
Sesja Rady Miejskiej

BURMISTRZ INFORMUJE

W dniu 21 listopada 2011 r. odbyła się XIII Sesja 
Rady Miejskiej. Zasadniczym tematem Sesji było 
przyjęcie informacji o prowadzonych działaniach w 
kierunku poprawy komunikacji wewnątrz gminy i 
dojazdów do Strzelec Opolskich, Opola i Tarnowskich 
Gór. W związku z planowaną likwidacją połączeń 
kolejowych na trasie Tarnowskie-Góry  Opole oraz 
połączeń PKS na trasie Strzelce Op.  Kielcza należy 
zabezpieczyć połączenia na terenie gminy Zawadzkie. 
Publiczny transport zbiorowy organizowany przez 
Gminę Zawadzkie umożliwi skorzystanie z połączeń 
PKP Zawadzkie - Opole, a następnie dojazd do 
Krupskiego Młyna umożliwi połączenie z linią MZKP nr 
129 do Tarnowskich Gór. Od 1 stycznia 2012 r. planuje 
się uruchomienie transportu publicznego.  Z tematem 
tym wiążą się bezpośrednio uchwały dotyczące 
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Zawadzkie i 
Gminą Krupski Młyn w sprawie korzystania z 
przystanku autobusowego „Krupski Młyn Słoneczna” w 
ramach publicznego transportu zbiorowego 
prowadzonego przez Gminę Zawadzkie oraz w sprawie 
ustalenia cen za usługi przewozowe w ramach 
publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy 
Zawadzkie z dojazdem do gminy Krupski Młyn.

Zgodnie z przepisami prawa Rada uchwaliła podatki 
i opłaty lokalne na 2012 r. oraz określiła wysokość 
podatku od środków transportowych. Roczne stawki 
podatku od nieruchomości nie uległy zwiększeniu w 
stosunku do roku poprzedniego, natomiast w 
przypadku podatku od środków transportowych zmiana 
s tawek  zos ta ła  dokonana p rzy  ś rodkach  
transportowych o masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 t o innym systemie zawieszenia osi jezdnych. 
Zmiany w budżecie gminy na 2011 r. dotyczyły przede 
wszystkim zmian w dochodach bieżących 

16 listopada br. zakończona została 
odbudowa drogi Kilińskiego w Zawadzkiem, 
ze środków finansowych zaplanowanych na 
usuwania klęsk żywiołowych. Zadanie w 
kwocie 160.192,32zł brutto zostało 
dotowane  przez Ministerstwo Finansów na 
wniosek Wojewody Opolskiego. 

W wyniku prowadzonych prac zaszła 
konieczność wykonania robót dodatkowych 
na kwotę 34.440,00zł brutto. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 194 632,32 zł brutto. 
Obecnie po zakończeniu remontu zlecone 
zostało opracowanie projektu zmian 
organizacji ruchu (oznakowanie, progi 
zwalniające).

Odbiór końcowy ulicy Kilińskiego

Akcja zima 
T e g o r o c z n y m  

zimowym utrzymaniem 
dróg gminnych (do dn. 
31.12.2011r.) zajmować 
się będą następujące 
firmy: miasto Zawadzkie 
„DESMAR” Kozakiewicz 
M a r e k ” ,  s o ł e c t w a  
Żędowice i Kielcza  J.P. 

TRANS s.c. Józef Chmiel, Piotr Chmiel. 
W roku 2012 „akcję zima” na terenie całej gminy  

wykonywać będzie firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz 
Mika z Boronowa. W/w firmy wyłonione zostały w 
wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie 
z a m ó w i e n i a  p u b l i c z n e g o   p r z e t a r g u  
nieograniczonego. Wszelkie uwagi dotyczące „akcji 
zima” można zgłaszać w tutejszym Urzędzie 
Miejskim pod nr telefonu 77/46 23 118. Ponadto 
przypomina się wszystkim właścicielom posesji o 
obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości bezpośrednio przy granicy tej 
nieruchomości. 

Obowiązki posiadaczy wyrobów azbestowych
Przypominamy wszystk im właścic ie lom, 

zarządcom lub użytkownikom miejsc, w których był lub 
jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające 
azbest o obowiązku przeprowadzenia do dnia 31 
stycznia 2012 r. inwentaryzacji tych wyrobów. 
Inwentaryzację wykonuje się poprzez dokonanie spisu 
z natury. Wyniki inwentaryzacji ujmuje się corocznie w 
„Informacji o wyrobach zawierających azbest”, której 
wzór dostępny jest na stronie internetowej 
www.zawadzkie.pl (zakładka: co i jak załatwić w 
urzędzie - Referat Gospodarki Nieruchomościami, 

wynikających ze zwiększonych dotacji otrzymanych 
z Urzędu Wojewódzkiego (wypłata zasiłków 
okresowych, dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym). W 
dziale związanym z utrzymaniem mieszkaniowego 
zasobu gminy dokonano zwiększenia o kwotę 110.000 
zł oraz zwiększono nakłady na oświetlenie uliczne o 
kwotę 19.000 zł. Doceniając osiągnięcia sportowe 
naszych mieszkańców została przygotowana uchwała 
w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i 
wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych 
oraz w sprawie szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za 
wyniki i osiągnięcia sportowe. Stypendia sportowe 
mają na celu wyróżnienie za osiągnięte już sukcesy i 
motywowanie do dalszej pracy. Będą dowodem 
uznania Gminy Zawadzkie dla osób najbardziej 
zasłużonych dla sportu. Druga uchwała reguluje 
zasady nagradzania i wyróżniania szkoleniowców oraz 
podmiotów działających na rzecz rozwoju sportu.  
Celem przyznawania nagród w dziedzinie sportu jest 
przede wszystkim podkreślenie znaczenia i roli sportu, 
w szczególności młodzieżowego, ale także 
promowanie najlepszych zawodników i trenerów oraz 
najaktywniejszych działaczy sportowych w naszej 
gminie. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego 
lub nagrody mogą składać: dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu i Turystyki, kluby sportowe, 
stowarzyszenia sportowe, dyrektorzy szkół, grupy co 
najmniej 20 osób  mieszkańców Gminy Zawadzkie. 
Radni przyjęli również jednogłośnie program 
współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami 
pozarządowymi na  2012 r. program stanowi podstawę 
do  dysponowan ia  ś rodkami  pub l i cznymi ,  
przeznaczonymi na realizację zadań publicznych 

powierzonych organizacjom pozarządowym. W 
kolejnych podejmowanych uchwałach rada wyraziła 
zgodę na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości 
gminnych i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
sprzedawanej jako lokal mieszkalny (trzy uchwały).  
Jednogłośnie przyjęto program usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Zawadzkie na lata 2011 - 2032. Ten obszerny dokument 
w sposób przejrzysty przedstawia zagadnienia ściśle 
związane z realizacją nałożonych przez gminę 
obowiązków. Ponadto określa aktualny stan wyrobów 
zawierających azbest zlokalizowanych na ternie gminy, 
ustalony w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji 
oraz harmonogram realizacji programu. Nadrzędnym 
celem tego programu jest bezpieczne dla zdrowia i ludzi 
usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Zawadzkie. Całkowity koszt usunięcia azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z naszego terenu 
oszacowany jest na podstawie przeprowadzonej 
inwentaryzacji i stanowi kwotę ok. 1.220.640 zł brutto, 
wobec czego roczny koszt usuwania azbestu będzie 
wynosił około 58.000 zł. W związku ze zmianą 
przepisów prawnych rada po kilku latach przerwy 
podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 
środowiska, realizowanych na terenie gminy. Zgodnie z 
uchwałą inwestycje takie jak zakup kotła c.o., 
wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej, instalacja 
pomp ciepła, instalacja kolektorów słonecznych  
zostały objęte dofinansowaniem. Dofinansowaniu 
podlegają również koszty realizacji przedsięwzięć 
związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest. 

W listopadzie bieżącego roku, zgodnie z 
zapewnieniami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, 
rozpoczęły się długo oczekiwane prace pielęgnacyjne 
w koronach drzew rosnących przy ul. Opolskiej w 
Zawadzkiem. Radość mieszkańców Zawadzkiego 
oraz władz gminy t rwała do p ierwszych,  
nieestetycznych cięć. Drzewa zostały oszpecone 
poprzez nieregularne wycięcie części ich konarów, a 
chodniki zaśmiecone stosami usuniętych gałęzi. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - właściciel 
nieruchomości, na której rosną objęte pielęgnacją 
drzewa tłumaczył zaistniały fakt tym, że przycinka 
związana jest z koniecznością usunięcia konarów 
wchodzących w kolizję z napowietrzną linią 
energetyczną. Prace prowadzone są na zlecenie 
Energii Pro S.A. Rejon Dystrybucji Kędzierzyn Koźle, 
Posterunek Energetyczny Koźle przez zewnętrzną 
firmę wyłonioną w drodze przetargu. Pomimo licznych 
interwencji ze strony Gminy Zawadzkie nie udało się 
nakłonić zleceniodawcę do zwiększenia zakresu 
wykonywanych prac pielęgnacyjnych. Zgodnie z art. 
82 ust 1a pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 

Przycinka koron drzew 
Na listopadowej sesji Rady Miejskiej w 

Zawadzkiem podjęta została uchwała w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Zawadzkie w 2012 roku na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, 
realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie. 
Szczegółowe warunki udzielania dotacji, w tym kryteria 
wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji, a także 
sposób jej rozliczania zawarte są w dwóch odrębnych 
regulaminach, stanowiących załączniki do w/w 
uchwały tj:
-  „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza, polegających na 
wymianie źródeł ciepła oraz zakupie instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, 
realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie”,
- „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie środowiska, polegających na 
usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Zawadzkie”.
Wszelkie informacje można w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 
(pok. 303), tel. 77 46 23 146. 

Dofinansowanie ochrony środowiska
ze zm.) zabiegi w obrębie korony drzewa mogą 

obejmować (…) usuwanie gałęzi obumarłych, 
nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami 
budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. Pomimo 
braku sprzeczności z przepisami prawa dokonane 
cięcia w koronach drzew budzą zasadne wątpliwości 
co do ich zgodności z sztuką ogrodniczą. Ponadto 
oszpecone w drastyczny sposób drzewa na pewno nie 
wpłyną pozytywnie na poprawę wizerunku głównej 
ulicy naszego miasta. 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska  wzory wniosków) 
oraz w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (pok. 303). 
Następnie jeden jej egzemplarz przedkłada się w 
wyznaczonym terminie Burmistrzowi Zawadzkiego, a 
drugi egzemplarz przechowuje się przez okres 
jednego roku, do czasu sporządzenia następnej 
informacji. Aktualna „Informacja o wyrobach 
zawierających azbest” jest ponadto jednym z 
n iezbędnych  za łączn ików do  wn iosku  o  
dofinansowanie dla osób fizycznych usunięcia 
wyrobów zawierających azbest. 



Czy warto było?
Wracając do wcześniej poruszanego zagadnienia 

oświaty, chciałbym przekazać w jaki sposób 
realizowany był projekt budowy Publicznego 
Gimnazjum w Zawadzkiem, projekt który  
zrealizowany został wyłącznie z pieniędzy gminy, 
czyli z zaciągniętego na ten cel kredytu w wysokości   
6 mln 650 tyś. Kredyt ten spłacany będzie aż do 2022 
r. w ratach po 500 tyś zł rocznie + odsetki, czyli wg 
obecnej stopy procentowej to + ok. 400 tyś. zł. 
Przyjmując taką wysokość rat założono, że spłacanie 
odbędzie się kosztem obniżania utrzymania 
gimnazjum na poziomie ok. 380 tyś. zł. Do końca 
2010 r. nie udało się zrealizować tego założenia i raty 
spłacane są z dochodów gminy. W obawie o to, że 
pieniędzy tych może starczyć tylko na budowę szkoły
opracowano projekt obejmujący zakup wyposażenia 
gimnazjum, który miał być współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Projekt ten zakładał m.in: -”Utworzenie Zespołu 
Edukacyjno-Sportowego w Zawadzkiem-rozbudowa 
zespołu istniejących obiektów szkoły podstawowej, 
remont i przebudowa istniejącego budynku szkoły 
podstawowej, budowa gimnazjum i sali sportowej z 
zagospodarowaniem terenu. Cała koncepcja, która 
obejmowała jeszcze  budowę  krytej pływalni i 
stołówkę oszacowana została na prawie 29 mln zł. 
Podziwiam pomysłodawcę za fantazję, bo na 
realizację całości koncepcji nie ma tam za bardzo 
miejsca, a o pieniądzach już nie wspomnę.  Zlecając 
taką koncepcję konkretnym osobom zabrano czas i 
wydano niepotrzebnie środki finansowe. Jedynie 
słusznym założeniem w niej było wybudowanie sali 
gimnastycznej, bo jak ma szkoła realizować zadania 
bez zaplecza.
Wybory 2010 r. zmieniły układ osobowy w gminie i 
zaczęto szukać zaplanowanych wcześniej 
oszczędności na spłatę rat. Burmistrz wystąpił do 
Rady Miejskiej z propozycją podjęcia uchwały w 
sprawie połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Zawadzkiem. Propozycja ta jak już wiemy 
wzbudziła wiele nieporozumień, dyskusji i działań ze 
strony grona pedagogicznego i części rodziców 
zmierzających do niedopuszczenia połączenia tych 
szkół i była na tyle skuteczna, że przychyliła się do 
niej pani Opolska Kurator Oświaty, która w dniu 
27.04.2011 r.,  wydała negatywną opinię w tej 
sprawie  uzasadniając to skupieniem około 600 
uczniów pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego, 
co przy dużej rozbieżności wiekowej (od 6-16 lat) 
będzie stwarzało problemy wychowawcze. Takie 
obawy podzieliły też w piśmie do kuratora Rady 
Pedagogiczne i Rady Rodziców  obu szkół. Rady 
Rodziców podniosły obawę poczucia 

bezpieczeństwa dzieci i wątpliwość stworzenia 
lepszych warunków nauczania. Z kolei Rady 
Pedagogiczne  zasugerowały możliwość zakłócenia 
pracy nauczycieli, co popsuje dobrą atmosferę, 
efektywność i jakość zespołu. To wszystko 
spowodowało, że zaniechano dalszych działań 
zmierzających do połączenia tych szkół, 
pozostawiające je w  nie zmienionej strukturze 
organizacyjnej.
W tym samym czasie Zarząd Województwa przyjął 
uchwałę o dofinansowaniu wspomnianego wyżej 
projektu przyznając po korekcie w dniu 22.04.2011r. 
kwotę 209.783 zł  (cały projekt zakładał kwotę ok. 
980.000 zł z przeliczania euro). Powstał w tym 
momencie problem. Z jednej strony są pieniądze do 
wykorzystania, a z drugiej zapisy w dokumentacji 
technicznej, w której założenia projektowe stanowią :
rozbudowę szkoły podstawowej o część gimnazjalną 
stanowiącą 12 oddziałów co ma umożliwić skupienie 
wszystkich uczniów w jednej placówce, a dzięki 
zakupionemu wyposażeniu zapewnić ma 
odpowiednie warunki kształcenia. Tak przyjęte 
rozwiązanie (zgodnie z treścią rozdz. III pkt 3.5 
wniosku)  ma przyczynić się do osiągnięcia 
następujących rezultatów :
liczba nowych miejsc pracy – 0, liczba nowych etatów 
badawczych-0, liczba uczniów i słuchaczy 
korzystających z efektów projektu 570 osób, liczba 
uczniów korzystająca z zakupionego wyposażenia -
570 osób. Aby to osiągnąć  należy: „dokonać 
połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum na 
każdej kondygnacji”(co zakłada  pkt 3.7 „opis 
przedmiotu projektu”) czyli należy dokonać 
rozbudowy szkoły podstawowej w Zawadzkiem o 
część gimnazjalną. Zrobienie tego pozwoli na zakup 
wyposażenia do pracowni językowych, chemii, fizyki, 
astronomii, biologii z salką botaniczną, biblioteki, 
centrum medialnego 1 i centrum medialnego 2 przy 
bibliotece. Z wyposażenia tych pracowni mają 
korzystać dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Zawadzkiem. W tym momencie powstała 
niefortunna sytuacja. Uzyskano pieniądze na 
wyposażenie szkoły, które żeby wydać należy 
spełnić zakładany efekt projektu, czyli należy 
utworzyć  zespół edukacyjno-sportowy na bazie 
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wrócono więc do sytuacji, w której nie uzyskano 
akceptacji do administracyjnego połączenia tych 
szkół, a do której należy powrócić chcąc otrzymać 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na 
wyposażenie gimnazjum. Tylko takie rozwiązanie 
dawało podstawę do podpisania umowy przez ęc 

burmistrza na realizację tego projektu. Większość 
radnych podjęła więc działania zmierzające do tego, 
aby  te pieniądze nie przepadły. W efekcie 
znaleziono kompromis polegający na tym, że 
podpisano porozumienie  pomiędzy dyr. 
Publicznego Gimnazjum i dyr. Publicznej Szkoły 
Podstawowej, a burmistrzem polegające na 
zaakceptowaniu i przyjęciu na siebie przez obie 
szkoły realizacji projektu  i przyjęcie jego efektu, czyli  
udostępnienie przez Gimnazjum pracowni do 
prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  dla 
uczniów i nauczycieli zgodnie z potrzebami Szkoły 
Podstawowej, a dyr. Gimnazjum zobowiązuje się do 
zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na 
terenie Gimnazjum uczniom i nauczycielom Szkoły 
Podstawowej. Takie rozwiązanie poparły Rady 
Pedagogiczne i Rady Rodziców obu szkół wyrażając 
zgodę na korzystanie z sal lekcyjnych i 
pozalekcyjnych w Gimnazjum (pod opieką 
nauczycieli ). 
O co więc tu wcześniej chodziło? Co stało za 
konfliktem w sprawie wcześniejszej koncepcji 
połączenia szkół?   Teraz niby można, a wtedy nie. 
Emocje do dziś nie opadły. Dobrze, że zauważono 
dobro dzieci i ich dalszą edukację. Na efekty nie 
trzeba było długo czekać. Już w dniu 20.07.2011r. 
dokonana została przez Urząd Wojewody  korekta 
tego wniosku zwiększająca środki finansowe do 
337.983 zł, a kolejno w dniach : 29.08.2011r do 
489.931 zł i w dniu 22.09.2011r. do 652.909 zł. 
Aktualnie posiadamy telefoniczną informację, że po 
raz kolejny zwiększona zostanie pula środków 
dofinansowania, tym razem aż  do kwoty 799.874 zł. 
W ramach otrzymanego dofinansowania gmina w 
terminie do dnia 29.02.2012r. winna uzupełnić 
wyposażenie Gimnazjum. Są to bardzo ważne 
pieniądze, których gmina na dziś nie jest w stanie 
zabezpieczyć w budżecie na ten cel.  Był to ważny 
moment w życiu Zawadzkiego. Za stosowne 
uznałem podzielić się tą wiedzą z czytelnikami 
(opartą o stosowne dokumenty). Tylko takie jawne i 
czytelne działania pozwolą mieszkańcom przybliżyć i 
ocenić działania podejmowane zarówno przez 
samorząd jak i przez radnych. Cieszyć się należy, że 
realizacja tego projektu przyczyni się do uzyskania 
naprawdę godnych warunków nauczania naszych 
dzieci i tym samym wyników,  które będą 
wyznacznikiem pozycji naszej zawadczańskiej 
młodzieży w regionie.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Pietrusiak

"Ślązaczka nad Ślązakami 2011" 
W tegorocznym konkursie „Po naszymu, czyli po 

Śląsku”, „Finał – finałów” jurorzy pod przewodnictwem 
prof. Jana Miodka oceniali 5-7 minutowe monologi na 
dowolny temat w gwarze śląskiej. W konkursowe szranki 
stanęli wszyscy laureaci (1,2,3 miejsca) z ostatnich 10 

l a t .  B y l i  t o  
p r z e d s t a w i c i e l e  
Ś l ą s k a  
p r z e m y s ł o w e g o ,  
c i e s z y ń s k i e g o ,  
opolskiego i Zaolzia. 
J u r y  p o s t a w i ł o  
poprzeczkę bardzo 
w y s o k o ,  g d y ż  
monologi musiały nie 
t y l k o  z a c h o w a ć  
czystość gwarową, 
ale także bogactwo 
słów, interesujący 
temat, uniwersalne 
przesłanie i artyzm. 
K o n k u r s o w e  
zmagania trwały cały 
d z i e ń  w  s t u d i u  

koncertowym Radia Katowice i były bardzo interesujące. 
Dzień później, 27 listopada w Domu Muzyki i Tańca                   
Zabrzu, w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej, 
odbyła się wielka gala, z udziałem wielu wyśmienitych 
gości i autorytetów ze świata kultury, polityki i kościoła. 
Byl i  tam m.in.  przewodniczący Par lamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek, ks. Biskup Damian Zimoń, 
europosłowie i wiele inni osobistości. W czasie gali jury 
wyłoniło 4 finalistów z sobotnich przesłuchań, z których 
jurorzy wybrali dwie laureatki pierwszego miejsca – 
Edytę Koj i Łucję Dusek, nadając im tytuł „Ślązaczki nad 
Ślązaczkami”. W ten sposób zatryumfował „Śląsk 
Opolski” i „Śląsk Cieszyński”. Konkurs „Po naszymu, 
czyli po Śląsku” promuje w sposób szczery i autentyczny 

gwarę oraz ludzi z ogromnym pietyzmem 
chroniących ją przed zapomnieniem. Jest bardzo znany i 
prestiżowy na całym Śląsku (oprócz Opolszczyzny). 
Otwiera on laureatom okno na świat, drzwi do ciekawych 
środowisk, pozwala poznawać wielkie osobistości, 
ciekawych ludzi i interesujące miejsca. Tegoroczny finał 
był 21-odsłoną gwarowych zmagań. Co 10 lat 
organizowany jest „finał – finałów” i wybierany „Ślązak 
nad Ślązakami”. Pomysłodawczynią i twórcą konkursu 
jest dziennikarka Radia Katowice, aktualnie 
wicemarszałek Senatu pani Maria Pańczyk – Pozdziej. 
Pani Edyta tytuł Ślązaka Roku otrzymała 7 lat temu. W 
naszej gminie jest osobą znaną i lubianą. 
Niejednokrotnie brała udział w różnych imprezach 
promujących gwarę śląską, a teksty jej autorstwa 
urzekają publiczność. Tytuł ten to godne podsumowanie i 
cenny sposób uhonorowania dotychczasowego dorobku 
pani Edyty i jej wkładu w propagowanie śląskiej kultury i 
gwary. 
Czym jest dla Pani gwara śląska?
Gwara jest dla mnie językiem serca, z którym się 
urodziłam, wyrosłam i nadal żyję, bo posługuję się nią na 
co dzień. Jest językiem przodków, którzy przekazali ją 
kolejnym pokoleniom, jako swoje dziedzictwo, 
wywodzące się ze śląskich korzeni, a my przez wzgląd 
na to pokoleniowe bogactwo powinniśmy je pielęgnować 
i przekazywać tym, którzy przyjdą po nas. Powinniśmy 
pamiętać kim jesteśmy i skąd się wywodzimy. 
Jak się zostaje Ślązaczką nad Ślązaczkami?
Trzeba stanąć na wysokości zadania. Dla mnie była to 
sprawa honoru z racji piastowania już tego tytułu z 2004 
roku. Trzeba zaprezentować się jak najlepiej: sprostać 
wymaganiom jurorów i założeniom konkursu, który jak 
już wcześniej wspominałam, ma propagować Śląsk, tą 
ziemię, gwarę, tradycję i kulturę. Tytuł, który otrzymałam 
jest dla mnie bardzo cenny i zaszczytny, a zarazem 
obciąża mnie odpowiedzialnością. Bardzo mnie 
dowartościował jako człowieka, przede wszystkim jako 

kobietę. Postaram się go godnie i z dumą nosić. 
Wzruszyło mnie, że wielu ludzi cieszy się z mojego 
sukcesu. To jest dla mnie ważne i miłe!.
Na scenie godała Pani o stole i jego roli w domu, w 
rodzinie. Urzekła Pani jury swoją kulturą, inteligencją 
i błyskotliwością. Skąd wziął się ten temat?
Wszystkie teksty, które dotychczas napisałam biorą się z 
życia, nie posiłkuję się żadną literaturą. Z natury jestem 
osoba wrażliwą i prostolinijną, piszę i opowiadam to co 
czuję, co mi w duszy gra. Zazwyczaj opieram się na 
faktach autentycznych, korzystam z przekazów ustnych i 
różnych opowiadań moich dziadków i rodziców, które 
cały czas tkwią w mojej pamięci i jak zachodzi potrzeba to 
je „odkurzam”. Zależnie od potrzeb albo przelewam na  
papier, albo ubieram w słowa i opowiadam tak „jak mi 
język urósł”. Na konkurs miałam wymyślonych więcej 
tematów, a ten o stole pojawił się spontanicznie. Dwa 
tygodnie przed konkursem. Uznałam, że będzie dobry i 
zaczęłam go rozwijać i szlifować, aby miał „ręce i nogi” – 
jak się to po naszymu godoł. Moja intuicja mnie nie 
zawiodła. Temat został zauważony, nagrodzony i 
przyniósł mi tyle sławy i radości.
Przed Panią teraz szansa podbicia Ameryki? 
Nie wiem czy ją tak za te dwa tygodnie zdążę cała podbić, 
ale na pewno będzie to podróż mojego życia. Nigdy tak 
daleko nie byłam, choć zawsze chciałam i lubiłam 
podróżować. Ciekawi mnie świat, bo jest przecież piękny, 
no i moje marzenia powoli się spełniają. Organizatorzy 
zapewniają nas, że zgotują nam wiele atrakcji i niczego 
nam nie zabraknie. Zobaczymy. Jak będzie w Teksasie, 
opowiem jak wrócę. Na razie święta przed nami. 
Chciałabym życzyć wszystkim, aby były radosne, 
spokojne, pełne rodzinnego ciepła i miłości, a 
nadchodzący nowy rok obfitował w dobre dni, stabilizację 
życiową, optymizm i od czasu  do czasu uśmiechu 
fortuny. 

Edyta Koj z rodziną 
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Serdeczne podziękowania krewnym, 

sąsiadom, znajomym 
za wyrazy współczucia, modlitwy, 

wieńce i kwiaty, 
a także udział w ceremonii pogrzebowej

śp. Janiny Smieszkoł
składa mąż oraz synowie z rodzinami

Żędowicka szkoła

Już po raz drugi Zarząd Województwa Opolskiego 
ogłosił konkurs „Kapitalni w Opolskiem”. Do konkursu 
zgłoszono 72 wnioski realizowane w ramach POKL 
„Kapitał Ludzki”. Swój udział zgłosiło również 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Żędowicach. 
Projekt „Dla mnie i mojej wsi”  realizowany w ramach 
działania 9.5 POKL, był oddolną inicjatywą 
edukacyjną mieszkańców Żędowic. Głównym 
założeniem projektu było zachęcenie mieszkańców 
do działań na rzecz swojej miejscowości i samego 
siebie. Duże zainteresowanie kursami i szkoleniami 
przerosło nasze oczekiwania i  stało się 
potwierdzeniem, że społeczność lokalna oczekuje 
takich inicjatyw. Dzięki realizacji zadań nakreślonych 
w projekcie uczestnicy nie tylko podnosili swoją 
wiedzę i umiejętności, ale i pozostawili trwały ślad w 
postaci pięknych terenów zielonych. 

Dziękujemy wszystkim za udział w projekcie oraz 
za głosy oddawane na nasze Stowarzyszenie w 
konkursie SMS. Nasza praca została doceniona 
przez kapitułę konkursu „Kapitalni w Opolskiem”. 2 
grudnia z rąk Marszałka Województwa Opolskiego 
Józefa Sebesty otrzymaliśmy nagrodę i tytuł 
Laureata Konkursu  „Kapitalni w Opolskie” za zajęcie 
I miejsca w kategorii Projekt na Kłopoty  Lokalne.

Kapitalni w Opolskiem

Za uznanie i wyróżnienie dziękujemy.
Prezes Stowarzyszenia

Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
Małgorzata Kozioł

W tym roku, po raz pierwszy w polskich szkołach, 
obchodzono Dzień Zdrowego Śniadania. Dlatego 
też uczniowie, rodzice i nauczyciele  wzięli udział w 
akcji edukacyjnej pod hasłem „Śniadanie daje moc”. 
Dzieci z klas I-III wraz z rodzicami przygotowały 
wspólne śniadanie, które było okazją do rozmowy o 
znaczeniu tego posiłku dla zdrowia i rozwoju. W 
świetlicy szkolnej na starszych uczniów czekał 
ogromny szwedzki stół. Znaleźć na nim można było 
tylko zdrowe produkty: pełnoziarniste pieczywo, sery, 
twarogi, ryby, warzywa, owoce. Fachowych 
informacji na temat racjonalnego odżywiania i 
zdrowej diety udzielał zaproszony do szkoły 
specjalista do spraw żywienia. Przeprowadzona 
akcja miała bardzo pozytywny odbiór. W tym dniu nikt 
w szkole nie był bez śniadania. Uczniowie zapewniali, 
że zasady zdrowej diety spróbują wprowadzić do 
codziennego jadłospisu. Impreza odbyła się w 
ramach realizowanego przez Stowarzyszenie 

Dzień Zdrowego Śniadania
Przyjaciół Szkoły w Żędowicach i Starostwo 

Powiatowe projektu „Recepta na Zdrowie”.

22 listopada 2011 r  hucznie i wesoło żacy z klasy I 
zostali przyjęci w poczet gimnazjalistów. Nim to 
jednak nastąpi ło,  stanęl i  przed dostojną 
średniowieczną Radą Starszych, która dla każdego 
przygotowała inne, wymagające sprytu, zręczności i 
zwinności zadanie. Aby pozytywnie zdać egzamin 
należałoby m.in. pokonać zawiły tor przeszkód, 
wykazać się celnością i biegłością w sztuce kaligrafii 
oraz zmierzyć się z zawiłościami matematyki. Żacy z 
klasy I, jako że umysły mają tęgie, a ciała nader 
sprawne, szybko i dobrze poradzili sobie z zadaniami, 
co przypieczętowane zostało wystawieniem 
stosownych certyfikatów. Zabawa była przedni 
Imprezę przygotowali uczniowie klasy III gimnazjum 
pod kierunkiem wychowawcy. 

Jadwiga Breguła

Pasowanie na gimnazjalistów

Ze Śląskiem na ty
To już osiemnasta edycja Regionalnego Konkursu 

Literackiego „Ze Śląskiem na ty”. Na konkurs 
wpłynęło około 200 prac literackich, w których 
uczestnicy opisywali ich śląska rzeczywistość. Mamy 
również swoich zwycięzców. W kategorii klas I-IV 
Wiktoria Lechowicz zajęła II miejsce, a Olivia Turek 
zdobyła wyróżnienie. Serdecznie dziewczynom 
gratulujemy.

Jesteśmy już pierwszakami
Pierwszoklasiści z niecierpliwością czekali na 

dzień, kiedy staną się pełnoprawnymi uczniami. 
Uroczystość poprzedziły liczne przygotowania – 
uczniowie poznawali swoją szkołę, kolegów, swoje 
prawa i obowiązki. Wspólnie z wychowawcą 
przygotowali uroczystość Pasowania na Ucznia. 

Tego dnia zdali swój pierwszy szkolny egzamin 
przed dyrektorem szkoły, nauczycielami, rodzicami i 
starszymi kolegami. Ta pierwsza szkolna uroczystość 
była dla małych uczniów wielkim przeżyciem, którzy z 
niepokojem i pewną obawą przekroczyli we wrześniu 
próg szkoły. Nam dorosłym wydaje się, że skoro 

dziecko osiągnęło dojrzałość 
szkolną to poradzi sobie doskonale 
z  n o w y m i  o b o w i ą z k a m i .  
Pamiętajmy jednak o tym, że 
pierwszak uczy się dopiero tych 
obowiązków i nie zawsze jest w 
stanie całkowicie im sprostać. To my 
- dorośli powinniśmy pomóc mu z 
radością przebrnąć przez pierwsze 
miesiące, a nawet lata, szkoły. Nie 
oczekujmy od razu wielkich 
sukcesów, nie bądźmy nadmiernie 
wymagający. Przyjmijmy postawę 
wspierającą. Dzięki temu z twarzy 
naszego dziecka nie zniknie 
uśmiech, szkoła nie będzie budziła 
w nim lęku, a raczej stanie się 
n o w y m  ś r o d o w i s k i e m  
w z b u d z a j ą c y m  z a u f a n i e  i  
pozytywne emocje.

Małgorzata Jeruszka

Z powodu zbyt małej 
i l ośc i  z łożonych  p rac  
konkurs  „Jaka będz ie  
p r z y s z ł o ś ć  k s i ą ż k i ? ” ,  
o r g a n i z o w a n y  p r z e z  
Wojewódzką Bibl iotekę 
Publiczną w Opolu,  nie 
został rozstrzygnięty. Jednak 
ze względu na wysoki 
p o z i o m  p r a c  i  

zaangażowanie uczestników, autorzy otrzymali 
dyplomy za udział w konkursie oraz atrakcyjne 
nagrody książkowe. Jedną z nagrodzonych osób jest 
Halina Pomierska, uczennica II klasy Technikum 
Ekonomicznego w ZSZ w Zawadzkiem. Gratulacje!

„Jaka będzie przyszłość książki?” 
– zakończenie konkursu.
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19 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i 
Rekreacji w Zawadzkiem odbył się X Wojewódzki 
Festiwal Piosenki i Tańca „Kuźnia 2011”. Festiwal 
Piosenki i Tańca skierowany jest do dzieci i młodzieży 
szkolnej mający na celu popularyzowanie działań na 
rzecz kultury i sztuki wśród młodzieży, rozwijanie 
wrażliwości na sztukę, a także prezentacja dorobku 
artystycznego solistów i zespołów w dziedzinie tańca 
i śpiewu. W tym roku również nie zabrakło chętnych, 
gościliśmy uczestników z Kędzierzyna Koźla, 
Potempy, Leśnicy, Krupskiego Młyna, Radawia, 
Zawadzkiego, Jemielnicy, Opola, Chrząstowic, Nysy, 
Kolonowskiego i Tarnowa Opolskiego. Zespoły 
prezentowały się na bardzo wysokim poziomie, 
zarówno tanecznym jak i wokalnym stawiając przed 
jury wielki problem w wyłonieniu zwycięzców. W 
ocenie uczestników jury brało pod uwagę repertuar w 
tym dobór tematyczny, oryginalność i nowatorstwo 
repertuaru. Drugim kryterium były walory wokalne: 
naturalność i prostota, emisja głosu, zrozumienie 
tekstu i bardzo ważna rzecz intonacja czyli czystość 
wykonania. Trzecim komponentem składającym się 
na ocenę był akompaniament w którego skład 
wchodzi czystość brzmienia, harmonia i aranżacja, 
ponadto estetyka kostiumów i ogólny wyraz 
artystyczny. Po burzliwych naradach jury wyłoniło 
zwycięzców w następujących kategoriach:

W kategorii Taniec:

-  dla grupy wiekowej 7-9 lat kolejne miejsca zajęli: 
1 miejsce DNA Maluchy, 2 miejsce PONK I-
Kędzierzyn Koźle, 3 miejsce Mini Słoneczka-Leśnica. 

„Kuźnia” po raz dziesiąty

Podziękowanie

Dziękujemy uczestnikom, za przyjęcie 
z a p r o s z e n i a  d o  u d z i a ł u                                
w Jubileuszowym Festiwalu. Pragniemy 
podziękować również sponsorom min. 
B u r m i s t r z o w i  Z a w a d z k i e g o ,  
Dyrektorowi Banku Spółdzielczego, 
Spółce Kuźnia, Stowarzyszeniu LGD 
Kraina Dinozaurów, Księgarni Janiny              
i Henryka Zientek, Piekarnia PSS 
Społem w Zawadzkiem, którzy wsparli 
imprezę rzeczowo. Dziękujemy.

- dla grupy wiekowej 10-13 lat: 1 miejsce zajęła 
Flash Dance I  Opole, 2 miejsce DNA Juniorzy  
Nysa, 3 miejsce Puls III Jemielnica. 
- dla grupy wiekowej 14-16 lat na miejscu 
pierwszym uplasowała się gupa DNA Elitte  
Nysa, na drugim Hałas I  Tarnów Opolski, 
natomiast na trzecim Exodus  duet Wiola i 
Natalia  Zawadzkie. 

W kategorii Piosenka:

- dla grupy wiekowej 7-9 lat: 1 miejsce zajęły 
Kinga, Magdalena, Jessika, Agnieszka, 
Marlena z  PSP Staniszcze Wielkie,  2 miejsce 
Karolina Niemiec z Zębowic. 

- dla grupy wiekowej 10-13 lat: 1 miejsce zajęła 
Aleksandra Orłowska z Krupskiego Młyna,                
2 miejsce Natalia Machelska z Zawadzkiego,             
3 miejce Zespół Tęcza z Chrząstowic.

 - dla grupy wiekowej 14-16 lat: kolejno miejsca 
zajęli: Natalia Gołąbek z Pyskowic, Kamil i 
Monika z Zawadzkiego io Angel ika 
L e w a n d o w s k a  z  P y s k o w i c .  
„Kuźnia 2011” można śmiało zaliczyć do 
udanych. Świetnie przygotowana młodzież i 
wspaniała publiczność która dodawała odwagi 
i nagradzała uczestników gromkimi brawami. 

Święto Niepodległości
Jak co roku Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 

Rekreacji przygotował w ramach obchodów Święta 

Niepodległości bogaty program 
artystyczny.

Jak to już weszło w zwyczaj, całą 
galę artystyczną poprowadziła 
Dyrek tor  Pub l iczne j  Szko ły  
Podstawowej w Zawadzkiem   
Małgorzata Rabicka. Program 
zapoczątkował Hymn Polski w 
wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy 
Zawadzkie. Następnym punktem 
programu było przemówienie 
B u r m i s t r z a  Z a w a d z k i e g o  
Mieczysława Orgackiego, w którym 
podkreślał wagę tego święta oraz to, 
że powinniśmy je obchodzić 
radośnie i zawsze razem. Po 
przemówieniu  zaprezentowała się 

Orkiestra Dęta Gminy Zawadzkie grając takie 
utwory, jak Marsz Pierwszej Brygady oraz Marsz Na 

Straży. Później przyszedł czas na 
występ, w którym Dziecięcy Zespół 
Ludowy „Żędowianie” pokazał nam 
jak się tańczy Poloneza czy 
Kujawiaka. Na końcu wystąpili 
uczniowie Ogniska Muzycznego przy 
MOKSiR Zawadzkie prowadzeni 
przez Panią mgr. Sybillę Czech. 
Utwory  na klarnecie, fortepianie, 
waltorni, flecie poprzecznym, gitarze 
czy skrzypcach wykonali: Wiktoria i 
Helena Wajrauch, Dominika Breguła, 
F ranc iszek  Czech ,  Wik to r ia  
Lechowicz, Piotr Nastał, Oliwia 
Turek, Martyna Jamrozik oraz Robert 
Signus. 

Grupa Wsparcia AA
Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików 

“Nowa” serdecznie zaprasza na spotkania w każdy 
czwartek miesiąca o godz. 17.00. Spotkania 
odbywają się w salce katechetycznej parafii pw. św 
Rodziny w Zawadzkiem

1%  Pomóżmy lokalnym organizacjom
Zbliża się koniec roku rozliczeniowego. Będziemy 

musieli rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. 
Pamiętajmy, że  1% podatku dochodowego możemy 
przekazać naszym lokalnym organizacjom pożytku 
publicznego. Wypełniając roczny PIT możemy sami 
wybrać szlachetny cel, który zasilimy kwotą równą           
1 %  należnego fiskusowi podatku.

Pierwszy dzień grudnia jest 
zawsze dniem szczególnym, 
obchodzonym jako Światowy 
Dzień Walki z AIDS. Celem 
uwrażl iwienia społeczności 
szkolnej na problem wzrastającej 
ilości zachorowań oraz wysokie 
ryzyko zakażenia wirusem HIV 

uczennice Weronika Smarska, Anna Hejna, Amanda 
Psiuk  Aleksandra Pawlak pod opieką Urszuli 
Koziołek zrealizowały projekt edukacyjny pt. „Co 
wiemy o AIDS”. Zgromadzonym w pracowni 
biologicznej uczniom wszystkich drugich klas 
zaprezentowano wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych na uczniach  okazało się, że nie 
wszyscy potrafią prawidłowo wskazać możliwe 
sposoby zakażenia wirusem, trudno jest także podać 
właściwe sposoby profilaktyki. Odbiorcy projektu 
obejrzeli także film przedstawiający przyczyny, 
przebieg i skutki choroby, a na koniec sprawdzili 
swoją wiedzę w quizie z nagrodami.  

Światowy Dzień walki z AIDS
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Gorąco zachęcamy wszystkich do oddania głosu 
w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej na 
najpopularniejszego sportowca w roku 2011 na 
Natalię Szponder I Bartłomieja Barańskiego. 
Zawodnicy Klubu Karate „Nidan” w 2011 roku 
odnieśli znaczące sukcesy w postaci medali na 
Mistrzostwach Świata i Europy.

Sylwetki kandydatów i regulamin plebiscytu 
dostępny jest codziennie w Nowej Trybunie 
O p o l s k i e j  i  n a  s t r o n i e  k l u b u  
www.nidan.zawadzkie.pl. Poniżej przedstawiamy 
zasady głosowania.
Napisz SMS o treści:
ntosport.26  głos na Bartłomieja Barańskiego
ntosport.27  głos na Natalię Szponder

SMS należy wysłać na numer  71466, koszt 1,23 zł

1. Imię i Nazwisko Sportowca  Bartłomiej 
Barański
2. Data urodzenia  1992
3. Klasa sportowa  mistrzowska
4. Przynależność klubowa  Klub Karate „Nidan”, ul. 
Opolska 23, 47-120 Zawadzkie
5. Członek kadry Narodowej Polski w karate 
shotokan/WKF
6. Trener klubowy  Zbigniew Sworeń, trener 2 klasy 
karate shotokan, 5 dan

6.Osiągnięcia sportowe w 2011 roku
Nazwa zawodów  / Nazwa konkurencji  /  Pozycja 
medalowa
Mistrzostwa Świata Karate Shotokan  
Chicago/USA 18-18.09.2011
- Kumite drużynowe juniorów 2m

Mistrzostwa Europy Karate Shotokan, 25-
27.11.2011 Bielsko-Biała
- Kumite drużynowe seniorów 3m

Mistrzostwa Polski Seniorów Karate WKF, 
Białystok 02.04.201 
- Kata drużynowe seniorów 2m
- Kumite indywidualne seniorów (-75 kg) 3m

Mistrzostwa Polski Karate Shotokan, Prudnik, 
08.10.2011
- Kata drużynowe juniorów 2m

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i 
Młodzieżowców Karate WKF, Łódź 29.10.2011
- Kumite indywidualne młodzieżowców (-78 kg) 3m
- Kata drużynowe młodzieżowców 3m

1. Imię i Nazwisko Sportowca - Natalia 
Szponder
2. Data urodzenia  1994
3. Klasa sportowa  mistrzowska
4. Przynależność klubowa  Klub Karate „Nidan”, ul. 
Opolska 23, 47-120 Zawadzkie
5. Członkini kadry Narodowej Polski w karate 
shotokan/WKF
6. Trener klubowy  Zbigniew Sworeń, trener 2 klasy 
karate shotokan, 5 dan

6.Osiągnięcia sportowe w 2011 roku
Nazwa zawodów / Nazwa konkurencji / Pozycja 
medalowa
Mistrzostwa Świata Karate Shotokan  
Chicago/USA 18-18.09.2011
- Kumite indywidualne kadetek 16-17 lat 3m
- Kumite drużynowe juniorek (18-20 lat) 3m

Mistrzostwa Europy Karate Shotokan, 25-
27.11.2011 Bielsko-Biała
- Kumite drużynowe kadetek 2m
- Kumite drużynowe juniorek 3m

Puchar Polski Karate WKF, Kalisz 24.09.2011
- Kumite indywidualne juniorek 3m
- Kata indywidualne seniorek 3m

Mistrzostwa Polski Karate Shotokan, Prudnik, 
08.10.2011
- Kata indywidualne kadetek 1m
- Kumite drużynowe kadetek 1m

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i 
Młodzieżowców Karate WKF, Łódź 29.10.2011
- Kumite drużynowe juniorek 1m
- Kumite indywidualne juniorek 2m

Sportowiec roku - oddaj swój głosTeatralna sztuka przedszkolaków szuka
W ostatnich dniach listopada w Przedszkolu 

Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w 
Zawadzkiem już po raz szósty odbyły się Warsztaty 
Przedszkolaków tym razem pod tytułem  „Teatralna 
sztuka przedszkolaków szuka”. Każda grupa 
wiekowa przygotowała na tę okazję teatrzyk, który 
zaprezentowała przed całą przedszkolną widownią, 

dzięki czemu przedszkolaki mogły podziwiać aż pięć 
wspaniałych sztuk. Jako pierwsza wystąpiła grupa II 
(3-4l) „Żabki” z przedstawieniem „Leśny listonosz”. 
Następnego dnia swój teatrzyk pt. „Śpiewające 
duszki” zaprezentowała grupa III (5l) „Biedronki”. W 
środę prezentowały się najmłodsze dzieci - grupa I 
(3l) „Motylki”, maluszki wystąpiły w pantomimie 
„Zaczarowany las” do muzyki E. Griega „Poranek”. 
Kolejnego dnia dzieci z grupy IV (5-6l) „Pszczółki” 
zaprezentowały teatrzyk „Skrzacik Kropeczka”. Na 
koniec naszych teatralnych zmagań dzieci z grupy V 

(4-7l) „Ślimaczki” odegrały przedstawienie pt.: 
„Królewna Śnieżka i krasnoludki”. Teatrzyki 
przygotowane przez dzieci były zachwycające 
zarówno pod względem doboru repertuaru jak i 
przygotowanych kostiumów, dekoracji. Mali aktorzy 
występujący w przedstawieniach prezentowali się jak 
prawdziwe postacie z bajek, a przede wszystkim 
udzielił im się teatralny klimat, ponieważ śmiało i 
odważnie wygłaszali swoje kwestie, pięknie tańczyli 
do muzyki i piosenek. Przedstawienia były 
nagradzane gromkimi brawami, po czym wszystkie 
przedszkolaki brały udział we wspólnych, wesołych 
zabawach. W nagrodę za trud jaki włożyły dzieci w 
przygotowanie się do warsztatów otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz słodkie niespodzianki. 
Tydzień pełen wrażeń i doznań artystycznych na 
pewno zostanie przedszkolakom w pamięci na długi 
czas.

Zbliża się koniec roku, a zatem kończy się też 
sezon turystyczny 2011. 5 listopada po raz ostatni na 
trasy górskie turyści z OZ/PTTK w Zawadzkiem 
postanowili udać się na Biskupią Kopę w Górach 
Opawskich. Trasa rajdu wiodła z Przełęczy Petrove 
Boudy (Czechy), do której dojechaliśmy autokarem, 
przez Przełęcz Pod Kopą do schroniska PTTK „Pod 
Biskupią Kopą” i dalej na szczyt góry. Wieńczy go 
wieża widokowa pamiętająca czasy Cesarstwa  
Austriackiego i  budowla nowa  wznoszone własnymi 
siłami od kilku już lat przez Mirka Petrika (Czecha) 
schronisko. Mirek opiekuje się wieżą i prowadzi małą 

Zakończenie sezonu turystycznego 
w OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem

gastronomię regionalną  czyli czeską. Część 
wycieczkowiczów korzystała z gościnności Mirka, inni 
podziwiali nieco zamglone widoki z wieży. Kolejnym 
punktem programu było zwiedzanie muzeum 
pokazujące sposoby płukania złota mieszczące się w 
Zlatych Horach (Czechy). Tam też wiodła dalsza trasa 
wyprawy. Część uczestników wycieczki wybrało inny 
wariant i przeszła szlakami górskimi do Jarnąłtówka. 
Tam spotkali się wszyscy uczestnicy rajdu. Przy 
pieczonych kiełbaskach i turystycznej piosence 
zakończono imprezę. O pogodzie nie wspominamy  
jak zwykle na naszych imprezach  była wspaniała.

Dzień 26 listopada turyści z OZ/PTTK „Huta 
Andrzej” w Zawadzkiem wybrali na odbycie ostatniej 
w tym roku wyprawy pieszej i rowerowej – 
t r a d y c y j n e g o  R a j d u  A n d r z e j k o w e g o ,  
zorganizowanym przy współudziale Komisji Turystyki 
Rowerowej i Koła PTTK „Wydra” przy DPS w 
Zawadzkiem. Nadano mu szczytne cele: uczczenie 
60 rocznicy PTTK na Śląsku Opolskim, uczczenie 
Roku Turystyki Rodzinnej w PTTK, popularyzację 
turystyki rowerowej i pieszej (w tym Nordic Walking), 
oraz odkrywanie walorów jesieni w Dolinie Małej 
Panwi. Przyjemna pogoda pomogła w realizacji 
zamierzonych celów. Rajd miał charakter zlotu 
gwiaździstego. Do Zameczku Myśliwskiego w Kątach 
przybyli turyści z Zawadzkiego (częściowo wędrując 
nową ścieżką rowerową wytyczoną przez 
Nadleśnictwo Zawadzkie wzdłuż kanału hutniczego), 

Pieszo i rowerem – czyli Rajd Andrzejkowy
Ko lonowsk iego ,  S t rze lec  Opo lsk ich  i  

Dobrodzienia. W zamkowej kaplicy odbyła się msza 
w intencji turystów, tych żyjących i tych, których już 
zabrakło. W świetlicy DPS swoimi wspomnieniami z 
podróży przez Stany Zjednoczone podzielił się z 
uczestnikami rajdu kolega Edward Dziedzic, swoją 
prelekcję wzbogacając prezentacją multimedialną 
sporej ilości bardzo ciekawych zdjęć. Była też okazja 
do wręczenia kilku legitymacji nowym członkom 
PTTK.
Później nastąpiła uciecha dla ciała, czyli (to już taka 
nasza tradycja) konsumpcja kiełbasek z rożna – 
upieczonych przez naszych oddziałowych kucharzy. 
Była ciepła herbata, odrobina grzańca, śpiewy, 
opowieści itd. – jak to na rajdzie.
Na kolejne rajdy zapraszamy już w Nowym 2012 
Roku.
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profesjonalizmu nauczycieli, ciekawych zajęć i 
aktywnych metod pracy, wśród których dominowało 
ocenianie kształtujące. Zostawili nam pisemną 
informację zwrotną, gdzie odpowiadali na  pytania: 
Co mi się najbardziej podobało?,  Co chciałbym z 
lekcji zapamiętać?, Co zrobiłbym inaczej? Oto co 
pisali: „Bardzo dobra dynamika lekcji i osobowość 
nauczycielki przykuwająca uwagę”, „Bardzo dobry 
pomysł na pracę w grupach, dzieci aktywne, 
zainteresowane”, „Duża aktywność uczniów, 
możliwość wyrażania emocji przez uczniów, ciekawe 
efekty pracy grup”, „Skuteczność metody uciszania 
grupy poprzez podniesienie ręki, co wskazuje na 
obycie uczniów ze stosowanym systemem znaków”, 
„Stosowanie ok podczas zajęć: podanie celów i 
nacobezu do lekcji”, „Atmosfera zajęć – uczniowie 
zainteresowani, aktywni, motywowani do pracy” 
„Dobór metod i form pracy, różnorodność materiałów i 
pomocy dydaktycznych; zaangażowanie uczniów”, 
„Zastosowanie metodnika i wykorzystanie znaku 
zakazu podnoszenia ręki”, „Spokojna atmosfera na 
lekcji – dzieci bez stresu”,
Gościom podobały się nie tylko lekcje, ale także 
wystrój szkoły. Wprawdzie zauważyli, iż szkoła 
mieści się w wiekowym budynku, wymagającym prac 
remontowych, jednak cieszy fakt, iż dostrzegli 
wysiłek i trud nauczycieli, który rzutuje na wizerunek 
szkoły.  Szczególnie imponująco prezentował się, 
zdaniem gości, kącik prac i zeszytów uczniowskich, 
kronik szkolnych, wszelkich tablic informacyjnych 
dotyczących realizacji różnorodnych programów, czy 
zajęć pozalekcyjnych. Najważniejszą część był panel 
koleżeński. W pięknie udekorowanej sali z udziałem 
nauczycieli, zaproszonych gości odbyła się 
prezentacja dorobku szkoły z ostatnich trzech lat. 
Pani Motyka wyjaśniła zebranym jaką drogę szkoła 
musi przejść, aby uzyskać tytuł „Szkoły Uczącej Się”, 
wymieniła wymierne korzyści stosowania oceniania 

kształtującego jako metody pracy polegającej na 
aktywnej współpracy ucznia i nauczyciela. Była to 
świetna okazja do wymiany doświadczeń, dobrych 
praktyk stosowanych w różnych szkołach. Po krótkiej 
naradzie paneliści poinformowali wszystkich 
zebranych o jednogłośnie podjętej decyzji – 
przyznaniu na lata 2011-2014 tytuł „Szkoły Uczącej 
Się”. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem 
jest pierwszą szkołą w naszej gminie i drugą w 
powiecie o tak prestiżowym tytule! Dyrektor szkoły 
Małgorzata Rabicka poprosiła o odbiór tzw. „blachy” 
Panią Marię Andrzejewską – byłą dyrektor naszej 
placówki i inicjatorkę programu SUS. Była to bardzo 
uroczysta chwila. Pani Rabicka wręczyła także 
podziękowania całemu gronu pedagogicznemu na 
ręce Pani Beaty Brzezińskiej – byłej wicedyrektor 
szkoły – bardzo mocno zaangażowanej w realizację 
programu SUS. Szczególne podziękowania 
skierowano w stronę Katarzyny Sztęborowskiej, 
rzecznika SUS, za koordynowanie prac 
przygotowujących do panelu koleżeńskiego i cały 
wkład pracy w realizowany program. Gratulujemy 
całemu gronu pedagogicznego oraz wszystkim 
pracownikom szkoły.

Tytuł  „Szkoła Ucząca Się”
Od ponad trzech lat nauczyciele Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem przygotowywało 
się do tego dnia. Był to czas intensywnej pracy 
większości nauczycieli w trakcie której napotykali 
wiele trudności, czasem niezrozumienia, a przy 
okazji sami uczyli się współpracować ze sobą. W 
ciągu tego okresu uczestniczyli w licznych 
szkoleniach, warsztatach, kursach internetowych, 
panelach koleżeńskich. O przyznaniu prestiżowego 
tytułu „Szkoły Uczącej Się” decydują paneliści, którzy 
reprezentują „susowskie” szkoły. Jednym z 
panelistów i zarazem moderatorem była Mirka 
Motyka z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej 
w Warszawie. Goście otrzymali materiały promujące 
nasz region i placówkę, obejrzeli prezentację o 
szkole, obserwowali w tym dniu życie naszej szkoły, 
hospitowali wybrane lekcje, rozmawiali z 
nauczycielami, rodzicami i samymi uczniami. Oto, co 
napisali o swoich wrażeniach po spotkaniach:
• „Szkoła ściśle współpracuje z Rodzicami. Jest grupa 
bardzo aktywnych Rodziców, którzy znają i propagują 
ok.  Szczególnie cenią „nacobezu”. Podkreślają 
ważkość zadania II „Praca w grupie”. Przedstawiciele 
Rodziców rozumieją i wspomagają działania szkoły, 
czują się częścią społeczności szkolnej”.
• „Szkoła pracuje bardzo aktywnie. Nauczyciele 
współpracują,  wspiera ją s ię,  wymienia ją 
doświadczeniami. Stosują ok”.
• „Nauczyciele i rodzice współpracują tworząc 
atmosferę sympatii i zrozumienia”.
• „Nauczyciele świadomie i z przekonaniem stosują 
elementy ok, co uwidacznia się w ich pracy. Odnoszą 
sukcesy i wymierne efekty swej pracy”.
• „Uczniowie świadomie uczestniczą w programie 
SUS, znają i rozumieją znaczenie ok, angażują się w 
życie szkoły”.
• „Pomysły dzieci wdrażane są w prace szkoły”.
Paneliści po obserwacji lekcji byli pod wrażeniem 

Rozśpiewani turyści
2 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Zawadzkiem odbył się IX  Festiwal Piosenki 
Turystycznej OZ/PTTK „Huta Andrzej”  w 
Zawadzkiem. Uczestniczyły w nim zespoły i soliści ze 

szkół gminy Kolonowskie 
oraz gminy Zawadzkie. 
Ogółem w festiwalu wizięli 
u d z i a ł  w y k o n a w c y                   
z 9 szkół. Dzieci i młodzież 
wykonują piosenki, które 
m o ż n a  ś p i e w a ć  n a  
turystycznym szlaku, 
w y c i e c z c e ,  s p ł y w i e  
k a j a k o w y m ,  c z y  
żeg la r sk im  re j s i e  a  
towarzyszyć im mogą, 
możliwe do zabrania z 
s o b ą  a k u s t y c z n e  
instrumenty. Piosenka 

turystyczna posiada wiele walorów wychowawczych, 
poznawczych i artystycznych. Wiele z nich ma prostą 
i  n i e  sp raw ia jącą  w iększych  t rudnośc i  
wykonawczych, melodię i wpadający w ucho refren. 
Dlatego wspólne śpiewanie przy ognisku z 
towarzyszeniem gitary daje wiele przyjemności. 
Poziom konkursu był wysoki  młodzi wykonawcy, ich 
opiekunowie i organizatorzy stanęli na wysokości 
zadania. Na sali panowała miła atmosfera i dobra 
zabawa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
upominki, a zwycięzcy atrakcyjne nagrody. Już dziś 

zapraszamy do ponownej wędrówki z piosenką. 
Do zobaczenia za rok
Oto nasi zwycięzcy:

KATEGORIA: GIMNAZJA
1) Zespoły:
I miejsce: Zespół wokalny PG Kolonowskie
II miejsce: Zespół wokalny PG Zawadzkie
III miejsce: Trio ZSG  Kielcza

2) Duety i soliści:
I miejsce: Natalia Świerc  ZSG Żędowice
II miejsce: Marzena Rakowska PG Kolonowskie
III miejsce: Artur Garbas ZSG Kielcza
Wyróżnienie: Martyna Niesłony, Dominika 
Baron PG Zawadzkie

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE
1) Zespoły:
I miejsce: Zespół wokalny PSP Staniszcze 
Wielkie-Kolonowskie 3
II miejsce: Zespół wokalny PSP Staniszcze 
Małe-Spórok
III miejsce: Zespół wokalny PSP Zawadzkie
Wyróżnienie: Zespół wokalny ZSG Żędowice
2) Duety i soliści:
I miejsce: Natalia Machelska PSP Zawadzkie
II miejsce: Kinga Ćmikiewicz PSP Staniszcze 
Wielkie-Kolonowskie 3
III miejsce: Szymon Marzok, Paweł Leja PSP 

Staniszcze Małe-Spórok

KATEGORIA: ZSS
1) Zespoły:
 I miejsce: Trio ZSS Kadłub
II miejsce: Zespół wokalny ZSS Zawadzkie

 2) Duety i soliści:
 I miejsce: Robert Krasucki, Bartek Marcinkiewicz 
ZSS Zawadzkie
II miejsce: Piotr Bosy ZSS Kadłub

NAGRODA PUBLICZNOŚCI: GRAND PRIX
Natalia Machelska PSP Zawadzkie



„Wewnątrzgminna” komunikacja od 1 stycznia 2012 roku

Wychodząc  nap rzec iw  oczek iwan iom 
mieszkańców Burmistrz Zawadzkiego od 1 stycznia 
2012 roku  uruchomi ł  „wewnat rzgminną”  
komunikację. Wykonawcą tej usługi będzie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) 
Strzelce Opolskie. Rozkład jazdy umożliwia 
mieszkańcom przemieszczanie się od cmentarza 
Zawadzkiego do Krupskiego Młyna. Mamy nadzieję, 
że chociażby w niewielkim stopniu uruchomienie 
naszej „wewnatrzgminnej” komunikacji ułatwi 
Państwu życie.  Od 1 stycznia ruszamy. Musimy 
najpierw zacząć, wystartować z pierwszego 
przystanku, aby móc po jakimś czasie stwierdzić, co 
należy poprawić a co doprecyzować. Wszelkie 
Państwa uwagi i sugestie będą przyjmowane w 
Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem pokój nr 102 lub 
telefonicznie pod nr telefonu 774623118. 

PKS Strzelce Opolskie  pilnie zatrudni kierowców 
autobusowych z miejscowości Zawadzkie lub okolic.

Wymagania :

 - prawo jazdy kat. D

- ukończone 21 lat

- niekaralność 
Bliższych informacji można uzyskać nr telefonu:   
77 462-25- 35 lub 77 462-25-24

Ogłoszenie
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Kolędy trzech narodów
W dniu 18.12.2011r. miasto partnerskie  

Otrokovice w Czechach zorganizowało coroczny 
koncert pn. „Koędy trzech narodów”. Koncert ten był 
jednym z elementów projektu unijnego w jakim 
uczestniczą miasta partnerskie. Na zaproszenie 
starosty tego miasta, p. Jaroslava Budek w koncercie 
tym uczestniczyła nasza zawadczańska orkiestra 
dęta na czele z jej kierownikiem Piotrem Beier i 
dyrygentem Gerardem Szyją. W wyjeździe tym brała 
również udział delegacja radnych w osobach: 
Stanisława Kiełka, Danieliusza Gałązki, Kazimierza 
Szmala i Andrzeja Pietrusiaka, który przewodniczył 
tej delegacji. Delegacja radnych w spotkaniu tym 
uczestniczyła na zasadzie odrębnego zaproszenia 
starosty Otrokovic.  Po raz pierwszy możliwy był 
wyjazd orkiestry w pełnym 30-osobowym składzie, co 
zapewniło wykonywanym utworom kolędowym 
oprawę wokalną, bogate brzmienie i oddało 
profesjonalną i niełatwą aranżację, szczególnie 
wiązance kolędowej - nagrodzonej gromkimi 
brawami. Półgodzinny występ naszej orkiestry 
spotkał się z aplauzem licznej widowni i uznaniem 
władz Otrokovic i nie tylko, gdyż w  wydarzeniu tym 
brał również udział wojewoda zliński, który przekazał 
ciepłe słowa uznania za występ naszej orkiestry. 
Oprócz naszego zespołu swoje umiejętności  
zaprezentował słowacki zespół folklorystyczny Vertec 
z Dubnicy nad Vahom i czeski zespół z Moraw. Całość 
wizyty odbyła się w ciepłej i przyjaznej atmosferze 
pomimo, że po przyjeździe przekazano nam 
informację o śmierci byłęgo prezydenta Czech 
Vaclava Havla. Na zakończenie tej imprezy, w imieniu 

zawadczańskiej delegacji słowa podziękowania 
za zaproszenie przekazał p. Andrzej Pietrusiak, który 
oprócz złożonej kondolencji przekazał, że nic innego 
tak nie integruje społeczeństwa i narody jak folklor, 
muzyka i śpiew.

W trakcie tej imprezy miało   miejsce   również  
p o d s u m o w a n i e  ś w i ą t e c z n e g o  k o n k u r s u  
plastycznego, do którego zostały zgłoszone prace 
naszych zawadczańskich młodych artystów. W 
wyniku eliminacji gminnych na międzynarodowy 

konkurs przesłano 8 prac w trzech  kategoriach   
wiekowych. Laureatami konkursu gminnego zostali: 
Franciszek Czech, Szymon Czech, Marcel 
Lechowicz, Martyna Jamrozik i Vanesa Puzik z ZSG 
Żędowice oraz Dawid Sander i Laura Dylong z 
przedszkola nr 3 w Zawadzkiem oraz Emilia Świerzy 
z przedszkola w Żędowicach.  Prace Martyny, Laury 
oraz Franciszka zostały wyróżnione podczas 
konkursu w Otrokovicach. 

Trasa przejazdu: Cena biletu: 
w obrębie jednej miejscowości 1,00 zł 
Zawadzkie - Żędowice 1,50 zł 
Zawadzkie - Kielcza 2,00 zł 
Zawadzkie - Krupski Młyn Słoneczna 2,50 zł 
Żędowice - Kielcza 1,50 zł 
Żędowice - Krupski Młyn Słoneczna 2,00 zł 
Kielcza - Krupski Młyn Słoneczna 1,50 zł 
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Stało się. Zapowiedziane cięcia rozkładów jazdy 
na kolei dosięgły i naszą gminę. Rozmowy 
B u r m i s t r z a  Z a w a d z k i e g o  z  U r z ę d e m  
Marszałkowskim oraz Opolskim Zakładem 
Przewozów Regionalnych n ie przynios ły  
oczekiwanego efektu. Pociągi pasażerskie z Opola 
docierają już tylko do Zawadzkiego. Linia kolejowa 
dla transportu kolejowego pasażerskiego na trasie 
Zawadzkie-Żędowice-Kielcza-Tarnowskie Góry i z 
powrotem została zamknięta. Mieszkańcy naszych 
sołectw chcąc dostać się do Opola, muszą najpierw 
dotrzeć na stację PKP w Zawadzkiem, a chcąc 
dojechać do Tarnowskich Gór (nie ma mowy o 
dostaniu się koleją) muszą dostać się do Krupskiego 
Młyna, aby autobusową komunikacją miejską tam 
dotrzeć. 11 grudnia odjechał ostatni pociąg. Jak 
będzie dalej? W jakim stanie będzie trakcja kolejowa 
Tarnowskie Góry-Zawadzkie? Należałoby zakończyć 
ten krótki artykuł pozytywnie, niestety nie potrafimy 
patrzeć w przyszłość „kolejową” optymistycznie. 

Ostatni pociąg…
II Eliminacja Halowych Mistrzostw Polski Modeli 
Samochodów RC.
Sezon Formuły 1 za nami, jego wyniki nie są już 
chyba dla nikogo niespodzianką. Niespodzianką 
natomiast, dla niektórych może być fakt, ze bolidy F1 
ścigają się również    w Zawadzkiem. W weekend 10-
11 grudnia, Hala Sportowa MOKSiR zamieniła się w 
tor wyścigowy. Stowarzyszenie Klub Modelarski 
Zawadzkie, który zrzesza również modelarzy 
samochodowych, było organizatorem II Eliminacji 
Halowych Mistrzostw Polski Modeli Samochodów 
RC.  60-ciu modelarzy z całego kraju ścigało się w 6 
klasach modeli wyścigowych. Przyjechali oni między 
innymi z Łodzi, Tarnowa, Lublina, Warszawy, 
Wrocławia, Opola, Szczecina, Trójmiasta, Pabianic, 
Jelcza, Nowego Sącza oraz Zabrza.  Przez cały 
zimowy sezon, zawodnicy walczą o punkty na 
zawodach w całym kraju. Tym razem gospodarzem 
było Zawadzkie. Była to pierwsza impreza tej rangi u 
nas, a więc duże wyzwanie organizacyjne i sportowe 
dla zawadczańskiego klubu. Nasi modelarze 
poradzili sobie w obu kwestiach doskonale, o czym 
świadczą punkty za zajęte lokaty oraz przede 
wszystkim pochlebne opinie gości na temat obiektu 
jak i organizacji imprezy. Na wykładzinowym torze o 

2powierzchni 400m , kierowcy małych bolidów ścigali 
się modelami w skali 1/10 oraz 1/12. W przypadku 
skali 1/10 mówimy tu o 5ciu klasach modeli.                  
1 kategoria dla modeli bolidów Formuły 1 o bardzo 
mocnych 3-fazowych silnikach, z napędem na tylną 
oś. W tym przypadku samochody osiągały prędkość 
około 60km/h. Cztery  pozostałe rodzaje to bardzo 
popularne klasy modeli samochodów turystycznych 
(Turing Car) z napędem na wszystkie koła. 
Podzielone ze względu na moc silników oraz 
zasilania, jak i również proporcjonalnie do tego 
poziom zaawansowania zawodników. Najszybsze z 
tych modeli osiągają niebagatelne prędkości około 75 

km/h .Najciekawszą klasą na zawodach były jednak 
modele w skali 1/12, te samochody przypominające 
wyglądem prototypy z wyścigów Le Mans, to 
połączenie aerodynamiki oraz najbardziej 
zaawansowanych technologii napędowych. W tej 
kategorii bardzo wiele zależy jednak od kierowcy, 
który musi zapanować nad tym tylno - napędowym 
potworkiem, osiągającym na prostej nawet 90 km/h. 
Tak jak w przypadku prawdziwych wyścigów, w skali 
również odbywają się sobotnie kwalifikacje oraz 
niedzielne biegi finałowe, podczas których wyłania 
się zwycięzców. Podczas tych ostatnich, nasz team 
miał powody do radości. 3 Miejsce w klasie Kadet 
( s a m o c h o d y  t u r y s t y c z n e )  d l a  A r t u r a  
Wisniowskiego, 2 i 3 miejsce w klasie Formuła 
kolejno dla Michała Adamskiego oraz Rolanda 
Rzepczyka. Nie należy jednak zapominać o 
pozostałych zawodnikach – każdy z nich startując w 
biegach finałowych, awansował wyżej niż pozycja z 
której startował. Wśród nich byli: Sebastian Beier, 
Adam Bogdon, Paweł Kimak oraz Tomasz Zieliński, 
szczęście opuściło tylko Przemka Podsiadły, którego 
silnik odmówił posłuszeństwa jeszcze przed finałami. 
To dobrze rokuje na przyszłość, zwłaszcza biorąc od 
uwagę duży potencjał naszych zawodników. Z tego 
miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do organizacji tejże imprezy zwłaszcza 
sponsorom i dyrekcji MOKSiR oraz tym którzy 
pomogli wystartować naszym zawodnikom, w tej 
dziedzinie modelsportu. Mamy nadzieję, iż zawody 
modeli samochodowych w Zawadzkiem wpiszą się 
na stałe do kalendarza imprez naszej gminy i 
spotkają się z większym zainteresowaniem 
mieszkańców. Więcej szczegółów na stronie: 
www.km.zawadzkie.pl

                                                           Roland Rzepczyk 

Zdalnie Sterowane Bolidy w Zawadzkiem
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Mistrzowie Sekcji Zawadzkie

11 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się 
uroczystość wyróżnienia osób, które tworzą i działają 
dla rozwoju życia kulturalnego w regionie. Wśród 
tegorocznych laureatów wyróżnień znalazła się 
Jadwiga Breguła, nauczycielka z ZSG w Żędowicach. 
Tradycja i gwara śląska przetrwały w Gminie 
Zawadzkie dzięki wielu osobom. Jedną z nich jest Pani 
Jadwiga. Jest świetnym pedagogiem, potrafiącym 
wykorzystać swoje uzdolnienia artystyczne w pracy z 
dziećmi. Założyła Szkolny Zespół Tańca Regionalnego 
i Narodowego „Żędowianie” . Jest projektantką 
tradycyjnych strojów śląskich dla członków zespołu. 
Dzięki animatorom, takim jak pani Breguła, wiele 
młodych ludzi może udzielać się w zespole ludowym i 
poznać folklor nie tylko Śląska. Dzięki pracy i 
zaangażowaniu pani Jadwigi pielęgnowana jest gwara 
śląska i tradycje naszego regionu. Śląskie Beranie 
stało się znakiem rozpoznawczym i wizytówką naszej 
gminy. Świadczą o tym sukcesy, jakie osiągnęli 
uczniowie Tomasz Koj w 1999 roki i Robert Poloczek w 
2008 roku zdobywając tytuł „Młodzieżowego Ślązaka 
Roku” w konkursie „Po naszymu czyli po Śląsku” 
organizowanym przez Radio Katowice. Programy 
artystyczne przygotowane pod jej kierunkiem cieszą 
się dużym uznaniem oraz stanowią oprawę wielu 
imprez lokalnych i regionalnych. Pani Jadwiga Breguła 
jest także jedną z autorek teksów oraz scenariuszy 
scenek prezentowanych podczas występów. 
Wykorzystuje w nich oryginalne przyśpiewki, legendy 
oraz informacje uzyskiwane z bezpośrednich spotkań 
z osobami znającymi śląskie obrzędy i zwyczaje. 
Udało się jej skupić wokół siebie krąg młodzieży, które 
podzielają jej zapał. Gratulujemy! 

Animator kultury
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Maksymilian Labus

Adam Trojok

Wieści z zawadczańskiego gimnazjum

W dzisiejszych czasach słowo patriotyzm stało się 
modne. Jednak czy wiemy z czym tak naprawdę 
kojarzy się to słowo i kim jest prawdziwy patriota? 
Zawadczańscy gimnazjaliści, idąc za słowami 
Romana Dmowskiego: „Jestem Polakiem  to słowo w 
głębszym rozumieniu wiele znaczy”, postanowili 
zbadać ten problem osobiście. Patriotyzm to nie tylko 
postawa szacunku i oddania własnej ojczyźnie czy 
chęć ponoszenia za nią ofiar. Tę postawę musimy 
również rozumieć jako umiłowanie i pielęgnowanie 

Lekcja patriotyzmu w gimnazjum
narodowej tradycji, kultury oraz języka. O tym, że 

patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, 
wspólnoty kulturowej jak również solidarności z 
własnym narodem i społecznością, dowiedzieli się 
uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w 
Zawadzkiem podczas uroczystej akademii z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowanej 
10 listopada 2011 roku, w przeddzień ogólnopolskich 
obchodów tego święta. Do tej uroczystości 
gimnazjaliści przygotowywali się kilka tygodni 
wcześniej, przeprowadzając sondę uliczną z 
mieszkańcami naszego miasta i uwieczniając ich 
wypowiedz i  na taśmie f i lmowej .  F i lm z 
wypowiedziami zawadczan miał być przedstawiony 
szerszej publiczności i był wstępem do uroczystości 
szkolnej. Kształtowanie poczucia tożsamości 
narodowej i patriotyzmu wśród gimnazjalistów 
rozpoczęło się tradycyjnie od odśpiewania hymnu 
państwowego. Specjalnie na ten dzień FORUM 
SZKOLNE przybrało odświętny wygląd, pojawiły się 
symbole narodowe i nastrojowe dekoracje. Program 
artystyczny okazał się swoistą lekcją historii i 
patriotyzmu, ale też wrażliwości, która pomaga 
docenić wielkie i małe czyny naszych przodków. To 
poetycko-muzyczne widowisko przywoływało obrazy 
z przeszłości Polski oraz wydarzenia bezpośrednio 

Zazwyczaj literatura romantyczna wzbudza 
skrajne emocje. Niektórzy omijają ją szerokim łukiem, 
inni natomiast gotowi są poświęcić noce na jej 
czytanie. Również my znaleźliśmy się w tym drugim  
pewnie o wiele węższym gronie  i mimo wielu 
przeciwności postanowiliśmy sprostać tak trudnej 
lekturze, jaką są „Dziady” Adama Mickiewicza i 
zaprezentować ją w formie przedstawienia 
teatralnego. Na ten pomysł wpadła nasza polonistka, 
Ola Morawiec. Pod jej przewodnictwem przez półtora 
miesiąca ciężko pracowaliśmy. Oj, a było nad czym! 
Kwestie do zapamiętania były obszerne i trudne, 
ponieważ napisane językiem poetyckim, jednak 
dzięki rymom tekst dość łatwo się utrwalał.
Kiedy tylko mieliśmy chwilkę wolnego czasu, od razu 
gromadziliśmy się w forum szkoły i wspólnie 
tworzyliśmy tę sztukę. Mogliśmy się pobawić w 
pirotechników  nie obyło się bez podpalania kądzieli 
czy też drewnianych szczap. Do tego po kropelce 
wlewaliśmy pewną starożytną, straszną miksturę, 
czyli u nas tzw. zmywacz do paznokci. Wszyscy 
tworzyliśmy zgrany zespół  jeden z nas układał w 
odpowiednim miejscu trumnę, drugi zlizywał likier z 
pączków, które były niezbędne w spektaklu. Na 
próbach pracowaliśmy po kilka godzin, a w dzień 
premiery nie wracaliśmy po lekcjach do domu, więc 
głodni, z uśmiechem, przyjęliśmy pyszną 
pomidorową podesłaną przez jedną z babć w 
termicznych kubkach. Zupa trochę zaspokoiła nasz 
głód, ale strachu przed występem nic nie zagłuszy, 
nawet w tym przypadku, nie przeje. Nasz pierwszy 
występ miał się odbyć 29 października o godzinie 
siedemnastej. Ale jak to zawsze bywa przed długo 

Spotkanie z pokutującymi duszami 
oczekiwanym wydarzeniem, pojawiły się pewne 
komplikacje. Mianowicie, część pączków tajemniczo 
zniknęła z tacy, brakowało zapałek, a goście zaczęli 
się zbierać przedwcześnie. Nie zrażeni jednak 
niczym ukryliśmy się w pracowni polonistycznej, 
chcąc zrobić niespodziankę widzom swoimi 
wymyślnymi strojami  jeden z nas miał na głowie 
dziób, inny wianek, a kolejny niósł krzyż. W klasie 
słychać było tylko ciężkie, miarowe oddechy i role, 
powtarzane pod nosami aktorów. Wszystkim z nas 
udzieliło się napięcie, ręce drżały nam ze strachu. W 
końcu usłyszeliśmy długo oczekiwaną zapowiedź. 
Mimo lęku wyszliśmy z sali z wysoko podniesionymi 
głowami i szerokimi uśmiechami. Widać było tylko 
znajome twarze naszych rodziców, dziadków i Pani 
Dyrektor Róży Paprotnej. Każdy z aktorów wyglądał 
swojej rodziny, szukając wsparcia i otuchy. Zaczęło 
się. Samo przedstawienie opowiada o uroczystości 
odbywającej się w okolicach Dnia Zadusznego i 
łączącej w sobie tradycję pogańską i chrześcijańską. 
W uroczystości uczestniczy pospólstwo, które wierzy, 
że można pomóc duszom dostać się do nieba, 
spełniając ich prośby. Obrzędowi przewodzi Guślarz 
(Magdalena Nowak), który przywołuje istoty 
pozaziemski i wypytuje je o ich potrzeby. Jego 
pomocnikiem jest Starzec (Daniel Osiewak), który 
przynosi niezbędne przedmioty. Mroczny, pełen 
tajemnicy nastrój tworzy chór (Sybilla Dworaczek, 
Weronika Łyżwa, Paulina Kowalska). Na uroczystość 
przybywają duchy trzech kategorii  dzieci: Józio i 
Rózia (Jaś Krywalski i Helena Wajrauch), widmo 
złego Pana (Paulina Maślak), którego szarpie 
żarłoczne ptactwo (Sowa  Marta Ceglarek, Kruk  

skutkujące zrzuceniem przez nasz kraj jarzma 
niewoli. Miał on za zadanie pomóc uczniom 
zrozumieć istotę i znaczenie Narodowego Święta 
Niepodległości oraz obchodzić je z należytym 
szacunkiem. Uczniowie przekazali wiedzę 
historyczną, zaprezentowali wiersze, ubarwiając 
występ pieśniami patriotycznymi i piosenkami 
żołnierskimi, a wszystko to w niezwykle podniosłym 
nastroju. Pieśni patriotyczne chwytały za serce, a 
piosenki żołnierskie wprowadzały w atmosferę 
tamtych czasów. Narodowe Święto Niepodległości, 
obchodzone na pamiątkę odzyskania przez Polskę 
niepodległości powinno być najważniejszym świętem 
dla wszystkich Polaków. I właśnie obchody tego 
święta wpisały się na stałe w tradycję gimnazjum, 
ponieważ kształtowanie poczucia tożsamości 
narodowej i patriotyzmu jest jednym z głównych 
celów programu wychowawczego szkoły.  
Nauczycielom uczącym PG nr 1 na co dzień 
przyświecają słowa Bolesława Prusa: „Prawdziwy 
patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać 
jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i 
pracować dla realnych składników tej ojczyzny, 
którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie 
ich bogactwa”.

Victoria Początek

Wiktoria Kulpa, Orły  Ania Pisarska i Łukasz Guzy), a 
jako ostatnia pojawia się dziewczyna - Zosia (Viktoria 
Spałek). Każdy duch niesie zgromadzonym pewne 
przesłanie, a główny morał mówi o tym, że za każdy 
zły uczynek trzeba będzie ponieść karę.

Zdaniem naszym i naszych bliskich, a także 
naszych nauczycieli, przedstawienie wyszło 
świetnie. Dzięki tej sztuce mogliśmy pokonać tremę, 
utożsamić się z postaciami, oddać dramatyzm utworu 
i zrozumieć jego przesłanie, nabyć umiejętność 
wybrnięcia z trudnych sytuacji. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z naszego teatralnego debiutu, ponieważ 
nasza praca została doceniona przez widownię. 
Mamy nadzieję, że wystąpimy również przed Wami, 
szerszą publicznością.

Aktorzy z klasy 1 B

Rozpoczynamy redagowanie 
stałej rubryki dla hodowców gołębi 
pocztowych i wszystkich sympatyków 
tych skrzydlatych lotników. Będziemy 
ją tworzyć wspólnie z ks. Józefem 
Żyłką, znanym sędzią, hodowcą i 

ogólnopolskim duszpasterzem hodowców gołębi. 
Prezentować tu będziemy bieżące informacje z życia 
zawadczańskiego oddziału, ważne informacje dla 
hodowców gołębi oraz ciekawostki z  książki ks. 
Józefa Żyłki pt. „75 lat w Związki Hodowców Gołębi 
Pocztowych mgr Jerzego Tomsika”. 

Laicy o hodowcach gołębi często mówią 
„gołębiarze”. Zapytaliśmy ks. Józefa Żyłkę 
dlaczego określenie to wywołuje oburzenie i co w 
języku oznacza niechlubne słowo „gołębiarz”? 
Hodowcy gołębi pocztowych tworzą zgraną grupę. 
Rywalizacja, jak podkreślają, odbywa się w 
przyjaznej, braterskiej niemal atmosferze. Żaden 
szanujący się hodowca nie lubi natomiast, jak 
nazywa się go „gołębiorzem”. To określenie obraźliwe 
– „Gołębiarz/gołębiorz” to ktoś taki jak kłusownik. 
Nazwa wzięła się od jastrzębia gołębiarza - gatunku 
ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. 
Mówiąc „gołębiarze”, mamy na myśli osoby, które 

również hodują gołębie, ale nie należą do 
Związku, a co gorsze - łapią, przetrzymują, zabijają 
bądź sprzedają nasze gołąbki, które powracając z 
lotu, zatrzymują się zmęczone na obcym dachu, aby 
odpocząć. Prawdziwy hodowca nie robi gołębiom 
krzywdy. Jeśli przyleci do niego słabsza sztuka, to ją 
podkarmić, pomoże. Na szczęście nieuczciwych 
hodowców jest coraz mniej. 

W dniach 17-18 grudnia odbyła się w Brzegu 
Okręgowa Wystawa Gołębi. Na tę wystawę Oddział 
Zawadzkie wytypował swoich reprezentantów we 
wszystkich kategoriach. Z terenu naszej gminy na 
wystawę pojechały 3 gołębie: 2 w klasie F duetu 
Żółkiewicz/Kostorz oraz w klasie H gołąb duetu 
Ł y ż w a / M i k o s z e k .  Wy s t a w a  t a  w y ł o n i ł a  
reprezentantów Opolszczyzny na 62. Ogólnopolską 
Wystawę Gołębi Pocztowych, która odbędzie się w 
Sosnowcu w dniach 13-15 stycznia 2012. Nasz 
oddział reprezentować będą 2 gołębie duetu 
Żółk iewicz/Kostorz.  Na Wystawie będzie 
prowadzone współzawodnictwo międzyokręgowe. 
Każdy okręg może  wystawić w Kategorii Standard 5 
samczyków i 5 samiczek.  W wszystkich Kategoriach 
Sport (A, B, C, D, E-Maraton, F, G, H i wyczyn) po 3 

gołębie bez względu na płeć.
Na Wystawie będą obowiązywać następujące 

kategorie: 
- Kategoria Standard  - samczyki: Konkursy zdobyte 
w latach 2010 i 2011 – łącznie 2 500 kkm, uzyskanych 
na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km i przy minimalnej 
ilości 150 gołębi biorących udział w locie. W roku 
2011 minimum 30% obowiązującego kilometrażu ( tj. 
750 kkm).  
- Kategoria Standard – Samiczki: Konkursy zdobyte 
w latach 2010 i 2011 – łącznie 2 000 kkm, uzyskanych 
na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km i przy minimalnej 
ilości 150 gołębi biorących udział w locie. W roku 
2011 minimum 30% obowiązującego kilometrażu ( tj. 
600 kkm). 
- Kategoria Sport – A, B, C, D, E , F, G, H 
Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego 
coefficjentu uzyskanego w latach 2010 i 20101z list 
konkursowych sporządzonych na bazie 1:5 a w 
kategoriach A i B wg systemu punktowego. Kategorie 
F, G, H  sklasyfikowane wg coefficjentu za 2011 rok. 
- Kategoria Sport – wyczyn  
Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso -
kilometrażu uzyskanego w latach 2010 i 2011 z list 
konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.  

W gołębniku - kolumna hodowców gołębi
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A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom 

Pod taką nazwą zakończył się 
organizowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, już po raz IIII 
konkurs, pod nazwą Opolskie Kwitnące. To 
konkurs, którego  celem jest  wyłonienie 

najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji 
prywatnych oraz obiektów użyteczności publicznej w 
województwie opolskim. Konkurs w swym założeniu 
ma zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału w 
tworzeniu pozytywnego wizerunku ich najbliższego 
otoczenia, a także dać im możliwość bezpośredniego 
wpływu na wygląd estetyczny okolicy. Region Styrii w 
Austrii uczynił z ukwieconych obiektów atut swojego 
regionu, podobny konkurs trwa tam już 50 lat, turyści 

„Opolskie Kwitnące” 
zwiedzający lub przejeżdżający 

przez Styrię zatrzymują autokary 
przed nagrodzonymi obiektami i 
podziwiają kwietne kobierce i 
lawinowo układające się kwiaty na 
balkonach. Chcemy by tak było 
kiedyś tez w Opolskim W przyszłym 
roku chcemy zmodyf ikować 
regulamin - chodzi o to, żeby 
właściciele ukwieconych posesji, 
obiektów i całe wsie zgłaszały 
swoje uczestnictwo spontanicznie, 
zgodnie z zainteresowaniami i 
zaangażowaniem - niekoniecznie 
poprzez urzędy gmin i burmistrzów.
U p o w s z e c h n i a m y  k o n k u r s ,  
zachęcamy wszystkich do dbania o  
swoje posesje- mówi Jolanta 
K a w e c k a  w i c e d y r e k t o r  
departamentu Współpracy z 
Zagranicą i Promocji Regionu.

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 
Zawadzkiego dokonała w tym roku oceny obiektów 
oraz wytypowała do powyższego konkursu w 
kategorii „Obiekt prywatny” ogród Pani Kariny Gryc z 
Żędowic, który zachwycił nie tylko naszą komisję, ale 
przede wszystkim komisję Opolskiego Urzędu 

Marsza łkowsk iego .  Komis je  by ły  pod  
niesamowitym wrażeniem ogrodu Pani Kariny, który 
upiększa i pielęgnuje przez cały rok wraz z rodzicami. 
Udało się. Spośród zgłoszeń napływających z całego 
województwa opolskiego Państwo Gryc z Żędowic 
otrzymali pierwszą nagrodę w kategorii „Obiekt 
prywatny” Gratulujemy.

Hutnicza Solidarność 
Zawadzkiego 1980-2010

To tytuł  nowej publ ikacj i   książkowej,  
dokumentującej ważne wydarzenia z życia huty i jej 
pracowników, którzy od historycznego zrywu w 1980 
roku do dnia dzisiejszego jako ludzie „Solidarności” 
walczyli i dalej walczą o prawa pracownicze. Minęło 30 
lat od wybuchu strajków, zewsząd słyszymy 
powtarzane opinie, że to nie ta sama „Solidarność”, co 
w 1980 roku. Autor publikacji Gerard Mańczyk zgadza 
się z tym, że w 1980 roku „Solidarność” była inna, inna 
była również w 1989 roku, czy nawet w 2010 roku, bo i 
Polska była wtedy inna. Ale NSZZ „Solidarność” jest 
wciąż tą samą demokratyczną, odwołującą się do 
chrześcijańskich wartości, organizacją, którą tworzą 
pracownicy dobrowolnie, nie po to, aby walczyć o 
władzę i miejsca w polityce, tylko po to, żeby chronić 
prawa pracownicze i godność pracownika. Publikacja 
ta jest próbą przybliżenia i przedstawienia 
związkowców „Solidarnośći”, dla zachowania w naszej 
i dalszej pamięci tych, którzy tutaj, u nas, tworzyli 
ówczesną i dzisiejszą rzeczywistości. I to nie tylko w 
hucie, ale i gminie Zawadzkie oraz regionie Śląska 
Opolskiego i kraju. Książka ta współfinansowana jest 
przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność 
Walcowni Rur Andrzej oraz Spółki KolTram oraz 
Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego 
w Opolu.
To książka którą warto mieć w swojej domowej 
biblioteczce. Można ja nabyć w biurze NZZS 
Solidarność WRA tel. 774561317 oraz w Księgarni w 
Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej.
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Foto: Sławomir Sulecki

Wieści z Kielczy

27 l istopada br. w Zespole Szkolno 
Gimnazjalnym w Kielczy odbył się kiermasz 
bożonarodzeniowy. Uczniowie tutejszej szkoły 
zaprezentowali przybyłym gościom, małym i 
dużym, trzy przedstawienia: „Jasełkowe próby”, 
„Wędrówkę do Betlejem” oraz „Dziewczynkę z 
zapałkami”. Poprzez śpiew, taniec i aktorskie 
popisy starali się przekazać, że najważniejsza w 
życiu jest miłość, dzielenie się z drugim 
człowiekiem. Po występach na widzów czekało  
małe co  nieco. Można też było zobaczyć piękne 
prace wykonane przez Szkolne Koło Caritas. 
Młodzi wolontariusze opowiedzieli o akcji 
„Szlachetna Paczka” oraz o potrzebach hospicjów. 
Zachęcali do podzielenia się z innymi, okazania 
serca. Przybyli całymi rodzinami kielczanie 
otworzyli swe serca na gorący apel artystów i 
wolontariuszy.

Dar serc

Na zaproszenie Stowarzyszenia im. Wincentego 
z Kielczy oraz DFK uczniowie wystąpili w Zabytkowej 
Chacie w ramach realizacji projektu „Jesteśmy 
rodziną”. W pomieszczeniach chaty wystawione 
zostały ich prace – piękne drzewa genealogiczne ich 
r o d z i n .  U c z n i o w i e  z a p r e z e n t o w a l i  t r z y  
przedstawienia: w języku niemieckim – o królewnie, 

Wybredna królewna, Smok Wawelski i nieszczęsny Hamlet w starej chacie

16 listopada grupa teatralna klas szóstych gościła 
w kielczańskim przedszkolu. Swoim młodszym 
koleżankom i kolegom przedstawiła sztukę „O smoku 
Łasuchu”. Maluchy oglądały przedstawienie z 
uwagą, ale z wyraźną trwogą zerkały w stronę 
dwugłowego smoka. Podobała im się piękna suknia 

Groźny smok w przedszkolu

W przeddzień tegorocznych Mikołajek staraniem 
Rady Rodziców Publicznego Przedszkola i ZSG w 
Kielczy zorganizowano „Piernikowe popołudnie”. 
Zaproszeni goście  czyli dzieci ze swoimi 
rodzicami mieli okazję zobaczyć widowisko” 
Pan Twardowski” w wykonaniu aktorów 
teatru z Krakowa, a także skosztować 
smacznych specjałów, które skutecznie 
wprowadzały wszystkich uczestników w 
świąteczny już nastrój. Nie mogło też na 
takiej imprezie zabraknąć wizyty św. 
Mikołaja, któremu najmłodsi uczestnicy tego 
miłego wieczoru śpiewali piosenki i z 
przejęciem recytowali wierszyki. Wszystkie 
dzieci zostały obdarowane miłymi i słodkimi 
upominkami  o t rzymując  przy  tym 
zapewnienie Świętego, że już za rok znowu 
przybędzie z prezentami do dzieciaków z 
Kielczy. Cała impreza zakończyła się miłym 
poczęstunkiem okraszonym radością 
rozentuzjazmowanych przedszkolaków. 
Kolejny raz okazało się jak wiele dobrego 

Piernikowe popołudnie w Kielczy

która testowała kandydatów na męża, poddając 
ich próbie znajomości języków obcych; w gwarze 
śląskiej o smoku Łasuchu spod Wawelu, szewczyku 
ze Śląska i dinozaurze spod Krasiejowa; w języku 
polskim o Hamlecie i jego świcie, co skończyła  
tragicznie. Na koniec młodzież zaśpiewała piosenki w 
języku niemieckim.

królewny, ciekawe były, co za „maszkyty”  
przyniósł smokowi szewczyk. Na koniec nagrodziły 
aktorów gromkimi brawami, a panie przedszkolanki 
życzyły, by któremuś udało się zostać zawodowym 
aktorem. Dołączamy się do tych życzeń, rozwijajcie 
swe talenty.

można zrobić dla dzieci przy odrobinie dobrej woli 
i chęci współpracy pedagogów i rodziców.

Wiadomości z PSP

12 grudnia wśród członków koła teatralnego Mali 
Aktorzy zrobiło się prawdziwie świątecznie. W tym 
dniu dzieci gościły w swoich progach najwierniejszą i 
najwdzięczniejszą publiczność- swoich rodziców, 
dziadków i  znajomych. Aktorzy zaprezentowali się w 
przedstawieniu jasełkowym, w którym nie zabrakło 
Marii ( Maja Krawczyk) i Józefa ( Kuba Miksa), białych 
aniołów ( Ania  , Patrycja i Weronika Palus, Wiktoria 
Machelska, Wiktoria Sulecka, Kasia Siwek, Julka 
Sowińska), Diablika ( Natalia Machelska) i Czarcika ( 
Agnieszka Kusz), Lucyfera ( Zuzia Miksa) i jego 
nadwornego szambelana ( Ania Kot), pastuszków ( 
Kuba Miksa i Patryk Wiertel), trzech króli ( Alma 
Konfederak, Wiktoria Kalus, Julia Kozłowska). 
Zabawne dialogi rozbawiły publiczność ,a momenty 
zadumy wzruszyły nawet „zaprawioną w bojach” 
opiekunkę koła-Grażynę Machelską. Rodzice długo i 
głośno bili swoim pociechom brawa. Dzieci z 
wypiekami na twarzy kłaniały się tak sympatycznej 
publiczności…

Jasełkowe opowiadania

„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy…” 
O jaki dzień chodzi? Oczywiście o Święta Bożego 
Narodzenia! Czas przygotowań do świąt rozpoczął 
się już w PSP w Zawadzkiem. Uczniowie klasy Ic i IIa 
wraz z wychowawcami- Grażyną Winkler i Grażyną 
Machelską- gościli w swoich klasach uczennice z 
ZSZ w Zawadzkiem wraz z opiekunem samorządu 
Uczniowskiego Agnieszkę Miksę. Wedle długoletniej 
już tradycji, starsze koleżanki pod „ dowództwem” 
swojego opiekuna przeprowadziły z maluchami 
warsztaty plastyczno- techniczne. Dzieci wykonały 
piękną figurę Mikołaja, wieńce bożonarodzeniowe (z 
popcornu) oraz kartki świąteczne. Wprawdzie wieńce 
w trakcie pracy dzieci nieco schudły (popcorn 
wyparował?), ale efekty starań były naprawdę 
wspaniałe! Dzieciaki z dumą prezentowały swoje 
wytwory i umieściły je w klasowych kącikach 
plastycznych. Dzieci i wychowawcy gorąco dziękują 
starszym koleżankom i ich opiekunce, i już czekają na 
następne spotkanie.
Wykonane samodzielnie przez dzieci kartki zostały 
skrzętnie wykorzystane. Dzieci własnoręcznie 
napisały życzenia do swoich bliskich oraz 
zaadresowały koperty  , a następnie pomaszerowały 
na pocztę, gdzie z dumą wrzuciły listy do skrzynki. 
Miejmy nadzieję, że tradycyjna forma składania 
życzeń będzie przez nasze maluchy kontynuowana 
w przyszłości…

Święta tuż, tuż…

Wielkim przeżyciem dla członków szkolnego koła 
teatralnego Mali Aktorzy były występy mikołajkowe w 
obu kościołach w Zawadzkiem. Miał to być prezent 
(nie samym chlebem żyje człowiek!) dla wszystkich 
dzieci z Zawadzkiego. Mimo praktyki i doświadczenia 
scenicznego członków koła-prezentacja przy tak 
licznej publiczności była dla Aktorów sporym 
wyzwaniem, tym bardziej, że w trybie „pilnym” 
niektórzy z nich musieli odegrać drugą rolę w 
zastępstwie  chorego kolegi czy koleżanki. Zabawa w 
teatr to świetny sposób na samorealizację, otwarcie 
na sztukę i na drugiego człowieka. Praca w kole 
buduje pozytywne relacje między dziećmi, uczy 
współodpowiedzialności , tolerancji i szacunku dla 
siebie wzajemnie. A poza tym … poprzez zabawę -
uczy!- mówi opiekun koła Grażyna Machelska.

Mali Aktorzy na scenie w …kościele

Mikołaj u karateków
W XIV Mikołajkowym Klubowym Turnieju Karate 

rywalizowało 97 zawodników Klubu Karate Nidan w 
wieku od 5 do 14 lat z klubowych sekcji z 
miejscowości Dobrodzień, Ozimek, Strzelce 
Opolskie i Zawadzkie. Zawodnicy rywalizowali w 19 
konkurencjach: kata, kumite na fantomach i torze 
sprawnościowym. Na widowni zasiadło 
około 130 widzów. Oczywiście nie 
zabrakło obecności Św. Mikołaja, który 
zawitał do zebranej publiczności i 
bacznie przyglądał się rywalizacji 
sportowej by na zakończenie podczas 
dekoracji najlepszych w poszczególnych 
konkurencjach wynagrodzić ich trud 
słodkim upominkiem. Dla najlepszych 
czekały medale, a dodatkowo za 1 
miejsce nagroda rzeczowa. Św. Mikołaj 
docenił trud wszystkich zawodników, bo 
najważniejszym  w tej imprezie był udział 
i dobra zabawa i na zakończenie 
wszystk im uczestn ikom wręczył  
upominki. Turniej został zorganizowany 
dzięki dotacji Gminy Zawadzkie w 
ramach realizacji zadania publicznego 
oraz pomocy darczyńców: Sp. z o.o 
„Technar”z Rudy Śląskiej, Pan Łukasza 

Kalinowskiego, Hobas System Polska sp. z o.o, 
„Ofama” sp. z o.o,  Auto Serwis Adamietz Marek, 
Now-Bud ze Strzelec Opolskich. Zarząd klubu w 
imieniu uczestników turnieju serdecznie dziękuje 
instytucjom i darczyńcom za wsparcie organizacji 
turnieju.
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Mistrzowie Sekcji Żędowice

Mistrzowie lotów gołębi dorosłych z Sekcji Kielcza

To już po raz  trzeci zorganizowany został Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Impreza miała charakter handlowy, 
rekreacyjny, interaktywny i przeznaczona była dla 
wszystkich. Stanowiła wprowadzenie w atmosferę 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Podczas 
Jarmarku można było nabyć świąteczne ozdoby oraz 
upominki na prezenty gwiazdkowe, a naszych 
milusińskich Mikołaj obdarował słodkościami. 
Różnorodność ozdób przygotowanych przez nasze 
placówki oświatowe oraz pozostałych wystawców 
wprowadzały odwiedzających w zachwyt. Punktem 
kulminacyjnym był pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu 
Krzysztofa Bałucha, finalisty programu „Mam Talent”. To 
co pozornie wydawało się proste, było nie do powtórzenia. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie 
do udziału w Jarmarku. Dziękujemy zarówno tym, którzy 
wiele czasu i energii włożyli w przygotowanie, jak również 
tym, którzy zechcieli w nim uczestniczyć. 

III Jarmark Bożonarodzeniowy

Już od kilku lat w naszych kościołach 
kultywowana jest tradycja obchodów św. Marcina i 
zw iązana  z  t ym dn iem t radyc ja  roga l i  
świętomarcińskich. Według legendy, tradycja 
wypieku takiego rogala sięga już 300 lat. Podanie 
głosi, że św. Marcin, który przejeżdżał przez Poznań 
na siwym koniu, zgubił tam podkowę. Znalazł ją 
przechodzący cukiernik i na jej wzór wypiekł słodkie 
ciasto. Inna, bardziej prawdopodobna historia mówi, 
że prekursorem wypieku rogala świętomarcińskiego 
był cukiernik Józef Melzer. Namówił on swego 
pracodawcę do wypieku rogali, a następnie rozdawał 
je ubogim mieszkańcom. 

Jak przekazała nam p. Renata Labus, która 

Wizyta Świętego Marcina

wspólnie z Zespołem Parafialnym Caritas przy 
parafii św. Rodziny przygotowała 560 rogali. Przepis 
na rogale pozostał bez zmian- rogal musi mieć złoty 
kolor, musi być zwinięty prawidłowo i musi być 
wykończony lukrem. 
Również członkinie kielczańskiego Parafialnego 
Caritas od rana miały co robić, przygotowały dla 
najmłodszych ponad 200 rogalików.
Uroczystość świętego Marcina, to nie tylko 
wyśmienite rogale. Dzieciom przybliżona została 
postać tego patrona i odegrana została scena 
ukazująca akt miłosierdzia Marcina, kiedy to oddał 
on drżącemu z zimna biedakowi połowę swego 
płaszcza. Przy ognisku dzieci recytowały także 
wierszyki o świętym Marcinie.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie finansowe rozwoju sportu na 
terenie gminy Zawadzkie w roku 2012, Burmistrz 
Zawadzkiego przyznał dotacje celowe następującym 
organizacjom:

- Klubowi Karate NIDAN w kwocie 6.000 zł na 
realizację zadania pod nazwą: Organizacja XVIII 
Turnieju Karate „Rada Regentów”.

- Stowarzyszeniu Klub Piłkarski „Stal” Zawadzkie, w 
kwocie 9.000 zł na realizację zadania pod nazwą: 
Upowszechnianie rozwoju sportu w dziedzinie piłki 
nożnej w mieście Zawadzkie.

- Klubowi Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie, w 
kwocie  6.000 zł na realizację zadania pod nazwą: 
Organizacja sportu kwalifikowanego – tenisa 
stołowego w Gminie Zawadzkie.

- Autonomicznej Sekcji Piłki Ręcznej w Zawadzkiem, 
w kwocie  19.000 zł na realizację zadania pod nazwą: 
Udział drużyny seniorów ASPR „Zawadzkie” w 
rozgrywkach I ligi piłki ręcznej w sezonie 2012/2013

Przypominamy, że 3 stycznia 2012 roku mija termin 
składania ofert na realizację w roku 2012 zadań 
publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej, 
opieki społecznej, turystyki, kultury i sztuki. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej www.zawadzkie, tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie  Miejskim oraz w pokoju nr 304.

Uwaga organizacje pozarządowe

Tradycyjnym zwyczajem emeryci zrzeszeni w 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Koło w 
Zawadzkiem spotkali się na mikołajkowej imprezie. 
Ponad 60 osób przybyło do Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który gościnnie użycza im swoje 
pomieszczenia (za co serdecznie dziękują i jak 
twierdzą współpraca z Ośrodkiem Pomocy 
społeczne układa się bardzo dobrze). Przy kawie, 
cieście i świątecznych piernikach miło upłynął 
wszystkim czas, ponieważ nikt nie lubi być sam. Nasi 
seniorzy pragną spotykać się ze swoimi znajomymi, 
porozmawiać, poplotkować. Na spotkaniu 
przewodnicząca koła Janina Sklorz przedstawiła 
zebranym przyszłoroczne plany. W czasie tych kilku 
lat działalności, zarząd koła zorganizował wiele 
atrakcyjnych wyjazdów turystyczno-krajoznawczych, 
tak więc w trakcie spotkania członkowie proponowali 
kolejne miejsca, które warto zwiedzić. Wszystko to 
jednak uzależnione będzie od wysokości dotacji, jaka 
przyznana zostanie przez Burmistrza Zawadzkiego w 
ramach otwartych konkursów na realizacje zadań 
publicznych w 2012 roku. Jak zapowiedzieli spotkają 

Mikołajki u emerytów
się już w nowym roku. 
C z ł o n k o w i e  

zawadczańsk iego  Ko ła  
E m e r y t ó w  p r a g n ą  
podziękować Burmistrzowi 
Zawadzkiego Mieczysławowi 
Orgackiemu, pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Z a w a d z k i e m  o r a z  
wszystk im darczyńcom, 
którzy wspomagali emerytów 
w mijającym roku. To dzięki 
Wam, mogli zrealizować tak 
w i e l e  p r z e d s i ę w z i ę ć .  
Dziękujemy. 
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Zawadzkie Pludry

Skrzydłowice

Kolumna pod redakcją Arkadiusza Barona 
Tragedia na Małej Panwi latem 1937 roku

Ostatnia w tym roku akcja 
oddawania krwi zorganizowana 
została 1 grudnia. To już właściwie nie 
akcja, a program realizowany przez 
cały rok przez Klub Honorowych 
D a w c ó w  K r w i  i m  d r  K a r o l a  
Marcinkowskiego w Zawadzkiem oraz 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa w 
Opolu. W tegorocznych akcjach 

oddano ponad 140,050 ml litrów krwi. 
Zawadczański Klub obchodził w tym roku 40 lecie 
swojej działalności. Jak mówi prezes,  Tadeusz 
Jarawaka klub przechodził wzloty i upadki. Pod 
skrzydłami byłej Huty Klub przechodził swoja 
świetność (renesans). Było wtedy znacznie więcej 
dawców i znacznie więcej członków zakładowego 
koła PCK. W dobie prywatyzacji niestety chylił się ku 
upadłości. W 2000 roku grupa dawców p.Malinowski, 
p . M a l a n o w s k i ,  p . Wo ł k o w i c z ,  p . J a r a w k a  
reaktywowała klub i za to jesteśmy im niezmiernie 
wdzięczni. Krew to przecież najcenniejszy dar jakim 
możemy obdarzyć drugą osobę. Proces oddawania 
krwi został tak opracowany, by zrobić to sprawnie i 
bezpiecznie dla dawcy. Sprzęt do poboru krwi jest 
jednorazowy, a miejsce wkłucia - odkażane. 
Pracownicy centrum krwiodawstwa, którzy  
towarzyszą podczas całej procedury kwalifikowania 
oraz pobierania krwi, dbają o to, aby odbyło się to 
sprawnie i bezpiecznie. Kolejna akcja poboru krwi 
przeprowadzona zostanie 3 lutego w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Podziel się 
życiem..

 

Krew darem życia

Przy okazji wykładu, jaki miałem przyjemność 
wygłosić w dniu 4 września tego roku w salce domu 
katechetycznego przy kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Zawadzkiem wpadła mi do rąk bardzo 
ciekawa pozycja książkowa. Są to wspomnienia z 
młodości byłego mieszkańca Zawadzkiego Josefa 
Spallka (Józefa Spałka). Książka została wydana 
nakładem własnym w drukarni Vörrlein w Bad Windsheim 
w Bawarii (powiat Neustadt an der Aisch, w rejencji 
środkowa Frankonia). Napisane w trzeciej osobie 
wspomnienia obejmują czas od 1924 roku, do uwolnienia 
Josefa z niewoli francuskiej w lutym 1948 r. Wydaje mi 
się, że warto opisać zawartość tej pozycji. Niewiele jest 
bowiem drukowanych wspomnień pochodzących od 
mieszkańców Zawadzkiego. W kolejnych numerach 
„Krajobrazów” postaram się przedstawić niektóre z 
sytuacji opisanych przez autora, a znanych starszej 
generacji zawadczan. 
Josef urodził się 27 listopada1924 r. w Zawadzkiem w 
rodzinie Marie i Augusta Spallków (Spałków). Oprócz 
Josefa, Maria i August Sapłkowie mieli jeszcze cztery 
córki: Hedwig, Marie, Agnes i Paulę. Z opisu wynika, że 
pierwotnym miejscem zamieszkania Spallków były 
okolice huty (Klachocz, Stare Zawadzkie lub jeden z 
domków na dzisiejszej ulicy Waryńskiego). Mieli tam 
Spallkowie do dyspozycji dwa pomieszczenia i ogród. 
August Spallek – ojciec Josefa, pracował w hucie, 
pomimo panującego kryzysu i sztywnej ręki (ślad po 
frontowej ranie z Wielkiej Wojny). Kilka lat po urodzinach 
Josefa (1929) rodzina przeprowadziła się na dzisiejszą 
ulicę Karola Miarki. W czasach nazistowskich ulica 
Karola Miarki nosiła miano Herman Göring Strasse. 
Powstały tam wówczas nowe domy. Ze wspomnień 
wynika, że w pierwszym z domków mieszkała rodzina 
Kopitzara, której senior trudnił się m. in. wyrobem 
trumien. W drugim domku zamieszkali Gabrischowie, w 
trzecim właśnie Spallkowie, a dalej był dom rodziny 
Ibromów. Za nimi zamieszkał piekarz i ciastkarz Anioł (do 
dzisiaj znany ze swoich lodów). Właśnie z dziećmi 
sąsiadów zaprzyjaźnił się Josef najbardziej – Hansem i 
Ellą Gabrisch oraz Hansem Kopitzarą. Przyjacielem z 
późniejszych lat Josefa został Friedel Tischlik. 

Pierwsze stronice tego "Tatsacher Roman" – powieści na 
faktach, są niezwykle ciekawym opisem znanych 
powszechnie najstarszym mieszkańcom Zawadzkiego 
wydarzeń z lat trzydziestych XX w. We wrześniu 1930 r. 
Josef Spallek rozpoczął naukę miejscowej szkole 
powszechnej. Jego nauczycielami byli von Weber, 
Kuschawe i Heidelmeier. Po ukończeniu czterech klas 
tzw. Grundschule chciał przejść do gimnazjum. Ale 
rodzicom brakowało niezbędnych 30 marek na tzw. 
Schulgeld (czesne). Z tego powodu Josef pozostał w 
szkole powszechnej. Opis szkoły, nauczycieli 
stosujących bez umiaru przemoc wobec dzieci i małych 
zemst dziatwy na nielubianych pedagogach, zajmuje 
kilka stron. Dramatycznym wydarzeniem, które było 
opowiadane w Zawadzkiem jeszcze wiele lat po 
wydarzeniach, była śmierć nauczyciela gimnastyki 
Scherra i pięciu jego uczniów w trakcie kapieli w Małej 
Panwi. Z opisu wynika, że zdarzenie miało miejsce latem 
1937 roku. Josef Spallek i jego przyjaciel Friedel Tischlik 
byli naocznymi świadkami zdarzenia. Oddajmy zatem 
głos Josefowi, który tak opisuje to co się zdarzyło (tekst w 
tłumaczeniu wolnym)
"Po mroźnej zimie nastało wspaniałe lato i panował 
wesoły ruch w chłodnej wodzie Małej Panwi. Nauczyciel 
gimnastyki Scherr miał nad rzeką ulubione miejsce, gdzie 
ćwiczył pływanie ze swoimi uczniami. Klasy musiały 
wędrować około kilometra z Zawadzkiego, aby trafić na 
ową płyciznę. Stąd było ok. dwóch minut marszu do 
polskiej granicy. W piątkowe południe Josef miał wolne od 
szkoły, dlatego zdecydował, wraz z Friedlem Tischlikiem, 
pójść popływać. Przyszedł tam także Scherr z drugą 
klasą chłopców. Uczniowie oddalili się jakieś 20 metrów 
dalej i z wielkim krzykiem, odrzucając ubrania, wpadli do 
zimnej wody. Scherr przyglądał się rozweselony 
wyczynom swoich chłopaków, ponieważ w tym miejscu 
nie trzeba się było niczego w rzece obawiać. Nagle 
zdarzyło się, że siedmio- i ośmiolatki zaczęły krzyczeć i 
tonąć. Friedel i Josef patrzyli ze zgrozą w wodę. 
Początkowo zdawało się im, że dzieci pozwalają sobie na 
żarty, jednak nagle, gdy niektóre z nich nie wypływały na 
powierzchnię, pojęli powagę sytuacji. Poprzedniego dnia 
mocno padało i piaszczyste dno rzeki akurat tutaj uległo 

wymyciu. W ten sposób powstały głębokie doły w 
miejscu, gdzie dotychczas było całkowicie bezpiecznie. 
Nauczyciel Scherr także początkowo tego nie zauważył. 
Szybko jednak rzucił się do wody, aby ratować swoich 
podopiecznych. Także Josef i Friedel ocknęli się ze 
zdumienia i wsparli Scherra w akcji ratunkowej. Wyciągali 
dzieci jedno za drugim z wody. Pomimo, że nurt rzeczny 
pociągnął niektórych chłopców dalej, dwaj ratownicy 
popłynęli za nimi i wyciągali ich na brzeg. Josef walczył z 
chłopcem, który prawie nieprzytomny był już całkowicie 
pod wodą. Na brzegu zbierali się już gapie, z których ten i 
ów zajmował się poszkodowanymi. Josef miał tyle do 
czynienia z ostatnim uratowanym, że obaj z Friedelm nie 
mogli już z wyczerpania wskoczyć do rzeki po raz kolejny. 
W wodzie znalazło się już wówczas więcej pływaków. 
Rozpoczęła się regularna akcja ratunkowa. Straż 
pożarna przeszukiwała dwustumetrowy odcinek rzeki z 
sieciami. Brakowało pięciu uczniów i nauczyciela. Po 
wielu godzinach odnaleziono zwłoki pięciorga dzieci. 
Zginął także Scherr. Odnaleziono go w pełnym ubraniu. 
Po skoku do wody doznał zawału serca i utonął. Długo 
jeszcze wypadek ten był tematem licznych rozmów w 
Zawadzkiem. O ratownikach nikt jednak nie mówił. 
Chwalono tylko straż pożarną za odnalezienie pięciu 
utopionych chłopców i nauczyciela."
Tyle o wypadku Josef Spallek. I tyle na dzisiaj z mojej 
strony. W następnych numerach naszego czasopisma 
chciałbym jeszcze powrócić do niektórych wątków 
opisanych w książce Spallka. Byłoby z tej okazji 
niezwykle pięknie, jeśliby starsi mieszkańcy 
Zawadzkiego, znający fakty opisane w książce, lub 
znający samego autora wspomnień, odezwali się, albo 
do mnie (jeśli sprawy o których wiedzą są natury 
delikatnej, nie do upublicznienia), albo podzielili się na 
łamach "Krajobrazów" swoimi wersjami zdarzeń. Ja ze 
swej strony będę przedstawiać je tak, jak opisywał je 
Spallek.

Josef Spallek, Einst wird kommen der Tag, Im 
Selbstverlag, Druck und Satz: Drückerei Wörrlein 1992, 
s. 19-21. 

Arkadiusz Baron



Rady babuni

Dobiegła końca nasza zabawa pod hasłem 
„Wytnij i zachowaj”, zorganizowana przez redakcję 
naszego miesięcznika. Przypominamy, że każdy 
numer gazety Krajobrazy Zawadzkiego wydany w 
2011 roku zawierał kupon konkursowy. Zebranie 
wszystkich 11 kuponów i dostarczenie ich do biura 
304, bądź przesłanie ich listownie na adres Urzędu 
Miejskiego z dopiskiem Konkurs „Wytnij i zachowaj”, 
daje szansą na wylosowanie głównej nagrody. Na 
kupony czekamy do dnia 20 stycznia br. Serdecznie 
zapraszamy do udziału w zabawie wszystkich 
w ie rnych  czy te ln i ków i  zapraszamy do  
kolekcjonowania kuponów w 2012 roku.

Finał konkursu wytnij i zachowaj 
Zapach ryby na naczyniach
Woń ryby zniknie z naczyń w których były 
przyrządzane po przetarciu ich skórką cytryny.

Pryskający olej
Aby rozgrzany tłuszcz nie pryskał z patelni, posyp go 
szczyptą soli.

Zabarwione dłonie
Zabarwione ręce podczas obierania warzyw znowu 
odzyskają swój naturalny kolor po wyczyszczeniu ich 
plasterkiem cytryny.

Świece palą się jaśniej i wolniej się stapiają, jeśli 
naokoło knota podsypiemy trochę soli.

Wyschnięte rodzynki

Wyschnięte rodzynki znów staną się miękkie, gdy 
włożysz je na pół godziny do soku z cytryny.

Białe pieczarki 
jeśli umyte i pokrojone pieczarki skropisz sokiem z 
cytryny, nie będą ciemniały.

Śledzie solone 
stracą smak solanki, gdy wymoczymy je w mleku 
zamiast w wodzie.

Sok z kiszonej 
kapusty pomaga na tzw. Kaca.

Smażona ryba 
będzie lepiej smakowala, jesli do panierowania 
dodamy tartego żółtego sera.

Kiedy Gody mróz zaczyna, na Wielkanoc 
chlapanina.

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

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

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

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

Bożonarodzeniowe przysłowia 

Rozwiązanie sudoku
Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązanych 
zagadek sudoku nagrodę za prawidłowe rozwiązanie 
otrzymuje Aniela Kieryś z Kielczy. Prosimy zgłosić się 
po odbiór nagrody w Redakcji Krajobrazów 
Zawadzkiego, Urząd Miejski w Zawadzkiem, pokój 
304. Gratulujemy.

“Kiedyś święta Bożego Narodzenia zaczynały się dopiero w Wigilię”  
“odkurzone” wspomnienia śp. pani Marii Dropały z Żędowic

Kiedyś święta Bożego Narodzenia zaczynały się 
dopiero w Wigi l ię .  Poprzedzał  je  okres 
wstrzemięźliwości, zwłaszcza od jedzenia do syta. 
Nie wolno było urządzać zabaw i wesel. Był to czas 
powagi i umiaru we wszystkim. Na święta nie 
czekano oczywiście bezczynnie. Gospodynie robiły 
gruntowe porządki w domach i w obejściu. 
Szczególna atmosfera panowała w Wigilię. W dniu 
tym obowiązywał tradycyjny post ścisły jakościowy i 
ilościowy. Centralnym punktem była uroczysta 
kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po 
pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki. W samą 
Wigilię gospodynie przygotowywały tylko posiłki na 
wieczerzę. Wszelki inne czynności w kuchni czy 
gospodarstwie musiały być wykonano już prędzej. 
Nie wolno było nawet mielić maku, czy przykładowo 
pastować butów. Przygotowywanie wieczerzy było 
bardzo pracochłonne, gdyż nie mogło zabraknąć 
tradycyjnych potraw, które z dawien dawna były 
podawane na Śląsku. Były to makówki, mołczka, 
siemieniotka, kompot z bakaliami, kartofle, kapusta z 
suszonymi grzybami i oczywiście ryba. W czasie 
kiedy gospodyni przyrządzała te smakołyki, ojciec 
wraz z dziećmi miał za zadanie udekorować choinkę, 
bez której nie byłoby Bożego Narodzenia. Ozdoby 
przygotowywała cała rodzina, z bibułki, siana, 
pierników i owoców. Bardzo ważne podczas 
wieczerzy było nakrycie stołu. Stół był nakryty białym 
obrusem. Pod stołem znajdowała się słoma i siano, 
którymi po kolacji wigilijnej obwiązywano pnie drzew, 

aby zapobiec „zarazie”. Obowiązkowo na stole 
musiały znaleźć się świeczka, pieniądze, sól, masło i 
chleb. Ich obecność na stole gwarantowała dostatek i 
szczęście. Na stole przygotowywaliśmy dodatkowe 
nakrycie, przeznaczone dla zbłąkanego wędrowca. 
Pusty talerz symbolizował także wyraz pamięci o 
bliskich, którzy odeszli. Wszyscy z niecierpliwością 
oczekiwali Dzieciątka, które po kolacji przynosiło 
prezenty. Kiedyś było to niewielkie upominki. 
Pamiętam Mikołaje z piernika, i powiem szczerze, że 
kiedyś choć było biedniej, atmosfera była bardziej 
świąteczna, a ludzie byli bardziej szczęśliwi. Nie 
wyobrażam sobie Wigilii bez śpiewania kolęd. 
Kolędowaliśmy aż do Pasterki, każdy śpiewał jak 
mógł najlepiej. A Pasterka, na którą odświętnie 
ubrani, udawaliśmy się cała rodziną, była 
kulminacyjnym punktem Bożego Narodzenia. 
Dawniej Wigilia Bożego Narodzenia uważana była za 
dzień, którego przebieg miał decydować o całym 
roku. Należało zatem przeżyć go w zgodzie, spokoju i 
okazywać sobie największą życzliwość. Z Wigilią 
związanych było wiele przesądów. Przykładowo nie 
można było kosztować ani podjadać potraw przed 
Wigilią, bo groziło to problemami ze skórą tzw. 
strupami, prawdopodobnie zwierzęta mówiły ludzkim 
głosem, dlatego zanosiliśmy im po wieczerzy resztki 
jedzenia, resztki konopii wykorzystywanych do 
przygotowania siminiotki, wytypowało się na ogród, 
aby myszy i inne pasożyty nie niszczyły upraw.

Świąteczne rozmaitości

Składniki
1 1/2 szklanki mąki,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1/4 łyżeczki sody oczyszczonej,1/4 łyżeczki soli,
115g niesolonego, miękkiego masła,
1 szklanka cukru,
3 łyżki startej skórki z pomarańczy,
2 duże jajka,
1/2 szklanki maślanki,
2 łyżki soku pomarańczowego,
--Polewa:--
115g niesolonego masła,
1 1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,
2 łyżki mleka,
3 szklanki cukru pudru, przesianego,
szczypta soli.

Przygotowanie:
Nastaw piekarnik na 180 
stopni Celsjusza. W średniej 
misce zmieszaj mąkę, proszek 
d o  p i e c z e n i a ,  s o d ę  
oczyszczoną i sól. W dużej 
misce rozbij mikserem masło 
na gładką masę. Dodaj cukier i 
skórkę pomarańczy. Ponownie 

zmiksuj składniki. Dodaj jajka - jedno naraz. Dobrze 
ubijaj. Dodaj połowę wymieszanej mąki. Ubij. 
Następnie dodaj maślankę i sok z pomarańczy. 
Wymieszaj. Następnie dodaj resztę mąki. Zmieszaj 
składniki. Wkładaj ciasto do foremek na babeczki. 
Włóż do piekarnika i piecz przez około 20-25 minut 
lub do momentu, aż babeczki się zarumienią (możesz 
też sprawdzić wykałaczką, czy ciasto jest gotowe). 
Wyjmij babeczki i pozostaw do wystygnięcia. Zrób 
polewę. Ubij masło, wanilię i mleko mikserem. 
Stopniowo dodawaj cukier i ubijaj na średnich 
obrotach miksera. Jak już dodasz całość cukru włącz 
wysokie obroty i ubijaj energicznie przez około pięć 
minut. Nałóż polewę na zimne babeczki. Serwuj. 
Możesz udekorować babeczki w dowolny sposób.

Świąteczne ciasteczka

Kącik Kucharski

Oczywiście, że tak, ale, mimo iż jest tak 
popularny, to jednak niewiele o nim wiemy. Żył na 
przełomie III i IV wieku. Był biskupem Miry, małego 
portowego miasta w Azji Mniejszej. Po mieście tym 
nie ma obecnie już śladu. Mikołaj pochodził z 
zamożnej rodziny kupieckiej. Dość wcześnie stracił 
rodziców. Gdy miał kilkanaście lat, wstąpił do 
chrześcijańskiego seminarium duchownego. Swój 
majątek przez dłuższy czas rozdawał anonimowo 
najbiedniejszym mieszkańcom Miry. Z tego okresu 
pochodzi najwięcej legend o nim. Nocami 
niepostrzeżenie podkładał pieniądze osobom 
najbardziej potrzebującym oraz sprawiał prezenty 
dzieciom. O ileż bogatsza w treści jest ta postać, niż 
sylwetka krasnala przynoszącego dzieciom 
czekoladki i ciasteczka. 

Czy Święty Mikołaj istniał naprawdę? 

Z powodu zakończenia okresu rozliczeniowego 
kasa Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w dniu 29 
grudnia br. czynna będzie do godziny 12.00, 
natoimiast w dniu 30 grudnia br. kasa będzie 
nieczynna.

Kasa czynna krócej
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