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Sport w Krajobrazach

Tenis sto³owy

Sesja Rady Miejskiej

BURMISTRZ INFORMUJE

Pi³ka rêczna

Pi³ka no¿na

Skat

W dniu 28 paŸdziernika 2013 r. odby³a siê XXXVI 
Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Porz¹dek 
obrad Sesji obejmowa³ przyjêcie informacji na temat 
analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych, przyjêcie 
informacji o stanie  realizacji zadañ oœwiatowych w 
gminie w roku szkolnym 2012/2013 oraz podjêcie 
przed³o¿onych uchwa³. Informacjê na temat analizy 
o œ w i a d c z e ñ  m a j ¹ t k o w y c h  p r z e d s t a w i ³  
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej oraz Burmistrz 
Zawadzkiego. Zosta³a równie¿  przedstawiona 
informacja Wojewody Opolskiego w tym temacie. 
Nastêpnie radni zapoznali siê z  informacj¹  o stanie 
realizacji zadañ oœwiatowych gminy w  roku 
szkolnym 2012/2013. Obowi¹zek przygotowania 
takiej informacji wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 
ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991r.  o systemie oœwiaty. 
Informacja uwzglêdni³a wyniki sprawdzianu 
i egzaminów zewnêt rznych  w szko ³ach  
podstawowych i gimnazjach. Jest to coroczne, 
kompleksowe podsumowanie stanu oœwiaty 
w Gminie Zawadzkie. 

Radni podjêli jednog³oœnie uchwa³y:
- w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/217/12 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 
r. w sprawie uchwa³y bud¿etowej na 2013 r. -  
uchwa³a dotyczy zmian w dochodach i wydatkach 
bie¿¹cych;

- w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/374/13 
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 wrzeœnia 
2013 r. – w uchwale z dnia 30 wrzeœnia 2013 r. 
dokonano zmiany – wykreœlono zapis dotycz¹cy 
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa 
Opolskiego,

- w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/224/12 
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 
r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokoœci 
stawki op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – w zwi¹zku z uchyleniem uchwa³y 
dotycz¹cej postanowienia o odbieraniu przez Gminê 
Zawadzkie odpadów komunalnych od w³aœcicieli 
nieruchomoœci niezamieszka³ych zaistnia³a 
koniecznoœæ wprowadzenia zmian w uchwale 
w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokoœci 
stawki op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ;

- w sprawie  zmiany uchwa³y Nr XXX/344/13 Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. 
w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu 
i zakresu œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci 
i ich zagospodarowania w zamian za uiszczon¹ przez 
w³aœciciela nieruchomoœci op³atê za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – w przedmiotowej uchwale 
uchyla siê zapis dotycz¹cy ustalenia dla w³aœcicieli 
nieruchomoœci niezamieszka³ych czêstotliwoœci 
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych. 

        BRM

Franciszek Œwita³a

Nowa infrastruktura rekreacyjna

W ramach operacji pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie so³ectwa ¯êdowice i 
so³ectwa Kielcza”, dokonano odbioru koñcowego zakresu robót obejmuj¹cych wykonanie wiaty-deszczochronu z 
kuchni¹ turystyczn¹ w ¯êdowicach przy ul. Stawowej oraz altany ogrodowej i placu pod scenê plenerow¹ w 
Kielczy, obok zabytkowej chaty.  Zadanie zosta³o zrealizowane przy udziale œrodków unijnych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Koszt inwestycji wyniós³ 161 837,5 z³. Obiekty s¹ 
ogólnodostêpne, a chêæ korzystania z nich nale¿y zg³aszaæ u so³tysów.

Co, gdzie, kiedy w sporcie

Spotkania z mieszkañcami

W dniach 5-7.11.2013 r. odby³y siê spotkania 
Burmistrza Zawadzkiego Mieczys³awa Orgackiego 
z mieszkañcami gminy Zawadzkie. G³ównym celem 
spotkañ by³o przedstawienie mieszkañcom projektu 
bud¿etu gminy na 2014 r. Poruszono sprawê 
komunikacji gminnej.  Zebrani opowiedzieli siê za 
dalszym jej funkcjonowaniem. Ponadto mieszkañcy 
zg³aszali potrzeby remontowe na drogach, 
zwiêkszenia liczby patroli na tzw.”mostkach” celem 
zmniejszenia dewastacji obiektu, czyszczenia rowów 
melioracyjnych. Kolejny remont drogi zakoñczony

14 listopada br. dokonano odbioru wyremontowanego odcinka drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w 
¯êdowicach. Remont wykonywa³a Firma PUH DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa, wy³oniona w trybie przetargu 
nieograniczonego. Wartoœæ wykonanych robót wynios³a 118 tys. 

Droga przed remontem Droga po remoncie

M³odoœæ ma swoje prawa 

Do zakoñczenie rozgrywek II ligi pozosta³y 
3 kolejki. Nasza dru¿yna gra bardzo nierówno. 
W ostatnich 5 meczach dru¿yna zdoby³a tylko 6 pkt 
Mo¿na ró¿nie t³umaczyæ postawê dru¿yn. Po dobrych 
meczach takie np. jak z AZS Zielona Góra czy 
Dziewi¹tka Legnica w których dru¿yna zdoby³a 
komplet punktów, by³y mecze wyjazdowe z których 
nie uda³o siê przywieœæ choæby punkcika. Mo¿e 
wyt³umaczeniem jest bardzo m³ody sk³ad, mo¿e braki  
kondycyjne (w ostatnich meczach w 2 po³owie 
dru¿yna spisywa³a siê s³abiej). Wyniki ostatnich 
meczy oraz tabela po 10 kolejkach.
Sparta Oborniki – ASPR Zawadzkie 24:22 (9:13), 
ASPR – AZS Zielona Góra 34:31 (19:18), ASPR – 
Dziewi¹tka Legnica 37:29 (18:12), Têcza Koœcian – 
ASPR 30:25 (14:14), ASPR – MKS Zag³êbie Lubin II 
45:37 (21:13).
1. KU AZS UZ Zielona Góra              10   16 314:232
2. MKS ¯agiew Dzier¿oniów             10   15 278:246
3. SPR Bór Oborniki Œl¹skie             10   14 294:266
4. LKS OSiR Komprachcice              10   13 299:286
5. SKF KPR Sparta Oborniki             10   13 261:250
6. ASPR Zawadzkie                10   13 319:283

...
12. KS AZS Politechnika Wroc³aw    10    6 292:297
13. EUCO UKS Dziewi¹tka Legnica 10    6 243:269
14. SSRiR Start Konin                    10    0 203:338

M³odzie¿ dyktuje warunki 

W rozgrywkach okrêgowych nasza m³odzie¿ 
(juniorzy i m³odzicy) dyktuj¹ warunki. W kategorii 
juniorów dru¿yna prowadzona przez £ukasza 
Morzyka wysoko gromi przeciwników. Aktualnie 
zagra³a 3 mecze zdobywaj¹c komplet punktów. W 
dru¿ynie gra kilku zawodników wystêpuj¹cych w II 
ligowej dru¿ynie seniorów, co jest na pewno  du¿ym 
wzmocnieniem. Dotychczas uzyskane wyniki: ASPR 
– Gwardia Opole 41:17, SKS Orlik Brzeg – ASPR 
25:54,  ASPR – UKS Olimp Grodków 44:30. Tabela 
przed ostatnim mecze z drug¹ dru¿yn¹ Gwardii 
Opole.
1.ASPR Zawadzkie 3 6 139:82
2.UKS Olimp Grodków 3 4 104:93
3.KS Gwardia Opole 3 4 103:83
4.SKS Orlik Brzeg 4 2  92:154
5.KS Gwardia Opole 3 0  73:99

Równie¿ w kategorii m³odzików nie ma mocnych 
na nasz¹ dru¿ynê. Na pó³metku I rundy 
w rozegranych 3 meczach wyraŸnie pokona³a rywali 
obejmuj¹c prowadzenie w tabeli. Wyniki: ASPR – 
UKS Orlik Brzeg 31:19, UKS Baszta Kluczbork – 
ASPR 19:36, ASPR – UKS Orlik II Brzeg 29:9. 
Aktualna tabela:

1. ASPR Zawadzkie         3 6 94:47
2. KS Gwardia Opole       3 6 79:53
3. UKS Olimp Grodków    3 4 86:47
4. SKS Orlik Brzeg 3 2 62:95
5. UKS Baszta Kluczbork 3 0 60:92
6.SKS Orlik II Brzeg 3 0 39:88

W Opolskiej lidze m³odziczek wystêpuje zespó³ 
ASPR Zawadzkie Pawonków i nie ma na dru¿ynê 
mocnych. Po rozegranych 3 spotkaniach ma na 
koncie same zwyciêstwa. Pokona³a kolejno: KS PG 2 
Otmêt Kraokowice 35:7, UKS MOS Opole 36:5 oraz 
KS Otmêt ZSS 1 Krapkowice 40:16. Tabela 
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1.ASPR Zawadzkie Pawonków 3      6 111:28
2.LZS Tor Dobrzeñ Wielki   3      6 78:39
3.UKS Olimp Grodków   3      4 86:45
4.UKS MOS Opole                  3      2 47:77
5.KS Otmêt ZSS 1 Krapowice 3      0 44:107
6.KS PG 2 Otmêt Krapkowice 3      0 32:103

W grupie A dzieci w kategorii ch³opców dru¿yna w 
rozegranych w meczach dozna³a dwóch pora¿ek. 
Uleg³a  SKS Orlik Brzeg 7:16 oraz UKS Olimp Brzeg 
13:14. Tabela przedstawia siê nastêpuj¹co:

1.SKS Orlik Brzeg 2 4 34:21
2.UKS Olimp Grodków 2 2 28:31
3.ASPR Zawadzkie 2 0 20:30

Lepiej ju¿ nie mog³o byæ

W ostatnim numerze pisaliœmy, ¿e dru¿yna by 
walczyæ o mistrzostwo grupy IV i o awans do ligi 
okrêgowej nie mog¹ sobie pozwoliæ na stratê 
jakiegokolwiek punktu. Dru¿yna wziê³a to sobie do 
serca i do koñca rundy nie przegra³a ¿adnego meczu. 
Pokona³a kolejno: B³êkitnych Jaryszów 4:1, LZS GKS 
Piomar II Tarnów Opolski 4:0, nastêpnie lidera LKS 
Jednoœæ Rozmierka 2:1, KS Góra¿d¿e 4:1 i LZS 
Adamietz Kad³ub 4:0. W I rundzie trener Ryszard 
Skudlik skorzysta³ z 20 zawodników. Komplet meczy 
rozegra³ tylko Pawe³ Wróblewski strzelaj¹c 16 
bramek (najwiêcej w dru¿ynie). Po 13 spotkañ 
rozegrali  Kamil Buczek, Mariusz Asztemborski (2 
bramki), £ukasz Grycan, po 12 meczy zagrali: Adam 
Kopyto, Janusz Foks, Daniel Kalka (1), Micha³ 
Skwara (3). W 10 spotkaniach wyst¹pili: Krzysztof 
Matusiak, Micha³ Szostok (1), Adrian Brzêczek, 
Mateusz Baingo, Tomasz Kwasik (2), W 9 
spotkaniach zagra³ Daniel Nowak strzelec 11 
bramek. Patryk Krywalski oraz Rafa³ Polak (3) 
wyst¹pili w 8 spotkaniach. Ponadto w 1 rundzie 
wyst¹pili: Cezary Kowalczyk 7 meczy, Pawe³ Pawusz 
w 2 meczach oraz Adam Sz³apa w jednym meczu 
strzelec 1 bramki. Duch w dru¿ynie wstapi³ po 
przyjœciu do dru¿yny T.Kwasika oraz M.Baingo. 
Aktualna sytuacja jest dobrym prognostykiem przed 
rund¹ rewan¿ow¹. Przepracowaæ dobrze zimê i 
powtórzyæ seriê z koñcówki I rundy, by na koñcu 
œwiêtowaæ d³ugo oczekiwany awans. Tabela I rundy 
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. SSKS Stal Zawadzkie     14 37 49:10
2. LKS Jednoœæ Rozmierka   14 37 48:14
3. Chemik II Kêdzierzyn KoŸle 7 14 28 35:16
                                                        ...
13. SKS Piast II Strzelce Op. 14 14 21:26
14. LZS Adamietz Kad³ub 14   7 15:42
15. KS Cisowa Kêdzierzyn KoŸle 14   2 14:55

Tabele dru¿yn m³odzie¿owych

W I lidze juniorów m³odszych pod wodz¹ trenera 
Roberta GwoŸdzia dru¿yna poczyna sobie coraz 
lepiej. W ostatnich 2 meczch zdoby³a 2 punkty 
i zakoñczy³a I rundê na 6 miejscu. Wyniki ostatnich 
meczy Stal – Polonia G³ubczyce 1:8 oraz Œl¹sk 
Reñska Wieœ – Stal 0:2.Tabela po I rundzie 
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Odra II Opole 8 19 29:8
2. Unia Tu³owice 8 18 22:14
3. Polonia G³ubczyce 8 15 37:17
4. Chemik Kêdzierzyn K. 8 14 25:11
5. LZS Przywory 8 13 19:14
6. Stal Zawadzkie 8 12 16:21
7. Œl¹sk Reñska Wieœ 8   8 13:22
8. Ma³apanew Ozimek 8   4 14:27
9. Unia Kolonowskie 8   1   9:40

Trampkarze wystêpuj¹ w I lidze w grupie 
2 i po rundzie jesiennej w gronie 12 dru¿yn plasuj¹ 
siê na 9 miejscu. W ostatnich meczach uzyskali 
nastêpuj¹ce wyniki Naprzód Jemielnica -Stal 1:2, 
Stal – Start Dobrodzieñ 3:1, Ma³apanew Ozimek – 
Stal 4:1. Koñcowa tabela I rundy:
1. Ma³apanew Ozimek 11 30 63:22
2. OKS Olesno 11 26 57:11

Mistrzostwa sekcji GOSiT Zawadzkie

W mistrzostwach sekcji skata GOSiT Zawadzkie 
zosta³o ju¿ rozegranych 12 turniejów. Na czele 
klasyfikacji jest zawodnik I ligowej dru¿yny Victorii 
Chróœcice Marcin Szymski, który dotychczas ma na 
koncie 21118 pkt. Na kolejnych 2 miejscach 
zawodnicy równie¿ I ligowej dru¿yny GOSiT-u 
Zawadzkie Leopold Dybowski 19434 pkt oraz Antoni 
Œwita³a 19390 pkt. W pierwszej dziesi¹tce plasuj¹ siê 
jeszcze nastêpuj¹cy zawodnicy GOSiT-u. S¹ to 8. 
Józef Ludwig 17168 pkt oraz 9. Franciszek Œwita³a 
16920 pkt. Do zakoñczenia mistrzostw pozosta³o 
jeszcze 18 turniejów. Turnieje rozgrywane s¹ w Domu 
Kultury w Zawadzkiem ul. Powstañców Œl. (boisko 
Orlik)

Niez³y wynik w Pucharze Polski

Nasza dru¿yna, beniaminek I ligi GOSiT Zawadzkie 
dobrze zaprezentowa³a siê w Dru¿ynowym Pucharze 
Polski. Jako jedna z 7 dru¿yn Okrêgu Opole 
awansowa³a do pó³fina³u w którym zagra³o 60 dru¿yn. 
Do œcis³ego fina³u kwalifikowa³o siê 16 najlepszych 
dru¿yn, po rozegraniu 4 serii po 36 rozdañ. Dru¿yna 
GOSiT-u w sk³adzie Antoni Œwita³a, Józef Ludwig, 
Leopold Dybowski oraz Franciszek Œwita³a w tym 
gronie zajê³a 11 miejsce i zagra³a w  finale. Puchar 
Polski zdoby³a dru¿yna Barbary Chorzów. W finale 
ju¿ nie poprawi³a swojej pozycji. Pó³fina³ i fina³ by³ 
rozgrywany w Gocza³kowicach Zdroju.

Julia Bartoszek potwierdzi³a klasê

W dniach 22-24 listopada w Warszawie zosta³ 
rozegrany II Grand Prix Polski w tenisie sto³owym w 
kategorii m³odziczek. Startowa³a w nim zawodniczka 
KTS MOKSiR Zawadzkie Julia Bartoszek. którai 
potwierdzi³a wynik z I GP Polski w Bilczy. Eliminacje 
grupowe przesz³a jak burza pokonuj¹c kolejno Emiliê 
Zdrojewsk¹ (UKS Skoczek Sopot) 3:0 (5,6,5), 
Magdalenê W³odarczyk (ULKS Moszczenica) 3:0 
(8,8,8) oraz Zuzannê Rednowsk¹ (GLKS Nadarzyn) 
3:0 (4,2,4). O wejœcie do 16-stki pokona³a Martynê Lis 
(Bogoria Grodzisk Mazowiecki) 3:0 (6,7,4). W 
kolejnym spotkaniu o wejœcie do najlepszej ósemki 
wygra³a kolejne 3:0 (7,2,6) z  Zuzannê Grzesiñsk¹ 
(KTS Mys³owice). W meczu o czwórkê pokona³a 
zawodniczkê MRKS Gdañsk Majê Miklaszewsk¹ 3:1 
(11,8,-8,10). Dopiero w pó³finale przegra³a z 
niewygodn¹ poŸniejsz¹ zwyciê¿czyni¹ Ann¹ 
Wêgrzyn (MLKS Œnie¿nik Stronie Œl¹skie) 0:3 (-4,-4,-
8). Potwierdzi³a swoje umiejêtnoœci, zajmuj¹c drugi 
raz z rzêdu 3 miejsce. 

M³odzie¿ w czo³ówce II ligi kobiet

Dru¿yna tenisistek sto³owych KTS MOKSiR 
Zawadzkie w tegorocznych rozgrywkach II ligi kobiet 
spisuje siê nadspodziewanie dobrze ( juniorki Anna 
Goszty³a oraz Julia Drzozga w tym sezonie broni¹ 
barw LZS Victorii Chróœcice). Podstawowy sk³ad to 
bardzo m³ode zawodniczki. Julia Bartoszek jest 
jeszcze m³odziczk¹, Adrianna Kolczyk i pozyskana z 
MKS Czechowice Dziedzice Anna Kielar to kadetki, a 
jedyn¹ juniork¹ jest Nicole Zyzik. W rozegranych 
spotkaniach dru¿yna uzyska³a nastêpuj¹ce wyniki: z  
ULKTS Pszczyna 6:4, AKS Miko³ów 7:3, UKS Dwójka 
Sosnowiec 8:2, PSKS Beskidy Bielsko Bia³a 9:1 oraz 
rozegrany awansem mecz z LKS 45 Bujaków 
Miko³ów 4:6. Tabela po rozegranych kolejkach 
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. JKTS Jastrzêbie Zdrój 8 16 67:13
2. MKS Cieszko Cieszyn 7 14 55:15
3. KTS MOKSiR Zawadzkie 9 14 63:27

...
14. ULKS Ruch Pniów 8   3 22:58 
15. UKS Halembianka Ruda Œl¹ska 8   2 25:55
16. LKS Lesznianka Leszna Górna 8   0   4:76

Dru¿yna mê¿czyzn po spadku swoje mecze 
rozgrywa w IV lidze i uzyska³a nastêpuj¹ce wyniki: 
z MGOK  Gorzów Œl. 10:4, Gromem Szybowice 9:9, 
GUKS Byczyna 7:10, LUKS MGOKSiR Korfantów 
10:0 oraz OKS Olesno 10:7. Po 5 kolejkach dru¿yna 
zajmuje 4 miejsce z 7 punktami.

Turnieje wojewódzkie
W rozegranym w Niemodlinie II Turnieju 

Kwalifikacyjnym kadetek . Najlepsza okaza³a siê Julia 
Wójcik (LZS Victoria Chróœcice) wyprzedzaj¹c 
zawodniczki KTS MOKSiR Zawadzkie Annê Kielar 
oraz Adrianê Kolczyk. Na 5 miejscu uplasowa³a siê 
Julia Bartoszek. W rozegranym równolegle II WTK 
¿aczek na 2 miejscu uplasowa³a siê Maria Zgorzelska 
KTS MOKSiR Zawadzkie). Zwyciê¿y³a zawodniczka 

Pi³ka rêczna Hala Sportowa GOSiT Zawadzkie
07.12.2013 godz. 16.30 II liga ASPR Zawadzkie – 
¯agiew Dzier¿oniów
Tenis Sto³owy Hala Sportowa GOSiT Zawadzkie
29.11.2013 godz. 18.00 IV liga mê¿czyzn KTS 
MOKSiR Zawadzkie – LZS Victoria Chróœcice
06.12.2013 godz. 18.00 IV liga mê¿czyzn KTS 
MOKSiR Zawadzkie – AZS PWSZ Nysa IV
13.12.2013 godz. 18.00 II liga kobiet KTS MOKSiR 
Zawadzkie – UKS Orze³ Stanica
Skat – Dom Kultury ul. Powstañców Œl. (boisko Orlik)
Ka¿dy czwartek godz. 17.30 – Mistrzostwa Sekcji 
GOSiT Zawadzkie

3. Swornica Czarnow¹sy 11 23 40:15
                                                    ...
9. Stal Zawadzkie 11 13 31:28
10. LZS Staniszcze Wielkie 11   7 20:50
11. Naprzód Jemielnica 11   3 10:79
12. LZS Przywory 11   1   3:85

Najm³odsza grupa to Orliki, którzy graj¹ w 4 
dru¿ynowej grupie strzeleckiej 2. W rozegranych 
spotkaniach a¿ do ostatniej kolejki nie zdobyli 
¿adnego punktu. Ostatni mecz zakoñczy³ siê 
zwyciêstwem i jest to dobry prognostyk przed rund¹ 

Wiata w ¯êdowicach Altana w Kielczy

 

Przedmiot opodatkowania 
Zawadzkie 
   201 3r. 

Zawadzkie 
2014 r. 

Maksymalne 
stawki 

okreœlone 
przez 

Ministra 
Finansów 

1) od gruntów 

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,  bez wzglêdu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i  

0,80 0,81 0,89 

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych 

4,16 4,21 4,56 

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej 
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku  0,28 0,29 0,46 

2) od budynków lub ich czêœci 

a) mieszkalnych  0,62 0,63 0,74 

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 
 

20,00 20,20 23,03 

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materia³em siewnym 9,98 10,08 10,75 

d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych, w rozumieniu przepisów 
o dzia³alnoœci leczniczej,  zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ 

4,26 4,31 4,68 

e) pozosta³ych, tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 
 

4,16 4,20 7,73 

3) od budowli lub ich czêœci ( zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci) 
 

2% 2% 2% 

- od budowli s³u¿¹cych bezpoœrednio do poboru i uzdatniania wody, 
doprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania œcieków oraz ruroci¹gów 
i przewodów do doprowadzania wody i odprowadzania œcieków 
 

0,4 % 
 

0,4% - 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada br. radni przyjêli uchwa³ê w sprawie okreœlenia stawek podatku od 
nieruchomoœci na 2014 r. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku 
Urzêdowym Województwa Opolskiego, z moc¹ obowi¹zywania od dnia 1 stycznia 2014 roku. 

Zarejestruj siê 4 grudnia…

Od lipca br. zosta³ uruchomiony ZIP, czyli 
Zintegrowany Informator Pacjenta. To ogólnopolski 
serwis, w którym mo¿na uzyskaæ informacje o swoim 
leczeniu i finansowaniu œwiadczeñ przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Mo¿emy sprawdziæ: gdzie siê 
leczyliœmy, ile zap³aci³ za to Fundusz, jaka jest 
dop³ata za lek oraz wiele innych informacji. 
Rejestracja jest bezp³atna, natomiast login i has³o 
wymaga osobistej wizyty w NFZ w Opolu. 
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom naszych 
mieszkañców  zorganizowany zosta³ punkt obs³ugi. 
Nie trzeba wiêc jechaæ do Opola. Wystarczy przyjœæ z 
dowodem osobistym lub paszportem w dniu 4 
grudnia 2013 r. w godzinach od 9.30 do 14.00 do 
siedziby Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem, aby 
uzyskaæ dostêp do swojego konta. 
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APTEKI DY¯URUJ¥

Grudzieñ

“Pod S³oñcem”

“Flos”

“Vita”
“Na dobre i na z³e”

“Alga”

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”
“Awos”

“Pod S³oñcem”

“Flos”

“Vita”

“Na dobre i na z³e”

“Alga”

K¹cik kucharski

“Centrum”

“Centrum”

“Multifarm”

“Awos”

“Pod S³oñcem”

“Flos”

“Vita”
“Na dobre i na z³e”

“Alga”

“Centrum”

30

31

“Centrum”

Rady babuni

“Multifarm”

“Awos”

“Pod S³oñcem”

“Flos”

“Vita”

Blondynka wype³nia formularz: 
IMIÊ: Anna 
NAZWISKO: Paliñska 
URODZONA: Tak

Blondynka spóŸnia siê do pracy. 
Zdenerwowany szef dzwoni do niej i mówi: 
- Gdzie Ty jesteœ? 
- Jadê do pracy, korek jest 
- A jak d³ugi? 
- Nie wiem, bo jadê pierwsza.

Podchodzi blondynka do kiosku: 
-Poproszê bilet za z³otówkê. 
-Broszê bardzo. 
-Ile p³acê?

Przychodzi blondynka do sklepu i mówi: 
- Chcia³am z³o¿yæ skargê. 
- Tak? A z jakiego powodu? 
- Dlaczego moje Lays prosto z pieca s¹ zimne?

Czemu blondynka cieszy siê, ¿e u³o¿y³a uk³adankê 
puzzle w 4 miesi¹ce?
- Poniewa¿ na pude³ku napisano: "Od 2 do 5 lat" !

Mama prosi Jasia:
-Jasiu! Wytrzyj kurze.
Jasiu na to:
- A gdzie jest ta kura?

Nieprzyjemny zapach w lodówce mo¿na usun¹æ (jeœli 
nie ma siê filtra) przez umieszczenie w niej skórki 
z cytryny z wbitymi goŸdzikami.

………
Œwiece pal¹ siê d³u¿ej i jaœniej, jeœli wokó³ nich 
nasypiemy trochê soli.

………
Za¿ó³cenia powsta³e podczas prasowania usuwamy, 
przecieraj¹c je szmatk¹ namaczan¹ w wodzie 
utlenionej.

………
Widoczne rysy na meblach nasmaruj bezbarwn¹ 
wazelin¹, pozostaw na 24 godziny, a nastêpnie 
wypoleruj.

Sa³atka kebabowa

Sk³adniki (na dwie salaterki)
1 podwójna i spora pierœ z kurczaka
2 z¹bki czosnku
1 jogo-majo (mo¿e byæ zwyk³y majonez)
7 ³y¿ek keczupu
2 z¹bki czosnku
2 cebule
2 czerwone papryki
1 puszka kukurydzy
5 ogórków konserwowych
1 kapusta pekiñska
3 ³y¿ki przyprawy gyros, 1  ³y¿eczki pieprzu Cayenne, 
pieprz
ser ¿ó³ty do posypania (opcjonalnie)
Przygotowanie
Pierœ z kurczaka kroimy na ma³e kawa³eczki, 
obsypujemy go przypraw¹ gyros i wstawiamy do 
lodówki na pó³ godziny. Kapustê pekiñsk¹, ogórki, 
paprykê i cebulê kroimy w drobn¹ kostkê. Kukurydze 
ods¹czamy na sitku. Nastêpnie sma¿ymy pierœ 
z kurczaka na patelni z odrobin¹ oleju. Doprawiamy 
pieprzem Cayenne. Po usma¿eniu czekamy a¿ 
gotowe piersi z kurczaka wystygn¹. Przygotowujemy 
sosy: do pierwszej miseczki wlewamy majonez (1/2 
ma³ego s³oiczka) i pokrojony w bardzo drobn¹ kostkê 
czosnek, a do drugiej ketchup z ³y¿k¹ pieprzu 
i mieszamy. Na dno salaterki wrzucamy po³owê 
pokrojonej pekinki. Pokrywamy j¹ „bia³ym”, 
a nastêpnie „czerwonym” sosem. K³adziemy na tym 
ostygniête piersi z kurczaka, potem przygotowan¹ 
cebulkê i znów smarujemy „bia³ym” i „czerwonym” 
sosem. Kolejno wysypujemy ods¹czon¹ kukurydzê, 
ogórki i czerwon¹ paprykê. Na koniec posypujemy 
jeszcze kapust¹ pekiñsk¹. Smarujemy górê sa³atki 
pozosta³ym majonezem i posypujemy startym na 
ma³ych oczkach serem. Ozdabiamy.

Kotleciki z kurczakiem i kalafiorem 

Sk³adniki 
40 dag filetu z kurczaka
20 dag kalafiora
5 dag pora
2 z¹bki czosnku
3 jajka
2 ³y¿ki m¹ki pszennej
1 ³y¿ka mielonego lnu
ga³ka muszkato³owa, mielony kminek
majeranek, kurkuma
pieprz, sól
Przygotowanie
Filet z kurczaka op³ukaæ, osuszyæ i pokroiæ w ma³¹ 
kostkê. Kalafiora op³ukaæ, podzieliæ na ma³e ró¿yczki 
(ewentualnie pokroiæ) wrzuciæ do gotuj¹cej siê lekko 
osolonej wody i gotowaæ 5 minut pod przykryciem od 
momentu zagotowania. Nastêpnie odcedziæ 
i ostudziæ. Por op³ukaæ i pokroiæ kostkê. Czosnek 
obraæ, op³ukaæ i zmia¿d¿yæ. Do miski prze³o¿yæ 
kurczaka, kalafiora, por i czosnek. Dodaæ jajka, m¹kê 
pszenn¹, mielony len, szczyptê ga³ki muszkato³owej, 
mielonego kminku, majeranku, kurkumy i pieprzu. 
Ca³oœæ razem wymieszaæ. Na koniec przyprawiæ do 
smaku. Ponownie wymieszaæ i odstawiæ na 30 minut. 
Na patelni rozgrzaæ olej i nak³adaæ ³y¿k¹ farsz 
z kurczaka i kalafiora (na 1 kotlet 1 pe³n¹ ³y¿kê 
farszu). Sma¿yæ z dwóch stron na z³oty kolor. 
Usma¿one kotlety wyk³adaæ na rêcznik papierowy. 

Gminny Dzieñ Profilaktyki

nagrodê odbiera Nadleœniczy Zdzis³aw Siewiera

Apteki w Zawadzkiem prowadz¹ dy¿ury 
w niedziele i œwiêta w godzinach od 16.00 do 17.00. 
W godzinach nocnych receptê mo¿na zrealizowaæ 
w aptekach w Strzelcach Opolskich.

1.Apteka "Pod S³oñcem", Pl.¯eromskiego 9, tel. 77 461-21-43
2.Apteka "Flos", ul.B. Chrobrego 1, tel. 77 463-88-39
3.Apteka "Vita", ul.Jordanowska 1a, tel. 77 461-46-05
4.Apteka "Alga",ul.M.Prawego 9,tel. 77 440-28-20
5.Apteka "Centrum", ul.Marka Prawego 7, tel. 77 461-89-00
6.Apteka "Na Dobre i Z³e", Os. Piastów 15, tel. 77 461-02-92
7. Apteka  "Multifarm", ul. Ligonia 1, tel. 77 415-20-55
8. Apteka "Awos", ul. Opolska 6 , tel 77 417-90-03

Z in ic jatywy Burmistrza Zawadzkiego 
Mieczyslawa Orgackiego, 29 paŸdziernika 
zorganizowany zosta³ Gminny Dzieñ Profilaktyki  pod 
has³em „Uzale¿niony tylko od ¿ycia”. Zorganizowanie 
spotkañ n ie  by ³oby  mo¿ l iwe gdyby n ie  
zaanga¿owanie Komisariatu Policji w Zawadzkiem, 
Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich 
oraz pedagogów szkolnych. Odby³y siê trzy 
spotkania, w których wziê³o udzia³ ponad 800 osób. 
Pierwsze to spotkanie w którym uczestniczyli 
uczniowie klas IV-VI ze wszystkich szkó³ z naszego 
terenu. Uczniowie ws³uchali siê w muzykê gran¹ 
przez zespó³ Dopamina z Zespo³u Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, zobaczyli 
spektakl „Moje ¿ycie-mój wybór” zaprezentowane 
przez Strzeleck¹ Grupê Pat, a podczas spotkania 
profilaktycznego przygotowanego przez podinsp. 
Jolatnê Dec dyskutowano nad ¿yciowymi wyborami 
jakie czekaj¹ na m³odych ludzi, jak nale¿y rozwijaæ 
postawy asertywne, jak dbaæ o swoje zdrowie, aby 
umieæ ¿yæ bez alkoholu czy narkotyków.
Drugie spotkanie mia³o charakter debaty, w której 
uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych oraz 
zaproszeni goœcie. Jak ka¿de ze spotkañ 
rozpoczyna³ zespó³ Dopamina. Strzelecka Grupa Pat 
zaprezentowa³a spektakl „Ostatni przystanek”, 
opowiadaj¹cy o dziewczynie, która myœla³a, ¿e 
siêgaj¹c po alkohol, narkotyki nigdy siê nie uzale¿ni 
i w ka¿dej chwili bêdzie mog³a z tego strasznego 
poci¹gu, poci¹gu uzale¿nieñ wysi¹œæ. Niestety dla 
niej by³a to ostatnia stacja. Pedagog Beata Œmich 
wraz z uczniami Zespo³u Szkolno Gimnazjalnego 

w ¯êdow icach  p r zygo towa ³a  spo t kan ie  
profilaktyczne „Od czego mo¿na siê uzale¿niæ” 
po³¹czone z prezentacj¹ multimedialn¹ „Znani, 
Lubiani, Nieobecni” oraz sond¹ „Co s¹dz¹ 
rówieœnicy…”.
Przekazano, jakie s¹ formy pomocy osobom 
uzale¿nionym, gdzie nale¿y jej szukaæ (prezentacja 
Magdaleny Mlynek, Ewy Przyby³a z Zespo³u Szkó³ 
Ponadgimnzjalnych w Zawadzkiem) i jakie s¹ szanse 
na uwolnienie siê od na³ogu i powrót do normalnego 
funkcjonowania. Mogliœmy podziwiaæ równie¿ 
uczn iów  Pub l i c znego  G imnaz jum Nr  1  
w Zawadzkiem, którzy po czujny okiem pedagogów 
Victorii Pocz¹tek i Sylwii Pruskiej, przedstawili 
spektakl „S¹d nad alkoholem”. Spotkanie zakoñczy³ 
Komendant Komisariatu Policji  Arkadiusz Chêtnicki 
mówi¹c o konsekwencjach karnych oraz 
przedstawiaj¹c tragiczn¹ w skutkach statystykê 
zwi¹zana z nadu¿ywaniem alkoholu, narkotyków, 
prowadzeniem pojazdów bez uprawnieñ czy te¿ pod 
wp³ywem alkoholu.

Ostatnia czeœæ spotkania adresowana by³a do 
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z dosadnym 
przekazem aktorskim w spektaklu „Wózek”.  
Spotkanie profilaktyczne „Bezpieczeñstwo w ruchu 
drogowym. Odpowiedzialnoœæ karna” przygotowane 
przez funkcjonariuszy policji uzmys³owi³o m³odym 
ludziom jakie s¹ konsekwencje prowadzenia 
pojazdów pod wp³ywem alkoholu.
W ramach Gminnego Dnia Profilaktyki wrêczone 
zosta³y równie¿ nagrody dla zwyciêzców konkursu 
fotograficznego „Poka¿ œwiat w Realu”. 

W kategorii szkó³ podstawowych I miejsce zajê³a 
fotografia Wiktorii Brynowskiej (ZSG w ̄ êdowicach), 
II miejsce Julii Brynowskiej (ZSG w ¯êdowicach), III 
miejsce Krzysztofa Spik. (ZSG w ̄ êdowicach).
W kategorii gimnazjum I miejsce zajê³a Agata 
Kalinowska (PG Nr 1 w Zawadzkiem), II miejsce zaj¹³ 
Tomasz Michali (ZSG w Kielczy) oraz Julia Zarêba 
(PG Nr 1 w Zawadzkiem), III miejsce Paulina Maœlak 
(PG Nr 1 w Zawadzkiem), wyró¿nienie otrzyma³a 
Wiktoria Trzask (PG Nr 1 w Zawadzkiem) i Marietta 
Krawiec (ZSG w Kielczy).
W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych I miejsce 
zajê³a Jana Wilczyñska (ZSP w Zawadzkiem). 
Wystawê prac mo¿na zobaczyæ w Urzêdzie Miejskim 
w Zawadzkiem.

Serdeczne podziêkowania kierujemy w stronê 
wszystkich osób zaanga¿owanych w przygotowanie 
tych¿e spotkañ. Dziêkujemy podinsp. Jolacie Dec, 
kom. Arkadiuszowi Chêtnickiemu, Beacie Œmich, 
Victorii Pocz¹tek oraz Sylwii Pruskiej (które 
przygotowa³y równie¿ wystawê prac konkursowych), 
Magdalenie M³ynek, Ewie Przyby³a, Barbarze 
Michael-Konarskiej, Ma³gorzacie Walnik, cz³onkom 
zespo³u Dopamina oraz Strzeleckiej Grupie Pat 
i wszystkim funkcjonariuszom Policji. Dziêkujemy 
równie¿ Dyrektorowi i pracownikom GOSiT, bez 
pomocy którym impreza nie mog³aby siê odbyæ oraz 
wszystkim pozosta³ym, których nie wymieniliœmy. 

Dziêkujemy.

“Awos”

Adwentowy konkurs

Zaznacz prawid³ow¹ odpowiedŸ, wpisz poni¿ej swoje 
imiê i nazwisko, wiek i przynieœ lub przeœlij do Urzêdu 
Miejskiego w Zawadzkiem, pokój 101. Na prawid³owe 
odpowiedzi czekamy do 15 grudnia. Nagrody 
czekaj¹.

1. S³owo „adventus” oznacza:
a)      przyniesienie
b)      przyjœcie
c)      czekanie

2. W adwencie przygotowujemy siê do:
a)      œwiêtowania nowego roku
b)      œwiêtowania imienin Jezusa
c)      œwiêtowania Bo¿ego Narodzenia

3. Przygotowanie na przyjœcie Pana Jezusa polega 
przede wszystkim na:
a)      sprz¹taniu domu
b)      oczekiwaniu i pokucie
c)      zakupieniu ozdób œwi¹tecznych i prezentów

4. Kolor szat liturgicznych w adwencie jest:
a)      fioletowy
b)      bia³y
c)      z³oty

5.  6 grudnia obchodzimy imieniny:
a)      Barbary
b)      Miko³aja
c)      Józefa

6. Msza Œw. roratnia jest sprawowana ku czci:
a)      Œwiêtej Rodziny
b)      wszystkich œwiêtych
c)      Matki Bo¿ej

7. Wieniec adwentowy zawiera:
a)      4 œwiece
b)      6 œwiec
c)      3 œwiece

8. G³ówne postacie adwentu to:
a)  Najœwiêtsza Maria Panna, œw. Józef, œw. Piotr
b)  Najœwiêtsza Maria Panna, œw. Mateusz, Eliasz
c)      Najœwiêtsza Maria Panna, œw. Jan Chrzciciel, 
Izajasz

9. Jak nazywa siê wieczór poprzedzaj¹cy pierwszy 
dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia:
a)      roratka
b)      wigilia
c)      wieczerza paschalna

Imiê i nazwisko: ……………………………………

Wiek: ……………………….

Stypendia 
i nagrody sportowe 

Przypominamy, ¿e termin sk³adania wniosków 
o przyznanie stypendium sportowego up³ywa z dniem 
15 grudnia 2013 r., natomiast termin sk³adania 
wniosków o przyznanie nagrody za osi¹gniêcia 
sportowe up³ywa z dniem 31 grudnia 2013 r. Wnioski 
o przyznanie stypendium lub nagrody mog¹ sk³adaæ 
kluby i stowarzyszenia sportowe, dyrektorzy szkó³, 
dyrektor GOSiT oraz grupa co najmniej 20 osób-
mieszkañców Gminy Zawadzkie. Druki wniosków 
m o ¿ n a  p o b r a æ  z e  s t r o n y  i n t e r n e t o w e j  
www.zawadzkie.pl w zak³adce urz¹d/e-us³ugi 
w zak³adce druki do pobrania lub w siedzibie Urzêdu 
pokój nr 101.

Zmiana godzin pracy Urzêdu

W zwi¹zku z okresem œwi¹tecznym i koñcem roku 
ulegaj¹ zmianie godziny pracy Urzêdu Miejskiego 
w Zawadzkiem:
24 grudnia 2013 r. Urz¹d nieczynny,
28 grudnia 2013 r. kasa czynna czynna od 8.10 do 
12.00,
31 grudnia 2013 r. kasa nieczynna.
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VIII Festyn Rodzinny - „Bezpiecznie i zdrowo”

5 paŸdziernika, w piêkn¹, jesienn¹ sobotê 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem 
odby³ siê ju¿ po raz  ósmy Festyn Rodzinny pod 
has³em „Bezpiecznie i  zdrowo”. Imprezê 
zapocz¹tkowa³ rajd rowerowy wokó³ Doliny Ma³ej 
Panwi „Jesieñ 2013”, zorganizowany we wspó³pracy 
z OZ/PTTK.  Pogoda sprzyja³a temu, by na œwie¿ym 
powietrzu odby³y siê rodzinne konkursy sportowe, 
plastyczne, matematyczne. Licznie zgromadzeni 
goœcie mieli okazjê by przyjemnie spêdziæ czas 
s³uchaj¹c i ogl¹daj¹c wystêpy uczniów naszej szko³y 
oraz zaproszonego zespo³u muzycznego z liceum 
(naszych absolwentów).  Promuj¹c has³a 
bezpieczeñstwa, podczas festynu odby³o siê 
spotkanie z przedstawicielem Komendy Policji ze 
Strzelec Opolskich Ann¹ Kutynia-£otock¹. 
Uwra¿ l iw ia ³a  ona dz iec i  na zachowanie 
bezpieczeñstwa podczas zabaw, przekaza³a wiele 
i s t o t n y c h  i n f o r m a c j i  o  c z y h a j ¹ c y c h  
niebezpieczeñstwach i  zapobieganiu im. 
Przedstawi³a zasady poruszania siê po drogach 
uczestników ruchu pieszego i rowerowego. 
Wszystkie dzieci otrzyma³y odblaskowe znaczki, 
podarowane przez PZU. Dzieci dowiedzia³y siê 
w jakich sytuacjach nale¿y je nosiæ, gdzie je 
przypinaæ, by uchroniæ siê od nieszczêœliwego 
wypadku. Wielk¹ atrakcj¹ dla uczniów by³o 
„zwiedzanie” policyjnego radiowozu. Wszyscy chêtni 
mogli do niego wejœæ, w³¹czyæ sygna³y œwietlne 
i alarmowe, dowiedzieæ siê o pracy policji. 

Dyniowe lampiony
Jesieñ wydaje siê byæ znoœniejsza gdy œwieci 

s³oñce i czuæ jeszcze powiew ciep³ego powietrza. 
Choæ dni s¹ coraz krótsze, a noce ch³odniejsze 
têsknimy za œwiat³em i brakuje nam tej niespo¿ytej, 
letniej energii. A mo¿e sobie trochê pomóc i stworzyæ 
coœ ciep³ego, niepowtarzalnego, w jesiennym 
klimacie? W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem uczniowie z inicjatywy Samorz¹du 
Uczniowskiego zorganizowali konkurs na dyniowe 
lampiony. W czwartkowy poranek tu¿ przed Œwiêtem 
Zmar³ych w centrum multimedialnym pojawi³y siê 
dyniowe damy w swojej najatrakcyjniejszej ods³onie. 
Misternie wyciête twarze nabra³y prawdziwych 
rumieñców gdy zosta³y wyposa¿one w wewnêtrzne 
œwiat³o. By³o cudownie i ...strasznie zarazem!!! 
W zaciemnionym pomieszczeniu ujawni³ siê ich 
prawdziwy blask i urok. By³y i dynie olbrzymy i te 
nieco delikatniejszej postury, ubrane w czapki i buty 
i te ca³kiem pozbawione odzienia. Ale wszystkie bez 
wyj¹tku by³y po prostu piêkne!!!. Komisja konkursowa 
zosta³a postawiona przed arcytrudnym zadaniem: 
Który lampion najpiêkniejszy? Wybór okaza³ siê 
trudny ale konkurs zosta³ rozstrzygniêty. Jaki wynik? 
Niech on pozostanie tajemnic¹ dla czytelnika ale 
jedno mo¿na powiedzieæ: Dyniowe piêknoœci 
odnios³y osza³amiaj¹cy sukces i ich twórcy te¿.

Dorota Nemœ

6

Organizatorzy festynu nie zapomnieli równie¿ 
o doros³ych. Rady o zachowaniu bezpieczeñstwa 
by³y kierowane równie¿ do nich. Rodzice po 
za³o¿eniu specjalnych gogli mogli, zobaczyæ, jak to 
jest, gdy cz³owiek porusza siê po drodze po spo¿yciu 
alkoholu. Nikomu z uczestników tego eksperymentu 
nie uda³o siê zachowaæ równowagi. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, ¿e nie powinno siê spo¿ywaæ alkoholu, 
gdy¿ nie jest on sposobem na radzenie sobie 
z emocjami i  stresem, mo¿e jedynie prowadziæ do 
nieszczêœliwych  wypadków. Szko³a zachêca³a 
równie¿ do zdrowego od¿ywiania poprzez promocjê 
szkolnych programów: „Szklanka mleka”, „Owoce 
i warzywa w szkole”. Du¿ym zainteresowaniem 
cieszy³o siê „Stoisko za zdrow¹ ¿ywnoœci¹”, gdzie 
odbywa³a siê degustacja przetworów owocowych 
i warzywnych przyniesionych  przez uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Wielu uczestników festynu 
pyta³o o przepisy, chwali³o i cieszy³o siê „t¹ 
nowoœci¹”. Uwa¿ali, ¿e jest to œwietny pomys³. 
Zrodzi³y siê nawet nowe propozycje na kolejny festyn! 
Wszyscy uczestnicy imprezy  spêdzili mi³e 
popo³udnie w rytmie dobrej muzyki, bezpiecznej 
zabawy, przy zdrowych posi³kach, smacznej kawie 
i smako³ykach ze szkolnej kawiarenki. Festyn 
Rodzinny, jak co roku, zakoñczy³ mecz siatkówki 
nauczycieli i rodziców. 

Organizatorzy Festynu Rodzinnego 
B.Brzeziñska ,B.Michael-Konarska, M.¯uchowska

W ostatni¹ niedzielê Roku Liturgicznego 
w Kielczy odby³ siê koncert uwielbienia. Razem 
z mieszkañcami czeœæ i uwielbienie Chrystusowi 
Królowi oddawa³ Katowicki Chór „Gospel Sound”. 
Koncert by³ nie tylko wielkim wydarzeniem 
muzycznym w parafii, ale równie¿  okazj¹ do 
duchowych prze¿yæ i uniesieñ. Muzyka gospel to nie 
tylko harmonijne i dopracowane utwory muzyczne, 
ale tak¿e g³êbokie uwielbienie Boga i œwiadectwo 
Jego Mi³oœci oraz potêgi. Katowicki Chór GOSPEL 
SOUND  tworz¹ osoby ró¿nych wyznañ 
chrzeœcijañskich, których po³¹czy³a wspólna pasja do 
œpiewania i grania radosnej muzyki na chwa³ê Pana 
Boga .  Obecny  sk ³ad  zespo ³u  to  oko ³o  
dwudziestoosobowy, czterog³osowy chór mieszany 

oraz pianista, kompozytor i aran¿er – Artur Wypich. 
Do  zespo ³u  n iedawno do ³¹czy l i  ko le jn i  
instrumentaliœci – wraz z chórem przygotowuj¹ siê do 
koncertu z okazji III urodzin Gospel Sound, który 
odbêdzie siê 19. stycznia 2014 r. Nazwa chóru – 
Gospel Sound oznacza dŸwiêk Ewangelii i nawi¹zuje 
do celu istnienia oraz dzia³alnoœci chóru, którym jest 
wielbienie Boga i g³oszenie Ewangelii poprzez jak 
najdoskonalsz¹ i najpiêkniejsz¹ muzykê gospel. 
Koncert zorganizowa³ proboszcz parafii ks. Jan 
Wypior przy wsparciu Burmistrza Zawadzkiego 
Mieczys³awa Orgackiego oraz So³tysa Kielczy Jana 
Czanguleita.

Koncert uwielbienia 

Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe AMPER
zaprasza do nowo otwartej

hurtowni materia³ów elektroinstalacyjnych, wypo¿yczalni narzêdzi 
w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 92

Hurtownia materia³ów elektroinstalacyjnych 
oferuje:

- kable i przewody, rozdzielnie, szafki, z³¹cza
- rury g³adkie i karbowane
- listwy, kana³y elektroinstalacyjne
- gniazda, wy³¹czniki, puszki nt, pt
- osprzêt do rozdzielni modu³owych
- wk³adki topikowe, roz³¹czniki
- rury i mufy termokurczliwe
- osprzêt do instalacji odgromowych
- Ÿród³a œwiat³a tradycyjne i energooszczêdne 
(domowe i przemys³owe)
- przed³u¿acze, oprawy oœwietleniowe i wiele 
innych artyku³ów 

Wypo¿yczalnia narzêdzi oferuje:

- m³oty wyburzeniowe
- m³oty kuj¹ce
- m³oty kuj¹co-wierc¹ce
- m³otowiertarki
- szlifierki
- bruzdownice
- odkurzacze przemys³owe
- zagêszczarki
- agregaty pr¹dotwórcze
- przecinarki do glazury
- drabiny, podesty przejezdne
- minikoparka
- podnoœnik koszowy 16 m
i wiele innych narzêdzi 

Zak³ad Us³ugowy Amper wykonuje:
instalacje elektryczne, instalacje odgromowe, pomiary ochronne, 
pomiary natê¿enia oœwietlenia

Natalia na podium

27 paŸdziernika w Komprachcicach odby³ siê 
Jubileuszowy, XV Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki 
Religijnej „Dobrze jest œpiewaæ naszemu Panu”. 
Natalia Machelska wyœpiewa³a „Modlitw¹” Bu³ata 
Okud¿awy i "Ave Maria Jasnogórska”  II miejsce w 
konkursie. Tego samego dnia wziê³a udzia³ w 
warsztatach wokalnych prowadzonych przez 
pedagoga Pañstwowej Szko³y Muzycznej 
im.F.Chopina w Opolu Ludmi³ê Wocial-Zawadzk¹ 
przygotowuj¹cych do nagrania p³yty pt.: „Opolskie 
dzieci œpiewaj¹ kolêdy”. Natalia wczeœniej przesz³a 
„casting", który zakwalifikowa³ j¹ do udzia³u w tym 
przedsiêwziêciu. P³yta z kolêdami zostanie 
do³¹czona w grudniu do wydania NTO.

Konkurs na Najlepszy Produkt

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego og³asza kolejn¹ 
edycjê konkursu na  Najlepszy Produkt Powiatu 
Strzeleckiego 2013! 
Wystarczy wype³niæ formularz zg³oszeniowy 
dostêpny na stronie powiatu i zupe³nie bezp³atnie 
wzi¹æ udzia³ w konkursie. Na etapie prezentowania 
zg³oszonych produktów i us³ug otrzymuj¹ Pañstwo 
darmow¹ reklamê w dwutygodniku „Powiat 
Strzelecki”, a zwyciêzcy w ka¿dej z 4 kategorii oprócz 
tytu³u Najlepszego Produktu Roku 2013 Powiatu 
Strzeleckiego otrzymuj¹ reklamê outdoorow¹!
 
ZG£OSZENIA do 6 grudnia 2013 w nastêpuj¹cych 
kategoriach:
a)    przetwórstwo rolno – spo¿ywcze;
b)    dzia³alnoœæ produkcyjna,
c)     dzia³alnoœæ us³ugowa,
d)    us³ugi gastronomiczno-hotelarskie.

INFORMACJE: Starostwo Strzeleckie tel.   
774401713 lub na pp@powiatstrzelecki.pl

Wiata w ¯êdowicach otwarta

Uczestnicy „Œwiêta Pieczonego Kartofla”, którzy 
spotkali siê w przedostatnie paŸdziernikowe 
popo³udnie na boisku w ¯êdowicach mieli 
prawdziwego farta – pogoda, która czasem lubi 
kaprysiæ tym razem nie zawiod³a oczekiwañ. 
Zap³onê³o wiêc wielkie ognisko, zapachnia³y 
sma¿one na kijkach kie³baski, a w popiele powoli 
piek³y siê ziemniaki. Dzieñ ten by³ wspania³¹ okazj¹ 
do zabaw, pl¹sów, wyœcigów i konkursów, które 
przygotowa³y i prowadzi³y harcerki ZHP. Podczas 
œwiêta burmistrz Mieczys³aw Orgacki dokona³ 
uroczystego otwarcia wiaty z kuchni¹ turystyczn¹ na 
boisku. Podczas ceremonii przeciêcia wstêgi obecni 
byli równie¿ so³tys Jerzy Stasz, ¿êdowiccy radni 
Andrzej Or³owski oraz Joachim Szulc oraz 
przedstawici wykonawcy Micha³ Bil. O strawê 
zadba³y niezast¹pione panie z parafialnego zespo³u 
"Caritas", uraczaj¹c zebranych ciep³¹ herbat¹ oraz 
smacznymi „sznitami z tustym”. Warto ocaliæ od 
zapomnienia „zabawy ziemniaczane”, aby w dobie 
komputerów dzieci potrafi³y œwietnie bawiæ siê przy 
ognisku. W imieniu uczestników dziêkujemy 
organizatorom: dyrektorowi GOSiT w Zawadzkiem 
oraz so³tysowi ̄ êdowic
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Imieniny œw. Marcina

Obchody imienin œw. Marcina by³y i nadal s¹ jednym 
z najbardziej ulubionych œwi¹t w ci¹gu roku. Szczególnie 
dzieci z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ tego œwiêta, poniewa¿ 
tradycyjnie œw. Marcin przyje¿d¿a na bia³ym koniu, ubrany 
w strój rzymskiego legionisty. Najwa¿niejsz¹ atrakcj¹ dla 
naszych najm³odszych mieszkañców s¹ rogale. Tradycyjne 
Panie z naszych Przyparafialnych Zespo³ów Caritas 
zadba³y o to, aby nikomu nie zabrak³o tego smakowitego 
przysmaku.

W niedzielne listopadowe popo³udnie Wspólnota 
lektorów przy parafii pw. œw. Bart³omieja w Kielczy zaprosi³a 
parafian na spotkanie z poezj¹ ks. Jana Twardowskiego. 
Uczestnicy i zaproszeni goœcie mieli okazjê wys³uchaæ 
recytacji wielu piêknych wierszy w wykonaniu uczniów 
kielczañskiej szko³y oraz doros³ych. W sumie z poezj¹ 
ksiêdza, bogat¹ w radoœæ, nadziejê i otwieraj¹c na mi³oœæ, 
zmierzy³o siê 29 osób. Radoœæ ze wspólnego spotkania 
po³¹czona z prze¿ywaniem poezji i piêkn¹ muzyk¹ 
stworzy³y rodzinn¹ i przyjacielsk¹ atmosferê tego 
popo³udnia. Po czêœci artystycznej mieszkañcy mieli okazjê 
do wspólnego biesiadowania. Zachêca³y do tego pyszne 
ciasta, kawa i herbata przygotowane przez organizatorów. 
Zmagania kielczañskich mi³oœników poezji wzbudzi³y 
podziw zgromadzonych goœci, którzy nie szczêdzili s³ów 
pochwa³ na temat wystêpów i samego spotkania. 
Recytatorzy udowodnili, ¿e nie brakuje im wra¿liwoœci 
i zrozumienia dla literatury.

„Œpieszmy siê kochaæ...”

GOSiT informuje

WIECZÓR Z MUZYK¥ DAWNYCH MISTRZÓW.

W niedzielê 17 listopada 2013 r, w koœciele parafialnym 
pw. œw. Rodziny w Zawadzkiem odby³ siê koncert  
organowo-skrzypcowy poœwiêcony twórczoœci dawnych 
mistrzów epoki baroku. Tego wieczoru us³yszeliœmy 
skrzypaczki Anetê Knopp i Jadwigê £yczko, wiolonczelistkê 
Joannê £yczko oraz organistê Ryszarda Ziajê. Podczas 
koncertu zosta³ wykonany Koncert Podwójny d-moll BWV 
1043 Jana Sebastiana Bacha oraz Concerto grosso – 
Arcangelo Corellego. Publicznoœæ prosz¹c o bis, nagrodzi³a 
wykonawców gromkimi brawami.

TWÓRCZE SPOTKANIA NA OPOLSZCZY�NIE
– KONCERT W ZAWADZKIEM

28 paŸdziernika 2013r, na scenie Kinoteatru 
w Zawadzkiem ponownie goœci³y zespo³y wokalno-
taneczne z  Rosji i z Ukrainy. W koncercie uczestniczyli 
uczniowie szkó³ z terenu Gminy Zawadzkie. To by³ ostatni 
koncert rosyjskich i ukraiñskich wykonawców w tym roku. 
Mo¿liwe, ¿e wiosn¹ ponownie nas odwiedz¹. Wszystkim 
m³odym artystom zosta³y wrêczone pami¹tkowe misie, 
ufundowane przez Nadleœnictwo Zawadzkie.    

POKONAÆ STRES

W œrodê  9 paŸdziernika, w sali konferencyjnej 
w budynku hali sportowej w Zawadzkiem odby³y siê 
warsztaty pt. ,, Kontrola stresu ‘’. Spotkanie przygotowa³a 
Julia Piecuch – mieszkanka Zawadzkiego, studentka III 
roku psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Celem 
warsztatów by³o wskazanie metod i technik radzenia sobie 
z destruktywnymi dla naszego zdrowia skutkami stresu. 
Uczestnicy warsztatów po zakoñczonym wyk³adzie 
i æwiczeniach poczuli siê odprê¿eni i mniej zestresowani. 
Julia planuje kolejne spotkania poœwiêcone zagadnieniom 
psychologicznym.      

Œwiêto Pieczonego Ziemniaka

25 paŸdziernika po raz pierwszy w Publicznym 
Przedszkolu Nr 1 z Oddzia³em Integracyjnym 
w Zawadzkiem obchodzone by³o "Œwiêto Pieczonego 
Ziemniaka". "Ziemniaczane" zabawy odbywa³y siê 
we wszystkich grupach. Przedszkolaki zapoznali siê 
histori¹ ziemniaka, z jego ró¿nymi nazwami 
i czêœciami sk³adowymi, a tak¿e poznali ró¿ne 
potrawy ziemniaczane. Z wielkim zainteresowaniem 
s³uchali opowiadania H. £ochockiej "O Wróbelku 
Elemelku, o ziemniaku i b¹belku". Po takim 
wprowadzeniu wspólnie przygotowywali ziemniaki do 
pieczenia, zawijaj¹c je w foliê i uk³adaj¹c na 
blaszkach. Podczas gdy piek³y siê ziemniaczki 
zorganizowanych zosta³o wiele konkurencji 
sportowych z wykorzystaniem kartofelków. Dzieci 
wykona³y wiele prac plastycznych z wykorzystaniem 
ziemniaczanych stempli oraz skonstruowali 
z ziemniaków kwiaty i weso³e postacie, które zosta³y 
wyeksponowane w szatni. Prawdziw¹ atrakcj¹ by³a 
degus tac ja  z  mas ³em i  so l¹  wczeœn ie j  
przygotowanych i upieczonych w przedszkolnej 
kuchni ziemniaczków. Wszystkie ziemniaczane 
zadania wykonali na "pi¹tkê", a nagrod¹ bêd¹ 
niezapomniane chwile w mi³ym gronie kole¿anek 
i kolegów.

Dostojny Jubilat

Jubileusz 90 urodzin obchodzi³ Pan Józef 
Koœkiewicz, porucznik oraz prezes Ko³a 
Miejscowego Gminnego Zwi¹zku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów 
Politycznych. To cz³owiek walcz¹cy o niepodleg³oœæ 
Ojczyzny w okresie  II wojny œwiatowej w szeregach 
Wojska Polskiego, z którym w ramach I Armii 
przeszed³ ca³y szlak bojowy, koñcz¹c dzia³ania 
wojenne na £ab¹. W 1965 roku s³u¿bowo zosta³ 
przeniesiony z Blachowni do miejscowej huty, jako 
fachowiec od urz¹dzeñ dŸwigowych, gdzie 
przepracowa³ 20 lat. Wspólnie z ¿on¹ pozostaj¹ 
w zwi¹zku ma³¿eñskim 66 lat. Doczekali siê 1 syna i 2 
córek, 8 wnuków i 8 prawnuków. Pan Koœkiewicz jest 
pe³en entuzjazmu, pozytywnej energii i poczucia 
humoru. Ma wspania³¹ pamiêæ i warto ocaliæ od 
zapomnienia jego wojenne wspomnienia. ¯yczymy 
Drogiemu Jubilatowi wiele zdrowia.
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Towarzystwo Przyjació³ Lasu „Dolina Ma³ej 
Panwi” w Zawadzkiem i Nadleœnictwo Zawadzkie  
byli organizatorami II  Rajdu Szlakiem Leœniczówek 
Nadleœnictwa Zawadzkie „Leœnictwo Piotrowina”, 
który odby³ siê 9 listopada br. i uczestniczy³o w nim 75 
osoób. G³ównymi celami rajdu by³o: rozwijanie 
i propagowanie inicjatyw oraz dzia³añ na rzecz 
szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach u¿ytkowych, 
ekologicznych i spo³ecznych, poznanie historii 
i dziejów wspó³czesnych Leœniczówki Piotrowina, 
promowanie polskich lasów i osi¹gniêæ polskiego 
leœnictwa, kszta³towanie wiedzy na temat 
zapobiegania dewastacji lasów, rozwijanie turystyki 
leœnej, popularyzacja turystyki rowerowej, 
odkrywanie walorów jesieni w lasach Doliny Ma³ej 
Panwi. Trasa wiod³a od Nadleœnictwa u podnó¿a 
Kociej Góry, leœn¹ drog¹ do  Liszczoka, nastêpnie 
szlakiem zielonym do Leœniczówki Piotrowina, potem  
przez Kopinê i Pi³ê do „Rybaczówki” nad Stawem 
Pluderskim Nr 1. Na trasie przejazdu by³y przystanki 
przy nowo odbudowanym zbiornikiem wodnym na 
Liszczoku i Leœniczówce Piotrowina. Przy tych 
obiektach Nadleœniczy Zdzis³aw Siewiera 
przedstawi³ ciekawe prelekcje na temat ich historii 
i dziejów, zaprezentowa³  archiwalne zdjêcia 
obiektów i historyczne mapy okolic. Wiêkszoœæ 
uczestników pierwszy ogl¹da³o te obiekty. Na 
Rybaczówce po poczêstunku turystycznym odby³ siê 
konkurs przyrodniczy. Trasa powrotna prowadzi³a 
przez Stawy Pluderskie, Regolowiec, Koci¹ Górê do 
Zawadzkiego.

Maria Andrzejewska
TPL Zawadzkie

Szlakiem Leœniczówek 

Zgodnie z ustalonym na 2014 planem, emeryci 
z Ko³a Zawadzkie zakoñczyli swoje wycieczkowe 
woja¿e. W miesi¹cu maju odby³a siê pierwsza 
wycieczka do ¯ywca. Obiektem  naszych 
zainteresowañ by³ Zak³ad Piwowarski – ¯ywiec. 
Obiekt godny zainteresowania, w szczególnoœci 
piêkne muzeum – po³¹czenie historii z multimedialn¹ 
technik¹. Przewodnik w bardzo ciekawy sposób 
opowiada³ historiê browaru ksi¹¿êcego a¿ do czasów 
II wojny œwiatowej. Jakie¿ by³o nasze zdziwienie, 
kiedy zobaczyliœmy produkcjê piwa butelkowego, 
puszkowego – ca³kowicie zautomatyzowan¹. 
Ostatnim elementem zwiedzania by³a degustacja 
piwa w przyzak³adowej kawiarence. Czas up³ywa³ 
mi³o i spokojnie. 

Drugim punktem wycieczki by³o zwiedzanie 
ogrodów w Gocza³kowicach. Ponad cztery hektary 
przepiêknie urz¹dzonych ogrodów w ró¿nych stylach 
np..: ogród japoñski, chiñski, angielski, b³êkitny. 
Wszystko podporz¹dkowane danemu stylowi, wiele 
wra¿eñ estetycznych. Oczywiœcie istnia³a mo¿liwoœæ 
zakupu kwiatów, sadzonek oraz innych gad¿etów 
zwi¹zanych z ogrodem. Nasi wycieczkowicze 
skorzystali z tej mo¿liwoœci. Miesi¹c póŸniej odby³a 
siê kolejna wycieczka. Tym razem celem by³ 
Pocysterski Zespó³ Klasztorno – Pa³acowy w Rudach 
ko³o Raciborza. Piêkny obiekt odbudowany przez 
biskupa Diecezji Gliwickiej ks. Jana Wieczorka. 
W kompleksie klasztorno – pa³acowym , otoczonym 
piêknym parkiem, przygotowane s¹ miejsca 
wypoczynku oraz oœrodek rekreacyjny jako zaplecze 
dla diecezjalnego Sanktuarium Matki Bo¿ej 
„Pokornej”, a zatem miejsca noclegowe, sale 

konferencyjne, pomieszczenia edukacyjne 
i kulturalne. Dziêki pracom konserwatorskim 
i budowlanym obiekt jest dostêpny dla szerokiego 
grona pielgrzymów i turystów. Œwi¹tynia przylegaj¹ca 
do zespo³u klasztornego, zosta³a w 2009 roku 
podniesiona do godnoœci Bazyliki Mniejszej. Drugim 
etapem wycieczki by³a palmiarnia w Gliwicach. 
Piêkne kwiaty, palmy, owocuj¹ce drzewa 
pomarañczy, bananów i chlebowców – to wszystko w 
otoczeniu tropikalnej aury panuj¹cej na zewn¹trz 
i wewn¹trz obiektu  - temp. Oko³o 30 °C. Niezwykle 
urokliw¹ wycieczk¹ by³ wyjazd seniorów do Jury 
Krakowsko-Czês tochowsk ie j .  Zaczê l i œmy 
zwiedzanie od zamku w Pieskowej Skale. Piêkna 
renesansowa budowla przyci¹ga wzrok swoim 
po³o¿eniem na wysokiej  skale. Obok znajduje siê 
s³ynna Maczuga Herkulesa. Zwiedziliœmy Dolinê 
Pr¹dnika, Grotê £okietka. Zakoñczeniem 
tegorocznego sezonu by³a wycieczka do Cieszyna, 
gdzie zwiedziliœmy bogato wyposa¿one Muzeum 
Œl¹ska Cieszyñskiego. Ponadto obejrzeliœmy 
Wzgórze Zamkowe z zabytkow¹ baszt¹, studniê 
trzech braci oraz teatr. Przekroczyliœmy rzekê Olzê-
naturalna granicê Polski i Czech. Pospacerowaliœmy 
po czeskim Cieszynie. Dope³nieniem letnich imprez 
da emerytów by³ piknik. Przy pieczonych kie³baskach, 
smacznych sa³atkach mi³o i przyjemnie up³yn¹³ czas. 
Letnie wycieczki odby³y siê dziêki dofinansowaniu 
z bud¿etu Gminy Zawadzkie.
Wszystkim emerytom dziêkujemy za pomoc 
i wspó³pracê, jesteœmy otwarci na nowe wyzwania 
i propozycje na przysz³y rok.

Zarz¹d PZERiI

Letnie wycieczki emerytów 22-26 listopada - Dni 
Honorowego Krwiodawstwa 

PCK

Tradycyjnie pod koniec listopada obchodzone s¹ Dni 
Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzy¿a. W tym roku obchody by³y wyj¹tkowe, bo 
jubileuszowe. Kiedy honorowi dawcy w 1958 roku 
rozpoczynali swoj¹ dzia³alnoœæ promocyjn¹, krew 
oddawana przez nich stanowi³a zaledwie 2 % ogólnie 
pobranej, dzisiaj stanowi ponad 90 %. Wspó³czesny 
ruch honorowego krwiodawstwa Polskiego 
Czerwonego Krzy¿a to ponad 1300 klubów 
zrzeszaj¹cych blisko 25 tysiêcy cz³onków i ponad 120 
tysiêcy wolontariuszy, którzy rocznie oddaj¹ ok. 145 
tysiêcy litrów krwi. Ju¿ blisko 30 % honorowych 
dawców stanowi¹ Panie, a ich liczba wyraŸnie 
wrasta.  Na terenie naszej  gminy mamy 
zarejestrowanych oko³o 200 cz³onków. Œrednio w 
akacjach bierze udzia³ ok. 40 osób. Obchody 55 lecia 
dzia³alnoœci HDK by³y okazj¹ do z³o¿enia 
podziêkowañ najbardziej zas³u¿onym. Br¹zowymi 
odznakami Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi zostali 
uhoronowani :  Herbert  Bartoszek,  Macie j  
Kaczmarzyk, Sebastian Karliñski, Marek Kuty³a, 
£ukasz Oblicki, Zdzis³aw Œwierczyñski i  Dariusz 
Lewandowski. Srebrnymi odznakami, za oddanie 12 
litrów, odznaczeni zostali Sebastian Karliñski i 
Zdzis³aw Œwierczyñski. Wyró¿nienia wrêczali 
przedstawiciele Rejonowej Rady PCK w Opolu, 
Miros³aw Szmit i Janusz Mogielnicki. Spotkanie 
odby³o siê dziêki hojnoœci lokalnych firm i instytucji: 
Technodrew Sp. z o.o., Nadleœnictwo Zawadzkie, 
Spó³dzie ln ia Mieszkaniowa Hutnik,  Bank 
Spó³dzielczy oraz Euro Okna Kapica. Krew ma 
ogromne znaczenie w funkcjonowaniu naszego 
organizmu. O tym jak jest cenna przekonali siê ci, 
którzy z powodu choroby czy wypadku stali siê jej 
biorcami. Ostatnia w tym roku Miko³ajkowa akcja 
odbêdzie siê 6 grudnia. Podziel siê ¿yciem… 
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Jesieñ w OZ/PTTK „Huta Andrzej” 
Wybory w PTTK
W dniach 14-15 wrzeœnia 2013 roku w Warszawie odby³ 
siê XVIII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, na którym podsumowano 
ostatnie cztery lata dzia³alnoœci Towarzystwa. PTTK 
zrzesza blisko 70 tysiêcy cz³onków w 303 oddzia³ach., 
których pasj¹ jest poznawanie kraju ojczystego. Od 
ponad 60 lat dzia³a na rzecz tworzenia warunków do 
uprawiania turystyki i krajoznawstwa, szkoli i rozwija 
kadry turystyczne oraz wspó³tworzy lokalne, regionalne i 
ogólnopolskie programy adresowane nie tylko do 
turystów, ale tak¿e do ludzi zainteresowanych histori¹, 
geografi¹ i edukacj¹, w tym m³odzie¿y. Przede wszystkim 
jednak PTTK ³¹czy ludzi nieobojêtnych na los Kraju, który 
poznaj¹ podczas swoich wêdrówek. 
XVIII Walny Zjazd PTTK wybra³ nowe w³adze naczelne 
na kolejn¹ kadencjê. 
Zjazd to czas podsumowañ, ale te¿ czas wytyczania 
nowych kierunków dzia³ania na nastêpne lata. Delegaci 
zebrani na XVIII Walnym ZjeŸdzie PTTK podjêli decyzjê 
o przyjêciu nastêpuj¹cych uchwa³: 
1.O strategii i kierunkach dzia³añ Towarzystwa z dum¹ o 
naszym dorobku w kierunku przysz³oœci. 
2. O istocie i celach PTTK. 
3. O znaczeniu krajoznawstwa w dzia³alnoœci PTTK.
Na podstawie Komunikatów Zjazdowych opracowa³ 
Zdzis³aw Andrzejewski – delegat Województwa 
Opolskiego na XVIII Walny Zjazd PTTK

13-15.09.2013 r. Sandomierz
Sandomierz  – miasto powiatowe w województwie 
œwiêtokrzyskim, po³o¿one nad rzek¹ Wis³¹, na siedmiu 
wzgórzach (st¹d miasto nazywane jest czasem „ma³ym 
Rzymem”), na granicy Wy¿yny Sandomierskiej. 
Przemys³owa czêœæ miasta, zwana Nadbrzeziem, le¿y 
na prawym brzegu Wis³y, w Kotlinie Sandomierskiej, 
graniczy z Tarnobrzegiem.
Przez miasto przebiegaj¹ szlaki turystyczne: cysterski, 
œw. Jakuba, Via Jagiellonica oraz Architektury 
Drewnianej.
Historycznie po³o¿ony jest w Ma³opolsce, g³ówne miasto 
dawnej ziemi sandomierskiej. Nastêpnie województwa 
sandomierskiego. By³ miastem królewskim Korony 
Królestwa Polskiego.”  – Taki opis Sandomierza mo¿na 
znaleŸæ w encyklopediach. Bogata i burzliwa historia 
miasta i jego okolic oraz „dzia³alnoœæ” Ojca Mateusza 
zachêci³a 44-osobow¹ grupê turystów z OZ/PTTK w 
Zawadzkiem do odwiedzenia tego regionu. 
Poprowadzenia, tak wa¿nej wycieczki, podj¹³ siê sam 
prezes Oddzia³u kol. Alfred Feliks. Oto jego relacja:
Na przekór wieloletniej tradycji w tym roku zamiast w 
góry, wyruszyliœmy przy sprzyjaj¹cej pogodzie na trzy dni 
(13 – 15.09) do Sandomierza i okolice. W drodze do 
Sandomierza zwiedziliœmy Szyd³ów – „ma³opolskie 
Carcassonne” i  Baranów Sandomierski. Drugi dzieñ 
wyprawy to praktyczne zajêcia krajoznawcze w terenie. 
Po œniadaniu w motelowej restauracji,  spotkaliœmy siê  z 
przewodnikiem PTTK, który mia³ za zadanie oprowadziæ 
uczestników po najciekawszych zabytkach i miejscach 
Sandomierza i okolicy. Nastêpnym etapem wycieczki by³  
przejazd do Ujazdu i zwiedzanie ruin zamku Krzy¿topór 
(wojenna rezydencja wojewody sandomierskiego, 
Krzysztofa Ossoliñskiego, zbudowana w pierwszej 
po³owie XVII wieku. W trzecim dniu wycieczki udaliœmy w 
drogê powrotn¹ przez Uzdrowisko Busko Zdrój. 
Zaliczyliœmy kolej¹ udan¹ wyprawê szkoleniow¹ przy 
wzglêdnie dobrej pogodzie.

21.09.2013 r. – XXXII Zlot M³odzie¿y Szkolnej 
„Góra Œw. Anny 2013”
Dzieje Góry Œw. Anny, te dawniejsze i wspó³czesne maj¹ 
dla Œl¹ska Opolskiego wielkie znaczenie. Wa¿noœæ 
wydarzeñ zwi¹zanych z t¹ miejscowoœci¹ i jej okolic¹ 
oraz walory krajoznawczo-turystyczne od ponad 
trzydziestu lat „gnaj¹” m³odych turystów z OZ/PTTK w 
Zawadzkiem na Zlot M³odzie¿y Szkolnej. W tegorocznej 
edycji imprezy uczestniczy³o 110 uczniów ze szkó³ 
Gminy Zawadzkie i Kolonowskie, przybyli tak¿e kolarze 
ze Strzelec Opolskich z ko³a „Kamienie Szlachetne” i 
grupa seniorów z OZ/PTTK w Zawadzkiem. Na pocz¹tek 
trasy wybrano Czarnocin – Opolsk¹ Szwajcariê.  Z 
Czarnocina trasa wiod³a poprzez Porêbê do Domu 
Pielgrzyma w Górze œw. Anny. Gospodarze Domu… 
przygotowali uczestnikom rajdu smaczny posi³ek, a i 
ko³acza mo¿na by³o posmakowaæ. Dalsza czêœæ 
programu imprezy przewidywa³a konkursy wiedzy o 
regionie w dru¿ynach z nagrodami i zwiedzanie 
miejscowoœci. Krótkie spotkanie z organizatorami w celu 
podsumowania Z lotu,  wrêczenia Dyplomów 
uczestnictwa imprezê zakoñczy³o. 

05.10.2013 r. – XIII Rajd Rowerowy Wokó³ Gmin 
Doliny Ma³ej Panwi „Jesieñ 2013”
Ju¿ od trzynastu lat organizowane s¹ przez OZ/PTTK w 
Zawadzkiem jesienne rajdy rowerowe wokó³ Gmin Doliny 
Ma³ej Panwi. Co roku meta jest wyznaczana w innym 
miejscu. Rajd XIII postanowiono zakoñczyæ na przystani 
kajakowej nad Ma³¹ Panwi¹ „Dzika Chata” w 
Kolonowskiem. Tam te¿ ponad 200 turystów z ró¿nych 
stron zmierza³o 5 paŸdziernika. Dru¿yny  œcie¿kami 
rowerowymi pod¹¿a³y na metê ze Strzelec Opolskich, 
miejscowoœci  gmin Zawadzkie i Kolonowskie oraz z 
Jemielnicy, kilku turystów przyjecha³o te¿ z Gliwic. Ka¿dy 
uczestnik Rajdu musia³ po drodze zawitaæ do Zabytkowej 
Chaty w Kolonowskiem. Na powitanie gospodarze 
„Dzikiej Chaty” uraczyli uczestników imprezy 
przysmakami z ro¿na i napojami. Po oficjalnym otwarciu 

Rajdu odby³y siê konkursy sprawnoœciowe, plastyczne 
i przyrodnicze. Najwiêkszym wziêciem cieszy³o siê „Ko³o 
fortuny” – konkurs zorganizowany przez leœników.
Rozdanie pucharów i Dyplomów uczestnictwa oraz 
nagród za najlepsze wyniki w konkursach imprezê 
zakoñczy³o.

19.10.2013 r. – Zakoñczenie sezonu turystyki 
górskiej „Góry Opawskie 2013”
Biskupia Kopa w Górach Opawskich, to tradycyjny cel 
wyprawy turystów z OZ/PTTK w Zawadzkiem na 
zakoñczenie sezonu turystyki górskiej. 43 osoby 
przesz³y szlakiem czerwonym z Pokrzywnej przez 
Zamkow¹ Górê i Srebrn¹ Kopê na Biskupi¹ Kopê (889 
m.n.p.m.) dalej do Schroniska PTTK „Pod Biskupi¹ 
Kop¹” (7,1 km, ok. 3,30 h). Zgodnie z programem, przy 
Schronisku przewidziano posi³ek turystyczny – 
w³asnorêcznie upieczone na ognisku kie³baski. Droga 
powrotna wiod³a wybranymi szlakami do Jarno³tówka, 
gdzie czeka³ autokar. To by³ udany rajd – w czym 
pomog³a niezawodna, dobra pogoda.

Bez finansowej i rzeczowej pomocy, nasze imprezy 
by³yby o wiele ubo¿sze.
Dziêkujemy wszystkim osobom, instytucjom i urzêdom 
wspieraj¹cych dzia³ania OZ/PTTK w Zawadzkiem w 
szczególnoœci: W³adzom  Gminy Zawadzkie, 
Kolonowskie i Jemielnica, Nadleœnictwu Zawadzkie i 
Ksiêgarni p. Zientek.

Zarz¹d OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem
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Sukces wspólnoty mieszkaniowej

18 aktywnych rodzin i prê¿ny zarz¹dca – tak pokrótce mo¿na okreœliæ wspólnotê 
mieszkaniow¹ przy ul. Opolskiej 50 w Zawadzkiem. Ocieplony i odmalowany 
budynek, nowy chodnik, miejsca parkingowe, a wszystko po to ¿eby by³o czysto, 
estetycznie, „jak w domu”. Zarz¹dc¹ wspólnoty od 2007 roku jest Artur Barañski. 
Wspólnota jako pierwsza w gminie zadba³a o warunki techniczne i wizerunek 
swojego bloku. Dziêki dobrze prowadzonej gospodarce finansowej, oszczêdzaniu i 
dobrej organizacji wiele uda³o siê ju¿ zrealizowaæ, a planów na przysz³oœæ nie 
brakuje. W zale¿noœci od tego czy wspólnota jest aktywna, chêtna do rozwoju i 
dzia³ania, mo¿na bardzo wiele zrobiæ dla wspólnego dobra wszystkich mieszkañców 
– opowiada pan Barañski. Nasi mieszkañcy s¹ bardzo aktywni i chêtni do wspó³pracy. 
Ka¿dy lokator, oprócz podstawowych op³at za utrzymanie mieszkania, op³aca 
równie¿ sk³adkê na tak zwany fundusz remontowy, który jest przeznaczany na 
ró¿nego rodzaju inwestycje, które bêd¹ s³u¿yæ wszystkim mieszkañcom. O tym na co 
maj¹ byæ przeznaczone œrodki decyduj¹ mieszkañcy. Wszystkie decyzje 
podejmujemy wspólnie. Zaczêliœmy od najbardziej potrzebnych i niezbêdnych 
remontów. Du¿¹ czêœæ naszych funduszy pokry³a termomodernizacja budynku, ale 
dziêki temu mamy ocieplone œciany, osuszone fundamenty i odremontowany dach. 
Budynek jest energooszczêdny i wygl¹da estetycznie. Nastêpnym krokiem by³o 
zagospodarowanie otoczenia, wykonaliœmy chodnik, miejsca parkingowe, 
nowoczesny boks na œmieci i miejsce do suszenia prania. Nasze podwórko jest 
czyste i uporz¹dkowane. Posadziliœmy drzewka, ¿eby zagospodarowaæ miejsce do 
odpoczynku. Sami odœnie¿amy przed blokiem i kosimy trawê. Dziêki pracy 
spo³ecznej mieszkañców zaoszczêdziliœmy pieni¹dze, które mo¿emy dalej 
inwestowaæ. Przed nami  renowacja klatek po³¹czona z wymian¹ instalacji 
elektrycznej i sieci telewizji kablowej. Taki klimat, przy dynamicznie dzia³aj¹cym 
zarz¹dcy, sprzyja realizacji potrzeb wspólnoty, podnoszeniu standardów i kszta³tuje 
pozytywny wizerunek naszej gminy.

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Uczniowie klasy 1a Publicznej Szko³y Podstawowej w Zawadzkiem uczestniczyli w niecodziennych zajêciach 
sportowych. Udali siê na halê sportow¹ w Zawadzkiem, gdzie odbyli prawdziwy trening z minipi³ki rêcznej pod 
okiem prawdziwego fachowca- £ukasza Morzyka, trenera dru¿yny pi³ki rêcznej juniorów w Zawadzkiem 
(wicemistrzowie Polski) , nauczyciela miejscowego gimnazjum. Dzieci æwiczy³y ,jak tylko potrafi³y najlepiej, 
co podkreœla³ i chwali³ trener. Trening pozostawi³ w pierwszoklasistach niezapomniane wra¿enie.

Wa¿ne dni
8 listopada w ZSG im. Wincentego z Kielczy odby³y 
siê uroczystoœci zwi¹zane z obchodami Œwiêta 
Niepodleg³oœci. Przepiêkny program poetycko-
muzyczny przygotowal i  uczniowie szko³y 
podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem pani 
Ma³gorzaty i pana Roberta. Wspominaliœmy te jak¿e 
wa¿ne dni dla historii Polski, ws³uchiwaliœmy siê w 
melodie patriotycznych pieœni. Ca³oœæ symbolicznie 
zakoñczy³a piêkna piosenka Marka Grechuty 
zaœpiewana przez Juliê, której na flecie przygrywa³a 
Marietta- Wa¿ne s¹ tylko te dni, których jeszcze nie 
znamy, wa¿nych jest kilka tych chwil,  tych na które 
czekamy... Historia to nie tylko dawne dzieje, to tak¿e 
wspó³czesnoœæ, któr¹ tworzymy my, to tak¿e 
przysz³oœæ, o której marzymy i na któr¹ pracujemy.

    IZA

Odznaczeni
8 listopada opiekun szkolnego ko³a PTTK,  Barbara 
Brolik, wraz z pani¹ Dyrektor, wrêczy³y odznaki  
uczniom, którzy wyró¿nili siê jako uczestnicy rajdów i 

zgromadzi l i  odpowiedni¹ l iczbê punktów. 
Gimnazjaliœci w pe³ni zas³u¿yli na wyró¿nienie 
równie¿ dziêki temu, ¿e potrafi¹ odkrywaæ rajdowe 
œcie¿ki przed m³odszymi kolegami i kole¿ankami i s¹ 
wsparciem dla p. Basi, której to Dyrekcja z³o¿y³a 
serdeczne podziêkowania za zaanga¿owanie i pasjê. 
Tego dnia wrêczono równie¿ nagrody uczniom, 
którzy wziêli udzia³ w konkursie zorganizowanym 
przez Nadleœnictwo.   

Zaproszenie do krainy czarów
14 paŸdziernika mia³a miejsce radosna uroczystoœæ. 
Tego dnia testowaliœmy czy nasze pierwszaki 
zas³uguj¹ na miano uczniów. Przygotowani przez 
swoj¹ wychowawczyniê, Jolantê Soloch, pokazali, ¿e 
umiej¹ tañczyæ, œpiewaæ, a Jola, ¿e potrafi czarowaæ. 
Wraz ze starszymi kole¿ankami i kolegami przekonali 
nas, ¿e zdobywanie wiedzy mo¿e byæ wielk¹ 
przygod¹. Po zdanym egzaminie nasi mali 
bohaterowie zostali pasowani przez pani¹ Dyrektor 
na uczniów. DEN to œwiêto nas wszystkich, wiêc mi³e 
s³owa kierowano w stronê by³ych i obecnych 

„Ludzie odchodz¹, ale pozostawiaj¹ po sobie œlad 
w naszych sercach…”

Z g³êbokim ¿alem ¿egnamy zmar³ego 
w dniu 11 listopada 2013 r.
GERHARDA MATHEJÊ

W latach 1990-1994 pe³ni³ funkcjê Burmistrza 
Miasta i Gminy Zawadzkie oraz Radnego Rady 

Miejskiej od 1994 r. do 1998 r.

Gerhard Matheja by³ cz³owiekiem zaanga¿owanym 
w ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci i regionu. 

Pamiêæ o Nim na zawsze pozostanie 
w naszych sercach.

Serdeczne wyrazy wspó³czucia Rodzinie sk³adaj¹ 

Burmistrz Zawadzkiego 
Mieczys³aw Orgacki, 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
Stanis³aw Kie³ek,

radni oraz pracownicy 
Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem.

nauczycieli, wszystkich pracowników szko³y, uczniów 
i ich rodziców, bo nasza szko³a- to dzie³o nas 
wszystkich i nasze wspólne dobro.    

Czas próby
Zgodnie z wiekow¹ tradycj¹, poddaliœmy próbie 
czwartoklasistów, musieli udowodniæ, ¿e zas³uguj¹ 
na to miano. Egzamin przygotowali dla nich starsi 
koledzy i kole¿anki z klasy 6 pod wodz¹ p. Jerzego. 
Maluchy p. Anny nie da³y cia³a i dzielnie przesz³y 
próbê zrêcznoœci i mêstwa. Narzêdziami tortur 
okaza³y siê: s³omki, tajemniczy pierœcionek, 
t³uœciutkie cukiereczki i papierki do nawijania oraz 
psotna pi³eczka. W nagrodê za mêstwo krasnoludki 
otrzyma³y ma³e co nieco, które okaza³o siê 
prawdziwym wyzwaniem. Sprosta³y i jemu, w 
nagrodê zosta³y przyjête do starszej grupy wiekowej, 
a ich pani¹ obdarowano diademem dla piêknej 
królewny, czaruj¹c¹ peleryn¹ i cudnymi szpilkami. 
Klasy 4 i 6 otrzyma³y od nas gromkie brawa, a ju¿ za 
rok... nastêpni kandydaci zostan¹ poddani próbie.   

Wieœci z kielczañskiej szko³y

Jestem zdrowa-badam siê 
profilaktycznie

Jak wielkie znaczenie maj¹ badania kontrolne, 
chyba wszystkie wiemy. To dziêki nim wykryæ mo¿na 
wiele chorób, zanim poczyni¹ nieodwracalne 
spustoszenie w naszym organizmie. Wczesne wykrycie 
wielu chorób ma pierwszorzêdne znaczenie dla 
powodzenia leczenia. W pocz¹tkowych fazach choroby 
wczesne leczenie to szansa na ca³kowite leczenie.Jeœli 
jesteœ w wieku 25-59 lat i nie mia³aœ wykonywanej 
cytologii w ci¹gu ostatnich 3 lat w ramach NFZ zg³oœ siê 
na bezp³atne badania cytologiczne w ramach 
populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy Jeœli jesteœ w wieku 50-
69 lat i nie mia³aœ wykonywanej mammografii w ci¹gu 
ostatnich 2 lat w ramach NFZ zg³oœ siê na bezp³atne 
badania mammograficzne w ramach populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Terminarz kontrolnych wizyt u specjalistów

Rodzaj badania Gdy skoñczy³aœ ..........

20-30 lat 40 lat 50 lat 60 lat

Ginekologiczne raz w roku raz w roku raz w roku raz w roku

Mamografia - co 2 lata co rok co pó³tora roku

Densytologia
(badanie gêstoœci 
koœci )

- pierwsze badanie zale¿y od wyników 
poprzedniej

zale¿y od wyników 
poprzedniej
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Karatecy na podium

Udanie zakoñczyli udzia³ w Mistrzostwach Polski 
zawodnicy Klubu Karate NIDAN. W sobotê 26 
paŸdziernika. w Bielsku Bia³ej rozegrano Mistrzostwa 
Po lsk i  Jun iorów M³odszych,  Jun iorów i  
M³odzie¿owców U21 w Karate WKF. Zawodnicy 
wywalczyli 2 z³ote (Natalia Szponder i dru¿yna 
Natalia Szponder, Karolina Trepka i Weronika 
Grejner w kumite dru¿ynowym U21), 1 srebrny i 9 
br¹zowych medali. Dzieñ póŸniej rozegrano 
Mistrzostwa Polski Karate Shotokan M³odzików, 
Kadetów, Juniorów i Seniorów równie¿ w Bielsku 
poniewa¿ wczeœniejszy organizator z powodów 
finansowych wycofa³ siê z organizacji. Polski Zwi¹zek 
powierzy³ organizacjê tych mistrzostw klubowi z 
Bielska. W stylowych Mistrzostwach Polski Karate 
Shotokan zawodnicy Nidana wywalczyli 3 srebrne i 3 
br¹zowe medale.Wiêcej informacji na stronie 
www.nidan.zawadzkie.pl

Fanfar¹ myœliwsk¹ „Na powitanie” w wykonaniu 
Zespo³u Sygnalistów Myœliwskich Waltornia przy 
Nadleœnictwie Zawadzkie rozpocz¹³ siê dnia 13 
paŸdziernika Piknik Ekologiczny – Grzybobranie. 
Impreza zosta³a zorganizowana przez Nadleœnictwo 
Zawadzkie, Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz 
Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem. Piêkna 
pogoda sprawi³a, ¿e na teren Letniej Leœnej Izby 
Edukacyjno-Turystycznej w leœnictwie Dêbie  
przyjecha³o ok. 250 osób: dzieci, m³odzie¿y i 
doros³ych mieszkañców gmin Zawadzkie, 
Kolonowskie i Jemielnica. Nie zabrak³o równie¿ 
goœci :  samorz¹dowców z Zawadzkiego i  
Kolonowskiego, Prezesów: Ko³a Towarzystwa 
Przyjació³ Lasu i Oddzia³u Zak³adowego PTTK oraz 
dyrektorów szkó³ z Zawadzkiego i Piotrówki. Na 
spotkanie zaproszony zosta³ równie¿ Pan Justyn 
Ko³ek, s³awny znawca grzybów który oceni³ i zwa¿y³ 
zebrane przez uczestników grzybobrania Dary Lasu. 
Rekordzista nazbiera³ prawie 10 kg podgrzybków i 
borowików! Grzyboznawca przeprowadzi³ równie¿ 
szczegó³owe warsztaty dotycz¹ce rozpoznawania 
grzybów, sposobów ich zbioru, transportu i 
przechowywania. Szczególnie du¿o uwagi poœwiêci³ 

grzybom œmiertelnie truj¹cym a zw³aszcza 
muchomorowi  sromotnikowemu. Chêtni mogli 
sprawdziæ swoje wiadomoœci o grzybach 
odpowiadaj¹c na pytania w tzw. „Teœcie Justyna” Dla 
najlepszych przygotowane by³y nagrody w postaci 
atlasów grzybów i maskotek pluszowych – misiów 
leœn i ka .  Józe f  Po l i s ,  I n¿yn ie r  Nadzoru  
w Nadleœnictwie Zawadzkie zapozna³ zebranych 
z zasadami prawid³owego zachowania siê w lesie 
podczas grzybobrania. Po ró¿añcu wyœpiewanym 
przez zespó³ ludowy „Centavia” pod kierownictwem 
Danuty Kêdzierskiej i homilii wyg³oszonej przez brata 
Paw³a  Siennickiego wystêpowali zaproszeni artyœci: 
Monika Skibiñska, zespó³ teatralny „Faska” z 
Piotrówki z przedstawieniem „Wilk i kurczak” 
precyzyjnie wyre¿yserowanym przez Emiliê Szpiech 
oraz zespó³ muzyczny „Daria & Kotyœ”. Podczas 
pikniku mo¿na by³o siê czêstowaæ domowym ciastem 
z wypieku rodziców dzieci szkolnych z Piotrówki oraz 
wyborn¹ grochówk¹ i smalczykiem „produkcji ” kuchni 
Domu Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem. Po 
zachodzie s³oñca, przy ognisku, do zabawy 
przygrywa³a kapela „No To Cyk” z Piotrówki i grupa 
muzyczno-wokalna Tomasza Pach. Wytrwali 

uczestnicy imprezy bawili siê do póŸnych godzin 
wieczornych. W imieniu organizatorów dziêkujemy 
wszystkim, którzy byli otwarci na ten projekt, którzy 
wspierali swoim doœwiadczeniem, wiedz¹, talentem, 
prac¹ i finansami. Pragniemy nadmieniæ, ¿e piknik 
poprzedzi³a akcja ekologiczna zainicjowana przez 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 
Piotrówce. Akcji towarzyszy³y s³owa œw. Franciszka z 
Asy¿u „Tobie zosta³a powierzona ziemia jako ogród, 
rz¹dŸ ni¹ z m¹droœci¹.” Dziêki stowarzyszeniu dzieci i 
m³odzie¿ szkolna oraz podopieczni z DPS w 
Zawadzkiem wziêli udzia³ w licznych konkursach. W 
swo ich  œ rodow iskach  wdra¿a l i  sposoby  
segregowania odpadów, wtórnego ich wykorzystania 
w zakresie w³asnych mo¿liwoœci, sadzili drzewa, 
poznawali metody ekologicznego wykorzystania 
„darów ziemi”). Efektem akcji s¹ nie tylko wymierne 
korzyœci finansowe – pieni¹dze na sprzêt sportowy i 
wycieczki. Uczestnicy utwierdzili siê w przekonaniu, 
¿e ka¿dy, du¿y i ma³y, silniejszy i s³abszy, bardziej lub 
mniej utalentowany mo¿e zrobiæ coœ po¿ytecznego 
dla siebie i swojego otoczenia.

Piknik Ekologiczny – Grzybobranie

Spotkanie autorskie 
z Wies³awem Drabikiem

22 paŸdziernika z zaproszenia Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem 
skorzysta³ Wies³aw Drabik, autor  zabawnych, 
wierszowanych bajeczek dla dzieci. Z powodu du¿ej 
liczby uczestników  (na spotkanie z pisarzem 
przyby³o oko³o 90 uczniów z pierwszych i drugich klas 
szko³y podstawowej) impreza odby³a siê 
w zawadczañskim kinoteatrze. Pan Wies³aw czyta³ 
fragmenty swoich bajek, opowiada³, jak powstaje 
ksi¹¿ka i odpowiada³ na pytania ma³ych goœci. 
Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla uczniów by³y zagadki 
i konkursy wymyœlane przez autora, a rozdawane za 
poprawne odpowiedzi nagrody i zabawne rymowanki 
spowodowa³y, ¿e dzieci bardzo aktywnie 
uczestniczy³y w spotkaniu.  Na zakoñczenie wszyscy 
uczestnicy mogli kupiæ ksi¹¿eczki autorstwa Pana 
Drabika, w których autor wpisywa³ swoim 
s³uchaczom  imienne dedykacje. Spotkanie 
przebieg³o w mi³ej i zabawnej atmosferze. Miejmy 
nadziejê, ¿e dzieci zachêcone przez naszego goœcia 
siêgn¹ po ksi¹¿ki p..Wies³awa oraz inne lektury.  

III turniej Sympatyków Pi³ki Rêcznej 

16 listopada br., w hali GOSiT w Zawadzkiem odby³ siê trzeci turniej Sympatyków Pi³ki Rêcznej o Puchar 
Burmistrza Zawadzkiego. Poza dru¿yn¹ SPR „STAL” Zawadzkie wystêpuj¹cej w sk³adzie: Marian Mikoszek, 
Szymon Grzymek, Jan Rendelsdorf,  Ireneusz Pop³awski, Marek Kaczka, Piotr Kaczka, Adam Czech, Pawe³ 
Czech, Krzysztof Ploch, Sebastian Szostok, Marcin Richter i Leszek Kaczmarczyk w turnieju udzia³ wziê³y 
dru¿yny z Kalisza, Wroc³awia, £azisk Górnych, Kluczborka, Wielunia. Dru¿yny rywalizowa³y w dwóch grupach po 
trzy zespo³y. W grupie A pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna SPR „STAL” Zawadzkie wygrywaj¹c z dru¿yn¹ METAL 
Kluczbork 13:8, oraz SPR Kalisz 17:8. W grupie B pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna Polonia Lwy Jasia £aziska 
Górne wygrywaj¹c kolejno z MKS Wieluñ 15:6 oraz Œl¹skiem Wroc³aw 13:10. W meczu fina³owym SPR 
z Zawadzkiego ulegli dru¿ynie z £azisk Górnych 11:16 i zajêli drugie miejsce w turnieju. Trzecie miejsce 
wywalczy³a dru¿yna z Kalisza, czwarte Œl¹ska Wroc³aw, pi¹te i szóste miejsca przypad³y kolejno dru¿yn¹ 
z Kluczborka i Wielunia. Za pomoc w organizacji turnieju Sympatycy Pi³ki Rêcznej z Zawadzkiego dziêkuj¹ 
w szczególnoœci Burmistrzowi  Zawadzkiego Mieczys³awowi Orgackiemu i dyrektorowi GOSiT Mateuszowi 
Ochlustowi oraz wszystkim firmom wspieraj¹cym ich dzia³alnoœæ. 

Trwaj¹cy od maja sezon lotowy go³êbi dobieg³ 
koñca. Tradycyjne ju¿ coroczne spotkania, bêd¹ce 
oficjalnym zakoñczeniem mijaj¹cego sezonu lotów 
go³êbi, s¹ okazj¹ do spotkania siê w gronie 
hodowców i podsumowania wyników oraz snucia 
planów na 2014 r. Najlepsi odbieraj¹ nagrody. W tym 
roku goœciem hodowców by³ Burmistrz Zawadzkiego 
Mieczys³aw Orgacki .  Hodowcy zrzeszeni  
w Oddzia³ach, wysy³aj¹ swoje go³êbie na loty 
z ró¿nych miejscowoœci, oddalonych od swoich 
go³êbników od 100 do nawet 1000 kilometrów. 
Go³êbie s¹ zabierane w przeddzieñ lotu przez 
specjalnie do tego przeznaczone kabiny 
transportowe i zawo¿one na miejsce planowanego 
startu, sk¹d nastêpnego dnia rano zostaj¹ 
wypuszczone. Ka¿dy hodowca ma okreœlon¹ 
od leg ³oœæ  na  pods taw ie  wspó ³ rzêdnych  
geograficznych oraz odbija obr¹czkê kontroln¹ 
powracaj¹cego z lotu go³êbia w specjalnym zegarze. 
Klasyfikacjê go³êbi ustala siê na podstawie uzyskanej 
przez nie szybkoœci w trakcie lotu powrotnego. 
Go³êbie wracaj¹ce z lotu, potrafi¹ w sprzyjaj¹cych 
warunkach osi¹gaæ szybkoœci przekraczaj¹ce 100 
km/h. Klasyfikacjê hodowców uk³ada siê na 
podstawie zdobytych punktów przez wyznaczone do 
swojej dru¿yny ptaki.
Kto w tym roku odebra³ puchar?
Sekcja zawadczañska
W kategorii lotów go³êbi doros³ych pierwsze miejsce 
i tytu³ mistrzowski otrzyma³ Lech £y¿wa. Pierwszym 
wicemistrzem zosta³ Ewald Dylka, zaœ tytu³ drugiego 

Zaproszenie

wicemistrza otrzyma³ Mariusz Œmieszko³.
Tytu³ Przodownika sekcji 2 otrzymali: I miejsce 
Krzysztof Fassian, II miejsce Barbara Frukacz, III 
miejsce Rudolf Procel. 
W kategorii lotów go³êbi m³odych pierwsze miejsce 
i tytu³ mistrzowski otrzyma³ Lech £y¿wa, tytu³ 
pierwszego wicemistrza otrzyma³ Rudolf Procel, 
natomiast tytu³ drugiego wicemistrza Krzysztof 
Fassian. Tytu³ Przodownika sekcji 2 otrzymali: I 
miejsce Marian Albinger, II miejsce Kala Alojzy, III 
miejsce Barbara Frukacz.
Sekcja ̄ êdowice
W kategorii lotów go³êbi doros³ych I ligi pierwsze 
miejsce i tytu³ mistrzowski otrzymali Jerzy Kostorz 
i Ryszard �ó³kiewicz. Pierwszymi wicemistrzami 
zostali Józef  Kulik i Krzysztof Ziaja, zaœ tytu³ 
drugiego wicemistrza otrzyma³ Hubert Zy³ka.
W kategorii lotów go³êbi doros³ych II ligi pierwsze 
miejsce i tytu³ mistrzowski otrzyma³ Roman Kciuk. 
Pierwszymi wicemistrzami zostali Józef Sojka 
i Joachim Fleger, zaœ tytu³ drugiego wicemistrza 
otrzyma³ Hubert Spa³ek.
W kategorii lotów go³êbi doros³ych III ligi pierwsze 
miejsce i tytu³ mistrzowski otrzymali Jan Kluba 
i Bernard Buszman. Pierwszym wicemistrzem zosta³ 
Zygmunt Bielski, zaœ tytu³ drugiego wicemistrza 
otrzyma³ Piotr Kozio³.
W kategorii lotów go³êbi m³odych I ligi pierwsze 
miejsce i tytu³ mistrzowski otrzymali Jerzy Kostorz 
i Ryszard �ó³kiewicz, tytu³ pierwszego wicemistrza 
otrzymali Antoni ¯y³ka i Józef ¯y³ka, natomiast tytu³ 

drugiego wicemistrza otrzyma³ Stanis³aw 
Kwiatkowski. 
W kategorii lotów go³êbi m³odych II ligi pierwsze 
miejsce i tytu³ mistrzowski otrzyma³ Henryk Zyzik, 
tytu³ pierwszego wicemistrza otrzymali Józef  Kulik 
i Krzysztof Ziaja, natomiast tytu³ drugiego 
wicemistrza otrzymali Józef Sojka i Joachim Fleger. 
W kategorii lotów go³êbi m³odych III ligi pierwsze 
miejsce i tytu³ mistrzowski otrzyma³ Jacek Jendrysik, 
tytu³ pierwszego wicemistrza otrzyma³ Bernard 
Buszman, natomiast tytu³ drugiego wicemistrza 
otrzyma³ Przemys³aw B³aszczyk. 
Sekcja Kielcza
W kategorii lotów go³êbi doros³ych pierwsze miejsce 
i tytu³ mistrzowski otrzyma³ Henryk Wojtków. 
Pierwszym wicemistrzem zosta³ Jan Wons, zaœ tytu³ 
drugiego wicemistrza otrzyma³ Jan Loch.
Tytu³ Przodownika otrzymali: I miejsce Rainhold 
Serafin, II miejsce Mateusz Kokoszka, III miejsce 
Norbert Ziaja. 
W kategorii lotów go³êbi m³odych pierwsze miejsce 
i tytu³ mistrzowski otrzyma³ Jan Loch, tytu³ 
pierwszego wicemistrza otrzyma³ Rafa³ Skibiñski, 
natomiast tytu³ drugiego wicemistrza Mateusz 
Kokoszka. Tytu³ Przodownika sekcji otrzymali: 
I miejsce Rainhold Serafin, II miejsce Stefan Koik, 
III miejsce Henryk Wojtków. 
Cz³onkom sekcji Kielcza sk³adamy serdeczne 
gratulacje z okazji  Jubileuszu 50 lecia istnienia. 

Sezon lotowy go³êbi dobieg³ koñca
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Maksymilian Labus

Tradycyjnie, jak co roku, Burmistrz Zawadzkiego spotka³ siê z parami ma³¿eñskimi, które w tym roku obchodzi³y Jubileusz Z³otych i Diamentowych Godów. Co roku 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznacza medalem za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie pary, które razem prze¿y³y co najmniej 50 lat. Tegoroczni Jubilaci, którzy 
otrzymali medale to Pañstwo: Janina i Bronis³aw KUCIA, Ingeborga i Krzysztof MIKOSZEK, Brygida i Józef WOJTYCZKA, Zofia i Adam GIBAS, Maria i Kazimierz MAJ, 
Renata i Eryk ZYZIK, Janina i Henryk OLSZAÑSCY, Krystyna i Hubert ZIAJA , El¿bieta i Piotr STONAWSCY z Zawadzkiego,  El¿bieta i Zygfryd PA£UBICKI, Anna i Karol 
GWÓ�D�, Urszula i Alfred GUZY z ̄ êdowic, Maria i Aleksander ŒLIMAK oraz Anna WONS z Kielczy. Szczególnymi goœæmi by³y pary ma³¿eñskie obchodz¹ce Diamentowe 
Gody: El¿bieta i Alfred SZOPA oraz Ró¿a i Jerzy SMERECZAÑSCY z ¯êdowic. W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokona³ Burmistrz Mieczys³aw Orgacki 
w towarzystwie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Stanis³awa Kie³ka. Jubilaci otrzymali tak¿e bukiety kwiatów i pami¹tkowe listy gratulacyjne. Burmistrz podziêkowa³ 
ma³¿onkom za przyjêcie zaproszenia oraz przekaza³ wszystkim ¿yczenia d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej mi³oœci i poszanowaniu. Wyrazi³ równie¿ s³owa 
uznania za pracê i trud w³o¿ony w wychowanie m³odego pokolenia oraz za wszystko co przez ten d³ugi czas tworzyli dla rodziny i œrodowiska lokalnego. Po czêœci oficjalnej 
Burmistrz zaprosi³ Szanownych Jubilatów na poczêstunek. Nie zabrak³o tak¿e tradycyjnej lampki szampana. Uroczystoœæ uœwietni³ swoim wystêpem zespó³ ¯êdowianie 
z Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w ̄ êdowicach, prowadzony przez Jadwigê Bregu³a i Sybillê Czech. Dostojnym Jubilatom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy zdrowia oraz 
pomyœlnoœci na dalsze wspólne lata. 

Dzieñ 21 listopada obchodzony jest jako Dzieñ Pracownika Socjalnego. Ten dzieñ 
jest uhonorowaniem tych wszystkich, którzy pomagaj¹ w rozwi¹zywaniu najtrudniejszych 
problemów ludzkich. Pracownicy socjalni na co dzieñ stykaj¹ siê z ubóstwem, sieroctwem, 
niepe³nosprawnoœci¹, bezrobociem, bezdomnoœci¹, przemoc¹, d³ugotrwa³¹ chorob¹, 
alkoholizmem, narkomani¹, a tak¿e bezradnoœci¹ w sprawach opiekuñczo-wychowawczych, 
czy te¿ w przystosowaniu do ¿ycia po opuszczeniu zak³adu karnego. Nie wszyscy 
dostrzegaj¹, a co za tym idzie nie doceniaj¹ pracy tych, którzy nie maj¹ ³atwego zadania do 
wykonania. Pracownicy socjalni oprócz prawid³owego rozpoznania sytuacji i potrzeb, 
zorganizowania ró¿nych form pomocy musz¹, co czêsto jest najtrudniejsze, zachêciæ rodziny 
do wspó³dzia³ania przy rozwi¹zywaniu ich w³asnych problemów, wspomóc w osi¹gniêciu 
mo¿liwie pe³nej aktywnoœci spo³ecznej, wspó³pracowaæ ze œrodowiskiem lokalnym 
i przeciwdzia³aæ negatywnym zjawiskom. 
W tym wyj¹tkowym dniu z ¿yczeniami dla pracowników  uda³ siê Burmistrz Zawadzkiego, 
który z tej okazji z³o¿y³ serdeczne ¿yczenia i wyrazy uznania za wysi³ek i zaanga¿owanie w 
wype³nianiu wa¿nej roli spo³ecznej na rzecz drugiego cz³owieka. W dniu Waszego œwiêta 
¿yczymy Wam, aby pomoc drugiemu cz³owiekowi sta³a siê dla Was prawdziwym spe³nieniem 
i przynios³a satysfakcjê z wykonywanej pracy, a na co dzieñ ludzkiej przyjaŸni i ¿yczliwoœci. 
Niech praca daje Wam jak najwiêcej satysfakcji, wdziêcznoœci oraz pomyœlnoœci w ¿yciu 
osobistym. 
Na zdjêciach prezentujemy pracowników naszego oœrodka.

Dzieñ Pracownika Socjalnego

Urszula i Alfred Guzy Ma³gorzata i Jerzy Otrzonsek Maria i Aleksander Œlimak

El¿bieta i Piotr Stonawscy Krystyna i Hubert Ziaja Janina i Henryk Olszañscy

Renata Zyzik

Maria i Kazimierz Maj Anna Wons

Zofia i Adam Gibas

El¿bieta i Zygfryd Pa³ubicki

Ingeborga i Krzysztof Mikoszek El¿bieta i Alfred Szopa Ró¿a i Jerzy Smereczañscy

Janina i Bronis³aw Kucia Brygida i Józef Wojtyczka Anna GwóŸdŸ

Dziêkujemy firmie „Foto Studio” Karolina Polaczek za udostêpnienie zdjêæ jubilatów

Z³ote i Diamentowe Gody


