będąc jej silnym punktem. Mamy 
więc nie tylko Sławomira Szmala na szczytach 
polskiego sportu. 

Pewne utrzymanie
Aby się utrzymać w II lidze skata drużyna 

MOKSiR-u w ostatniej kolejce musiała zdobyć 
przynajmniej 7 pkt. W Chorzowie grając w składzie 
Józef Ludwig, Antoni Świtała, Jan Pietrzak i Jan 
Mikołajczyk zagrała za 14 pkt. i ostatecznie sezon 
zakończyła na dobrym 8 miejscu. W drużyna w 
sezonie oprócz wymienionych wyżej zawodników 
grali jeszcze Franciszek Świtała, Józef  Waloszek i 
Edward Lasota.
Tabela końcowa sezonu 2009 przedstawia się 
następująco:

1. Jubilat Jastrzębie II
2. Wisus Żory
3. SK Strzybnica
4. LZS Ligota Dolna
5. Nitron Krupski Młyn
6. SK Barbara Chorzów II
7. Forteca Świerklany
8. MOKSiR Zawadzkie
9. WOKiR Połomia
10. Tranzyt Małapanew Ozimek
11. DK Rymer Niedobczyce
12. Dąb Gaszowice
13. S.C. Strażak Głożyny
14. WOK Skrzyszów
15. LKS Górki Śl.
16. DK Rybnik Chwałowice
17. DOKiS Dobrodzień

72
69
69
66
66
65
65
64
64
63
62
61
61
59
58
58
57

67636
70873
68158
67698
64300
71270
71060
68075
66930
64188
62040
64665
62291
60958
64743
64661
62890

Mistrzostwa sekcji
Kolejny sezon rozgrywane są mistrzostwa sekcji 

skata MOKSiR Zawadzkie. Do końca października 
zostało rozegranych 8 turniejów. Kolejność pierwszej 
10-tki przedstawia się następująco:

1. Ernest Bryłka
2. Leopold Dybowski
3. Jan Respondek
4. Józef Ludwig
5. Mikołaj Żminkowski
6. Norbert Bonk
7. Wacław Gigiel
8. Józef Knopik
9. Franciszek Świtała
10. Jan Pietrzak

13528 pkt.
13128 pkt.
12353 pkt.
11915 pkt.
11896 pkt.
11447 pkt.
11323 pkt.
11121 pkt.
11049 pkt.
10763 pkt.

W rozegranych 8 turniejach sklasyfikowanych zostało 
27 zawodników.

Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
07.11.2009 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie - Olimpia Piekary Śl.
21.11.2009 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie  - Miedź Legnica
12.12.2009 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie - Wisła Sandomierz
Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
07.11.2009 r. godz. 13.00 
Kl. C Stal II Zawadzkie - LKS Roźniątów
08.11.2009 r. godz. 11.00 
II liga juniorów Stal Zawadzkie - Hetman Byczyna
11.11.2009 r. godz. 13.00 
Kl. A Stal Zawadzkie - Hetman Byczyna
28.11.2009 r. godz. 13.00 
Puchar Polski Stal Zawadzkie - LZS Grodziec
Piłka nożna Boisko LKS Naprzód Kielcza
15.11.2009 r. godz. 13.00
 Kl.C LKS Naprzód Kielcza - Plon Błotnica
Tenis stołowy
06.11.2009 r. godz. 18.00 
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - MKS 
Siemianowice Śl.
13.11.2009 r. godz. 18.00 
III liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - KS Lellek 
Sławice
20.11.2009 r. godz. 18.00 
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - JKTS 
Jastrzębie Zdrój II
04.12.2009 r. godz. 18.00 
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - UKS 
Halembianka
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3 
Każdy czwartek godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji 
MOKSiR Zawadzkie
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PIŁKARZYKI
ZAWADZKIE

CUP
2009
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2009

Zgłoszenia do udziału w turnieju oraz wpisowe (10 zł / osoba)
przyjmowane będą od 9 do 27 listopada 2009 r. do godziny 13.00

w sekretariacie MOKSiR w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 23.

Uczestnikom zapewniamy nagrody, gadżety oraz poczęstunek.

 Kibice - wstęp wolny.

Zgłoszenia do udziału w turnieju oraz wpisowe (10 zł / osoba)
przyjmowane będą od 9 do 27 listopada 2009 r. do godziny 13.00

w sekretariacie MOKSiR w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 23.

Uczestnikom zapewniamy nagrody, gadżety oraz poczęstunek.

 Kibice - wstęp wolny.

I Turnieju  Piłki Stołowej
„Piłkarzyki Zawadzkie Cup 2009"

I Turnieju  Piłki Stołowej
„Piłkarzyki Zawadzkie Cup 2009"

Burmistrz Zawadzkiego
zaprasza  wszystkich chętnych

do udziału w

 który  odbędzie się
w dniu 28 listopada  br. o godz. 10.00

 w Hali Sportowej w Zawadzkiem
przy ulicy Opolskiej 23.

Burmistrz Zawadzkiego
zaprasza  wszystkich chętnych

do udziału w

 który  odbędzie się
w dniu 28 listopada  br. o godz. 10.00

 w Hali Sportowej w Zawadzkiem
przy ulicy Opolskiej 23.


