


Sesja Rady Miejskiej

BURMISTRZ INFORMUJE

W dniu 30 sierpnia br. odbyła się XXIII sesja Rady 
Miejskiej. Porządek sesji obejmował między innymi 
przyjęcie następujących uchwał:
- w sprawie zmiany budżetu gminy  decyzjami 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została 
zwiększona dotacja celowa na realizację programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (kwota 
23.500 zł), oraz na  pomoc finansową realizowaną na 
podstawie rządowego programu wspierania 
niektórych osób pobierających świadczenia 
pielęgnacyjne (kwota 600 zł);
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Zawadzkiego  skarga została złożona 
przez mieszkańców ulicy Powstańców Śl.                        
w Żędowicach i była przedmiotem dwuczęściowego 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Zasadność skargi 
została dokładnie zbadana i Komisja Rewizyjna nie 
znalazła żadnych przesłanek do stwierdzenia, iż 
doszło do zaniedbań lub nienależytego wykonania 
zadań przez Burmistrza Zawadzkiego. Na sesji radni 
jednogłośnie stwierdzili, iż skarga jest bezzasadna;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości, której wartość przekracza              
200.000 zł  do sprzedania w drodze przetargu  
przeznaczone są działki leżące u zbiegu ulic Opolska 
i Strzelecka (naprzeciwko cmentarza). Wartość tych 
nieruchomości przekracza kwotę 200 tys. zł,                    
w związku z czym na ich sprzedaż wymaga jest 
zgoda Rady Miejskiej. W przeprowadzonym 
głosowaniu radni opowiedzieli się za sprzedażą tych 
nieruchomości;

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu  uchwała 
dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 
w Zawadzkiem i stanowi teren zbudowany obiektem 
kinoteatru wraz z obszarem rekreacyjno-
wypoczynkowym. Uwzględniając fakt, iż Gminny 
Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem jest 
jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  
ustawy o finansach publicznych, finansowaną                
w całości z budżetu gminy zasadnym było udzielenie 
99% bonifikaty.
- w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej  statut dostosowany do obecnych realiów 
prawnych;
- w sprawie przekazania skargi wg właściwości  
uchwałą została przekazana Radzie Nadzorczej ZGK 
ZAW-KOM do rozpatrzenia według właściwości 
skarga mieszkańca Zawadzkiego na działalność 
Prezesa ZGK ZAW-KOM;
- w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na okręgi 
wyborcze, określenie ich granic i numerów oraz liczby 
wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym  
na podstawie przepisów Kodeksu Wyborczego Rada 
Miejska była zobowiązana do podziału gminy na 
jednomandatowe okręgi wyborcze, co oznacza iż na 
terenie Gminy Zawadzkie zostało utworzonych 15 
jednomandatowych okręgów wyborczych. Przy 
ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze 
uwzględniono  liczbę mieszkańców ujętych w stałym 
rejestrze wyborców wg stanu na koniec II kwartału br. 
Liczba mieszkańców gminy  wynosiła  11.892, w tym 

Zawadzkie  7.594, Żędowice  2.359, Kielcza  1.939. 
Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz 
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala 
na wniosek Burmistrza Rada Miejska według 
jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez 
podzielenie liczby mieszkańców gminy wybieranych 
do danej rady. Norma przedstawicielska dla Gminy 
Zawadzkie wynosi 792,80;
- w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  
dokonując podziału na obwody głosowania przyjęto 
zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi 
granicami całe okręgi wyborcze, natomiast kierując 
się zakresem obowiązków ciążących na komisji 
o b w o d o w e j ,  z w ł a s z c z a  z w i ą z a n y c h                                   
z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem 
wyników głosowania w obwodzie w związku                      
z wyborami samorządowymi, ustalono, że w skład 
stałego obwodu głosowania wejść mogą 
maksymalnie 3 okręgi wyborcze. Gminę podzielono 
więc na 6 obwodów wyborczych, siedziby których 
będą mieścić się w Kinoteatrze, Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Przedszkolu Publicznym z Oddziałem 
I n t e g r a c y j n y m ,  P u b l i c z n y m  G i m n a z j u m                           
w Zawadzkiem oraz Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Żędowicach i Zabytkowej Chacie w Kielczy. 
Następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 
24 września 2012 r., a głównym jej tematem będzie 
przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2012 r.   

Uwaga przedsiębiorcy
Osoby fizyczne i osoby prawne, które 

prowadzą działalność gospodarczą w zakresie 
sprzedaży artykułów szkolnych tj. podręczników 
szkolnych, wyposażenia szkolnego, plecaków 
szkolnych, stroju sportowego, obuwia sportowego 
i  innych mający edukacyjny charakter 
informujemy, iż od 15 września br będą 
przyznawane uczniom stypendia szkolne na rok 
szkolny 2012/2013.  Dla ułatwienia rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 
(które są beneficjentami niniejszych świadczeń) 
dokonywanie zakupów edukacyjnych,  stypendia 
szkolne będzie można zrealizować w obrocie 
bezgotówkowym. Firma, która zajmuje się 

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada 
na gminy obowiązek utworzenia nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. Nowy system 
wchodzi w życie 1 lipca 2013 roku i nakłada na gminy 
władztwo nad odpadami komunalnymi wytworzonymi 
na ich terenie.
Utworzenie nowego systemu wiąże się z wieloma 
działaniami organizacyjnymi tj. począwszy od 
stworzenia podstaw systemu poprzez odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
ich zagospodarowanie (odzysk, recykling, 
przetworzenie odpadów zmieszanych, składowanie), 
po osiągnięcie wymaganych przepisami unijnymi                
i krajowymi poziomów odzysku surowców oraz 
ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych 
deponowanych na składowisku.
Istniejący dotychczasowy system tj. zawieranie 
indywidualnych umów z firmami na odbiór odpadów 
komunalnych z dniem 1 lipca 2013 r. przestaje 
obowiązywać.

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Zawadzkie
W nowym systemie właściciel nieruchomości wnosi 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
do budżetu gminy, która jest zobowiązana, poprzez 
firmę wyłonioną w przetargu, odebrać odpady 
komunalne z nieruchomości.
Zorganizowanie nowego systemu wiąże się                     
z określeniem przez radę gminy w drodze uchwały:
- metody naliczania opłaty,
- stawkę opłaty,
- terminu, częstotliwości, trybu uiszczenia opłaty,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów,
- regulaminu utrzymania czystości i porządku                   
w gminie.
Określone w ustawie metody za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi są następujące:
1. Według liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość.
2. Według ilości zużytej wody z danej nieruchomości.
3. Według powierzchni lokalu mieszkalnego.
4. Od gospodarstwa domowego.
Do wyboru pozostaje tylko jedna z metod.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn stawki opłaty oraz wybranej metody.

Reasumując, zwracamy się do Państwa                       
o zgłaszanie wszelkich uwag,  pytań i sugestii 
dotyczących systemu gospodarki odpadami.  
Chcemy poznać Państwa opinię - jaka metoda, 
Państwa zdaniem, powinna być zastosowana do 
naliczenia opłaty. Otrzymane od Państwa 
informacje pozwolą na wybór najbardziej 
optymalnej formy  naliczania opłat. Pytania                   
i uwagi należy zgłaszać w tut. Urzędzie Miejskim, 
osobiście w pokoju nr 103, telefonicznie pod nr 
tel. 77 46 23 118 lub droga elektroniczną na adres 
inwestycje@zawadzkie.pl. Osoba do kontaktu 
Teresa Siejek.

Tak dawniej jak i dziś Dożynki są ważne 
dla wszystkich, bo przypominają że to 
właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika 
codziennie trafia na stoły w naszych domach 
polski chleb.

Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. 
Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to 
przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe, a 
praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji 
ludzkiej, nikt i nic tego nie przekreśli.
W imieniu Władz Samorządowych Gminy 
Zawadzkie składam serdeczne podziękowania za 
pomoc przy organizacji tegorocznych Dożynek 
Gminnych Kielcza 2012. Dziękuję sołtysowi wsi 
Kielcza Janowi Czanguleitowi, członkom Rady 
Sołeckiej Kielcza, paniom z Przyparafialnego Koła 
Caritas w Kielczy, osobą przygotowującym koronę 
dożynkową oraz wszystkim, którzy zaangażowali 
się w organziaję tegorocznych dożynek. 
Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję 
tegorocznym sponsorom: Firmie EnergoSilesia, 
F i r m i e  Te c h o d r e w  P o l s k a ,  B a n k o w i  
Spółdzielczemu w Zawadzkiem, Księgarni                   
p. Zientek, Firmie Zaw-Kom oraz Ogrodnictwu             
p. Sikorów.
Wszelkie bezinteresowne podejmowane przez 
Państwa działania to cenny wkład w kształtowanie 
oblicza naszej gminy.

Burmistrz Zawadzkiego
Mieczysław Orgacki

Podziękowanie
sprzedażą szeroko rozumianego wyposażenia 
szkolnego może podjąć współpracę z Gminą 
Zawadzkie w zakresie realizacji przyznanych 
stypendiów szkolnych w formie bezgotówkowej. 
W tym celu należy złożyć wniosek o dopisanie do 
listy sklepów realizujących stypendia szkolne                 
w formie bezgotówkowej w roku szkolnym 
2012/2013. Lista będzie uaktualniana na bieżąco 
w  m i a r ę  n a p ł y w u  w n i o s k ó w  f i r m  
zainteresowanych taką formą współpracy. 
Bliższych informacji w przedmiotowej sprawie 
udziela p. A. Kurowska, Urząd Miejski                         
w Zawadzkiem tel. 77 46 23 122. 



Gratulacje dla Nadleśnictwa
29 sierpnia 2012 r. na Zamku Królewskim w 

Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród XVI Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Modernizacja Roku 2011”. W konkursie 
wzięło udział  Nadleśnictwo Zawadzkie, które 
zgłosiło do konkursu modernizację Letniej Leśnej 
Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie                 
i znalazło się w ścisłej 
c z o ł ó w c e  f i n a l i s t ó w.  
Nagrody wręczali Olgierd 
Dziekońsk i  Sekretarz  
S t a n u  w  K a n c e l a r i i  
Premiera , który odczytał 
L i s t  B r o n i s ł a w a  
K o m o r o w s k i e g o  
P r e z y d e n t a  
Rzeczypospolitej Polskiej 
s k i e r o w a n y  d o  
Uczestników Konkursu 
"Modernizacja Roku 2011". 
S w o j ą  o b e c n o ś c i ą  
uroczystość uświetni l i  
również: Piotr Żuchowski 
S e k r e t a r z  S t a n u                        
w Ministerstwie Kultury                
i Dziedzictwa Narodowego- 
Generalny Konserwator 
Z a b y t k ó w ,  R o m a n  
Jaworski Zastępca 

We wcześniejszych wydaniach Krajobrazów 
Zawadzkiego informowaliśmy, o sukcesach NATALII 
MACHELSKIEJ w IV Przeglądzie Twórczości 
Artystycznej „Młode Opole” – 4 edycja gdzie zajęła                
I miejsce w kategorii szkół podstawowych. Jest nam 
niezwykle miło poinformować, że wykonanie Natalii 
"Nie wierz mi, nie ufaj mi" zostało docenione przez 
p r e s t i ż o w y  p o r t a l  O n l y C o v e r s  
(http://onlycovers.wordpress.com). Na ich stronie 
umieszczane są najlepsze covery z całego świata. 
Natalia jest 8 osobą z Polski, która dostąpiła tego 
wyróżnienia i pierwszą, która śpiewa w języku 
polskim. Ten sensacyjny wyjątek pokazuje, że 
pomimo bariery językowej doceniono niezwykły 
talent Natalii i już w tak młodym wieku przyczynia się 
do promocji polskiej muzyki na świecie znacznie 
skuteczniej niż niejeden polski wykonawca. Tym 
bardziej trzeba docenić ten fakt, że wykonywany 
utwór ma ponad 30 lat. Natalia nagrała również dwie 
piosenki w studio w Opolu. Jej nagrania są dostępne 
na YOU TUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=w3V0mo5IQ6U&f
eature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=N1bjS_D6Lh8&fe
ature=context-chv
Gratulujemy i życzymy Natalii oraz jej mamie, która 
jest jej opiekunem i „menadżerem” dalszych 
sukcesów.

Wokalny talent

Są dzieła ludzkie i miejsca, które z biegiem czasu 
nabierają znaczenia, symbolu. Niewątpliwie takim 
miejscem jest dla Opolszczyzny wieś Kielcza i                    

IX Festiwal Gaude Mater Polonia

Przez minione 20 lat - od czasu powstania TSKN 
na Śląsku Opolskim - koło DFK Zawadzkie miało 
swoje lokum w prywatnym budynku przy ul. Chopina, 
który wówczas został wyremontowany dzięki 
finansowemu wsparciu zarządu głównego TSKN.            
W związku z wypowiedzeniem umowy przez 
wydzierżawiającego zawadczańcy Niemcy musieli 
szukać nowych pomieszczeń, pozwalających na 
rozwijanie działalności i kultywowania tradycji swoich 
ojców - Nie było łatwo znaleźć takie pomieszczenia, 
do których chętnie by zaglądali członkowie DFK.             
Z pomocą przyszedł nam Burmistrz Zawadzkiego, 
który udostępni nam 
p o m i e s z c z e n i a  w   
b u d y n k u  p o  b y ł y m  
przedszkolu nr 4. Zarząd 
Główny TSKN przekazał 
nam kwotę niezbędną do 
w y r e m o n t o w a n i a                     
2 pomieszczeń. Chcę 
podkreślić, że wszystkie  
p r a c e  w y k o n a l i  
członkowie naszego koła. 
W  n o w e j  s i e d z i b i e  
znajdzie się miejsce dla 
wszystkich chętnych, by 
się spotkać i działać na 
r z e c z  n a s z e g o  
w i e l o k u l t u r o w e g o  
środowiska - dodaje Jan 
Stanek, przewodniczący 
koła DFK Zawadzkie                
i  n o w o  w y b r a n y  
przewodniczący Zarządu 

Nowa siedziba DFK

Zmiana  godzin urzędowania
Urzędu Stanu Cywilnego w Zawadzkiem

poniedziałek 12.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 11.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

Segreguj śmieci
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

segregacja odpadów jest obowiązkowa, ale to przede 
wszystkim powinno być nasze świadome działanie 
na rzecz ochrony środowiska.

Poniżej podajemy harmonogram  selektywnej 
zbiórki odpadów  komunalnych 

Zbiórka odpadów

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

30 października
27 listopada
31 grudnia

Termin

29 stycznia

Gminnego. Radość zarządu DFK będzie wtedy 
dopiero pełna, kiedy ten nowy lokal będzie 
wypełniony i to nie raz w tygodniu, ale częściej, 
najlepiej przez cały okrągły rok. W nowej siedzibie 
odbyło się już spotkanie nowo wybranego Zarządu 
Gminnego TSKN Zawadzkie z Burmistrzem 
Z a w a d z k i e g o  M i e c z y s ł a w e m  O r g a c k i m ,  
przewodniczącym Zarządu Głównego TSKN 
Norbertem Rasch i przedstawicielami Zarządu 
Powiatowego TSKN w Strzelcach Opolskich 
Helmutem Paździorem i Manfredem Ullmanem,  na 
którym omówiono warunki dalszej współpracy. 

organizowany od dziewięciu lat Festiwal 
Gaude Mater Polonia-Wincenty z Kielczy in 
memoriam. Jest niezwykle cenną i twórczą 

inicjatywą upamiętniającą 
wybitnego średniowiecznego 
kronikarza i muzykologa oraz 
jego dzieła. Wzorem minionych 
lat organizatorzy przygotowali 
ucztę dla melomanów. Festiwal 
rozpoczął się 9 września  
koncertem inauguracyjnym                 
w kościele pw. św. Bartłomieja 
Ap. w Kielczy. Męski  kwartet 
wokalny TRIPLUM odśpiewał 
na początek hymn Gaude, 
Mater Polonia oraz wykonał 
utwory Krzysztofa Borka, 
Mikołaja Gomółki, Cypriana 
Bazylika i  wielu anonimowych 
autorów. Już 15 września odbył się drugi 
koncer na terenie naszej gminy. W 
kościele pw. Najświętszego Serca Pana 

nagrodę odbiera Nadleśniczy Zdzisław Siewiera

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 
Ziemski Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego.  Teresa Hernik dyrektor Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 
dr Janusz Rymsza Dyrektor Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów, Rudolf Borusiewicz Sekretarz 
Generalny Związku Powiatów Polskich.

Paweł 

Jezusa w Zawadzkiem wystąpili śpiewacy operowi 
Męskiego Zespołu Wokalnego Calvi Cantores w pięknej 
interpretacji muzyki sakralnej epoki renesansu, 
klasycyzmu i romantyzmu.



Wakacje 2012 z OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem
07-10 lipiec – ZAKOPANE – TATRY

Wyprawy w Tarty OZ/PTTK w Zawadzkiem 
organizuje niemal od początku swojej działalności 
(1965 r.). W programie przewidziane są wyprawy             
o różnym stopniu trudności, dla osób mniej i bardziej 
zaawansowanych w górskich wędrówkach. 
Tegoroczne szlaki wiodły uczestników wycieczki              
w Tatry Zachodnie.  Wędrowal i  z Dol iny 
Chochołowskiej na Grzesia (1653 m.n.p.m.), 
Rakonia (1879 m), Wołowiec (2064 m) Szlakiem 
Papieskim na Trzydniowiański Wierch (1758 m), 
Kończysty Wierch (2002 m) i najwyższe wzniesienie 
tej części naszych Tatr – Starorobociański Wierch 
(2176 m). Inna grupa ruszyła w Tatry Wysokie 
zdobywając Świnicę (2300 m), pozostali wędrowali           
z przewodnikiem do Kuźnic i dalej do Klasztoru św. 
Brata Alberta, Kalatówek i Schroniska na Hali 
Kondratowej. Był czas na zwiedzanie ciekawych 
obiektów Zakopanego: Sanktuarium MB Fatimskiej 
na Krzeptówkach, starego Cmentarza na Pęskowym 
Brzysku, Muzeum Tatrzańskiego i przyrodniczego 
TPN, Galerii W. Hasiora, zespołu skoczni 
narciarskich z Wielką Krokwią i wiele innych 
ciekawych obiektów. Skorzystano tradycyjnie                 
z gościny DW „Bristol”.

14 lipiec – II ETAP IV RAJDU RODODENDRONA – spływ kajakowy

Popularyzacja turystyki kajakowej na  
Małej Panwi była głównym celem II etapu 
IV Rajdu Rododendrona. W tym roku start 
nastąpił przy mostku przez rzekę                     
w okolicach Zameczku Myśliwskiego                
w Kątach (DPS w Zawadzkiem). Ok. 40 
kajakarzy spłynęło nurtami Małej Panwi do 
przystani „Fosowskie” w Kolonowskiem. 
Gospodarze „Dzikiej Chaty” przyjęli 
naszych „wilków morskich” na swojej 
przystani (okolice śluzy w Kolonowskiem) 
kołaczem i kawą, sprawiając miłą 
niespodziankę – dziękujemy. Na mecie              
w Kolonowskiem czekało już ognisko                 
z turystycznym posiłkiem i napojami. Z rąk 
Prezesa OZ/PTTK każda załoga otrzymała 
okolicznościowy znaczek i Dyplom 
Uczestnictwa w Rajdzie. Pogoda mimo 
nieciekawych prognoz dopisała, co było 
dodatkowym miłym akcentem imprezy.

28 lipiec – IV wyprawa SZLAKIEM STAWÓW DOLINY MAŁEJ PANWI

Komis ja  Turys tyk i  Ko larsk ie j  
OZ/PTTK w Zawadzk iem,  przy  
współpracy Nadleśnictwem Zawadzkie 
zorganizowała dla grupy rowerzystów już 
czwartą wyprawę wśród stawów DMP. 
Tym razem, korzystając z sugestii 
leśników, postanowiono wytyczyć trasę 
wzdłuż Stawów Pluderskich. Cel: 
d o k o n a n i e  „ w i z j i  l o k a l n e j ”  
odremontowanych na stawach przez 
N a d l e ś n i c t w o  u r z ą d z e ń  
hydrotechnicznych. Wizytacja wypadła 
bardzo pomyślnie, skorzystano także           
z „poczęstunku” przygotowanego na 
jednym z pól biwakowych. 

4 sierpnia – wyprawa na BABIĄ GÓRĘ
Pierwsza od dłuższego czasu wyprawa, która nie 

odbyła się (brak wystarczającej liczby chętnych. 
Szkoda, bo „Królowa Beskidów”  to bardzo 
malowniczy szczyt i wbrew obiegowych opiniom – nie 
taki straszny.

15-19 sierpień – PRZEMYŚL – LWÓW (Ukraina)

Wycieczka do Przemyśla i jego okolic oraz Lwowa 
okazała się tegorocznym hitem. 42 jej uczestników 
było zachwyconych zabudową  Przemyśla, 
zabytkami Jarosławia, zamkami w Krasiczynie                 
i  Łańcucie, obiektami sakralnymi Kalwarii 
Pacławskiej. A Lwów – to miasto należy samemu 
zobaczyć – zapraszamy. Na szlak turystyczno-
wycieczkowy  grupa 41 osób wyruszyła autokarem w 
środę o godz. 5 rano. Mimo wczesnej pory wszystkim 
uczestnikom dobry humor dopisywał. I tak spokojnie 
dotarliśmy do Jarosławia – pierwsze miasto, które 
stanęło na naszym szlaku. Półtoragodzinny spacer 
po mieście ukazał nam piękno i historię, mieszankę 
religii i kultur. Miasto jest porównywane do Rzymu bo 
też jest położone na 7 wzgórzach. Następnego dnia 
wyruszyliśmy do Lwowa. W Lwowie czekał na nas 
przewodnik, który od razu rozpoczął gawędę                   
o Lwowie z czasów kiedy miasto było w Galicji, czy w  
zaborze austrowęgierskim. W kilku słowach nie jest 
człowiek wstanie opisać piękno tego miasta, wielu 
zabytków sakralnych, kulturalnych czy budownictwa. 
Każda kamienica na starym mieście posiada swoją 
historię. Dziękujemy naszemu przewodnikowi Panu 

Jakubowi, który swoją niesamowita wiedzą 
zainteresował każdego. Dodatkiem do wszystkiego 
było to że opowiadał nam wszystko gwarą lwowską 
znaną nam tylko ze starych filmów. W drodze 
powrotnej na granicy staliśmy trochę dłużej bo                 
2 godziny, ale każdy z nas miał dobry humor                       
i  cierpliwie czekał na kolejne kontrole. W sobotę 
zwiedzaliśmy okolice Przemyśla tj. Zamek w 
Krasiczynie, pozostałości Twierdzy Przemyśl – Fort 
Werner, Arboretum w Bolestraszycach oraz Kalwarię 
Pacławską – miejsce wielu pielgrzymek. Wszystko co 
piękne i wspaniałe szybko się kończy i tak dotarliśmy 
do niedzieli, do naszego powrotu do Zawadzkiego. 
Warto było odwiedzić wschodnie rejony naszego 
kraju, gdzie wiele dróg, miast zostało wybudowane 
lub odnowione ze środków UE, może tam kiedyś 
wrócimy. Chcielibyśmy podziękować Biurowi PTTK          
z Przemyśla za fachową obsługę i organizację 
naszego pobytu na kresach Polski, Zarządowi 
Oddziału PTTK Huta Andrzej za rezerwacje 
noclegów w europejskim stylu (Hotel Europejski w 
Przemyślu godny polecenia na nocleg) oraz kierowcy 
Panu Łukaszowi za bezpieczną i spokojną podróż.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem
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OSP Zawadzkie

Czy cystersi już w XII wieku śnili o rowerach? Tego 
nie wiemy. Tak czy inaczej, rower, z uwagi na swój 
ekologiczny charakter i geniusz „przeniesienia 
napędu”, na pewno spodobałby się oszczędnym i 
pracowitym mnichom. Na takich też pojazdach                 
21 sierpnia br. do Zawadzkiego zawitali „jemielniccy 
cystersi”, którzy promowali walory 
turystyczne Gminy Jemielnica, a 
przede wszystkim szlak cysterski. 
Od wiosny w Jemielnicy działa 
punkt turystyczny. Można w nim 
zamówić  przewodnika ,  by  
oprowadził po świątyni i klasztorze 
cystersów. Obok zabytkowych 
zabudowań gmina wybudowała 
parkingi, toalety i oznakowała 
teren w taki sposób, by wszędzie 
można było trafić bez problemów. 
To inicjatywa nie tylko urzędu, ale 
przede wszystkim mieszkańców 
Jemielnicy. Zgłaszając wycieczkę 

Cystersi na rowerach

Po raz kolejny mieszkańcy Żędowic i nie tylko 
spotkali się na placu za mostem na Małej Panwi aby 
razem biesiadować „po śląsku.”  Piękna słoneczna 
pogoda dodatkowo zachęcała wszystkich do 
wspólnego spędzenia wolnego czasu. W drodze na 
plac rekreacyjny, wielu zatrzymywało się na chwile 
przy stawie aby zobaczyć pokazy modeli pływających 
z Klubu Modelarskiego Zawadzkie. Dzięki 
zaangażowaniu  Sołtysa Pana Jerzego Stasz, Rady 
Sołeckiej, Koła DFK Żędowice, Grupy Odnowy Wsi 
oraz wsparciu finansowemu ze strony GOSiT 
Zawadzkie udało się przygotować bogaty program,  
w którym każdy znalazł coś dla siebie. Dla 
najmłodszych czekały gry i zabawy z nagrodami oraz 
inne atrakcje. Niezawodni strażacy z OSP 
zaprezentowali nam swoje umiejętności ratowniczo-
gaśnicze, a nadto oferowali przejażdżki wozem 
strażackim, które jak zawsze cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem. Do biesiady w śląskim humorze 
zapraszał wszystkich zespół Piekarskie Trio, który 
wspaniale rozbawił przybyłych gości. Uśmiechom              
i oklaskom nie było końca. W namiotach                             
z gastronomią nie brakowało ciasta i kawy, kiełbasek 
z grilla oraz miejscowego specjału – placków 
ziemniaczanych. Po zmroku rozpoczęła się disco 
zabawa z udziałem DJ Giorgio, trwająca do późnych 
godzin nocnych, a na parkiecie trudno było szukać 
pustego miejsca. Miejmy nadzieje, iż tradycja 
śląskiego festyny będzie nadal się rozwijała stając się 
impulsem do jeszcze większej aktywności 
społeczności lokalnej. 

Festyn Śląski w Żędowicach 

W dniach 10 września 2012 do                       
30 listopada 2012 Stowarzyszenie 
„Bariery” realizuje zadanie ze 
środków FIO dotyczące promocji 

twórczości Zofii Czechowej, poetki i pisarki, 
kultywatorki tradycji śląska opolskiego, rodowitej 
Zawadzczanki, tworzącej w gwarze śląska 
opolskiego. Zadanie realizowane jest poprzez:
- konkursy plastyczne „Jej Portret”, „Modne Opolskie” 
ogłoszone w szkołach na terenie powiatu 
strzeleckiego,
-wydanie książki o twórczości Zofii Czechowej,
-spotkanie podsumowujące, połączone z prezentacją 
prac oraz krótkim przedstawieniem z „Wesela 
Śląskiego” autorstwa Zofii Czechowej.
Zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa 
telefonicznie pod nr 509255440 lub email: 
s.fusiarz@poczta.fm lub bariery@interia.eu                  
w terminie do 28 września br., a prace nadsyłać należy 
do 19 października br. na adres Stowarzyszenie 
„Bariery”45-712 Opole ul. Damrota 2A/E (oficyna). 
W imieniu stowarzyszenia zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców o udostępnienie pamiątek związanych 
z twórczością naszej poetki. Stowarzyszenie 
poszukuje także lokum w celu utworzenia izby 
pamięci.

Ważnym miejscem modlitwy jest 
nie tylko Kościół – tak budynek jak               
i ludzie – w nim spotykający się, ale 
także jak w przypadku Żędowic, 
również Kapłan, który tu był w latach 
1919 - 1922 roku, a 13 czerwca 1999 
roku został wyniesiony na ołtarze 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Wizerunek błogosławionego księdza 
Józefa Czempiela pierwszego 
wikariusza w Kościele Matki Boskiej 
B o l e s n e j  w  Ż ę d o w i c a c h  

umieszczony został obok wizerunku błogosławionego 
Jana Pawła II. Pozwala to wierzyć, że nasze modlitwy 
będą wysłuchane przez obydwóch błogosławionych. 
Mija 21 września 2012 roku: 119 rocznica urodzin, 70 
rocznica śmierci i 10 rocznica wyniesienia na ołtarze 
błogosławionego ks. Józefa Czempiela. Józef Czempiel 
urodził się 21 września 1883r. w Józefce, pozostającej 
obecnie w granicach administracyjnych Piekar Śląskich. 
Przyjął chrzest dnia 23 września 1883r. w piekarskiej 
bazylice przy chrzcielnicy, która obecnie znajduje się we 
wnęce prowadzącej do nawy bocznej z prawej strony 
prezbiterium. Tam też znajduje się tablica pamiątkowa 
poświęcona jego męczeńskiej śmierci, uroczyście 
odsłonięta 12 września 2011r. Ksiądz ukończył 
miejscową szkołę ludową, a następnie kształcił się                
w gimnazjum w Bytomiu. Po maturze rozpoczął studia na 
Teologicznym Uniwersytecie Wrocławskim. 22 czerwca 
1908 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała 
Georga Koppa. Swoją Mszę prymicyjną odprawił                 
w rodzinnej parafii przed cudownym obrazem Matki 
Bożej Piekarskiej dnia 25 czerwca 1908 r. Przez 
kolejnych 14 lat ksiądz Józef Czempiel pełnił posługę w 
różnych miejscowościach Śląska Górnego i Opolskiego. 
Pierwsze lata kapłańskie to Ruda Śląska – msze święte 
odprawiał w języku polskim i niemieckim. Kolejne parafie 
to Turze, Miedźna koło Pszczyny, Wiśnicze koło Toszka 
– tam pomagał księdzu S. Łebkowi, swojemu wujowi, a 
po jego śmierci kilka miesięcy administrował wiśnicką 
parafię. Następnie Dziećmarów i Żędowice. W 
Żędowicach przebywał od 26 stycznia 1919 roku do lipca 
1922 roku. Już wówczas dał się poznać jako wyczulony 
na problemy społeczne kapłan, otaczający szczególną 
troską rodziny dotknięte różnymi patologiami, w tym 
tragedią alkoholizmu. Jednocześnie dokładał on starań 
o pogłębienie życia sakramentalnego, zwłaszcza 
eucharystycznego, wśród powierzonych swej opiece 
wiernych. Te działania – obok odważnego włączania 
wiernych świeckich w życie Kościoła i otwarcia na nowe 
m e t o d y  p r a c y  d u s z p a s t e r s k i e j  -  b y ł y  
charakterystycznymi motywami całej kapłańskiej drogi 
księdza Czempiela. W okresie polsko – niemieckich 
zmagań o przynależność państwową Górnego Śląska 
ksiądz Józef Czempiel należał do orędowników 
przyłączenia tej ziemi do odradzającej się 
Rzeczypospolitej. Z jego inspiracji i przy jego aktywnym 
udziale założono wówczas na obszarze plebiscytowym 
szereg organizacji społeczno – kulturalnych o polskim 
obliczu narodowościowym. Po ostatecznym ustaleniu 
granic ksiądz Czempiel skierowany został do Wielkich 
Hajduk (obecnie Chorzów Batory), gdzie objął 
stanowisko proboszcza parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. Funkcję tę pełnił aż do 13 
kwietnia 1940r., kiedy to został wywołany z konfesjonału 
i aresztowany przez funkcjonariuszy gestapo w ramach 
akcji zwalczania polskiej inteligencji.  Sposób w jaki 
ksiądz Czempiel kierował tą trudną, zamieszkałą 
głównie przez robotników wielkoprzemysłowych 

polskiego i niemieckiego pochodzenia parafią, zdobył 
uznanie wiernych i przełożonych. Hajducki proboszcz 
nigdy nie dzielił parafian na lepszych i gorszych według 
kryterium narodowości, czego wyrazem mogło być 
odprawianie specjalnych nabożeństw dla Niemców oraz 
redagowanie gazetki informacyjnej w dwóch językach. 
Czynił on także usilne starania na rzecz poprawy losu 
najuboższych, zwłaszcza w czasie wielkiego kryzysu 
gospodarczego (przełom lat 20. i 30. ubiegłego wieku), 
prowadził dużą kuchnie, wydającą 1000 porcji zup 
dziennie.  Aby usprawnić praktykę pastoralną, u schyłku 
okresu międzywojennego ksiądz Czempiel podjął trud 
budowy nowej świątyni (pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa) dla wiernych zamieszkujących 
północne rubieże parafii. Wiele czasu i wysiłku 
poświęcał ksiądz Czempiel także właściwej formacji 
kleryków i młodych wikarych, wśród których był 
późniejszy biskup ordynariusz koszalińsko – kołobrzeski 
Ignacy Jeż. Proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP               
w Hajdukach odgrywał ważną rolę w życiu diecezji. 
Szeroki rozgłos w kraju przyniosły mu jego inicjatywy 
zmierzające do zwalczenia plagi alkoholizmu. Jako 
ceniony ekspert w tej dziedzinie dzielił się swoją wiedzą 
publikując artykuły i wygłaszając odczyty. Zasiadał 
również we władzach kilku organizacji propagujących 
abstynencję. Za całokształt swej działalności został               
w 1932r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Ostanie 
dwa lata życia, spędzone w obozach w Dachau                      
i w Mauthausen – Gusen, przyniosły księdzu 
Czempielowi wiele cierpień. Nigdy nie utracił jednak 
chrześcijańskiej ufności w Boże miłosierdzie. Jak wynika 
z relacji świadków, chorzowski dziekan zachował 
pogodę ducha nawet w obliczu zbliżającej się śmierci.                 
W listach pisanych do siostry Marty przekazywał 
błogosławieństwo dla rodziny i bliskich mu zawsze 
parafian. Został zagazowany najprawdopodobniej                
w pierwszych dniach maja 1942 roku. Jego ciało zostało 
skremowane, a prochy rozsypane w nieznanym miejscu. 
Symboliczny grób księdza Józefa Czepiela znajduje się 
w grobowcu rodziny Czempiel na cmentarzu                           
w Piekarach Śląskich.
Ksiądz Józef Czempiel szczególnie poświęcił się pracy 
dla ruchu trzeźwościowego oraz duszpasterstwa 
m ł o d z i e ż y.  W  Ż ę d o w i c a c h  p e ł n i ł  f u n k c j ę  
przewodniczącego Gminnego Polskiego Komitetu 
Plebiscytowego (z wyboru parafian i mieszkańców 
Żędowic).  W Hajdukach  Ksiądz Czempiel rozszerzył 
działalność w walce z alkoholizmem na ruch trzeźwości, 
organizował kursy opieki nad alkoholikami. Zwrócił się 
do władz o zakaz sprzedaży alkoholu w pobliżu kościoła. 
Na władze oświatowe wywierał nacisk, ażeby w szkole 
znalazły się treści pokazujące zgubne skutki używania 
alkoholu. Z ambony i „Wiadomości Parafialnych” nie 
szczędził krytyki, walczył ze złymi przyzwyczajeniami 
swoich wiernych, piętnował oszustów i złodziei, 
przyzwyczajał wiernych do punktualności, protestował 
przeciw urządzaniu świniobicia w piątki. Pomagał 
parafianom z zalegalizowaniem związków małżeńskich, 
co tydzień odwiedzał chorych z Komunią Św., 
organizował Dni Chorego, wprowadził uroczyste 
obchodzenie wszystkich jubileuszy w parafii. W roku 
2011 ogłoszono błogosławionego ks. Czempiela 
kapłanem ”na nasze czasy”, a w  roku 2012 odbywają się 
uroczystości rocznicowe ku czci księdza Józefa 
Czempiela w miejscowościach w których żył i pracował. 

W dniu 23 września 2012 roku o godz. 11.00 odbędzie 
się Msza dziękczynna w Żędowicach w Kościele 
Matki Boskiej Bolesnej, a po nieszporach 
zaplanowano wykład o życiu błogosławionego.

Materiał powstały na podstawie opowiadania i materiałów przekazanych przez Danutę Kalinowską, córkę 
bratanka błogosławionego.

BŁ. KS. JÓZEF CZEMPIEL – kapłan naszych czasów

w punkcie, można zamówić 
uczestnika cysterski piernik, cysterskie talarki lub 
drobne upominki. Zachęcamy do odwiedzenia tych 
obiektów, które pozwolą przybliżyć bogactwo 
cysterskiego dziedzictwa.

również dla każdego 

“Pod Babskim Pantoflem Bracie…”
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Oskar za bramą więzienną…
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Siedlisko” w Zawadzkiem od 
początku istnienia nawiązuje i dąży w swych 
działaniach do idei integracji ze środowiskiem. Nasi 
podop ieczn i  t o  osoby  n iepe łnosprawne   
intelektualnie wyobcowane dosłownie ze 
środowiska, chociażby ze względu na usytuowanie              
z dala od najbliższego miasteczka Domu Pomocy 
Społecznej, w którym zamieszkują. Nieodparta chęć 

kontaktów ze zdrowymi rówieśnikami, ze 
społeczeństwem – jego życiem, radościami                        
i problemami jest tym bardziej uzasadniona. Z drugiej 
strony społeczeństwo nie zawsze rozumie i widzi 
potrzebę wspólnych działań i jednoczenia się                     
z osobami niepełnosprawnymi. Takie możliwości 
dawały nam m.in. projekty „Bez barier”  realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
oraz „AntyRamy” finansowanego z Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich. Pierwszy z nich 
stworzył podopiecznym stowarzyszenia 
okazję do poznania środowiska ludzi 
starszych – głównie emerytów, osób 
samotnych, często pozbawionych 
rodziny, z rzadkimi kontaktami z własnymi 
dz i ećm i  czy  wnukam i .  P ro j ek t  
zaowocował nowymi przyjaźniami, które 
dają się przełożyć na regularne kontakty, 
wzajemną pomoc i współpracę.  We 
wtorek 10 lipca 2012 młodzież wspierana 
p r z e z  S i e d l i s k o  g o ś c i ł a                                    
z przedstawieniem „Oskar” według 
bestsellera Erica Emmanuela Schmitta 
„Oskar i Pani Róża” w Zakładzie Karnym 
nr 1, w Strzelcach Opolskich. Treścią 
sztuki jest trudny temat umierania  oraz 
problem relacji międzyludzkich w obliczu 

śmierci. Celem naszego wyjazdu do zakładu karnego 
jest integracja z tą częścią społeczeństwa, która jest 
w jakiś sposób odizolowana od „reszty świata”. 
Przecież i my sami stanowimy taką grupę, jesteśmy 
również tak jak oni wykluczeni, osamotnieni,  
istniejemy gdzieś z boku na marginesie, często 
zapomniani przez innych. Chcemy również dać 
szansę podopiecznym zakładu karnego na 
spojrzenie na świat przez pryzmat choroby                         
i niepełnosprawności, licząc (czego nie ukrywamy) 
na ewentualną współpracę w przyszłości.  Spotkanie 
z grupą strzeleckich więźniów było dla naszych 
podopiecznych niezapomnianym przeżyciem. Zostali 
bardzo miło i serdecznie przyjęci. Na każdym kroku, 
od momentu wejścia do zakładu poprzez reakcję 
widzów i rozmowy po spektaklu, czuli oni ogromną 
sympatię i szczerość ze strony gospodarzy. Samo 
widowisko było długo oklaskiwane i wywołało 
nieoczekiwane łzy wzruszenia wśród wielu 
oglądających. Nasi podopieczni spróbowali również 
więziennego wiktu – racuchów i bigosu. Wszystkim 
bardzo smakowało. Dziękujemy  Dyrekcji Zakładu 
Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Panu 
Markowi Piwowarczykowi za zaproszenie                           
i zorganizowanie tego niecodziennego spotkania. 

www.siedlisko.org.pl

W lipcu, tuż po zakończeniu dyżuru wakacyjnego, 
w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem 
Integracyjnym w Zawadzkiem, jak każdego roku 
ruszyły drobne remonty i naprawy. Szatnia dla dzieci, 
dwie sale zajęć i zabaw wraz z łazienkami                         
i zapleczem zostały pomalowane przez pracowników 
przedszkola. Aby stworzyć dzieciom jeszcze lepsze 
niż dotychczas warunki pobytu w placówce, cała 
społeczność przedszkolna zaangażowała się                     
w pozyskanie środków finansowych na zakup 
nowych mebli, stolików i krzesełek do grup dla dzieci 
młodszych. Dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem 
Integracyjnym w Zawadzkiem i rodzicom, w sierpniu, 
przedszkole wzbogaciło się o nowe wyposażenie dla 
gr. I „Pszczółek” i dla gr. II „Motylków”. Nowe meble są 
dostosowane do wymagań ergonomii i posiadają 
odpowiednie certyfikaty. Ich stonowana kolorystyka 
tworzy miły i estetyczny klimat. Stoliki dzięki 
dodatkowym nakładkom mogą mieć dowolną 
wysokość, a więc łatwo dostosować je  do wzrostu 
przedszkolaków. Zarząd Stowarzyszenia już planuje 
przyszłoroczny zakup mebli dla kolejnych grup. 
Spływające na konto organizacji środki finansowe                
z urzędów skarbowych z całej Polski, pozwolą na 
realizację kolejnych zamierzeń.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, przyjaciołom, 
sympatykom naszego przedszkola oraz ludziom 
dobrej woli za przekazanie 1% podatku od dochodów 
- w imieniu dzieci i pracowników Przedszkola 
Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym                   
w Zawadzkiem oraz Zarządu Stowarzyszenia - 
Jolanta Momot.

Nowe meble dla przedszkolaków
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Już po raz czwarty od 15 do 26 lipca                            
w nadmorskiej miejscowości Pogorzelica w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Las”, Klub Karate 
„Nidan” zorganizował obóz o charakterze sportowo-
wypoczynkowym. W obozie uczestniczyło 46 osób,   
w tym z Gminy Zawadzkie 22 osoby. Opiekę 
wychowawczą nad uczestnikami sprawowali 
trenerzy Zbigniew Sworeń i Dawid Imiełowski. 
Głównym celem obozu był aktywny wypoczynek 
polegający na zajęciach karate, grach i zabawach 
rekreacyjnych oraz doskonaleniu samoobrony. W 
trakcie trwania obozu uczestnicy nie mieli czasu się 
nudzić, ramowy rozkład dnia wyglądał następująco 
7.00 pobudka, 7.30 poranny rozruch prowadzony               
w dwóch grupach, 8.15 śniadanie, 10.00 pierwszy 
trening, po jego zakończeniu grupy udawały się na 
plażę, by na 13.00 zdążyć na obiad. Po poobiednim 
odpoczynku o godz.15.00 rozpoczynaliśmy drugi 
trening i po jego zakończeniu do kolacji, która była o 
18.00 plażowanie. Po kolacji odbywały się zajęcia 
teoretyczne, wyjścia na zakupy, projekcje filmów, 
spacery nad morze, gry zespołowe i zabawy, 
dyskoteki, ognisko, o 22.00 uczestnicy udawali się na 
zasłużony odpoczynek. W tak napiętym programie 
odbyliśmy wycieczkę do Międzyzdrojów. Po drodze 
zatrzymaliśmy się podziwiać piękno naszego 
wybrzeża na punkcie widokowym Gosań, 95m n.p.m.  
Później zwiedzaliśmy Muzeum-Poligon Broni V3, 

skąd udaliśmy się na punkt widokowy by zachwycać 
się przepięknymi widokami na Jezioro Turkusowe               
i roztaczającą się panoramę. Wycieczkę do 
Międzyzdrojów zakończyliśmy wizytą w Gabinecie 
Figur Woskowych, spacerem po Molo i Promenadzie 
Gwiazd. Drugą wycieczkę odbyliśmy do Trzęsacza, 
zwiedzając Muzeum 15-go Południka i ruiny kościoła. 
W drodze powrotnej weszliśmy na Latarnię Morską w 
Niechorzu. Podczas pobytu odbyliśmy wspólny 
trening z zawodnikami klubu Harasuto Łódź, Bushido 
Bydgoszcz, Kmikaze Gryfino, zawodnikami ze 
Słowacji i Niemiec, który prowadził trener ze Słowacji 
Frantisek Kretowic. Tradycyjne był prowadzony 
konkurs czystości w pokojach,  konkurs rysunkowy, 
zorganizowano zabawę na plaży w poszukiwaniu 
skarbów, najlepszym wręczono nagrody rzeczowe, 
podczas podsumowania obozu. Na słowa 
podziękowania zasługują uczestnicy obozu, którzy 
przygotowali występy artystyczne podczas ogniska, 
zabawa była wyśmienita. Zarząd klubu składa 
serdecznie podziękowanie całej kadrze kierowniczej, 
szkoleniowej i medycznej za zorganizowanie                    
i prowadzenie obozu oraz opiekę nad dziećmi. 
Dziękujemy również Burmistrzowi Zawadzkiego za 
dofinansowanie uczestnictwa w obozie 13 dzieciom   
z terenu Gminy w ramach realizacji zadania 
publicznego „Sport na wakacjach-wypoczywaj 
aktywnie” w kwocie 1000 zł ogółem.

Letni obóz karateków

W niedzielę 19 sierpnia rozegrany został turniej 
tenisowy o puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Zawadzkiego. Wśród kilkunastu uczestników 
gościliśmy zawodników z Dobrodzienia, Izbicka, 
Łambinowic, Strzelec Opolskich i ze Szczepanka. 
Walki o turniejowe miejsca na podium nie ułatwiała, 
wyjątkowo w tym dniu, upalna pogoda, która w słońcu 
w godzinach południowych przekraczała na kortach 
40° C. Mimo tak specyficznych warunków wszyscy 
bez wyjątku ukończyli szczęśliwie swoje zmagania, 
prezentując w tym współzawodnictwie iście 
sportowego ducha walki. Zwycięstwo odniósł członek 

Pierwszy turniej tenisowy o puchar Burmistrza
naszej sekcji Roman Kościelny (Kolonowskie), 

drugie miejsce zajął Tomek Szczużewski, a trzecie 
Paweł Bębas (obydwaj Strzelce Opolskie). Ta trójka 
wyjechała nie tylko z pucharami, gdyż dodatkowo 
otrzymali gadżety promocyjne naszej gminy.  
Burmist rzowi  Mieczysławowi  Orgackiemu                        
i pracownikom Urzędu Miejskiego odpowiedzialnym 
za przygotowanie imprezy - serdecznie dziękujemy. 
Jednocześnie prosimy o wsparcie na rzecz 
utrzymania kortów tenisowych w Zawadzkiem,  w 
związku z planowanym przez Starostwo Powiatowe 
przetargiem na sprzedaż nieruchomości ZSZ.

W dniu 1 września Burmistrz Zawadzkiego 
zapros i ł  p rzedstawic ie l i  zawadczańsk ich 
kombatantów na obchody Dnia Weterana. 
Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się od 
uroczystego złożenia wiązanek kwiatów i zapalanie 
zn icza przy pomniku w parku mie jsk im                             
w Zawadzkiem. Następnie odbyło się spotkanie 
okolicznościowe z przedstawicielami władz 
samorządowych Gminy Zawadzkie w Urzędzie 
Miejskim w Zawadzkiem. Spotkanie było okazją do 
wspomnień, z łezką w oku, w przyjacielskiej 
atmosferze. Zawadczańskich kombatantów 
reprezentował  wiceprezes Koła Związku 
Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych                 
w Zawadzkiem Edward Janik oraz sekretarz Zarządu 
Koła Janina Pamuła. Koło w Zawadzkiem skupia               
5 członków zwyczajnych oraz 12 podopiecznych. 
Członkowie to dwóch żołnierzy I i II armii Wojska 
Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, więźniarka obozu 
koncentracyjnego oraz uczestniczka walk                       
w Batalionach Chłopskich. Terytorialnie koło 
obejmuje swoim zasięgiem gminę Zawadzkie oraz 
Kolonowskie. 
Dzień Weterana to polskie święto obchodzone                 
1 września, ustanowione świętem państwowym 
piętnaście lat temu. W tym dniu Polacy oddają hołd 
obrońcom ojczyzny i wspominają wszystkich tych, 
którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew.

Obchody Dnia Weterana

Na czele zawadczańskiego koła stoi prezes  Józef 
Kośkiewicz. Porucznik Józef Kośkiewicz był 
frontowym żołnierzem 33 pułku piechoty 7 Dywizji II 
Armii Wojska Polskiego. Został on odznaczony 
dwoma krzyżami, Krzyżem Ludowego Wojska 
Polskiego oraz Krzyżem Czynu Frontowego I i II Armii 
Wojska Polskiego 1943-1945 r.” Pan Józef pochodzi 
z Ziemi Wileńskiej. W czerwcu 1944 roku, jako 
dwudziestoletni chłopak, trafi ł  do wojska                        
w Archangielsku. Stąd został przewieziony do Lublina 
i na Majdanek. Następnie trafił do Fajsławic, gdzie 
tworzono pułk piechoty. W czasie ofensywy 
styczniowej walczył pod Warszawą, następnie trafił 
na Pomorze, gdzie wspierał I armię w obronie 
Kołobrzegu. Znad morza trafił pod Wrocław i do Nysy, 
gdzie walczył o sforsowanie Nysy. Walcząc w czasie 
wojny nie szczędzili sił, zdrowia i niejednokrotnie 
ryzykował życiem. To, że uniknął śmierci zawdzięcza 
Opatrzności, Matuli, którą bardzo szanował i która się 
za niego modliła oraz zmysłom. Po zakończeniu 
wojny został żołnierzem Wojsk Ochrony Pogranicza 
w Kętrzynie, najpierw na zielonej granicy, a później             
w wojskowej placówce granicznej. W Częstochowie 
ukończył technikum mechaniczne i rozpoczął pracę 
w Hucie Częstochowa. Do Zawadzkiego trafił 
przypadkowo. Odwiedzając syna, który pracował już 
w Zawadzkiem, spotkał ludzi, którzy zachęcili go do 
złożenia podania o pracę w hucie. Nie zastanawiając 
się długo przeprowadził się wraz z rodziną do 
Zawadzkiego i rozpoczął pracę jako główny 
nadzorujący maszyny hutnicze. W hucie 
przepracował prawie 20 lat. Od 1985 roku jest na 
emeryturze. Jego hobby to działka. Pan Józef ma na 
swoim koncie kilka odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż 
Zasługi. Został odznaczony także medalem za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Wraz z małżonką, 
którą poznał po wojnie, tworzą od ponad 60 lat 
szczęśl iwe małżeństwo.  Jak sam mówi,  
najważniejsza jest rodzina. 



8

Klub Honorowych Dawców Krwi w Zawadzkiem 
s e r d e c z n i e  d z i ę k u j e  P a n u  J a n o w i  
Smereczańskiemu Prezesowi Firmy Technodrew 
Polska Spółka z o.o. za udzielenie wsparcia 
rzeczowego w postaci wykonania regału do 
remontowanego pomieszczenia - siedziby Klubu             
w Zawadzkiem przy ulicy Dębowej 11. 

W imieniu Klubu
Prezes Tadeusz Jarawka

Prezes Klubu wyraża podziękowanie za współpracę 
przy remoncie siedzibie Klubu panu Zdzisławowi 
Malinowskiemu i Henrykowi Malanowskiemu

26 lipca br. około godz. 22.15 zapaleniu uległ 
magazyn z trocinami nad stolarnią „Trumstol”  
mieszczącą się przy ul. Chrobrego w Żędowicach. 
Spaleniu uległo część pokrycia dachowego oraz ciągi, 
odprowadzające wióry z produkcji. Całkowitemu 
zniszczeniu uległ również przyległy silos, w którym 
składowane były trociny. W akcji gaśniczej udział 
brało 13 zastępów straży pożarnej, zarówno 
ochotniczej jak i państwowej. Dzięki sprawnej akcji 
strażaków udało się uratować budynek mieszkalny 
oraz maszyny produkcyjne. Nikomu nic się nie stało.       

Pożar stolarni „Trumstol” 
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Dziękowaliśmy za plony 
Słoneczna pogoda i duża frekwencja gości towarzyszyła tegorocznym uroczystościom dożynkowym. W sobotni wieczór Burmistrza Zawadzkiego Mieczysław Orgacki 

spotkał się z rolnikami, aby podziękować za trud włożony w całoroczną pracę na roli. Niedzielne świętowanie rozpoczęło się w obejściu tegorocznych starostów dożynkowych 
państwa Katarzyny i Daniela Garcorzów, gdzie poświecona została korona dożynkowa. Stąd wyruszyła procesja do kościoła, w którym ks. Proboszcza Jana Wypior odprawił 
Mszę święta dziękczynną w intencji rolników. Po mszy ulicami Kielczy przemaszerował barwny korowód. W namiocie zaś scenę przejęły zespoły i kapele ludowe oraz 
kielczańskie dzieci i młodzież. Były też  słowa uznania dla organizatorów i starostów dożynkowych. Burmistrz wręczył także nagrodę Annie Thomann z Zawadzkiego, 
laureatce konkursu “Na najbardziej ukwiecony balkon”. Licznie zebrana publiczność razem z artystami śpiewała stare nie tylko śląskie przeboje, wyrażając tym samym do 
nich nieustający sentyment. Nie sposób choćby jednym zdaniem wspomnieć o wszystkich gastronomiczno-zabawowych atrakcjach, które przygotowali organizatorzy. 
Dożynki za nami i pozostały już tylko miłe wspomnienia. Dopisała pogoda, dopisali uczestnicy. Było gwarno i wesoło. Tegoroczne uroczystości z pewnością można zaliczyć 
do udanych. 
Państwo Katarzyna i Daniel Garcorz prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne od 2004 roku. Pan Daniel pierwsze hektary przejął od swoich rodziców Cecylii i Waltera 
Garcorzów w 1996 roku, a całość gospodarstwa w 2001 roku. Gospodarstwo o powierzchni 90 ha ornych i 10 ha łąk, rozwija się dzięki wykorzystaniu dotacji unijnych                     
i środków własnych. Największy areał zajmują zboża i kukurydza. Gospodarstwo jest stale powiększane o nowoczesny park maszynowy.

Laureatka konkursu “Na najbardziej 
ukwiecony balkon” pani Anna 
Thomann 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP 
Kielcza otrzymała od Burmistrza Zawadzkiego 
umundurowanie treningowe.

Podziękowania dla pań, które plotły tegoroczną koronę 
dożynkową

Tegoroczni starości dożynkowi - 
Katarzyna i Daniel Garcorzowie
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Maksymilian Labus

Mieszkańcy Kielczy i nie 
tylko przystroili swoje domy 

i obejścia
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W miesiącu lipcu odbyły się dwa wakacyjne 
Turnieje Piłki Nożnej dla wszystkich o Puchar 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki. 
Pierwszy odbył się 7 lipca, a drużyny podzielone 
zostały na dwie grupy:
Grupa A: Grupa B:
I – ORLIK I – Kapica 
II – Lebiody II – Jarzębina 
III – Nowe Osiedle III – Plakonie 
IV – Pingwiny   
W tym Turnieju w meczu półfinałowym ORLIK 
pokonał Jarzębinę 2:1, a drużyna Kapica wygrała             
z Lebiodami 3:1. Zwycięzcą została drużyna 
Jarzębina, która pokonała Kapicę 1:2.
W drugim Turnieju, który odbył się 29 lipca udział 
wzięło sześć drużyn. Drużyny również podzielone 
zostały na II grupy:

I Turniej Piłki Nożnej dla wszystkich

Sportowe pożegnanie wakacji
Na basenie przy u l .  Powstańców ś l .                         

w Zawadzkiem pożegnaliśmy w tym roku wakacje. 
Co prawda trochę wcześnie, bo już 18 sierpnia, ale za 
to przy pięknej słonecznej pogodzie, która tego lata 
nam dopisała. GOSIT przygotował wiele atrakcji dla 
naszych maluczkich, można było zagrać w piłkarzyki, 
badmintona, tenis stołowy, mini piłkę nożną albo 
siatkówkę w basenie. To jeszcze nie wszystko, 
ponieważ nasze maluchy mogły skorzystać                       
z dmuchanej zjeżdżalni, poskakać na trampolinie lub 
popływać w kuli wodnej, a watą i popcornem 
częstować mogli się wszyscy. Ciekawym akcentem 
było malowanie twarzy, z czego bardzo cieszyli się 
chłopcy pomalowani na Spider-Mana, dziewczynki 
wybierały bardziej „damskie” malowanie. 
Zadowolenie widać było na twarzach dzieci                       
i dorosłych, czego dowodem są zdjęcia do obejrzenia 
w galerii na stronie www.gosit.zawadzkie.pl 
W tym miejscu składamy serdecznie podziękowania 
dla Banku Spółdzielczego oraz Urzędu Gminy             
w Zawadzkiem za podarowane gadżety dla dzieci, a 
także firmie ZAW-KOM za pomoc w organizacji 
imprezy.  

Grupa A: Grupa B:
I – ORLIK I – Oldboy 
II – Pingwiny II – Knedlik
III – Nowe Osiedle III – Jarzębina
Zwycięzca została drużyna Orlik, która pokonała 
Oldboy 5:3. Po dwóch turniejach klasyfikacja 
przedstawia się następująco:
1. ORLIK 11 pkt
2.Jarzębina 9 pkt
3.Kapica 6 pkt
4. Oldboye 5 pkt
5. Lebiody 4 pkt
6. Pingwiny 4 pkt
7. Knedliki 4 pkt
8. Plakonie 3 pkt
9. Nowe Osiedle 3 pkt

Półkolonie w Kielczy
Tegoroczne wakacje rozpoczęły się dla dzieci  

z Kielczy i okolic bardzo ciekawie, ponieważ ZSZ-
G zorganizował, jak co roku półkolonie. Tym razem 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Wincentego z 
Kielczy. W tym roku brało w nich brało udział ponad 
60 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało sześciu 
nauczycieli, którzy pracowali jako wolontariusze. 
Program półkolonii był bogaty, każdego dnia 
uczestnicy wyjeżdżali, aby brać udział w różnych

atrakcjach. Były to – wizyta w kręgielni                       
w  K o l o n o w s k i e m ,  w  P a r k u  Wo d n y m                              
w Tarnowskich Górach, w Dinoparku w 
Krasiejowie, w ZOO w Opolu i seans filmowy w 
Gliwicach. Na zakończenie turnusu każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i drobne 
upominki.

Żędowickie półkolonie
Początek wakacji w ZSG  Żędowicach od 20 lat 

przebiega pod znakiem organizacji wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży. Dzięki staraniom 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Żędowicach, 
wsparciu prywatnych sponsorów i dotacji Burmistrza 
Zawadzkiego, w tym roku również udało się 
zorganizować dla naszych pociech tygodniowe 
półkolonie.
Ciekawie i aktywnie spędzany przez dzieci czas 
upływał bardzo szybko. Każdy dzień przynosił różne  
niespodzianki:
- dzieci będąc w Toszeckim Zamku spotkały Białą 
Damę, poznały legendy dotyczące dawnych 
mieszkańców zamczyska, na  jego pięknym  
d z i e d z i ń c u ,  b r a ł y  u d z i a ł  w  z a b a w a c h  
sprawnościowych,
-wyjeżdżały na basen do Tarnowskich Gór,
- dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się wyjazd 
do kręgielni w Kolonowskiem oraz do kina w Opolu.
Po codziennych trudach i atrakcjach, dzieci chętnie 
spożywały smaczne posiłki  przygotowywane przez

panie kucharki. Swój wypoczynek, dzieci oceniły 
bardzo wysoko  żałowały, że półkolonie trwały tak 
krótko. Na taką życzliwą opinię wytrwale pracowali 
wolontariusze  nauczyciele, pracownicy obsługi. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
półkolonii w imieniu naszych milusińskich składamy 
serdeczne podziękowania.
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A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom 

6

12 sierpnia br. Rada Sołecka Kielczy, DFK Koło 
Kielcza oraz GOSiT Zawadzkie zorganizowały 
Festyn Wiejski pod patronatem Burmistrza 
Zawadzkiego. „Wieś kontra Wieś” to hasło 
tegorocznej imprezy, czyli wieś Kielcza przeciwko wsi 
Żędowice. Rozgrywki rozpoczęto meczem piłki 
nożnej zakończonego zwycięstwem 
Żędowic. Wesołą zabawą dla publiczności i 
uczestników były konkursy pomiędzy 
miejscowościami, które rozgrywane były na 
wesoło min. rzucanie ziemniakiem do 
wiadra z wodą, wyścigi w gumiakach czy 
picie piwa przez słomkę, a także 
przeciąganie liny. W tej konkurencji nasi 
strażacy mogli zaprezentować swoją siłę. 
Rywalizację w konkurencjach wygrało 
Żędowice 5: 4 zdobywając Puchar „Wieś 
kontra Wieś”. Nie zabrakło także programu 
dla dzieci, tym razem pt. „Wakacyjna podróż 
do  Ba jko land i i "  o raz  s tanow iska  
tematyczne,  p las tyczne,  cy rkowe                         
i sprawnościowe, malowanie twarzy, pokazy 
baniek mydlanych, balonowe ZOO i salon 
fryzjerski. Zapewniono dla każdego coś 
ciekawego, dzieci wychodziły uśmiechnięte 
i zadowolone. Wielkimi brawami powitano

„Wieś kontra Wieś”
młodą piosenkarkę Klaudię Paterok, która 
zaśpiewała znane i popularne utwory. Festyn 
zakończył się zabawą taneczną dla wszystkich,                
a przygrywał zespół PAGO. 
Cieszymy się z tak dużej frekwencji i już dzisiaj 
zapraszamy za rok, tym razem do Żędowic.

Sport w Zawadzkiem, to nie 
tylko to, czym żyją kibice piłki 
ręcznej, piłki nożnej czy karate              
i tenisa. Od pewnego czasu                  
w naszym mieście rozgrywane są 

zawody sportowe osób niepełnosprawnych. 
Szczególn ie aktywna jest  grupa osób                       
z niepełnosprawnością  intelektualną. Nasze 
narodowe reprezentacje osób niepełnosprawnych 
od lat należą do światowej czołówki. Należy 
przypomnieć, że koszykarze z Zawadzkiego                 
w ubiegłym roku na Letnich Światowych 
Igrzyskach w Atenach zdobyli srebro. Pod koniec 
czerwca rozegrano I OPOLSKIE REGATY 
KAJAKOWE OLIMPIAD SPECJALNYCH. Przy 
pięknej słonecznej pogodzie, na rzece Mała 
Panew w okolicach Zespołu Szkół Specjalnych 
przy DPS Zawadzkie, rywal izowało 20 
zawodników i zawodniczek z Województwa 
Opolskiego. Reprezentowali oni sekcję sportową 
„Filip” działającą przy Zespole Szkół Specjalnych 
w Zawadzkiem, sekcję „Promyk” funkcjonującą 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolnym w Głogówku, 
sekcję „Delfinek” z Domu Pomocy Społecznej                          
z Kadłuba, sekcję „Krzyś” z Zespołu Szkół                   
z Kędzierzyna - Koźla w Suwałkach, oraz 
zawodnicy z sekcji sportowej „Karlusy”                           
z Sepcajnego Ośrodka Szkolnego w Leśnicy.
Organizatorem Regat była Sekcja Olimpiad 
Specjalnych „Filip” działająca przy Zespole Szkół 
Specjalnych w Zawadzkiem  przy współudziale 
Nadleśnictwa Zawadzkie, Oddziału Regionalnego 
Olimpiad Specjalnych Polska oraz Mariusza 
Jerominek Zakład Usług Leśnych "Drewmar". 
Niepełnosprawni zawodnicy jak zwykle zadziwiali 
nie tylko umiejętnościami, ale i radosną wolą walki, 
w myśl słów, złożonej przed zawodami olimpijskiej 
przysięgi: "Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę 
mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym 
wysiłku". Za część sportową, opiekę i organizację 
zawodów odpowiadali nauczyciele Zespołu Szkół 
Specjalnych w Zawadzkiem Artur Walkowiak i Piotr 
Nawrot. Tego dnia, obok sportowych zmagań, 
zorganizowano również dobrą zabawę. 
Zawodnicy, trenerzy i zaproszeni goście mogli 
skorzystć z punktu gastronomicznego gdzie 
podawano pyszne kiełbaski i drożdżówki, za który 
odpowiadały panie Agnieszka Szampera i Halina 
Łyżwa, będące również współorganizatorkami 
zawodów. Organizatorzy dziękują wszystkim 
uczestnikom i osobom wspomagającym 
przygotowania za zaangażowania i zapraszają do 
udziału w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że 
regaty kajakarskie staną się cykliczną coroczną 
imprezą w Zawadzkiem. 

Artur Walkowiak  
nauczyciel ZSS Zawadzkie

I Opolskie Regaty Kajakarskie

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

Wyrazy głębokiego współczucia 
Panu Manfredowi Kroczkowi

 z powodu śmierci 
matki

składają
Burmistrz Zawadzkiego oraz pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Zawadzkiem
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Zasady postępowania na wypadek zagrożeń
Coraz liczniejsze zdarzenia występujące w przyrodzie 

wymagają od nas pewnych zachowań i umiejętności radzenia 
sobie z nimi. 

W niniejszej broszurce przedstawiamy Państwu zasady 
postępowania na wypadek różnych zagrożeń. 

Rodzaje zagrożeń
Katastrofy naturalne:
- pożary,
- powodzie i zatopienia,
- wichury,
- śnieżyce, - burze gradowe,
- upały,
Katastrofy techniczne:
- urządzeń powodujących skażenie promieniotwórcze, 
- urządzeń powodujących uwolnienie niebezpiecznych 
  środków chemicznych,
- katastrofy komunikacyjne (drogowe i kolejowe),
- katastrofy budowlane,
- katastrofy lotnicze,
- awarie sieci energetycznych oraz instalacji  
  ciepłowniczych,
- zagrożenia epidemiologiczne,
- zagrożenia terrorystyczne.

Lp
Rodzaj 
alarmu

akustyczny 
system 

alarmowy

środki 
masowego 
przekazu

wizualny 
sygnał 

alarmowy

Sposób ogłoszenia alarmów Sposób odwołania alarmów

akustyczny 
system 

alarmowy

środki 
masowego 
przekazu

1

Alarm
powietrzny

ciągły 
modulowany
dźwięk syreny
w okresie jednej 
minuty.

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedź 
słowna:

Uwaga!
Uwaga!
Uwaga!
ogłaszam 
alarm 
powietrzny
dla........

Znak 
czerwony 
najlepiej w 
kształcie 
kwadratu

Dźwięk 
ciągły 
trwający 
3 minuty

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedź 
słowna:

Uwaga!
Uwaga!
Uwaga!
odwołuję 
alarm 
powietrzny
dla........

2

Alarm o 
skażeniach przerywany 

modulowany
dźwięk syreny

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedź 
słowna:

Uwaga!
Uwaga!
Uwaga!
ogłaszam 
o skażeniach
..............
(podać rodzaj
skażenia) 
dla...........

Znak 
czarny 
najlepiej w
kształcie
trójkąta

Dźwięk 
ciągły 
trwający 
3 minuty

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedź 
słowna:

Uwaga!
Uwaga!
Uwaga!
odwołuję 
alarm 
o skażeniach
dla........

ZASADY POSTĘPOWANIA

W sytuacji wystąpienia zagrożeń nie czekaj biernie na 
pomoc służb ratowniczych. Podejmij działania zmierzające 
do zminimalizowania skutków katastrofy lub klęski 
żywiołowej.

Jak przygotować się do zapobiegania, reagowania                      
i usuwania skutków zagrożeń?
Przede wszystkim należy ustalić:
- jakiego rodzaju zagrożenia występują w miejscu naszego 
zamieszkania i okolicy.
Nauczyć się:
- rodzajów alarmów, sygnałów alarmowych, sposobów ich 
ogłaszania i odwoływania oraz zasad postępowania po 
usłyszeniu sygnałów alarmowych,
- zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Podstawowe zasady zachowania się obywateli w sytuacji 
zagrożenia:
- szybkie działanie, bez paniki,
- ciągłe słuchanie komunikatów radiowych lub telewizyjnych,
- udzielenie pomocy potrzebującym,
-umiejętne korzystanie z zapasów żywności, wody i środków 
medycznych, słuchanie poleceń osób uprawnionych do 
kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, 
służby ratownicze),
- w razie możliwości opuszczenie miejsca zamieszkania,
- zabezpieczenie mienia.

Bądź przygotowany do ratowania życia i zdrowia własnego, 
rodziny i sąsiadów   w przypadku zaistnienia nagłego 
zdarzenia. W tym celu przygotuj:
- zapasy żywności,
- zapasy wody pitnej oraz do celów sanitarnych,
- środki higieny i podstawowe środki medyczne,
- zastępcze źródła światła,
- urządzenia do przygotowywania posiłków,
- ciepłą odzież i bieliznę osobistą,
- radio na baterie lub inne źródło informacji.

ZAGROŻENIE POWODZIOWE
W czasie zagrożenia powodzią:

1. Obserwuj i analizuj bieżącą sytuację hydrologiczno-
meteorologiczną   w lokalnych środkach masowego przekazu.

2. Stosuj się do zaleceń, przekazywanych przez lokalne 
władze, dotyczących sposobu postępowania.

3. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast 
przemieszczaj się na wyżej położone obszary (miejsca).

4. Bądź przygotowany do ewakuacji. Pamiętaj także o swoich 
zwierzętach.

5. Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom) tj. przenieś 
wartościowe wyposażenie domu na wyższe piętra oraz 
zabezpiecz parter. Wykorzystaj do tego worki z piaskiem, folię 
lub inne materiały podręczne. Schowaj lub przywiąż do czegoś 
stabilnego rzeczy znajdujące się na terenie posesji, aby nie 
popłynęły.

6. Odłącz wszystkie urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj 
ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i 

wodociągową.
7. Nie używaj w gospodarstwie domowym wody gruntowej, 

może być skażona. Korzystaj z wody zgromadzonej wcześniej 
w pojemnikach.

8. Nie chodź po obszarach zalanych, jeżeli woda 
przemieszcza się szybko.                         

  Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić  
i przemieścić dorosłego człowieka.

9. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do 
badania gruntu. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu 
powodziowego.

10. Gdy spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny 
wylew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam 
wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia 
uszkodzenia fundamentów domu.

11. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy 
przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, 
nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.

12. Jeśli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach 
przeciwpowodziowych – pomagaj!
Uwaga!!! Zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb, np.: 
kolor BIAŁY – potrzeba ewakuacji, CZERWONY – potrzeba 
żywności i wody, NIEBIESKI – potrzeba pomocy medycznej.

5. Przed wejściem do budynku sprawdź, czy fundamenty 
twojego domu nie mają pęknięć lub widocznych uszkodzeń.

6. Dokonaj oględzin sufitów i tynków we wszystkich 
pomieszczeniach, by uniknąć przypadku niespodziewanego 
oberwania.

7. Stopniowo usuwaj wodę z piwnic – o 1/3 pierwotnego 
poziomu wody dziennie – w celu uniknięcia zniszczenia 
struktury fundamentów.

8. Dopilnuj, aby instalacje domowe: elektryczne, gazowe               
i wodno – kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców           
i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.

9. W celu osuszenia zalanego budynku otwórz okna, drzwi 
oraz okna w piwnicach.

10. Aby uniknąć rozwoju grzybów i pleśni, ściany i sufity odkaź 
za pomocą środka chemicznego.

11. Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się 
z firmą ubezpieczeniową. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń – 
zarówno budynku, jak i wyposażenia.

HURAGANOWE WIATRY
Przed wystąpieniem huraganu (silnych wiatrów):

1.Upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą, 
jak postępować w czasie huraganu.

2.Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na 
okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny 
przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).

3.Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną i 
pogotowie. Zapoznaj ich z podstawowymi telefonami 
alarmowymi.
Podczas huraganu:

1.Miej włączone radio bateryjne na częstotliwość radia 
regionalnego w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu                  
i sposobach postępowania.

2. Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
- zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,
- zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec 

zniszczeniu,
- usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą 

zagrażać przechodniom,
- uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby być porwane 

przez wiatr,
- zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak latarki 

elektryczne, świece,
- sprawdź stan apteczki i zaopatrz się w niezbędne materiały               

i leki,
- przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie 

ewakuacji tj. ważne  dokumenty, odzież, żywność, wartościowe 
rzeczy,

- nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji 
elektrycznych.

3. Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to 
niebezpieczeństwo powstania pożaru.

4. Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku  
z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.
Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

- wyrusz tak szybko jak to możliwe,
- opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną, oraz 

główny zawór wody i gazu. Wygaś ogień w piecach oraz 
zabezpiecz dom,

- zawiadom kogoś, poza zasięgiem wichury, dokąd się 
ewakuujesz,

- zabierz przygotowany  podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.
Po huraganie:

1. Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym 
osobom.

2. Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
3. Ostrożnie wkraczaj do swojego domu.
4. Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową            

i ściekową) w zniszczonym domu.

ŚNIEŻYCE, MROZY
Jeśli podejrzewasz u kogoś odmrożenie lub wychłodzenie 
rozpocznij powolne ogrzewanie osoby i poszukaj 
natychmiastowej pomocy medycznej. Rozpocznij od 

ogrzewania torsu tej osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż 
osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią 
aluminiową – ogrzewaj go własnym ciałem. Przy odmrożeniach 
kończyn, zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała 
zdrowego człowieka. Na inne odmrożone części ciała nakładaj 
ciepłe (nie gorące) okłady. Osobie dotkniętej odmrożeniem lub 
wychłodzeniem nie podawaj alkoholu i kawy.
Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżyc, zawiei                    
i zamieci!

1. W czasie opadów pozostań w domu.
2. Jeżeli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą odzież 

wielowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu 
podróży oraz o przewidywanym czasie dotarcia na miejsce 
przeznaczenia.

3. Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym                 
i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, zwały 
śniegu na dachach itp.

o powodzi:
1. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód 

powodziowych, gdyż mogą być skażone. Nie używaj ich do picia 
i innych celów.

2. Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte 
powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru 
twojego pojazdu.

3. Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji 
lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia             
w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.

4. Powróć do opuszczonego domu, gdy zostanie odwołany 
alarm przeciwpowodziowy

Jazda samochodem w zimie:
1.Przed wyjazdem sprawdź elementy wyposażenia twojego 

samochodu: akumulator, oświetlenie pojazdu, światła 
awaryjne, układ ogrzewania, hamulce, poziom oleju i inne.

2. Załóż zimowe opony.
3. Miej przygotowaną skrobaczkę do szyb oraz narzędzie do 

usuwania śniegu.
4. Utrzymuj co najmniej połowę pojemności zbiornika paliwa 

w czasie zimy.
5. Starannie planuj długie podróże.
6. Słuchaj komunikatów radiowych o aktualnych warunkach 

drogowych.
7. Podróżuj w ciągu dnia, jeśli to możliwe, w towarzystwie 

przynajmniej jednej osoby.
8. W czasie burzy śniegowej staraj się korzystać                          

z komunikacji publicznej.
9. Ubieraj się ciepło. Noś odzież wielowarstwową, lekko 

dopasowaną.
10. Na czas dłuższej podróży przygotuj wysokoenergetyczne 

i suche pożywienie, kilka butelek wody oraz zapas paliwa.
11. Miej w swoim samochodzie: migające światło przenośne, 

apteczkę pierwszej pomocy oraz niezbędne leki, śpiwór lub koc, 
zapałki, małą łopatkę, poręczne narzędzia, przewody do 
rozruchu silnika, łańcuchy do opon, kolorową tkaninę do użycia, 
jako flagi sygnalizacyjnej.
Jeśli utknąłeś w drodze:

1. Pozostań w samochodzie. Nie szukaj sam pomocy, chyba 
że pomoc znajduje się w pobliżu.

2. Umocuj na antenie lub dachu samochodu jaskrawą część 
ubrania tak, aby widoczna była dla ratowników.

3. Użyj wszelkich dostępnych środków do poprawienia izolacji 
samochodu. 

4. Uruchamiaj silnik co godzinę na 10 minut. W czasie pracy 
silnika włącz ogrzewania oraz zewnętrzne światła samochodu.

5. Zachowaj ostrożność z uwagi na trujące działanie tlenku 
węgla w spalinach.

6. Zwracaj uwagę na oznaki odmrożeń lub wychłodzenia 
organizmu.

7. Wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi. Od 
czasu do czasu klaskaj w dłonie, wykonuj wymachy ramionami. 
Staraj się nie przebywać w jednej pozycji zbyt długo. Jeśli                 
w samochodzie jest więcej niż jedna osoba, należy spać 
kolejno, na zmianę.

8. Dla utrzymania ciepła osoby powinny zgromadzić się koło 
siebie.

9. Unikaj nadmiernego lub zbędnego wysiłku.

UPAŁY
Oparzenia słoneczne:
Objawy: zaczerwienienie i bolesność skóry, możliwe 
swędzenie, pęcherze, gorączka, ból głowy.
Pierwsza pomoc: weź chłodny prysznic, użyj mydła, aby usunąć 
olejki (kremy). Miejsca oparzone polewaj dużą ilością zimnej 
wody. Jeśli na skórze wystąpią pęcherze, zrób suchy, sterylny 
opatrunek i skorzystaj z pomocy medycznej.
Przegrzanie:
Objawy: osłabienie, zawroty głowy, pragnienie, nudności                  
i wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), utrata 
przytomności.
Pierwsza pomoc: Połóż poszkodowaną osobę w chłodnym 
miejscu (nogi unieś na wysokości 20 – 30 cm). Poluzuj ubranie. 
Użyj zimnej, mokrej tkaniny jako okładu do obniżenia 
temperatury ciała. Podawaj do picia wodę z solą małymi łykami. 
Jeśli wystąpią nudności, odstaw wodę. Jeśli wystąpią wymioty, 
szukaj natychmiastowej pomocy medycznej. W przypadku 
utraty przytomności przy wyczuwalnym oddechu i tętnie, ułóż 
poszkodowanego na boku.
Zasady postępowania w czasie upałów:

1. Staraj się przebywać wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak 
to jest możliwe.

2. Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki.
3. Regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na 

epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na 
nisko – wodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem 
płynów powinny skontaktować się z lekarzem przed 
zwiększonym przyjmowaniem płynów.

4. Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych.
5. Ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające 

możliwie największą powierzchnię skóry.
6. Noś nakrycia głowy, które skutecznie będą chronić przed 

nasłonecznieniem,
7.Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia 

zdolność do samoczynnego chłodzenia się. Używaj środków 
ochrony przed promieniami słonecznymi.

8. Unikaj skrajnych zmian temperatury. Zwolnij tryb życia. 
Zredukuj wyczerpujące zajęcia. Osoby wysokiego ryzyka 
powinny przebywać w chłodnych miejscach.

9. Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone 
zagrożenie przeciwpożarowe. Przebywając w lesie, na 
podsuszonych łąkach, ścierniskach zachowaj szczególną 
ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia.
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Mistrzowie lotów gołębi dorosłych z Sekcji Kielcza

Mistrzowie Sekcji Zawadzkie

BURMISTRZ ZAWADZKIEGO

Ogłasza przetarg pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż

SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO:

 ŻUK  A - 156
rok prod. 1987, cena wywoławcza 1 000,00 zł, 
      postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto: BS Zawadzkie 51 8909 0006 2000 
0000 0299 0006 Urzędu do dnia 25.09.2012 r. najpóźniej do godz. 12.00.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone w ciągu trzech dni po 
dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 
do dnia  24.09.2012 do godz. 12:00. Koperta z ofertą powinna zawierać dane teleadresowe oferenta.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Burmistrz Zawadzkiego
   Mieczysław Orgacki

Opis przedmiotu przetargu: 
- Brak możliwości uruchomienia pojazdu, uszkodzony tylny most, akumulatory nadmiernie wypracowane             
w stopniu kwalifikującym się do wymiany, skrzynia biegów wymaga dokonania przeglądu i ewentualnej naprawy. 
Nadwozie pojazdu z licznymi miejscowymi ogniskami korozji zwłaszcza w pasie dolnym  i na nadkolach, 
miejscowe ubytki materiału spowodowane korozją wżerową – perforacyjną. Niewielkie miejscowe pogięcia 
oblachowania oraz znamiona wykonywania napraw o niskiej jakości wykonania. Zawiasy drzwi kierowcy 
skorodowane miejscowo. Zamek drzwi bocznych niesprawny. Tapicerka siedzeń porwana na szwach. Rama 
pojazdu skorodowana w znacznym stopniu. Układ zawieszenia pojazdu ze znamionami znacznego 
wypracowania eksploatacyjnego. Niska skuteczność działania hamulca pomocniczego. Podłoga przedziału 
pasażerskiego (ładunkowego) ze znamionami znacznego wypracowania, kwalifikuje się do naprawy.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, tel. 77 4 623 100, fax. 77 4 623 175

w dniu 26.09.2012 r. o godz. 10.00 pok. 201

W sierpniu na obiektach GOSiTu odbył się obóz 
tenisa stołowego. Wzięli w nim udział zawodnicy                   
i zawodniczki KTS MOKSiR Zawadzkie - II Ligi kobiet, 
III Ligi męskiej i I Ligi juniorów oraz kadry 
wojewódzkiej i kadry z Ukrainy. Zawodnicy sekcji 
przygotowywali się do rozpoczęcia sezonu pod 
okiem fachowej kadry trenerskiej: Marty Lityńskiej             
i Stanisława Fedora. Uczyliśmy się prawidłowej 
techniki uderzeń, pracy nóg i odpowiedniego 

Międzynarodowe zgrupowanie
podejścia mentalnego do treningu i zawodów. 
Staraliśmy się stworzyć przyjazną, bezpieczną                  
i rodzinną atmosferę, bo tylko w takich warunkach 
nasi podopieczni są w stanie robić postępy i uczyć się 
gry w tenisa stołowego  komentuje trenerka Marta 
Lityńska. Myślę, że obóz można uznać za udany 
merytorycznie i organizacyjnie, gdyż na  obiekcie 
GOSiTu stworzono dobre nam warunki do treningów         
i zakwaterowania uczestników.

Jak przeprowadzić resuscytację
 krążeniowo - oddechową

1. Oceń sytuację. Upewnij się, czy nie ma dalszego 
niebezpieczeństwa dla ciebie, poszkodowanego lub 
innych osób.

2. Sprawdź czy poszkodowany reaguje np. przez 
potrząśnięcie jego ramionami i zapytanie się: co się 
stało?

3. Jeżeli poszkodowany reaguje, zostaw go                  
w pozycji, w jakiej go zastałeś, jeżeli nie ma dalszego 
niebezpieczeństwa, w razie potrzeby wezwij pomoc              
i regularnie oceniaj jego stan.

4. Jeżeli poszkodowany nie reaguje (jest 
nieprzytomny), wezwij pomoc, udrożnij drogi 
oddechowe przez odchylenie głowy do tyłu                       
i uniesienie brody do góry sprawdź czy oddycha, 
obserwując ruchy klatki piersiowej, nasłuchując 
odgłosów oddychania i wyczuwając ruch powietrza 
na swoim policzku nie dłużej niż przez 10 sek.

5. Jeżeli poszkodowany oddycha prawidłowo, ułóż 
go w pozycji bezpiecznej na boku, jeżeli nie pogorszy 
to jego stanu, wyślij kogoś po pomoc lub sam wezwij 
pomoc, regularnie sprawdzaj oddychanie.

6. Jeżeli poszkodowany nie reaguje  i nie oddycha 
prawidłowo:
- wyślij kogoś po pomoc lub, jeżeli jesteś sam, zostaw 
poszkodowanego i wezwij pomoc,
- wróć i rozpocznij resuscytacje krążeniowo – 
oddechową w następujący sposób: Ułóż nadgarstek 
jednej dłoni na mostku po środku klatki piersiowej, 
przyłóż drugą dłoń i spleć palce obu dłoni, trzymaj 
ręce wyprostowane w łokciach i uciskaj 30 razy na 
mostek w dół 4 – 5 cm, po każdym ucisku zwolnij 
nacisk na klatkę piersiową bez odrywania dłoni od 
mostka, powtarzaj uciskanie w tempie ok. 80 
razy/min.

- po 30 uciśnięciach ponownie udrożnij drogi 
oddechowe i wykonaj 2 efektywne wdechy 
ratowniczej w następujący sposób: zaciśnij nos, 
uchyl usta poszkodowanego i jednocześnie 
przytrzymuj brodę do góry, weź normalny wdech i 
szczelnie obejmij usta poszkodowanego swoimi 
ustami, równomiernie wdmuchuj powietrze do ust 
poszkodowanego tak, aby każdy wdech był 
wykonywany przez 1 sek.
- jeżeli początkowy wdech ratowniczy nie powoduje 
unoszenia klatki piersiowej, sprawdź w jamie ustnej 
poszkodowanego, czy obce ciała nie blokują dróg 
oddechowych i/lub czy głowa jest odpowiednio 
odchylona i broda uniesiona,
- kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i wdechy 
ratownicze w stosunku 30:2 do czasu przybycia służb 
ratowniczych lub gdy poszkodowany zacznie 
oddychać prawidłowo.

Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wodociągowe         510 129 755
Pogotowie ciepłownicze          510 129 758

Sposób zgłaszania zdarzeń na numery alarmowe:
Dzwoniąc na numer alarmowy policji, straży pożarnej czy 
pogotowia powinniśmy podać:
1. Rodzaj zdarzenia (pożar, wypadek lub inne zdarzenie)
2. Dokładny adres miejsca zdarzenia (miejscowość, 
gmina, ulica, charakterystyczny punkt terenu, droga do 
innej i miejscowości itp.)
3. Czy są osoby poszkodowane, ranne, czy istnieje 
zagrożenie życia,
4. Nazwisko i numer tel. osoby zgłaszającej.
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Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji

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

Stacja demontażu pojazdów

42-772 Skrzydłowice   ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444
kom. 605.272 666,   603.363 638

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

Zawadzkie Pludry

Skrzydłowice

Dostojni Jubilaci
Pani Augusta Majnusz 23 sierpnia obchodziła 

jubileusz 90. urodzin. I choć nie jest rodowitą 
kielczanką, bo urodziła się w Raduni, a później ponad 
20 lat lat mieszkała w Krupskim Młynie, to czynnie 
uczestniczyła w życiu wsi. Brała udział m.in.                     
w tworzeniu kielczańskiego koła DFK. Pani Augusta 
w latach 20. pracowała w przedszkolu. Praca z 
dziećmi dawała jej dużo satysfakcji i życiowej energii. 
Po wojnie została ekspedientką. Jubilatka jest 
pogodną, uczuciową osobą, która cieszy się tym, co 
przynosi jej każdy kolejny dzień. Wspólnie z mężem 
tworzą od 65 lat szczęśliwe małżeństwo. Doczekali 
się 2 córek, 4 wnuków i 2 prawnuków. 

12 września 1922 roku urodziła się pani 
Hildegarda Merkel. Pochodzi z wielodzietnej rolniczej 
rodziny i do dnia dzisiejszego mieszka w rodzinnym 
domu. Całe życie pracowała na roli. W swoim 
gospodarstwie miała krowy i konia, którego 
wykorzystywała jako zaprzęg do bryczki, którą woziła 
ks. Białasa, proboszcza kielczańskiej parafii. Do dnia 
dzisiejszego jest w pełni sprawna. Chociaż pani 
Hildegarda jest panną otoczona jest liczną rodziną, 
która wspiera ją i nią się opiekuje. 

Na kolejne zwiedzanie ciekawych zakątków 
wybrali się emeryci z Koła Zawadzkie. Tym razem 
jednodniowa wycieczka obejmowała Duszniki  Zdrój                     
i Polanicę. Rankiem, w wyśmienitych humorach 
wyruszyliśmy do Dusznik Zdroju. Główną atrakcją tej 
miejscowości jest zabytkowa papiernia, która była 
głównym celem naszej wycieczki. Przewodnik 

niezwykle interesująco opowiadał historię 
papiernictwa na tych terenach, zaprezentował 
sposób otrzymywania papieru czerpanego 
tradycyjną metodą. Obejrzeliśmy również niezwykły 
ogród japoński  hobby właściciela, który znajduje się 
w Jarkowie. Ostatnim etapem była Polanica Zdrój. 
Zwiedziliśmy kurort, w szczególności przepiękny 
park zdrojowy, wysłuchaliśmy koncertu grającej 
fontanny. Oczywiście podreperowaliśmy nasze 
zdrowie leczniczą wodą mineralną z tamtejszego 
źródła. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do 
domu.   

Podróży emerytów ciąg dalszy!

Dostojnym Jubilatom życzymy dużo zdrowia oraz pogody ducha.

15 września obchodziła również Jubileusz 90 
urodzin pani Bronisława Czaja z Zawadzkiego. 
Pani Bronisława urodziła się w Jemielnicy. Z chwilą 
wyjścia za mąż przeprowadziła się do 
Zawadzkiego, gdzie mieszka już ponad 75 lat. Pani 
Bronisława urodziła jednego syna, doczekała się   
2 wnuczek i 4 prawnuków. Jest niesamowicie 
pogodną i uśmiechniętą osobą. Cieszy się dobrym 
zdrowiem i czyta bez okularów.

Pan Franciszek Brzezina 15 września obchodził 
Jubileusz 90 urodzin. Pan Franciszek w Zawadzkiem 
mieszka od 1958 roku, przez większą część życia 
pracował w zawadczańskiej hucie. Zamieszkuje 
wspólnie z żoną oraz córką Krystyną i jej rodziną.               
W październiku br. wspólnie z żoną Marią obchodzić 
będą kolejny jubileusz, to 65 rocznica pożycia 
małżeńskiego. Jak oboje twierdzą są małżeństwem 
na dobre i na złe i cieszą się każdym kolejnym 
wspólnie spędzonym dniem. Pan Franciszek 
doczekał się trzech córek, 8 wnuków, 4 prawnuków,  
a wkrótce grono rodzinne powiększy się o kolejnych 
dwóch prawnuków. Mimo sędziwego wieku Jubilat 
jest  w pełn i  samodzielny.  Sympatyczny,  
uśmiechnięty, otoczony miłością najbliższych. 

PUNKT KONSULTACYJNY 
wejście od strony Pogotowia Ratunkowego

Bezpłatne porady psychologa 
Krystyna Kowalska  - psycholog kliniczny

01  i  18 października
15  i  29 listopada
07  i  20 grudnia

w godzinach 13.00 – 16.00
telefon kontaktowy: 77 550 01 17

Wiki Lubi Zabytki to otwarty konkurs fotograficzny 
organizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia 
Polska, którego celem jest sfotografowanie 
wszystkich obiektów posiadających status zabytku. 
Aby wziąć udział w konkursie należy: wykonać 
fotografie zabytku, sprawdzić jego nr w rejestrze 
zabytków na Wikipedii i wysłać fotografie na 
Wikipedia Commons. Na autorów najlepszych zdjęć 
czekają wysokie nagrody finansowe. Ponadto 
nagrody specjalne za najlepsze fotografie z woj. 
opolskiego przyznaje Opolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. Więcej informacji na 
stronach konkursu: opolskiego – www.wuozopole.pl, 
ogólnopolskiego:
http://pl.wikipedia.orag/wiki?Wikipedia:WLZ oraz na 
blogu wikizabytki.pl
Konkurs trawa do 30 września br.

Fotografie zabytków polskich
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APTEKI DYŻURUJĄ

Wrzesień
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“Centrum”

“Multifarm”

“Awos”

“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”
“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

Kącik kucharski

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”
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“Vita”

“Na dobre i na złe”

“Alga”

“Centrum”

30

31
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Rady babuni

Październik

30
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coś na ząb z ryżem
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“Pod Słońcem”
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“Alga”

“Centrum”
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“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”
“Flos”
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“Alga”
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“Centrum”
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“Pod Ratuszem”

“Pod Słońcem”

“Flos”

“Vita”
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“Pod Ratuszem”

Spotykają się dwie blondynki, pierwsza wyciąga 
torebkę z cukierkami i mówi: 
- Chcesz krówkę? 
- Dziękuję, jestem wegetarianką.

...............................
Dlaczego blondynka przykleja plastry Niquitin na 
samochód? 
- Żeby mniej paliło

...............................
Przychodzi blondynka do sklepu i mówi: 
- Chciałam złożyć skargę. 
- Tak? A z jakiego powodu? 
- Dlaczego moje Lays prosto z pieca są zimne?

...............................
Brunetka mówi do Blondynki. 
-patrz jaki ładny las. 
A blondynka jej odpowiada. 
-nie widzę drzewa mi zasłaniają

Obcasy przy butach bywają często porysowane. ale 
jeśli zaraz po zakupie pomalujecie je bezbarwnym 
lakierem do paznokci to naprawdę się nie rysują (tak 
szybko) i dłużej wyglądają jak nowe.

...............................
Białe plamy na obuwiu powstałe zimą, dobrze 
czyszczą się szmatką zwilżoną w 10% occie.

...............................
Obuwie zamszowe czyścimy gąbką zanurzoną                 
w ciepłym mleku, na sucho robimy to przy pomocy 
talku. zabrudzone miejsca pocieramy chropowatą 
skórką chleba.

...............................
BUTELKI PO OLEJU CZY OLIWIE można łatwo 
domyć, wlewając do nich wodę zmieszaną z octem (4 
łyżki octu na 1l wody) i wsypując do każdej trochę 
surowego ryżu. Następnie należy odstawić butelki na 
3-4 godz., co pewien czas energicznie nimi 
potrząsając. Po upływie tego czasu wypłukać                    
i wysuszyć. 

To szybki i łatwy sposób na obiad bądź kolację. Dania 
na bazie ryżu urozmaicone są warzywami i mięsem                
z kurczaka.

Potrawka chińska
Składniki:
2 szkl. ryżu
1 podwójny filet z kurczaka
2 marchewki
1 czerwona papryka
2 cebule
10 pieczarek, przyprawa do chińszczyzny, papryka 
mielona, sól (kucharek), pieprz, olej do smażenia

Wykonanie:
Ryż ugotować w/g przepisu na opakowaniu. Filet 
pokroić w kostkę, posypać przyprawą do 
chińszczyzny, przykryć i odstawić na 15 min.                   
w chłodne miejsce. Cebulę obrać i drobno pokroić              
w kostkę. Paprykę oczyścić z pestek i pokroić                   
w paseczki. Pieczarki umyć i pokroić w plasterki.
Rozgrzać olej na patelni, usmażyć kawałki mięsa. 
Zdjąć i posypać solą, pieprzem i papryką do smaku. 
Marchewki obrać i zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach. Na tłuszczu ze smażenia mięsa zeszklić 
cebulkę, potem dorzucić pieczarki, paprykę i 
marchewkę, wymieszać i dusić na małym ogniu do 
momentu aż wszystkie warzywa zmiękną. Następnie 
dodać uprzednio usmażone mięso i na koniec 
ugotowany ryż. Wszystkie składniki dokładnie 
wymieszać, w razie konieczności doprawić 
przyprawami.

Ryż z marchewką
Składniki:
1 - 1,5 szkl. ryżu
3/4 szkl. wody
1/2 kg marchwi
1 puszka kukurydzy
4-5 ćwiartek kurczaka
sól (wegeta), pieprz, cukier, 3 "listki" masła (1 łyżka)
2-3 łyżki oleju

Wykonanie:
Do naczynia żaroodpornego wsypać ryż i zalać wodą, 
na wierzchu posypać wegetą. Marchew pokroić           
w plasterki, rozłożyć w naczyniu, posypać wegetą, 
cukrem i pieprzem, a następnie rozłożyć 3 "listki" 
masła. Po czym rozłożyć kukurydzę z puszki wraz z 
sokiem, posypać wegetą. Na koniec ułożyć ćwiartki 
kurczaka (uprzednio przyprawionego) i polać 2-3 
łyżkami oleju.
Piec w temp. 180-200 st. C ok. 1,5 godz.

Jesienna krzyżówka

1.      Czerwone korale na gałęziach trzyma,
         każdy uczeń wie, że to...
2.      Rosną na dębie w małych czapeczkach,
          zje je wiewiórka zamiast orzeszka.
3.      Z brązową skórką, w skorupce schowane,
         zrobisz z nich ludzika – to...
4.      Kiedyś na drzewach rosły zielone,
         teraz na ziemi leżą kolorowe.
5.      Gdy w dzień szary pada z nieba,
         parasola nam potrzeba.
6.      Jak ten miesiąc się nazywa,
         w którym szkoła się zaczyna?

Rozwiązanie krzyżówki – hasło prosimy przesłać do 
Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego, Urząd Miejski     
w Zawadzkiem, pokój 101 w terminie do 29 września 
2010 r. Nagrody czekają.

Prawidłowe rozwiązanie Wakacyjnej krzyżówki, które 
brzmiało „Koniec wakacji”, nadesłał p. Zygmunt 
Maciążek z Zawadzkiego. Zapraszamy po nagrodę 
do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pokój nr 101. 
Gratulujemy.

Rozwiązanie krzyżówki

-

Brązowy ryż z czerwoną fasolą 
Składniki:
2 torebki ryżu brązowego
1 puszka czerwonej fasoli
2 duże pomidory
1 papryka
3 małe cebule
koncentrat pomidorowy 2 łyżeczki, oliwa z oliwek, 
bazylia, tymianek, sól, pieprz

Na samym początku gotujemy brązowy ryż w wodzie. 
Pomidory i paprykę myjemy, a następnie kroimy na 
małe kawałk i .  Cebulę ob ieramy,  kro imy                               
i podsmażamy na patelni z odrobiną oliwy z oliwek.            
W kolejnym etapie wsypujemy na patelnie warzywa               
i dusimy do miękkości. Następnie dodajemy puszkę 
czerwonej fasoli i nadal dusimy na niedużym ogniu. 
W ostatnim etapie należy doprawić sos przyprawami        
i dodać 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego. Na 
ugotowany ryż wykładamy

Wykonanie:

 gotowy sos.

Składniki:
2 woreczki brązowego ryżu
1 szt mała cukinia
2 łyżeczki koncentratu pomidorowego, przyprawy
1 szt pierś z kurczaka

Wykonanie: 

Cukinię obieramy i wydrążamy. Kroimy w kostkę 
lekko podsmażamy na patelni a następnie dusimy. Po 
15 min wsypujemy ryż i zalewamy wodą. Mieszamy 
co jakiś czas. Gotujemy do momentu aż ryż zmięknie  
i zredukuje się nadmiar wody. Dodajemy ulubione 
przyprawy oraz koncentrat i mieszamy. Pierś z 
kurczaka kroimy w kostkę, przyprawiamy i smażymy 
na złoty kolor. Dodajemy do risotta i mieszamy. 

Risotto z cukinią i kurczakiem. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Sport w Krajobrazach

Tenis stołowy

Piłka ręczna

Piłka nożna Skat

Na początek daleki wyjazd do Białej Podlaskiej

Pierwszy mecz został rozegrany przed 
ukazaniem się tego numeru. Atmosfera w drużynie 
jest bardzo bojowa. Z dalekiego wyjazdu z AZS Biała 
Podlaska planują przywieźć komplet punktów. Do 
sezonu drużyna przygotowywała się zgodnie z 
planem. Po przygotowaniach we własnej hali zostało 
rozegranych kilka sparingów remisując dwa mecze z 
MOS Bytom i Neurupinnem oraz pokonali 1 bramką 
Olimpię Piekary. Następnie drużyna wyjechała na 
turniej do Litovela. Głównym celem nie był wynik, a 
konsolidacja drużyny w której jest sporo nowych 
twarzy. W turnieju, który już dwa razy drużyna 
wygrała zajęli 3 miejsce na 5 startujących drużyn. 
Kolejny sprawdzian to II Memoriał Michała Jacka               
w którym wystąpiło 6 drużyn. Mecze eliminacyjne 
rozgrywano w Kolonowskiem i Zawadzkiem. Grupę w 
Kolonowskim wygrała Gwardia Opole,  a                           
w Zawadzkiem ASPR. Obie drużyny spotkały się               
w finale, który był bardzo emocjonujący. Faworytem 
była Gwardia, jednak przez większą część meczu 
warunki dyktował nasz zespół. Dopiero w końcówce 
Gwardziści dysponujący większym zapasem sił 
ostatecznie pokonali gospodarzy 29:26. Na 3 miejscu 
uplasowała się ekstraklasowa drużyna Czuwaju 
Przemyśl, która pokonała Olimp Grodków 25:24. W 

Wygrana na Węgrzech
Renomowany turniej na Węgrzech, w którym 

wystartowały 164 drużyny z 16 krajów. Dzięki 
wsparciu rodziców, ASPR oraz Gminy Zawadzkie, 
Kolonowskie Pawonkowa, Kronospan Strzelce Op. 
oraz Nadleśnictwa Zawadzkie na turniej wyjechały                    
3 drużyny (juniorzy młodsi, oraz w kategorii dzieci 
dziewczynki i chłopcy). W sumie z opiekunami było to 
56 osób. Wyjazd był w zasadzie nagrodą za 
całoroczny trud. O ile w kategorii dzieci nasze 
dziewczęta i chłopcy nie odniosły większych 
sukcesów, to konfrontacja z drużynami innych nacji 
pozwoli na dalsze doskonalenie swoich umiejętności. 
Osobny rozdział to start drużyny juniorów młodszych. 
Podopieczni Łukasza Morzyka sprawili miłą 
niespodziankę. Turniej jest organizowany od 
kilkunastu lat i nigdy nie wygrała go drużyna z Polski. 
Uczyniła to ASPR Zawadzkie, która w finałowym 
spotkaniu, które zostało rozegrane w Arenie of 

Sławomir Szmal zaprasza

Po raz piąty zostanie rozegrany Międzynarodowy  
Turniej Piłki Ręcznej pod nazwą „SŁAWOMIR 
SZMAL ZAPRASZA”. Turniej zostanie rozegrany                
w trzech halach: Kolonowskiem, Pawonkowie                       
i Zawadzkiem. W turnieju zobaczymy m.in.: Vive 
Kielce, Miedź Legnicę,  KSSPR Końskie, CHKS Łódź 
oraz drużynę z Czech Tatrana Presov. Spotkania 
eliminacyjne rozpoczną się w dniu 22.09.2012 
równocześnie we wszystkich halach o godz. 11.30.  
Spotkania o miejsca 1-6 będą rozgrywane w Hali               
w Kolonowskiem w niedzielę 23.09.2012 od godz. 
9.30, natomiast areną o miejsca 7-12 w tym samym 
czasie będzie Hala GOSiT-u w Zawadzkiem. 
Szczegóły w afiszach.

Taki sobie start

Podop ieczn i  nowego  t renera  M icha ła  
Grabowskiego w pierwszym meczu rundy jesiennej 
pokonali u siebie KS Sławięcice Kędzierzyn Koźle 2:1 
(bramki Nowak 2). Kolejne dwa mecze Stal rozegrała 
na wyjeździe, i przywiozła tylko  1 punkt. Szkoda 
punktów głownie w przegranym meczu z KS 
Górażdże. Do 90 minuty drużyna prowadziła 2:1, by w 
doliczonym czasie stracić 2 bramki i prawie pewne 
punkty. Bramki w tym meczu strzelił Maciek 
Pałkowski. Spotkanie z TKKF Blachowianka 
Kędzierzyn Koźle zakończyło się wynikiem 
remisowym 3:3, choć z przebiegu spotkania drużynie 
należało się zwycięstwo. Strzelcami bramek byli: 
Adam Szlapa, Paweł Wróblewski oraz Dariusz 
Dombrowski. Teraz drużyna rozegra 3 spotkania w roli 
gospodarza.  Działacze liczą na komplet punktów              
i poprawę pozycji w tabeli, która aktualnie przedstawia 
się następująco:

Młodzież w natarciu
Młodzieżowe drużyny Stali Zawadzkie całkiem 

dobrze radzą sobie w rozgrywkach II ligi (juniorzy) 
oraz 11 osobowej lidze trampkarzy. Podopieczni 
Roberta Gwoździa do tej pory rozegrali 4 spotkania z 
czego wygrali 2 (z LZS Mechnice 2:1 oraz LZS Opole-
Grudzice 4:0) oraz przegrali po 1:3 z LZS Leśnica oraz 
LZS Adamietz Kadłub. Trampkarze, których trenuje 
Robert Kafarski w pierwszym meczu pokonali Otmęt 
Krapkowice 10:1 i przegrali 0:3 z Chemikiem 
Kędzierzyn Koźle.

Sylwetka trenera Stali Zawadzkie

Michał Grabowski, który od nowego sezonu przejął 
stery trenerskie drużyny seniorów nie jest nową 
postacią w naszym klubie. W latach 1991 – 1993 był 
czołowym zawodnikiem Stali Zawadzkie. Kariera tego 
53 letniego szkoleniowca, wychowanka HKS 
Małapanew Ozimek, przebiegała następująco:                 
W latach 1972 – 1990 był zawodnikiem Małejpanwi              
w której grał w drużynach trampkarzy, juniorów oraz 
seniorów, zaliczając kilka meczy w II ligowej drużynie 
seniorów. W latach 2004 do 2000 był grającym 
trenerem LZS Grodziec, a od 2001 już tylko trenerem 
LZS Grodziec. Ma uprawnienia instruktora z licencją. 
Pragnie zrealizować plan awansu do ligi okręgowej. 
Podkreśla dobrą atmosferę w drużynie. Martwi go 
tylko duża rotacja w składzie spowodowana różnymi 
przyczynami.

W klubie KTS MOKSiR Zawadzkie przed nowym 
sezonem nie zaszły większe zmiany. Drużyna 
mężczyzn uniknęła spadku z III ligi dzięki wycofaniu 
się z rozgrywek UGKS Odry Brzeg oraz awansem 
AZS PWSZ II Nysa do II ligi. W drużynie żeńskiej 
skład nadal młodzieżowy. Podstawowymi 
zawodniczkami będą Anna Gosztyła, Julia Drzozga, 
Daria Hajka, Nicole Zyzik , Adrianna Kolczyk i Julia 
Bartoszek. Dwie wychowanki pary trenerskiej Marta 
Lityńska – Stanisław Fedor, Julia Wójcik (Victoria 
Chróścice) oraz Adrianna Kolczyk (KTS MOKSiR) 
mają już zagwarantowany limitem start w I 
Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym młodziczek, 
który w miesiącu październiku odbędzie się w 
Gdańsku. Nastąpiła również inauguracja rozgrywek 
w II lidze. Pierwsze spotkanie drużyna rozegrała na 
wyjeździe z MKS Czechowice Dziedzice.

Przed nami nowy sezon

Piłka ręczna Hala GOSiT Zawadzkie
29.09.2012 r. godz. 18.00 I liga Stal Zawadzkie – SPR Tarnów
13.10.2012 r. godz. 18.00 I liga Stal Zawadzkie – Ostrovia 
Ostrów Wlkp.
Piłka nożna Stadion GOSiT Zawadzkie
23.09.2012 r. godz. 16.00 A klasa Stal Zawadzkie – Piast II 
Strzelce Opolskie
30.09.2012 r. godz. 11.00 II liga juniorów Stal Zawadzkie – LZS 
Izbicko
06.10.2012 r. godz. 11.00 trampkarze Stal Zawadzkie – LZS 
Walce
06.10.2012 r. godz. 15.00 A klasa Stal Zawadzkie – LZS 
Żywocice
14.10.2012 r. godz. 11.00 II liga juniorów Stal Zawadzkie – 
Jedność Rozmierka
Tenis Stołowy Hala GOSiT Zawadzkie
19.10.2012 r. godz. 18.00 II liga kobiet KTS MOKSiR 
Zawadzkie – UKS Dalachów
Skat: sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3
Każdy czwartek godz. 17.30 – Mistrzostwa Sekcji GOSiT 
Zawadzkie
W dniu 04.10.2012 z uwagi na mistrzostwa Świata w Karpaczu 
turniej się nie odbędzie. Franciszek Świtała

V kolejka II ligi
Do zakończenia rozgrywek w II lidze skata,                 

w której występuje drużyna GOSiT-u Zawadzkie 
pozostała jedna kolejka. W przedostatniej V kolejce 
po punkty pojechała do Rogowa k/Wodzisławia. Tym 
razem wystąpiła w najsilniejszym składzie: Jan 
Mikołajczyk (3411), Józef Ludwig (3268), Antoni 
Świtała (2679) oraz Leopold Dybowski (2336). Na 
zmiany za L.Dybowskiego wchodził Franciszek 
Świtała. Zdobyte 11694 punkty pozwoliły na zdobycie 
11 dużych punktów i 2 miejsce w swojej grupie. W                 
3 serii zabrakło tylko jednego wygranego rozdania, by 
w dorobku byłoby 12 punktów i premia za wygranie 
grupy. Przed ostatnią kolejką drużyna z dorobkiem 52 
punktów awansowała z 12 na 11 miejsce                          
i teoretycznie zapewniła sobie byt w II lidze w sezonie 
2013. Na prowadzeniu jest drużyna Nitronu Krupski 
Młyn, która wspólnie z Silesią Tarnowskie Góry 
przewodzą stawce mając prawie już pewny awans do 
I ligi.

Puchar Lata 2012

Tegoroczne rozgrywki Pucharu Lata 2012 były 
bardzo emocjonujące. Przez kilka turniejów na 
prowadzeniu był Ernest Bryłka, następnie na pozycji 
lidera zastąpił go nasz zawodnik Antoni Świtała, by w 
ostatnim punktowanym turnieju stracić prowadzenie 
na rzecz Jerzego Kandziory. Czołówka końcowej 
klasyfikacji Puchar Lata, 2012 w którym zagrało 30 
zawodników, przedstawia się następująco:

1. Jerzy Kandziora DOKiS Dobrodzień 17884 pkt
2. Antoni Świtała GOSiT Zawadzkie 17515 pkt
3. Leon Deptała Unia Kolonowskie 16757 pkt
4. Norbert Bonk DOKiS Dobrodzień 16523 pkt
5. Walter Bonk Unia Kolonowskie 16523 pkt

XIV Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie

Tradycyjnie w miesiącu lipcu i sierpniu 
rozgrywane są 3 turnieje o tytuł mistrza Gminy 
Zawadzkie. Rywalizację rozpoczęto turniejem                    
w Żędowicach. Zdecydowanie zwyciężył Leopold 
Dybowski (GOSiT Zawadzkie) z wynikiem 3197 pkt. 
Również w Kielczy pokazał rywalom plecy 
zwyciężając z wynikiem 3009 pkt. Po 2 turniejach 
miał ponad 1200 punktów przewagi nad zawodnikiem 
Tranzytu Ozimek Herbertem Kowolikiem. Trzeci 
finałowy turniej wygrał zawodnik Strzelca DK Strzelce 
Opolskie Mikołaj Żminkowski z wynikiem 2691 pkt. 
Liderujący po 2 turniejach L.Dybowski również 
znalazł się w czołówce zajmując z wynikiem 2492 pkt. 
5 miejsce. Końcowa klasyfikacja mistrzostw 
przedstawiała się następująco:

1. Leopold Dybowski  GOSiT Zawadzkie     8698 pkt
2. Herbert Kowolik    Tranzyt Ozimek     6921 pkt
3. Krzysztof Samol    Nitron Krupski Młyn   6688 pkt
4. Ryszard Rożeński  Zajazd Krapkowice    6586 pkt
5. Tadeusz Żogała   Jedność Przyszowice 6401 pkt
6. Józef Knopik    LZS Ligota Dolna      6401 pkt

W mistrzostwach zagrało 72 skaciorzy.

1. KS Góraźdże
2. LKS Jedność Rozmierka
3. ULKS Orzeł II Źlinice
4. LZS Chrząstowice
5. RTS Odra Kędzierzyn Koźle
6.LZS Adamietz Kadłub
7. SSKS Piast II Strzelce Op.
8. KS Cisowa Kędzierzyn Koźle
9. SSKS Stal Zawadzkie
10. LZS Żywocice
11. KS Sławięcice Kędzierzyn Koźle
12. TKKF Blachowianka Kędzierzyn K.
13. LZS Błękitni Jaryszów
14. LKS Victoria Żyrowa

4
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4
4
4
4
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4
4
4
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8:4 
20:8
8:2
9:8
6:11
8:7
6:7
10:10
7:7
7:8
4:7
7:10
8:13
4:10

spotkaniu o 5 miejsce Viret Zawiercie pokonał 
Tatrana Litovel 35:26. Najlepszym zawodnikiem 
uznano Michała Szolca a bramkarzem Łukasza 
R o m a n t o w s k i e g o ,  ( o b a j  G w a r d i a ) .  
Najskuteczniejszym zawodnikiem został Łukasz 
Płonka (ASPR) strzelec 15 bramek. Turniej 
zorganizowano przy wsparciu Urzędu Miasta                   
w Kolonowskim.

Veszprem nie dała szans mistrzom Węgier. Cała 
drużyna zasłużyła na wyróżnienie, jednak furorę 
zrobił bramkarz Piotr Puszkar, który został uznany 
najlepszym zawodnikiem turnieju. Był to bardzo 
pożyteczny wyjazd. Nie starczyło czasu na 
zwiedzanie. Ekipa była na Balatonie i obejrzała areny, 
na których rozgrywany był turniej. W nowym sezonie 
nasze drużyny młodzieżowe wystąpią we wszystkich 
kategoriach rozgrywanych w naszym województwie. 
Największe nadzieje wiążemy z drużyną juniorów 
młodszych. 

Co, gdzie, kiedy w sporcie




