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Modelarnia Zawadzkie v-ce Mistrzem Polski!

Jak co roku pod koniec czerwca modelarze z całej polski spotkali się
na najważniejszych zawodach sezonu - 58 Mistrzostwach Polski Modeli
Redukcyjnych Pływających klas NS i NSS, które odbywały się w dniach
23 - 26 czerwca 2011 w Dębowcu k. Cieszyna.

Jesteśmy Rodziną

Stowarzyszenie „Wincentego z Kielczy” w Kielczy rozpoczęło
realizację nowego projektu pod nazwą: JESTEŚMY RODZINĄ – MY SOM
FAMILIOM – WIR SIND FAMILIE.

SIERPIEŃ 2011

Cena: 1 zł

I Sportowy Piknik Rodzinny

18 czerwca na obiektach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy
Zawadzkie rozegranych zostało wiele konkurencji sportowych w ramach
I Sportowego Pikniku Rodzinnego.

Zawody sportowo-pożarnicze

W Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych wystartowały trzy
drużyny oraz reprezentacyjnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
dziewcząt z jednostki OSP Kielcza.

Bierz udział w głosowaniu i oddawaj swój głos na

plac zabaw w Zawadzkiem!
Dzięki Twoim głosom NIVEA może zbudować plac zabaw
w naszym Parku Miejskim przy ul. Dębowej.
Wchodź CODZIENNIE na www.100latnivea.pl/glosowanie i oddawaj głos!

Kinoteatr

OSP Zawadzkie

Klasy sportowe i co dalej?

Święto Policji

Dosyć dużo w ostatnim okresie czasu w gminie mówi się i pisze na temat sportu i klas sportowych w
Publicznym Gimnazjum w Zawadzkiem. Myślę, że na ten temat należy się parę słów wyjaśnienia. Rzetelnych, a
nie emocjonalnych. Zacznę więc od zasad na jakich mają funkcjonowć klasy sportowe.Otóż zasady te określa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W tym akcie prawnym mówi się, że klasy sportowe muszą
liczyć conajmniej 20 uczniów w oddziale, realizującym program szkolenia w ramach 10 godzin lekcyjnych, a
warunkiem ich utworzenia jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych, niezbędnych do realizacji
szkolenia sportowego. Jeżeli szkoła nie ma takich obiektów, to szkolenie realizowane jest z wykorzystaniem
innych obiektów sportowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym (burmistrz), a
daną jednostką. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny (np.
gimnastyka, rzut oszczpem, kulą itp.) lub zróżnicowanym poziomem sportowym oddział może być podzielony na
grupy ćwiczeniowe wynoszące conajmniej 10 uczniów. W ramach tego szkolenia szkoła organizuje dla uczniów
obozy szkoleniowe. Klasy sportowe mogą realizować program szkolenia we współpracy ze związkami
sportowymi, klubami sportowymi na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym
(burmistrzem), a klubem sportowym czy też stowarzyszeniem.Takiego porozumienia na dziś nie ma, ale zostanie
ono przygotowane na rok szkolny 2011/2012 ( pomiędzy Gminą, a ASPR). Zostaną w nim określone zadania dla
klas sportowych uwzględniające oczekiwania ASPR. W obecnym stanie organizacyjnym, tego nie ma .
Dotychczas zajęcia wf odbywały się w grupach liczących 10-12 uczniów (klasa liczy ok. 22-24 uczniów). Problem
jaki jest podnoszony w prowadzeniu tych klas w roku szkolnym 2011/2012 to taki, że grupy uczestniczyć będą w
zajęciach jako grupy mieszane (chłopcy-dziewczęta) co oczywiście można organizacyjnie zmienić. W
dzisiejszych realiach, gdy klasy podzielone na dwie grupy po 10-12 uczniów sprawia, że zamiast 10 godzin wf na
klasę, mamy po 10 godz. wf na grupę, czyli 20 godz. na klasę, co też ma wpływ na budżet. Klasy są za małe
liczbowo by je jeszcze dzielić na grupy. Gdy będą liczyły one po conajmniej 26 uczni, to jest wtedy uzasadnienie,
aby je utworzyć. Aby tak było należy zintensyfikować nabór do PG. Zachęcić rodziców z całej gminy, aby
skorzystali z możliwości kształcenia dzieci w klasach sportowych. Niestety to już jest w gestii szkoły. Z drugiej
strony , nie da się ukryć, że brak tej większej ilości grup, to brak nadgodzin dla nauczycieli(4), co moim zdaniem
jest sednem sprawy, a jak nie sednem sprawy, to istotnym elementem tej dyskusji, bo chodzi o średnio miesięczną
kwotę 4.620,00 zł, czyli rocznie ok. 45 tyś zł. Wracając do klas sportowych, to jeżeli chodzi o chłopców to mamy
wyniki, mamy zapewnioną dalszą naukę w klasie sportowej w L.O. i oczywiście treningi w ASPR i udział tych
zawodników w rozgrywkach ligowych. W przypadku dziewczyn, to oprócz rozgrywek międzyszkolnych i
zapewnionej dalszej edukacji sportowej w L.O. nie mamy żadnej zgłoszonej drużyny do rozgrywek ligowych. Co
prawda mamy szkółki, możemy zapewnić im dalszą kontynuację szkolenia, ale nie mamy ligii.Przecież po to się
szkoli, aby uzyskane umiejętności miały przełożenie dalej, żeby była możliwość ich sprawdzenia, żeby była
rywalizacja, a w ślad za tym promocja miasta i gminy. Nie mając tego robimy krzywdę tym młodym zawodniczkom.
Nie znajdują one dlaszego spełnienia swoich ambicji sportowych. Poprzez brak możliwości startu w jakieś lidze,
nie potrafią pokazać swoich umiejętności wyżej, ewetualnego związania swojej przyszłości z tą dyscyplina sportu
itp. Analizując powyższe aspekty i wszystko inne („za” i „przeciw”) w tym też fakt, że w tegorocznym obozie dla
klas sportowych nie uczestniczyła w nim 1/3 uczni, postanowiono, że gdy rekrutacja do tych klas zapewni
wspomniane wyżej obłożenie conajmniej 26 uczni, to będą klasy dzielone na 2 grupy. Jeżeli nie, to zajęcia
odbywać się będą w ramach 1 grupy (organizacyjnie szkoła musi to sobie ułożyć). To, że jest potrzeba utrzymania
tych klas, to nie ma wątpliwości ale to, że w obozie uczestniczyło tylko 2/3 uczni jest powodem, który daje dużo do
myślenia, powodem który należy wyjaśnić i uzyskać odpowiedź, tj. ?, czy ta reszta, która w nim nie uczestniczyła
została dokoptowana do klasy na zasadzie uzupełnienia frekwencji, czy też nie jest to dla nich „ta” dyscyplina!,
czy też jest jeszcze inna przyczyna, np. finansowa, organizacyjna? Czy ten obóz należy traktować jako wyjazd
szkoleniowy, czy też był to obóz rekreacyjny (część nauczycieli pojechała razem z dziećmi i rodziną ). Wiele by
można jeszcze zadawać pytań, ale w tym wszystkim nie możemy pominąć i innych dyscyplin uprawianych na
terenie gminy. Przecież oprócz piłki ręcznej mamy jeszcze : piłkę nożną, karate, tenis stołowy, czy też powstałą
niedawno siatkówkę dziewcząt. Są to dyscypliny, w których mamy drużyny uczestniczące w rozgrywkach
ligowych na różnych poziomach, cieszące się nie mniejszą popularnością co i piłka ręczna. Zadania gminy, tj.
samorządu są w tym zakresie jasno sprecyzowane co obrazuje poniższa tabela.

Aby to wszystko funkcjonowało, wymaga wsparcia finansowego ze strony samorządu, który w ramach
realizacji zadania publicznego „wspieranie powszechnych zajęć sportowych” przeznacza środki finansowe na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży. Jak z powyższego widać, to najwięcej środków
przeznaczonych zostało dla ASPR-u, który swym szkoleniem obejmuje najwięcej zawodników. Dla tej dyscypliny
utoworzone zostały wspomniane wyżej klasy sportowe w Publicznym Gimnazjum w Zawadzkiem, które przejęły
część obowiązków szkoleniowych tego stowarzyszenia. Na kontynuację tego szkolenia, na podstawie zawartej w
dniu 21.02.2011r. umowy pomiędzy Gminą Zawadzkie, a ASPR Zawadzkie przeznaczono kwotę 65.000 zł, która
obejmuje:

Pozycja „inne koszty” to : organizacja i udział w turniejach dzieci i młodzieży, zakup nagród, środków
medycznych i napoje.
Aby te wszystkie kluby i stowarzyszenia miały gdzie trenować, rozgrywać mecze, turnieje, promować się itp.,
samorząd przekazuje na ten cel nieodpłatnie obiekty MOKSiR-u,(hala, boiska i wszystko co się na tych obiektach
znajduje), których utrzymanie pokrywa z budżetu w formie dotacji wynoszącej ponad 1 mln zł rocznie. Są to
koszty, o których często się zapomina.
Jak z powyższego widać powołanie i utrzymanie klas sportowych (oprócz aspektu wychowawczego i
znalezienia zajęcia młodzieży) musi mieć swój cel. Celem tym nie może być jedynie zaspakojenie ambicji
sportowych samej szkoły. Musi to mieć przełożenie na organizację sportu na terenie całej gminy, gdyż wydawane
są na to pieniądze publiczne, którymi dzielić należy po gospodarsku.
Andrzej Pietrusiak

24 lipca to data święta polskiej Policji, data
szczególna dla funkcjonariuszy. Czas awansów,
nominacji i odznaczeń. Święto obchodzone jest w
dniu upamiętniającym uchwalenie w 1919 roku przez
Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej ustawy o
organizacji Policji Państwowej i bezpieczeństwie
państwa. Z tej okazji poprosiliśmy o kilka słów
Komendanta Komisariatu Policji w Zawadzkiem
komisarza Mariana Buczka.
Jak wygląda obecna sytuacja w lokalnej policji? Czy
nadal są braki kadrowe?
Komisariat w Zawadzkiem jest jednostką liczącą 30
etatów, obsługującą miasta i gminy Zawadzkie,
Kolonowskie i Jemielnicę. Zmorą ostatnich kilku lat
są braki kadrowe, które wywierają duży wpływ na
mobilność naszej jednostki Policji. Aktualnie mamy 6
wakatów. Pomimo tych utrudnień jesteśmy jedną z
najlepszych tego typu jednostek Policji w woj.
opolskim, na co przedkłada się wysoka ocena stanu
bezpieczeństwa, poparta dobrą wykrywalnością
przestępstw i wykroczeń. Nawiązując do warunków
pracy, to tak jak większość tego typu jednostek,
również nasz Komisariat Policji
boryka się z
wieloma problemami natury socjalnej i finansowej.
Obecnie budynek komisariatu poddawany jest
częściowemu remontowi, polegającemu na
wymianie poszycia dachowego, co było
koniecznością z uwagi na liczne zacieki, pojawiające
się wewnątrz pomieszczeń biurowych, zagrażające
jednocześnie konstrukcji budynku. W tym miejscu
chciałbym nadmienić, że jest to jedna z wielu tego
typu potrzeb, które wymagają jednak znacznych
nakładów finansowych.
Jakie działania prowadzi Zawadczańska Policja w
celu ograniczenia
przestępczości na swoim
terenie?
Policjanci prowadzą szereg działań o charakterze
prewencyjnym, jak i czynności operacyjne. Do
służby kierowane są patrole zarówno oznakowane
jak i nieoznakowane. Nawiązując do problematyki
przestępczości chciałbym udzielić kilku rad
mieszkańcom miasta i gminy Zawadzkie.
Uczulam, aby dbać o swoje mienie, szczególnie w
trakcie zakupów na targowisku miejskim. Nasza
czujność uchroni przed występującymi tam
przypadkami kradzieży kieszonkowych.
Ostrzegamy przed robieniem przypadkowych
zakupów u domokrążców, będących częstokrotnie
osobami narodowości romskiej, którzy w wielu
przypadkach dopuszczali się kradzieży, oszustw, a
nawet przemocy, w stosunku do swoich ofiar.
Wreszcie, w miarę możliwości, sprawdzania
wiarygodności i rzetelności oferentów
sprzedających w internecie, co pozwoli na uniknięcie
oszustw z ich strony.
Co z okazji święta Policji chciałby Pan przekazać
swoim podwładnym?
W sferze materialnej życzyłbym policjantom
godziwych płac, tak jak na to zasługują, za
odpowiedzialną pracę. Każdemu z policjantów życzę
spokojnej służby, zdarzeń bez narażania zdrowia i
życia. Specjalne podziękowania chciałbym
skierować także do ich bliskich – za życzliwość i
wyrozumiałość, kiedy ich małżonkowie, rodzice
wracają późno do domu, albo kiedy są telefonami w
nocy wyrywani ze snu, bo trzeba stawić się na
służbę. Pragnę podziękować wszystkim instytucjom
i jednostkom samorządowym, współpracującym z
Komisariatem Policji w Zawadzkiem, za okazaną
pomoc w realizacji ustawowych zadań, na rzecz
utrzymania porządku i bezpieczeństwa w podległym

Turyści z O/Z PTTK w Zawadzkim na wakacjach
Okres wakacji sprzyja turystycznym wyprawom. Odział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem w
pełni z tego korzysta, organizując różne imprezy.

Rajd Tatrzański 2011
Od 9 d0 12 lipca w Zakopanem przebywała 50-osobowa grupa miłośników wypraw wysokogórskich na
kolejnym „Rajdzie Tatrzańskim”. Turyści wspinali się na najwyższe szczyty Rysy i Świnicę, wędrowali po Dolinie
Pięciu Stawów i Morskiego Oka, Strążyskiej, Kościeliskiej i Chochołowskiej. Trasy górskich wędrówek wiodły też
po szczytach Tatr Zachodnich i ścieżkami nad reglami (szczególnie polecamy Sarnią Skałę z przepiękną
panoramą Zakopanego z jednej strony, a ścianą pobliskiego Giewontu z drugiej). Aby powiększyć wiedzę o
regionie, jednego dnia skorzystano z usług przewodnika tatrzańskiego w wyprawie na Polanę Rusinową i
Wiktorówki (z Sanktuarium Maryjnym Matki Bożej Królowej Tatr - też polecamy). Wyprawom w góry sprzyjała
także pogoda. Synoptycy bardzo się mylili strasząc burzami, które się pojawiały, ale późnym wieczorem, już po
zejściu z trasy. Kolejny „Rajd Tatrzański” był bardzo udany co jednogłośnie stwierdzili jego uczestnicy.

III Rajd RowerowySzlakiem Stawów Doliny Małej Panwi
27 rowerzystów uczestniczyło 23 lipca 2011 r. w III Rajdzie Rowerowym Szlakiem Stawów Doliny Małej Panwi
zorganizowanym przez OZ/PTTK w Zawadzkiem. Kolarze pokonali trasę wiodącą z Zawadzkiego do Leśnictwa
„Mosty” w Żędowicach, dalej pojechali nad staw „Bagno koło”, w Kielczy na przystań kajakową na Małej panwi,
powrócili do Żędowic pod młyny p. Bombelki i Thiela,aby przez Pustki dojechać na Stadion Miejski w Zawadzkiem
metę rajdu. Tam czekał turystyczny posiłek, a szczęśliwcy wylosowali sobie nagrody. Pogoda sprzyjała rowerowej
wyprawie, co miało spory wpływ na kolejną udaną imprezę naszego Oddziału PTTK.

Rajd Rododendrona 2011 - etap 2
Zapowiadany drugi etap „Rajdu Rododendrona”, organizowany przez OZ/PTTK „Huta Andrzej” w
Zawadzkiem, odbył się 16 lipca. Tym razem był to spływ kajakowy Małą Panwią z Zawadzkiego do
Kolonowskiego. 40 uczestników, korzystając z pomocy gospodarzy „Dzikiej chaty”, na 20 kajakach wystartowało
z przystani przy basenie w Zawadzkiem. Stan wody pozwolił na pływanie bez przeszkód. Po ok. 3 godzinach
wiosłowania grupa dotarła na metę w Kolonowskiem. Tam czekał na uczestników spływu turystyczny posiłek z
kawą, kołaczem i pieczonymi kiełbaskami. Większość kajakarzy przesiadło się na przywiezione przez
organizatorów rowery i w ten sposób powróciła do Zawadzkiego.
Sądząc po „tłoku” na Małej Panwi, w tym dniu po jej wodach na kajakach spływało wiele osób. Ta forma
spędzania wolnego czasu robi się coraz popularniejsza.
Pływanie po naszej rzece wymaga nieco wysiłku. Wartki nurt, duża liczba zakrętów, konieczność ciągłego
omijania kłód powalonych drzew, wyklucza możliwość odpoczynku na wodzie trzeba ciągle wiosłować. Mimo to
gorąco polecamy spływy kajakowe po Małej Panwi.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Odszedł wspaniały człowiek
W dniu 20 lipca 2011 r. zmarł Sędzia Sądu
Najwyższego w stanie spoczynku dr Gerard
Bieniek.
Gerard Bieniek pochodził z Kielczy. Studia
prawnicze ukończył w 1964 r. na Uniwersytecie
Wrocławskim. Po ukończeniu aplikacji sądowej w
okręgu Sądu Wojewódzkiego w Opolu w 1966 r.
rozpoczął pracę jako asesor w Sądzie Powiatowym
w Opolu i następnie w Raciborzu. W roku 1968
został sędzią Sądu Powiatowego, a w latach 197073 pełnił obowiązki prezesa Sądu Powiatowego w
Koźlu. W roku 1973 został powołany na stanowisko
sędziego Sądu Wojewódzkiego w Opolu i pełnił
obowiązki sędziego-wizytatora do spraw cywilnych.
Doktoryzował się w roku 1974. W 1974 r. został
delegowany do pracy w Ministerstwie
Sprawiedliwości, gdzie zajmował kolejno
stanowiska: wizytatora, naczelnika wydziału i
wicedyrektora Departamentu Spraw Cywilnych. W
1985 r. został powołany na stanowisko sędziego
Sądu Najwyższego i orzekał w Izbie Cywilnej i
Administracyjnej, a następnie w Izbie Cywilnej. Z
dniem 30 września 2010 r. przeszedł w stan
spoczynku. Odznaczony w roku 1984 Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Trzy
miesiące temu otrzymał prestiżową nagrodę Gazety
Prawnej „Złoty Paragraf” dla najlepszego sędziego.
Sędzia Gerard Bieniek swoją działalnością
orzeczniczą oraz pisarską wywarł pozytywny wpływ
na orzecznictwo polskich sądów. Był autorem
licznych opracowań i monografii z zakresu prawa
cywilnego, a w szczególności dotyczących:
gospodarki i obrotu nieruchomościami, urządzeń
przesyłowych, własności lokali, użytkowania
wieczystego, spółek cywilnych i handlowych,
odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe, a
także z zakresu prawa gospodarczego i prawa
pracy.
Adwokatura zapamięta Sędziego Bieńka jako
wspaniałego wykładowcę, który prowadził dziesiątki
wykładów. Nie ma też chyba cywilisty, który nie
korzystał z dorobku Sędziego pozostawionego w
orzecznictwie i licznych publikacjach. Był on
znakomitym znawcą prawa rzeczowego, ale
adwokaci pamiętają Go także jako autora
odważnych, przełomowych orzeczeń na przykład w
sprawach odszkodowawczych. Nie wahał się iść
pod prąd tam, gdzie wymagała tego sprawiedliwość.
Całe środowisko prawnicze poniosło wielką stratę.
Msza św. pogrzebowa SSN Gerarda Bieńka odbyła
się we wtorek 26 lipca o godz. 11.00 w kościele św.
Hieronima w Starej Miłośnie pod Warszawą, po
czym Zwłoki zostały złożone w grobie rodzinnym w
Kielczy.
http://prawo.gazetaprawna.pl

Wyprawka szkolna

”Gdyby kamienie umiały mówić”
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach zrealizowało na początku lipca projekt dla dzieci i młodzieży
pn .”Gdyby kamienie umiały mówić”, dofinansowany przez Gminę Zawadzkie w ramach zadania publicznego. W
projekcie uczestniczyło 36 dzieci z Żędowic i 6 dzieci z partnerskiego Wahrenbrück. W ramach projektu odbyło się
spotkanie z geologiem, który przybliżył ramach wiedzę na temat „Skarbów ziemi”, ich znaczenia w procesie
poznawania naszej
przeszłości oraz wpływu na
gospodarkę człowieka.
Odbył się rajd rowerowy po
okolic. W czasie wycieczki do
kopalni Soli w Wieliczce
uczestnicy poznali historię,
znaczenie i sposoby
pozyskiwania soli. W ramach
rekreacji odbył się wyjazd na
kręgielnię i basen. Wyjazd do
Krasiejowa był spotkaniem z
prehistorią, a zajęcia
muzealne i warsztaty
edukacyjne przybliżyły
procesy zmian na Ziemi.
Uczestnicy projektu mieli
okazję aktywnie spędzić
wypoczynek oraz
integrować się z grupa
niemiecką.

Rodzice uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
klas III gimnazjów oraz uczniów słabo widzących,
niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim bądź z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, którzy posiadają orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego możecie ubiegać
się o dofinansowanie zakupu podręczników
szkolnych na rok szkolny 2011/12 w ramach
programu „Wyprawka szkolna”.
Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej należy
składać w terminie do 10 września 2011 r. w szkole
do której uczęszczać będzie uczeń. Rządowy
program pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka
szkolna jest skierowana do uczniów pochodzących
z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza
kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12.03.2004r. o pomocy społecznej. (Dz.U.z 2009 Nr
175 poz.1362 ze zm.) tj. 351 zł. Kryterium
dochodowemu nie podlegają uczniowie
słabo
widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim bądź z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, którzy posiadają orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. W szczególnych
wypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej również
uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej i klas III gimnazjów mogą ubiegać się
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników.
Szczegółowe informacje o kryteriach przyznawania
wyprawek szkolnych można uzyskać w szkołach
z terenu gminy Zawadzkie, bądź w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem w biurze nr 105 pod nr telefonu
77 46 23 122.
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“Pod gołym niebem”
„Znaleźć wrażliwych ludzi,
którzy czują to, co my,
jest z pewnością
największym szczęściem na ziemi.”
C. Spitteler
Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem był organizatorem V

Wojewódzkiego Festiwalu pod nazwą „Pod Gołym
Niebem”. Impreza ta przeznaczona jest dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym. Festiwal ten – jak zwykle
– zorganizowano w plenerze. Na scenie obok
budynku szkoły specjalnej zaprezentowali się
utalentowani młodzi artyści z następujących szkół:
Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy
Społecznej w Kadłubie, Publiczna Szkoła
Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym w Dobrodzieniu, Zespół
Placówek Specjalnych w Praszce, Zespół Szkół im.
Aleksandra Kamińskiego w Strzelcach Opolskich i
gospodarze festiwalu – zespół muzyczno – wokalny
„Tęcza” z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w
Zawadzkiem. Imprezę nagłaśniali uczniowie z
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Kielczy.
Głównym celem tej wyjątkowej uroczystości jest
prezentacja umiejętności muzycznych i wokalnych
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym i znacznym, przedstawienie

różnorodnych form artystycznych oraz wspólna
integracyjna zabawa uczestników. Tematyka
śpiewanych przez uczniów piosenek związana była z
aktualną porą roku, życiem dzieci oraz Dniem Matki i
Ojca. Piosenki, układy taneczne i pląsy,
prezentowane przez poszczególne grupy, zachęcały
do wspólnej, wesołej zabawy. Występy uczestników
nagradzano gromkimi brawami. Hitem festiwalu
okazał się taniec do piosenki Shakiry pt.
„Waka – waka”, który tak się spodobał
publiczności, że jego elementy ćwiczono
podczas przerw między kolejnymi
występami szkół, bo nogi same rwały się do
tańca. W efekcie na koniec przeglądu taniec
ten bezbłędnie wykonali uczniowie wraz z
nauczycielami i opiekunami. Należy zwrócić
uwagę na to, że Festiwal „Pod Gołym
Niebem” nie ma formy konkursu. Wszystkie
zespoły wygrywają, nie ma lepszych i
gorszych, i wszyscy też otrzymują
jednakowe nagrody. W tym roku były to:
dyplom, statuetka i „torba niespodzianka” z
nagrodami rzeczowymi dla szkół. Natomiast
słodką nagrodę, cukrową watę na patyku dla
młodych piosenkarzy i tancerzy „kręcił i
nawijał” pan Rudi z Żędowic. W czasie
przerwy uczniowie częstowali się też
pieczoną kiełbaską, napojami i słodyczami.
Podziękowanie
Festiwal wspierają finansowo i rzeczowo sponsorzy –
przyjaciele szkoły. W tym roku byli to: Zarząd Powiatu
Strzeleckiego, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem,
firma „Technodrew – Polska”, „Kapica – Okna”,
Agencja Reklamowa „Plotex”, Księgarnia p. Zientek,
Piekarnia p. H. Kupki, Sklepy Spożywcze „Marko”
oraz „Farmer”, Centrum Delikatesy, „Packprofil” w
Kolonowskiem, „Drew – Trans” w Kolonowskiem,
Restauracja „Bronder” w Żędowicach, Zakład Mięsny
p. Pyki w Jemielnicy, a także: Państwo Elżbieta i
Krzysztof Prusowie, Pan Grzegorz Dropała, Pani
Ewa John, Państwo Czesława i Artur Grzechnikowie,
Pani Ewa Kulik, Pan Rudolf Ziaja oraz uczniowie z
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Kielczy.
Wszystkim wymienionym osobom i firmom oraz
nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół
Specjalnych w Zawadzkiem, którzy przyczynili się do
zorganizowania tegorocznego festiwalu serdecznie
dziękujemy.

Półkolonie w Kielczy
Tegoroczne wakacje rozpoczęły się
dla dzieci z Kielczy i okolic bardzo
ciekawie, ponieważ ZS-G zorganizował,
jak co roku półkolonie. W tym roku brało
w nich udział ponad 60 dzieci, nad
którymi opiekę sprawowało sześciu
nauczycieli, którzy pracowali jako
wolontariusze.
Program półkolonii był bogaty,
każdego dnia uczestnicy wyjeżdżali, aby
brać udział w różnych atrakcjach. Były to
– wizyta w kręgielni w Kolonowskiem, w
Parku Wodnym w Tarnowskich Górach,
na zamku w Toszku, indiańskie gry i
zabawy w Koszęcinie i seans filmowy w
Gliwicach. Na zakończenie turnusu
każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy
dyplom i drobne upominki.

Spis powszechny pierwsze podsumowanie
W dniu 30 czerwca br.
zakończył się Narodowy Spis
Powszechny Ludności i
Mieszkań 2011. Spis został
przeprowadzony jako
badanie pełne (z krótszą listą
pytań) i reprezentacyjne
(dłuższą listą pytań), przy
całkowitym zinforraatyzowaniu procesu zbierania i
opracowywania danych. Podstawowym narzędziem
wykorzystywanym do pozyskiwania danych od
respondentów były e-formularze, zasilone uprzednio
danymi z systemów informacyjnych.
Po raz pierwszy w historii polskich spisów nie
stosowano formularzy papierowych i znacznie
zmniejszono liczbę rachmistrzów spisowych - blisko
dziesięciokrotnie.
Do realizacji badania reprezentacyjnego
wylosowano 20% próbę mieszkań (2 774 036
mieszkań). Na pytania spisowe odpowiadały osoby
zamieszkałe i czasowo przebywające w tych
mieszkaniach. Badanie zostało zrealizowane w
100%.
W badaniu pełnym wzięły udział osoby, których
mieszkania nie zostały wylosowane. Dla 98,9%
populacji w tym badaniu pozyskano dane kompletne.
W przypadku 0,9% nie było możliwe ustalenie adresu
przebywania, przeważnie są to osoby „wymeldowane
do nikąd". W stosunku do 0,2% brak było
wystarczających danych do podjęcia działań
spisowych.
12% populacji przekazało dane spisowe przez
Internet. Jest to bardzo dobry wynik. Najwięcej osób
spisało się przez Internet w woj. śląskim - 16,1%,
najmniej w podkarpackim i świętokrzyskim - po 7.4%.
Drugie miejsce przypadło woj. dolnośląskiemu 14,6%, trzecie woj. mazowieckiemu - 14,1%.
Najczęściej samospisu dokonywano pomiędzy godz.
18 a 21 '.
Najwięcej e-formularzy w badaniu reprezentacyjnym
wypełnili rachmistrzowie w woj. podkarpackim 84,41% i lubuskim - 83,39%, najmniej w woj.
mazowieckim - 75,21%. W badaniu pełnym
rachmistrzowie najwięcej e-formularzy wypełnili w
woj. opolskim - 6,51%, najmniej w woj. śląskim 2,05%.
Telefonicznie w badaniu pełnym spisano najwięcej
osób w woj. świętokrzyskim - 5,1%, najmniej w woj.
pomorskim - 1,7%. W badaniu reprezentacyjnym za
pomocą tej metody spisano najwięcej osób w woj.
warmińsko - mazurskim - 1,8%, najmniej w woj.
świętokrzyskim - 0,1%.
Spisano również osoby „bez dachu nad głową" (9 700
osób) i osoby w obiektach zbiorowego
zakwaterowania.
Udziału w spisie odmówiło 239 osób. Pogotowie i
policja podjęły łącznie 50 interwencji w przypadku
zagrożenia rachmistrza. Zgubiono lub skradziono 20
terminali, przy pomocy których rachmistrzowie
rejestrowali i wysyłali uzyskane odpowiedzi.
Rachmistrzowie przebyli łącznie 3,5 min kilometrów.
Najwięcej przebyła pani Agnieszka z woj.
mazowieckiego - 2200 km. Rachmistrzowie zarobili
średnio po 5 rys. zł, ale są również i tacy, którzy
osiągnęli sumę ok. 20 tyś. zł.
Prace związane z zebraniem danych w ramach NSP
2011 zostały już zakończone. Obecnie trwa proces
ich przetwarzania i agregacji.
http://www.stat.gov.pl

Szkolenie w zakresie księgowania
W dniach 24-25 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie
LGD „Kraina Dinozaurów” organizuje szkolenie dla
beneficjentów z podstaw księgowości. Podstawowa
wiedza z tego zakresu jest konieczna podczas
przygotowywania i weryfikacji wniosków o płatność,
dotyczących projektów realizowanych z PROW.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 sierpnia
2010 r. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony
i n t e r n e t o w e j w w w. k r a i n a d i n o z a u r o w. p l .
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane
stowarzyszenia.
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W wydaniu wakacyjnym prezentujemy dwie prace napisane przez gimnazjalistów z Zawadzkiego, wyróżnione
w konkursie “Moja Wieś - Miej Miejsce”

Cud w Żędowicach
Jeżdżąc na zbiórki harcerskie do Żędowic, mijam
tamtejszy kościół. W sumie nic nietypowego, w
każdej prawie wsi jest świątynia. Dziwi mnie jednak
dosyć niezwykła jak na XXI wiek aktywność religijna
parafian oraz bardzo żywy kult Matki Bożej. Nie
musiałam długo szukać, by znaleźć powód. Sądzę,
że nawet dla ateistów będzie to dosyć ciekawa
historia.
Na początek musimy przenieść się do roku
1904… Był gorący dzień 25 lipca. Pomiędzy godziną
15.00 a 16.00 od północnego wschodu nasunęła się
nad wieś burzowa chmura dająca deszcz oraz
pioruny. Mimo że wszędzie było ciemno, nad szkołą
pojawiła się jasność. Ludzie zbiegli się, gdyż sądzili,
że to pożar. Mieszkająca nieopodal Kunegunda
Zymela miała wówczas 32 lata. Udawała się właśnie
do stajni, kiedy została olśniona wielkim blaskiem.
Spojrzawszy w kierunku szkoły, zobaczyła Matkę
Boską. Krzyknęła głośno:
-Ludzie, patrzcie! Cud, Matka Boska się objawiła!
Tak to właśnie zaczyna się ta historia. Nieco
inaczej przedstawia to F. Hawranek w swojej książce
„Twierdze polskości”:
„25 lipca 1904 r był bardzo piękny. Po południu
przed godziną 15-tą ukazała się jedna chmurka
czarna jak kruk, biegnąca nad lasem z kierunku
północnego na południe. Była tak niewielka, że
mogłaby ją jedna wiejska kobieta do zapaski
zmieścić. Z tej jej samotności na horyzoncie i
nadzwyczajnego wyglądu, zwracała na siebie uwagę
wszystkich. Zbliżyła się ona do środka wsi Żędowice i
rozszerzyła się na całą wioskę. Rozległ się
gwałtowny grzmot i spadł grad.
W pewnej chwili ukazał się ogień w środku tej chmury,
który rozciągał się w słup ku dołowi, aż sięgnął
szczytu szkoły. W pewnym momencie oderwał się od
chmury i ścisnął jak harmonijka. Wszyscy pospieszyli
gasić. Gdy podbiegli, zobaczyli jasność. Ale to nie
środek wsi się palił, tylko promieniał „Portret Matki
Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku” umieszczony w
oknie szkoły. Spadł ulewny deszcz na Żędowice, nie
padając poza granicami tej miejscowości. W Kielczy i
w Zawadzkiem nie spadła ani jedna kropla deszczu.
(…)
W niedługim czasie zgromadził się wielki tłum, bo
ludzie spieszyli gasić szkołę, która stała w
płomieniach. Gdy zaś przybyli na miejsce, zobaczyli
szkołę nietkniętą. Nie wszyscy jednak mieli szczęście
oglądać Najświętszą Matkę Bożą. Wielu jej nie
widziało. Do tych ostatnich należał ksiądz proboszcz
Wajda, który przybył na miejsce objawienia. Tam też
spotkał się z żandarmem Macke, wyznania
ewangelickiego. Gdy szli razem pod szczyt szkoły,
żandarm zerwał nagle hełm z głowy. Ksiądz
proboszcz Wajda spytał go, czy coś widzi, on zaś
odpowiedział mu, że katolicki ksiądz proboszcz musi
lepiej widzieć niż on. Żandarm, nie chcą zajmować
się tą sprawą, zażądał przeniesienia służbowego do
Gliwic.”

Bożej skierowana w kierunku wschodnim „na
dwór” miała niezwykle miły i poważny wyraz.
Powstało modlące się zbiegowisko. Tłum śpiewał
całą noc. Przez ten czas nadeszli ludzie z okolicznych
miejscowości. W końcu ordynans policji Kop
postanowił rozpędzić tłum, tłumacząc, że to tylko
złudzenie, gdyż sam niczego nie dostrzegł. Aby to
udowodnić wszedł do sali na górze i zasłonił
wizerunek marynarką. Jakież było jego zdziwienie,
gdy zamiast zbulwersowanych okrzyków usłyszał ze
strony ludu: „Trzymaj tak, trzymaj, bardzo ładnie
widać!”.
Parę dni później nauczyciel Szmetzka nakazał
woźnej Florentynie Stylik wyczyścić szybę okienną
spirytusem. Następnie z powodu braku rezultatu
polecił zamalować szybę wapnem. Mimo wszystko
nadal wizerunek jaśniał na oknie. Popchnięty do
ostateczności postanowił wymienić szyby. Postać
Matki Bożej jednak utrwaliła się na murze, choć już
nie tak wyraźnie.
Warto również tutaj dodać co stało się z
nieprzychylnie nastawionym do tych wydarzeń
księdzem Wajdą. Zachorował on na dziwną chorobę.
Nic go nie bolało, a nie mógł podnieść ręki z posłania.
Pewnej bezsennej nocy stwierdził, że to Bóg
sprowadził na niego tę chorobę, gdyż nie chciał uznać
objawienia. Poczynił sobie wówczas postanowienie,
że gdy tylko wyzdrowieje, pójdzie na Jasną Górę i
sprowadzi obraz Matki Bożej do kościoła. Po tym
postanowieniu zasnął, a gdy rano obudził się,
całkowicie zdrowy wstał z łóżka i pospieszył do wsi

Najbardziej ukwiecony balkon
Celem konkursu było promowanie
pomysłowości oraz rozwiązań dekoracyjnych,
mających na celu pozytywny wpływ na wygląd i
estetykę gminy, zachęcenie mieszkańców do
dbałości o ich najbliższe otoczenie oraz idei
Zielonej Gminy Zawadzkie.
Konkurs to doskonały sposób na wyróżnienie
dbających o otoczenie i wizerunek miasta. Takich
osób w naszej gminie nie brakuje i mamy nadzieję,
że w przyszłym roku więcej chętnych przystąpi do
konkursu. Wszystkim tym osobom serdecznie
dziękujemy za codzienną pracę, która sprawia, że
nasza gmina jest coraz piękniejsze - powiedział
Burmistrz Zawadzkiego, Mieczysław Orgacki.
Komisja konkursowa postanowiła rozstrzygnąć
konkurs i przyznać nagrodę-wyróżnienie dla balkonu
pani Agnieszki Mularczyk z Zawadzkiego.
Ogród na balkonie to moja pasja, która zaczęła się
kilka lat temu. Obcowanie z naturą daje mi dużo siły i
energii na co dzień. Do wzięcia udziału w konkursie
namówili mnie syn i mąż. Bardzo się cieszę, że moja
praca została doceniona - mówi laureatka konkursu.
Pani Agnieszka uwielbia lawendę oraz wrzosy,
dlatego na balkonie dominują kolory fioletowe oraz
oczywiście zieleń. Ciekawostką jest mini ogródek
skalny. Wręczenie nagrody laureatce odbędzie się
podczas uroczystości Dożynkowych w dniu
4 września w Żędowicach.

Wymarsz pielgrzymki na Jasną Górę

oznajmić parafianom, by się szykowali na
pielgrzymkę na Jasną Górę.
A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom
Jak postanowiono, tak też zrobiono. Droga
powrotna nie odbyła się jednak bez przeszkód.
Pielgrzymka przez cło ruskie przeszła bez
problemów, jednak na cle pruskim celnicy nie chcieli
puścić obrazu. Zażądali oni cła według wagi. Kiedy
złożono obraz na wagę, czekała ich niespodzianka,
gdyż nie wykazała ona żadnego ciężaru. Obraz
Szkoła w Żędowicach – miejsce, w którym ukazała się Matka Boska.
zdjęto i skontrolowano wagę, po czym przystąpiono
Jak wyglądał sam wizerunek Matki Bożej?
do ponownego ważenia. Znów nie został wykazany
Otoczona obłokiem trzymała na lewej ręce
ciężar. Tak jakby malowidła nie było! Zdziwieni
Dzieciątko. Ubranie Jej miało kolor jasno-błękitnocelnicy kazali wyruszyć w dalszą drogę. Cła nie
niebieski, płaszcz niebiesko – fioletowy – był
pobrano.
zakończony niebieską wstążką. Na głowach obojga
Barbara Kemska
postaci widoczne były dwie złote korony. Twarz Matki
PG Nr 1 w Zawadzkiem

Letni konkurs fotograficzny
Przypominamy, że trwa Konkurs Fotograficzny z
nagrodami. Zapraszamy wszystkich i tych dużych i
tych małych do udziału w letnim konkursie
fotograficznym pod nazwą „Moje Wakacje”. Ciekawi
ludzie, zadziwiające miejsca, niesamowite
wydarzenia, które warto udokumentować. Czekamy
na takie zdjęcia do 15 września br. w pokoju nr 304 w
Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Wartościowe
nagrody czekają. Zapraszamy.

Zagłosuj na swoją Perłę
Ruszyło głosowanie na zabytki techniki
województwa opolskiego. Od 4 lipca do 31 sierpnia
wybieramy 10 najciekawszych zabytków techniki w
województwie opolskim. Do tego plebiscytu
zgłoszona została Huta Andrzej w Zawadzkiem.
N a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j :
http://opole.naszemiasto.pl/serwisy/opolskie_perly_
2011/ trzeba odszukać zdjęcie Huty i kliknąć „głosuj
za”. Zapraszamy do zabawy! Dla uczestników
konkursu przewidziano nagrody.
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Zapomniani Kurzoucy
Wielu z nas pociągają rzeczy zaginione,
zapomniane i takie, które choć zasługują na sławę, nie
posiadają jej. Wśród starszych pokoleń krąży sporo
historii, z których istnienia nie zdajemy sobie sprawy. Ja
tylko dzięki przypadkowi dowiedziałam się o krążącej
po gminie Zawadzkie legendzie o kurzoukach. Żałuję,
że dzisiaj tak mało ludzi wie kim byli, jak żyli i co nam po
sobie zostawili.

„Do oprawy mielerza ma być wysadzany
Zawżdy jeden w kurackim dziele mistrz ćwiczony
Któryby umiał dobrze kierować w mielerzu
Ogniem, a nadto trwały był w dymie i kurzu”
W pierwszych dniach 4 kurzouków pilnowało
paleniska, by nie dopuścić do wystąpienia otwartego
ognia, czyli w efekcie do spopielenia drewna.
Śpiewano wtedy:
„Przy kurzeniu w każdej wielkiej roboty
Wszyscy pomagać powinni z ochoty
Najdalej przez cztery dni i cztery nocy
Dokąd, póki drew spodnich ogień doskoczy”
By ugasić swe pragnienie kurzoucy kopali
kilkumetrowe studnie. Razem z kuźnikami uprawiali
również chmiel, z którego warzyli piwo. Służyło im
ono jako napój gaszący pragnienie. Nawoływali:
„Jednak ten, czyj jest mielerz, tak się zachowywa
Do monego kurzenia ma mieć achtel piwa
Którym swe towarzysze powinien częstować”
Nie mogli jednak wypić zbyt wiele, bo ich praca
poszłaby na marne. Musieli czuwać,
a otwory, w których pojawiał się ogień zasypywać.
Przestrzegali:
„Trzeba ogień w mielerzu zawsze wolno trzymać
A tam z której strony wiatr by nie mógł przedymać
Przez raz aż do ognia, sadz piasku niemało
Chceszli być się tam węgle popiołem nie stało”

Rys.1. Kurzoucy przy pracy
Na obszarach doliny Małej Panwi, w związku z
odkryciem rudy darniowej w XIV wieku, pojawili się
wypalacze węgla drzewnego. Na początku karczowali
lasy z twardym drewnem, takim które posiadało
najwięcej kalorii,
czyli z dębami i
grabami. Pod
siekierę poszły
najpierw miejsca
gdzie w dymarkach
(piecach) wytapiano
z owej rudy żelazo.
Wkrótce na tych
terenach zaczęły
powstawać pierwsze
osiedla i wsie. Ich
ludność zajmowała
się głównie uprawą
p ó l
n a
wykarczowanych
terenach. Do tej pory
w Żędowicach
z n a j d u j e s i ę Rys.2. Mielerz
dzielnica „Kuźnica”, która świadczy o istnieniu w tych
miejscach w przeszłości zakładów przetapiających
żelazo w sztaby. Filip Collona założył specjalną osadę
węglarzy, zwanych w miejscowej gwarze kurzoukami,
również w Zawadzkiem. Początkowo nazywano ją
grodem Filipa, a dziś jest znana pod nazwą Pustki.
Jeszcze w XIX wieku węgiel drzewny był jedynym
materiałem opałowym w hutnictwie i kuźnictwie.
Dopiero po opracowaniu nowej i tańszej technologii, ta
tradycja zaczęła upadać. Zawód kurzoka zanikał, by
wreszcie w pierwszych latach XX wieku całkowicie
utracił swe znaczenie. Węglarze stracili pracę, tak jak
sągoże i przewoźnicy.
Zanim przejdę do posłyszanej niedawno legendy o
kurzoukach, chciałabym najpierw krótko ich
przedstawić. Jak już wcześniej wspomniałam
zajmowali się wypalaniem węgla, by móc wytopić z
niego żelazo. Węgiel wypalali zazwyczaj na
wzgórzach, czasem też usypywano
pięćdziesięciocentymetrowe kopce. Na ich środku
wbijano pal i wyznaczano tajemniczy okręg. Wokół
kopano rów wraz ze studzienką spływową. I choć może
wszystko to brzmi jak pogański obrzęd to robiono to z
niezwykłą precyzja i konkretnymi planami.
Drwale, zwani sągożami, wycinali grubsze drzewa
piłami ręcznymi (słynną metodą moja-twoja), a cieńsze
siekierkami. Klocki układano w stosy i wiele miesięcy
suszono. Jednak zapotrzebowanie na węgiel było tak
duże, że szukano też tak zwanych suszek, czyli drzew
obumarłych, lecz nie zgniłych.
Całe wypalanie drewna trwało 12 dni. Cały proces
zachodził w mielerzu, czyli swoistej kopule układanej z
drewna. Wokół niej kopano doły mające regulować
temperaturę i dopływ powietrza. Jego środek ( czyli
koczyba) składał się z suchych gałązek. Z zewnątrz
okładano go mokrą darnią, gliną i piaskiem. Na
szczycie znajdował kamień służący do regulacji
temperatury. A opiewano to pieśniami:
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Węgiel ładowano do koszy wiklinowych, a
następnie na wozy konne. Jednym z ubocznych
produktów spalania (szczególnie brzozowego) drewna
była smoła. Jednak węglarze wykorzystywali ją do
konserwacji kół przy
wozach oraz do
pokrywania dachów.
Sprzedawano ją też w
pobliskich wsiach.
S p r z e d a w c ó w, z e
w z g l ę d u
n a
ubrudzenie, nazywano
śmierusami. Mnie
osobiście bardzo
zdziwił fakt, że
używano jej także w
medycynie ludowej.
Stanowiła niezawodny
lek na oparzenia i
choroby skóry.
Kurzoucy wycinali
drzewa, prowadząc do
wylesiania. Dlatego często musieli się przenosić razem
z rodzinami na znaczne odległości, gdzie zakładali
w i o s k i .
N i e r a z
m i e s z k a l i
w prymitywnych ziemiankach pokrytych leśną ściółką.
Wewnątrz znajdywało się ich legowisko z suchych
paproci. Jako przykrycie służyły im skóry dzikich
zwierząt. Strawę gotowali na trójnogach z gałęzi, pod
którymi wisiał gar. Żywili się przede wszystkim,
wypiekanym przez nich chlebem i kawą zbożową.
Często tez raczyli się upolowaną wcześniej dziczyzną.
Tak więc ich życie codzienne przypominało, na pewien
sposób, żywot ludzi pierwotnych.
Choć ich los był niełatwy to nie wiele mogli zaradzić.
Żyli w ubóstwie i niewyobrażalnych dla nas warunkach.
Mimo to ciągle pozostawali bardzo pracowitymi i
uczciwymi ludźmi. Zdarzało się, iż wiedli trudne życie
pod wodzą zachłannych panów, lecz nie buntowali się,
a swą pracę zawsze wykonywali sumiennie. Według
ludowych donosów spotkała ich za to nagroda.
Choć dziś mało kto zdaje sobie kim byli kurzoucy, to
wystarczy zapytać nieco starszych mieszkańców, by
uzyskać wiele ciekawych informacji.
K i e d y ś
udało mi się usłyszeć od mojego dziadka legendę o
kurzoukach. Wielokrotnie wraz z sąsiadką wspominał
przekazywaną im przez starców historię. A mówili tak:
„Mój dziadek (niech mu ziemia lepką będzie) nie raz
mówił mi o kurzoukach. Lecz po kolei. Zawadzkie i jego
okolice słynęły zawsze z ogromnych, nieprzebytych
lasów. Od wieków szumiały tu gaje, w których pełno
było ptactwa i zwierzyny. Było tu więc dużo, bardzo
dużo drewna. Wytapiano tu z rudy darniowej żelazo.
Ludziska chodzili więc do lasu, wycinali ogromne
drzewa i wypalali z nich węgiel drzewny. Była to
okrutnie ciężka robota, a ci co ją wykonywali byli czarni
jak same diabły.
A pieśni mówiły o nich:
„Jestem właśnie jakoby diabeł uczerniony
Po wszem ciele i ogniem srodze popalony”
Nazywano ich węglarzami lub też kurzoukami.
Najwięcej palenisk dymiło w okolicach dawnego
Filipolis (czyli dzisiejszych Pustek w Zawadzkiem).

Mieszkali oni w małych, leśnych osadach i
codziennie o świcie ruszali do pracy
w lesie, aby o zmroku wrócić do swych nędznych chat.
Każdy dzień był podobny do poprzedniego.
Jednego dnia utrudzeni pracą węglarze rozpalili w
lesie ognisko, aby ogrzać się nieco, gdyż pogoda była
dżdżysta, a wiatr dmął przenikliwy. Wygodnie im się
siedziało przy ciepłym ogniu, a że było już dobrze po
południu zaczął doskwierać im głód. Zabrali się, więc
za przyniesione z domów jedzenie. Nędzna była to
strawa, jednak głodnemu nawet najmniejszy posiłek
smakował, jakby z królewskiego stołu jadł. Siedzieli
sobie tak i narzekali na swój żywot, gdy wtem zjawił się
nagle, jakiś zwabiony przez poświatę ognia,
wędrowiec. Wymizerniały był okrutnie, ubrany w
nędzne łachy, zmarznięty i bardzo głodny. Pochwalił
pana Boga i usiadł na pniu wśród kurzouków.
Przypatrywał się uważnie, gdy ci pochłaniali swe
posiłki. Węglarze byli zaś bardzo gościnni, więc
poczęstowali przybysza wodnistą zupą
i kawałkiem czerstwego chleba. On jadł i ciągle im się
przypatrywał. Wkrótce rozwiązały się ich języki. A
wędrowiec tylko słuchał i słuchał. Opowiadali mu o
historii tej ziemi, o gnębiących ich panach, narzekali na
swój nędzny i ciężki los. Po pewnym czasie wszyscy
wstali i po znaku krzyża zabrali się do dalszej pracy.
Wstał i wędrowiec, zrzucił swe łachmany i kurzouki
oniemieli ze zdziwienia. Stał przed nimi wielki pan,
ubrany we wprost królewskie szaty. Przywołał ich do
siebie, przemówił takimi słowy: „Serdecznie wam
dziękuję za okazaną gościnność. Przekonałem się, iż
jestem wśród swoich , poznałem też waszą ciężką
pracę i wiem, żeście ludzie pracowici, a nie obiboki.
Jam jest wasz pan Gustaw Colonna.”
Węglarze rzucili się na kolana i zaczęli przepraszać,
że nie rozpoznali swego pana. Lecz on popatrzył na
nich dobrotliwie i zaprosił z powrotem do ogniska.
Długo jeszcze Colonna siedział z nimi i rozprawiał.
Wysłuchał ich skarg i żalów. Obiecał także lepszy byt.
Już o zmroku nakazał im pójść do swych domów, a sam
udał się do swych posiadłości
w Strzelcach Wielkich (obecnie Opolskich). Przy
biesiadzie przykazał surowo, by dotychczasowego
zarządcę tych terenów zastąpić nowym.
Od tego czasu zarówno kurzoukom, jak i kuźnikom
żyło się lepiej. Wypalali coraz więcej węgla i ciągle
wspominali swe spotkanie z panem.”
Niewątpliwie w każdej legendzie istnieje pewne
ziarenko prawdy. Po pierwsze bowiem jeszcze w XIX
wieku okolice osad: Kolonowskiego i Zawadzkiego
oraz starych wsi: Żędowic i Kielczy znajdowały się
obszary bardzo silnie zalesione i słabo zaludnione.
Dolinę Małej Panwi pokryte były gęstymi borami, nieraz
pamiętającymi czasy Piastów. Z różnych opisów
historycznych wywnioskowałam iż dominowały tu lasy
liściaste, o czym pośrednio może świadczyć nawet
produkcja węgla drzewnego. Część tych
drzewostanów przetrwała nadal, lecz o większości
wspomina już jedynie historia. Wiadomo też, że lasy te
zostały przerzedzone właśnie z powodu olbrzymiego
zapotrzebowania na węgiel.
Po drugie już od 1679 roku prawie cały ten obszar
wchodził w skład dóbr hrabiego Colonna. Ustaliłam też,
że jedną z jego siedzib był zamek w Strzelcach. Jest też
pewnym, że to on zapoczątkował zwiększony wyrąb
drewna.
W dodatku, jak w większości ludowych przekazów
dobrych ludzi czekała nagroda. Kurzoucy niewątpliwie
byli uczciwi i pracowici. Zasłużyli na nagrodę. Ta
legenda jest historią uniwersalną. Odpowiednią w
każdych czasach. Bo czy w dzisiejszych czasach nie
zdarza się tak, że pracowity, uczciwy i sumienny
człowiek żyje w gorszych warunkach niż leń? Ilekroć
wspaniali ludzie klepią biedę, a źli opływają w
luksusach? Możemy tylko wierzyć, że kiedyś dojdzie
do wyrównania. Zawsze istnieje szansa, że biedni, tak
jak kurzoucy, zostaną wynagrodzeni za wszelkie
życiowe przeciwności.
Praca powstała w oparciu o następujące źródła:
1. Relacje ustne:
- Gotfried Wonschick były mieszkaniec Zawadzkiego
- Hildegarda Ptok była mieszkanka Zawadzkiego
2. Bibliografia:
- „Z biegiem Małej Panwi z biegiem lat” Joachim Szulc
- „Zawadzkie” Jerzy Lubos
3. Strona internetowa:
- pl.wikipedia.org
4. Zdjęcia i rysunki pochodzą ze strony:
- pl.wikipedia.org
Monika Wąsik
Publiczne Gimnazjum nr 1
w Zawadzkiem

Rowerem u sąsiadów
9 lipca10 osobowa grupa miłośników jednośladów
reprezentowała Gminę Zawadzkie podczas
X Gminnego Rajdu Rowerowego w Zębowicach. W
rajdzie wzięło udział około 140 uczestników z
Dobrodzienia, Dobrzenia Wielkiego,
Chrząstowic, Kolonowskiego i Strzelec
Opolskich. Celem zlotu było podnoszenie
kwalifikacji turystycznych uczestników,
rozwijanie więzi turystycznych mieszkańców
Śląska, popularyzacja systemu ścieżek
rowerowych oraz zapoznanie uczestników z
walorami przyrodniczo-krajobrazowymi doliny
rzeki Mała Panew. Trasa rajdu wynosiła około 40
kilometrów i wiodła przez piękne i malownicze
okolice Zębowic. Uczestnicy zwiedzili m.in. Izbę
Regionalną w Zębowicach, zabytkowe kościoły,
zawitali także do gospodarstwa
agroturystycznego w Radawce oraz wielu innych
ciekawych miejsc.
Drużyna reprezentująca Gminę Zawadzkie
wystartowała w składzie: Stanisław Kiełek,

Piknik w Kielczy

Henryk Gwóźdź, Józef Hertel, Piotr Guzy, Stanisław
Niewęgłowski, Alfred Werner, Beata Karlińska,
Bibiana Hertel, Elżbieta Waloszek oraz Maria
Miszczyk.

17 lipca w sołectwie Kielcza można było się fajnie
bawić przez całe niedzielne popołudnie.
Organizatorzy zadbali o kondycję mieszkańców
Kielczy. Mogli oni spróbować sił w jednej z kilku
konkurencji sportowych. Rozegrano więc turniej
koszykówki, w którym zwycięstwo odniosła drużyna
WCZORAJSI oraz turniej siatkówki, w którym najlepsi
okazali się BEZIMIENNI. Amatorzy piłki kopanej
mogli zmierzyć się w meczu piłki nożnej Ojcowie
contra Synowie. Rozgrywki prowadzili także tenisiści
stołowi. Dużo emocji wywołały konkursy
sprawnościowe dla dzieci, w których dominowali
Arkadiusz Szaton, Adam Czernicki i Piotr Stefan.
Całość zakończono zabawą w Barze „U TOMKA.”

Turniej o Puchar Burmistrza Zawadzkiego rozstrzygnięty
W tegorocznym turnieju wystartowało 8 drużyn,
w tym 1 mieszana. 6 drużyn przyjechało do
Zawadzkiego z okolicznych gmin. Wśród nich
znaleźli się obrońcy tytułu z zeszłorocznego turnieju.
Turniej rozgrywany był systemem brazylijskim,
wobec czego drużyna, która przegrała swój pierwszy
mecz, nie odpadała z turnieju, a walczyła dalej. W
drabince turniejowej mecze rozgrywane były w
pojedynkach 1-dno setowych do 21 pkt. Półfinały
rozgrywane były do dwóch wygranych setów, do 15.
Pkt. Mecz o 3. Miejsce i Finał w systemie do dwóch
wygranych setów, do 21. Pkt. Zmagania siatkarzy
przedstawiały się następująco:
Pary półfinałowe:
Andrzejczak Bartłomiej/Bernyś Marek – Rafał

Koprek/Robert Mrugała
I set
15
:
7
II set
15
:
13
Ciupa Stanisław/Łakomy Grzegorz – Pielok
Paweł/Hejzner Rafał
I set
15
:
7
II set
15
:
7
Mecz o 3 miejsce.
Pielok Paweł/Hejzner Rafał – Rafał Koprek/Robert
Mrugała
I set
21
:
13
II set
22
:
20
FINAŁ
Ciupa Stanisław/Łakomy Grzegorz - Andrzejczak
Bartłomiej/Bernyś Marek
I set
21
: 14
II set
21
: 15
Podkreślone pary odnosiły w
poszczególnych meczach
zwycięstwa.
Zwycięzcami turnieju okazali się
triumfatorzy z poprzedniego
roku, którzy obronili tytuł
najlepszej drużyny. Turniej z
pewnością należy zaliczyć do
udanych.
Pragniemy
podziękować Panu Wojciechowi
Jagodzie i Panu Piotrowi
Pruskiemu za przygotowanie
areny zmagań oraz sprawne
przeprowadzenie turnieju.
Wszystkim zawodnikom
dziękujemy za udział i
zapraszamy za rok!

Data

Zbiórka odpadów
zbiórka odpadów segregowanych
i gromadzonych selektywnie
(makulatura, szkło białe i kolorowe,
tworzywa szt.) w workach dostarczanych
bezpośrednio na posesje w zabudowie

19 sierpnia

Co, Gdzie, Kiedy?
12 sierpnia 2011
Festyn Piłkarski Spotkanie po latach, stadion
Zawadzkie
14 sierpnia
Pokaz modeli pływających i kołowych,
basen Letni Zawadzkie
20 sierpnia
Volleyball Challenge Cup Zawadzkie 201,
boisko LO Zawadzkie
21 sierpnia
Football na wesoło – III turniej, Orlik Zawadzkie

Wakacyjne wycieczki
Początek wakacji 2011 rozpoczął się w Publicznej
Szkole Podstawowej w Zawadzkiem tradycyjnym
„Tygodniem wycieczkowym”. 109 dzieci z
opiekunami uczestniczyło w trzech wycieczkach.
28 czerwca odbył się wyjazd do Ustronia, gdzie
starsi uczniowie wjechali
w y c i ą g i e m
krzesełkowym na
Czantorię Wielka,
zjeżdżali letnim torem
saneczkowym oraz
zwiedzili „Park sokołów”.
Młodsi uczniowie
przebywali w „Leśnym
parku niespodzianek”,
korzystając z jego
atrakcji.
29 czerwca grupa
wycieczkowa udała się
do Tarnowskich Gór do
Parku Wodnego. Drugim
punktem programu było
zwiedzanie
„Muzeum
Chleba” w Radzionkowie
z przewodnikiem i
samodzielny wypiek
bułeczki.
Wycieczkowicze udali się
także do Opola. Tam

Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.

uczestniczyli w seansie filmowym i zwiedzili Muzeum
Śląska Opolskiego. I kino i muzeum w „nowej szacie”
(świeżo po modernizacji) bardzo się podobało. Za rok
kolejne wyprawy...
Dyrekcja PSP w Zawadzkiem

21 sierpnia
Turniej Piłkarki Oldbojów o Puchar Burmistrza,
boisko sportowe Kielcza
27 sierpnia
Pożegnanie Lata, plac rekreacyjny na Nowym
Osiedlu w Zawadzkiem
3, 4 września
Dożynki Gminne, boisko sportowe w Żędowicach
3 września
I Międzynarodowy Memoriał Piłki Ręcznej
Mężczyzn im. Michała Jacka,
Zawadzkie, Kolonowskie
9-11 września
XV Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy
Mała Panew 2011
9-11 września
Piesza pielgrzymka z kryczkami z Żędowic na Górę
Św. Anny
17-18 września
IV Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów
Młodszych „Sławomir Szmal zaprasza”
Szczegóły na plakatach
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Kolejny rok za nami
W dniu 22 lipca 2011 r. odbyło się w Restauracji
Lido w Zawadzkiem, spotkanie integracyjne
podsumowujące realizację projektu pn.: PROGRAM
AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB
NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO „LEPSZY START”
W GMINIE ZAWADZKIE. Głównym celem spotkania
było podsumowanie zrealizowanego w 2011 roku
Projektu. Impreza zintegrowała osoby
zaangażowane w jego realizację, pozwalając
uzyskać pozytywne rezultaty projektodawców. Swoje
efekty pracy z uczestnikami projektu przedstawiła
Ewa Kijak – doradca zawodowy oraz Marta Weber –
psycholog. Następnie Koordynator Projektu Maria
Klimowicz podsumowała tegoroczną
realizację projektu. W trakcie imprezy
uczestnicy otrzymali certyfikaty
potwierdzające nabycie kwalifikacji
zawodowych. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się m.in. Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem Pan Andrzej
Pietrusiak oraz Dyrektor Powiatowego Urzędy
Pracy z Strzelec Opolskich Pan Norbert
Jaskóła.
Projekt był realizowany od kwietnia do
lipca br. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zawadzkiem. Wzięło w nim udział 10 osób. W
ramach kontraktu socjalnego zastosowano
instrumenty aktywnej integracji m.in. trening
umiejętności psychospołecznych, warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy i kursy
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zawodowe: Kurs kierowca wózków jezdniowych z
napędem silnikowym, Kurs opiekun osób starszych i
niepełnosprawnych, Kurs księgowość komputerowa,
Kurs podstawy komputera, Kurs tworzenie i
pielęgnacja małych ogrodów i Kurs ABC
przedsiębiorczości. Udział w projekcie pozwolił na
uzyskanie w/w kwalifikacji zawodowych, rozwinięcie
umiejętności samodzielnego poruszania się na rynku
pracy, pobudzenia motywacji i wiary we własne siły.
Zespół Projektowy dziękuje wszystkim
beneficjentom ostatecznym oraz
zaangażowanym osobom i instytucjom za
tegoroczną współpracę.

Konkurs na dyrektorów

W związku z upływem kadencji na jakie zostali
powołani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zawadzkiem Pani Maria Andrzejewska i dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr3 z o. żłobkowym w
Zawadzkiem pani Danuta Kozłowska, w dniu 29
c z e r w c a 2 0 11 r. p r z e p r o w a d z o n e z o s t a ł y
postępowania konkursowe
mające
z założenia
Foto:
Sławomir
Sulecki
wyłonić spośród złożonych ofert na te stanowiska
nowych dyrektorów, którzy wraz z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego 2011/12 mieliby zarządzać
szkołą oraz przedszkolem. Powołane stosownym
zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego komisje
konkursowe od godzin porannych 29 czerwca br.
podjęły swoją pracę.
Do konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej przystąpiło trzech kandydatów : Pani
Mirosława Horzela-Skrzypek ze Strzelec Opolskich
oraz dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole
podstawowej w Zawadzkiem
Pani Małgorzata
Rabicka i Beata Brzezińska. Komisja po dokonaniu
sprawdzenia złożonych przez kandydatów
dokumentów pod względem spełniania wymogów
formalno-prawnych określonych przepisami prawa
oświatowego i zapoznaniu się z przedłożoną przez
aplikujące osoby koncepcją funkcjonowania i rozwoju
szkoły przystąpiła do drugiego etapu postępowania
konkursowego. W jego trakcie członkowie 8 osobowej
komisji (jeden z członków komisji reprezentujący
organ nadzoru pedagogicznego tj. Opolskiego
Kuratora Oświaty nie dojechał na konkurs) kolejno
zadawali szczegółowe pytania z zakresu posiadanej
przez kandydata wiedzy oświatowej, szczegółów
zarządzania placówką i planów związanych z jej
funkcjonowaniem i rozwojem. Następnie członkowie
komisji przystąpili do tajnego głosowania. Po
zakończonym głosowaniu i komisyjnym przeliczeniu
głosów okazało się, ze głosy członków komisji
rozłożyły się równo na dwóch kandydatów : Panią
Brzezińską i Panią Rabicką. Tym samym głosowanie
nie przyniosło rozstrzygnięcia. Wobec powyższego
zgodnie z obowiązującą procedurą przeprowadzone
zostało ponowne głosowanie, które też nie
zadecydowało o wyłonieniu kandydata. Gdy i w
trzeciej turze głosowania głosy ponownie rozłożyły się
równo na Panią Brzezińską i Panią Rabicką komisja,
której przewodniczyła Pani Beata Mańka-Kulik
stwierdziła nierozstrzygnięcie konkursu, przekazując
całość dokumentacji wraz z protokołem z posiedzenia
Burmistrzowi Zawadzkiego w celu podjęcia decyzji.
W wydanym przez siebie zarządzeniu Burmistrz Pan
Mieczysław Orgacki zatwierdził konkurs na
stanowisko dyrektora szkoły, co oznacza, że zgodnie
z przepisami może powierzyć stanowisko dyrektora
osobie przez siebie wyznaczonej. W powyższej
sprawie musi jednak posiłkować się opinią rady
pedagogicznej szkoły. Jednak na uwagę zasługuje
fakt, iż jest to jedynie opinia, która nie wiąże
Burmistrza w zakresie podejmowanej przez niego
decyzji. Z uwagi na okres wakacyjny, aby nie
ograniczać członkom rady prawa do wypowiedzenia
się w przedmiotowej sprawie, Burmistrz zamierza
wystąpić po 15 sierpnia br. Innym, choć tylko
przejściowym rozwiązaniem (do czasu powierzenia
stanowiska dyrektora w wyniku konkursu) jakie
gwarantuje prawo w takiej sytuacji stanowi możliwość
czasowego powierzenia funkcji dotychczasowemu
zastępcy lub innemu nauczycielowi szkoły, na okres
n i e d ł u ż s z y n i ż 1 0 m i e s i ę c y. D r u g i z
przeprowadzonych w tym dniu konkursów nie
przyniósł już tylu emocji. Do konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola Publicznego Nr3 złożona
została tylko jedna oferta kandydata. Swoją osobęLaureaci kla
zgłosiła
nauczycielka z wieloletnim stażem
zatrudniona w przedszkolu Nr3 Pani Renata Grzybek.
Nie oznaczało to wcale, że automatycznie powinna
ona wygrać konkurs. Pani Grzybek przedstawiła
ciekawą koncepcję dalszego funkcjonowania
przedszkola a jej wiedza oświatowa została wysoko
oceniona przez członków komisji. Znalazło to swoje
odzwierciedlenie w wyniku głosowania członków
komisji, które było w tym przypadku jednomyślne.
Marek Kaczanowski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”
INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI PN.
„PORAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA OBSZARZE GMINY ZAWADZKIE”.
Od rozpoczęcia robót budowlanych w ramach
inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodnościekowej na obszarze Gminy Zawadzkie” mija rok.
Pokrótce przypomnimy założenia i wartość całej
inwestycji oraz procedurę włączenia się przez
mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Zadanie
realizowane jest ze środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt
realizacji całej inwestycji wynosi 12.850.420,04 zł
netto, z czego 63,5 % dofinansowuje Urząd
Marszałkowski a pozostałe środki tj. 36,5 % oraz
podatek VAT pochodzą ze środków własnych spółki i
pożyczki z WFOŚiGW w Opolu.
Całość inwestycji składa się z 7 Kontraktów, w tym
5 na roboty budowlane. Wszyscy wykonawcy zostali
wybrani w trybie Zamówień Publicznych.
Stan realizacji poszczególnych Kontraktów na koniec
lipca br. przedstawia się następująco:
• Kontrakt nr 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków
(zabudowa sitopaskownika oraz stacji zlewczej) –
realizację zakończono w lutym br. – całkowity koszt
373.000,00 zł netto,
• Kontrakt nr 2 – Zakup i montaż prasy do
odwadniania osadu (oczyszczalnia) oraz kraty
taśmowo-hakowej (przepompownia ul. Zielona) –
realizację zakończono w lutym br. – całkowity koszt
540.000,00 zł netto,
• Kontrakt nr 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w
Zawadzkiem – realizację zakończono 4 lipca br.
zgodnie z umową – całkowity koszt 1.479.864,66 zł
netto. W chwili obecnej następuje kompletacja
niezbędnych dokumentów potrzebnych do
oficjalnego zakończenia procesu inwestycyjnego. Po
zakończeniu inwestycji mieszkańcy ulic (Zielonej,
Waryńskiego, Paderewskiego, Chopina, Kilińskiego,
Harcerskiej i Kolejowej) otrzymają informacje o
możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.
• Kontrakt nr 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej
Żędowice Południe – termin ukończenia prac mija 30
września br. Na dzień dzisiejszy zaawansowanie
rzeczowe i finansowe wynosi 20 % całości kontraktu.
W obawie o wywiązanie się z terminu ukończenia
prac budowlanych przez firmę PUH „M+” Sp. z o.o. z
Kędzierzyna Koźla,
ZAW-KOM poprosił o
dostarczenie nowego harmonogramu rzeczowofinansowego uwzględniającego dotrzymanie
terminu. Wartość całego Kontraktu – 3.930.832,19 zł
netto.
• Kontrakt nr 5 – Kanalizacja sanitarna Żędowice
Północ – termin ukończenia prac mija 31 marca 2012
r. Na dzień dzisiejszy zaawansowanie rzeczowofinansowe wynosi 33 % i jest zgodne z
harmonogramem przedstawionym przez firmę
WODGAZ Opole. Wartość całego Kontraktu –
6.140.692,57 zł netto.
Rozmowy o budowie kanalizacji w całej Gminie
Zawadzkie rozpoczęły się na szczeblu
samorządowym ok. 10 lat temu w ramach programu
„TRIAS OPOLSKI” mający na celu ochronę wód

podziemnych oraz rzekę Mała Panew. Gmina
Zawadzkie w 2005 r. zleciła opracowanie
dokumentacji związanej z budową kanalizacji
sanitarnej na terenie całej gminy. W 2008 r. spółka
Uchwałą Rady Miasta została beneficjentem budowy
kanalizacji. W 2009 r. spółka otrzymała aportem
dokumentację budowlaną i złożyła Wniosek o
dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w
Opolu na budowę kanalizacji w Zawadzkiem i
Żędowicach.
Przed złożeniem wniosku były prowadzone
spotkania z mieszkańcami terenów objętym
inwestycją, które organizował Burmistrz
Zawadzkiego, celem konsultacji społecznych.
Natomiast Spółka po otrzymaniu dofinansowania
zorganizowała cykl spotkań z mieszkańcami
Zawadzkiego i Żędowic (w miesiącach maj/czerwiec
2010 r.), które miały na celu przedstawienie ogólnych
zasad (procedury) przyłączenia nieruchomości do
sieci kanalizacyjnej. Frekwencja na tych spotkaniach
była bardzo duża. Jednakże w związku z licznymi
pytaniami mieszkańców, pokrótce przypominamy
całą procedurę:

- KROK 1 Umowa o realizację przyłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – każdy
mieszkaniec (objęty inwestycją)otrzymał umowę w
ubiegłym roku (osobom, które jej nie oddały lub im
zaginęły są wysłane ponownie). Umowę należy
wypełnić, podpisać i zwrócić (oba egzemplarze) do
siedziby spółki wraz z załącznikiem graficznym. W
przypadku wątpliwości należy kontaktować się z
pracownikami spółki. Umowa ta jest wnioskiem o
wydanie warunków technicznych.
- KROK 2 Wydanie Warunków przyłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – zostaną
wysłane do mieszkańca.
- KROK 3 Umowa przyłączeniowa – określa
obowiązki Właściciela i Spółki związane z
wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Dwa

egzemplarze tej umowy otrzymuje właściciel
nieruchomości. Równocześnie z propozycjami
realizacji przyłącza. Jeden egzemplarz Umowy
przyłączeniowej z deklarowanym sposobem
wykonania przyłącza należy zwrócić do spółki.
- KROK 4 Wykonanie odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej- zgodnie z umową przyłączeniową każdy
mieszkaniec musi wykonać przyłącze na swojej
nieruchomości we własnym zakresie pod nadzorem
Spółki. W związku z tym, że nie każdy potrafi
wykonać takie prace we własnym zakresie, Spółka
wysyła ofertę wykonania w/w prac w trzech
wariantach. W przypadku zlecenia prac ZAW-KOMowi, należy w siedzibie spółki podpisać Umowę na
wykonanie przyłącza.
- KROK 5 Odbiór odcinka przewodu
kanalizacyjnego - wszyscy mieszkańcy obszarów
objętych inwestycją zostaną pisemnie poinformowani
o możliwości wykonania przyłącza do swoich
nieruchomości. Na wybudowanie i zgłoszenie
przyłącza do odbioru mieszkańcy będą mieli 6
miesięcy. Dokumentem potwierdzającym odbiór
odcinka przewodu kanalizacyjnego jest protokół.
- KROK 6 Podpisanie umowy na odprowadzanie
ścieków.
WAŻNE !
1. Jeżeli odcinek od sieci do granicy nieruchomości:
- jest dłuższy niż 5 m wtedy zakończony jest studnią,
- jeżeli jest krótszy to zakończony jest kielichem.
2. Na wszystkich załamaniach (zmiana kierunku
przebiegu przyłącza) należy zabudować studnię.
3. Nadzór techniczny nad wykonaniem odcinka
przewodu kanalizacyjnego jest odpłatny w wysokości
50,00 zł netto + VAT.
4. Do obowiązku Właściciela należy wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i w
terminie do 60 dni od daty odbioru odcinka przewodu
kanalizacyjnego należy ją dostarczyć do siedziby,
która będzie stanowić załącznik do Umowy na odbiór
ścieków.
5. Przed uruchomieniem przyłącza kanalizacyjnego
należy opomiarować własne ujęcia wody i zgłosić do
odbioru i oplombowania.
W trakcie wykonywania prac budowlanych w
ostatnim czasie zdarzały się i zdarzać się będą
uszkodzenia istniejących sieci i przyłączy
wodociągowych, ponieważ otrzymana od Gminy
Zawadzkie dokumentacja powykonawcza
wodociągów nie pokrywa się z stanem faktycznym. W
związku z tym zdarzają się przerwy w dostawach
wody mieszkańcom. Za przerwy w dostarczaniu
wody przepraszamy, a spółka angażując swoje
służby stara się usunąć awarię w jak najszybszym
czasie.
Ponadto informujemy, że wszelkie informacje oraz
uwagi co do realizacji projektu można zgłaszać w
siedzibie spółki w pok. Nr 12 lub pod numerem
telefonu 77 4622 172 w godzinach od 7 do 15,
natomiast awarie i uszkodzenia sieci pod numerem
telefonu 77 4622 082 lub 510 129 755 – 24 godziny na
dobę.
Spółka „ZAW-KOM” Sp. z o.o.

Srebro olimpijskie
3 lipca br. zakończyła się rywalizacja na XIII
Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych. Podopieczni Zespołu Szkół
Specjalnych z Zawadzkiego Marcin Kias, Damian
Krzysiek i Tomasz Solecki zdobyli srebro dla Polski w
koszykówce. Z relacji trenera kadry olimpijskiej,
mieszkającego w Zawadzkiem, Artura Walkowiaka,
wynika, że w ogólnym bilansie po 7 wygranych
meczach, finał był pierwszą porażką koszykarzy.
Przegrana trochę bolała, ale chłopaki szybko doszli
do siebie i uśmiechy wróciły na twarz. Zawodnicy
trenują na co dzień pod okiem nauczycieli ZSS
Zawadzkie Piotra Nawrota i Artura Walkowiaka.
(Pana Artura przepraszamy, że w poprzednim
numerze gazety podaliśmy, że jest nauczycielem
DPS-u w Zawadzkiem). Wprawdzie nie medale, a
uczestnictwo w Igrzyskach Olimpiad Specjalnych
jest najważniejsze, to jednak zdobyte trofeum

sprawiły sportowcom i nam
ogromną radość. Gratulujemy!
W zawodach wzięło udział
7000 sportowców z
niepełnosprawnością
intelektualną z ponad 170
k r a j ó w. R e p r e z e n t a c j a
Olimpiad Specjalnych Polska
liczyła 112 osób, w tym 85
sportowców. W sumie zdobyli
oni 87 medali: 29 złotych, 30
srebrnych i 28 brązowych.
Podczas całych igrzysk ekipa
TVP kręciła dokument o
Igrzyskach Polskiej
Reprezentacji, który wkrótce
będziemy mogli zobaczyć w
telewizji.
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Pasjonaci motoryzacji z całej Polski dla niepełnosprawnych z Zawadzkiego
W ostatnią sobotę lipca w Domu Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem grupa zapaleńców,
miłośników motoryzacji z całej Polski, już po raz trzeci
zorganizowała festyn charytatywny. W tym roku pod
hasłem "Siła Serc". Rozpoczęło się kilka lat temu.
Zostaliśmy zaproszeni aby pokazać
niepełnosprawnym jak wygląda motoryzacja jako
pasja - wspomina Roman "Max" Kalinowski - jeden z
głównych organizatorów. Festyn to sposób na
pożyteczne spędzenie ostatniej soboty lipca i okazja,
aby pomóc tym, którzy pomocy potrzebują. Chcemy
dać dzieciakom poszkodowanym przez los chwilę
radości oraz pokazać, że potrafimy zrobić coś dla
innych. Głównym organizatorem imprezy jest
KlubMotoRadom.pl, we współpracy z klubami
OpelFrontera.pl, OmegaKlubPolska.pl. Założycielem
i pomysłodawcą tego charytatywnego festynu jest
pasjonat motoryzacji mieszkający w Zawadzkiem
Marcin Kaszyński oraz jego żona Klaudyna. Max
wraz ze swoją narzeczoną Natalią odpowiedzialny
jest za kontakt z mediami i ludźmi dobrej woli, którzy
chętnie wspierają tego rodzaju inicjatywy. Oboje
mieszkają w Warszawie.

Wymieniając organizatorów nie można zapominać o
Bracie Dyrektorze Krzysztofie Siemińskiemu, Bracie
Pawle oraz wszystkich pracownikach DPS w
Zawadzkiem, począwszy od opiekunów, terapeutów,
a skończywszy na kucharkach z szefową kuchni na
czele i całej obsłudze. Bez ich pomocy i wsparcia
inicjatywa nie miałby sensu.
W organizację imprezy włączyli się także Starostwo
Strzeleckie, Gmina Zawadzkie, MOKSiR Zawadzkie,
Gmina Jemielnica, Sołectwo Kielcza, Nadleśnictwo
Zawadzkie, OSP Zawadzkie oraz Komenda
Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich. W
programie tegorocznego festynu znalazło się między
innymi wiele konkursów dla niepełnosprawnych - rzut
do celu, slalom z jajkiem, strącanie kręgli. Na
zwycięzców czekały wspaniałe nagrody ufundowane
przez organizatorów, między innymi aparat
fotograficzny, odtwarzacze mp3, boombox i mnóstwo
słodyczy. Były też pokazy policji ze Strzelec
Opolskich i strażaków-ochotników z Zawadzkiego.
Wiele emocji wzbudził wśród podopiecznych pokaz
palenia gumy przez klubowiczów oraz pokazy modeli

kołowych w wykonaniu naszego klubu
modelarskiego. Prawdziwą niespodziankę
przygotował uczestnikom festynu Nadleśniczy
Zdzisław Siewiera. Przed godziną 15.00 nad
zameczkiem pojawił się helikopter, z którego spadł
deszcz 220 kilogramów cukierków. W tym roku dla
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej zagrał
zespół Giflof - kapela rockowa, promowana przez
Wilki i Monikę Gawlińską. Zespół trafił na festyn dzięki
Nati i Maxowi, którzy przyjaźnią się z muzykami.
Pojawił się również, zespół Formacyjno – Zadaniowy
„Civitas Christiana” z Piotrówki. Do tańca przygrywał
zaprzyjaźniony z ośrodkiem zespół Ryszarda
Zamory - Syndrom. Wszyscy uczestnicy imprezy
bawili się świetnie. Festyn był dla podopiecznych
DPS sposobem na oderwanie się od codzienności, a
dla mieszkańców wspaniałą okazją do integracji z
podopiecznymi ośrodka. Kolejny festyn już za rok, w
ostatni weekend lipca. Już dziś w imieniu
organizatorów serdecznie zapraszamy.

“Max” wręcza nagrody uczestnikom konkursów
Konkursy sprawnościowe

Zbyszek udziela
wywiadu do Radia Opole

Edziu, Jasiu i Piotrek

Pokaz modeli kołowych

Pokaz palenia gumy

Zabawa trwała do późnego wieczora

Kolejny akt wandalizmu
Tym razem „padło” na przystanki
PKS. Wandale wybili szyby w 4
przystankach na terenie gminy: w
Zawadzkiem i w Kielczy.
Na
przystankach znaleziono m.in.
kapsle od butelek oraz puste butelki

po piwie i wódce, co dowodzi, że było
to typowe chuligaństwo. Znowu
bezmyślnie niszczone jest mienie, za
które my wszyscy płacimy i chcemy z
niego w należyty sposób korzystać.
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Porzucony Robur
Po interwencji mieszkańców udaliśmy się z
aparatem fotograficznym do Kielczy. To, na co
trafiliśmy w okolicy stanicy kajakowej w Kielczy
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Oprócz
stert gruzu, starych mebli, plastikowych skrzynek po
napojach, zobaczyliśmy także wrak samochodu
Robur. Stan zniszczonej karoserii oraz brak
niektórych części świadczą o tym, że samochód
powinien już dawno znaleźć się na złomowisku.
Niestety zamiast zezłomowania został porzucony
nieopodal miejsca, które jest wizytówką nie tylko
Kielczy, ale i całej gminy. Na terenie tym został
ponadto ustanowiony Specjalny Obszar Siedlisk
Natura 2000 Dolina Małej Panwi, chroniony na
podstawie dyrektyw unijnych oraz przepisów ustawy
o ochronie przyrody. Jest to również Obszar
Chronionego Krajobrazu “Lasów Stobrawsko Turawskich”. Służby gminne podjęły już pierwsze

działania w celu ustalenia sprawcy działania i
właściciela działki, na której składowane są te
odpady.

Football na wesoło
24 lipca na boisku Orlik przy ul. Powstańców
Śląskich Moksir Zawadzkie zorganizował juz drugi w
tym roku turniej piłkarski dla zawodników
niezrzeszonych i zakładów pracy. Sześć zgłoszonych
drużyn podzielono w wyniku losowania na dwie grupy
Grupa A
1.Walcownia Rur Andrzej
2. Zaw-Kom Zawadzkie
3. Rezerwy Reprezentacji
Grupa B
1. Oldboys
2. Orlik Team
3. Pingwiny
W półfinałach spotkały się drużyny Oldboys WRA 3:2 oraz Orlik - Rezerwy 5:1. W meczu o 3
miejsce WRA uległo drużynie Rezerwy 3:4. Finał
lipcowych zawodów rozegrały drużyny Orlik Team
oraz Oldboys. Zakończył się zwycięstwem drużyny
Orlik Team 4:3. W klasyfikacji ogólnej po 2 turniejach

Prowadzi drużyna Oldboys, przed Orlik Team i
Rezerwami Reprezentacji.
Po 2 turniejach klasyfikacja przedstawia się
następująco:
1. Oldboys
9 pkt
2. Orlik Team
6 pkt
3. Rezerwy Reprezentacji
6 pkt
4. Zaw-Kom
4 pkt
5. WRA
3 pkt
6. Pingwiny
2 pkt
7. Technodrew
1 pkt
Do rozegrania pozostały jeszcze dwa turnieje.
Czwarty ostatni przewidziany jest na wrzesień. W
imieniu organizatorów dziękujemy panu Marianowi
Jędrysikowi, sędziemu zawodów, który zawsze
chętnie i społecznie sędziuje wszelkiego rodzaju
zawody i turnieje piłkarskie organizowane na
terenie naszej gminy. Zapraszamy wszystkich
miłośników footballu do udziału w kolejnych
turniejach i kibicowania.

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

Powołano Zespół Interdyscyplinarny
W dniu 26 lipca 2011r
Zarządzeniem Burmistrza Nr
99/XXI/2011 z dnia 26 lipca
2011r w sprawie powołania
Gminnych Zespołów
Interdyscyplinarnych ds.
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie został powołany Zespól
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. Skład zespołu stanowią przedstawiciele:
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej,
środowiska oświaty, ochrony zdrowia, Komisariatu
Policji w Zawadzkiem oraz przedstawiciel organizacji
pozarządowych. Zadaniem zespołu jest realizowanie
zadań ujętych w Gminnym programie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w gminie Zawadzkie na lata
2011-2015 , diagnozowanie problemu przemocy w
rodzinie,
podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych
bądź podejmowanie interwencji w środowisku
dotkniętym patologią. Konieczne jest zatem
opracowywanie i realizacja indywidualnych planów
pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób
stosujących przemoc, a następnie monitorowanie
sytuacji w tych rodzinach. Zespól dyscyplinarny może
tworzyć grupy robocze w skład których mogą
wchodzić także kuratorzy sądowi oraz
przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w
dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Obsługę organizacyjno- techniczną zespołu
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszelkich
informacji na temat pracy Zespołu oraz porad w
zakresie przemocy udziela Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11 tel.
774622095.

Uwaga uczniowie
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 przyznawana uprawnionym
uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponad gimnazjalnych (do ukończenia 18 roku życia)
oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych (do
ukończenia 24 roku życia) zamieszkałym 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. Aby otrzymać stypendium szkolne należy
obligatoryjnie spełnić kryterium dochodowe
określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12.03.2004r. o pomocy społecznej. (Dz.U.z 2009 Nr
175 poz.1362 ze zm.). Formy pomocy materialnej to
stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można
pobrać w Referacie Oświaty i Wychowania Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem pok. nr 105 oraz ze strony
internetowej www.zawadzkie.pl.
Termin składania wniosków upływa z dniem
15.09.2011 r.

Czekamy na inicjatywę
Przypominamy, że do 10 września tego roku
można składać wnioski o zaplanowanie środków na
następny rok budżetowy, na realizację konkretnego
zadania w ramach inicjatyw lokalnych. Formularz
wniosku można pobrać ze strony www.zawadzkie.pl
w zakładce pliki do pobrania lub w Urzędzie Miejskim,
w pokoju 306. Osobą do kontaktów w poniższej
sprawie jest pan Wojciech Jagoda, pod numerem
telefonu 77 4623 112.

info@demontaz.com
(niesprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)
Zawadzkie

Pludry
Skrzydłowice
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Ziołowy poradnik babuni
Tymianek
Tymianek cieszy się opinią znakomitego środka
wzmacniającego. Napar z tymianku zaleca się w
stanach zmęczenia i osłabienia (na przykład po
chorobie), a w szczególności zimą. Napar z tymianku
koi również podrażnienia błony śluzowej dróg
oddechowych w przebiegu infekcji, usprawnia
trawienie, goi owrzodzenia jamy ustnej i łagodzi bóle
zębów. Jest skutecznym środkiem rozluźniającym
mięśnie, na przykład w razie kręczu szyi.
Lipa
Napar z kwiatu lipy zaleca się jako łagodny środek
uspokajający, a także poprawia trawienie. W postaci
wywaru kwiat lipy ujawnia właściwości
przeciwzapalne i rozkurczowe, pomaga w zwalczaniu
zaparć.
Majeranek
Uspokaja i poprawia trawienie, łagodzi podrażnienia
błony śluzowej dróg oddechowych i przyspiesza jej
regenerację. Działanie to ujawnia się już na poziomie
jamy ustnej, na przykład w razie aft, zapalenia dziąseł i
bólu zębów. W postaci suszonej i sproszkowanej
nadaje się do przyjmowania jak tabaka, zmniejszając
uczucie zatkanego nosa.
Rozmaryn
Napar z rozmaryny usprawnia produkcję żółci i
obkurczanie się pęcherzyka żółciowego, więc dlatego
powinno się pić go w dużych ilościach po
ciężkostrawnych posiłkach.Rozmaryn wzmacnia
mięsień sercowy, poprawia apetyt, dodaje sił i energii.
Gorąca kąpiel z dodatkiem rozmarynu zwalcza
psychiczne i fizyczne zmęczenie. Napar z rozmarynu
warto wypijać rano na dobry początek dnia.
Melisa
Ta roślina o przyjemnym zapachu skutecznie
rozkurcza mięśnie gładkie przewodu pokarmowego,
uspokaja i działa ochronnie na serce.
Mięta
Mięta jest najwartościowszym gatunkiem w
ziołolecznictwie. Mięta ma ogromny wpływ na cały
przewód pokarmowy, a zwłaszcza na czynności
żołądka, jelit i wątroby. Uspokaja, łagodzi i znieczula,
dlatego stosuje się ją z powodzeniem w nerwobólach,
migrenach, bólu zębów. Napar z mięty dodaje sił,
poprawia odporność. Mięta może również pobudzać
psychicznie, a więc wybijać ze snu. Dlatego
wieczorem powinno się stosować ostrożnie!
Rumianek
Napar z rumianku jest doskonałym środkiem na
dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
Pokrzywa
Stosowana zewnętrznie w postaci okładów pokrzywa
łagodzi bóle kostno-stawowe rożnego pochodzenia.
Stosowana doustnie- w zupach, wywarach- ujawnia
swoje właściwości moczopędne i pobudzające
czynność wydzielniczą rożnych gruczołów, w tym
również laktację.
Szałwia
Wywar lub napar z szałwii skutecznie goi nerwy,
poprawia trawienie, zatrzymuje biegunkę, łagodzi
objawy przeziębienia i działa przeciwgorączkowo.
Szałwię stosuje się do płukania jamy ustnej w razie
zmian miejscowych.
Zielona pietruszka
Napar z zielonej pietruszki łagodzi bóle reumatyczne.
Codzienna porcja natki pokrywa nasze
zapotrzebowania na witaminę C, poprawia odporność
i chroni przed przeziębieniami. Zielona pietruszka ma
korzystny wpływ na trawienie- zwalcza wzdęcia
brzucha- a także działa łagodnie moczopędnie.
Szczypiorek
Ta roślina pobudza apetyt i poprawia trawienie, a
jednocześnie działa moczopędnie i jest bogatym
źródłem witaminy C, żelaza i innych cennych
substancji odżywczych. Szczypiorek zasługuje na
stałe i ważne miejsce wśród przypraw kuchennych,
które oprócz przyjemności dla podniebienia,
zapewniają nam również zdrowie na co dzień.

Kącik kucharski
Trwa sezon grillowy. Poniżej zebraliśmy kilka
przepisów na potrawy z grilla. Każdy znajdzie tu coś
dla siebie. Są potrawy dla wielbicieli mięsa,
kiełbasek i dania dla jaroszy. Życzymy udanego
grillowania.

Karkówka z kością z grila

Szaszłyk z pieczarek po huzarsku

Składniki:
karkówka z kością plaster na osobę, przyprawa do
karkówki, rozmaryn, oliwa, grubo mielony pieprz
kolorowy, sól, 1 łyżka posiekanego świeżego
majeranku

Składniki:
1 kg dużych pieczarek, 500 g mielonego mięsa, 4
ząbki czosnku, 1 cebula, 2 jajka, 1 łyżka bułki tartej
po 2 łyżeczki majeranku i ostrej papryki lub chilli, sól,
pieprz.

Etapy przygotowania
Karkówkę w plastrach lekko rozbić , posypać
przyprawami i majerankiem , skropić oliwą i odstawić
na ok 2 godziny, od czasu do czasu odwrócić ok 2
razy. Grillować na grillu ogrodowym lub
elektrycznym, smarując oliwą.

Sposób przyrządzania:
Pieczarki oczyszczamy z nieczystości i oddzielamy
nóżki od kapeluszy. Czosnek i cebulę drobno
siekamy, dodajemy do mielonego mięsa. Wbijamy
jajka, wsypujemy bułkę tartą oraz przyprawy.
Wyrabiamy ręką na jednolitą masę. Do każdego
pieczarkowego kapelusza nakładamy farsz.
Nafaszerowane pieczarki nakładamy ściśle na
patyczki do szaszłyków. Szaszłyki grillujemy kilka
minut na średnio rozgrzanym grillu. Po tym czasie
zawijamy je w folię aluminiową i pozostawiamy
jeszcze chwilę na brzegu grilla by doszły. Takie
szaszłyki można oczywiście przygotować na patelni
lub w piekarniku.

Pieczonki z grila
Składniki:
kiełbaska, ziemniaki, cebula, pieczarki, kapusta
Sposób przyrządzania:
Kawałek folii aluminiowej (stroną błyszczącą do
środka) smarujemy olejem. Na folię kładziemy plastry
kiełbasy, na kiełbasę obrane, pokrojone w cienkie
plastry ziemniaki (ja zawsze pokrojone ziemniaki
wkładam na 2 lub 3 minuty do gotującej się wody),
przyprawiamy solą i odrobiną papryki w proszku. Na
warstwę ziemniaków kładziemy pokrojoną w kostkę
cebulkę, trochę kapusty (najlepsza pekińska,
ale może być każda inna, byle drobno pokrojona),
następnie podsmażone z cebulką pieczarki (surowe
puszczają za dużo wody). Następna warstwa to
znowu kiełbaska, ziemniaki ... ile warstw się zmieści.
Zawijamy szczelnie folię, kładziemy na średnio
rozgrzany grill i czekamy na smakowity
zapach - przynajmniej 20-30 min na niezbyt dużym
ogniu.

Polędwica faszerowana szpinakiem i serem
Składniki:
2 średnie polędwice wieprzowe, 6 łyżek oleju
czosnkowego, 1/8 szklanki czerwonego wytrawnego
wina, kilka gałązek świeżego rozmarynu, 2 ząbki
drobno usiekanego czosnku, 1 łyżeczka grubo
mielonego pieprzu 10 dkg świeżego szpinaku,
10 dkg sera pleśniowego, sól i pieprz do smaku.
dodatek:
makaron z karczochami (przepis poniżej)
Sposób przyrządzania:
Przygotowujemy marynatę do mięsa. Mieszamy olej
z winem, czosnkiem i pieprzem. Mięso nacieramy
solą i grubo mielonym pieprzem, zalewamy marynatą
i odstawiamy do lodówki na przynajmniej 8 godzin.
Szpinak oczyszczamy z łodyżek i rwiemy na drobne
kawałki, ser rozdrabniamy na grudki. Długim wąskim
nożem nacinamy "kieszonkę" w polędwicy,
(uważając aby nie przeciąć jej do końca).
Faszerujemy mięso szpinakiem wymieszanym z
serem, ciasno je upychając, (np rękojeścią od
kopyści). Rozgrzewamy grill do wysokiej
temperatury, (polędwicę najlepiej jest włożyć do
koszyczka do grillowania) Grillujemy po 2-3 minuty z
każdej strony, smarujac marynatą.
Możemy podawać z makaronem zapiekanym z
karczochami, który robimy w sposób następujący:
Rozgrzewamy na patelni trzy łyżki oliwy, dodajemy
pół główki posiekanego czosnku, le
kko podsmażamy, dodajemy 1/4 szklanki
p o s i e k a n y c h m a r y n o w a n y c h k a r c z o c h ó w,
podgrzewamy mieszając z czosnkiem, dodajemy
ugotowany "al dente" makaron, całość lekko
zasmażamy.

Kaszanka z sosem BBQ

Lawenda

Składniki:
8 kaszanek (w formie 10-15 cm "kiełbasek"), 1/2
szklanki sosu barbecie (BBQ), 1 jabłko, 1 średnia
cebulka, 1 łyżka majeranku

Napar z lawendy łagodzi bóle i zawroty głowy, a w
szczególności na tle napięć nerwowych. Z tych
samych wskazań stosujemy zewnętrzne okłady z octu
lawendowego na skronie.

Sposób przyrządzania:
Czosnek kroimy w cienkie plasterki, cebulę w
półtalarki a ćwiartki obranego ze skóry jabłka w
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plasterki. Kaszankę grubo smarujemy sosem BBQ,
obkładamy jabłkiem, cebulą i czosnkiem, lekko
posypujemy majerankiem i zawijamy w
posmarowaną olejem folię aluminiową. Grillujemy w
średniej temperaturze około 10 minut.

Kukurydza z grilla
Składniki:
kolby kukurydzy razem z liśćmi.
Sposób przyrządzania:
Odwijamy liście kukurydzy, tak, żeby ich nie oderwać.
Usuwamy włókna i z powrotem owijamy kolbę
kukurydzy liśćmi. Obwiązujemy każdą kolbę
sznurkiem bawełnianym w kilku miejscach i
zanurzamy na 15-20 minut w zimnej wodzie, a
następnie układamy na grillu, jak najbliżej żaru.
Grillujemy kukurydzę 20 minut, obracając ją od czasu
do czasu. Na grillu możemy także smażyć plastry
bakłażana, cukini i oczywiście inne warzywa.

Cukinia z grilla z fetą, miętą i czerwonym pieprzem
Cukinia:
1 średnia cukinia, sól morska i świeżo zmielony
czarny pieprz, 1 ząbek czosnku, drobno posiekany, 2
łyżeczki świeżo tartego imbiru, 2 - 3 łyżki oliwy z
oliwek.

:

Sos z serem feta, miętą i czerwonym pieprzem:
2 łyżeczki musztardy, 2 łyżki czerwonego pieprzu,
rozdrobnionego w moździerzu, 4 - 5 łyżek oliwy z
oliwek z pierwszego tłoczenia, 2 łyżki soku z cytryny,
1 szklanka listków świeżej mięty, 100 g sera feta,
pokruszonego
Przygotowanie:
Cukinię opłukać, przekroić wzdłuż na pół a następnie
w poprzek na mniejsze kawałki. Posypać solą i
świeżo zmielonym pieprzem. Natrzeć czosnkiem i
imbirem a następnie posmarować oliwą z oliwek.
Odstawić na czas przygotowania sosu lub na około
pół godziny.
Sos z serem feta, miętą i czerwonym pieprzem: Do
salaterki włożyć musztardę, dodać roztarty czerwony
pieprz i wymieszać z oliwą z oliwek z pierwszego
tłoczenia oraz z sokiem z cytryny. Na wierzch położyć
liście mięty i pokruszony ser feta. Odstawić na czas
przygotowania cukinii.
Cukinię ułożyć na ruszcie średnio rozgrzanego grilla i
grillować przez około 4 minuty, do czasu aż pokryje
się ciemnymi paskami i będzie miękka od opiekanej
strony. Następnie przełożyć na drugą stronę i
grillować przez kolejne 4 minuty. Cukinię przełożyć
do salaterki z sosem i delikatnie wymieszać.
Podawać z pieczywem na przystawkę lub jako
dodatek do grillowanych mięs, drobiu.

Wakacyjny kawał
Jadą samochodem informatyk, mechanik i chemik.
Nagle staje im auto i mechanik powiada:
-Coś z silnikiem!
Chemik na to:
-Paliwo jest złej jakości
Informatyk:
-Wsiądźmy i wysiądźmy może to coś da...

Sport w Krajobrazach
Piłka nożna

Skat

Nowe towarzystwo

Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie
Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie,
które składają z 3 turniejów rozgrywanych w
poszczególnych miejscowościach w tym roku
rozgrywane są po raz trzynasty. Tegoroczna edycja
rozpoczęła się 24.07.2011 r. turniejem w
Zawadzkiem. Wzięło w nim udział 55 zawodników.
Turnieje rozgrywane są systemem 2 x 48 rozdań.
Kolejność czołówki turnieju w Zawadzkiem była
następująca:

Kolejny II turniej został rozegrany w Lokalu
Baccara w Kielczy. Tym razem ilość uczestników była
jeszcze większa. Na starcie stawiło się 58
zawodników. Tym razem czołówka przedstawiała się
następująco:

Po dwóch turniejach nastąpiła zmiana na
prowadzeniu. Sytuacja przed ostatnim finałowym
turniejem, który odbył się w lokali Firmy Bronder w
Żędowicach w dniu 07.08.2011 r. (po oddaniu
materiału do druku) przestawiała się następująco:

Podsumowanie tegorocznych mistrzostw
w następnym numerze.
Puchar lata 2011
Tegoroczny cykl turniejów o pod umowna nazwa
Puchar Lata 2011 minął już półmetek. Zostało
rozegranych 8 turniejów na planowanych 11. Od

ostatniej informacji nastąpiła istotna zmiana w
czołówce. Dobrze rozpoczął zawodnik gospodarzy
Antoni Świtała prowadząc po 2 turniejach. Od 3 do 7
turnieju na prowadzeniu zawodnik KS Łabędy
Gliwice Rajmund Wilczek. O ostatnim 8 turnieju
nastąpiła kolejna zmiana lidera. Na prowadzenie
wyszedł zawodnik I-ligowej drużyny Victorii
Chróścice Marcin Szymski. W turnieju dotychczas
wzięło udział 41 zawodników oraz 1 zawodniczka.
Aktualnie czołówka przedstawia się następująco:

Mistrzostwa sezon 2011/2012
Sekcja Skata MOKSiR Zawadzkie w ciągu roku
jest organizatorem swoich 46 turniejów sekcyjnych
(mistrzostwa sekcji, Puchar Lata, Mistrzostwa Miasta
i Gminy). Praktycznie tylko w maju mają trochę
oddechu. W tym roku dodatkowo 4.09.2011 r. jest
organizatorem V Grand Prix Opolskiego Związku
Skata. Jest również gospodarzem ostatniej kolejki II
ligi, która odbędzie się w październiku. (walczą o
awans do I ligi). W miesiącu grudniu sekcja jest
gospodarzem finału Indywidualnych Mistrzostw
Opolskiego Związku Skata. W turnieju wystartuje
najlepsza 16 z klasyfikacji GP OZSkata. Wymienione
turnieje zostaną rozegrane w Restauracji „Lido” w
Zawadzkiem. Start do mistrzostw sezonu 2011/2012
nastąpi w czwartek 8 września 2011 r. Zostanie
rozegranych 30 turniejów. Turnieje odbywają się w
sali Domu Kultury w Zawadzkiem ul. Dworcowa 3, o
godz.17.30.

Poniższą informacje musimy rozpocząć od
sprostowania tytułu w poprzednim numerze.
Chochlik zmienił w tytule jedną jedyną literkę i
zamiast „rotacji” w tytule było „dotacji” co zupełnie nie
było tematem tej informacji. Ciekawe, który klub z
terenu naszej gminy może użyć sformułowania „za
dużo dotacji”. Finansów na działalność sportową jest
dużo, dużo za mało. Takie są jednak możliwości
naszej gminy. Nasza drużyna występująca w kl.A po
niezbyt udanym sezonie 2010/2011 do nowych
rozgrywek przystępuje z nowymi nadziejami oraz w
zmienionym towarzystwie. Kierownictwo klubu ze
względów finansowych (za mało dotacji) poprosiło
prowadzący rozgrywki Opolski Okręg Piłki Nożnej o
zmianę grupy z I na II. Będzie na pewno taniej biorąc
pod uwagę geografię wyjazdów. Sportowo
prawdopodobnie będzie jednak trudniej o punkty.
Trener znany z stawiania sobie wyższych celów nie
zmienia swoich planów. Przed drużyną kolejna walka
o awans do klasy wojewódzkiej. Do zrealizowania
planu ma jednak bardzo młodą drużynę, w której
brakuje jednak doświadczonych zawodników.
(działacze czynią starania o ich pozyskanie). Do
składu kadry doszli: Damian Sopyła i Mateusz Feluks
(z juniorów) oraz Damian Brzeziński z LZS Kielcza.
Po kontuzji wraca Dawid Brzęczek. Przygotowania
do rozgrywek drużyna rozpoczęła 26.07. Od 1.08
planowane jest dochodzące zgrupowanie w
Zawadzkiem. W planie są do rozegrania kilka
sparingów (Pawonków, Glinica, Kolonowskie).
Pierwsze spotkanie o punkty zostanie rozegrane z
beniaminkiem Naprzodem Jemielnica w dniu
20.08.2011 (sobota) w Jemielnicy. Będzie to na
pewno bardzo interesujące spotkanie. Są to pierwsze
derby powiatu strzeleckiego. (będą jeszcze mecze z
Jednością Rozmierka oraz Piastem II Strzelce
Opolskie).

pierwszy z prawej Puszkar Piotr najlepszy bramkarz turnieju

Piłka ręczna
Cel utrzymanie
Mimo, że od ostatniej informacji o sytuacji w
drużynie seniorów ASPR minął miesiąc, to sytuacja
kadry drużyny uległa kolejnym zmianom. Nie dojdzie
do wzmocnień zawodnikami BKS Bochnia Dawidem
Chrapustą oraz Sebastianem Michalczukiem.
Pierwszy zrezygnował z gry ze względów rodzinnych,
a drugi z braku specjalizacji w opolskich uczelniach

Nowy trener ASPR-u
kierunku studiów, który miał zamiar studiować.
Uzupełnił skład bramkarz CHKS Łódź Kacper
Łuczyński. Nowy młody trener, były zawodnik naszej
drużyny, Janusz Bykowski nie będzie miał łatwego
zadania. Przygotowania do sezonu rozpoczęły się
zgodnie z planem 01.08.2011 r. Na zajęciach stawił
się prawie komplet zawodników. Jak już
informowaliśmy kadra jest bardzo młoda, a
wymagania w rozgrywkach I ligowych są dużo
większe niż w rozgrywkach juniorskich. Po
przygotowaniach kondycyjno wytrzymałościowych
we własnej hali pierwszy sprawdzian nastąpi w
sparingowym spotkaniu z Wiretem w Zawierciu
(17.08). Kolejny sprawdzian to turniej w Litovelu w

dniu 20.08.11 r. 1 września w Oleśnie, z okazji
otwarcia nowej hali, zostanie rozegrane towarzyskie
spotkanie z Gwardią Opole. Kolejny etap to I
Międzynarodowy Memoriał Piłki Ręcznej im. Michała
Jacka. (dokładna informacja poniżej).

I Memoriał im. Michała Jacka
W dniu 03 września 2011 r. w halach sportowych w
Kolonowskiem i Zawadzkiem zostanie rozegrany
I Międzynarodowy Memoriał Piłki Ręcznej Mężczyzn
im. Michała Jacka. Organizatorem przy współudziale
Burmistrza Kolonowskiego, Burmistrza
Zawadzkiego, MOKSiR-u Zawadzkie jest Klub ASPR
Zawadzkie. Patronat nad turniejem sprawuje
Marszałek Województwa Opolskiego. Będzie to
ostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się
17.09.2011 r. rozgrywkami ligowymi. Poniżej
program turnieju:
Spotkania eliminacyjne:
Hala Sportowa w Kolonowkiem ul. Szkolna 1a
godz. 10.00 OSiR Komprachcice - HK Neuruppin
(Niemcy)
godz. 11.00 ŚKPR Świdnica - OSiR Kopmrachcice
godz..12.00 HK Neuruppin - ŚKPR Świdnica
Hala Sportowa MOKSiR Zawadzkie ul. Opolska 23
godz. 10.00 Żagiew Dzierżoniów - ASPR Zawadzkie
godz..11.00 HK Tatran Litovel - Żagiew Dzierżoniów
godz..12.00 ASPR Zawadzkie - HK Tatran Litovel
Mecze finałowe zostaną rozegrane w tym samym
dniu w Hali Sportowej MOKSiR w Zawadzkiem.
Drużyny, które zajmą w grupach 3 miejsce zagrają o 5
miejsce, z drugiego miejsca o 3 miejsce a drużyny,
które zajęły pierwsze miejsca w grupach zagrają o 1
miejsce. Spotkania będą się rozpoczynać kolejno o
godz. 14.20, 15.30 i 16.45. Dla drużyn z miejsc 1-3
wręczone będą puchary. Pamiątkowe nagrody
otrzymają również najskuteczniejszy strzelec,
najlepszy zawodnik oraz najlepszy bramkarz.
Organizatorzy serdecznie zapraszają.

Seniorzy Stali Zawadzkie
Drużyna juniorów występująca w II lidze
wojewódzkiej pierwsze swoje spotkanie rozegra 28
sierpnia 2011 (niedziela) o godz. 11.00 z LZS Olimpia
w Lewinie Brzeskim. Na własnym boisku zobaczymy
ich w środę 31.08.2011 o godz. 17.00 w meczu z LZS
Kadłubiec.
Franciszek Świtała
Terminarz na najbliższy okres:
20.08.2011 (sobota) godz. 17.00
LZS Naprzód Jemielnica - SSKS Stal Zawadzkie
24.08.2011 (środa) godz. 17.00
SSKS Stal Zawadzkie - LKS Start Siołkowice
28.08.2011 (niedziela) godz. 17.00
LZS Chrząstowice - SSKS Stal Zawadzkie
03.09.2011 (sobota) godz. 16.00
SSKS Stal Zawadzkie - LZS Pogoń Łosiów
07.09.2011 (środa) godz. 17.00
LKS Groszmal Opole - SSKS Stal Zawadzkie
10.09.2011 (sobota) godz. 16.00
SSKS Stal Zawadzkie - KS Górażdże
18.09.2011 (niedziela) godz. 16.00
LZS Skorogoszcz - SSKS Stal Zawadzkie

Sporostowanie
Przepraszamy Pana Fanciszka za błąd, który wkradł
się do tytułu artykułu z poprzedniego numeru “Za
dużo dotacji”, miało być “Za dużo rotacji”.
Zapewniamy, że nie było to celowe działanie.
Redakcja
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PAMIĄTKA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem
12 czerwca 2011 r.

FOTO DAMBOŃ

Modelarnia Zawadzkie v-ce Mistrzem Polski!
Jak co roku pod koniec czerwca modelarze z całej polski spotkali się na najważniejszych zawodach sezonu 58 Mistrzostwach Polski Modeli Redukcyjnych Pływających klas NS i NSS, które odbywały się w dniach 23 - 26 czerwca
2011 w Dębowcu k. Cieszyna. Biorąc udział w poszczególnych zawodach eliminacyjnych w Rudzie Śląskiej oraz Ełku
uzyskaliśmy kwalifikacje uprawniające nas do startu w Mistrzostwach Polski. Nie była to łatwa sztuka gdyż progi minimum
kwalifikacyjnego są bardzo wysokie i nie każdym zawodnik potrafi je osiągnąć, niemniej nam się to udało i mogliśmy
wystartować w walce o medale i puchary.
Klub Modelarski Zawadzkie reprezentowało 16 zawodników, w tym: 8 młodzików, 4 juniorów i 4 seniorów i byliśmy
najliczniejszą drużyną zawodów, patrząc głównie na ilość młodzików. Świadczy to o dużym zainteresowaniu zajęciami
modelarskimi w naszej miejscowości, rozwoju klubu i dobrze prognozuje na kolejne lata pracy. Wystartowanie w tej
prestiżowej imprezie wymagało o nas spędzenia wielu godzin pracy, aby niemal perfekcyjnie przygotować swój model
oraz treningu nad wodą. W tym roku pogoda nas nie rozpieszczała, a deszczowa aura kilkakrotnie przerywała biegi.
W sobotę organizatorzy zdecydowali o rozegraniu większości kolejek startowych więc poznaliśmy już wyniki.
Najwyższe osiągnięcia uzyskał Adam Bogdon zdobywając srebrny medal i tytuł v-ce Mistrza Polski w klasie F4A
młodzik oraz III miejsce i tytuł II v-ce Mistrza Polski w klasie F4B. W walce o II miejsce decydowała dogrywka, w której nasz
zawodnik popłynął rewelacyjne uzyskując maksymalny wynik, czym praktycznie nie dał szans swojemu rywalowi z Opola.
Była to najliczniejsza klasa, w której brało udział aż 24 młodzików!! W kolejnej F4B jun. Adam startował modelem
holownika Bugssier 3, gdzie musiał mierzyć się z zawodnikami starszymi i bardziej doświadczonymi kategorii juniorów,
ponieważ dla tych modeli nie ma osobnej klasy wiekowej. Tym bardziej wartościowy to wynik. Dodam, że były to dla niego
pierwsze Mistrzostwa Polski w jakich brał udział. GRATULACJE!!
Wśród juniorów II miejsce i tytuł v-ce Mistrza Polski w klasie
F4C (modele plastikowe) zdobył Przemysław Podsiadły. Modelarz ten osiąga każdego roku wysokie wyniki na zawodach
ogólnopolskich. II miejsce w klasie F7 uzyskała Diana Rzepczyk za pokaz modelu statku pasażerskiego Western River .
W najstarszej – seniorskiej grupie wiekowej Mistrza Polski klasy F4C wywalczył Aleksander Rosół, a v-ce Mistrzem Polski
został Krzysztof Wasik startujący modelem pancernika Yamato wykonanym w skali 1:350. Ponadto Aleksander zdobył srebrny
medal w klasie F4A. Wysokie lokaty zdobyli także: Dawid Hadamek, Kamil Bednorz, Michał Adamski, Mateusz Labus,
Tomasz Zieliński. Bardzo dobra postawa naszych zawodników zaowocowała zdobyciem V-ce Mistrzostwa Polski w klasyfikacji
zespołowej. Jest to nasz wspólny sukces. Otrzymaliśmy dyplom i ogromny puchar. To najwyższe osiągnięcie klubowe od 2001
roku. Pokonaliśmy 16 innych zespołów z całej Polski m.in. z: Opola, Gdańska, Goleniowa, Białegostoku, Częstochowy,
Braniewa.
Wyjazd na te zawody był możliwy dzięki zadaniu „Modelarstwo w Zawadzkiem 2011”, które finansowo wspiera Gmina
Zawadzkie, a realizuje je nasze stowarzyszenie. Dobra współpraca z samorządem umożliwia nam organizować zajęcia
i wyjazdy na zawody dla dzieci i młodzieży, reprezentować naszą społeczność i odnosić nie małe sukcesy.
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom oraz rodzicom naszych modelarzy za pomoc w zorganizowaniu dojazdu.
Specjalnie podziękowania kierujemy do firmy Bud-dom za użyczenie samochodu do transportu modeli. Już teraz pragniemy
zaprosić wszystkich mieszkańców na nasze letnie pokazy modeli do Kielczy, Żędowic i Zawadzkiego – szczegóły wkrótce na
plakatach.
Krzysztof Wasik
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