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W sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH GODÓW.

ZŁOTE  I  DIAMENTOWE  GODY  -  SPOTKANIE  JUBILATÓWZŁOTE  I  DIAMENTOWE  GODY  -  SPOTKANIE  JUBILATÓW

     Kolejny, już trzeci w tym roku koncert z cyklu „Cztery Pory Roku” pod 
nazwą „Letnie Barwy Baroku” stał się muzycznym i emocjonalnym 
przeżyciem. 

Dożynki GminneDożynki Gminne

Danka wicemistrzynią PolskiDanka wicemistrzynią Polski

     W pierwszy weekend września za sprawą Dożynek Gminnych oczy 
naszej gminy skierowane były w stronę Kielczy. Tegorocznymi 
Starostami byli Państwo Helena i Henryk Światałowie.

     W 86.Mistrzostwach Polski Seniorów w Bielsku-Białej Danuta Plewnia 
mieszkanka Zawadzkiego zdobyła srebrny medal. Wywiad z naszą 
mistrzynią na stronie 13.

Letnie Barwy BarokuLetnie Barwy Baroku

Oceniamy strategię turystyki.

Więcej na stronie nr 2

Oceniamy strategię turystyki.

Więcej na stronie nr 2



Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram selektywnej zbiórki 

odpadów  komunalnych w miesiącu wrześniu

Zbiórka odpadów termin
zbiórka odpadów segregowanych i 
g r o m a d z o n y c h  s e l e k t y w n i e  
(makulatura, szkło białe i kolorowe, 
t w o r z y w a  s z t . )  w  w o r k a c h  
dostarczanych bezpośrednio na 
posesje  w zabudowie jednorodzinnej

17 września

W życiu podejmujemy wiele ważnych decyzji, z 
całą powieścią te dotyczące naszej przyszłości są 
jednymi z najistotniejszych. Dylematem przed jakim 
stajemy co 4 lata i ważną decyzją dotyczącą dalszego 
życia jest wybór tych, którzy będą nas reprezentować 
na wyższych szczeblach państwa. Mowa oczywiście 
o wójtach i radnych naszych gmin, prezydentach lub 
burmistrzach miast, w których mieszkamy, a także 
władzach wyższych szczebli samorządów 
terytorialnych. Osoby te wybierane są na stanowiska 
drogą wyborów samorządowych poprzez 
powszechne, a zarazem tajne głosowanie. Wybory 
samorządowe dotyczą bezpośrednio osób i będą 
bezpośrednio wpływać na miejsce życia każdego z 
nas, bo dotyczą tych, którzy kształtują władzę, z  
którą się spotykamy. Za kilka dni ogłoszona zostanie 
data wyborów samorządowych, które odbędą się 
jesienią tego roku.  12 listopada kończy się kadencja 
dotychczasowych władz. Wszystko w naszych 
rękach.

Wybory samorządowe

Mieszkańcy chcący wymienić karnety z drukami w 
książeczkach RUM, mogą zgłosić się w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem i tam złożyć 
upoważnienie do wymiany ( bez zostawiania „starej” 
książeczki). Upoważniony pracownik dopełni 
wszelkich formalności i nowo wydany dokument 
również odebrać będzie można w OPS.

Książeczki RUM 

Już po raz 14. odbędzie się 
Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Mała 
Panew 2010”. Organizatorem imprezy 
jest Gliwicki Klub Kajakowy „Wiking”, 

który serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków 
kajakarstwa. Spływ odbędzie się w dniach 10-12 
września br. na trasie Krupski Młyn-Zawadzkie-
Fosowskie. Bazą spływu jest Krupski Młyn. 
Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i drużynowe 
przyjmowane są w siedzibie Klubu w Gliwicach przy 
ulicy Zabrskiej 41 lub telefonicznie pod numerem 032 
23 18 432 lub 601563841. Wpisowe od uczestnika 
dorosłego wynosi 30 zł, 25 zł opłaca młodzież 
szkolna, 40 zł osoby towarzyszące. Istnieje 
możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu, 
jednakże ilość jest ograniczona. Nagrodą główną za 
1 miejsce w klasyfikacji drużynowej jest kajak, 
ponadto organizatorzy oferują wiele pucharów, 
medali oraz nagród niespodzianek.

Kajakiem po Małej Panwi

Jesień z PTTK
Termin Nazwa imprezy

18 września

9 października

Zlot Młodzieży Szkolnej 
„Góra Św. Anny 2010”

X Rowerowy Rajd Ścieżkami Gmin 
Doliny Małej Panwi „Jesień 2010” 

Ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja Rady 
Miejskiej odbyła się w dniu 28 czerwca 2010 r. 
Porządek obrad Sesji obejmował miedzy innymi 
przyjęcie uchwał w sprawie: zmian w budżecie gminy, 
zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na 
raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadający w Gminie Zawadzkie i 
jej jednostkom podległym, zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 
I półrocze, rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Zawadzkiego, rozpatrzenia skargi na 
działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem, wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na 
p o p r a w ę  w a r u n k ó w  z a g o s p o d a r o w a n i a  
nieruchomości przyległej oraz wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 
200.000 zł. Jednym z punktów obrad była również 
i n fo rmac ja  o  s tan ie  bazy  rek reacy jno -
wypoczynkowej pod kątem wakacji oraz informacja 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o realizacji 
pomocy poszkodowanym w powodzi. Do Komisji 
Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski do 
realizacji: 
1. Radny Józef Romberg  wniosek do Burmistrza o 
wystąpienie do Wojewody Opolskiego o uznanie 
Gminy Zawadzkie jako gminę o statusie 
popowodziowej. Powyższy wniosek argumentowany 
jest tym,  iż jako samorząd lokalny nie jesteśmy w 
stanie ze środków, które otrzymaliśmy na usunięcie 
skutków powodzi, odtworzyć naruszonej i 
zniszczonej infrastruktury hydrologicznej w naszej 
gminie. Istnieje jednak możliwość pozyskania 
środków finansowych z innych źródeł, nawet Unii 
Europejskiej, pod warunkiem, że dana gmina jest tzw. 
gminą popowodziową (10 głosów „za”).
2. Wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  
stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia 
sprzec iwu wobec odwołan ia  Kaz imierza 
Łukawieckiego

3. Wnioski radnego Joachima Szulca:
- przygotować terminarz i plan operacyjno-techniczny 
budowy wałów przeciwpowodziowych i innych 
odpowiednich urządzeń hydrotechnicznych na 
terenie gminy, oraz przygotować program 
konserwacji w/w obiektów. Termin wykonania  do 

końca września br. (10 głosów „za”).
-  wn iosek  o  wszczęc ie  p rocedury  
p rzeksz ta łcen ia  uży tkowan ia  domu 
katechetycznego w Żędowicach wg wniosku 
proboszcza (10 głosów „za”).
Do Komisji wpłynęły również zapytania 
mieszkańca Zawadzkiego Józefa Reichel 
dotyczące powodzi, która miała miejsce w 
maju br. Na sesji Rady Miejskiej obecny był 
Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc 
oraz Zastępca Burmistrza Maria Feliniak, 
którzy przekazali informację na temat pomocy 
finansowej i rzeczowej zorganizowanej z 
inicjatywy Gminy Strzelce Opolskie dla 
poszkodowanych w wyniku powodzi w Gminie 
Zawadzkie. I tak: uchwałą Rady Miejskiej w 
Strzelcach Opolskich przekazano pomoc 
finansową dla Gminy Zawadzkie w wysokości 

30.000 zł. W trakcie obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej 
zorganizowano zbiórkę publiczną na rzecz 
poszkodowanych w wyniku powodzi w województwie 
opolskich. Sumę zebranych datków Komitet 
Organizacyjny przekazał jako darowiznę dla Gminy 

Zawadzkie  kwota 26.000 zł. Firma DSO sp. z o.o. 
przekazała dla poszkodowanych panele podłogowe 

2w ilości 3 tys. m  - 10.883 szt., firma Mc Bride z 
siedzibą w Strzelcach Opolskich przekazała środki 
czystości w ilości 7 ton, natomiast Górażdże S.A. 
przekaże do 100 ton cementu na indywidualne 
zlecenie Burmistrza Zawadzkiego.  Po miesięcznej, 
wakacyjnej przerwie kolejna sesja tej kadencji odbyła 
się w dniu 30 sierpnia 2010 r. Program sesji zawierał 
tematy związane z przedstawieniem informacji o 
wyniku finansowym Spółki ZAW-KOM, stopniem 
realizacji inwestycji kanalizacji w gminie Zawadzkie 

oraz funkcjonowaniem szkół i przedszkoli w nowym 
roku szkolnym. Podjęto uchwały: w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2010 r., zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 
2009 r., w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod 
nazwą Program aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób nieaktywnych zawodowo „Lepszy start” w 
Gminie Zawadzkie w ramach priorytetu VII, Działanie 
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
Programu Operacy jnego Kapi ta ł  Ludzk i ,  
współfinansowego ze środków Unii Europejskiej  
oraz w sprawie wyrażenia woli zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Zawadzkie i Gminą Lasowice Wielkie. Do Komisji 
Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski: 
1. Radny Józef Romberg:
- wniosek o zakupienie garażu blaszanego 
(blaszaka) dla karetki pogotowia w Zawadzkiem. 
Wniosek swój motywuję troską o zdrowie naszych 
mieszkańców (potencja lnych pacjentów 
pogotowia), dla których zimna i oblodzona karetka 
ze względu na to, iż może w istotny sposób 
wydłużyć (usuwanie szronu i lodu z szyb) czas 
dotarcia zespołu ratunkowego do pacjenta (12 
głosów „przeciw”).
-  radny  jako  p rzewodn iczący  Komis j i  
Samorządności i  Porządku Publ icznego 
zawnioskował o przygotowanie na najbliższą 
komisję materiałów (zdjęć, obmiarów, gatunków 
drzew, postanowień i innych materiałów) 
dotyczących wycięcia wszystkich drzew z tzw. 

„parku szpitalnego”  5 głosów „za”, 7 głosów 
„przeciw”.                 2. Radny Piotr Beier 
- wniosek o podjęcie działań prawnych i finansowych 
oraz lokalizacyjnych możliwości zabezpieczenia 
miejsca garażowania karetki pogotowia przez Gminę 
Zawadzkie i Powiat Strzelecki - 12 głosów „za”. 
Następna sesja, przedostatnia w tej kadencji  
odbędzie się w dniu 27 września 2010 r., a głównym 
tematem  będzie przyjęcie sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za I półrocze br.  

Sesja Rady Miejskiej

N a  s t r o n i e  
w w w . z a w a d z k i e . p l  
zamieszczony zosta ł  
projekt Strategii Rozwoju 

Turystyki w Gminie Zawadzkie na lata 2010-2015. 
Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się. W 
przyszłym roku zostanie oddane do użytku 
Regionalne Centrum Turystyczne, dla którego 
dokument Strategii będzie bardzo istotny. Nie jest to 
ostateczna wersja dokumentu, a jedynie roboczy 
projekt, do którego mieszkańcy mogą wnosić swoje 
uwagi, pomysły i zastrzeżenia. Wszelkie uwagi 
p ros imy zg łaszać  pod adresem e-mai l :  
zamowieniapubliczne@zawadzkie.pl lub osobiście w 
Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, Referacie 
Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Zamówień 
Publicznych, pokój 306. Zapraszamy także do 
udziału w dyskusji na forum internetowym 
www.strzelecopolski.pl pod tematem „Strategia do 
skrytykowania (konstruktywnego)”.

Plany turystyczne



Wolno mi być dumnym z tego, co w Narodzie 
pozostało. I choć na Wschodzie pozostały tylko 
kamienne orły, chłodne płyty nagrobne pełne polskich 
bohaterów, pozostały na szczęście przez Boga 
ocalone”

W tym roku wyjazd na Ukrainę trwał niestety tylko 9 
dni. W wyjeździe uczestniczyło 16 harcerzy  w tym  4              
z Zawadzkiego. W Brzeżanach, mieście partnerskim 
Kluczborka, pomagaliśmy w remoncie zamku 
Sieniawskich oraz sprzątaniu i drobnych pracach 
budowlano-remontowych na cmentarzu i polskim 
kościele. Grupa z Zawadzkiego porządkowała teren 
przy kościele, część harcerzy i harcerek pracowała na 
zamku, a jeszcze inni na cmentarzu. Kilka osób 
pojechało do Wołynia. Szukali tam swoich korzeni 
rodzinnych, poszukiwania zakończyły się sukcesem. 
Harcerze z Zawadzkiego wyruszyli do swojego miasta 
partnerskiego do Czortkowa. Znajduję się tam polska 
szkoła oraz monumentalny polski cmentarz 
poświęcony żołnierzom poległym w walce o Polskę w 
latach 1919-1920 oraz kościół, którym opiekują się 
franciszkanie. Polską szkołą zajmuje się Maria 
Pustelnik dyrektorka placówki, która jest również 
„twórczynią” wyżej wymienionego cmentarza. Zajmuje 
on część cmentarza ukraińskiego. Jest tam również 
wiele polskich grobów min. grobowiec dominikanów. 
Nasi harcerze zajęli się pracami porządkowymi na 
cmentarzu. Pani Maria pomaga także Polakom w 
uzyskaniu polskiego obywatelstwa, dzięki któremu 
m.in. dzieci uczące się w jej szkole mogą wyjeżdżać i 
uczyć się w Polsce. Najczęściej już tam zostają. Pani 
Maria boryka się z różnymi trudnościami dotyczącymi 
utrzymania pomieszczeń szkolnych, jak i wieloma 
problemami zdrowotnymi. Co dwa lata pani dyrektor 
musi się bardzo starać, aby otrzymać w dzierżawę 
jedną klasę lekcyjną. Lekcje odbywają się tylko i 
wyłącznie w weekendy. Na zajęcia dzieci przychodzą z 
wielką determinacją i chęciami do nauki oraz nadzieją 
na wyjazd za granicę i lepsze życie. W tym roku w darze 
zawieźliśmy trochę artykułów szkolnych, które udało 
nam się zgromadzić dzięki uprzejmości parafian parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkim, 
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, Zespółu Szkolno- 
Gimnazjalnego w Żędowicach, Księgarni państwa 
Zientek. Oprócz artykułów szkolnych przekazaliśmy 
również pani dyrektor drobną sumę pieniędzy, którą 
otrzymaliśmy od naszego księdza kapelana Bernarda 

Kotuli na obóz harcerski, a które udało nam się 
zaoszczędzić. W środę wszyscy pracowali na miejscu 
w Brzeżanach. Po południu mieliśmy zabawy 
integracyjne oraz ognisko z grupą młodzieżową, 
którą zajmuję się ksiądz protestancki. Tego 
samego dnia dotarła do nas harcerska 4 osobowa 
grupa śmiałków z Kluczborka (w tym jeden harcerz 
z Częstochowy). Nie było by w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie to, że przyjechali oni 
do nas na rowerach. Tak też wracali do Polski. 
Pojechali oni z nami następnego dnia w góry, w 
Karpaty Ukraińskie, które są najdzikszymi górami w 
Europie. W czwartek zdobyliśmy szczyt znajdujący 
się na przełęczy Legionów, gdzie kiedyś walczyli 
tam polscy legioniści, a biegła tam granica Polsko- 
Słowacka. W piątek podzieliliśmy się na dwie 
grupy, jedna zwijała obozowisko i przygotowywała 
obiad, druga zaś zeszła na dół i wyremontowała w 
miarę możliwości stary cmentarz polskich 
legionistów. Znaleźliśmy tam metalowe krzyże 
upamiętniające żołnierzy oraz duży drewniany 
krzyż, z tablicą przypominającą ich ofiarę. Tablica 
została ufundowana przez władze samorządowe 
miasta Łódź. Tego samego dnia, w późnych godzinach 
wieczornych dotarliśmy do Lwowa. Następnego dnia 
zwiedzaliśmy Lwów m.in. rynek, starą polską aptekę, 
pomnik Mickiewicza, zbrojownię itp. Z Lwowa 
wyjechaliśmy w sobotę wieczorem i w Zawadzkiem 
byliśmy już o 7 rano. Uważam, że tego typu wyjazdy w 
dużym stopniu kreują patriotyczną postawę młodzieży, 
wpływają bezpośrednio na zdobywanie wiedzy 

Pracowali za “jeden uśmiech”
wpływają bezpośrednio na zdobywanie wiedzy 

historycznej. Uczą umiejętności radzenia sobie w 
różnych sytuacjach życiowych, bezinteresownej 

pomocy innym, chociażby w Czortkowie i Brzeżanach, 
gdzie harcerki i harcerze pracowali za „jeden uśmiech”, 
lub jak to mówią Ukraińcy „za durno”. Dzięki organizacji 
takich wyjazdów jak opisany wyżej, Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej ma możliwość w bardzo 
pozytywny sposób oddziaływać na młodzież.

Michał Węglarz
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Gimnazjalnego w Żędowicach, Księgarni państwa 
Zientek. Oprócz artykułów szkolnych przekazaliśmy 
również pani dyrektor drobną sumę pieniędzy, którą 
otrzymaliśmy od naszego księdza kapelana Bernarda 

Kotuli na obóz harcerski, a które udało nam się 
zaoszczędzić. W środę wszyscy pracowali na miejscu 
w Brzeżanach. Po południu mieliśmy zabawy 
integracyjne oraz ognisko z grupą młodzieżową, 
którą zajmuję się ksiądz protestancki. Tego 
samego dnia dotarła do nas harcerska 4 osobowa 
grupa śmiałków z Kluczborka (w tym jeden harcerz 
z Częstochowy). Nie było by w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie to, że przyjechali oni 
do nas na rowerach. Tak też wracali do Polski. 
Pojechali oni z nami następnego dnia w góry, w 
Karpaty Ukraińskie, które są najdzikszymi górami w 
Europie. W czwartek zdobyliśmy szczyt znajdujący 
się na przełęczy Legionów, gdzie kiedyś walczyli 
tam polscy legioniści, a biegła tam granica Polsko- 
Słowacka. W piątek podzieliliśmy się na dwie 
grupy, jedna zwijała obozowisko i przygotowywała 
obiad, druga zaś zeszła na dół i wyremontowała w 
miarę możliwości stary cmentarz polskich 
legionistów. Znaleźliśmy tam metalowe krzyże 
upamiętniające żołnierzy oraz duży drewniany 
krzyż, z tablicą przypominającą ich ofiarę. Tablica 
została ufundowana przez władze samorządowe 
miasta Łódź. Tego samego dnia, w późnych godzinach 
wieczornych dotarliśmy do Lwowa. Następnego dnia 
zwiedzaliśmy Lwów m.in. rynek, starą polską aptekę, 
pomnik Mickiewicza, zbrojownię itp. Z Lwowa 
wyjechaliśmy w sobotę wieczorem i w Zawadzkiem 
byliśmy już o 7 rano. Uważam, że tego typu wyjazdy w 
dużym stopniu kreują patriotyczną postawę młodzieży, 
wpływają bezpośrednio na zdobywanie wiedzy 

Pracowali za “jeden uśmiech”
wpływają bezpośrednio na zdobywanie wiedzy 

historycznej. Uczą umiejętności radzenia sobie w 
różnych sytuacjach życiowych, bezinteresownej 

pomocy innym, chociażby w Czortkowie i Brzeżanach, 
gdzie harcerki i harcerze pracowali za „jeden uśmiech”, 
lub jak to mówią Ukraińcy „za durno”. Dzięki organizacji 
takich wyjazdów jak opisany wyżej, Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej ma możliwość w bardzo 
pozytywny sposób oddziaływać na młodzież.

Michał Węglarz
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Zawadzkie ul. Lubliniecka
(obok Walcowni Rur)
tel. 077/461 65 17
tel. kom. 603 873 186
               691 683 383
ZBUPH Rudolf Błyszcz
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Każda okazja do wspólnego świętowania jest 
dobra. Po raz pierwszy otrzymaliśmy zaproszenie na 
festyn uliczny. Na takiej imprezie jeszcze nie byliśmy, 
więc z wielkim zainteresowaniem wzięliśmy w niej 
udział. Tego jeszcze na terenie naszej gminy nie było. 
To I Osiedlowy Piknik Uliczny pod nazwą „ZIDLONGI 
STRASSEN FEST” ,  k tó rego  in ic ja to rem                            
i organizatorem był Józef Romberg. Piknik rozpoczął 
się mszą świętą w intencji wszystkich zmarłych oraz 
byłych i obecnych mieszkańców Osiedla “Zidlongi”.    
O 14.00 rozpoczęła się cześć rekreacyjno-kulturalna. 
Mecz piłki siatkowej pomiędzy reprezentantami 
osiedla „Zidlongi”, a „Resztą Świata” zakończył się 

zwycięstwem reprezentacji Reszta Świata. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci uczestniczyły w 
wielu konkursach z niespodziankami, 
motocykliści zadziwili mieszkańców 
Zawadzkiego paradą ulicami miasta, 
można było oznakować swój rower 
przed kradzieżą, wsłuchać się w gwarę 
śląską. Oczywiście nie zabrakło też 
również czegoś dla ciała. Były smaczny 
kołocz, kawa, sałatki, kiełbaska z grilla. 
Wielu mieszkańców przyniosło 
własnoręcznie wykonane specjały, co 
by ło  warunk iem uczestn ic twa.  
Kolejnym warunkiem uczestnictwa był 
dobry  humor,  uczes tn ic two w 
zabawach, wspólnym śpiewaniu, dobry 

apetyt, pełny luz oraz całkowita integracja z innymi 
uczestnikami. I te warunki wszyscy uczestnicy 
Festynu spełnili. Przy muzyce zespołu Syndrom 

Tego jeszcze nie było
bawili się do późnego wieczora.
W imieniu p. Romberga 

prosimy wszystkich, którzy mają 
jakiekolwiek zdjęcia z festynu do 
skontak towania  s ię  z  n im 
osobiście: Zawadzkie, ulica 1 Maja 
19 lub telefonicznie nr 77 46 34 229 
. Z zebranych zdjęć powstanie 
wielka wspaniała galeria.

Bronder-Błażytko, 
Państwu Orłowskim, Czesławowi Wróbel, 
Państwu Kupka, Horstowi Kubica, 
Zuzannie Kozierskiej, Wernerowi Labus, 
Andrzejowi Laburda, Państwu Chuchla, 
Markowi Mrohs, Rafałowi Niesmak, 
Andrzejowi Olczyk, Janinie Ziętek, 
Grażyn ie  Zadorsk ie j ,  Januszowi  
Szampera, Zdzisławowi Ćwieląg, Joannie 
Zawadzkiej, Iwonie Kwiatek, Jackowi 
Garbowskiemu, Piotrowi Ponitka, Lucynie 
Bartoszek,  Robertowi Gwóźdź, Piotrowi 
Guzy, Henrykowi Biela, Edwardowi 

Richter, Łucji Anioł, Pawłowi Słodczyk, 
Iwonie Andreasik, Katarzynie Zebrala, 
Brygidzie Mika, Witkowi Jędrysik, państwu 
Puzik, Wojciechowi Jagoda, Teresie 
Swoboda, Marlenie Kołodziej, Alicji 
Piechcińskiej, Gerardowi Fuhl, Firmom: 
Bud-Dom, TOMS, ZAW-KOM,  Bankowi 
Spółdzielczemu, Hodowcom Gołębi, 
Zespołom Syndrom i   EXODUS, 
opiekunkom Marii Morzyk i Małgorzacie 
Rabickiej, Małgorzacie Kozioł i Jadwidze 
Bregule, uczniom Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Żędowicach  Robertowi 
Poloczek, Klaudii Zyzik, Mariuszowi Cepok, 
Joannie Kraft „SENSEJ”, Policji z 
K o m i s a r i a t u  w  Z a w a d z k i e m ,  

motocyklistom, oraz wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się i pomogli przy 
tej imprezie. Szczególne podziękowania kieruję 

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję wszystkim osobom 
dobrej woli, dzięki którym mógł 
odbyć się I Osiedlowy Piknik 
Uliczny  „Zidlongi Strassen Fest”
Dziękuję:
Janowi  Smereczańsk iemu,  
Adamowi Sokół, Krzysztofowi 
Procel, Darkowi Kunickiemu, 
Te o d o r o w i  C e m b o l i s t a ,  
Bogdanowi Morysowi, Robertowi Plank, Michałowi 
Kubilas, Mariuszowi Skornia, Alicji Długoszewskiej, 
Tadeuszowi Wojtyna, Joannie 

do młodzieży z naszego osiedla, dzięki  
zaangażowaniu  których impreza przebiegła 
sprawnie i kulturalnie. Podziękowania kieruję również 

dla mojej Żony i Syna, którzy wykazali się 
wyrozumiałością i spokojem oraz pomocą przy 
organizacji festynu.
Dziękuję Wszystkim Mieszkańcom, który wzięli 
udział w festynie. Jeżeli kogoś pominąłem  
PRZEPRASZAM.

Z poważaniem 
Organizator Józef Romberg   

Państwo Józef i Anna-Liza Romberg
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Dobrodzień Pawonków Lubliniec Częstochowa

Skrzydłowice

Zespół Somer to gwarancja udanej imprezy. Od lat 
cieszy się ogromną popularnością w naszych 
okolicach, ale nie tylko. Powstał równo 20 lat temu. W 
1990 roku utworzyli go Marcin (Mariusz) Krawiec, 
Adam Marciniszyn i Marcin Błażytko. W 1996 roku 
Adama zastąpił Janusz Szyguła. Zespół zapewnia 
dobrą zabawę na weselach. Uświetnia ponadto 
zabawy, studniówki i inne imprezy okolicznościowe. 
Repertuar dopasowywany jest do gustu i wymagań 
klientów oraz rodzaju imprezy. Muzycy grają nie tylko 
na instrumentach klawiszowych. Na żywo wykonują 
utwory na saksofonach, trąbce, gitarze, akordeonie. 
Na stronie internetowej zespołu można zobaczyć 
najnowszy teledysk ich autorskiej piosenki „Chopcy 
ze Śląska”. Piosenkę można także usłyszeć także w 
rad iu  P iekary  i  rad iach  in te rne towych :  
w w w . s l o n s k y r a d i o . e u
i www.slonske-muszketery.eu. 

Janusz w zespole śpiewa, gra na gitarze i trąbce oraz 
pisze teksty. Jego zadaniem jest także praca nad 
repertuarem. Z wykształcenia jest nauczycielem 
religii. Interesuje się także sportem i wędkarstwem. 
Marcin śpiewa, gra na klawiszach i saksofonie. Z jego 
inicjatywy wprowadzono do zespołu instrumenty 
dęte, gdyż wykonywanie takiej muzyki daje wiele 
satysfakcji i jest mile odbierane przez gości. Poza tym 
jest wodzirejem i poprowadzi imprezę tak, aby razem 
z gośćmi stworzyć niepowtarzalny klimat z dużą 
dawką humoru. Mariusz gra na syntezatorze, 
akordeonie i saksofonie oraz prowadzi konkursy, 

20 lat minęło…

Wzorem lat ubiegłych w Zespole Szkolno 
Gimnazjalnym w Kielczy zorganizowane zostały 
półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży. Z inicjatywą 
ich organizacji wystąpili nauczyciele pracujący w 
szkole, którzy w tym roku pracowali jako 
wychowawcy - wolontariusze. Uczestnicy półkolonii 
mieli zapewnione liczne atrakcje. Codziennie 
organizowane były  konkursy, gry i zabawy sportowe i 
nie zabrakło też wycieczek po najbliższej okolicy. 
Wspólnie zwiedzili Dinopark w Krasiejowie, gdzie 
zapoznali się z prehistorią najbliższej okolicy oraz 
Ogród Zoologiczny w Opolu. Była też wspólna 
zabawa w kręgielni „Pod Lasem” w Kolonowskiem, w 
Parku Wodnym w Tarnowskich Górach oraz Cinema 
City w Gliwicach na filmie „Toy Story 3”. 

Półkolonie w Kielczy

Na przełomie września i października ruszyć ma 
remont nawierzchni ulicy Opolskiej od ronda w 
kierunku Żędowic. Wzdłuż ulicy Opolskiej od ronda 
do ulicy Polnej po lewej stronie - powstanie ścieżka 
dla pieszych i rowerów z nawierzchnią kostkową. 
Nowy chodnik ułożony zostanie także po prawej 
stronie, jadąc od ronda, do skrzyżowania z ulicą 
Nowe Osiedle. Na dalszym odcinku,  ulicy Opolskiej 
numery nieparzyste, położone zostaną nowe 
krawężniki. Podczas remontu wymieniony zostanie 
także asfalt. Od kilku lat staraliśmy się o remont 
nawierzchni drogi krajowej oraz ułożenie nowych 
chodników wzdłuż ulicy Opolskiej, co poprawiłoby 
bezpieczeństwo. To szczęście w nieszczęściu, 
ponieważ decyzję Zarządu Dróg Wojewódzkich  
przyspieszyły zniszczenia jakie poczyniła tegoroczna 
powódź - mówi burmistrz Mariusz Stachowski. 
Remont ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Będzie ścieżka 

Przypominamy, że zgodnie z art. 90 b Ustawy o 
systemie oświaty, można się ubiegać o przyznanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
udzielanej w formie stypendiów  szkolnych. Pomoc 
materialna jest skierowana do uczniów szkół 
podstawowych,  g imnazjów, szkół  ponad 
g imnazja lnych oraz s łuchaczy ko leg iów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie. 
Stypendia szkolne są przyznawane uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w 
szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, 
alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna. Formy 
pomocy materialnej:

- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny 

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty i 
Wychowania,  pok. nr 105, tel. 77 46 23 122.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można 
pobrać w w/w referacie oraz ze strony internetowej 
www.zawadzkie.pl.

Termin składania wniosków  upływa z dniem 
15.09.2010 r.

Stypendia dla uczniów

Miłość niejedno ma imię - zawsze wzywa do 
świadectwa. Pod takim hasłem odbyła się 34. Piesza 
Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Sześć dni 
marszu, do pokonania 140 kilometrów. To trasa, którą 
przebyli opolscy pątnicy. Na trasie pielgrzymi 
spotykali się z gościnnością ludzi, ale i sami potrafili 
wspierać modlitwą swoich braci i siostry. Każdy z 
uczestników pielgrzymki miał swoją intencję, z którą 
podążał na Jasną Górę.

Opolscy pątnicy
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skecze i zabawy. Oprócz tego zajmuje się 
opracowaniem piosenek oraz utrzymaniem sprzętu 
muzycznego. Stworzył i prowadzi także stronę 
internetową zespołu. Z wykształcenia jestem 
nauczycielem matematyki i informatyki. 



jeździ na wózku. W chorobie otacza ją opieką rodzina 
syna i sąsiadka.
Wszystkim Drogim Jubilatkom życzymy wiele 
zdrowia i życzliwości ludzi. 

W ostatnim czasie 3 mieszkanki gminy obchodziły 
Jubileusz 90 urodzin. Pani Helena Kosytorz  
zamieszkuje w Zawadzkiem wspólnie z synem. 
Pomimo swojej choroby jest bardzo pogodną osobą. 
Przez dotychczasowe swoje życie nigdy nie 
narzekała, cieszyła się tym co przyniósł każdy dzień.
Pani Małgorzata Kroczek świętowała swój Jubileusz 

w lipcu u siostry w Krupskim Młynie, gdyż zalany  w 
czasie powodzi dom, jeszcze nie nadawał się do 
zamieszkania. Pani Małgorzata pochodzi z 
Krupskiego Młyna. Od 1995 roku mieszka w Kielczy z 
synem Manfredem. Wcześniej wraz z mężem, 
inwalidą wojennym, mieszkała w Niemczech. 
Doczekała się 1 wnuczki Ani. Jest pogodną i 
uśmiechniętą starsza panią, która jeszcze kilka lat 
temu sprawnie jeździła na rowerze. 
Pani Marta Brol pochodzi z Żędowic. Doczekała się 2 
synów, 4 wnuków i 1 prawnuka. Po złamaniu biodra 

Dostojne Jubilatki

25 lipca na świat przyszła córeczka naszych 
przyjaciół Doroty i Krzysztofa Klyssek - Martynka. Z 
okazji narodzin Waszej córeczki, która swoim 
przyjściem na świat uradowała tak wiele osób, 
życzymy Wam, aby rosła duża, silna i zdrowa, i żeby 
była dla Was źródłem nieustającej radości.

Gratulujemy

Święto,  które powstało,  
p r a w d o p o d o b n i e  p r z e z  

analogie do Dnia Kobiet. Jak 
podają źródła, po raz pierwszy 

Dzień Chłopaka obchodzony był w 
199 9 roku na wyspach Trinidad i 
Tobago. Prawdopodobnie dlatego, iż jest 
to święto dość młode, obchodzone jest na 
całym świecie w różnych dniach. W Polsce 
obchodzimy to święto 30 września.            
I w tym właśnie dniu życzmy wszystkim 
naszym kochanym mężczyznom i tym 
małym i tym dużym szczęścia, zdrowia, 
miłości, radości.

Dzień Chłopaka

Zakończył się najprzyjemniejszy okres w życiu 
ucznia  wakacje. Po ponad 2 miesiącach odpoczynku 
pora powrócić do obowiązków. 
1 września br. rozpoczął się 
rok szkolny. Dyrektorzy szkół 
uroczyście i ciepło powitali 
uczniów, życząc im dużo 
sukcesów i radości z nauki. Na 
twarzach pierwszoklasistów 
widać było radość ale i 
zadumę nad tym co przyniesie 
nadchodzący rok szkolny. 
Ogólnie edukację w szkołach 
p o d s t a w o w y c h  i  
gimnazjalnych rozpoczęło 873 
uczniów, w tym 83 uczniów w 
pierwszych klasach szkół 
podstawowych i 99 uczniów w 
k l a s a c h  p i e r w s z y c h  
gimnazjalnych. Edukacją 
przedszkolną rozpoczęło 281 
dzieci.

Rozpoczął się nowy rok szkolny Sezon (nie)ogórkowy!
W czasie wakacji w naszych bibliotekach nie 

brakowało użytkowników. Codziennie gościliśmy 
czytelników chcących wypożyczyć wakacyjne 
czytadła. Od rana do czasu zamknięcia z czytelni 
internetowej korzystała nie tylko młodzież, która 
chętnie sięgała po kolorowe czasopisma w 
oczekiwaniu na wolne stanowisko komputerowe.  
Młodsze dzieci wolny czas mogły poświecić zajęciom 
plastycznym.

9 sierpnia nasz kolega Andrzej przyrzekł miłość i 
wierność Agnieszce. My również dołączamy się do 
życzeń. Niech ten cudowny dzień na zawsze zostanie 
w Waszej pamięci jako najszczęśliwsza chwila,  a 
miłość, radość i szczęście niech towarzyszą Wam 
przez całe WSPÓLNE ŻYCIE.

Gratulujemy nowożeńcom
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Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości                   
w zdobywaniu wiedzy.

uczniowie gimnazjum w Zawadzkiem

pani Małgorzata Kroczek

pani Helena Kosytorz

pani Marta Brol



W pierwszy weekend września oczy naszej gminy  skierowane były w stronę placu przy ulicy szkolnej w Kielczy. Wszystko za sprawą Dożynek Gminnych, które w tym roku 
odbyły się w tej miejscowości. Po deszczowym tygodniu Niedziela przywitała wszystkich słoneczną, letnią, chociaż chłodną  pogodą – idealną na podziękowanie wszystkim 
rolnikom za trud ich pracy. Festyn rozpoczął się już w sobotnie popołudnie grami i zabawami dla dzieci, pokazem tańca nowoczesnego w wykonaniu Eweliny, występem 
Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Zawadzkie. Uczestnicy wspaniale bawili się na Kochanowickiej Biesiadzie oraz w trakcie występu gwiazdy wieczoru, którą był Syrinks-Fletnia 
Pana. Główne uroczystości rozpoczęły się w niedzielę, o godzinie 14,  wyjściem z posesji Starostów Dożynek państwa Heleny i Henryka Świtałów. Następnie w  kościele pw. 
św. Bartłomieja Ap. w Kielczy rozpoczęła się uroczysta dożynkowa msza święta. Kapłan w swojej homilii podziękował wszystkim rolnikom za wysiłek i poświęcenie w ich 
ciężkiej pracy. Po mszy wielobarwny korowód wyruszył na plac festynu. Po części oficjalnej rozpoczęła się wspaniała zabawa. Mogliśmy podziwiać występy dzieci z Zespołu 
Szkolno Gimnazjalnego z Kielczy, zespół Exodus, uśmiechnąć się w trakcie występu kabareciarza  i potańczyć w rytm muzyki Mona Lisy oraz zespołu Somer. Uroczystości 
dożynkowe zakończyły się pokazem sztucznych ogni oraz zabawą, która trwała do północy i na pewno zostanie na długo w pamięci wszystkich jej uczestników, a 
przynajmniej do następnych dożynek, które odbędą się już za rok.

Dożynki
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Korowód dożynkowy

Okręgowy turniej Darta

Kabareciarz Stan Tutaj

Gwiazda wieczoru Mona Lisa

Pomimo niepogody mieszkańcy 
przystroili swoje posesje

Konkursy dla dzieci

Festyn dla dzieci ZSG w Kielczy

Prace nad koroną dożynkową, 
w tym roku wykonywaną po raz 20



Po raz siódmy odbędzie się Festiwal Gaude Mater 
Polonia  Wincenty z Kielczy in memoriam. 
Tegoroczna edycja Festiwalu została objęta 
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, 
Wojewody Opolskiego oraz jego Ekscelencję 
Biskupa Ordynariusza Diecezji Opolskiej. Festiwal 
trwać będzie na terenie naszego województwa od 19 
września do 9 października br. My zapraszamy 
Państwa na dwa koncerty, które odbędą się na 
terenie naszej gminy. Koncert inauguracyjny, który 
odbędzie się tradycyjnie w Kościele pw. św. 
Bartłomieja Ap. w Kielczy rozpocznie się 19 września 
o godzinie 16.00. Chór Filharmonii Opolskiej oraz 
czołowi artyści polskiej sceny muzycznej przedstawią 
nam dzieła między innymi: Gabriela Faurč, Josepha 
Haydna oraz polską muzykę sakralną. Drugi i 
zarazem ostatni zorganizowany w ramach Festiwalu 
koncert odbędzie się w Kościele św. Rodziny w 
Zawadzkiem 9 października o godzinie 19.00. W 
programie koncertu usłyszymy dzieła Jana 
Sebastiana Bacha, Bartłomieja Pekiela, Grzegorza 
Gerwazego Gorczyckiego, Georga Philipsa 
Telemana oraz Józefa Elsnera. 
Zapraszamy wszystkich do udziału w koncertach.

19.IX. Kielcza - kościół św. Bartłomieja
00godz. 16

występ 
Chóru Filharmonii Opolskiej 

pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego
do wykonania partii solowych 

zaproszeni zostali:
Kamila Kułakowska (sopran)

Bogdan Makal ( baryton)
Jan Mroczek (organy)

Uczta dla melomanów 
Gaude Mater Polonia

W miesiącu lipcu w Domu Kultury w Zawadzkiem 
odbyło się spotkanie młodzieży. Zorganizowane 
zostało z inicjatywy Burmistrza  Zawadzkiego przez 
Wojciecha Jagodę i Andrzeja Pruskiego, ambitnych i 
aktywnych mieszkańców Zawadzkiego. Na 
spotkaniu tym pojawiła się grupa 5 młodych ludzi, 
którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania i czują, 
że mogą coś zrobić dla lokalnej społeczności, a przy 
tym i dla siebie. Na spotkaniu „padło” mnóstwo 
pomysłów, które można zrealizować bez udziału 
wielkich nakładów finansowych, czy nawet dużego 
nakładu sił. Nie to jest jednak najważniejsze. Andrzej i 
Wojtek mają pomysł na to jak  wykorzystać potencjał 
młodzieży i dobrze nimi pokierować. Wierzą, że na 
następne spotkanie przyjdzie większa grupka 
młodzieży, z która będzie można na poważnie 
zawiązać współpracę. Już teraz zapraszamy 
młodzież na kolejne spotkania.

Spotkanie z młodzieżą

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna                           
w Zawadzkiem ogłosiła konkurs na Najlepszego 
Czytelnika Dziecięcego roku szkolnego 2009/2010. 

Oto najlepsi czytelnicy naszej gminy w klasach          
I-VI:
I miejsce - Jasmina Machura (Zawadzkie)
II miejsce - Mariola Buszman (Żędowice)
III miejsce - Ewelina Strzelbicka (Żędowice)

Wyróżnieni:
Kornelia Głowania (Kielcza)
Sylwester Szyguda (Kielcza)

Wręczenie nagrody głównej konkursu (mp4) oraz 
atrakcyjnych nagród książkowych odbyło się                     
w Bibliotece Publicznej w Zawadzkiem. 
Zwycięzcom gratulujemy wytrwałości i zapału.

Najlepszy czytelnik

10

9.X. Zawadzkie - Kościół pw. Św. Rodziny
godz. 19

występ 
Chóru Legenda

pod dyrekcją Elżbiety Willim

00
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Letnie Barwy Baroku
Kolejny, już trzeci w tym roku koncert 

z cyklu „Cztery Pory Roku” pod nazwą 
„Letnie Barwy Baroku” stał się 
m u z y c z n y m  i  e m o c j o n a l n y m  
przeżyciem. Głos (sopran i kontratenor) 
śpiewającego małżeństwa Anny i 
Grzegorza Góreckich  wypełniał nie 
tylko kościół pw. św. Bartłomieja Ap. w 
Kielczy, ale wkradał się w umysły 
słuchaczy. Adam Mikulski wybitny 
skrzypek również zaprezentował 
słuchaczom wysoki kunszt muzyczny. 
Artyści dawali popisy swoich możliwości 
we wzruszających utworach XIX 
wiecznej muzyki baroku. Nie ukrywali, 
że są pod wrażeniem miejsca, w którym 
się znaleźli. Wszystko to dzięki 
organizatorom: Stowarzyszeniu 
Wincentego z Kielczy, Parafii pw św. 
Bartłomieja w Kielczy, OSP w Kielczy, 
DFK w Kielczy. Po wspaniałym 
koncercie w zabytkowej chacie odbyła 
się prezentacja zdjęć i f i lmów 
przeplatana poezją recytowaną przez 
kielczańską młodzież. Oczywiście tematem były "Letnie pejzaże". Można było 
również zachwycać się pracami plastycznymi Patrycji Weber z Kielczy.

zamieszkania.
- 31 lipca na kolejną wyprawę wyruszyło 47 
turystów z Zawadzkiego aby podziwiać jeden z 
atrakcyjniejszych rejonów Gór Stołowych  
„Błędne Skały”. Pogoda dopisała i cel wycieczki 
został zdobyty. Po trudach trasy należał się 
odpoczynek. Uczestnicy wycieczki udali się do 
„zdrojów” w Kudowie i Polanicy, gdzie przy 
„ostrym” popijaniu wód (oczywiście mineralnych) 
spędzili resztę dnia. Wszyscy zadowoleni wrócili 
do Zawadzkiego.
- Wyprawa na Słowację do „Słowackiego Raju” w 

Karpatach Zachodnich, odbyła 
się w pierwszej połowie sierpnia 
Wędrówka Przełomem Hornadu, 
Dolinami Suchej Beli, Wielkiego i 
Małego Sokola. W pamięci 46 
uczestn ików zap isa ły  s ię  
niezapomniane wrażenia. A 
słowackie piwo w Klasztorisku 
podkreśliło tylko te przyjemne 
chwile. Jeżeli do tego dodać 
wizytę w Lodowej Jaskini, w 
„Słowackiej Częstochowie”  
Lewoczy oraz wyprawę w Tatry 
Wysokie w okolicy Starego u w 

Smokowca,  to już nic do programu wycieczki dodać 
nie trzeba było. Mimo awarii autokaru, wypad na 
Słowację był bardzo udany. Pogoda dopisała, a 
burza dopadła nas dopiero po wyruszeniu w drogę 
powrotną.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Wakacje, to najlepszy okres do rodzinnych 
wypadów krajoznawczych. Wiedzą o tym także 
członkowie PTTK Oddziału w Zawadzkiem, którzy 
przygotowali na ten czas kilka atrakcyjnych wypraw.
- W dniach 8-11 lipca odbyła się wyprawa w Tatry. 
Ponad 40 jej uczestników, przy wspaniałej pogodzie, 
zdobywało niższe i najwyższe szczyty naszych gór (w 
tym Świnicę (2300 m) i Rysy (2499 m).  
Wędrowaliśmy też po Tatrach Zachodnich z Doliny 
Kościeliskiej, poprzez Czerwone Wierchy, do Doliny 
Strążyskiej. Byliśmy w Dolinie Pięciu Stawów i nad 
Morskim Okiem. Nie podarowaliśmy oczywiście i 
samemu Zakopanemu, „deptakowi” Krupówki  
szczególnie jego gastronomicznym lokalom z 
regionalną kuchnią.
- Przy mniej sprzyjającej pogodzie (padający 
deszcz i silny wiatr) odbył się 24 lipca                   
II Rowerowy Rajd Szlakiem Stawów Doliny Małej 
Panwi. Warunki pogodowe sprawiły, że na trasy 
wiodące ze Strzelec Opolskich i Zawadzkiego do 
Świetlicy Wiejskiej w Wierchlesiu wyruszyło tylko 
15 wytrwałych rowerzystów. Jednak ciepłe i 
bogate w poczęstunek przyjęcie w Wierchlesiu 
(szczególne podziękowania dla Pana Sołtysa) 
sprawiło, iż trudy rajdu poszły w zapomnienie. 
Biesiada z piosenką turystyczną przeciągnęła się 
do godzin wieczornych. A później, już zadowoleni,  
kolarze wyruszyli na trasy powrotne do miejsc 

Turystyczne lato OZ/PTTK w Zawadzkiem



W pierwszą niedzielę sierpnia, Wojciech Jagoda i 
Andrzej Pruski w ramach akcji ”Zachowaj trzeźwy 
umysł” zorganizowali pierwszy turniej siatkówki 
plażowej, pod nazwą Volleyball Challenge Cup 
Zawadzkie 2010, na nowo powstałym obiekcie 
sportowym, także ich autorstwa. W budowie boiska 
nieocenioną pomocą wykazał się Jan Krupa, 
Kazimierz Kubal i Marek Szarek. W formę 
sponsoringu materiałów niezbędnych do budowy 
z a a n g a ż o w a ł  s i ę  D y r e k t o r  L i c e u m  
Ogólnokształcącego, Ryszard Pagacz, Firma IZMAR 
Marka Mrohsa, oraz Firma KOLTRAM. Właściwie od 
momentu powstania idei budowy boiska do momentu 
oddania go do użytku upłynęły zaledwie 4 tygodnie. 
Zatem kiedy obiekt był już gotowy, zaplanowano 
organizację turnieju na otwarcie boiska. W pierwszej 
edycji turnieju Volleyball Challenge Cup Zawadzkie 
2010 udział wzięło 10 zespołów, w tym jeden kobiecy. 
Organizatorzy przygotowali nagrody, puchary i 
medale, a zawodnicy zadbali o dobrą zabawę. Każdy 
z uczestników otrzymał skromny upominek. Turniej 
przebiegł bardzo sprawnie, a uczestnicy byli pod 
ogromnym wrażeniem jego bardzo dobrej organizacji 
i świetnej oprawy turnieju. Klasyfikacja przedstawia 
się następująco:I miejsce - Paweł Wiechoczek i Piotr 
Pietrzak (Jemielnica i Strzelce Opolskie)
II miejsce - Wojciech Jagoda i Dominik Matusek 
(oboje z Zawadzkiego), III miejsce - Wojciech Kącki i 
Tomasz Weber (Kolonowskie i Zawadzkie).
Wojtek i Andrzej wierzą, że z każdym następnym 

Podziękowania:
Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym 
w budowę boiska i w organizację turnieju. Dziękują 
także zawodnikom za udział w turnieju i kibicom za 
przybycie i doping. Szczególne słowa podziękowania 
i uznania kierujemy w stronę: Wojciecha Jagoda, 
Andrzeja Pruskiego, Piotra Pruskiego, Mateusza 
Matuszyka, Dominika Matusek, Kazimierza Kubala, 
Ryszarda Pagacza. Nie sposób pominąć także 
sponsorów samego turnieju, a są nimi: Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Zawadzkiem, Firma Technodrew, Sklep Marko. 

Volleyball Challenge Cup Zawadzkie 2010
Od 1 września br. do 31 

października br. na terenie całego 
kraju przeprowadzany jest 
Powszechny Spis Rolny. Celem 
spisu jest zebranie aktualnych 
informacji o polskim rolnictwie 
dotyczących w szczególności: 

użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, 
pogłowia zwierząt gospodarskich, posiadanych 
ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zużycia 
nawozów, aktywności ekonomicznej, prowadzenia 
działalności innej niż rolnicza, bezpośrednio 
związanej z gospodarstwem rolnym, struktury 
dochodów w gospodarstwie domowym rolnika. 
Wszystkie zbierane dane podlegają ochronie, a 
wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób aby 
nie była możliwa identyfikacja poszczególnych 
gospodarstw rolnych. 

Metody spisu rolnego: 
- od 1 września do 17 października na stronach 
i n t e r n e t o w y c h :  w w w. s t a t . g o v. p l  o r a z  
www.spis.gov.pl można wypełnić elektroniczny 
formularz. Od momentu pierwszego zalogowania 
dane można będzie wprowadzać i uzupełniać przez 
14 dni. Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do 
Internetu istnieje możliwość samodzielnego 
spisania metodą off-line, czyli wypełnienia 
formularza elektronicznego pobranego na nośniku 
elektronicznym w Gminnym Biurze Spisowym 
(Urząd Miejski, pokój nr 303) lub Wojewódzkim 
Biurze Spisowym (Urząd Statystyczny w Opolu),
- od 8 września do 31 października ankieterzy 
statystyczni przeprowadzać będą wywiady 
telefoniczne, a rachmistrzowie spisowi dokonywać 
będą spisu w miejscu gospodarstwa rolnego, za 
pomocą przenośnego urządzenia elektronicznego 
(hand – held).

Powszechny Spis Rolny

W sobotnie, pogodne popołudnie odbyło się 
spotkanie integracyjne na terenie Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób 
Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w 
Zawadzkiem z racji zakończenia roku szkolnego, a 
tym samym rozpoczęcia letnich wakacji. Impreza ta 

miała na celu przede wszystkim spotkanie 
podopiecznych ze swoimi rodzicami oraz 
najbliższymi. Spotkanie to dało okazje do 
stworzenia osobom niepełnosprawnym 
sytuacji do nawiązywania nowych kontaktów i 
znajomości, podnoszenie poczucia własnej 
wartości oraz pobudzanie do aktywności 
społecznej i wspólnej zabawy. Wśród licznie 
zgromadzonych gości swą obecnością 
zaszczycili: dyrekcja DPSu, rodzice, 
rodzeństwo i przyjaciele podopiecznych, 
opiekunowie prawni oraz bracia szkolni. Bez 
wątpienia największą atrakcją tego 
wyjątkowego spotkania był występ zespołu 
wokalno-instrumentalnego SAVANTI. Odbyło 
się bardzo wiele różnych konkursów i zabaw 

Być dla nich i z nimi

Naprawa sprzętu AGD  
lodówek, pralek, zmywarek

tel. 034 356 42 31
    696116102
    662334581

W sierpniu minęło 30 
l a t  o d  n a r o d z i n  
N i e z a l e ż n e g o  
Samorządnego Związku 
Z a w o d o w e g o  

„Solidarność”. Strajkujący w 1980 r. nie tylko 
wysuwali postulaty płacowe, ale domagali się 
r ówn ież  g ł ębok i ch  re fo rm  po l i t y czno -
organizacyjnych PRL. Walka o ich realizację 
doprowadziła do wprowadzenia stanu wojennego, 
co wymusiło na solidarnościowej opozycji zejście 
do podziemia. Pozwoliło to ideom „S” przetrwać i 
ostatecznie zwyciężyć 4 czerwca 1989 r. Aby uczcić 
rocznicę podpisania porozumień sierpniowych 
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy WRA 
zaprasza na obchody tegoż święta, które odbędą 
się w dniu 11 września 2010.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
13.00 Wystawa oraz odczyt działacza związkowego 
Gerarda Mańczyk na temat XXX lat Solidarności                
w Zawadzkiem (zaproszeni goście) 
15.00 Msza św w kościele pw. św. Rodziny                          
w Zawadzkiem, w intencji żyjących i zmarłych 
członków NSZZ Solidarność 
16.00 Uroczyste złożenie kwiatów pod krzyżem na 
terenie Walcowni Rur Andrzej, przemarsz z Orkiestrą 
Dętą Miasta i Gminy Zawadzkie
17.00  Festyn rodzinny organizowany d la 
mieszkańców Gminy Zawadzkie na placu przy ulicy 
Powstańców Śląskich
 W programie:
 - koncert Orkiestry Dętej Miasta i Gminy
-  występ zespołu tanecznego EXODUS
- występ kabaretowy
- zabawy i gry dla dzieci
- wesołe miasteczko
-mecz piłki nożnej o beczkę piwa z udziałem 
reprezentacji Solidarności 
19.00 Zabawa taneczna z zespołem Syndrom
 Zapewniona pełna gastronomia

Obchody XXX-lecia Solidarności
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turniejem będzie rosła ranga i poziom zawodów, 
co przyciągnie jeszcze większe rzesze osób 
zainteresowanych tym sportem. Gratulujemy 
inicjatywy.

rekreacyjno - tanecznych. W miłej i rodzinnej 
atmosferze, przy biesiadno  dyskotekowej muzyce 
odbyło się pieczenie kiełbasek, a przy stołach można 
było posilać się różnymi smakołykami i słodyczami. 
Wdzięczna pamięć serca i słowa uznania należą się 
inicjatorom, organizatorom, a jednocześnie 
opiekunkom grupy 10 z DPSu: Dorocie Gawędzie  
szefowej grupy, Krystynie Kaczce i Brygdzie 
Morgoń, bez których nie możliwe byłoby 
zorganizowanie tego wyjątkowego, radosnego i 
integracyjnego spotkania. Podczas tej wspólnej 
imprezy humory dopisywały wszystkim, dało się 
odczuć rodzinną atmosferę, a cudownie 
uśmiechnięci podopieczni i ich najbliżsi, były 
dowodem na to, że warto kontynuować tradycje 
wspólnych spotkań mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej. Obyśmy potrafili i chcieli to, co mamy 
najlepszego ofiarować tym, którzy najbardziej 
potrzebują miłości, ciepła i dobrego słowa!

Adam Kasprzak

budowa boiska

uczestnicy zawodów
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Już po raz trzeci w nadmorskiej miejscowości 
Pogorzelica w Ośrodku „Las” Klub Karate NIDAN 
zorganizował obóz o charakterze sportowo-
wypoczynkowym. W obozie uczestniczyły 44 osoby, a 
głównym jego celem był aktywny wypoczynek 
polegający na zajęciach karate, grach i zabawach 
rekreacyjnych oraz doskonaleniu samoobrony. W trakcie 
trwania obozu uczestnicy nie mieli czasu na nudę. 
Oprócz treningów był czas na plażowanie, wspólne 
wyjścia na zakupy, projekcje filmów, spacery nad morze, 
gry zespołowe, dyskoteki, zajęcia z „Origami”. Program 
był naprawdę napięty. Nie mogło jednak zabraknąć 
czasu na zwiedzanie okolicy. Uczestnicy zwiedzili 
Międzyzdroje, Trzęsacz i Niechorze. Wielkim przeżyciem 
dla uczestników obozu był udział w Biegu Śniadaniowym 
„Biegnij Warszawo”, w którym uczestniczyło około 1500 
biegaczy. Nasz klub reprezentował się okazale, a to 
dzięki czerwonym  koszulkom, w których biegliśmy. Na 
zakończenie biegu organizator dla wszystkich 
zarejestrowanych uczestników przygotował sportowe 
śniadanie. W biegu uczestniczyli znani polscy 
zawodnicy, między innymi Bogusław Mamiński. W tym 
samym dniu na plaży w Pogorzelicy odbyło się 
poszukiwanie skarbów zorganizowane przez Radio 

Wypoczynek karateków

Danka wicemistrzynią Polski

Szczecin. W tej zabawie uczestniczyli prawie 
wszyscy nasi obozowicze, polegała ona na odnalezieniu 
butelek plastikowych z numerem nagrody w piasku, w 
kwadracie około 10m x 10m. Poszukiwania trwały prawie 
2 godziny i nie wszystkie butelki zostały odnalezione, a 
ukryto ich 25 sztuk. Czworo naszych uczestników miało 
szczęście, za znalezienie butelek „skarbu” otrzymali 
nagrody rzeczowe. Prawie równolegle odbywał się 
plażowy turniej piłki 
nożnej jeden na jeden, 
w którym również 
uczestn iczy l i  nasi  
zawodnicy. Najdalej 
a w a n s o w a ł a  E w a  
Zajdel zdobywając 3 
miejsce w rywalizacji 
do 13 lat chłopców i 
dziewcząt razem. Z 
i m p r e z  i  z a b a w  
organizowanych przez 
naszą kadrę należy 
wyróżnić wielki wyścig 
g o k a r t ó w ,  k t ó r y  
wzbudził wiele emocji i 

zdrowej rywalizacji oraz turniej „Rodzinek” na plaży, 
który również wywołał wiele emocji i uśmiechu na 
twarzach, bo miedzy innymi o ten uśmiech w letnim 
wypoczynku chodzi. Podczas całego obozu prowadzona 
była klasyfikacja na najwszechstronniejszego 
zawodnika i zawodniczkę w formie testów. Odbyło się 12 
konkurencji, w ogólnej klasyfikacji wśród dziewcząt 
zwyciężyła Ewa Zajdel, a wśród chłopców Dariusz 
Sworeń. W poszczególnych grupach zwyciężyli grupa 1 

Dariusz Sworeń, grupa 2 Talaga Rafał i grupa 3 Żukowski 
Adam. Tradycyjne był prowadzony konkurs czystości w 
pokojach,  najlepszym w utrzymywaniu czystości 
wręczono nagrody rzeczowe. Na słowa podziękowania 
zasługują uczestnicy obozu, którzy przygotowali występy 
artystyczne podczas ogniska, zabawa była wyśmienita, 
a najlepszym dowodem na to niech będą uśmiechnięte 
twarze pozostałych obozowiczów.
Podziękowanie
 Zarząd klubu składa serdecznie podziękowanie całej 
kadrze szkoleniowej i medycznej za zorganizowanie i 
prowadzenie obozu oraz opiekę nad dziećmi, a dorosłym 
za pomoc w opiece i udział w zajęciach rekreacyjnych. 
Dziękujemy również Gminie Zawadzkie za 
dofinansowanie uczestnictwa w obozie dzieciom z 
terenu Gminy w ramach realizacji zadania publicznego z 
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych „Wspieranie rozwoju form pracy z rodziną 
organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Zawadzkie”.

Od ostatniego wywiadu z Tobą wiele się zmieniło. 
Przede wszystkim powiększyło się konto twoich 
sukcesów. Do złotych, srebrnych i brązowych medali 
zdobytych na Akademickich i Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski doszedł srebrny medal 
Mistrzostw Polski Seniorów.

Zgadza się, wiele się zmieniło. Ten sezon był wyjątkowy 
pod kilkoma względami. Oprócz tego, że na rozpoczęcie 
sezonu ustanowiłam rekord życiowy, to potem na 
kolejnych zawodach poprawiałam go niejednokrotnie. 
Zdobywałam medale na ważnych zawodach, a przede 
wszystkim na najważniejszych zawodach krajowych – 
Mistrzostwach Polski Seniorów w Bielsko Białej. To dla 
mnie ogromny sukces. Po prostu nie mogło być lepiej! Po 
pierwsze zdobyłam tam srebrny medal, po drugie 
osiągnęłam swoim wynikiem nowy rekord życiowy  
(51,17 m), po trzecie zabrakło mi tylko 33 cm do klasy 
mistrzowskiej i po czwarte życiówkę zrobiłam na 
docelowych zawodach jakimi dla mnie były właśnie te 
mistrzostwa Polski. 33 cm dało mi motywację do pracy i 
chęć zrobienia klasy mistrzowskiej jeszcze w tym 
sezonie. Pozostało już niewiele startów, bo sezon powoli 
się kończy, ale cały czas na zawodach moje wyniki są 
zbliżone do rekordu życiowego i dlatego mam jeszcze 
nadzieję, że mi się uda zakończyć ten sezon z dorobkiem 
klasy mistrzowskiej. To wszystko bardzo mnie cieszy bo 
widać, że jestem w dobrej formie i że moje wysiłki nie 
poszły na marne. Widzę efekty swojej pracy. To daje 
satysfakcję, zadowolenie, motywację do dalszej pracy i 
stawianie sobie poprzeczki coraz wyżej.

Co daje Ci tak wysoki wynik?
Tym wynikiem i pozycją już bardzo mocno liczę się w 
Polsce. Można powiedzieć, że „ocieram” się o kadrę 
Polski najlepszych oszczepniczek. Zaczęli się 
interesować inni trenerzy, a to chyba bardzo dobrze 
wróży. Ale nie chcę gdybać. Czas pokaże co będzie dalej. 
Staram się nie wychodzić myślami zbyt daleko, bo w 
sporcie różnie bywa. Jak na razie mam jakieś swoje 
mniejsze i większe cele i staram się je realizować w życiu 
na tyle ile mogę, bo cieszy mnie to co robię i sprawia 
ogromną radość. W tym sezonie nawet miałam okazję 
startować ze Szwedkami na zawodach w Sopocie – było 

to dla mnie niesamowite przeżycie rywalizować z 
zawodniczkami na dobrym poziomie spoza Polski. 

Przypomnij początki twojej kariery sportowej. 
Moje zainteresowanie oszczepem zaczęło się w Liceum 
Ogólnokształcącym na zajęciach pozalekcyjnych, tzw. 
SKSach, wykonałam parę rzutów, które całkiem nieźle mi 
wyszły. Mój nauczyciel wf-u, pan Kazimierz Kubal, który 
odkrył mój talent, postanowił wtedy zabrać mnie na 
zawody. Z czasem osiągałam coraz lepsze wyniki. 
Pewnego razu rzuciłam ponad 40 metrów i wtedy 
wszystko się zaczęło. Na początku było bardzo trudno. 
Pierwsze kroki w świecie lekkoatletyki pomagał mi 
stawiać pan Stanisław Fedor. Zresztą nadal mi pomaga i 
zawsze mogę na niego liczyć. Doskonale zna oszczep, 
bo sam kiedyś był zawodnikiem kadry Ukrainy, a później 
przez wiele lat trenerem klasy mistrzowskiej. Na 
początku rzucałam na łąkach, skąd rolnicy 
niejednokrotnie mnie przeganiali. Dopiero później 
udostępniono mi stadion miejski. Razem z panem 
Fedorem zaczęliśmy szukać jakiegoś klubu sportowego. 
Otrzymałam kilka propozycji i po konsultacjach 
wybraliśmy Klub Pomologia Prószków. Od momentu 
rozpoczęcia studiów  na Wydziale Wychowania 
Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu zaczęłam 
reprezentować klub uczelniany - obecnie pod nazwą 
AZS KU Opole – który reprezentuję do dziś.

Nadal żałujemy, że nie reprezentujesz barw 
Zawadzkiego...
Niestety w naszej gminie nie ma zaplecza dla 
lekkoatletów. Sporty indywidualne nie są tak 
powszechne, jak sporty zespołowe. Szkoda troszeczkę, 
że lekkoatletyka nie jest dostrzegana i doceniana tak jak 
inne sporty, mimo to że właśnie jako sport indywidualny 
kosztuje zawodnika bardzo wiele wysiłku i wkładu w 
indywidualne treningi i samozaparcia do osiągania 
swoich celów, bo w sportach indywidualnych zawodnik 
pracuje „sam na siebie”, a w sportach zespołowych wynik 
jest zależny od formy i przygotowania całej drużyny, a nie 
tylko jednego zawodnika.
Brakuje u nas w Zawadzkiem tradycji związanych z 
lekkoatletyką, chociaż wydaje mi się, że znaleźli by się 
chętni, bo mamy u nas zdolną młodzież. Sama zresztą 

widzę, że wykazują zainteresowanie, bo nieraz pytają 
mnie o sukcesy, lub po prostu czy dam im porzucać. 
Ostatnimi czasy nawet zdarzało się, że przyszli 
zainteresowani chłopcy na mój trening i dowiedzieli się 
jak prawidłowo rzucać oszczepem. I to mnie cieszy, że 
odpowiednie osoby potrafią zainteresować młodzież, że 
zauważają ich talenty i dają możliwość rozwoju, chociaż 
wiem, że rzut oszczepem to nietypowa i mało 
powszechna konkurencja u nas w miasteczku.

Plany na przyszłość?
Jeżeli chodzi o moją karierę sportową, to będę ją 
kontynuowała tak długo, jak tylko będę mogła i zdrowie 
mi na to pozwoli, bo to w sporcie najważniejsze. Dopóki 
jest forma i postęp,  to będę rozwijała swoje możliwości  
na tyle ile mnie stać i nadal wyznaczała sobie cele, które 
będę się starała realizować. A jaki będzie efekt to czas 
pokaże. A jeśli chodzi o dalsze plany to zamierzam się 
jeszcze uczyć i chciałabym się realizować w tym, co robię 
i połączyć pracę nauczyciela WF-u z pracą 
fizjoterapeutki. Nie ukrywam, że chciałabym spróbować 
swoich sił w trenowaniu zawodników w klubie 
lekkoatletycznym i podjąć pracę w szkole z dzieciakami i 
młodzieżą.

Chciałabyś jeszcze coś dodać od siebie na koniec?
Tak, chciałabym dodać, że nie dokonałabym tego 
wszystkiego tylko i wyłącznie sama. Oprócz ogromnej 
indywidualnej pracy nad sobą i na treningach nie 
osiągnęłabym tego wszystkiego, gdybym nie miała 
wokół siebie ludzi, którzy mnie wspierają i mi kibicują. I 
tutaj właśnie korzystając z tej okazji chciałam bardzo 
serdecznie im podziękować: moim rodzicom, mojemu 
bratu, znajomym i przyjaciołom, tym którzy mi dobrze 
życzą, tym którzy udostępniają mi obiekty sportowe, 
wszystkim trenerom, których spotkałam na swojej drodze 
do kariery sportowej, jak również jestem bardzo 
wdzięczna Panu Staszkowi, który właściwie uczył mnie 
bezinteresownie i zawsze mogę liczyć na jego dobre 
rady i wskazówki. Dziękuję bardzo i za możliwość 
wypowiedzenia się, a wiernych kibiców proszę o dalszy 
doping.

Trzymamy za ciebie kciuki i życzymy dalszych 
sukcesów, może już na arenie międzynarodowej!                       



Krzyżówka

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Piłka nożna Boisko LZS Kielcza
19.09.2010 r. godz. 17.00 
Kl.B LZS Kielcza  – Naprzód Jemielnica
26.09.2010 r. godz. 17.00 
Kl.B LZS Kielcza  – Wiktoria Jaworzno
10.10.2010 r. godz. 17.00 
Kl.B LZS Kielcza  – Zieloni Spórok
Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
11.09.2010 r. godz. 16.00 
Kl.A Stal Zawadzkie – Piast Gorzów
12.09.2010 r. godz. 11.00 
II liga juniorów Stal Zawadzkie – Młodzik Wołczyn
17.09.2010 r. godz. 17.30 
trampkarze Stal Zawadzkie – Unia Kolonowskie
21.09.2010 r. godz. 17.30
 trampkarze Stal Zawadzkie – Naprzód Jemielnica
25.09.2010 r. godz. 16.00 
Kl.A Stal Zawadzkie – Start II Wołczyn
26.09.2010 r. godz. 11.00 
II liga juniorów Stal Zawadzkie – KS Krasiejów
28.09.2010 r. godz. 17.00 
trampkarze Stal Zawadzkie – Piast Strzelce Opolskie
29.09.2010 r. godz. 16.00 
Kl.A Stal Zawadzkie – Polonia Wołczyn
09.10.2010 r. godz. 15.00 
Kl.A Stal Zawadzkie – LZS Brynica
10.10.2010 r. godz. 11.00 
II liga juniorów Stal Zawadzkie – Victoria Chróścice
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
17.09.2010 r. godz. 18.00 
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie – BTTS Silesia 
Miechowice
01.10.2010 r. godz. 18.00
 II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie – KLS 
Lesznianka Leszna Górna
01.10.2010 r. godz. 18.00 
III liga Mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie – KTS 
Kłodnica Kędzierzyn Koźle
Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
25.09.2010 r. godz. 18.00
 I liga ASPR Zawadzkie – KS Końskie
09.10.2010 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie – Czuwaj Przemyśl
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3 
Każdy czwartek godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji 
MOKSiR Zawadzkie

Jeż wpada na kaktus i mówi: 
- Czy to ty mamo?

..........................
Rozmawiają dwie kaczki. Jedna mówi.
-Kwa,kwa.
Druga na to.
-Właśnie miałam to powiedzieć.

..........................
Dlaczego bocian ma czerwony dziób?
Bo go krew zalewa, gdy mu się wmawia, że 
przynosi dzieci.

Usuwanie plam

Guma do żucia - tkaninę włożyć do zamrażalnika lub 
obłożyć kostkami lodu i wykruszyć gumę do żucia. 
Pozostałe plamy wyczyścić alkoholem metylowym 
lub benzyną do czyszczenia.

..........................

Owoce i soki owocowe - plamę zaprać w mleku, 
najlepiej kwaśnym.

..........................

Długopis - świeże plamy można usunąć przez 
zamoczenie w kwaśnym mleku, a następnie pranie w 
wodzie; zastarzałe plamy można wywabić sokiem z 
cytryny lub 10-procentowym kwasem cytrynowym

..........................
Przypalenia na tkaninie - uderzać miejsce 
zaplamione tamponikiem z gazy umoczonym w 
wodzie z mydłem, spłukać ciepłą wodą, a po 
wyschnięciu działać benzyną. Jeżeli nadal pozostaną 
żółte plamy, pocierać tamponikiem umoczonym w 
wodzie utlenionej

… kształcą, uczą dziecko myślenia i wspomagają 
jego wszechstronny rozwój, rozwijają wyobraźnię i 
spostrzegawczość. Są źródłem doskonałej zabawy.

Tylko złotówka
1 zł = 1 zł
1 zł = 100 gr
10 gr = 0.1 zł
100 gr = 10 gr x 10 gr
1 zł = 0.1 zł x 0.1 zł
1 zł = 0.01 zł
1 zł = 1 gr 
Pytanie: Znajdź błąd w poniższym rozumowaniu

1. Drabinka sznurowa
Z burty statku zwiesza się drabinka sznurowa w ten 
sposób, że ledwie dosięga powierzchni wody. 
Szczeble drabinki rozmieszczone są w odległości 
25 centymetrów. 

     Pytanie: Ile szczebli znajdzie się pod wodą, gdy 
podczas przypływu morza woda podniesie się o 90 
centymetrów? 

2. Zegarek
Przerób tę liczbę na sto, przekładając tylko jedną 
kreskę.    :10

Zagadki bawią

1 .Zielony szczypiący?
2. Dobra kiszona?
3. Po październiku?
4. Okrągła głowa, zielona?
5. Płaczesz gdy ją obierasz?
6. Przyszła już do nas pani ........?
7. Spadają kolorowe i złociste się mienią?
8. Kwitną we wrześniu ?
9. Po wrześniu?
10. Pani jesień najczęściej ma ....... włosy.
11. Gdy sierpień minie, a ......... nastanie szkoła się 
zacznie.

sałatka z kalafiora i jajka
Składniki:
kalafior, 3-4 jaja, 3-4 pomidory, cebula, sól, pieprz, 
majonez , śmietana 

Sposób przygotowania:

Jaja ugotować na twardo i pokroić drobno, a 
następnie ułożyć do miski. Na to kładziemy pokrojone 
pomidory i posypujemy solą i pieprzem. Kolejna jest 
cebulka pokrojona drobno. Polewamy majonezem i 
śmietaną wcześniej wymieszaną, kto ile woli, i 
dowolnie przyprawioną. Na to układamy kalafior 
drobne kwiaty (kalafior oczywiście wcześniej 
ugotowany w słonej wodzie). Posypujemy solą i 
pieprzem.

Składniki:
słoiczek selera startego, puszka groszku, puszka 
czerwonej fasolki, ok. 20 dag sera żółtego, 
śmietana, majonez, sól, pieprz 

Sposób przygotowania:

Seler, groszek, fasolkę odcedzić. Ser zetrzeć na tarce 
o grubości selera. Wszystko mieszamy ze śmietaną i 
majonezem i doprawiamy do smaku.

sałatka z selera i groszku

Rozwiązanie hasła prosimy przesłać do Redakcji 
Krajobrazów Zawadzkiego, Urząd Miejski w 
Zawadzkiem, pokój 304 w terminie do 20 września 
2010 r. Nagrody czekają.

Kącik kucharski
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Rady babuni

surówka z porą z jabłkiem

wrzesień/apteka

APTEKI DYŻURUJĄ

Rebus

Odp. 1 Ani jeden. Cały statek, a więc i drabinka 
sznurowa podniosą się wraz z wodą.

Odp. 2   :10

Składniki:
2 pory (tylko białe części), 3 duże kwaśne jabłka, 
łyżka oliwy (lub więcej, jeżeli jabłka są mało 
soczyste), sól, cukier, kwasek cytrynowy 

Sposób przygotowania:
Pory umyć, obrać, przekroić na połowę wzdłuż i 
pokroić w półplasterki. Jabłka zetrzeć na tarce o 
grubych oczkach. Dodać oliwę i przyprawić do smaku 
solą, kwaskiem cytrynowym i cukrem. Pozostawić na 
pół godziny. Surówka nadaje się jako dodatek do 
obiadu. Jeżeli ktoś woli łagodniejsze smaki należy 
użyć więcej jabłek.



Piłka ręczna

Tenis stołowy

Skat
Nie próżnowali przez wakacje

Skaciorze w czasie wakacji nie mieli przerwy. Po 
zakończeniu mistrzostw sekcji rozpoczęli serię 
turniejów tradycyjnego Pucharu Lata. Rozegrano 11 
punktowanych turniejów. Sytuacja w czołówce na 
finiszu rozgrywek zmieniała się z każdym turniejem. Od 
2 do 8 turnieju prowadził zawodnik MOKSiR-u 
Zawadzkie Jan Pietrzak. Po 9 turnieju prowadzi 
zawodnik DOKiS-u Dobrodzień Norbert Bonk. Po 
kolejnym 10 turnieju liderem został Józef Pudełek (Unia 
Kolonowskie). Puchar Lata 2010 zdobył jednak ten 
czwarty. Był nim Ernest Bryłka, który wygrał ostatni 11 
turniej i został jego zwycięzcą. W turniejach wzięło 
udział 30 zawodników, a czołówka końcowej 
klasyfikacji przestawiała się następująco:

1. Ernest Bryłka DOKiS Dobrodzień   17590 pkt
2. Józef Pudełek Unia Kolonowskie   17459 pkt
3. Jan Pietrzak MOKSiR Zawadzkie   16182 pkt
4. Norbert Bonk DOKiS Dobrodzień   16142 pkt
5. Jan Respondek DOKiS Dobrodzień   15982 pkt 

1. Leopold Dybowski  LZS Ligota Dolna     7353 pkt
2. Piotr Koziorowski   Skat Lubliniec     7249 pkt
3. Antoni Świtała   MOKSiR Zawadzkie  7051 pkt

Bezpośrednio po zakończeniu Pucharu Lata 2010 
rozpoczęła się seria 30 turniejów o mistrzostwo sekcji w 
sezonie 2010/2011. Pierwszy turniej wygrał 
ubiegłoroczny mistrz Antoni Świtała. 12 września 
zostanie w Chorzowie rozegrana 5 kolejka II ligi A. 
Drużyna MOKSiR-u ma realne szanse awansu do I ligi.
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Sport w Krajobrazach

Zmienione oblicze drużyny

Falstart piłkarzy

Pingpongiści przed startem

Piłka nożna

Przed trenerem Genadyjem Kamielinem bardzo 
trudne zadanie. Skład kadry uległ bardzo znacznemu 
przetasowaniu. W drużynie z ubiegłorocznego składu 
zabraknie: Daniela Janika (szuka klubu), Bogumiła 
Barana i Wojciech Knopa (obaj Gwardia Opole), 
Dominika Droździka (Handball Zabrze), Przemysława 
Zadury (Gwardia Opole), Patryka Całujka (zawiesił 
karierę), Janusz Bykowski (nie przedłużono kontraktu). 
Kadra na sezon 2010/2011 przedstawia się następująco: 
Bramkarze: Tomasz Wójtowicz (12) i Łukasz Romatowski 
(19), rozgrywający: Daniel Skowroński (9), Lucjan Galus 
(13), Grzegorz Giebel (11), Krzysztof Dudkiewicz (18), 
Artur Pietrucha (5), Mateusz Albingier (3), skrzydłowi:  
Paweł Dudkiewicz (10), Michał Krygowski (7), Andrzej 
Kryński (8), Paweł Swat (14), Mateusz Kaczka (2), 
obrotowi: Krzysztof Kubillas (17), Kamil Piecuch (15), 
Tomasz Sadowski (4) Kamil Kulej (16). W nawiasach 
numery w jakich występować będą w rozgrywkach.  
Odeszło 7, a przybyło 8 nowych zawodników. Nastąpiły 
również zmiany w kierownictwie drużyny. Henryka 
Kandorę zastąpił Grzegorz Machelski, a nowym 
masażystą jest Tomasz Kandora. Przygotowania do 
sezonu rozpoczęli we własnej hali. Następnie drużyna 
wyjechała na turniej do Dubnicy, gdzie zajęła 3 miejsce. 
Kolejny etap to turniej w Litovelu, który wygrała. W 
obydwu turniejach najlepszym strzelcem został Paweł 
Swat. Rozegrano również kilka sparingów. Zremisowali z 
Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 30:30, ulegli 
Gwardii Opole 32:33. Wyniki nie są tu jednak sprawą 
najważniejszą. Główny cel to zgranie drużyny, a jest z tym 
mały problem, który komplikują jeszcze kontuzje. W 
ostatnim okresie w zajęciach nie brał udziału Paweł Swat, 
Tomasz Sadowski wprawdzie już wznowił treningi, 
jednak do pełnej dyspozycji trzeba trochę czasu. Na 
turnieju otwarcia sezonu kontuzji doznał Paweł 
Dudkiewicz. Jednym ze sprawdzianów był turniej 
otwarcia sezonu, który został rozegrany w hali w 
Kolonowskiem oraz w Zawadzkiem. Startowały drużyny: 
HK Tatran Litovel (Czechy), KS Szczypiorno Kalisz,Viret 
Zawiercie, Ostrovia Ostrów Wlkp. ŚKPR Świdnica oraz 
gospodarze ASPR Zawadzkie. Drużyna ASPR w 
meczach grupowych pokonała drużynę Spartaka Litovel 
22:20 oraz zremisowała z KS Szczypiorno 24:24. 
Zajmując 1 miejsce w grupie spotkała się z Ostrovią, 
która okazała się najlepszą w grupie w Kolonowskim. 
Wcześniej rozegrano mecze o 5 i 3 miejsce, w których KS 
Szczypiorno Kalisz pokonało Viret Zawiercie 32:25, a 
SKPR Świdnica wygrała z HK Spartak Litovel 28:22. W 
finałowym spotkaniu trener ASPR miał do dyspozycji 
tylko 9 zawodników (w tym 2 bramkarzy). Pomimo braku 
podstawowych zawodników (nie grał m.in. Paweł Swat, 
Krzysztof Dudkiewicz, Artur Pietrucha, Andrzej Kryński, 
Michał Krygowski) drużyna zagrała przyzwoity mecz. 
Dobrze zaprezentował się nowy nabytek Lucjan Galus 
(były zawodnik Energetyka Gryfino). Bardzo dobrze 
zaprezentowali się w minionym sezonie jeszcze juniorzy 
Mateusz Kaczka oraz Mateusz Albinger. Słaba 
skuteczność w ataku, nie najlepsza gra w obronie oraz 
skromna ławka rezerwowa (a raczej jej brak) 
spowodowała, że drużyna Ostrovii przez całe spotkanie 
kontrolowała grę by ostatecznie zwyciężyć 30:24 (15:12). 
Najlepszym zawodnikiem uznano Łukasza Jaszkę 
(Ostrovia), bramkarzem Michała Baranka (Litovel). 
Najskuteczniejszym strzelcem został Krzysztof 
Dudkiewicz (ASPR) strzelec 19 bramek. Nagrody 
wręczali przedstawiciele władz wojewódzkich w osobach 
marszałka Józefa Sebesty, wicemarszałka Józefa 
Kotysia, starosty strzeleckiego Józefa Swaczyny oraz 
Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego. Do 
inauguracji rozgrywek ligowych pozostały jeszcze dwa 
tygodnie, które powinny pozwolić na dalsze zgranie 
drużyny. W ostatni okresie planowany jest sparing z 
Handbalem Zabrze oraz udział w turnieju w Poznaniu. 
Inauguracyjne spotkanie drużyna rozegra w Łodzi, 
natomiast w Zawadzkiem zobaczymy drużynę 
25.09.2010 r. w meczu z KSSPR Końskie.                    FŚ

Sezon 2010/2011 miał być ostatnim w klasie A. 
Drużyna miała duże szanse na awans w minionym 
sezonie, jednak fatalny początek II rundy zaprzepaścił 
dorobek, który wypracowała pod wodzą Roberta 
Gwoździa po zakończeniu I rundy. Początek nowego 
sezonu jest niestety bardzo nieudany. Kadra drużyny 
nie uległa większym zmianom. W kadrze zabrakło 
Mariusza Asztemborskiego (Unia Kolonowskie) oraz 
Adama Nemsia. Odeszła również grupa zawodników, 
którzy grali w rezerwach Stali (LKS Naprzód Kielcza). 
Skład uzupełnili zawodnicy Budowlanych Strzelce 
Jacek Kozłowski, Krzysztof Kowzan oraz Arkadiusz 
Kornafel. Inauguracyjny, w zwiększonej do 16 drużyn, 
pojedynek z Polonią Wołczyn został przełożony na 
termin październikowy. W pierwszym rozegranym na 
wyjeździe meczu drużyna pod wodzą Sławomira 
Kozłowskiego prowadziła z GKS Starościn 3:0, by 
przegrać 3:4. Inauguracja w Zawadzkiem również nie 
należała do udanych. Drużyna zagrała bardzo słabo nie 
w y k o r z y s t u j ą c  k i l k u  d o g o d n y c h  s y t u a c j i  
podbramkowych. Na przeszkodzie stanął naszym 
zawodnikom mały wzrostem, ale niezwykle sprawny i 
szczęśliwie broniący bramkarz gości. Po przeciwnej 
stronie linia obrony Stali spisywała się słabo i drużyna 
LZS Uszyce wyjechała z Zawadzkiego z kompletem 
punktów zwyciężając 2:0. Pierwszy punkt zespół 
zdobył w wyjazdowym spotkaniu z Hetmanem Byczyna 
remisując 1:1. Aktualna tabela po 4 kolejkach 
przedstawia się następująco:

1. LZS Rudniki
2  Widawa Lubsko
3. Start II Namysłów
4. Żubry Smarchowice
5. Unia Murów
6. LZS Ligota Oleska
7. LZS Uszyce
8  Budowlani Pokój
9. LZS Brynica
10. Hetman Byczyna

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

12
12
9
7
6
6
6
6
4
4

20:2
9:3
11:4
11:6
10:4
12:8
8:6
7:8
9:10
5:7

Awans dla LZS Kielcza

Drużyna LZS Kielcza grająca w ubiegłym sezonie w 
klasie C pomimo, że nie zajęła miejsca premiowanego 
awansem w nowym sezonie 2010/2011, gra o klasę 
wyżej. Stało się  tak, gdyż władze Podokręgu Strzelce 
Opolskie zlikwidowały rozgrywki w kl.C, tworząc w to 
miejsce 3 grupy kl.B. Drużynę zasiliło kilku zawodników 
ze zlikwidowanej rezerwy Stali Zawadzkie. Klub zyskał 
również nowego sponsora - Firmę Technodrew, Jana 
Smereczańskiego. Zajęcia treningowe prowadzi 
Mirosław Skwara, mając do dyspozycji dużą grupę 
zawodników, którzy systematycznie trenują 2 razy w 
tygodniu. W drużynę wstąpił nowy duch i kto wie czy nie 
ambicje awansu do kl.A i zrównania się z gminnym 
rywalem Stalą Zawadzkie. Start w nowym gronie 
zaliczyć można do udanych. W pierwszym meczu 
zremisowali u siebie z LZS Izbicko 1:1. Z wyjazdowego 
spotkania w 2 kolejce przywieźli komplet punktów 
wygrywając pewnie w Szymiszowie, z tamtejszą Tęczą 
3:0. W 3 kolejce pokonali u siebie Czarnych Kalinów 2:1 
i znajdują się w ścisłej czołówce tabeli, która 
przedstawia się następująco:

1. Naprzód Jemielnica
2. LZS Kadłub
3. LZS Kielcza
4. LZS II Piotrówka
5. Tęcza Szymiszów
6  LZS Izbicko
7. Tempo Grodzisko
8. Zieloni Spórok
9. Czarni Kalinów
10. LZS Staniszcze
11. Źródło II Krośnica
12. Wiktoria Rożniątów

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
7
7
6
6
5
4
4
3
0
0
0

15:2
14:4
6:2
13:4
7:7
13:2
10:4
6:11
4:10
3:10
3:16
3:25

W zakończonym sezonem 2010/2011 młodzież 
Klubu Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie w 
klasyfikacji młodzieżowej została sklasyfikowana na 2 
miejscu w województwie. Zwyciężyła sekcja tenisa 
stołowego LZS Victorii Chróścice, notabene 
prowadzona przez duet Marta Lityńska-Stanisław 
Fedor, prowadzący również szkolenie w Zawadzkiem.  
W sekcji prowadzona jest praca głównie z młodzieżą, 
która w województwie należy do czołówki w kategorii 
żaków, młodzików, kadetów oraz juniorów. Drużyna 

żeńska rozgrywa swoje mecze w II lidze, mężczyźni 
w III lidze. Oprócz tego drużyny juniorów występują w I i 
I I  l idzie wojewódzkiej juniorów. W okresie 
przygotowawczym kadra województwa opolskiego, w 
której znajdują się podopieczni Marty Lityńskiej i 
Stanisława Fedora wzięła udział w XXXVII 
Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego JKTS 
OPEN 2010 – PRO Satelite. Zawodnicy kadry 
zdominowali turniej zdobywając kilkanaście pucharów. 
Poniżej podajemy wyniki podopiecznych Pani Marty 
trenujących w sekcji KTS MOKSiR Zawadzkie.
W grach drużynowych młodziczek,  drużyna w składzie 

Nicole Zyzik – Małgorzata Kała, zajęła 3 miejsce. 
Zwyciężyła drużyna z Izraela. Drużyna młodziczek 
zagrała również w kategorii młodzików, zajmując 5 
miejsce. Zwyciężyła drużyna MKS Cieszko 
Cieszyn. W kategorii kadetek najlepsza okazała 
się drużyna KTS MOKSiR Zawadzkie w składzie 
Anna Gosztyła, Julia Drzozga oraz Aleksandra 
Nowak (Victoria Chróścice). W kategorii  kadetów 
drużyna w składzie Dawid Kała oraz Wojciech 
Głuszek (Victoria Chróścice) uplasowała się na 3 
miejscu. Zwyciężyła drużyna z Izraela. W kategorii 
drużynowej juniorek najlepsza okazała się 
opolska para Daria Hajka (MOKSiR) -Sylwia 
Szlapa (Victoria Chróścice). Na 2 miejscu 
uplasowały się kadetki (A.Gosztyła, J.Drzozga, 
A.Nowak). W grze podwójnej młodziczek para 

Na przełomie lipca i sierpnia zostały rozegrane XII 

Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie. Zgodnie z 
tradycją rozegrano 3 turnieje w Żędowicach, Kielczy 
oraz w Zawadzkiem. W turniejach wzięło udział 60 
skaciorzy. Poszczególne turnieje wygrali: w 
Żędowicach najlepszy okazał się Piotr Koziorowski 
(Skat Lubliniec), w Kielczy zwyciężył Ernest Bryłka 
(DOKiS Dobrodzień), a w Zawadzkiem wygrał 
zawodnik LZS Otmice Rajmund Kowalczyk. Mistrzem 
został Leopold Dybowski, który w każdym z turniejów 
znalazł się w gronie nagrodzonych. Podium mistrzostw 
przedstawiało się następująco:

11. LZS Chocianowice
12. LZS Bogacice
13. Polonia Wołczyn
14. GKS Starościn
15. Stal Zawadzkie
16. Piast Gorzów Śl.

4
4
2
4
3
4

4
4
3
3
1
0

5:8
8:12
5:5
6:14
4:7
2:28

KTS MOKSiR Nicole Zyzik i Małgorzata Kała zajęły 3 
miejsce. Zwyciężyła para Victorii Chróścice, Julia 
Wójcik-Magda Kozubek. W grze pojedynczej młodzików 
Wojciech Gabor (KTS MOKSiR) uplasował się na 7 
miejscu. Wygrał zawodnik KKS Sokół Orzesze Dawid 
Mrozik. W grze podwójnej z Michałem Radko (MMKS 
Kędzierzyn Koźle) uplasował się na 3 miejscu. W grze 
pojedynczej kadetek zwyciężyła A.Nowak (Victoria). 
Anna Gosztyła zajęła 3 miejsce, a Julia Drzozga 
uplasowała się na miejscu 5. W grze podwójnej para 
MOKSiR-u A.Gosztyła i J.Drzozga zajęły 2 miejsce. W 
kategorii kadetów Dawid Kała został sklasyfikowany na 
3 miejscu. W grze mieszanej Dawid Kała z Aleksandrą 
Nowak zajęli 1 miejsce, a Anna Gosztyła z Mateuszem 
Adamskim (MMKS Kędzierzyn Koźle) uplasowali się na 
2 miejscu. W kategorii juniorek Daria Hajka (MOKSiR) 
uplasowała się na 3 miejscu. Był to bardzo udany 
sprawdzian w czasie trwania zgrupowania kadry w 
Zawadzkiem.
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