


Tajemnica Bożego Narodzenia przenosi nas w czasie              
i w przestrzeni na betlejemskie pola w Palestynie.                
W wielkiej prostocie i ubóstwie przyszedł na świat, 
zapowiadany od wieków Mesjasz - Zbawiciel Świata. 
Wspominając jeszcze raz tamto wydarzenie, jesteśmy 
zdumieni, podobnie jak Matka Jezusa, o której 
Ewangelista napisał, że (...) Maryja zachowywała 

wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2, 19). Zgodnie z naszym, 
polskim pięknym zwyczajem, przed wieczerzą wigilijną podzielimy się opłatkiem 
składając sobie nie mniej piękne życzenia. 

Niech ten, wigilijny opłatek, poprowadzi nasze serca do Tego, który jest ukryty 
pod postacią chleba, do Jezusa Eucharystycznego, który na zawsze pozostaje z 
nami. Choinkowe światła zgasną, ale Światło, którym jest Jezus, niech oświeca 
drogi naszego życia, zwłaszcza w zbliżającym się Nowym Roku 2010 tego 
Państwu życzą

Przewodniczący Burmistrz Zawadzkiego
Rady Miejskiej w Zawadzkiem Mariusz Stachowski
Zbigniew Sworeń

Święta tuż, tuż…

Becikowe tylko z zaświadczeniem od lekarza
Chcąc rozpowszechnić 

o p i e k ę  l e k a r s k ą  n a d  
k o b i e t a m i  w  c i ą ż y  -  
ustawodawca uzależnił od 
niej wypłatę becikowego. Do 
tej pory w celu uzyskania 
becikowego wystarczyło 
złożyć wniosek, wraz z 
odpowiednimi dokumentami. 
W myśl ustawy od 1 listopada 
p rzy  ub iegan iu  s i ę  o  
jednorazową zapomogę z 

tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 
wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia 

PROCEDURA UCHWALANIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE 
W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,                   
w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w 
życie, przedstawia burmistrzowi wniosek o ich 
zatwierdzenie. Rada gminy podejmuje uchwałę o 
zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia ww. 
wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały 
one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jeżeli rada 
gminy nie podejmie uchwały w ww. terminie, taryfy 
zweryfikowane przez burmistrza wchodzą w życie po 
upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie 
taryf. Każdorazowe podjęcie uchwały zmieniającej taryfy za 
dostarczanie wody i odbiór ścieków jest poprzedzone 
analizą kalkulacji przedstawionej przez przedsiębiorstwo 
administrujące siecią wodnokanalizacyjną, która zawiera 
podane niżej składniki: 

- porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu 
złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, 
dotyczącej zaopatrzenia w wodę,

- porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu 
złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, 
dotyczącej odprowadzania ścieków,

- ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,

-alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup 
odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf,

- współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,

- kalkulację cen i stawek opłat za wodę i odprowadzenie 
ścieków metodą alokacji prostej,

- zestawienie przychodów według taryfowych grup 
odbiorców usług z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz 
cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł.

- skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków.

Przedsiębiorstwo to przedstawia również każdorazowo swój 
bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 
pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, za 
poprzednie 2 lata działalności. W razie stwierdzenia przez 
organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf 
albo niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie 
zatwierdzenia taryf, czas obowiązywania dotychczasowych 
taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia 
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanal izacyjnemu 
rozstrzygnięcia nadzorczego.  W razie stwierdzenia przez 
organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie 
zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez burmistrza 
wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia 
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanal izacyjnemu 
rozstrzygnięcia nadzorczego.
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XXXIV Sesja Rady Miejskiej
XXXIV Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 23 

listopada 2009 r., a zasadniczym jej tematem było 
ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 
r. Podjęto uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2010 r., w  
sprawie zwolnień  z podatku od nieruchomości i w 
sprawie opłaty targowej na 2010 r. Pozostałe podjęte 
uchwały to w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 
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Nowe stawki za odprowadzanie ścieków kształtują się następująco:

r., przyjęcia Programu Współpracy Gminy 
Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 
2010 r.,  wyrażenia zgody na realizację zadania 
wspólnego z Powiatem Strzeleckim pod nazwą 
„Przebudowa części kondygnacji przyziemnej 
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zawadzkiem na pomieszczenia socjalne Pogotowia 
ratunkowego”, wyrażenia woli w przedmiocie 

rozbudowy istniejącego cmentarza w 
Zawadzkiem w porozumieniu z 
Rzymskokatolicką Parafią pw. św. 
R o d z i n y  w  Z a w a d z k i e m ,  
Rzymskoka to l i cką  Pa ra f i ą  pw.  
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Zawadzkiem oraz Parafią Ewangelicko-
Augsburską  Lasowice  Wie lk ie ,  
w y r a ż e n i a  o p i n i i  w  s p r a w i e  
przekształcenia poprzez likwidację 
d z i a ł a l n o ś c i  S a m o d z i e l n e g o  
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa 
Józef Nathana w Branicach. Zgodnie z 
wnioskiem radnych w załączniku nr 3 
„Zadania inwestycyjne” do uchwały w 

Zatwierdzono następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. 
wprowadzono zmiany dotyczące,  rozbudowy szkoły 
o przedszkole przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym  
w Kielczy z kwotą 300 tys. zł, co oznacza, że budynek 
szkoły w Kielczy zostanie rozbudowany o 
pomieszczenia przedszkolne, a nie jak pierwotnie 
zakładano przebudowany tak, by mieściło się w nim 
przedszkole.
Mimo wniosku radnego Antona Zyzika o wycofanie z 
porządku obrad sesji tego punktu uchwalone zostały 
nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek 
Józefa Romberga o wyciągnięcie konsekwencji w 
stosunku do osób odpowiedzialnych za sytuację 
zaistniałą w temacie oświaty w naszej gminy (11 
głosów „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”) 
oraz zapytania mieszkańca Zawadzkiego Andrzeja 
Pietrus iaka dotyczące spraw f inansowo-
gospodarczych gminy.
Następna sesja odbędzie się w dniu 17 grudnia 2009 
r., a głównym jej tematem będzie przyjęcie budżetu 
gminy na 2010 r. 

lekarskiego potwierdzającego, że matka 
dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez 
okres co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. 
Zmianie nie uległa ani wysokość becikowego, ani 
kryteria ich przyznawania. Wniosek o wypłatę 
jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 
miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, 
gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką 
prawną, opieką faktyczną albo dziecka 
przysposobionego (adoptowanego)  w terminie 12 
miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo 
przysposobienia nie później niż do ukończenia 
przez dziecko 18. roku życia. Zmieniło się więc tylko 
jedno, to warunek posiadania udokumentowanej 
opieki medycznej. 



Tradycyjnie w zawadczańskim Kole 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów, działającym w budynku Ośrodka 
Pomocy Spo łeczne j  w Zawadzk iem,   
organizowane są społecznie wspólne wyjazdy 
na wycieczki turystyczne i rekreacyjne oraz 
spotkania integracyjne. Ostatnim wspólnym 
wyjazdem turystycznym był wyjazd do Muzeum 
Chleba w Radzionkowie. Właściciel Muzeum 
fantastycznie opowiadał o chlebie, Polsce i 
Polakach. Jest on również wielkim pasjonatem 
historii Polski i Śląska, pomimo, że pochodzi z 
Pomorza. Członkowie Koła chętnie uczestniczą 
także w comiesięcznych wyjazdach na 
pływalnię do Tarnowskich Gór, a w trakcie 

Zabawa na emeryturze
Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż w okresie 
świątecznym Urząd Miejski w Zawadzkiem czynny będzie 
w następujących godzinach:
23.12.2009 r. od godz. 7.00 do godz. 14.00
24.12.2009 r. nieczynny
30.12.2009 r. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (kasa czynna 
do godziny 12.00)
31.12.2009 r. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (kasa 
nieczynna). Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd pracuje

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Klub Seniora” w 
Zawadzkiem tradycyjnie jak co roku zorganizował imprezę 
Andrzejkową. Przy muzyce bawiło się prawie 50 osób. 
Członkowie Klubu w miesiącu listopadzie mieli okazję do 
uczestnictwa w bezpłatnych badaniach słuchu oraz 
bezpłatnej prelekcji związanej z praktycznym pokazem 
pielęgnacji cery, którą przeprowadziła kosmetyczka gabinetu 
kosmetycznego Ramona.

Z życia Klubu Seniora

Andrze jkowego spo tkan ia  sa la  
wypełniona była po brzegi. 
Należy podkreślić, że spotkania te pomagają 
wielu osobom pokonać depresje, utrzymać 
kondycję poprzez ćwiczenia i wycieczki. 
Poza tym dostarczają osobom samotnym 
wiele dobrych, wzmacniających psychikę 
przeżyć. Seniorzy pomagają sobie 
wzajemnie, spotykają się i odwiedzają, co 
jest ważne dla osób po ciężkich chorobach i 
schorzeniach. Dla wielu Koło jest najlepszą 
terapią, pobudzającą chęć dalszego życia.

Zapytaliśmy Burmistrza...
Szanowni Państwo, wzorem lat 

ubiegłych, chciałbym podzielić się z 
Państwem informacjami dotyczącymi 
zrealizowanych zadań oraz przedstawić 
plany na rok 2010.

Chciałbym również wyrazić swoje 
zaniepokojenie i obawy dotyczące 
niektórych kwestii.  

Jak Państwo wiecie, dużym 
zadaniem realizowanym przez naszą 
gminę jest Regionalne Centrum 

Turystyczne Doliny Małej Panwi.  W ramach tego projektu 
rozstrzygnęliśmy już zadania na budowę przystani 
kajakowych, ścieżek rowerowych oraz przebudowę 
kinoteatru, natomiast na przełomie roku ogłosimy kolejny 
przetarg na remont stawu.

 Dla przypomnienia koszt całkowity powyższego zadania 
to kwota 16 mln. zł. dzielona na trzy gminy (Zawadzkie, 
Kolonowskie i Ozimek), z czego ponad 6 mln. zł. to środki 
przeznaczone na budowę przystani kajakowych, ścieżek 
rowerowych, remontu kinoteatru oraz stawu hutniczego w 
gminie Zawadzkie.  
Uważam, że lokalizacja naszej gminy nad rzeką Mała Panew 
oraz wśród lasów Stobrawsko-Turawskich jest  
wystarczającym atutem do rozwoju turystyki rekreacyjnej i 
tylko od inicjatywy mieszkańców zależy, czy tę szansę 
wykorzystamy (agroturystyka, mała gastronomia, 
wypożyczalnie kajaków, rowerów i inne). Już teraz zachęcam 
Państwa do planowania działań w sferze turystycznej. 

Drugim rozpoczętym i ważnym zadaniem dla gminy jest 
budowa budynku gimnazjum w Zawadzkiem. Od lat 
przekładana decyzja o budowie spowodowała, że w chwili 
obecnej jesteśmy zmuszeni realizować powyższe zadanie 
jedynie ze środków własnych, gdyż ogłaszane nabory 
dotyczą  już tylko wyposażenia szkół itd.

Mając na względzie przyszłość naszej gminy oraz 
poprawę standardów musimy ograniczać wydatki we 
wszystkich dziedzinach życia, w tym i w oświacie. Uważam, 
że musimy znaleźć sposób, aby wzorem innych gmin jak 
najmniej dopłacać do oświaty (obecnie jest to kwota około 2 
mln zł.). Dla porównania sąsiednie gminy dopłacają do 
subwencji oświatowych odpowiednio: Kolonowskie - 228.430 
zł., Jemielnica  696.376 zł., Dobrodzień  601.168 zł.  

 Regularnie odbywają się spotkania w tej sprawie, lecz jak 
do tej pory nie udało się znaleźć sensownego rozwiązania.

Niektórzy twierdzą, że oszczędności trzeba szukać gdzie 
indziej. Może i mają rację, lecz tzw. przyciąganie pasa 
dotknęło wszystkie dziedziny życia: Urząd Miejski, MOKSiR, 
OPS oraz w części placówki oświatowe, lecz w dalszym ciągu 
do zbilansowania budżetu gminy na rok 2010 brakuje ok. 900 
tys.zł. Ogranicza to w bardzo dużym stopniu nasze 
możliwości inwestycyjne i  jest to dla mnie, jako gospodarza 
tej gminy, największym zmartwieniem. 

 
Kolejnym ważnym zadaniem jest budowa kanalizacji 

sanitarnej w  gminie. W tym celu został wykonany projekt oraz 
studium wykonalności, z którego wynikało, iż po zakończeniu 

3zadania kwota odprowadzenia 1m  kształtowałaby się na 
poziomie 28 zł. Postanowiliśmy wspólnie z  radnymi Rady 
Miejskiej oraz Prezesem Zaw-Komu, że podzielimy powyższe 
zadanie na dwa etapy (etap I - Zawadzkie i Żędowice oraz 
etap II - Kielcza), uzyskując tym samym realne możliwości 
kredytowe oraz przystępną cenę ścieków.  

Obecnie wiemy już, że jesteśmy na drugim miejscu wśród 
wytypowanych do pozyskania na ten cel pieniędzy ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 
Infrastruktura wodno ściekowa i gospodarka odpadami. 
Dofinansowanie tego zadania  wynosi 9.194.632,09 zł.

  Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Prezesowi 
spółki ZAW-KOM za fachowość oraz ogromny wysiłek, który 

włożył wraz ze swoimi pracownikami w przygotowanie 
wniosku.

Drodzy Państwo, poniżej przedstawiam zadania, które              
w roku bieżącym realizowaliśmy, bądź zostały rozpoczęte:

Inwestycje  11.337.352,40 zł.
1) Budowa budynku Gimnazjum  6.643.507,67 zł  POLBAU 
Zakład Techniczno-Budowlany Sp. z o.o., Opole.
2) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego  
90.280 zł.  INWESDIM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. 
z o.o., Opole.
3) Oznakowanie tras rowerowych  83.539,51 zł.  RESTAL Sp. 
z o.o., Opole.
4) Budowa trzech przystani kajakowych  171.820,13 zł.  
DDTHERM Sp. z o.o., Rozmierka. 
5) Przebudowa z rozbudową Kinoteatru w Zawadzkiem 
3.475.339,97 zł.  Konsorcjum: Budownictwo - Inżynieria 
Lądowa PPHU „Maksel-Styl” inż. L. Nemś, Żarki Letnisko.
6) Pełnienie funkcji inżyniera projektu „Centrum 
Turystycznego Doliny Małej Panwi”  294.902,06 zł.  
WUDIMEKS Sp. z o.o., Częstochowa.
7)Termomodernizacja budynku ZSG w Żędowicach  
438.055,42 zł.  NOW-BUD Leszek Nowak, Strzelce Opolskie.
8) Remont kotłowni c.o. w ZSG w Kielczy  139.907,64 zł. - 
CONCEPT Damian Drawiński, Częstochowa. 
9) Przebudowa części kondygnacji przyziemnej budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej na pomieszczenia socjalne 
Pogotowia Ratunkowego przy ul. Dębowej 11 w Zawadzkiem  
termin składania ofert upływa 22.12.2009 roku.

    Drogi gminne: 374.338,37 zł.

1) Remont dróg gminnych bitumicznych  50.659,89 zł.

2) Remont ul Kościuszki w Żędowicach  108.717,68 zł.
 (50%-dofinasowanie z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych)
3) Remont odcinka drogi Nowowiejskiej w Kielczy                
88.517,33 zł.
4) Remont odcinka drogi Ks. Wajdy w Zawadzkiem  
43.349,76 zł
5) Remont chodnika na ul. Opolskiej 61 w Zawadzkiem  
50.114,32 zł. (wspólne zadanie z Spółdzielnią Mieszkaniową 
”Hutnik” w Zawadzkiem  25.000 zł.)
6) Utworzenie 10 miejsc parkingowych przy bloku nr 2 przy ul. 
Nowe Osiedle w Zawadzkiem  21.397,24 zł. (wspólne 
zadanie z Spółdzielnią Mieszkaniową ”Hutnik” w Zawadzkiem  
25.000 zł.) oraz inne.

     Zbywanie nieruchomości: 888.772,42 zł.
1) Gmina sprzedała 6 działek pod zabudowę mieszkaniową  
jednorodzinną zlokalizowanych w Zawadzkiem przy ul. 
Harcerskiej i ul. Paderewskiego za łączną kwotę 317.419,60 
zł (brutto) oraz działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym 
i budynkami gospodarczo-inwentarskimi położoną w Kielczy 
przy ul. Krótkiej za kwotę 101.000,00 zł.
2) Zbyto działkę zabudowaną i przeznaczoną pod usługi 
zdrowia i opieki społecznej oraz zabudowę produkcyjno-
przemysłową (budynek byłego szpitala) położoną                      
w Zawadzkiem przy ul. Szpitalnej za kwotę 391.000,00 zł.
3) Sprzedano również 6 działek zabudowanych 
transformatorami energetycznymi, 3 działki pod garaże na ul. 
Paderewskiego w Zawadzkiem oraz 2 działki przeznaczone 
pod tereny lasów i zalesień w Zawadzkiem za łączną kwotę 
79.352,82 zł.   
4) W 2010 roku Gmina planuje w dalszym ciągu sprzedaż 
działek pod zabudowę jednorodzinną 
- ul. Harcerska w Zawadzkiem -2 działki.
- ul. Paderewskiego w Zawadzkiem - 6 działek.
5) Pod zabudowę usługową wyznaczone zostały do 
sprzedaży w 2010 roku następujące nieruchomości:
- działki po byłym PKS-ie przeznaczone pod zabudowę  

usługową położone przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem 
- działki pod zabudowę usługową zlokalizowane                           
w Zawadzkiem przy ul. Handlowej i ul. Nowej (obok 
targowiska),
- lokale usługowe zlokalizowane przy ul. Opolskiej                      
w Zawadzkiem (były OZR).
Informacje o planowanej sprzedaży działek można uzyskać 
na stronie internetowej www.zawadzkie.pl oraz w Urzędzie 
Miejskim pod numerem tel. (077) 4 623 141.

Realizowane projekty w 2009 roku ze środków zewnętrznych:
1) „Moje Boisko Orlik 2012”  wartość zadania 1.381.896,12 zł. 
dofinansowanie 666.000,00 zł
2) „Przedszkolaki z Zawadzkiego”  wartość projektu 
150.000,00 zł.  dofinansowanie 147.750,00 zł.
3) „Mam szansę zaistnieć w dorosłym życiu”  wartość projektu  
- 374.511,61 zł.  dofinansowanie 374.511,61 zł.
4) Promocja walorów turystycznych regionu Hranicko i Doliny 
Małej Panwi wartość projektu 244.771,78 zł.  dofinansowanie 
208.056,01 zł.
5) Utworzenie „Regionalnego Centrum Turystycznego Doliny 
Małej Panwi”  wartość projektu dla Gminy Zawadzkie 
6.209.399,33 zł.  dofinansowanie 3.249.254,44 zł.
6) „Ja się bawię w przedszkolu a mama chodzi do pracy”  
wartość projektu 200.000,00 zł. dofinansowanie               
197.000,00 zł.
7) Remont ul. Kościuszki w Żędowicach - wartość projektu 
108.717,68 zł.  dofinansowanie 54.358,84 zł.   
8) Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób 
Nieaktywnych Zawodowo ”Lepszy Start” w Gminie 
Zawadzkie  wartość projektu 191.883,15 zł.  dofinansowanie 
171.175,16 zł. 
W sumie w tym roku pozyskano środki z poza budżetu 
gminy (bez kanalizacji) w wysokości 5.068.106,06 zł.

Szanowni Państwo poniżej przedstawiam najważniejsze 
zadania zaplanowane na rok 2010 i lata następne:

1) Utworzenie Zespołu Edukacyjno - Sportowego                        
w Zawadzkiem  rozbudowa zespołu istniejących obiektów 
szkoły podstawowej. Remont i przebudowa istniejącego 
budynku szkoły podstawowej, budowa budynku gimnazjum 
oraz sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 
- Etap II Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej.
- Etap III Przebudowa i remont szkoły podstawowej.
2) Budowa kanalizacji w gminie Zawadzkie  etap I (Zawadzkie 
i Żędowice). 
3) Termomodernizacja placówek oświatowych w Kielczy               
i Żędowicach.
4) Zagospodarowanie terenu boisk sportowych wraz z 
budową budynku socjalno-szatniowego typu kontenerowego 
na rzecz rozwoju sportowego i rekreacji w Kielczy                        
i Żędowicach oraz utworzenie Wiejskich Centów 
Kultury(WCK)
 
Wiele z wymienionych inwestycji  rozpoczętych w 2009 roku 
będzie również realizowana w roku 2010.

Szanowni Mieszkańcy gminy Zawadzkie, myślę, że 
powyższe dane przybliżyły Państwu skalę podejmowanych 
przez Urząd Miejski działań. Starałem się pokazać sukcesy, 
ale równocześnie zwrócić uwagę na rysujące się                      
w przyszłości trudności i problemy. Ocenę, jak zwykle, 
pozostawiam Państwu.

Na zakończenie pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy najserdeczniejsze życzenia spokojnych, 
radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a                   
w Nowym Roku -   zadowolenia i spełnienia marzeń.

Życzyłbym sobie, aby w naszej gminie nie brakowało 
wzajemnego zrozumienia, życzliwości i sztuki dialogu. 



25 listopada, w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Zawadzkiem, w 55 urodziny obchodzono  święto 
szkoły. Z tej okazji odbyło się wiele konkursów i 
imprez towarzyszących. Odbył się plastyczny 
konkurs „Szkoła moich marzeń” , konkurs na plakat 
projekt „Szkoła dawniej i dziś”, konkurs literacki  
„Moja szkoła” oraz konkurs wiedzy o szkole. W 
trakcie wspólnego spotkania do starszej grupy 
wiekowej „Żacy” przyjęci zostali uczniowie klas 
czwartych, a goście oglądać mogli wystawę prac 
uczniowskich, gazetkę „Szkoła w mediach”, 
prezentację multimedialną nt. osiągnięć i wydarzeń 
szkoły z ostatnich 5 lat. Kulminacyjnym punktem było 
pasowanie 50 pierwszoklasistów na  uczniów tejże 
szkoły. To już 55 rocznik uczniów rozpoczął naukę w 
tej szkole. W księdze uczniów  zapisanych jest 6380 
uczniów. Tradycją szkoły stało się organizowanie od 
15 lat uroczystego pasowania na ucznia, aby uczcić 
kolejne jubileusze szkoły i wyrabiać u uczniów 
szacunek do szkoły i jej tradycji. 25 listopada 1954 r. 
budynek szkoły został oddany do użytku dzieci, 
natomiast dzień 26 listopada zapisał się złotymi 
l i t e r a m i  w  s e r c a c h  t y c h  d z i e c i ,  k t ó r e  
przemaszerowały ze starej, ciasnej, zimnej szkoły 
(znajdowała się naprzeciw kościoła św.Rodziny), do 
nowego, przestronnego, jasnego budynku. 
Wyposażenie szkoły było bardzo skromne, teren 
niezagospodarowany, bez ogrodzenia i boisk. 14 
nauczycieli uczyło ponad 500 dzieci.  Lata szybko 
mijały. W szkole nastąpiło bardzo wiele zmian, które 
zostały zarejestrowane w  kronikach szkolnych, 
k l a s o w y c h ,  h a r c e r s k i c h ,  s p o r t o w y c h ,  
okolicznościowych, szkolnych gazetkach „Nowinki 
Szkolnej Jedynki” i „Nowinki Szkolnej Rodzinki”, na 
taśmach video, płytkach i stronie internetowej. W 

szkole dotychczas pracowało lub nadal pracuje 
210 nauczycieli, a kierownictwo szkoły liczy 8 
dyrektorów i 13 wicedyrektorów. Wielu uczestników 
uroczystości, to absolwenci tej szkoły. Na koncie 
szkoły zapisało się bardzo dużo sukcesów, wysokich 
os iągn ięć  w  konku rsach  i  o l imp iadach  
przedmiotowych, sportowych, artystycznych, 
zorganizowano wiele przedsięwzięć, uroczystości, 
imprez. Obecnie dzieci uczą się w kolorowych 
klasach wyposażonych w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne, korzystają ze świetlicy i stołówki, 
biblioteki i centrum multimedialnego, pracowni 
komputerowych, sali gimnastycznej, z różnych zajęć 
pozalekcyjnych, uczą się dwóch języków obcych. 
Szkoła od 1954 roku  przeszła wiele zmian 
organizacyjnych, programowych. Bo...
szkoła jak życie nie staje, nie zatrzymuje 
się, a każdy dzień jej życia odbija się 
echem w przyszłości.
   „Jestem uczniem” to tytuł piosenki, 
którą pierwszaki z zawadczańskiej 
pods tawówk i  rozpoczę ły  część  
artystyczną imprezy PASOWANIA NA 
UCZNIA. Na początku kandydaci na 
uczniów, w odświętnych strojach i 
kolorowych biretach symbolizujących 
przynależność do danej klasy, złożyli 
uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. 
W dalszej części zdawali swój pierwszy 
„egzamin”, przed bajkową komisją, na 
czele której stanęły wróżki Ciekawolezja i 
Alfabecja oraz dwóch czarodziejów  
Eksperymentariuszy pochodzących z 
Krainy Mądrości. W postacie te wcielili się 
starsi uczniowie z koła teatralnego 

Zostałem uczniem w 55 urodziny szkoły…

18 listopada w Zespole Szkolno Gimnazjalnym iw 
Kielczy upłynął pod znakiem JABŁKA. Rozwiązano 
konkurs na najpiękniejsze i najoryginalniejsze jabłko 
wykonane dowolną techniką. Niesamowicie ciekawie 
był przygotowany przez uczniów I klasy gimnazjum 
apel, podczas którego opowiedzieli historię 
popularności jabłka od czasów biblijnych, mitycznych 

Jabłko w roli głównej
W ramach popularyzacji piłki siatkowej w 

naszym mieście Liceum Ogólnokształcące im. 
Mieszka I zorganizowało turniej dla dziewcząt szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Turniej odbył 
się 22 listopada br. w hali sportowej w Zawadzkiem. 
W zawodach udział wzięły drużyny ze Strzelec Op., 
Olesna i Zawadzkiego. W kategorii szkół 
gimnazjalnych I miejsce zajęła drużyna z 
Zawadzkiego w składzie: Zuzanna Bensz, Estera 
Richter, Aleksandra Buchwald, Kinga Baran, 
Katarzyna Konieczna, Aleksandra Gajda, Dagmara 
Żyłka i Jana Wilczyńska. Nasz zespół pokonał 
drużynę ze Strzelec Op. 2:0 oraz zespół z  Olesna 
2:0. II miejsce zajęła drużyna ze Strzelec Op. 
pokonując Olesno 2:0, tym samym III miejsce 
przypadło drużynie z Olesna. W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnch zawadczański zespół wystąpił 
w składzie: Aleksandra Babińska, Marta Kubal, 
Katarzyna Antczak, Karolina Szymoś, Karolina 
Bielska, Patrycja Bensz, Aneta Lonczyk i zajął II 
miejsce. Dziewczęta wygrały ze Strzelcami 2:0, a 
przegrały z drużyną z Olesna 2:1. Zawody odbyły 
się systemem „każdy z każdym” do dwóch setów 
wygranych.

Uczestnicy zawodów serdecznie dziękują 
organizatorom oraz sponsorom: Firmie Technodrew 
P o l s k a  o r a z  D y r e k t o r o w i  L i c e u m  
Ogólnokształcącego w Zawadzkiem. Turniej 
dostarczył dziewczętom dużo wrażeń, radości i 
przebiegał w miłej i sportowej atmosferze.

KK.

Siatkówka dziewcząt

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu 
"Opolskie kwitnące", zorganizowanego przez 
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji 
Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego. Celem konkursu jest wyłonienie 
najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji 
prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych w 

Opolskie kwitnące

publicznością, mieli orzec, czy adepci mogą zostać 
pełnoprawnymi uczniami PSP w Zawadzkiem. 
Pierwszoklasiści popisywali się śpiewem, tańcami, 
wiedzą o ojczyźnie, znajomością obowiązków 
uczniowskich itp. Swoje umiejętności zaprezentowali 
znakomicie, za co zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami. Uroczystość uatrakcyjniły występy 
zespołów: tanecznego i wokalno  muzycznego 
„Nutki” z PSP w Zawadzkiem.  Na zakończenie  
dyrektor  Maria Andrzejewska dokonała uroczystego 
pasowania każdego ucznia długim, historycznym już, 
ołówkiem. Mali uczniowie zostali obdarowani 
pamiątkowymi dyplomami, odznakami oraz 
książeczkami „Czytam sam”.

po współczesne. Uczniowie dowiedzieli się skąd 
wzięło się jabłko Adama i dlaczego tylko płeć brzydka 
je posiada oraz poznali symbolikę tego owocu w 
dziełach sztuki. Na koniec zyskali garść informacji o 
walorach zdrowotnych tego dzieła Stwórcy. Nic 
dziwnego, że Adam i Ewa nie oparli się pokusie, a trzy 
piękności mityczne – Hera, Afrodyta i Atena- pokłóciły 

się o nie.  Po apelu nagrodzono laureatów 
konkursu „Jabłko”. Wzięło w nim udział 27 
uczniów. Wszystkich wyróżniono. Zwycięzcami 
zostali: w klasach I-III – Patrycja Gołaszewska 
(kl.3) i Natalia Potempa (kl.2); w klasach IV-VI- 
Angelika Jonienc (kl.4), Paulina Orlik (kl.5) i 
Justyna Kozub (kl.5). Ogromne podziękowania 
należą się dzielnym mamom, które tego dnia 
poświęciły swój czas dzieciakom i piekły dla nich 
jabłka. Z serca dziękujemy paniom: Marzenie 
Orlik, Joannie Jonienc, Anecie Kocot, Elżbiecie 
Potempa. To był udany dzień, bogaty w 
informacje, okraszony cudownym smakiem i 
zapachem jabłek, którymi mogliśmy uraczyć 
nasze podnieb ien ia .  Jak mówi  s tare 
powiedzenie: niebo w gębie!

                                                IZA                                                                 

województwie opolskim. W swym założeniu ma 
zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału w 
tworzeniu pozytywnego wizerunku ich najbliższego 
otoczenia, a także dać im możliwość bezpośredniego 
wpływu na wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając 
dodatkowo poczucie przynależności do danej 
społeczności lokalnej. Konkurs organizowany jest w 

7 kategoriach, a rozstrzygany na dwóch 
szczeblach: gminnym oraz wojewódzkim. 
Jury dokonało oceny 57 obiektów. W 
kategorii: przedsiębiorstwo I miejsce jury 
przyznało Firmie Ogrodniczej Gabrieli i 
Janusza Sikorów z Kielczy za estetykę 
oraz sposób zagospodarowania terenów 
p rzyzak ładowych ,  pomys łowość ,  
innowacyjność, zsynchronizowanie 
elementów dekoracyjnych z krajobrazem.
W kategorii: obiekt socjalny wyróżnieniem 
nagrodzony został Dom Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem za sposób 
zagospodarowania terenu przy obiekcie, 
e l e m e n t y  m a ł e j  a r c h i t e k t u r y ,  
zaangażowanie pracowników na rzecz 
upiększenia.
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Prawdziwie radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień

Nowego 2010 Roku

życzą

Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy

Banku Spółdzielczego 
w Zawadzkiem

                                                                      Grudzień 2009 

                 

Wybierz konsumpcyjny 

Kredyt Świąteczny
w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem

  oprocentowanie 12,40 %*

  prowizja 2,00 %*

* dotyczy kredytów z terminem spłaty do 12 m-cu

** Dla kredytu w wys. 2.000,00 zł , okres spłaty 24 miesiące -  
RRSO wynosić będzie: 15,46 %
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona 
została zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie 
konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081, z dnia 18.09.2001).

Najlepsza oferta na rynku

Wielki pre ent
z

mała atar



Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji

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

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

Po raz pierwszy kierownictwo strzeleckiej policji, 
przy współpracy samorządów zorganizowało 
konkurs na „Najlepszego dzielnicowego powiatu 
strzeleckiego”. Wybierali go mieszkańcy powiatu - 
głosując na specjalnych kuponach. Wrzucano je w 
miesiącu listopadzie do urn ustawionych w urzędach 
gminnych i komendzie powiatowej policji. Oddano 
1437 głosów, w tym 9 głosów nieważnych. W wyniku 
głosowania tytuł Najlepszego dzielnicowego powiatu 
strzeleckiego zdobył młodszy aspirant Roman 
Szabat – dzielnicowy gminy Ujazd, drugie miejsce 
zajął aspirant Grzegorz Czaus  - dzielnicowy gminy 
Strzelce Opolskie, a trzecie miejsce  dzielnicowy 
gminy Zawadzkie, młodszy aspirant Grzegorz 
Nemś. Konkurs oprócz wyboru najlepszego miał 
jeszcze jeden cel, to zaprezentowanie i przybliżenie 
mieszkańcom dzielnicowych gmin.

Najlepszy dzielnicowy 
powiatu strzeleckiego

Nie rozstrzygnięto konkursu na dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Zawadzkiem. Wpłynęło 5 ofert. W wyniku wstępnej 
selekcji do następnego etapu zakwalifikowało się 4 
kandydatów spełniających wymagania określone w 
ogłoszeniu o naborze: Robert Gwóźdź (Żędowice), 
Jan Loński (Zawadzkie), Mariusz Maciów 
(Kolonowskie) i Dorota Szatkowska (Żagan)                   
w związku z nie dokonaniem wyboru Burmistrz 
Zawadzkiego ogłosił kolejny konkurs na stanowisko 
Dyrektora MOKSiR-u. Termin składania podań 
upływa z dniem 17 grudnia br. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie internetowej 
www.zawadzkie.pl, www.bip.zawadzkie.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 

Kolejny konkurs

W zawadczańskiej księgarni można nabyć 300-tu 
stronicową książkę związaną z Zawadzkiem, 
Żędowicami i Kielczą pt. „Z biegiem Małej Panwi z 
biegiem lat…Zarys dziejów terytorium gminy 
Zawadzkie”. To dopiero pierwsza taka publikacja jaka 
ukazała się od czasów książki wydanej przez p. 
Lubosa. Powstała dzięki prof.dr.hab Joachimowi 
Szulcowi , dr Arkadiuszowi Baronowi, ks. Janowi 
Wypiorowi, prof.dr.hab.Janowi Rajmanowi, 
prof.dr.hab Jerzemu Rajmanowi. Wydawcom zależy, 
aby książka trafiła do szerszego grona czytelników. 
Publikacja oprócz unikalnych fotografii zawiera siedem 
rozdziałów, w których zebrano najnowsze dane na 
temat:
- formatowania 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 Janiny i Henryka Zientek w 
Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej w cenie 35 zł.
Polecamy ją wszystkim, których interesuje środowisko, 
w którym żyjemy.

Nowa książka o naszej Gminie

6



Obwód łowiecki Koła Daniel zaliczany jest do 
kategorii obwodu dobrego, ale ma on również i swoje 
uciążliwe fragmenty. Kłopotliwa i uciążliwa jest 
południowo-zachodnia granica o długości prawie 35 
km, przylegająca bezpośrednio do gruntów rolnych 
czterech gmin: Zawadzkiego, Jemielnicy, Strzelec 
Opolskich i Kolonowskiego. Uciążliwość ta związana 
jest ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę 
leśną na gruntach upraw rolnych, jak również na 
uży tkach  z ie lonych .  Szkody  muszą  być  
zrekompensowane przez Koła Łowieckie, a są to 
niejednokrotnie kwoty bardzo wysokie, wahające się 
od 30 tysięcy złotych do 50 tysięcy złotych. Kwoty te 

uzależnione są od tego jaka roślina jest uprawiana, 
najwyższe koszty płaci się od roślin okopowych i 
kukurydzy. Członkowie Koła starają się zmniejszać 
koszty wypłacanych szkód, poprzez zakup różnego 
rodzaju zapachowych repelentów ograniczających 
szkody od zwierzyny leśnej, kupują również 
ogrodzenia, które przekazywane są rolnikom. Kiedy z 
obserwacji wynika, że szkody w uprawach kukurydzy 
mogą zrujnować finanse Koła, to przy takich 
uprawach myśliwi dyżurują w nocy. Ale upilnować 
grunty przylegające do granicy obwodu o długości 35 
km jest praktycznie nie realne. Myśliwym jest przykro, 

Darz bór! 
Po kilkuletniej przerwie w Zespole Szkół 

Zawodowych w Zawadzkiem powrócono do tradycji 
organizowania wyjazdów dydaktycznych dla 
młodzieży. Jest to niezwykle przydatna forma edukacji-
połączenie przyjemnego z pożytecznym. Uczniowie 
spędzają poza murami szkoły kilka godzin, ale mają 
jednocześnie okazję zobaczyć i nauczyć się czegoś 
nowego. W tym roku szkolnym uczestniczyli w 
warsztatach fizyki z pokazami w Instytucie Fizyki 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Tematyka pokazów została tak dobrana, że uzupełniała 
wiedzę i umiejętności nabyte na lekcjach w trackie 
realizacji programu nauczania z fizyki i astronomii. 
Uczniowie obejrzeli i wzięli aktywny udział w 
ćwiczeniach z kinematyki i dynamiki. Mieli okazję 
samodzielnie dokonać pomiarów fizycznych, jak i 
również przewidzieć ,,zachowanie ciał w ruchu”. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się model ,,rakiety” 
wykonanej, o dziwo, z plastikowej butelki. Przekonali 
się jak niewyszukanymi sposobami i przy użyciu 
prostych przyrządów można przybliżyć wcale niełatwe 
treści. Oprócz pokazów wzięli udział w projekcji ,,Dwa 
szkiełka” w Planetarium Instytut Fizyki traktującą o 
metodach badania kosmosu od najdawniejszych 
czasów, aż po dzień dzisiejszy. 
Po tej wędrówce przez wieki pozostał w nich podziw dla 
nauki i badaczy, a znane wszystkim słowa o naszym 
polskim uczonym Mikołaju Koperniku: ,,Wstrzymał 
Słońce, ruszył Ziemię”, nabrały szczególnego 
znaczenia.

Po wiedzę w świat…
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że tak się dzieje, ale natura rządzi się swoimi 
prawami, szkody były, będą nawet gdy w łowisku 
pozostanie kilka dzików. Jednak dla rolnika nie 
zawsze jest to zrozumiałe. Myślistwo jako synonim 
polowania jest terminem węższym od łowiectwa. Jest 
działalnością polegającą na zgodnym z prawem i 
etyką pozyskiwanie zwierzyny. Łowiectwo zaś 
obejmuje przede wszystkim ochronę, hodowlę i 
gospodarkę zwierzyną, czyli można by powiedzieć, że 
łowiectwo jest o złożony związek człowieka z naturą i 
kryje w sobie wiele różnorodnej wiedzy przyrodniczej, 
którą posiada każdy kto ma kontakt ze zwierzyną i ma 
wpływa na jej losy. Łowiectwo dobrze rozumiane 

nakazuje im do obcowania z łowiskami 
w różnych porach roku, zapobiegać i 
utrudniać życie kłusownikom.
Zgodnie z tradycją w listopadowy 
weekend odbyło się polowanie 
Hubertowskie koła łowieckiego 
"Daniel". Polowanie to - obok 
polowania Wigilijnego - należy do 
najbardziej uroczystych w kalendarzu 
myśliwskim. Dlaczego? Otóż właśnie 
św. Hubert jest patronem myśliwych i w 
dniu jego imienin (dokładna data to 3 
listopada) obchodzą oni swoje święto. 
Specyfika polowania Hubertowskiego 
polega na tym, że w tym dniu nie jest 
najważniejszy wynik łowów czyli w 
gwarze łowieckiej "pokot". Ważna jest 
tego dnia możliwość spotkania z 
kolegami myśliwymi, powspominanie 
dawnych czasów, wrażeń z przeżytych 
polowań, a także - z racji okresu w 

jakim przypada - wspomnienie kolegów, którzy odeszli 
już do krainy "wiecznych łowów". Na polowaniu 
Hubertowskim, odbywa się również uroczyste 
ślubowanie nowo wstępujących członków myśliwskiej 
braci. Polowanie to zakończono uroczystym pokotem 
na którym ułożone zostały zgodnie z hierarchią dwie 
łanie jelenia oraz cielak. Królem tegorocznego 
polowania został Mariusz Jeronimek. Polowanie 
kończy się odegraniem przez sygnalistów „śmierć 
jelenia”, a król polowania po odegraniu DARZ BÓR 
kończy polowanie.
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ZŁOTE  GODY  -  50 lecie pożycia małżeńskiego
Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swoistym blaskiem. Tak było również 2 grudnia br. w sali narad 

zawadczańskiego ratusza, z władzami miasta spotkały się pary małżeńskie, obchodzące Jubileusz ZŁOTYCH GODÓW. Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości 
rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia  istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Za zgodność 
pożycia małżeńskiego, za  trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za 
cierpienia, łzy, radości, za każdy siły włos na ich skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Zawadzkiego Mariusz 
Stachowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem Zbigniew Sworeń. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka 
szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Burmistrza na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień. Dla Dostojnych jubilatów z 
programem artystycznym wystąpił zespół  ” Żędowianie ” z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowały następujące pary:
Anna-Liza i  Gerard  Skowronkowie, Janina i Jan Smieszkołowie, Marianna i Albin Tyda, Gertruda i Jerzy Wąsikowie, Ortrud i Adolf Krenzel, Eugenia i Wojciech 
Kasprzakowie,  Anna i Emil Pasiekowie, Łucja i Jan Kluba, Helena i Zygmunt Żak, Klara i Jan Sznajder, Helena i Józef Dyrdułowie oraz Krystyna i Józef Jendrzejek.

Anna-Liza i  Gerard  Skowronkowie

Łucja i Jan Kluba

Helena i Józef Dyrdułowie

Gertruda i Jerzy WąsikowieAnna i Emil Pasiekowie

Janina i Jan Smieszkołowie

Klara i Jan Sznajder Eugenia i Wojciech Kasprzakowie

Krystyna i Józef Jendrzejek

Marianna i Albin TydaHelena i Zygmunt Żak

Ortrud i Adolf Krenzel



Sprawozdanie Zarządu Klubu Karate „Nidan” z działalności, w roku 2009 na dzień 27.11.2009 
Skład Zarządu Klubu:
Prezes  -  Zbigniew Sworeń
Wice Prezes  - Dawid Imiełowski
Sekretarz  - Damian Dubiel
Skarbnik  - Sabina Sworeń
Członek  - Artur Barański

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Krystian Bensz
Sekretarz  - Tomasz Swoboda
Członek  - Adam Frąk

Kierownik wyszkolenia: Zbigniew Sworeń
Instruktorzy: Zbigniew Sworeń, Łukasz 
Kalinowski, Adam Frąk, Radosław Zając, Dawid 
Imiełowski, Marcin Zadrożny, Arkadiusz Janicki, 
Mariusz Sykulski. 
Siedziba Klubu mieści się w Zawadzkiem przy                   
ul. Opolskiej 23. Klub jest stowarzyszeniem 
zrzeszającym członków w celach nie zarobkowych 
(nie prowadzi działalności gospodarczej) dla 
rozwoju, popularyzacji kultury fizycznej i sportu na 
bazie dalekowschodnich sztukach walki.

Klub posiada licencję Polskiego Związku Karate  na 
prowadzenie zajęć karate oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym. 

Dyscyplina sportowa: karate shotokan/WKF.
Na dzień sporządzenia sprawozdania klub                       
w czterech sekcjach: Zawadzkie, Dobrodzień, 
Ozimek i Strzelce Opolskie zrzesza 175 członków.

Udział w kursach i szkoleniach:

1. Seminarium szkoleniowe z trenerem kadry 
Polski Januszem Harastem 6 dan, Bielsko Biała 
14.02.2009r. W seminarium uczestniczyli Dariusz 
Sworeń, Bartłomiej Barański, Natalia Szponder, 
Patryk Szarek z trenerem Zbigniewem Sworeniem.

2. XVIII Seminarium Karate, Wrocław 20-
22.03.2009r.  W tym roku w zajęciach 
uczestniczyli Zbigniew Sworeń, Łukasz 
Kalinowski, Adam Frąk, Mariusz Sykulski, Paweł 
Stolarczyk, Dariusz Sworeń, Natalia Szponder, 
Bartłomiej Barański, Karolina Trepka, Patryk 
Szarek,  Aleksandra Białkowska.

3. Zgrupowanie kadry Polski kumite z kadrą 
Niemiec i zgrupowanie kata z trenerem kadry 
Włoch Santo Torre, Wałcz 22-26.04.09r. 
Uczestniczyli: trener Zbigniew Sworeń i zawodnicy 
Bartłomiej Barański i Natalia Szponder.
4. IV Międzynarodowe Seminarim Karate, Luca 
Valdesi 5 dan  Mistarz Świata i Europy WKF kata 
Davide Benetello 5 dan  Mistrz Świata i Europy 
WKF kumite, Cieszyn 16-17.05.2009r. Sekcję 

Zawadzkie reprezentowali trener Łukasz 
Kalinowski oraz zawodnicy Patryk Szarek i 
Bartłomiej Barański, sekcję Ozimek reprezentowali 
trener  Adam Frąk oraz zawodnicy Dawid Dota i 
Paweł Stolarczyk. Kierownikiem ekipy był Artur 
Barański.

5. Otwarte zgrupowanie kadry Polskiego 
Związku Karate połączone ze szkoleniem  
trenerskim. W  zgrupowaniu uczestniczyli nasi 
trenerzy Zbigniew Sworeń i Adam Frąk oraz 
zawodnicy Karolina Trepka,   Natalia Szponder i 
Bartłomiej Barański oraz Marcin Zadrożny. Na 
jeden dzień przybyli Łukasz  Kalinowski i Arkadiusz 
Janicki.

6. Zgrupowanie kadry klubu, Pokrzywna 27-
29.08.2009. W zgrupowaniu uczestniczyli  
zawodnicy Karolina Trepka, Natalia Szponder, 
Bartłomiej Barański, Marcin Zadrożny, Ewa Zajdel, 
Patryk Szarek, Paweł Zyzik, Dariusz Sworeń, 
Daniel Gawęda oraz wypoczynkowo Aleksandra 
Białkowska. Zajęcia prowadzili Zbigniew Sworeń 
kierownik wyszkolenia 4 dan oraz instruktor sekcji 
w Ozimku Adam Fdrąk 1 dan, kierownikiem 
organizacyjnym był Artur Barański.

Imprezy organizowane przez klub w roku 2009:

1.  Seminarium kumite z trenerem Kadry Polski 
oraz zgrupowanie kadry wojewódzkiej młodzików, 
03-04.04.2009 Zawadzkie
2. 4 egzaminy na stopnie szkoleniowe Kyu.
3. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, które prowadziła mgr Urszula Nowaińska 
wykładowca w Państwowej Medycznej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Opolu.
4. XV Międzynarodowy Turniej Karate „Rada 
Regentów 2009”  Zawadzkie 19.04.2009
5. Zakończenie sezonu szkoleniowego 2008/2009  
Kolonowskie Kręgielnia Pod Lasem 2009.06.19                
(140 uczestników).
6. XII Mikołajkowy Klubowy Turniej Karate  
Zawadzkie 29.11.2009
Klasyfikacja indywidualna w rankingu 
krajowym:
1. Patryk Szarek  2m w kumite kadetów (-52 kg)
2. Sworeń Dariusz  1m w kumite juniorów (-61 
kg), 7m w kata
3. Barański Bartłomiej  1m w kumite juniorów (-76 
kg), 2m w kata
4. Białkowska Aleksandra  6m w kata juniorek
5. Szponder Natalia  - 1m w kumite kadetek (-47 
kg) i 2m w kata kadetek
6.Trepka Karolina  3m w kumite kadetek (-47 kg)
7. Zajdel Ewa  5m w kumite dz. 12-13 lat (-50 kg), 
10m w kata

Artykuł sponsorowany przez Drukarnię "Sil-Veg-Druk" S.C. z Lublińca, przyjaciela klubu. 9

8. Zajdel Elżbieta  4m w kata dz. 10-11 lat
9. Budnik Paweł  6m w kata chł. 10-11 lat
10. Zadrożny Marcin  13m w kumite seniorów (-
75 kg)
11. Piesiak Mateusz  9m w kata chł. 10-11 lat

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok. Życzymy 
wszystkim, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste 

doznania, spełnił zamierzenia i dążenia oraz by przyniósł 
wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Zarząd Klubu Karate “Nidan”

Najważniejsze osiągnięcia:
- 1 miejsce w kumite indywidualnym (-75 kg) 
p o d c z a s  M i s t r z o s t w  P o l s k i  J u n i o r ó w  
Młodszych i Juniorów wywalczone przez 
Bartłomieja Barańskiego (Białystok 17.10.09),

- 2 miejsce w kumite indywidualnym (-65 kg) i 3m w 
kata, podczas Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych i Juniorów wywalczone przez Dariusza 
Sworenia - Białystok 17.10.09,

- 2 miejsce w kata drużynowym podczas 
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i Juniorów 
wywalczone przez Bartłomieja Barańskiego, 
Dariusza Sworenia i Mateusza Kaszubę - Białystok 
17.10.09,

- 2 miejsce w kata drużynowym juniorów podczas 
Mistrzostw Polski Karate Shotokan Kadetów, 
Juniorów i Seniorów, wywalczone przez 
Bartłomieja Barańskiego, Dariusza Sworenia i 
Mateusza Kaszubę  Stargard Szczeciński 24.10.09

- 2 miejsce w kata indywidualnym kaetów i 3m w 
kata juniorów podczas Mistrzostw Polski Karate 
Shotokan Kadetów, Juniorów i Seniorów, 
wywalczone przez Bartłomieja Barańskiego  
Stargard Szczeciński 24.10.09

- 3 miejsce w kata drużynowym podczas XXIX 
Mistrzostw Polski Seniorów Karate WKF, 
Łódź 28.03.2009,  wywalczone przez Bartłomieja 
B a r a ń s k i e g o ,  D a r i u s z a  S w o r e n i a  i  
  Marcina Zadrożnego,

- 5 miejsce w kumite indywidualnym kadetów (16-
17 lat) podczas Mistrzostw Europy Kadetów, 
Juniorów i  Seniorów Karate Shotokan, 
Wels/Austria  27-29.11.2009, wywalczone przez 
Bartłomieja Barańskiego, 
Powołani zawodnicy do kadry wojewódzkiej 
młodzików karate WKF:
- Patryk Szarek, Natalia Szponder i Dariusz 
Sworeń. 
Powołani zawodnicy do Kadry Narodowej 
Polski :
- Barański Bartłomiej

Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie 
instytucjom Gminy Zawadzkie, MOKSiR-owi w 
Zawadzkiem, Urzędowi Marszałkowskiemu, 
Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Opolskich, 
Gminie Ozimek, Gminie Dobrodzień oraz sponsorom i 
przyjaciołom klubu.



Poziomo:
4. Liczba, którą mnożymy.
5. Często go popełniasz, rozwiązując zadania.
6. Rodzaj liczydła używanego w starożytności.
7. Romb, który ma przekątne równej długości.
9. Część łamanej.
10.  Może być dodatni lub ujemny.
12. Wypisujesz je, rozwiązując zadanie z treścią.
13. Pewnik; twierdzenie, które w danej teorii 
naukowej przyjmujemy bez dowodu.
14. Dokładny opis rozwiązywania zadania, 
problemu.
15. Jednostka pojemności.
16. 24 godziny.
18. Okręgi, które mają wspólny środek.
21. Prosta, która ma dokładnie jeden punkt wspólny 
z okręgiem.
22. Ma dwa końce.
23. Dział geometrii zajmujący się badaniem 
własności figur płaskich.
25. Umowny znak służący do zapisywania liczb.
26. Występuje w rozwinięciu dziesiętnym 
nieskończonym ułamka zwykłego.
27. Zbiór, do którego nie należy żaden element.

Pionowo:
1. Jedno z przekształceń geometrycznych.
2. Określasz go, zaokrąglając liczbę.
3. Jednostka długości (morska lub lądowa).
7. 60 sztuk.
8. Brutto minus netto.
11. Trzy miesiące.
12. Jeden z czworokątów.
17. Jeden z najwybitniejszych matematyków 
starożytności.
19. Może być procentowa lub jednostka długości.
20. Wypłata po odciągnięciu potrąceń.
23. Najsłynniejsza liczba niewymierna.
24. Jednostka pola powierzchni.

Źródło: www.zss-prymusowa-wola.scholaris.pl

Należy wypisać wszystkie literki z żółtych pól i 
uporządkować je tak, aby utworzyły rozwiązanie - 
hasło. Rozwiązanie świątecznej krzyżówki prosimy 
nadsyłać w terminie do 16 stycznia 2010 roku na 
adres Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego, Urząd 
Miejski w Zawadzkiem, pokój 304. Nagrody 
niespodzianki czekają. 

Świąteczna krzyżówka
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Kolorowanki dla najmłodszych



Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa

Turniej Mikołajkowy karateków
W dwunastej edycji Mikołajkowego Klubowego 

Turnieju Karate, organizowanego przez Klub Karate 
Nidan, do rywalizacji przystąpiło 90 zawodników w 
wieku do 13 lat reprezentujących   sekcje Ozimek, 
Dobrodzień, Strzelce Opolskie i Zawadzkie. Turniej 
r o z p o c z ą ł  s i ę  l i c z n y m i  k o n k u r e n c j a m i  
sprawnościowymi i kata, a po ich zakończeniu 
wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście ustawili się 
do pamiątkowego zdjęcia. Zawodnicy oraz kibice z 
niecierpliwością czekali na moment dekoracji. Prezes 
klubu Zbigniew Sworeń z ogromną satysfakcją 

Turn ie j  w  tym roku  
wspieral i :  sp.  z o.o 
Technar z Rudy Śląskiej, 
sp. z o.o Zaw-Kom z 
Zawadzkiego i sp. z o.o 
Kolb z Kolonowskiego, za 
co w imieniu Klubu 
dziękujemy.

Za okazane wyrazy współczucia, wieńce i kwiaty 
oraz za liczny udział w uroczystościach 

pogrzebowych
ukochanej Mamy

śp. Heleny Swoboda
serdeczne podziękowania krewnym, przyjaciołom, 

delegacjom, sąsiadom i znajomym
składa córka z mężem

Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram  selektywnej zbiórki 
odpadów  komunalnych w miesiącu grudniu

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

18 grudnia
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poinformował zebranych, że obecnie klub 
znajduje się na 8 miejscu w kraju na 72 
sklasyfikowane kluby oraz że Bartłomiej Barański na 
odbywających się  Mistrzostwach Europy Shotokan 
zajął 5 miejsce w konkurencji kumite. W uznaniu za 
wywalczenie tytułów Mistrza i Wicemistrzów Polski 
oraz powołanie Bartłomieja do kadry Narodowej 
Zarząd Klubu i Burmistrz Zawadzkiego wręczyli 
nagrody specjalne  Bartłomiejowi Barańskiemu, 
Dariuszowi Sworeniowi i Mateuszowi Kaszubie. 
Wreszcie nadeszła chwila dekoracji zwycięzców w 
szesnastu konkurencjach. Najlepszym rozdano 

m e d a l e  i  n a g r o d y  
r z e c z o w e .  S t a r o s t a  
Strzelecki ufundował i 
wręczył  nagrodę dla 
najmłodszej zawodniczki 
turnieju, którą została 5 - 
letnia Kinga Bunkowska. 
Na zakończenie Św. 
M i k o ł a j  w s z y s t k i m  
uczestn ikom wręczy ł  
paczki ze słodyczami. 

„Pocieszając przyjaciela, nie mów nic, bo 
słowami i tak nic nie zdziałasz. Dziel z nim 

smutek w ciszy. Swoją obecnością wyrażasz 
wszystko, co chciałabyś mu powiedzieć.”

Koledze
Krzysztofowi Jerominkowi

wyrazy serdecznego współczucia i najszczersze 
kondolencje z powodu śmierci 

Ojca
składają

przyjaciele z lat szkolnych

W konkursie plastycznym, na wykonanie 
kartki lub ozdoby świątecznej o tematyce 
bożonarodzeniowej ogłoszonym przez 
Krajobrazy Zawadzkiego, mógł wziąć udział 
każdy. Termin nadsyłania zgłoszeń został 
ustalony na 8 grudnia br. Pomysły plastyków 

niejednokrotnie zadziwiły komisję. Wybór był 
niesamowicie trudny  relacjonuje Burmistrz 
Z a w a d z k i e g o  M a r i u s z  S t a c h o w s k i   
różnorodność technik oraz pomysłów jest wręcz 
imponująca. Wybór nie był łatwy. Ze względu na 
zróżnicowanie wiekowe wykonawców, komisja 

d o k o n a ł a  
w y b o r u  
n a j b a r d z i e j  
pomysłowych,  
kartek w trzech 
ka tegor iach :  
d z i e c i  
przedszkolne i 

uczniowie szkół podstawowych, młodzież 
gimnazjalna oraz młodzież ponadgimnazjalna i 
dorośli.  Komisja konkursowa wyłoniła trzy, jej 
zdaniem, najciekawsze prace. Zwycięzcami 
zostali: Kamil Chlebowski (PSP Zawadzkie), 
Nikol Gusdek (ZSG Żędowice) i Ewa Kulik. 
Przyznano również wyróżnienia dla Teresy 
Rzepczyk, Weroniki Gabrysch, Ani Kot, 
Szymona Winklera. Nagrodzonych oraz 
wyróżnionych zapraszamy po odbiór  
upominków do Redakcj i  Krajobrazów 
Zawadzkiego, Urząd Miejski w Zawadzkiem, 
pokój 304. Wszystkim serdecznie dziękujemy              
i gratulujemy.

N. Gusdek

E. Kulik K. Chlebowski



daleko od Zawadzkiego. Marzył, 
aby przenieść się do Opola. Udało 
się, ale w zamian musiał wyjechać na 
pierwszą misję. Przeniósł się do 
Opola, gdzie pracuje, żyje i wspólnie z 
ż o n ą  w y c h o w u j ą  c ó r e c z k ę .  
Opowiadał o swoich przeżyciach 
związanych z pobytem na misjach, o 
urokach wielu miejsc, które go 
urzekły, ale również o ciężkiej pracy 
lekarza chirurga ortopedy.

W piątkowy wieczór, 20 listopada w cyklu spotkań pn. „W blasku 
gwiazd” ,w świetlicy Liceum Ogólnokształcącym w Zawadzkiem 
odbyło się spotkanie z lekarzem polskich kontyngentów wojskowych 
w Libanie, Syrii oraz Iraku ppłk Markiem Żurkiem. Marek absolwent 
LO w Zawadzkiem, chociaż na stałe nie mieszka w Zawadzkiem,  
emocjonalnie jest z naszym miasteczkiem bardzo związany. Jako 
uczeń uwielbił grać w piłkę siatkową, fascynowała go również 
lekkoatletyka. Dlatego też jego wymarzonym kierunkiem studiów było 
wychowanie fizyczne. Niestety życie zweryfikowało jego plany i „trafił” 
do Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Studia, staż, służba 

W blasku gwiazd

Każdy z krajów ma swój własny tryb spędzania 
świąt, ich symbolikę i rytm przeżywania. Warto 
zapoznać się z kilkoma tradycjami, kultywowanymi w 
krajach naszych sąsiadów. 

U naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech 
przygotowania do świąt zaczynają się w okolicach 6 
grudnia- dniu św. Mikołaja, a dzieci dostają drobne 
upominki. W domach rozpoczyna się przystrajanie 
okien, drzwi. Do dekoracji wykorzystuje się specjalne 
lampiony oraz obrazki robione przez dzieci. 
Uroczystym momentem jest także pojawienie się w 
domu Adventskranz  wieńca adwentowego z 
czterema świecami symbolizującymi cztery niedziele 
Adwentu i piątą, którą zapala się w Boże Narodzenie. 

Na Ukrainie większość społeczeństwa to 
prawosławni. Według kalendarza Kościoła 
prawosławnego Boże Narodzenie przypada w 
styczniu. Podczas przygotowań do wieczerzy układa 
się snop siana w kącie izby, a na stole pojawiają się 
własnej roboty potrawy. Gospodyni przynosi chleb 
pieczony w starym piecu, kutię i gęsty sos grzybowy, 
rybę i nadziewane kartoflami i kaszą gryczaną 
gołąbki. Na deser podaje się ciasto i smażone w oleju 
postne pączki. Zanim jednak zasiądzie się do 
świątecznego stołu należy podzielić się cerkiewną 
bułeczką - prosforą. Prawosławne dzieci tego 
szczególnego wieczoru biegną do stodoły, gdzie 
szukają podarków. Cały okres świąt trwa do 19 
stycznia czyli Objawienia Pańskiego.

Najważniejszą i najbardziej duchowną tradycją, 
niezależnie o tego w jakim kraju się żyje, jest jednak 
ciepło i spokój panujące w świątecznej rodzinnej 
atmosferze. W tym czasie wszyscy ludzie, 
niezależnie od wieku, statusu a ni też relacji między 
sobą wyznają sobie rzeczy, których nie byli by w 
stanie wyznać w zwykłym normalnym dniu. Właśnie 
tak działa prawdziwa magia świąt Bożego 
Narodzenia, którego przesłanie niesie pokój ludziom 
dobrej woli.

Boże Narodzenie u sąsiadów

W sobotni, październikowy poranek nauczycielki 
ze wszystkich przedszkol i  naszej  gminy 
uczestniczyły w Kursie Pierwszej Pomocy 
organizowanym w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z 
oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem. Celem 
kursu było poznanie organizacji pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zajęcia prowadzone były przez 
dyplomowanego Ratownika Medycznego. Kurs 
składał się z części teoretycznej oraz z części 
praktycznej. Część praktyczna to kilkanaście 
ćwiczeń, które wykonywane były na manekinie. Dały 
one wszystkim okazję do zdobycia nowych 
wiadomości i umiejętności.

Kurs Pierwszej Pomocy

Dziś Andrzejki- szeptały między sobą, z 
wypiekami na twarzy, dziewczęta i chłopcy…
Przechodząc szkolnym korytarzem w PSP 
Zawadzkie, można było dowiedzieć się w czym w tym 
roku wypada pokazać się na wieczorze 
andrzejkowym, jakie przeboje będą 
królować. Nie zabrakło również ploteczek 
na temat szkolnych miłości. Chłopcy niby 
to z pobłażaniem spoglądali na koleżanki, 
ale ukradkiem również przygotowywali się 
do zabawy, którą przygotował Samorząd 
Uczniowski. Atrakcji było co niemiara! 
Starsi uczniowie z grupy wiekowej „Żacy” 
przygotowali dla swoich młodszych 
kolegów prawdziwy Salon Wróżb. 
Dzieciaki nie mogły się oderwać od 
stolików wytrawnych wróżbitów i wróżek, 
k tórzy w jednym mgnieniu oka 
odczytywali przyszłość- przepowiadali 
bogactwa, powodzenie, dobrą żonę ,czy 
męża…
Tajemniczości i malutkiego dreszczyku 
emocji podczas wróżenia dodawały 
wspaniałe przebrania, akcesoria w 
postaci kart i figur z lanego wosku oraz 
doskonała modulacja głosu młodych adeptów sztuki 
magicznej. Prawdziwym hitem imprezy była szkolna 
edycja konkursu „Mam talent”, podczas której 
uczes tn icy  zaskoczy l i  w idown ię  swo imi  
umiejętnościami tanecznymi i muzycznymi. Nie 
zabrakło szaleństw na parkiecie, świetnie bawiły się 

Andrzejkowe spotkanie

Uczniowie klas I - VI dziękują za organizację 
wspaniałych Andrzejek opiekunowi Samorządu 
Uczniowskiego  Jolancie Hadamik, opiekunowi grupy 
wiekowej I - III Grażynie Machelskiej, Zdzisławowi 
Andrzejewskiemu, wychowawcom klas, uczniom 
ZSZ z opiekunem  Agnieszką Miksa oraz rodzicom.

„Ze Śląskiem na Ty” to nazwa konkursu którego 
celem jest promocja wiedzy o swoim regionie, 
najbliższej okolicy i gwary śląskiej.  Konkurs ma 
formę pracy pisemnej, najczęściej w gwarze śląskiej 
używanej w swojej okolicy, na dowolny temat np.: 
legendy, podania, dzieje gminy i miejscowości, 
historia szkół, OSP, kościołów, kolei, sklepów, firm, 
historii i tradycji rodzinnych, tradycji rolniczych czy 
tradycyjnych wierzeń i zwyczajów. W tym roku wśród 
laureatów tego konkursu II miejsce zajęła Nikol 
Gusdek z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 
Żędowicach. W swojej pracy pisała o starych 
śpiewkach żędowickich. Wyróżnienie zdobyły 
również dwie inne uczennice tej szkoły: Agata Brol za 
pracę „Salon meblowy Kciuk-firma z tradycją” i 
Katarzyna Kusz za pracę „O swoim dziadku”. 
Sukcesy gimnazjalistek wynikają z kultywowania 
śląskich tradycji i gwary śląskiej w ZSG                            
w Żędowicach. Gratulujemy.

XVI Konkurs ,,Ze Śląskiem na ty” 

Z dniem 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie 
uchwała nr XXXIV/351/09 Rady Miejskiej w 
Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatków, zwolnień itd. 
Traci moc uchwała nr XXIII/181/08 Rady Miejskiej w 
Zawadzkiem z dnia 24 listopada 2008 roku, według 
której opłata od posiadania psa wynosiła w bieżącym 
roku 10,00 zł. Radni podjęli decyzję o likwidacji ww. 
opłaty w naszej gminie. Właściciele psów nie będą 
musieli już pamiętać o uiszczaniu tej należności w 
kasie urzędu.

Nie płacimy za psa

12

Laureaci klas I - III

maluchy i starsze dzieciaki. Nastrój udzielił się 
również zazwyczaj statecznym nauczycielom, którzy 
ochoczo podrygiwali wraz ze swoimi wychowankami. 
Patrząc na roześmiane buzie, można stwierdzić, że 
tegoroczne Andrzejki należały do bardzo udanych.
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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

Termin Nazwa imprezy Miejsce

styczeń - marzec Wyprawy narciarsko - saneczkarskie Beskid Śląski

15 styczeń Kolonowskie - Zawadzkie

Zawadzkie - Kolonowskie

13 luty

27 marzec Wiosenna wyprawa „Szczeliniec Wielki - 2010” 

17 kwiecień IX Wiosenny Rajd Kolarski „Ścieżkami Gmin 
Doliny Małej Panwi  2010”

8 maj XXIX Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa
 „ REGOLOWIEC 2010 

29 maj
Rajd Młodzieży Szkolnej „G. Opawskie 2010„

z ok. Dnia Dziecka 

6 czerwiec
 „Rajd Rododendrona - Zamek Kąty - Malepartus 2010” 

Rajd kolarski i spływ kajakowy

12 czerwiec

lipiec

8 - 11 lipiec

25 lipiec

lipiec/sierpień

12 - 15 sierpień

11 wrzesień

17 - 19 wrzesień

Rajd Rowerowy „Rajd Rodzinny 2010”

Rajd na Orientację 2010

Wycieczka turystyki kwalifikowanej „Tatry2010”

II Wyprawa rowerowa   
„ Szlakiem Stawów  Doliny Małej Panwi - 2010”

Wyprawa szlakiem Gór Stołowych „Błędne Skały 2010” 

Zlot Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny 2010”

Wyprawa szkoleniowa      

Kąty - Zawadzkie

Góry Stołowe

Zawadzkie /Regolowiec/

Pokrzywna

Zamek Kąty

Zawadzkie

Zakopane

Gmina Zawadzkie

K. Kłodzka / Kudowa

Słowacja, Słoweński Raj

Góra Św. Anny

Do uzgodnienia

Spotkanie Noworoczne - Wystawa pokonkursowa FOTO-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 „ Dolina Małej Panwi „w Barwach Jesieni

15 styczeń Konkurs FOTO- SKKT 
pt. „Imprezy  Oddziału i Własne w Obiektywie”

Rajd „ Zamek Kąty 2010 „ zimowa impreza plenerowa

Zawadzkie - Kolonowskie

Zawadzkie

Wyprawa górska  „Sloweński Raj  2010” / Słowacja /

X Rowerowy Rajd Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi  „ Jesień 2010” Zawadzkie - Kolonowskie9 październik

27 listopad Rajd Andrzejkowy „Andrzejki 2010” Zawadzkie - Kolonowskie

11 grudzień VIII Festiwal Piosenki Turystycznej  Oddziału  PTTK Zawadzkie - Kolonowskie

Finał Konkursu Fotograficznego  „ Doliny Małej Panwi” Zawadzkie - Kolonowskiegrudzień

Konkurs 
dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zawadzkiego ogłosił otwarty konkurs 
ofert na realizację  w roku 2010 zadań publicznych. 
Konkurs ogłoszony zostaje na realizację zadań z 
zakresu:
a)  kultury fizycznej i sportu.
Wspieranie powszechnych zajęć sportowych  w 
zakresie:
- organizacji sportu w zakresie piłki nożnej na 
terenach wiejskich  kwota dotacji   22.000 zł
- organizacji sportu w zakresie piłki nożnej na 
terenach miejskich  kwota dotacji   40.000 zł 
- organizacji sportu w zakresie piłki ręcznej  
kwota dotacji   80.000zł 
- organizacji sportu w zakresie tenisa stołowego  
kwota dotacji  30.000 zł 
- organizacji sportu w zakresie karate kwota 
dotacji  36.000 zł 

b) pomocy społecznej - kwota dotacji 130.000 zł 
c) turystyki - kwota dotacji 8.000 zł
d) kultury i sztuki - kwota dotacji  23.000 zł.
e) profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych  - kwota dotacji 15.000 zł
Wszelkie informacje wraz z drukami zamieszczone 
są na stronie internetowej www.zawadzkie.pl z 
zakładce „organizacje pozarządowe” lub można je 
uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego, 
Promocji i Zamówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem, pokój nr 304.

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży kwota 2.000 zł

Kalendarz imprez organizowanych w 2010 roku 
przez Oddział Zakładowy PTTK “Huta Andrzej” Zawadzkie



Konkursy plastyczne dla dzieci i ich rodziców na 
stałe weszły do  kalendarza imprez Publicznego 
Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w 
Zawadzkiem i zaliczane mogą być do tradycji 
przedszkola. Różnią się od siebie tematyką, zawsze 
jednak, ma to być działanie wykonane wspólnie: 
dziecko - rodzic. W tym roku temat konkursu brzmiał: 
"Zawadzkie miejscowość w której mieszkam". 
Zadaniem rodziców było zrobienie dziecku zdjęcia 
na tle pejzażu naszego miasteczka, a następnie 
wykonanie wspólnie  ze swoją pociechą ramki do 
tego zdjęcia wykorzystując różnorodny materiał 
plastyczny i przyrodniczy. Do jury konkursu wpłynęły 
44 prace i ozdabiały hol przedszkola w miesiącu 
październiku.
20 listopada nadszedł kulminacyjny moment czyli 
rozstrzygnięcie konkursu. Jury konkursu 
postanowiło wyróżnić prace, które były zgodne z 
tematem konkursu i ukazywały piękno naszej 
miejscowości. Oczywiście autorzy wszystkich prac 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki w 
postaci książek. Uroczystość wręczania odbyła się w 
obecności wszystkich przedszkolaków i rodziców, 
którzy przyszli na tę uroczystość. Wyróżnione w 
konkursie prace zostaną umieszczone na wystawie 
w Urzędzie Miejskim naszej miejscowości. A oto  
laureaci, oczywiście wszyscy z rodzicami:

Wyróżnienie
Alina Saternus, Kacper Kłaptocz, Łukasz 
Woyciechowski, Kacper Kaczka, Adam Kaczka, 
Szymon Łyżwa, Mateusz Imiełowski, Kamila 
Ibrom,  Pola Chrapla,  Dominik Pietrek, Kamil 
Nawrot, Dagmara Pawelec,  Arkadiusz 
Skorzycki,  Dominik Musiel, Zuzanna Mazurek, 
Mateusz Glanc, Natalia Mrohs, Maja Sterna 

Kategoria: Kreatywność 
Nela Ochlust, Jakub Rudzik 

Kategoria : Przyroda naszej okolicy
Piotr Ludwig, Wiktoria Bobek 

Kategoria : Za udział w konkursie
Paulina Drzewiecka, Maciej Klimas, Aleksandra 
Andrecka Patryk Kusz, Paulina Wyrwach, 

Zawadzkie miejscowość 
w której mieszkam 

Marcel Drzewiecki, Kacper Skorupa, Karolina 
Skorupa, Natalia Herisz, Piotr Wiśniewski, 
Weronika Hajdas, Dominik Żyłka, Marta Lopes 
Jorge, Martyna Molenda, Nikola Zaremba, 
Agnieszka Sowa, Piotr Skrobisz, Wiktoria 
Hanuszewicz, Nikola Wiśniewska, Maciej 
Wiench, Michał Wiench.
Wszystkim autorom prac gratulujemy, nauczycielom 
pomysłowości i zachęcamy do rodzinnych spacerów 
po naszej pięknej okolicy.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Siedlisko” w Zawadzkiem 
powstało w 2006 roku. Siedlisko podejmuje szereg 
działań zmierzających do poprawy jakości 
funkcjonowania osób trwale obarczonych 
kalectwem. Nasi podopieczni to głównie mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej, często osieroceni i 
pozbawieni kontaktów rodzinnych. Działania 
Stowarzyszenia mają na celu: przeciwdziałanie 
w y k l u c z e n i u  s p o ł e c z n e m u ,  w d r a ż a n i e  
innowacyjnych metod rehabilitacji i terapii, pomoc w 
procesie leczenia i rehabilitacji osób przewlekle 
chorych, stworzenie warunków do podjęcia godnej i 
satysfakcjonującej pracy oraz zadowalającej jakości 
życia w otwartym społeczeństwie.

Podjęliśmy szereg działań, które pozytywnie 
wp ł ynę ł y  na   f unkc jonowan ie  naszych  
wychowanków. Aktualnie realizujemy projekt „Zwykli 
(nie) zwykli”. Powyższa inicjatywa, obejmuje swym 
zasięgiem województwo opolskie, a jego celem jest 
popularyzacja wśród społeczeństwa zasadniczych 
problemów niepełnosprawności intelektualnej. 
Przygotowujemy kalendarz na rok 2010, którego 
głównymi bohaterami będą osoby znane i zasłużone 
dla województwa opolskiego oraz osoby 
niepełnosprawne intelektualnie (podopieczni 
Stowarzyszenia „Siedlisko”). Poprzez emisję 
kalendarza chcemy pokazać oczywiste potrzeby, 
marzenia i oczekiwania niepełnosprawnych. Tak jak 
ludzie zdrowi osoby naznaczone kalectwem chcą 
pracować, kochać i żyć samodzielnie. Wychodząc 
temu naprzeciw poza opisanym wyżej działaniem 
opracowaliśmy projekt Zakładu Aktywności 
Zawodowej, w którym niepełnosprawni znaleźliby 
miejsce zatrudnienia, rehabilitacji oraz docelowo 
m i e j s c e  s a m o d z i e l n e g o  z a m i e s z k a n i a .  
Przedsięwzięcie wymaga szeregu nakładów o 
charakterze finansowym, promocyjnym. Niezbędnie 
potrzebujemy wsparcia i akceptacji wśród 
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. Naszą ideą jest 
pozyskanie jak największej liczby osób wrażliwych, 
wpływowych i nieobojętnych na niepełnosprawność.
Kupując kalendarz „Zwykli (nie) zwykli” 
pomożecie tym, którzy prosić  o pomoc nie 
potrafią.
                                             Stowarzyszenie „Siedlisko”

Zwykli (nie) zwykli

Doktorowi Jerzemu Trybule, ordynatorowi Szpitala 
św. Rocha w Ozimku, serdeczne podziękowania za 
błyskawiczną pomoc i diagnozę ratującą zdrowie.

Ryszard Brolik

Serdeczne podziękowania ordynatorowi Oddziału 
Wewnętrznego Szpitala św. Rocha w Ozimku, 
doktorowi Jerzemu Trybule oraz całemu personelowi 
tego oddziału za opiekę nad mamą śp. Heleną 
Swoboda

składa
córka z mężem

W ostatnią sobotę l istopada, dziewięć 
dwuosobowych drużyn stanęło do rywalizacji o 
Puchar Burmistrza Zawadzkiego w  Turnieju Piłki 
Stołowej „Piłkarzyki Zawadzkie Cup 2009”.  Emocji 
nie brakowało. Pojedynki miedzy drużynami były 
wyjątkowo zacięte - trwały niemalże do "ostatniej 
piłki", a skład turniejowy urozmaicony był kobiecą 
drużyną w składzie Dorota i Ania. Po ciężkich 
rozgrywkach grupowych trzecie miejsce padło łupem 
drużyny o ciekawe brzmiącej nazwie „Plakonie” w 
składzie Pyttel Dawid, Prochowa Patryk. Po 
zaciętym finale drugie miejsce przypadło  drużynie 
„Ognisko Środowiskowe przy Parafii Św. Rodziny w 

Piłkarzyki Cup 2009

Naprawa sprzętu AGD  
lodówek, pralek, zmywarek

tel. 034 356 42 31
    696116102
    662334581
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Zawadzkiem” w składzie Pałkowski Krzysztof, 
Pałkowski Michał, natomiast pierwsze miejsce 
zajęła drużyna  Płomieni” w składzie Guzy Łukasz, 
Guzy Piotr. Drużyny, które znalazły się na podium  
jako nagrody otrzymały  puchary i dyplomy, które 
zwycięzcom wręczył Burmistrz Zawadzkiego Mariusz 
Stachowski oraz Zastępca Burmistrza Zawadzkiego 
Janusz Szampera. Każdy z uczestników otrzymał 
upominek oraz ciepły posiłek. 
To pierwszy taki turniej. Miejmy nadzieję, że kolejny 
cieszyć się będzie większą popularnością. Do 
spotkania już w przyszłym roku.



15

Przy pięknej jesiennej pogodzie w sobotę 28 
listopada odbył się tradycyjny Rajd Kolarski 
„Andrzejki 2009” organizowany przez Oddział 
Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem. W 
tegorocznej imprezie brało udział ponad 60 turystów. 
Najliczniejsza grupa turystów - kolarzy pokonała 
trasę z Zawadzkiego szlakiem przystani kajakowych, 
grupa ze Strzelec Opolskich dotarła na metę trasą 
przez Leśnictwo Jaźwin, a pozostali uczestnicy  
dotarli na metę przy Zameczku Kąty (DPS) 
wybranymi przez siebie trasami. Atrakcją 
tegorocznego spotkania turystów była możliwość 
zwiedzenia zabytkowej stodoły (Leśnej Izby 
Edukacyjno  Turystycznej) w Leśnictwie Dębie oraz 
prelekcja i pokaz multimedialny zdjęć z pobytu w 
Norwegii, przygotowany przez  Edwarda Dziedzica. 

Rajd Andrzejkowy

Rogale św. Marcina 
Imieniny świętego Marcina obchodzono również 

w kościele pw. św. Rodziny w Zawadzkiem. Na tych 
imieninach nie mogło zabraknąć tradycyjnego 
świętomarcińskiego przysmaku, jakim są rogaliki. 

Święta za pasem
W Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Kielczy 

odbył się świąteczny kiermasz, na który przybyły całe 
kielczańskie rodziny. Uczniowie zaprezentowali 
kolędy, wiersze, opowiedzieli o zwyczajach Bożego 
Narodzenia: dzieleniu się opłatkiem, ubieraniu 
choinki, kładzeniu sianka pod obrus. Świętom tym 
towarzyszą też przesądy, wierzenia: sądzono, że 
podczas wigilijnej nocy zwierzęta mówią, że z tej 
strony, z której zaszczeka pies do panien przybędzie 
kawaler; jeśli na niebie zaświecą gwiazdy, kury będą 
dobrze nieść, a jeśli niebo zachmurzy się, krowy 
dadzą dużo mleka. Uśmiech na twarzach 
odwiedzających wywołało przedstawienie „Stare 
bombki i nowa”. Na koniec młodzi aktorzy 
przypomnieli, że w czasie świąt Bożego Narodzenia 
najważniejsze są nie prezenty, a miłość i zgoda. 
Złożono też życzenia w różnych językach. A jako, że 
święta za pasem na kiermaszu można było zakupić 
stroiki, kartki, a także skosztować słodkie co nieco. 

                                                                                                                                                   
IZA

W naszej gminie ostatnio jest o nim głośno, budzi 
wiele kontrowersji i komentarzy. Chodzi o temat 
dwujęzycznych tablic miejscowości, w języku polskim 
i niemieckim, co dla niektórych nie jest już takie 
oczywiste. O co chodzi z tablicami i dlaczego się 
pojawiają? Nie pojawiają się tak sobie, wg ustawy o 
mniejszościach narodowych, tam gdzie mniejszość 
niemiecka stanowi powyżej 20% mieszkańców, to 
można postawić takie tablice. Jeżeli wśród ogółu 
mieszkańców danej gminy, tych, którzy deklarują 
przynależność do mniejszości narodowej, jest mniej 
niż 20%, procedura jest bardziej skomplikowana. 
Muszą być przeprowadzone konsultacje społeczne, 
których zasady określa Rada Miejska. Po wpłynięciu 
wniosku do Rady o ustawienie dwujęzycznych tablic i 
spełnieniu procedur, radni określają, w jaki sposób 
konsultacje przeprowadzane będą wśród 
mieszkańców. To mieszkańcy zadecydują o 

ustawieniu bądź nie dwujęzycznych tablic. Jeżeli 
ponad 50 % mieszkańców uczestniczących w 
konsultacjach wypowie się na „tak”, wtedy 
odpowiedni wniosek skierowany zostaje do Komisji 
Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych o 
wyrażenie opinii dot. nazwy. Kolejnym etapem w 
razie wydania pozytywnej opinii jest wniosek do 
wojewody, a za jego pośrednictwem do Ministra 
Spraw Wewnętrznych o wpisanie do rejestru gmin, na 
których obszarze używane są nazwy w języku 
mniejszości. Ten wpis upoważnia do postawienia 
dwujęzycznych tablic. Czy dwujęzyczne tablice nazw 
miejscowości mają powstać, czy też nie będzie 
zależało od Państwa. Wypowiedz się już teraz...

Dwujęzyczne nazwy

ANKIETA
Czy w gminie Zawadzkie wszystkie miejscowości 
powinny mieć nazwy dwujęzyczne?

Postaw znak „x” we właściwej kratce. 
Kupony prosimy wrzucać do urny, która ustawiona 
jest na parterze Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem        
w terminie do 15 stycznia 2010 roku.

Zawadzkie

Żędowice

Kielcza

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

B i e s i a d ę  p r z y  
ognisku rozpoczął brat 
Paweł Siennicki, który 
zapoznał uczestników 
ra jdu  z  dz ie j am i  
m y ś l i w s k i e g o  
zameczku „ Kąty „ z 
1856r., w którego 
gościnnych progach 
bawiliśmy. Szybko i 
miło upływał czas przy 
wspólnym śpiewie 
starych, rajdowych 
piosenek.

Powstaniu rogala towarzyszy 
legenda: Dawno, dawno temu wyśnił go 
jeden z poznańskich piekarzy. Ujrzał on 
we śnie świętego Marcina jadącego na 

koniu, podniósł zgubioną 
przez jego konia podkowę i 
postanowił, że będzie piekł 
ciasto w takim kształcie. 
Rogaliki upiekły członkinie  
Przyparafialnego Zespołu 
Caritas. Przez 6 godzin, 20 
osób zmagało się, aby 
upiec ponad 500 rogalików. 
Panie wykorzystały do 
tego: 10 kg mąki, 40 jajek, 5 
litrów mleka, 1 kg drożdzy, 2 
kg masła i 5 kg marmolady. 
Zimno nie zniechęciło 
dzieci do uczestnictwa w 
obchodach tego święta. Z 
lampionami przybyły do kościoła, aby 
wspólnie pomodlić się, pośpiewać i 
obejrzeć scenkę poświęconą św. 

przygotowaną przez uczestników Ogniska 
Środowiskowego w Zawadzkiem. A na zakończenie 
wszyscy delektowali się wspaniałymi rogalikami.



Kącik kucharski
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Rady babuni

gdzie góra, gdzie dół

Zapraszamy po nagrody

Iluzja optyczna

Zwyciężczynią konkursu - sudoku (KZ 9/125) 
została Pani Beata Foks zam. w Zawadzkiem. Po 
odbiór nagrody zapraszamy do redakcji Krajobrazów 
Zawadzkiego w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, 
pokój nr 304. Gratulujemy.

Aby na zupie nie utworzył się kożuch, na jej 
wierzchu połóż kilka wiórków masła.

.......................................
Obrany czosnek nie wyschnie, jeżeli przechowamy 
go w oliwie, oliwę można wykorzystać do sałatek.

.......................................
Odmienisz smak kotletów mielonych, jeśli masę 
mięsną wzbogacisz startym serem.

.......................................
Żeby pieczeń się nie obkurczyła, przed włożeniem 
do piekarnika zanurz ją na kilka sekund we wrzątku. 

.......................................
Blaszki do pieczenia ciasta, które mają ślady rdzy, 
należy posypać grubą solą kuchenną i po 10-15 
min. pocierać kawałkiem skórki od słoniny. Rdza 
zniknie, a blaszki należy dokładnie umyć i starannie 
wysuszyć, aby uniknąć w przyszłości nowego 
zardzewienia.

Rzeka czy drzewo?

- Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych 
rodziców?
- Cicha noc.

.......................................
Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana: 
- Panie prezesie, zima przyszła! 
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła 
jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to 
umówisz ją na konkretną godzinę.

.......................................
Co to jest: duże, czerwone i jak wchodzi, to aż miło?
- Święty Mikołaj!

.......................................
Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi 
podenerwowany niedźwiedź. To złamie choinkę, to 
kopnie w drzewo, to pogoni wilka - ogólnie - mocno 
wściekły! Chodzi i gada:
- Po co piłem tę kawę we wrześniu...

.......................................
- Jak nazywa się żona św. Mikołaja?
- Merry Christmas.

Dobiega końca nasz konkurs pod hasłem 
„Wytnij i zachowaj”. Przypominamy, że 
każdy numer gazety wydanej w roku 2009 
zawierał kupon konkursowy. Grudniowy 
numer naszego miesięcznika zawiera 
ostatni „10” kupon konkursowy. Zebranie 
wszystkich kuponów i dostarczenie ich do 

Redakcji Krajobrazów, Urząd Miejski w Zawadzkiem, pokój 
304 wraz z danymi teleadresowymi daje szansę 
wylosowania jednej z głównych nagród w postaci drobnego 
sprzętu AGD. Na kupony czekamy do 16 stycznia 2010 r.

Warto czytać Krajobrazy

Makówki śląskie
• 1 kg maku mielonego 
• 1 kostka masła 
• 1 kg bakalii:orzechy /migdały/rodzynki/figi/ daktyle 
• 1 szklanka miodu •cukier waniliowy 
• cukier (ile kto lubi) 
• chałka drożdżowa 
• mleko

Zmielony mak w dużym garnku zalać wrzącym 
mlekiem, tak by był zakryty, dodać pokrojone bakalie, 
masło, miód, cukier, cukier waniliowy mieszać i na 
małym ogniu; "pyrkać" około 30-40 min - uważać 
żeby nie przypalić!! Słodzić tyle, ile lubimy!! Chałkę 
pokroić w cienkie plastry. Gdy masa makowa będzie 
miała konsystencję bardzo gęstej śmietany - 
wyłączyć. Nakładać do ceramicznych misek warstwy: 
mak - chałka, na górze mak. Posypać kokosem albo 
płatkami migdałów. Można robić z mniejszej porcji! 

• 1/2 kg suszonych śliwek 
• 2 łyżki masła 
• 2 łyżki mąki 
• kawałek czerstwego piernika
• cukier, cynamon, sól do smaku, garść rodzynek

Śliwki namoczyć poprzedniego dnia w 2 litrach 
przegotowanej i ostudzonej wody. Następnego dnia 
gotować je w tej samej wodzie na małym ogniu tak 
długo, aż się rozgotują. Przetrzeć przez sito, żeby 
odeszły pestki. Z masła i mąki zrobić ciemną 
zasmażkę (masło musi być brunatne). Śliwkową 
moczkę zagęścić zasmażką. Piernik utrzeć na tarce 
(najczęściej zostawia się kawałek piernika z 
poprzedniej Wigilii), dodać do zupy. Jeśli za gęsta, 
dodać kompotu śliwkowego, doprawić cukrem, 
cynamonem i odrobiną soli. Kto ma, może dodać 
rodzynek, taka moczka będzie jeszcze lepsza.

Moczka śliwkowa

Pierniczki
• 200 g masła 
• 200 g cukru 
• 2 jaja 
• 1/2 szklanki płynnego miodu 
• 1 łyżeczka esencji waniliowej 
• utarta skórka z cytryny 
• 500-700 g mąki 
• 1.5 łyżeczki proszku do pieczenia 
• 2 łyżki przyprawy do pierników 
• 1 łyżeczka mielonego imbiru 

Masło z cukrem ubić dokładnie mikserem. Dodać 
jaja, miód, wanilię i skórkę cytrynową. Wymieszać 
mąkę z proszkiem do pieczenia i przyprawami. 
Dodać do masy maślanej i szybko wymieszać, aż 
składniki się połączą. Włożyć ciasto do lodówki na 
godzinę (można zostawić na noc). Kiedy stwardnieje, 
podzielić na cztery części i rozwałkować placki 
grubości 3 mm. Wyciąć foremką ciastka i ułożyć na 
blasze, na natłuszczonym pergaminie. Wstawić do 
piekarnika o temp. 180 st. C, piec 15 minut, aż się 
zrumienią. Ostudzić, dekorować lukrem i wieszać na 
choince. 

Bożonarodzeniowe przysłowia
Adam i Ewa pokazuje, jaki styczeń i luty po nich 
następuje.

Gdy się Chrystus przed pełnią rodzi, w następny rok 
urodzaj dogodzi.

Mroźne gody, wczesne wody, a jak słota, późna błota.

Jak na Wigilię z dachu ciecze, zima długo się 
przewlecze.

Kiedy Gody mróz zaczyna, na Wielkanoc chlapanina.

Swoistym prezentem pamięci związanym z 
uroczystością Bożego Narodzenia jest bardzo 
popularny na całym świecie zwyczaj wysyłania do 
k r e w n y c h ,  p r z y j a c i ó ł  c z y  z n a j o m y c h  
oko l i cznośc iowych  kar tek  z  życzen iami  
świątecznymi. Kartki świąteczne znane są niemalże 
w każdym zakątku naszego globu, a ich coroczna 
produkcja liczona jest w miliardy sztuk. Jednak wielu 
młodych ludzi coraz częściej zwyczaj wysyłania 
kartek zastępuje pocztą elektroniczną czy SMS-ami. 
Oto kilka króciutkich życzeń, z których każdy z nas 
może skorzystać

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie Święty 
Mikołaj przyjdzie do Ciebie, razem wspomnicie 
dawne czasy, popróbujecie świąteczne frykasy, 
potem odleci i skryje Go mrok, lecz Ty się nie martw - 
wróci za rok.

Gdy gwiazdka wigilię zaczyna, do stołu siada rodzina. 
Ja jestem daleko stad, lecz życzę Wesołych Świat!

Jak bombka na choince i gwiazda na niebie tak Bóg 
miłosierny zjawia się u Ciebie i daje Ci spokój, radość 
i wiarę w te Święta radosne, hojne i wspaniale.

Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, 
jak ten jeden wigilijny wieczór. Aby Wasze twarze i 
twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał 
uśmiech, a gwiazda Betlejemska prowadziła Was ku 
dobremu.

Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli, gdy Stary Rok w 
Nowy się zamieni, przyjmij gorące me życzenia, 
niech się Ci spełnią wszystkie marzenia.

Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o 
bliskich, niech pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj 
nas wszystkich.

Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny 
światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, 
radości w smutku dzięki ludzkiej miłości i nadziei na 
lepsze jutro w chwilach niepokoju.

Świąteczne życzenia




