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Dzień Edukacji Narodowej-nagrody Burmistrza 
W dniu 18 października br. Burmistrz 

Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał 
się z przedstawicielami jednostek 
oświatowych z terenu naszej gminy. 
Burmistrz podziękował dyrektorom 
i n a u c z y c i e l o m  z a  o p i e k u ń c z y,  
wychowawczy i dydaktyczny trud oraz 
zaangażowanie w pracy, a także wszelkie 
działania na rzecz rozwoju gminnych 
placówek oświatowych. Życzył satysfakcji 
z w y k o n y w a n e j  p r a c y,  z a p a ł u  
do podejmowania nowych inicjatyw oraz 
k o l e j n y c h  s u k c e s ó w .  W y r a z y  
p o d z i ę k o w a n i a  s k i e r o w a ł  t a k ż e  
do pracowników niepedagogicznych za ich 
wkład w prawidłowe funkcjonowanie 
placówek oświatowych oraz związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli 

z terenu gminy za dotychczasową 
współpracę. Uroczystość uświetnił program 
artystyczny przygotowany przez uczniów 
Z e s p o ł u  S z k o l n o - G i m n a z j a l n e g o  
w Żędowicach. Nagrody Burmistrza 
Z a w a d z k i e g o  o t r z y m a l i :  M a r i a  
Andrzejewska – nauczyciel Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem, 
Gabriela Blimer – nauczyciel Przedszkola 
Publicznego w Żędowicach, Gabriela 
Gosztyła – dyrektor Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Kielczy, Renata Grzybek 
– dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 
z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem, 
Bożena Gwózdz – nauczyciel Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy, Edyta 
Koronczok – nauczyciel Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Żędowicach, Małgorzata 

Kozioł – dyrektor Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Żędowicach, Jolanta 
Momot – dyrektor Przedszkola Publicznego 
Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym 
w Zawadzkiem, Róża Paprotna – dyrektor 
P u b l i c z n e g o  G i m n a z j u m  N r  1  
w Zawadzkiem i Wiesława Stępień – 
dyrektor Przedszkola Publ icznego 
w Kielczy. Spotkanie było także okazją 
do wręczenia listów gratrulacyjnych 
nauczycielom Publicznego Gimnazjum Nr 1 
w Zawadzkiem, którzy w bieżącym roku 
otrzymali odznaczenia państwowe. 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
została odznaczona Róża Paprotna, 
natomiast Medal Złoty za Długoletnią 
Służbę otrzymał Janusz Matusiak. 
Nagrodzonym nauczycielom gratulujemy!

Debata Społeczna „Bezpieczna Jesień Życia” 
W trosce o bezpieczeństwo seniorów Komenda Powiatowa 

Policji w Strzelcach Opolskich wspólne z Gminą Zawadzkie 
zorganizowały debatę społeczną dla seniorów pn. „Bezpieczna 
Jesień Życia”. W ramach spotkania funkcjonariusze policji oraz 
zaproszeni goście zaprezentowali aktualne zagrożenia wynikające 
z działalności oszustów, „fałszywych wnuczków” oraz zwracali 
uwagę na nieuczciwe praktyki konsumenckie. Zebrani dowiedzieli 
się o zasadach postępowania w przypadku wizyty nieproszonych 
gości w mieszkaniu, o metodach stosowanych przez przestępców 
podszywających się pod członków rodziny lub funkcjonariuszy, na 
temat bezpiecznego zawierania umów oraz gdzie szukać pomocy 
w sytuacjach zagrożenia.
Metody działania przestępców – oszustów !
- metoda „na wnuczka”,
- metoda „na policjanta”,
- metoda „na domokrążcę”,
- metoda „na doręczyciela” lub „inkasenta”.
Metoda „na wnuczka”
Babciu, pilnie potrzebuję pieniędzy… 
-taki telefon może odebrać każdy z nas, nie zdając sobie sprawy, że 
może mieć do czynienia z przestępcą. 
-pamiętajmy, że wystarczy jeden telefon do rodziny, aby 
potwierdzić, z kim mamy do czynienia. 
Działania oszustów
?Oszuści często posługują się książkami telefonicznymi, 

z których wybierają osoby o imionach często występujących u osób 
starszych, następnie dzwonią na wybrany numer telefonu. 
Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba 
uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła 
jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie 
pokierować dalszą rozmową,
?Wywierają presję czasu, nie dają chwili do namysłu,
?Wykorzystują dobre serce seniorów i ich łatwowierność.
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Aby ustrzec się przed tego typu oszustwem:
?należy przede wszystkim jak najszybciej skontaktować się z 
osobą, do której mają trafić pieniądze,
?nie należy przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które 
telefonicznie podają się za członków rodziny lub proszą o 
przekazanie pieniędzy przez osoby pośredniczące,
?Pamiętajmy również, że zawsze o swoich podejrzeniach 
powinniśmy powiadomić Policję .
86-latka straciła 8 000 złotych
Do 86-letniego mieszkanki Strzelec Opolskich zadzwonił 
mężczyzna, podając się za syna kobiety, mówiąc, że miał wypadek 
i potrzebuje 35 tys. złotych. Poprosił by kobieta się nie rozłączała 
i telefon przekazał innemu mężczyźnie, który przedstawił się, jako 
funkcjonariusz Policji. Oszust potwierdził słowa poprzedniego 
rozmówcy. Pokrzywdzona nabrała pewności, że faktycznie 
rozmawia z policjantem i przekazała oszustom 8 000 złotych. 
Dopiero gdy do mieszkania pokrzywdzonej przyszedł syn, kobieta 
zorientowała się, że mogła zostać oszukana. Jej bliscy zawiadomili 
o wszystkim policjantów.
NIE DALI SIĘ OSZUKAĆ FAŁSZYWEMU KREWNEMU
Wzorowym zachowanie wykazała się 83-letnia kobieta oraz jej 60-
letni syn, którzy nie dali oszukać się metodą ,,na wnuczka”. 
Mężczyzna podający się za ich krewnego chciał wyłudzić od nich 
pieniądze, gdyż miał kłopoty w banku. Strzelczanie wykazali się 
dużą czujnością i zaalarmowali policjantów. Kiedy pewnego 
popołudniu zadzwonił do 83-letniej kobiety telefon, nie spodziewała 
się takiego przebiegu rozmowy. W słuchawce usłyszała męski głos. 
Osoba po drugiej stronie podawała się za członka jej rodziny. 
Twierdziła, że potrzebne są jej pieniądze, gdyż ma kłopoty w banku. 
Kobieta przekazała telefon obecnemu na miejscu 60-letniemu 
synowi, który po rozmowie z mężczyzną, poinformował go, że nie 
zgadza się na pożyczkę i odłożył słuchawkę. Na szczęście czujność  
mieszkańców nie zawiodła. Strzelczanie od razu informacje 
potwierdzali u swoich krewnych, a następnie o całym zdarzeniu 
informowali policjantów. 
Metoda „na domokrążcę”
podszywają się za pracownika np. administracji, wodociągów lub 
zakładu energetycznego,
- zdobywają zaufanie pod pretekstem zwrotu nadpłaty lub 
podpisania nowej korzystniejszej umowy,
- stosują metody manipulacji,
- są dobrymi „psychologami”,
- odwracają uwagę domowników, proszą np. o szklankę wody, 
sprawdzenie wodomierzy,
- pozostają sami w pokoju i kradną oszczędności, cenne przedmioty,
- niepostrzeżenie wychodzą.
POD PRETEKSTEM SPRZEDAŻY KOCY
Do drzwi domu mieszkanki gminy Kolonowskie zapukali 
domokrążcy. Były to dwie kobiety narodowości romskiej. Jedna 
z nich oferując do sprzedaży koc ograniczyła widoczność 
pokrzywdzonej, natomiast druga wykorzystując jej nieuwagę, w tym 
czasie weszła do sąsiedniego pokoju i ukradła ponad 1200 złotych.
Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy przestrzegać 
następujących zasad:
?Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub przez okno– kto to?
?Jeśli nie znamy odwiedzającego – spytać o cel jego wizyty, 
zapiąć łańcuch zabezpieczający oraz poprosić o pokazanie dowodu 
tożsamości lub legitymacji służbowej.
?W razie wątpliwości należy umówić się na inny termin, 
sprawdzając uprzednio w administracji osiedla lub innej 
odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do drzwi.
?W sytuacji gdy osoba staje się natarczywa, natychmiast należy 
zadzwonić po policję lub zaalarmować otoczenie!
71-latka straciła 550 złotych
W Strzelcach Opolskich – do jednego z mieszkań przyszedł 
mężczyzna, przedstawiając się za pracownika spółdzielni 
mieszkaniowej. Pod pretekstem sprawdzenia ciśnienia wody 
wszedł do mieszkania starszej kobiety. 
Oszust poinformował 71-latkę o nadpłacie za wodę, którą od razu 
wypłaci, gdy kobieta rozmieni mu pieniądze. Następnie mężczyzna 
rozkręcił syfon w kuchni i kazał lokatorce by poszła do łazienki 

wyczyścić uszczelkę. Kiedy „fałszywy” pracownik spółdzielni 
opuścił mieszkanie starszej kobiety, ta zorientowała się, że ze stołu 
w kuchni został jej skradziony portfel wraz z dokumentami 
i pieniędzmi  w kwocie 550 złotych. Schemat działania jest bardzo 
podobny, choć pretekst pod jakimi oszuści próbują wejść do 
mieszkania różny. Podają się za pracowników wodociągów, 
administracji, gazowni, telekomunikacji lub służby zdrowia. 
Proponują zwrot opłat, sprawdzenie instalacji elektrycznej lub 
wodnej. W każdym przypadku chodzi o to samo. Oszust za wszelką 
cenę próbuje wejść do mieszkania i sprawdzić, gdzie 
przechowujemy pieniądze.
Do mieszkania 71-latki przyszedł mężczyzna podający się za 
pracownika wodociągów. Mówił kobiecie o problemach z ciśnieniem 
wody. Poprosił by poszła do łazienki i napuściła wodę do wanny, by 
sprawdzić drożność rur. Gdy kobieta zajęta była nalewaniem wody, 
oszust wykorzystał jej nieuwagę wszedł do pokoju, i z szafki ukradł 
ponad 1 000  złotych. Gdy fałszywy pracownik wodociągów opuścił 
mieszkanie, kobieta zorientowała się, że została oszukana.   
Pamiętajmy !
Zawsze należy potwierdzić fakty przekazywane nam przez 
nieznajomych,  którzy zapukają do naszych drzwi!
Należy przestrzegać zasady,  że nie należy przekazywać pieniędzy   
osobom, których nie znamy osobiście!
Transakcje gotówkowe - Dobre rady
?Unikaj ulicznych bankomatów. 
?Wprowadzając kod PIN, zawsze zasłaniaj klawiaturę drugą 
ręką, tak żeby nie można było podejrzeć numeru z żadnej strony. 
?Zawsze bierz potwierdzenie wypłaty. W razie reklamacji, 
będziesz mógł udowodnić, kiedy i gdzie korzystałeś z usług banku.
?Nie pozwalaj nikomu obcemu, kto próbuje z tobą porozmawiać 
na ulicy, aby był bliżej jak na wyciągnięcie ręki. 
Kradzieże kieszonkowe
Kradzieże kieszonkowe są rodzajem przestępczości, bardzo 
trudnym do zauważenia przez osoby postronne. Sam 
pokrzywdzony często po pewnym czasie stwierdza, że został 
okradziony.  Ofiarami kradzieży stać się mogą zarówno mężczyźni, 
trzymający portfele w tylnej kieszeni spodni, jak i kobiety, które 
trzymają pieniądze w przewieszonych przez ramię torebkach. 
Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o zasadach bezpieczeństwa 
i nie popełniać błędów, które w ciągu kilku sekund bezlitośnie 
wykorzystują kieszonkowcy.
Jak ustrzec się przed kradzieżą kieszonkowców?
- Pamiętaj, żeby zawsze dokładnie zamykać torebkę czy plecak 
i zabezpieczyć kieszenie. 
- Nie noś przy sobie więcej gotówki, niż wynika to z potrzeby 
zakupów w danym dniu! 
- Pieniądze trzymaj przy sobie w dwóch miejscach - pozwoli to 
zmniejszyć ryzyko utraty całej kwoty! 
- Nie demonstruj zawartości portfela, gdy widzą to przypadkowe 
osoby!
- Nie wkładaj telefonu ani portfela do tylnej kieszeni spodni, 
torebki czy plecaka. To zachęca złodziei do kradzieży. 
-  Własne torby i pakunki trzymaj przed sobą.
- Unikaj noszenia torebki na pasku z tyłu! Torebkę należy 
odwracać zamkiem "do siebie", a nie na zewnątrz! 
- Podczas mierzenia garderoby, pakowania zakupów, płacenia 
w sklepie - NIE odstawiaj od siebie torebki, na podłogę lub ladę - 
złodziejowi wystarczy nawet taki krótki moment. 
- Klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty 
z adresem - jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet może okraść 
Twoje mieszkanie zanim zdążysz zareagować.
- Zwracaj szczególną uwagę na osoby znajdujące się tuż przy 
Tobie! Zwróć uwagę na osoby, które tworzą sztuczny tłok. 
Obserwowane - nie dokonają kradzieży!
KRADZIEŻ TOREBKI – WYRWA !
Jeżeli doszło do napadu, jak najszybciej powiadom Policję!
Pamiętaj, że im dłużej będziesz zwlekać, tym trudniej będzie złapać 
sprawcę - w tym czasie może on napadać na inne osoby.
 Jeśli nie będziesz mógł przyjść zadzwoń. Funkcjonariusze Policji 
przyjadą do Ciebie. 
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Goście z Wahrenbrück
W pierwszy weekend października w Zawadzkiem gościli 
członkowie stowarzyszenia na rzecz współpracy  z partnerskiego 
miasta Wahrenbrück. Tradycyjnie goście przywieźli dary 
przekazane przez mieszkańców tego niemieckiego miasteczka. 
Trafiły one do Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy 
Społecznej oraz Caritasu Przyparafialnego w Zawadzkiem. 
Delegacja spotkała się także z Burmistrzem Zawadzkiego, aby 
porozmawiać o dalszej współpracy.

Święto Drzewa
Program Święto Drzewa realizowany przez Klub Gaja od 2003 

roku to szeroka edukacja na temat roli drzew w adaptacji do zmian 
klimatu, twórcza współpraca i działania praktyczne – ochrona 
i sadzenie drzew. Co roku najbardziej aktywnych uczestników 
programu Klub Gaja nagradza statuetkami Czarodziejskiego 
Drzewa. Nadleśnictwo Zawadzkie od wielu lat włącza się 
w program, zachęcając do sadzenia drzew placówki oświatowe, 
samorządy, instytucje i osoby niepełnosprawne. Za konsekwentną 
i wieloletnią realizację programu Święto Drzewa, 10 października br. 
w Bibliotece narodowej w Warszawie , Nadleśnictwo otrzymało z rąk 
prezesa Klubu Gaja Złote Czarodziejskie Drzewo. W 2016 r. projekt 
Klubu Gaja  „Święto Drzewa – wśród pól”, poświęcony jest roli 
zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności 
biologicznej i łagodzeniu skutków zmian klimatu na terenach 
rolniczych. Drzewa i krzewy stanowią o niepowtarzalnym pięknie 
krajobrazu, podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości i są 
ostoją dzikiej przyrody. Znaczenie zadrzewień podkreślił 
Nadleśniczy Grzegorz Furmański otwierając uroczyste obchody 
Święta Drzewa w Nadleśnictwie Zawadzkie. Do sadzenia dzikich 
jabłoni i dereni jadalnych leśnicy zaprosili uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 
administracyjnego nadleśnictwa, przedstawicieli władz 
samorządowych z Wicestarostą Strzeleckim Januszem Żyłką 
i Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim oraz lokalne 
organizacje i stowarzyszenia. 

Nie udała się Giełda Staroci
Nie udała się pierwsza w tym roku Giełda Staroci 

w Zawadzkiem. Pomimo pięknej jesiennej aury zabrakło 
kolekcjonerów. Stragany przed kinoteatrem rozłożyło jedynie 
dwóch najwytrwalszych zbieraczy i handlarzy. Dopisali 
za to oglądający, którzy w sobotnie popołudnie specjalnie, bądź 
w ramach przedpołudniowego spaceru podjeżdżali na plac przed 
kinoteatrem. Jak zapowiadają organizatorzy kolejna próba 
zorganizowania giełdy odbędzie się na wiosnę. Może się uda. 
Już dziś zapraszamy.

Informacje dla seniorów
Od listopada 2016 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Zawadzkiem będzie dostępny  magazyn „Głos 
Seniora”. Czasopismo będzie można przejrzeć na miejscu lub 
wypożyczyć. Przypominamy, że w każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca 
o godz. 16.00 w czytelni internetowej biblioteki wolontariusz 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem udziela porad 
związanych z obsługą telefonu komórkowego, komputera 
i sprawnego poruszania się w Internecie.
ZAPRASZAMY!

Loty gołębi zakończone
Tradycyjnie, jesienne miesiące, to okres podsumowania lotów 

gołębi pocztowych. Hodowcy gołębi pocztowych Sekcji Zawadzkie 
spotkali się 22 października br., aby wręczyć puchary i dyplomy 
hodowcom, których gołębie w 2016 r. uzyskały najlepsze wyniki. 
Hodowców Gołębi Pocztowych trzeba traktować w kategorii 
pasjonatów, bowiem wszyscy hodowcy ponoszą znaczące wydatki 
z tytułu hobby, a nie jest to dochodowy biznes. Gołąb zawsze 
kojarzy się z czymś pozytywnym, już w Biblii mówimy o gołębiu 
pokoju. Jak mówią sami hodowcy tegoroczne loty były trudne bo 
stracili wiele gołębi. W kategorii lotów gołębi dorosłych pierwsze 
miejsce i tytuł mistrzowski otrzymał  Lech  Łyżwa. Pierwszym 
wicemistrzem został Ewald Dylka, zaś tytuł drugiego wicemistrza 
otrzymał Marian Skolik. Tytuł Przodownika sekcji 2 otrzymali: 
I miejsce Rudolf i Marek Procel, II miejsce  Krzysztof Fassjan, 
III miejsce Józef Sojka. W kategorii lotów gołębi młodych pierwsze 
miejsce i tytuł mistrzowski otrzymał Lech Łyżwa, tytuł pierwszego 
wicemistrza otrzymał Janusz Brol, natomiast tytuł drugiego 
wicemistrza Mariusz Smieszkoł. Tytuł Przodownika sekcji 2 
otrzymali: I miejsce Krzysztof Fassjan, II miejsce Marian Albinger, 
III miejsce Jacek Pabich.
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IV Cross Doliny Małej Panwi
Dwustu uczestników stanęło na starcie IV Crossu Doliny Małej 

Panwi „W pogoni za bobrem” w piękną, słoneczną sobotę 24 
września. Jak co roku, trasa biegu prowadziła malowniczymi 
ścieżkami Nadleśnictwa Zawadzkie. Organizatorzy, Koło 
Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” i Nadleśnictwo 
Zawadzkie przygotowało urozmaicone trasy na dystansach 7 i 12,5 
km. Jednak Cross „W pogoni za bobrem” to nie tylko bieganie 
w pięknych okolicznościach przyrody, to także wspaniała atmosfera 
rodzinnego pikniku, podczas którego nie zabrakło atrakcji także 
dla osób towarzyszących biegaczom i ich pociech takich jak biegi 
dla dzieci i losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych. Impreza 
na stałe wpisała się w kalendarz biegów i co roku ściąga pasjonatów 
biegania zarówno z okolicznych miejscowości jak i odległych miast 
takich jak Warszawa, Opole, Katowice i Kraków. Rangę imprezy 
docenili goście, którzy przybyli na zaproszenie Prezes Koła TPL 
Marii Andrzejewskiej i Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego. 
Wspólnie z Wicestarostą Strzeleckim Januszem Żyłką 
i Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim uroczyście 
rozpoczęli Cross i wręczali nagrody dla zwycięzców.
Organizację biegu wsparło między innymi Starostwo Powiatowe 
w Strzelcach Opolskich, samorządy gminne z Zawadzkiego 
i Kolonowskiego, Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie” i Zarząd 
Główny TPL. Pomogli również wolontariusze z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oraz harcerze z Domu 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. 
Klasyfikacja biegów dla dorosłych:
Dystans 7 km/ kobiety
I miejsce - Izabela Maj-Dziubańska
II miejsce - Katarzyna Weiss-Ploch
III miejsce - Ewa Śleziak
Dystans 7 km/ mężczyźni
I miejsce - Marcin Bok
II miejsce- Michał Czupkiewicz
III miejsce- Paweł Błaszczyk
Dystans 12,5 km/ kobiety
I miejsce - Mariola Smoll
II miejsce- Izabela Wojtasik

III miejsce - Magdalena Cichoń
Dystans 12,5 km/ mężczyźni
I miejsce - Krzysztof Pachuta
II miejsce - Grzegorz Grzywna
III miejsce - Rafał Janik
Zwycięzcy w biegach dzieci:
kategoria przedszkola-dziewczynki
I miejsce - Lilianna Bartkowiak
II miejsce - Kalina Sujka
III miejsce - Weronika Pachuta
Kategoria przedszkola/ chłopcy
I miejsce - Antek Ludwig
II miejsce - Szymek Szulc 
II miejsce- Igor Proszewski
III miejsce - Jan Mańczyk
Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III / dziewczynki
I miejsce Weronika Kurczyk
II miejsce- Zosia Mańczyk
III miejsce- Marysia Ludwig
Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III /chłopcy
I miejsce - Wiktor Stiller

Po długich staraniach wyremontowany został pomnik na mogile 
Powstańców Śląskich w Żędowicach. Remont obejmował 
rozebranie istniejącego pomnika z lastrico i wykonanie nowego 
pomnika  z szarego granitu. Koszt remontu to kwota 6700 zł. Środki 
w wysokości 4 tys. zł przekazane zostały z Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Warszawie, 1 tys. zł ze środków Wojewody 
Opolskiego oraz 1.700 zł to dofinansowanie z budżetu gminy.

Remont mogiły Powstańców Śląskich 

tak byłotak było

tak jesttak jest

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. 
Żyjemy w naszych dzieciach i następnych 

pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze 
ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
Pani Zuzannie Matusek 
z powodu śmierci Ojca

składają 
Emerytki z Rehabilitacji
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Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego
Prymus Opolszczyzny

W październiku w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu 
odbyło się Regionalne Święto Edukacji,  w ramach którego zostały 
wręczone Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego: nagroda 
Professor Opoliensis (przyznawana za najważniejszą pracę 
naukową), którą otrzymał prof. Stanisław Sławomir Nicieja, dla 
uczniów „Prymus Opolszczyzny”, dla nauczycieli za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji, dla 
studentów za osiągnięcia w pracy naukowej. Decyzją Zarządu 
Województwa Opolskiego nagrodę „Prymus Opolszczyzny” 
otrzymał MICHAŁ LOŃSKI uczeń kl.6c Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zawadzkiem. Marszałek Województwa 
Opolskiego Andrzej Buła, przyznał również nagrody i stypendia 
najbardziej zdolnym i aktywnym uczestnikom procesu edukacji.  
Michał jest jednym z 10 uczniów szkół podstawowych województwa 
opolskiego i jedynym z powiatu strzeleckiego, który otrzymał 
nagrodę Prymusa Opolszczyzny za osiągnięcia w roku 2015/16. 
Spełnił wymagania osiągając bardzo wysokie wyniki w nauce - 
średnia ocen 5,83 i sukcesy w olimpiadach, konkursach o  zasięgu  
województwa, kraju i wyższe. Jego osiągnięcia w minionym roku to: 
?Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna OLIMPUS 2016 (sesja 
zimowa) Laureat – I miejsce w kraju Ogólnopolska Olimpiada 
Matematyczna OLIMPUS 2016 (sesja wiosenna) - Laureat – I 
miejsce w kraju Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 
Matematyczny 2016”  - wynik bardzo dobry
?Olimpiada Wiedzy Archimedes .Plus .historia - Laureat II stopnia  
92/100
?Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus .j.angielski - Laureat III 
stopnia 88/100 
?Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „Pionier 2016” - 
wyróżnienie
?Wojewódzki Konkurs Matematyczny - zakwalifikowanie się do III 
etapu tj. finałów wojewódzkich.

Uzyskanie przez Michała nagrody „Prymus Opolszczyzny” to wielka 
promocja PSP w Zawadzkiem i Gminy Zawadzkie.Gratulacje!!!

Sportowcy
Siedemdziesiąt trzy osoby otrzymały nagrody marszałka 

województwa opolskiego za osiągnięcia sportowe i promocję 
naszego regionu w roku 2015 i 2016. Wśród nagrodzonych znalazło 
się 7 osób z zawadczańskiego środowiska sportowego. Nagrodę 
otrzymało 4 zawodników z Klubu Modelarskiego: Adam Bogdon za 
zdobycie m.in. złotych medali w klasie F4B i F4A oraz brązowych w 
klasie F2A i F4C, Artur Wisniowski brązowy medalista w klasie F4 B 
junior, Dawid Hadamek srebrny medalista w klasie F4 B junior 
i Krzysztof Wasik srebrny medalista w klasie F4 A senior. Wszystkie 
te sukcesy osiągnęli  podczas Mistrzostw Świata modeli 
pływających redukcyjnych klasy NS-NAVIGA Bank na Węgrzech. 
Z Klubu Karate Nidan marszałek nagrodził Natalię Szponder 
za zdobycie I miejsca w kumite drużynowe seniorek 
na Mistrzostwach Europy Karate Shotokan w Crawley w Anglii i 2 
miejsce w kumite drużynowym juniorek na Mistrzostwach Świata 
Karate Shotokan oraz Wiktorię Grejner za zdobycie m.in. I miejsca 
w kumite indywidualnym  juniorek na Mistrzostwach Europy Karate 
Shotokan w Crawley w Anglii.  Wyróżnienie marszałka otrzymał 
także trener Klubu Karate Nidan Zbigniew Sworeń. Pula 
tegorocznych nagród wyniosła 78 tysięcy złotych. Zawodnicy 
otrzymali – w zależności od osiągnięć – nagrody pieniężne 
w wysokości od 362 do 2000 złotych. Zwracając się 
do nagrodzonych gospodarz spotkania, marszałek Andrzej Buła, 
pogratulował osiągnięć sportowych zawodnikom, zaś trenerom 
dziękował za organizację życia sportowego młodych ludzi, 
za poświęcenie czasu i życia osobistego.

(D) (D) (H) (D) (D) (H) (D) (D) (H)
Numer pociągu 60700 60702 60704 60706 60708 60710 60712 60714 60716
Opole Główne p 5:47 7:36 9:35 12:37 14:12 15:38 16:34 18:48 21:08
Suchy Bór  | 5:55 7:44 9:42 12:44 14:18 15:46 16:42 18:56 21:16
Chrząstowice | 6:04 7:47 9:45 12:47 14:35 15:49 16:45 18:59 21:19
Dębska Kuźnia | 6:07 7:51 9:48 12:50 14:38 15:53 16:49 19:02 21:23
Ozimek | 6:15 8:02 9:54 12:56 14:44 15:59 17:01 19:07 21:35
Krasiejów  | 6:18 8:05 9:57 12:59 14:48 16:03 17:04 19:10 21:39
Staniszcze Małe | 6:23 8:10 10:01 13:03 14:52 16:07 17:09 19:15 21:43
Fosowskie | 6:50 8:13 10:04 13:06 14:56 16:11 17:12 19:18 21:47
Kolonowskie | 6:53 8:17 10:08 13:10 14:59 16:14 17:16 19:22 21:50
Zawadzkie p 7:02 8:24 10:15 13:17 15:06 16:21 17:23 19:29 21:57
Żędowice o 7:08 15:12
Kielcza p 7:13 15:17

objaśnienie uwag

(H) -  kursuje codziennie

(D) - kursuje w dni robocze oprócz 31 X

OPOLE GŁ. - ZAWADZKIE - (Kielcza)

Termin kursowania
Obowiązuje od 16 X do 10 XII 2016 r.

Nowy rozkład jazdy PKP

(H) (D) (D) (D) (H) (D) (D) (H) (D)
Numer pociągu 60721 60723 60725 60727 60729 60731 60733 60735 60737
Kielcza o 7:29 15:25
Żędowice | 7:33 15:29
Zawadzkie | 5:25 6:24 7:39 8:34 10:27 13:26 15:35 17:33 19:39
Kolonowskie | 5:32 6:31 7:46 8:41 10:34 13:33 15:42 17:40 19:46
Fosowskie | 5:35 6:40 7:49 8:44 10:38 13:36 15:45 17:43 19:50
Staniszcze Małe | 5:39 6:43 7:52 8:48 10:41 13:40 15:48 17:47 19:53
Krasiejów | 5:43 6:48 7:57 8:52 10:45 13:44 15:53 17:51 19:57
Ozimek | 5:52 6:51 8:00 8:56 10:48 13:47 16:01 17:55 20:00
Dębska Kuźnia | 5:58 6:57 8:06 9:02 10:53 13:52 16:07 18:01 20:05
Chrząstowice | 6:02 7:05 8:10 9:05 10:56 14:01 16:10 18:04 20:08
Suchy Bór | 6:05 7:08 8:13 9:08 10:59 14:04 16:13 18:07 20:11
Opole Główne p 6:13 7:16 8:20 9:16 11:07 14:11 16:21 18:15 20:19

objaśnienie uwag

(H) -  kursuje codziennie

(Kielcza) - ZAWADZKIE - OPOLE GŁ.

Termin kursowania
Obowiązuje od 16 X do 10 XII 2016 r.

(D) - kursuje w dni robocze oprócz 31 X
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Europejski Dzień Seniora
W sobotnie popołudnie 22 października br. zorganizowany 

został Europejski Dzień Seniora pod patronatem Burmistrza 
Zawadzkiego. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą 
w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem, po której 
nasi seniorzy w Centrum Informacji Turystycznej uczestniczyli we 
wzruszającym spektaklu teatralnym „Śpiąca królewna” 
przygotowanym przez  wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych 
oraz występie zespołu Pieśni i Tańca Komorno. W spotkaniu 
uczestniczyło około 300 seniorów, którzy w miłej i serdecznej 
atmosferze spędzili kilka chwil. 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim którzy przyczynili 
się do organizacji tego przedsięwzięcia: organizacjom senioralnym 
działającym na terenie naszej gminy Zawadzkie, Stowarzyszeniu 
Kobiet Żędowickich, wolontariuszom z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, wychowawcom i uczniom 
Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem, Firmie Jeka  Jerzego 
Gajdy.

1.10.2016 r.uczniowie, rodzice i nauczyciele spotkali się 
w szkole na XI Festynie Rodzinnym, który na stałe wpisał się 
w kalendarz imprez szkolnych. Pogoda i humory dopisały. O 8.00 
rano na boisku szkolnym zebrała się grupa uczniów pod opieka 
nauczycieli i rodziców , którzy wzięli udział w Rajdzie Rowerowym 
wokół Gmin Doliny Małej Panwi „Jesień 2016” – rajd co roku 
organizowany jest przy współpracy z OZ PTTK. W tym roku meta 
była w Dzikiej Chacie w Kolonowskiem. Członkowie OZ PTTK 
zorganizowali dla uczniów szereg konkursów sprawnościowych 
oraz tradycyjny poczęstunek turystyczny. Ciekawostką było 
zwiedzanie  starej chaty z dawnym wyposażeniem oraz stodoły, 
gdzie zgromadzono maszyny i narzędzia z XIX i XX w. Turyści stawili 
się w szkole na uroczystym otwarciu imprezy o godz. 14.00. Warto 
podkreślić, że co roku w rajdzie bierze udział spora grupa 
zapaleńców – w tym roku uczestniczyło 44 uczniów pod opieką 3 
nauczycieli i 6 rodziców! Przybyłe licznie rodziny wystartowały w 
licznych konkurencjach sprawnościowych i konkursach 
tematycznych. Jak zawsze duże emocje budziła rywalizacja w 
Rodzinnym Konkursie Matematycznym „Łamigłówki i krzyżówki 

mądrej główki” – w tym roku rywalizowało aż 11 rodzin! Chętni mogli 
się zabawić podczas Rodzinnej Familiady, czy wziąć udział w 
Ekologicznym Kole Fortuny. Uzdolnieni plastycznie wykonali 
plakaty pod hasłem tegorocznego Festynu „Żyjmy na sportowo, 
bezpiecznie i zdrowo”.  Maluchy z  roześmianymi buziami szalały na 
dmuchanym zamku, udostępnionym przez dyskont NETTO, chętnie 
bawiły się w parku szkolnym z harcerkami z drużyny ZHR „Polana” 
oraz malowały buzie kolorowymi farbkami. Tłumu pod sceną 
zgromadzili rodzice klasy I b, którzy brawurowo wystawili 
współczesna wersję bajki J. Brzechwy „Rzepka”. Jedną w 
większych atrakcji tegorocznego Festynu był pokaz strażacki i 
ratownictwa medycznego. Pod koniec imprezy na boisku ORLIK 
rozegrano mecz siatkówki rodzice - nauczyciele  - w tym roku lepsi 
byli RODZCE, gratulujemy zwycięstwa!
Organizatorzy festynu serdecznie dziękują wszystkim  sponsorom, 
sympatykom festynu, Rodzicom za sponsorowanie, aktywną pomoc 
w organizacji imprezy i dużo ciepłego uśmiechu.

Małgorzata  Rabicka  

Rodzinna  sobota w PSP w Zawadzkiem
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Gminne Forum Wymiany Myśli
Plac zabaw w Kielczy
W sprawie tematu placu zabaw w Kielczy 
radna Mańka-Kulik poinformowała, 
że w dniu 13.09.2016 roku złożyłam 
w biurze podawczym (zawsze w ten sposób 
składam wnioski do budżetu) wniosek do 
B u r m i s t r z a  o  u t w o r z e n i e  
ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci 
w Kielczy oraz o wyznaczenie i utworzenie 
miejsc postojowych przy przedszkolu w 
Kielczy. Teraz czekamy, czy wniosek 
zostanie ujęty w budżecie. Dowiem się za 
miesiąc, ponieważ moim tematem komisji 
Budżetowo- Gospodarczej jest: "Przegląd 
wniosków złożonych do budżetu na rok 
2017. Założenia do projektu budżetu na rok 
2017 dotyczące inwestycji". Mam nadzieję 
też, że Burmistrz zorganizuje spotkania z 
mieszkańcami w sprawie budżetu na rok 
2017. Wtedy możesz uczestniczyć i na 
przykład zaprotestować, jeśli wniosek nie 
będzie ujęty.

Mostek-nie mostek na Koronczoku.
Burmistrz wystosował do mieszkańców 
ankietę w sprawie mostka na Koronczoku, 
który od dłuższego czasu wzbudza spore 
emocje. W ankiecie zapytał, czy mostek ma 
być rozebrany, pozostawiony i czy na jego 
miejscu zrobić chodnik, albo drogę 
dojazdową do 17-ki i 19-ki. Ankieta została 
zamieszczona w internecie i w sklepie PSS. 
Czas na wypełnienie ankiety wyznaczono 
do 17 X. Smok skomentował: Ankieta 
powinna być wydrukowana i rozniesiona 
mieszkańcom osiedla do skrzynek 
pocztowych. A po terminie pracownik 
urzędu powinien się jeszcze raz przejść po 
osiedlu i je zebrać. Wtedy będzie szansa na 
dużą frekwencję, a wyniki ankiety będą 
miarodajne. Ryza papieru kosztuje 20zł a 
dwie godziny wystarczą, żeby przejść całe 
osiedle. Mamuśka dodała: A może by tak 
napisać na klatkach ogłoszenie, że jest 
ankieta? Znowu będzie, że mało osób 
wzięło w niej udział. I wcale mnie to nie 
zdziwi skoro większość o niej nie wie tylko 
Ci co się tu wypowiadają. A i nie każdy 
chodzi do sklepu na blokach. A potem 
będzie, że ludzie mogli się wypowiedzieć. A 
62norbi zaproponował, że można byłoby 
zrobić ankietę online. W każdym razie 
ankieta poszła, mieszkańcy mogą się 
wypowiedzieć, zobaczymy, jakie będą jej 
wyniki.

Budynek Technikum
Smok zadał pytanie: Czy gmina planuje 
kupić budynek technikum od starostwa? 
Uważam, że jeśli starostwo nie prowadzi w 
nim szkoły, budynek powinno miastu 
zwrócić za darmo, bo i za darmo go dostało 
przy tworzeniu powiatów. Kupno tego 
budynku przez gminę jest marnotrawstwem 
i  n iedopuszcza lnym wydawaniem 
pieniędzy z gminnego budżetu. To powiat 
ma problem z budynkiem, a nie gmina, i jeśli 
nie ma na niego pomysłu, niech odda go 
gminie za darmo. A kugog dodał: "za 
darmo" może stać się też problemem, jeżeli 
budynek nie będzie zagospodarowany i nie 
będzie przynosił dochodu. Również jestem 
ciekaw odpowiedzi Pana Burmistrza co do 
planów ewent. zagospodarowania tego 
budynku. Sama wymiana okien (nie wiem 
czy są to nowe okna) będzie kosztowała 

majątek, a gdzie tak propagowana 
termomodernizacja i  modernizacja 
systemów wodnych, kanalizacyjnych czy 
ciepłowniczych, czy też przebudowa 
wnętrza?

Nowy asfalt na Karola Miarki
62norbi zauważył, że przy świeżo 
remontowanej ul. K. Miarki pozostawiono 
znaki drogowe na środku chodnika. Jaka 
firma tą ulicę remontuje, i kto taki 
„INTELIGENTNY" był że postawił znak 
droga z pierwszeństwem przejazdu  Image 
na środku chodnika a na domiar tego, a 
jakby tego było mało, to tuż przed bramą 
wjazdową na działkę? A smok dopytuje: 
Świeżo położony asfalt na ul. K. Miarki nie 
do końca pasuje z poziomem studzienek. 
Auto na nich podskakuje. Różnica nie jest 
może zbyt duża, ale w XXI w. fachowcy od 
robienia dróg powinni to zrobić dokładniej. 
Droga jest w końcu nowa.

Dwujęzyczne tablice
Jakiś czas temu przeprowadzone zostały 
konsultacje w sprawie dwujęzycznych 
tab l ic  w gmin ie.  Przy zn ikomym 
zainteresowaniu mieszkańców (wzięło w 
nich udział zaledwie 5% uprawnionych) w 
Zawadzkiem przeważyła opcja bez 
niemieckich nazw, a w Żędowicach i Kielczy 
za niemieckimi. Na forum wywiązała się w 
tej sprawie dyskusja. Kugog proponuje: Ze 
względu na niski udział mieszkańców w 
ankiecie proponuję przyjąć rozwiązania 
przyjęte przez miasta i gminy sąsiadujące z 
Miastem i Gminą Zawadzkie. Ponieważ 
społeczeństwo Zawadzkiego jest bardzo 
tolerancyjne (brak zainteresowania 
tematem - 5%?), zaakceptuje ono tym 
samym również wariant dwujęzyczny. 
Cube dla przeciwwagi napisał: Chciałbym 
zauważyć, że w Zawadzkiem sporo ludzi 
się zmobilizowało, żeby wyrazić swój 
s p r z e c i w  p r z e c i w k o  t a b l i c o m  
dwujęzycznym. Jeśli temat byłby ważny dla 
mn ie jszośc i  pow inn i  on i  wygrać  
przytłaczającą większością, nawet przy 
niskiej frekwencji (a może i zwłaszcza, w 
przypadku obojętności reszty obywateli). 
Zaś smok uważa, że mimo bardzo małej 
frekwencji większość mieszkańców 
opowiedziała się przeciw dwujęzycznym 
tab l i com.  Pozos ta łe  ponad  90% 
mieszkańców nie wyraziło swojej opinii, co 
powinniśmy uznać jako akceptację dla 
obecnego stanu rzeczy. Uważam więc, że 
jednojęzyczne tablice powinny pozostać i w 
temacie nie powinniśmy grzebać. Co zaś do 
mniejszości niemieckiej to uważam, że 
dużo bardziej wpisałaby się w oczekiwania 
mieszkańców organizując festyny 
kulturalne, okolicznościowe, organizując 
kółka zainteresowań krzewiące niemiecką i 
śląską kulturę, jak to zwykła była robić tuż 
po odzyskaniu wolności ponad 20 lat temu. 
Drążenie dwujęzycznych tablic naszej 
wspólnoty nie buduje, to tylko zewnętrzny 
symbol nie wszystkim się podobający. Do 
przemyślenia polecam szczególnie 
wnioskodawcom uchwały o dwujęzycznych 
tablicach. Nie budujmy czegoś, co będzie 
nas dzielić. Postawmy na coś, co nas 
połączy.
Decyzję w sprawie tablice mają podjąć 
radni i ciekawe, jak wybrną z sytuacji.

Zarośnięty plac zabaw przy Powst. Śl.
Luk1026 pyta o plac przy Znikających 
Wyspach: Panie Burmistrzu. Jakiś czas 
temu pisałem o problemie zarośniętego 
placu zabaw oraz wysepek. W tym temacie 
nic się nie zmieniło a część ścieżek 
grysowych już zniknęło i proszę mnie nie 
odsyłać do prezesa GOSIT bo to Pan jako 
Burmistrz sprawuję najwyższe stanowisko 
w gminie. Wstyd że mieszkańcy muszą 
gminie przypominać o jej obowiązkach. 
Skoro Pan prezes GOSIT ma problemy z 
wywiązaniem się z obowiązków to może 
należy pomyśleć nad zmianą osoby na tym 
stanowisku. Kolejna sprawa której warto się 
przyjrzeć to suche konary drzew nad 
boiskiem do koszykówki które zagrażają 
bezpieczeństwu bawiących się dzieci. 
Szczytem wszystkiego była wymiana 
piachu pod koniec wakacji gdzie obok 
nowego świeżego zostawiono stary piach 
oczywistą sprawą jest że stary z nowym się 
wymiesza. Czy to już tak zawsze będzie że 
trawa koszona będzie dopiero gdy urośnie 
ponad kolano? Wpis pochodzi z 23 
września. Burmistrz odpowiedział: Racja 
po stronie internauty, dlatego w tej sprawie 
wypowie się Dyrektor GOSIT. Czekamy 
więc na odpowiedź, a wszystkich 
zapraszamy do dyskusji.

Parking przy PKP
Skinny podsuwa swoją propozycję 
przebudowy placu przed dworcem PKP: 
Drogi Panie Burmistrzu, dziś przeczytałem 
w Strzelcu Opolskim artykuł o planach 
budowy parkingu za budynkiem CIT-u. 
Chciałbym tutaj podsunąć panu pomysł na 
wykorzystanie tego miejsca w inny sposob. 
A mianowicie na wybudowanie drogi 
alternatywnej dla przejazdu kolejowego na 
ul. Opolskiej (wlot kolejowy do huty). W 
razie blokady drogi w tym miejscu 
automatycznie tworzy sie objazd przez 
Żędowice, Barut i Piotrówkę. Można by 
stworzyć przejazd z tylu CIT-u i obok składu 
węglowego znów doprowadzić dojazd do 
ul. Opolskiej. Wraz z nowa ulica kolejowa 
byłby świetny dojazd do tzw. "Siedlong-ow" 
(ul. 1-go Maja, Kani itp.). Jak pan sadzi? Co 
myślą forumowicze?

Napisz do nas
Chcesz zabrać głos w dyskusji? Wejdź na 
www.forum.zawadzkie.pl i napisz co 
m y ś l i s z .  N a p i s z  m a i l a  n a  
gazeta@zawadzkie.pl, tradycyjny list na 
adres Zawadzkie, ul. Dębowa 13 z 
dopiskiem „Gminne Forum Wymiany Myśli”, 
albo przyjdź na gminę i zostaw swój list. 
Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy w 
Krajobrazach Zawadzkiego.

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Krewnym, Sąsiadom, 

Znajomym, Wędkarzom, 
Delegacjom, oraz wszystkim 

którzy uczestniczyli w modlitwach 
i uroczystości pogrzebowej 
naszego Kochanego Męża, 

Ojca, Teścia i Dziadka 
śp. Leona Matusek  

składa żona z córkami i zięciem.



9

Krajobrazy Zawadzkiego

Szkoła w nowej odsłonie
Przez wakacje w żędowickiej szkole wiele się zmieniło, a to za 

sprawą gruntownego remontu, który został przeprowadzony 
w sierpniu bieżącego roku. Przede wszystkim położona została 
nowa nawierzchnia drogi wewnętrznej. Nowa nawierzchnia drogi 
wewnętrznej - był to II etap remontu ciągów komunikacyjnych. 
Przejście między budynkami zostało zadaszone, a brzydka ściana 
graniczna pokryta została pięknym muralem, który zachwyca 
wszystkich. Remont objął również wnętrze budynków. W celu 
poprawienia komunikacj i  przebudowal iśmy korytarz,  

wygospodarowaliśmy miejsce na gabinet lekarski, a pokój 
nauczycielski dostosowany został do potrzeb nauczycieli. Wiele 
pracy, wiele zmian, zadowolenie, radość uczniów i nauczycieli, bo 
szkoła dzięki tym zmianom nabrała nowego blasku. Dziękuję Panu 
Burmistrzowi i Radnym za przychylność, Państwu Garbas 
za współpracę i zrozumienie, a wszystkim sponsorom, firmom oraz 
pracownikom szkoły za wytężoną pracę. Wszystkim za życzliwość.

Dyrektor ZSG w Żędowicach
Małgorzata Kozioł

tak było

tak jest

Happening Ekologiczny
We wrześniu w całej Polsce trwała akcja Sprzątanie Świata. W ZSG 
w Żędowicach z tej okazji wszyscy uczniowie i nauczyciele wzięli 
udział w Happeningu Ekologicznym. Naszym zamiarem było przede 
wszystkim rozpropagowanie i umocnienie mieszkańców 
w przekonaniu, iż kwestia ochrony środowiska jest niezwykle istotna 
i wszyscy musimy poczuwać się do odpowiedzialności za stan 
otaczającej nas przyrody. Uczniowie przygotowali transparenty 
i ekologiczne okrzyki zwracające uwagę na potrzebę segregacji 
śmieci.
Gminne biegi przełajowe 
W poniedziałek 26 września 2016 roku odbył się gminny etap 
b i e g ó w  p r z e ł a j o w y c h  d l a  s z k ó ł  p o d s t a w o w y c h  
i gimnazjum.W tegorocznym biegu udział wzięły: Szkoła 
Podstawowa z Zawadzkiego,  Publ iczne Gimnazjum 
z Zawadzkiego, Zespół Szkolno – Gimnazjalny z Kielczy, Zespół 
Szkolno – Gimnazjalny z Żędowic. Do etapu powiatowego 
zakwalifikowało się 30 uczniów z terenu gminy Zawadzkie.  Z naszej 
szkoły do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Natalia Rzepczyk, 
Natalia Mrohs, Emilia Świerzy, Marta Ochwat,  Mariola Buszman,  
Adam Ochwat, Mateusz Guzy i Kewin Koch. Spośród naszych 
reprezentantów do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: Marta 
Ochwat, Mateusz Guzy i Adam Ochwat.
Dzień Edukacji Narodowej - święto pracowników oświaty. 
Uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię, 
podczas której podziękowali nauczycielom oraz wszystkim 
pracownikom za trud i zaangażowanie w ich nauczanie 
i wychowanie. W imieniu rodziców życzenia złożyła przewodnicząca 
Rady Rodziców.

Wiadomości z Żędowic
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Po krajach wyszehradzkich 
z długopisem i kamerą 
- relacja Adama Trojoka

W dniach od 22 września do 1 
października tego roku odbyłem podróż po 
trzech środkowoeuropejskich miastach – 
Budapeszt, Praga, Gdańsk. Podróż odbyła 
się w ramach naukowego projektu 
młodzieżowego.  Został on zainicjowany 
przez niemiecką fundację Körber-Stiftung. 
Instytucja ta od wielu lat działa jako 
platforma współdziałania stowarzyszeń 
organizujących w Europie konkursy 
krajowe. Dzięki temu konkursy te tworzą 
sieć zwaną EUSTORY – histor ia 
europejska. Jedną z form działania sieci jest 
doroczne spotkanie laureatów na letnich 
akademiach, lub na takich właśnie obozach 
na jakim i mnie przyszło być.

W tym roku młodzież mogła ubiegać się 
o udział w obozie w Gruzji lub w wędrówce 
po krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ja 
zdecydowałem się aplikować na drugi 
z obozów. Oprócz mnie uczyniła to moja 
koleżanka z klasy – Nina Augustyniak, 
której udało się dostać na obóz w Gruzji. 
Możliwość ubiegania się o udział 
w obozach dała nam nagrodzona 
w Warszawie praca o pewnym młodzieńcu 
z Ozimka, który w XIX w. wyjechał 
do Ameryki, założył w Teksasie miasto oraz 
wielkie ranczo. Od roku też ma w USA 
pomnik.

W ramach aplikacji napisaliśmy 
w języku angielskim listy. Pomocy udzielili 
nam przy tym nasi nauczyciele: Arkadiusz 
Baron oraz Dorota Nemś, za co im z serca 
dziękuję. Moje starania zakończyły się 
pomyślnie i 22 września ruszyłem w podróż 
na trasie Warszawa – Budapeszt – Praga - 
Gdańsk.
Budapeszt 22 – 25 września

Będąc w Budapeszcie trudno było nie 
zauważyć, że zbliża się głośne i u nas 
referendum. Na słupach, w stacjach metra 
można było znaleźć plakaty i ulotki 

zachęcające do głosowania przeciw 
przyjmowaniu uchodźców. Dlatego też 
głównym tematem tej części obozu była 
obecna sytuacja mediów na Węgrzech. 
O d w i e d z i l i ś m y  r e d a k c j ę  j e d n e j  
z niel icznych niezależnych gazet 
węgierskich – INDEX. Mieliśmy także 
okazję rozmawiać z Andrásem Pethő – 
pracownikiem niezależnej dziennikarskiej 
strony internetowej – direkt36.hu. 
Dowiedzieliśmy się również jakie techniki 
rząd węgierski stosuje aby przekonać 
do siebie ludzi.

Pracując w grupach, musieliśmy 
przeprowadzić pod parlamentem wywiady 
z ludźmi pytając o wydarzenia z 1956 roku, 
po czym miał powstać z tego film. Robiąc 
zdjęcia budynków z różnych perspektyw 
porównywaliśmy je ze starymi, tworząc 
pewnego rodzaju projekt. Po wizycie w 
organizacji dla bezdomnych „City is for all” 
pisaliśmy artykuły na temat węgierskiego 
s y s t e m u  s o c j a l n e g o .  B u d a p e s z t  
opuściliśmy nocnym pociągiem.
Praga 26 - 27 września

W Pradze głównym tematem była 
Praska Wiosna i wkroczenie wojsk paktu 
warszawskiego do Czechosłowacji. 
Odwiedziliśmy wydział studiów reżimów 
to ta l i ta rnych.  Spoży l iśmy pos i łek  
w restauracji z tradycyjną czeską i austro-
węgierską kuchnią „Kolkovna Celnice”. 
Głównym naszym zadaniem było 
przeprowadzenie wywiadu na temat 
wspomnianych wydarzeń z sierpnia 1968 
roku, a później stworzenie projektu: „Gdzie 
byłeś, gdy…”. W ramach przygotowania do 
obozu musieliśmy poszukać archiwalnych 
artykułów z 1956 lub 1968 roku na temat 
ówczesnych wydarzeń na Węgrzech 
i Czechosłowacji. Oczarowani Pragą 
udaliśmy się pociągiem do Gdańska.
Gdańsk 28 września – 1 października

W Gdańsku pracowaliśmy głównie 
w Europejskim Centrum Solidarności. 
Mieliśmy okazję podziwiać ciekawą 

wys tawę  do t yczącą  końca  
komunizmu w Polsce. Prowadząc 
wywiady z ekspertami różnych 
dziedzin polityki, pisaliśmy różne 
artykuły - np. o stosunkach między 
Rosjanami z obwodu Kaliningradzkiego i 
Polakami z Pomorza (przy tym artykule 
pomagała nam Paulina Siegień z Gazety 
Wyborczej - Gdańsk). Kończyliśmy tam też 
zaczęte w Budapeszcie i Pradze inne 
artykuły.  

W obozie uczestniczyli młodzi ludzie 
z różnych zakątków Europy (Walia, 
Hiszpania, Estonia, Łotwa, Niemcy, 
Słowenia, Słowacja, Czechy, Ukraina, 
Rosja, Bułgaria, Izrael i Polska). Jak się 
okazało pochodzenie nie stanowiło dla 
przeszkody w integrowaniu się. Uczenie się 
liczb w rozmaitych językach oraz uczenie 
się narodowych tańców na Długim Targu 
w Gdańsku było dla nas nie lada atrakcją.

Nie żałuję uczestnictwa w konkursie 
historycznym. Umożliwi ł  mi jedną 
z ciekawszych podróży w życiu. I choćby 
tylko dlatego myślę, że warto korzystać 
z takich okazji jak ta, gdyż niczego się nie 
traci, a raczej można tylko zyskać.

Zajęcia mikrobiologiczne 
w laboratorium w Zawadzkiem.

Grupa młodych biologów z ZSP 
w Zawadzkiem miała przyjemność brać 
udział w zajęciach mikrobiologicznych 
w Laboratorium Analitycznym . Wykonywali 
wymazy czystościowe, które następnie 
umieścili w inkubatorze. Z pomocą 
pracownika barwili preparaty, rozpoznawali 
pospolite mikroby: bakterie – ziarniaki, 
paciorkowce, gronkowce i grzyby.

Ze zdziwieniem stwierdzili, że na 
wymazie z klamki z toalety były bakterie 
kałowe! A prawie każdy twierdził, że myje 
ręce po skorzystaniu z tego przybytku. 
Zajęcia te pokazały, że wiedza zdobyta na 
lekcjach jest wykorzystywana pratykcznie, 
a zalecenia dotyczące higieny są zawsze 
aktualne.

Myślisz – nowoczesna szkoła,
Mówisz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
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OSTSEE VERBINDET UNS 
czyli ŁĄCZY NAS BAŁTYK

Sport, Spiel, Spannung, Spaß
Tak nazywał się projekt międzynarodowy, 
który klub uczniowski @ctiv@, działający 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem, zrealizował w Trójmieście 
w dniach 19.09. – 24.09.2016. Wszystko 
zostało sfinansowane dzięki funduszom 
PNWM  czyl i  Polsko-Niemieckie j  
Współpracy Młodzieży, która wspiera 
wszelkie działania młodzieży mające na 
celu poznanie się i porozumiewanie. Udział 
w projekcie wzięli: Edyta Piętka, Julia 
Skoluda, Patrycja Wiertel, Kamila Borek, 
Izabela Gregorowicz, Maksymilian Polis, 
Artur Dylong, Adam Kalinowski, Paweł 
Budnik i Paweł Siemiątkowski - wszyscy 
aktywni z @ctivy. O fundusze postarała się 
opiekunka klubu, nauczycielka ZSP 
w Zawadzkiem, Danuta Schmidt-Winnicka. 
Jak to w Trójmieście bywa wszystkiego 
mieliśmy potrójnie: trzy miasta, trzy mola, 
trzy punkty widokowe. Dodatkowo sami 
zapewniliśmy sobie trzy grupy z trzech 
krajów, trzy języki i trzy dania typowe dla 
danego kraju. Były więc trzy dni, w których 
gotowaliśmy nasze potrawy. Dzięki temu 
skosztowal iśmy rosyjskich bl inów, 
n iemiecką Kar to ffe lsa la t ,  a  sami  
zaprosiliśmy wszystkich na ognisko 
z kiełbaskami śląskimi.
Miel iśmy wiele wspólnych gier – 
językowych i sportowych. 
Było wspaniale i już planujemy kolejne takie 
spotkanie, tym razem w Niemczech.

W naszych wyjazdach biorą udział aktywni 
członkowie klubu @ctiv@, dlatego 
zapraszamy wszystkich do działania!

opiekun @ctivy
Danuta Schmidt-Winnicka

A jednak można!

Kiedy po raz pierwszy zdecydowałyśmy się 
zorganizować zajęcia plastyczne dla 
najmłodszych uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zawadzkiem zewsząd 
słychać było głosy zdziwienia – „Jak to 
możliwe, że uczniowie szkoły średniej będą 
prowadzili zajęcia dla dzieciaków?”  Był rok 
2007. Trzy nauczycielki : Grażyna 
Machelska, Agnieszka Miksa i Grażyna 
Winkler postanowiły nawiązać współpracę 
między Publiczną Szkołą Podstawową 
a Zespołem Szkół Zawodowych ( dzisiejszy 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) 
w Zawadzkiem. Napisały projekt pt. „Starsi 
i młodsi – razem w zabawie i nauce” i po 
zaakceptowaniu go przez Dyrektorów obu 
placówek (mgr Marię Andrzejewską i mgr 
inż. Piotra Lepiorza) i Rady Pedagogiczne 
rozpoczęły jego realizację.Na początku 
projekt zakładał  przygotowywanie 
okaz jona lnych  za jęć  p las tyczno-
technicznych w okresie świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy. Uczniowie 
wykonywali własnoręcznie kartki, które 
następnie uzupełniali stworzonymi przez 
siebie życzeniami i wysyłali do swoich 
rodziców. Starsi koledzy z ZSZ stali się 
„dorosłymi opiekunami” i  dobrymi 

doradcami podczas wspólnych spotkań. 
Szybko okazało się, że dzięki tym zajęciom 
dzieci  coraz lepie j  radzi ły  sobie 
z kreatywnym wykorzys tywaniem 
materiałów papierniczych, a ich starsze 
koleżanki i koledzy stali się pewniejsi siebie 
i … łagodniejsi. Szybko projekt stał się 
przykładem dobrej praktyki i został 
zamieszczony na stronie Kuratorium 
Oświaty w Opolu.
Od tego momentu minęło 10(!) lat. 4 
października br. odbyły się jubileuszowe 
warsztaty, w których wzięło udział sześć 
dziewczyn z klasy IA ZSP – Paulina Galas, 
Angelika Ginko, Weronika Grzywna, Kamila 
Lorek, Zuzanna Miksa i Paulina Wieszołek - 
z czego trzy były uczestniczkami 
pierwszych zajęć(w roku 2007). Historia 
zatoczyła koło i teraz to one przygotowały 
zajęcia dla najmłodszych uczniów szkoły 
podstawowej, którzy 1 września br. 
rozpoczęli naukę w klasie IA.  Ich efektem 
są kolorowe wizerunki  sów oraz 
zaproszenia na święto szkoły, podczas 
którego odbędzie się  pasowanie na ucznia.

Agnieszka Miksa 
Grażyna Machelska

Z Zawadzkiego w świat …
Kolejny rocznik absolwentów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych ukończył 
szkołę. Opole, Wrocław, Katowice, Gliwice, 
Poznań, Lublin to miasta ,w których będą 
studiować. Jakie kierunki studiów wybrali? 
Kilku uczniów łączy swoją przyszłość 
z następującymi kierunkami: budownictwo, 
automatyka i robotyka, chemia. Inni wybrali 
k i e r u n k i :  p r a w o ,  p e d a g o g i k a ,  
resocjalizacja, turystyka, reżyseria 
dźwięku ,  a le  na jpopu la rn ie jszym 
kierunkiem studiów jest fizjoterapia 
i kosmetologia. Większość absolwentów 
technikum po skończeniu szkoły podjęło 
pracę, kilku uczniów będzie studiowało 
na Politechnice w Opolu.
Wszystkim życzymy powodzenia!

Joanna Płaczek

4 XII 2016 r. od 15:00 do 19:00

Jarmark Bożonarodzeniowy
Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału 

w „Jarmarku Bożonarodzeniowym” 

Tegoroczny Jarmark odbędzie się w wyjątkowej świątecznej oprawie 

na placu przed Kinoteatrem  w Zawadzkiem przy ulicy Dworowej 3.

Połączony zostanie z występami lokalnych artystów, 

występem gwiazdy wieczoru Silesia Brass Quartet, Pokazem Tancerzy Ognia

atrakcjami dla dzieci, spotkaniem ze świętym Mikołajem, 

zapaleniem choinki oraz wieloma gastronomicznymi niespodziankami, itp. 
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Autostopem na Saharę
12 października w sali kinoteatru odbyło się spotkanie z naszą 

lokalną podróżniczką Luizą Pasieka, na którym opowiedziała 
o swoich przeżyciach i wrażeniach z podróży. Autostopem na 
Saharę to jej marzenie z dzieciństwa do którego dążyła i które 
zrealizowała. Jak powiedziała chciała poczuć piasek Sahary 
w swoich butach. Na swojej drodze spotkała wielu wspaniałych 
ludzi, którzy pomagali jej w każdej sytuacji. Pomagali przeprawić się 
promem z Gibraltaru, pomogli też kiedy zachorowała, kiedy było się 
naprawdę ciężko. Poprzez uczestnictwo w spotkaniu słuchacze 
mogli wesprzeć finansowo Natanka.

Dostojna Jubilatka
24 października br. Pani Gertruda Wichula z Zawadzkiego 

obchodziła Jubileusz 95. urodzin. Pracowała jako listonoszka, a od 
8 lat mieszka w Zawadzkiem. Doczekała się 4 dzieci, 9 wnuków, 
10 prawnuków i 2 praprawnuków. Pani Gertrudzie złożono 
serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności. Spotkanie 
przebiegało w miłej, pełnej wspomnień atmosferze. Seniorce rodu 
towarzyszyła córka oraz wnuk.

Przedszkolaki z Żędowic 
na „Imprezce u Pani Dyni”

„Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa ...
wtedy proste - dziękuję - zawiera wszystko, co chcemy wyrazić”
Dzieci z Przedszkola Publicznego w Żędowicach zostały 
zaproszone przez panie ze Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich 
na wspólne obchody Święta Dyni. Program warsztatów obejmował 
m.in.: przygotowywanie potraw z dyni, malowanki i ozdoby z dyni, 
degustację potraw. Wszystko to odbywało się w rytmach Zumby 
prowadzonej przez panią Ewelinę Pankiewicz. Wspaniała zabawa, 
wspólnie przygotowywane jesienne dekoracje oraz dyniowe 
s m a k o ł y k i  n a  d ł u g o  p o z o s t a n ą  w   p a m i ę c i  
przedszkolaków.DZIĘKUJEMY!!!

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

Pani Marzenie Kusz 

z powodu śmierci Ojca

składa 

Burmistrz Zawadzkiego oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.
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W i e l e  o s ó b  u w a ż a  j e s i e ń  
za najpiękniejszą porę roku – takich barw 
w przyrodzie nie można spotkać w żadnym 
innym terminie – twierdzą. Trzeba 
przyznać, że jesień dostarcza sporo 
estetycznych wrażeń i  jest doskonałą porą 
na organizację turystycznych wypraw. 
Wiedzą o tym turyści z OZ/.PTTK „Huta 
Andrzej” w Zawadzkiem – jesienne rajdy 
cieszą się dużą popularnością. 

Od 35 lat udajemy się na Góręśw. Anny, 
n a j w y ż s z e  w z n i e s i e n i e  
grzbietuChełmanaWyżynie Śląskiejo 
wysokości 408 m. n.p.m..  Na szczycie 
i stokach wzgórza znajduje sięwieś o tej 
samej nazwie. Miejsce o szczególnych  
znaczeniach.Historycznym– Góra św. Anny 
była miejscem walk powstańców śląskich 
z Freikorpsem w czasie III powstania 
śląskiego w 1921 r..Religijnym - na Górze 
św.  Anny  zna jdu je  s ię  bazy l i ka  
i sanktuarium, z figurką św. Anny 
Samotrzeciej (XV wiek) z jej relikwiami, 
franciszkański zespół klasztorny z Rajskim 
Placem (dziedzińcem arkadowym) z lat 
1733-1749, na którym stoi 15 stuletnich 
konfesjonałów, jest także grota wykonana 
na wzór groty z Lourdes oraz 40 kaplic 
kalwaryjnych z lat 1700-1709. Na szczycie 
Góry św. Anny zbudowano w latach 80. XV 
wieku klasztor i kościół, który od XVIII wieku 
j e s t  w a ż n y m  c e n t r u m  
pielgrzymkowym.Krajoznawczo/turystyczn
ym– spora ilość oznakowanych szlaków 
turystycznych, amfiteatr, pomnik Czynu 
Powstańczego autorstwa Xawerego 
D u n i k o w s k i e g o ,  M u z e u m  C z y n u  
Powstańczego, Park Krajobrazowy Góra 
Św. Anny, Rezerwat przyrody.
XXXV Zlot „Góra św. Anny 2016” odbył się 
17 września. Uczestniczące w nim ok. 100 
osób (większość, to młodzież szkolna) 
przeszło lub przyjechało rowerem 
okolicznymi szlakami na metę w Domu 
Pielgrzyma. Strudzonych turystów powitał  

smaczny posiłek, po którym przystąpiono 
d o  k o n k u r s ó w  k r a j o z n a w c z y c h  
w d r u ż y n a c h  ( z  n a g r o d a m i  d l a  
najlepszych). Po oficjalnym spotkaniu 
z organizatorami z OZ/PTTK, na którym 
wręczono puchary i dyplomy, uczestnicy 
imprezy indywidualnie wyruszyli na 
spotkanie z atrakcjami miejscowości. 
Wszędzie w dalszej i bliższej okolicy 
solidnie lało, a na Górze św. Anny tylko 
troszeczkę. – To była kolejna udana 
impreza.

Jesień dała się poznać w swojej 
piękniejszej barwie 1 października 
uczestnikom XVI Jesiennego Rajdu 
Rowerowego „Jesień 2016”. Główną 
atrakcja imprezy było zwiedzanie 
muzealnej stodoły w Kolonowskie, gdzie 
zgromadzono sporą ilość zabytkowego 
sprzętu rolniczego i innych obiektów. Po 
ekspozycji oprowadzał p. Gerard Mańczyk, 
za co mu serdecznie dziękujemy. Tym 
razem metę organizatorzy umiejscowili 
przy „Dzikiej Chacie”  nad Małą Panwią w 
Kolonowskiem. Z różnych miejscowości 
Gminy Zawadzkie i Kolonowskie, Strzelec 
Opolskich, a nawet z Gliwic, wybranymi 

sz lakami,  przybyło na metę 230 
rowerzystów. Gospodarz obiektu p. G. 
Ha jduk  pos ta ra ł  s i ę  znakomic ie  
przygotowując turystyczny posiłek, a pajdy 
chleba ze swojskim smalcem serwował 
własnoręcznie. Po oficjalnym otwarciu 
imprezy przez prezesów OZ/PTTK 
p r z y s t ą p i o n o  d o  k o n k u r s ó w  
sprawnościowych – jak zwykle z nagrodami 
dla najlepszych ich uczestników. Dużą 
frajdą dla dzieci było „ujeżdżanie” 
sztucznego byka.
Przepiękna pogoda utrzymywała się cały 
dzień, co nadało rajdowi jeszcze większej 
atrakcyjności.
Kolejna impreza przypadająca na jesień, 
to wyprawa organizowana na zakończenie 
sezonu turystyki górskiej. Tym razem 40 
osobowa grupa entuzjastów udała się 22 
października w Góry Stołowe. Góry 
Stołowe są obszarem bardzo atrakcyjnym 
i dobrze zagospodarowanym turystycznie. 
Obszar Parku przecina gęsta sieć pieszych 
szlaków turystycznych (o łącznej długości 
ok. 100 km), w tym odcinek głównego 
szlaku sudeckiego im. M. Orłowicza. 
Udostępniają one wszystkie osobliwości 
skalne masywu: wspaniałe "skalne miasto" 
na SzczelińcuWielkim (919 m n.p.m.), 
najwyższym szczycie Gór Stołowych, 
skalne labirynty Błędnych Skał w masywie 
Skalniaka (915 m n.p.m.), Skalne Grzyby i 
Radkowskie Skały,  piękne widokowo Skały 
Puchacza, położone w krajobrazie 
przypominającymsawannę Łężyckie 
Skałki. Nasi koledzy zwiedzili labirynt 
skalny na Szczelińcu oraz zrelaksowali się 
w Parku Zdrojowym w Polanicy. Pogoda 
i tym razem, jak na tę porę roku i okolicę, 
dopisała.
Przed nami jeszcze Rajd Andrzejkowy 
iFestiwal Piosenki Turystycznej – 
zapraszamy.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Jesień na turystycznych szlakach 
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25 - lecie Parafialnego Zespołu Caritas

Nasza pomoc od 25 lat  trafia do dzieci 
i staruszków, rodzin wielodzietnych i osób 
samotnych, bezrobotnych, chorych 
i niepełnosprawnych, ofiar katastrof, 
pożarów, powodzi, konfliktów rodzinnych 
i wypadków, nasza pomoc kierowana jest 
w stronę mieszkańców naszego miasta, 
kraju i w stronę braci z kontynentu 
afrykańskiego.
W sobotę 22 października 2016 roku 
obchodząc  ćw ie rćw iecze  dz ia łań  
Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii 
św. Rodziny w Zawadzkiem, zwróciliśmy 
swe oczy i serca w najświętszej Eucharystii 
do Boga, by podziękować mu za opiekę nad 
nami,  by dziękować za wszystkich ludzi, 
którzy podjęli się prowadzenia licznych 
dzieł miłosierdzia w imieniu naszego 
lokalnego Kościoła. Mszy świętej, która 
za ingurowała obchody jub i leuszu 
przewodniczył Dyrektor Caritas Diecezji 
Opolskiej ks. Arnold Drechsler. Po mszy 
świętej i wyśpiewanym Bogu Te Deum 
udaliśmy się do przyozdobionej na tą 
uroczystość salki parafialnej, gdzie 
rozpoczęła się druga część spotkania.
Święta Matka Teresa z Kalkuty, ta która 
w Roku Miłosierdzia została wyniesiona 

na ołtarze poświęciła całe swoje życie 
pomagając ubogim, jej powołaniem było 
służenie najuboższym pośród ubogich. To 
ona, ta malutka kobieta jest dla nas wzorem 
do naśladowania. Choć czasami nasza 
praca wydaje się nam mało skuteczna, bo 
przecież nie zmienimy wszystkich albo 
i chociaż części trudnych spraw wokół nas, 
zwłaszcza ubóstwa materialnego, to wtedy 
powinniśmy przypomnieć sobie jej słowa: 
„I kiedy nie jesteśmy w stanie robić wielkich 
rzeczy, to czyńmy drobne rzeczy ale 
z wielką miłością”. 25 lat pracy człowieka to, 
ś w i a d e c t w o  k o n k r e t n y c h  l u d z i  
bezinteresownie niosących pomoc, dlatego 
chcieliśmy wyrazić wdzięczność wszystkim 
p r a c o w n i k o m ,  w o l o n t a r i u s z o m ,  
dobrodziejom i darczyńcom. Słowa 
podz iękowań zos ta ły  sk ie rowane 
w pierwszej kolejności w stronę Dyrekcji 
Caritas Diecezji Opolskiej dla ks. dr Arnolda 
Drechslera, który przez wiele lat z wielkim 
zaangażowaniem  i  sercem  przyczynia się 
do aktywnej działalności w naszej diecezji 
“dzieła miłości- CARITAS”. Następnie 
skierowane były w stronę księdza Bernarda 
Kotuli, który przed  25 laty tworzył pierwsze 
struktury tego rodzącego się wtedy 
zespołu, a także dla księdza Joachima 
Bomby proboszcza parafii św. Rodziny 
w Zawadzkiem, za opiekę duchową i pomoc 
w działalności. Wśród gości obecne były 
panie Eryka Swoboda, Maria Skorupa, 
Małgorzata Kupka i Lidia Kusz, które  25 lat 
temu odpowiedziały głośne TAK, na 
zaproszenie do tworzenia wspólnoty 
miłości Caritas w naszej parafii, a później 
przez wiele lat w miarę swoich możliwości 
zdrowotnych były aktywnymi członkami 
tego zespołu. Także dla nich były słowa 

uznania i podziękowania  oraz dla  pań 
Lucyny Lachcik i Krystyny Szostok, które 
jako najstarsze członkinie służą swoją 
wielką pomocą i doświadczeniem. 
Pierwszą przewodniczącą zespołu przez 
13 lat była nieżyjąca już śp. Maria Kusz. 
Aktualnie od 12 lat zespołowi przewodzi 
Renata Labus.  Gorące podziękowania za 
okazane nam zaufanie i wspieranie działań 
CARITASU naszej parafii skierowane były 
w stronę Urzędu Miejskiego i wszystkich 
samorządowców. Obecni na Jubileuszu 
pan Burmistrz Mariusz Stachowski oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Stanisław Kiełek złożyli na ręce 
przewodniczącej  Renaty Labus kwiaty 
i gratulacje, a także wraz z najlepszymi 
życzeniami słodki kosz obfitości dla 
całego PZC i wręczyli pamiątkową 
statuetkę. Na spotkanie zaproszeni byli 
także przedstawiciele naszych darczyńców 
i ofiarodawców, sponsorów i przyjaciół na 
których zawsze możemy liczyć. Dla nich 
przygotowane zostały dyplomy uznania, 
które są wyrazem naszej wdzięczności za 
wspieranie działań charytatywnych. 
Nas tępn ie  w  s t ronę  „s rebrnego”  
Parafialnego Zespołu Caritas kierowane 
były liczne życzenia od zgromadzonych na 
jubileuszu gości. Po tej części był czas na 
jubileuszowy tort i radosne rozmowy 
uczestników spotkania. Dziękujemy 
wszystk im za modl i twy,  życzenia 
i gratulacje. I my też kierujemy do 
wszystkich ludzi CARITASU życzenia, aby 
słowa tej małej wielkiej świętej Matki Teresy 
„Nie mam czasu ani na starzenie się, ani na 
umieranie. Mam tylko czas na to, aby służyć 
Bogu i kochać Go w drugim człowieku” były  
naszym mottem życiowym.

Sabina Sworeń, PZC przy parafii 
św. Rodziny w Zawadzkiem

11 listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości
11.XI.2016r.( piątek)
9.30 – Zbiórka uczestników i pocztów sztandarowych 
przed Urzędem Miejskim w Zawadzkiem, złożenie 
kwiatów pod Tabl icą Pamiątkową w parku 
w Zawadzkiem, z udziałem Burmistrza i przedstawicieli 
władz samorządowych.
10.00 – Kościół p.w. św. Rodziny w Zawadzkiem. 
Msza św. w intencji Ojczyzny
11.30- Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem
Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości  
w w y k o n a n i u  u c z n i ó w  Z e s p o ł u  S z k ó ł  

Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem pod kierunkiem 
dr Arkadiusza Barona. 
12.XI.2016r. (sobota)
Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem
13.00-Kino Niepodległościowe
Polskie Komedie Wszechczasów.
13.XI.2016r. (niedziela)
16.00 – Kościół Parafialny p.w. św. Bartłomieja w Kielczy
Koncert  Gaude Mater Polonia  Wincenty z Kielczy 
in memoriam. Koncert z okazji 1050-lecia Chrztu Polski 
oraz Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
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Wiadomości z Kielczy
Dziewczyny czytają...

Chłopaka dzień co roku przypada,
Hardych więc bohaterów uczcić wypada,
Łezkę wzruszenia z ocząt wycisnąć,
Odważne serca 
Przytulić i ...
Choć na chwilkę małą
Odetchnąć im pozwolić w
Mdlejących niewiast ratowaniu;)

Na dość nietypowy pomysł uczczenia Dnia 
Chłopaka wpadły uczennice ZSG im. 
Wincentego z Kielczy. Zaprosiły swoją 
kochaną płeć brzydką;) na wycieczkę do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczy. 
Tam odczytały im fragmenty Przygód 
Tomka Sawyera Marka Twaine'a. Okazało 
się, że wspólna lektura to ciekawy sposób 
świętowania.  Czytaniu towarzyszył 
śmiech, a momentami... przerażenie;)  Na 
koniec na naszych bohaterów czekało to, 
co tygryski lubią najbardziej;) czyli małe co 
nieco. Dziękujemy wam, że jesteście przy 
nas na co dzień, tak zwyczajnie, po prostu. 

młodzieży starszej i tej młodszej wraz 
z wianuszkiem maluszków. Wychowawcy 
trzymali kciuki za swe pociechy, niektórzy 
zatęsknili do brzmień mocniejszych;) Po 
koncercie miał miejsce quiz na temat 
języków,  p rzyda ły  s ię  śc iągawk i  
rozwieszone na korytarzach:) Nagrodą było 
małe co nieco. Dobrym duszkiem 
występujących i odpytywanych była 
czuwająca nad całością pani Ania, w jury 
mającym twardy orzech do zgryzienia 
zasiadły panie: Sylwia, Iza i Małgosia. 
Wychowawcom i uczniom dziękujemy za 
zaangażowanie, pani Gosi za konsultacje 
m u z y c z n e  i  c h o r e o g r a f i c z n e ,  
językoznawcom za konsultacje językowe, 
w końcu nie tylko na polskim można sobie 
język połamać;)   

IZA
Śladami Piastów

Od wieków na śląskiej ziemi czaruje,
Potęgę Piastów pamięta, w
Odry zwierciadle się przegląda,
Lubi swych gości schodami za nos wodzić,
Echami tajemnic w starych murach 
podzwania...

6 X uczniowie kl. 4 i 5 ZSG im. Wincentego 
z Kielczy wybrali się na wycieczkę do 
Opola. Na stacji czekał na nich upragniony 
pociąg. Na jego widok energia wdarła się w 
ich małe gardełka i nie opuściła aż do stacji 
końcowej. Gdy już poczuli grunt pod 
nogami, uznali, że czas się wyciszyć, 
zwłaszcza w kontakcie ze sztuką i historią. 
Dzielnie wdrapali się po wielu schodkach na 
szczyt Wieży Piastowskiej, gdzie odkryli 
całkiem inne oblicze Opola. Potem czekała 
ich wizyta w Teatrze Lalki i Aktora. Sztuka 
o małej myszce i wielkim słoniu pokazała 
nam, że świat jest bogaty i wyjątkowy 
dlatego, że składa się z nieidealnych, 
że wzajemnie się potrzebujemy, bo jak pisał 
J.Twardowski: Gdyby wszyscy byli 
jednakowi, nikt nikomu nie byłby potrzebny. 
Po duchowej uczcie nastąpiła kulinarna, 
a potem kalorie zostały skutecznie spalone 
na spacerku ulicami Opola szlakiem 
f e s t i w a l o w y m ,  p i a s t o w s k i m ,  
uniwersyteckim, odkryto też niejedną 
ciekawostkę przyrodniczą. Warto było 
pokonać niejedne schodki:) Uczestnikom 
mimo nie najlepszej pogody, dopisywała 
pogoda ducha:)   

Iza i Basia 

Uwaga OBCY!!!

Dziękuję- warto mówić
Zawsze 
I we wszystkich językach świata,
Ono ludzi zbliża,
Nić porozumienia nawleka.
Emocjom nadać wyraz,
Kocham- szepnąć może...
Odwagi wyrazem jest języków nauka,
Być albo nie być podróżującego
Człowieka współczesnego.
Y... choć czasem zapomnisz słówka,
Cierpliwie poznawaj język obcy ów,
Hart ducha okaż i mów:)

30 września w ZSG im. Wincentego 
z Kielczy miał miejsce Dzień Języków 
Obcych. Uczniowie przygotowywali się do 
niego już od dłuższego czasu, drąc 
gardełka w czasie prób, śledząc informacje 
w postac i  ko lorowych śc iągawek 
rozwieszone na szkolnych korytarzach. 
Wreszcie nadszedł test sprawdzający ich 
talenty różnorakie.  Uczniowie wystąpili 
w turnieju piosenki, zabrzmiały miłe naszym 
uszom melodie, wyznano uczucia w języku 
angielskim i niemieckim. Na scenie pojawił 
się i francuski szyk, i różowy glamour, 
i faceci w czerni,  i romantyczna zwiewność, 
i trzy urocze gracje, i zgrana paczka 
w czerwonych czapeczkach, i trzy 
wystrzałowe dziewczyny, słowem kwiat 

„Leśna przygoda”

Las kojarzy nam się ze zwierzętami, 
śpiewem ptaków, szumem drzew. To 
naturalne środowisko w którym żyje wiele 
organizmów, występuje mnóstwo gatunków 
roślin a także wiele przysmaków. Czym jest 
jeszcze las…? Domem zwierząt, miejscem 
spacerów, niezapomnianych przygód. 
Dzieci od najmłodszych  lat uczą się 
„patrzeć, smakować i poznawać las”. Co ich 
do tego skłania? To my dorośli, wiemy, że 
natura jest bardzo ważna w naszym życiu, 
musimy z nią obcować, szanować ją 
i doceniać. Robimy to w różny sposób, 
sami, z przyjaciółmi lub z rodziną. 
Doskonale wiemy, że w naszym otoczeniu 
są ludzie, którzy las znają jak własną 
kieszeń i chcą się tą wiedzą dzielić. 
Przedszkolaki z Przedszkola w Kielczy, 
dzięki zaangażowaniu w swoją pracę 
leśników oraz uprzejmości leśniczego w 
Leśnictwie Zarzecze 15 września mogły 
przenieść się w niezwykłą podróż. 
Poznawały, wąchały, dotykały wszystkich 
darów lasu. Tego dnia spacer nie był 
„zwykłym”, był magicznym - to ogromna 
zasługa Pani Agnieszki, która potrafi 
ciekawie i mądrze   opowiadać. Wszystko 
to, czego dzieci mogły się nauczyć -  
zapewne przyda im się na kolejne 
wycieczki, na które już deklarowały pójść. 
Dzięki filmom edukacyjno – przyrodniczym, 
jakie dzieci mogły zobaczyć w Izbie 
Geologicznej uważniej będą postrzegać to, 
co dzieje się z naturą. Dzięki takim 
spotkaniom wzrasta ich poczucie 
świadomości oraz przynależności do 
świata, jaki je otacza. My, dorośli doskonale 
wiemy, że nie można żyć w środowisku 
stojąc obok, ani zakłócać jego naturalnego 
piękna  i harmonii. Z przyrodą trzeba być na 
p r z y s ł o w i o w e  „ Ty ”  –  p o m a g a ć ,  
pielęgnować, obserwować, polubić. A teraz 
wszyscy zamknijmy oczy i przenieśmy się 
do lasu… śpiew  ptaków, zapach grzybów, 
powiew wiatru. Czy nie czujecie się 
wspaniale? Warto wybrać się na spacer.

Paula
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Czarne dymy -   czy palimy czysto ?
R o z w a ż a j ą c  p r o b l e m  s m o g u  

i zanieczyszczenia powietrza ,należy wziąć 
po uwagę fakt ,ze od palenia paliwami 
stałymi / węgiel/  nie odejdziemy przez 
/wersja optymistyczna// kilkanaście lat. Od 
paru lat nagłaśniany jest coraz bardziej 
problem fatalnego stanu powietrza 
w Polsce, do czego w znacznej mierze 
przyczyniają się kopcące nagminnie 
domowe kominy. Od kilkunastu lat trwa 
zorganizowana walka z tym zjawiskiem, 
k t ó r a  s p r o w a d z a  s i ę  g ł ó w n i e  
do dofinansowywania wymiany starych 
urządzeń grzewczych w ramach lokalnych 
Programów Ograniczania Niskiej Emisji. 
Działania takie, choć jednostkowo 
skuteczne, są zarazem na tyle kosztowne, 
że osiągnięcie tylko za ich pomocą 
widocznej poprawy stanu powietrza, 
choćby wyłącznie w miejscach o najgorszej 
sytuacji, zajmie zapewne jeszcze kilka 
dekad. Stawia się błędną tezę ,że za całe 
zło winne jest spalanie śmieci . Palenie 
śmieci  jest; złe, naganne i jeszcze pare 
przymiotników. To nie palenie śmieci jest 
główną przyczyną problemu,  lecz 
archaiczne palenie węglem w starych 

p i e c a c h  z w a n y c h  k o p c i u c h a m i .  
Z naciskiem na ARCHAICZNE ! 
Istnieje prosty sposób, by nawet w starych 
kotłach i piecach palić bez dymu, obniżając 
emisję pyłów według różnych źródeł o 50%-
80%. Pozwala na to metoda rozpalania od 
góry – alternatywny wobec powszechnie 
stosowanego sposób palenia, który 
adaptuje do starych kotłów zasadę pracy 
automatycznych kotłów retortowych. 
Rozpalanie od góry jest już także zalecane 
przez część producentów kot łów 
węglowych w Polsce. Wspomniany sposób 
palenia jest atrakcyjny głównie dzięki temu, 
że pozwala oszczędzić ok. 30% opału w 
skali roku i zredukować uciążliwość dozoru 
oraz konserwacji kotłowni. Wystarczy 
zmienić sposób palenia w piecu, konkretnie 
zmienić kolejność załadunku pieca. 
Najpierw wsypujemy węgiel, na to 
drwa/takiej wielkości by się mogły 
rozpalić/,papier- na to kilka drewienek by 
papier nie poleciał w komin i ..odpalamy!  
Prostota tego sposobu daje wymierne 
korzyści  :
-oszczędność nawet  do 30 % paliwa
-10-12 godzin bez zaglądania do pieca

- 20 % popiołu mniej
- ten sposób ogranicza  do minimum,  
a nawet wyklucza możliwość cofania    
gazów z pieca na zewnątrz oraz wybuchów
- cieplej w mieszkaniu.
Czy są minusy?
- Jak wszystko co nowe trzeba się tego 
nauczyć. W tym wypadku skutecznego 
rozpalania oraz regulacj i  dostępu 
powietrza.
- Trochę dłużej poczekamy aż piec osiągnie 
właściwa temperaturę .
- Dosypywanie węgla zaburzy proces 
spalania. Po wygaśnięciu należy piec     
rozpalić ponownie tym sposobem .
Pełne powodzenie pod warunkiem:  
czystego pieca, czystego komina , dostępu 
powietrza do pieca oraz … cierpliwości.
Do spalania tym sposobem nie nadają się;  
śmieci,  muły i  floty.
Palenie tego szajsu i byle czego jest po 
prostu  BEE !!!!

Opracował z wykorzystaniem materiałów 
www.czysteogrzewanie.pl

W. Kuliński

Tradycyjny   STAROŚWIECKI  sposób palenia węgla Spalanie od góry: sadza, węglowodory, gazy – to wszystko ulega 
spaleniu i daje oczywiście ciepło.

Zabójczy dym z naszych kominów
W przyrodzie nic nie ginie i nie znika bez śladu. Przy spalaniu 

powstaje duża ilość szkodliwych substancji, które są wdychane 
przez ludzi i kumulują się w środowisku. Zanim wrzucimy 
do paleniska domowego coś innego niż tradycyjny opał, 
zastanówmy się czy nie przyczynimy się do następnych 
zachorowań na astmę, raka, do urodzeń dzieci z wadami czy innych 
zaburzeń zdrowotnych. Większość społeczeństwa nie zdaje sobie z 
tego jednak sprawy. Bo tego nie widać, a czego nie widać to nie 
istnieje. Pamiętajmy, że przy spalaniu odpadów takich jak: tworzywa 
sztuczne PCV, plastik, folia, guma, resztki produktów spożywczych, 
tekstyliów wytwarzają się silne dioksyny! Należą one do najbardziej 
toksycznych związków chemicznych występujących w środowisku, 
które zwiększają ryzyko zachorowania na raka, naruszają strukturę 
kodu genetycznego, zwiększają podatność na alergie, powodują 
uszkodzenia narządów wewnętrznych, a nawet wywierają 
negatywny wpływ na rozwój płodu. Dioksyny stanowią rakotwórcze 
zagrożenie dla ludzkości. Mogą wywoływać także choroby układu 
krążenia, nadciśnienie, poronienia, śmierć płodu, wady wrodzone, 
obniżoną wagę oraz spowolnienie wzrostu a także szereg innych 
powikłań. Na dokładkę z kominów wylatują dwutlenek siarki, 
cyjanowodór i chlorowodór. Oddziaływanie tych zanieczyszczeń 

u ludzi powoduje trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, 
czego efektem jest zanik blaszek liściowych. Związki powstające 
podczas spalania plastiku w piecach centralnego ogrzewania 
opadają na pola uprawne oraz wody, przedostają się do sieci 
wodnej. Są zatem obecne w glebie naszych przydomowych 
ogródków, gdzie uprawiamy warzywa na potrzeby rodziny 
i znajomych. Powstające siarczany i kwas siarkowy prowadzą do 
opadów kwaśnych deszczy. Stopniowo kumulując się w glebie, 
powodują jej zakwaszenie i zasolenie, zanieczyszczenie roślin 
metalami ciężkimi. Metale ciężkie i ich związki są rakotwórcze, 
powodują uszkodzenia wątroby, nerek, niszczą system 
odpornościowy organizmu, a u dzieci powodują zaburzenia rozwoju 
i zdolności uczenia się. Metale ciężkie mogą wywoływać zaburzenia 
umysłowe oraz zmiany nowotworowe. Związki azotu z kolei 
podrażniają i uszkadzają płuca. Są przyczyną chorób takich jak 
bardzo ciężkie zapalenie płuc i bronchit. Tlenek węgla jest trujący 
zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Utrudnia transport tlenu, 
oddziałuje na centralny układ nerwowy. Wszystkie wymienione 
grupy substancji stanowią wysokie ryzyko dla zdrowia 
i środowiska. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie 
toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci 
do pieca lub ogniska.
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WYDARZENIE      TERMIN        MIEJSCE ORGANIZATOR        
ASPR-7 Miedź Legnica  09.11.2016 

18.00-20.00 
Hala Sportowa ASPR 

Obchody Święta Odzyskania 
Niepodległości 

 
11.XI.2016r. 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Zawadzkiem 

GOSiT,  
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem. 

Uroczystość św. Marcina 
 

11.XI.2016 
godz. 16.00 

Kościół p. w. św. Rodziny w 
Zawadzkiem 

CARITAS przy Parafii św. 
Rodziny w Zawadzkiem 

Kino Niepodległościowe 12.XI.2016 
godz. 13.00 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Zawadzkiem 

GOSiT 

Wyjazd do Teatru Rozrywki 
w Chorzowie 
Komedia muzyczna 
,, Kogut w Rosole” 

12.XI.2016 
godz. 17.00 
 

Teatr Rozrywki                  w 
Chorzowie 

Koordynator wyjazdu 
p. Małgorzata Rabicka/GOSiT 

Koncert ,,Gaude Mater 
Polonia 
Wincenty z Kielczy in 
memoriam.” 
Koncert z okazji obchodów 
1050-lecia Chrztu Polski  
oraz  Święta Niepodległości 

13.XI.2016 
godz. 16.00 

Kościół p.w. św. Bartłomieja w 
Kielczy 
 

UM Zawadzkie 
GOSiT Zawadzkie 
Parafia p.w. św. Bartłomieja w 
Kielczy 
Stowarzyszenie im.Wincentego 
z Kielczy 
 

SSKS STAL ZAWADZKIE - 
LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW 

13.XI.2016 Stadion Miejski w Zawadzkie SSKS STAL ZAWADZKIE 

 
Przedstawienie teatralne 

15.XI.2016 Centrum Informacji 
Turystycznej w Zawadzkiem 

,,Teatr moich marzeń’’ 
 

Rajd rowerowy ,,Ze 
smakiem po Gminie” 

19.XI.2016 
godz. 9.00 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Zawadzkiem 

GOSiT 

Wieczory filmowe w 
Kinoteatrze 
( płatne) 
 

19.XI.2016 Centrum Informacji 
Turystycznej w Zawadzkiem 

GOSiT/ Kino OKO 

Gminne Dyktando 24.XI.2016 
godz. 16.00 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Zawadzkiem 

PSP Zawadzkie 

Święto Szkoły- pasowanie 
klas I na uczniów. 
 

25.XI.2016 
godz. 16.30 

PSP Zawadzkie PSP Zawadzkie 

Akademia Wojewódzka PCK 
 
 

26.XI.2016 
godz. 9.00  

Centrum Informacji 
Turystycznej w Zawadzkiem 

HDK 

ASPR-KSSPR Końskie 
 

26.XI.2016 
godz. 18.00-20.00 

Hala Sportowa ASPR 

XVI Międzywojewódzki 
Festiwal Piosenki i Tańca ,, 
KUŹNIA 2016” 
Pod Patronatem Burmistrza 
Zawadzkiego 
 

27.XI.2016 
godz.9.00 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Zawadzkiem 

GOSiT/Fundacja Przestrzeń 

KALENDARZ  IMPREZ GMINY ZAWADZKIE - LISTOPAD 

Rozmaitości
Kącik kucharski rozetrzyj ją w palcach i posyp nią jabłka. 

Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C 
i piecz 35–40 minut. Podawaj na ciepło, 
samą bądź z lodami.

Porady Babuni
Ból gardła-płukanki
Skąd się bierze ból gardła? To zwykle wina 
wirusów atakujących nasz organizm kiedy 
jest osłabiony (np. kiedy zmarzniemy lub 
przemoczymy ubranie na deszczu). 
Początek infekcji  to zwykle spuchnięte i 
zaczerwienione gardło, powoduje to 
podrażnienie błony śluzowej. 
Najpopularniejsze domowe sposoby na 
obolałe gardło to płukanki:
-Płukanka ze słonej wody (łyżeczka soli na 
pół szklanki letniej wody). Sól zabija 
bakterie i działa antyseptycznie co pomaga 
w uśmierzeniu bólu.
-Płukanka z miodu – 4 łyżeczki miodu 
rozpuszczamy w szklance cieplej wody i 
płuczemy gardło co 4 godziny.
-Płukanka z szałwii – zaparzamy szałwię w 
gorącej wodzie, płukankę studzimy i 
stosujemy co kilka godzin.
-Płukanka z octu – jedną łyżeczkę octu 
jabłkowego rozpuszczamy w szklance 
letniej wody i płuczemy co kilka godzin.

Pierś faszerowana pomidorem
To niebanalny sposób na podniesienie 
walorów smakowych tego mięsa. Świeżego 
niewielkiego pomidora sparz, usuń z niego 
skórkę oraz pestki ze środka i drobno 
posiekaj. Do pomidora dodaj: posiekane 3 
suszone pomidory, wyciśnięty ząbek 
czosnku i 3 listki bazylii. Dobrze wymieszaj. 
Piersi podziel na dwie pojedyncze i rozetnij 
każdą w poprzek, tworząc sporą kieszonkę. 
Każdą pierś wypełnij nadzieniem i zepnij 
wykałaczka. Usmaż mięso na gorącym 
oleju z obu stron, a następnie dopiecz w 
nagrzanym piekarniku przez około 15 
minut.

Szarlotka z cynamonową kruszonką
Składniki: pół kg dość kwaśnych jabłek, 125 
g cukru trzcinowego, 100 g mąki 
orkiszowej, 50 g mąki owsianej, 100 g 
schłodzonego masła, łyżeczka cynamonu, 
szczypta mielonego anyżu. Jabłka obierz i 
pokrój w kostkę o boku ok. 3 cm. Posyp 25 g 
cukru, dobrze wymieszaj i przełóż do formy 
wysmarowanej masłem lub do kilku małych 
ceramicznych miseczek do zapiekania. 
Schłodzone masło posiekaj z mąką, 
pozostałym cukrem i przyprawami, zagnieć 
energicznie na jednolitą masę, po czym 

Przebudowy i remonty 
dróg gminnych

Zakończono remonty dróg gminnych ulicy 
Mostowej i ul. Zamoście w Kielczy oraz remont 
mostu na rzece Mała Panew w Kielczy w ciągu 
ulicy Mostowej i Zamościa. Wartość 
wykonanych robót opiewa na kwotę 
739 623,28 zł. Na powyższe zadania udało się 
uzyskać dotację z rezerwy celowej budżetu 
państwa na dofinasowanie zadań związanych 
z usuwaniem powodzi mającej miejsce w maju 
/  czerwcu 2010 roku w wysokości  
692 108,31 zł, a wkład własny gminy wyniósł 
47 514,97 zł. Zakres remontu dróg obejmował 
wyrównanie istniejącej podbudowy i ułożenie 
nawierzchni z betonu asfaltowego. Remont 
mostu obejmował rozbiórkę istniejących 
chodników i nawierzchni, oczyszczenie 
e lementów kons t rukcy jnych  mos tu ,  
zabezpieczenie antykorozyjne (elementy 
metalowe i betonowe). W wyniku prac powstał 
nowy chodnik i nawierzchnia mostu. 
Na przełomie września i października 
dokonano odbioru przebudowywanej 
ul. Tuwima w Żędowicach i ul. Miarki 
w Zawadzkiem. W wyniku przebudowy 
obydwie drogi uzyskały nową nawierzchnię 
asfaltową i dodatkowo na ul. Miarki zostały 
wykonane nowe chodniki. Koszt przebudowy 
odpowiednio wyniósł 125 048,74 zł 
i 365 000,00 zł. Na przebudowę ul.Tuwima 
pozyskano dofinansowanie z PROW 2014-
2020 w wysokości 80 762 zł.

Most w KielczyMost w Kielczy

ulica Miarki w Zawadzkiem  ulica Miarki w Zawadzkiem  

ulica Zamoście w Kielczy ulica Zamoście w Kielczy 

ulica Tuwima w Żędowicach ulica Tuwima w Żędowicach 
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Sport
Piłka ręczna 

Środek tabeli
W I lidze piłki ręcznej rozgrywki w i rundzie są na półmetku. Nasz 

ASPR Zawadzkie plasuje się w środkowych rejonach tabeli. 
Październikowe mecze drużyna rozpoczęła derbowym 
pojedynkiem z Olimpem Grodków. Drużyna nie zachwyciła jednak, 
ale liczą się punkty. Mecz zakończył się zwycięstwem 35:31 (18:18). 
Najwięcej bramek dla naszej drużyny strzelił Marceli Migała 10. 
Kolejne dwa mecze to wyjazdy do Kielc oraz Oławy. W rozgrywkach 
II ligi nasza drużyna straciła tylko jeden punkt z rezerwami Vive. Tym 
razem rezerwy mistrza Polski okazały się lepsze zwyciężając 31:25 
(15:11). Najskuteczniejszym zawodnikiem był Lesław Kąpa 
zdobywca 5 bramek. Kolejny mecz z drużyną Moto Jelcz Oława 
zajmującą 3 miejsce po 4 kolejkach należał do bardzo zaciętych. 
Drużyna grająca bez swego asa Sławomira Donosewicza spisała 
się bardzo dobrze. Ostatecznie zakończył się wynikiem remisowym 
25:25 (15:15), ale punkt drużynie gospodarzy zafundowali 
sędziowie, którzy w II połowie faworyzowali drużynę gospodarzy. 
Najskuteczniejszym strzelcem w naszej drużynie był Łukasz 
Całujek, który strzelił 7 bramek. W Zawadzkiem drużynę 
zobaczyliśmy w piątek 21.10. Był to mecz z KPR Ostrowią Ostrów 
Wlkp. Kibice, którzy zapełnili całą widownie byli świadkami bardzo 
emocjonującego stojącego na dobrym poziomie spotkania. 
Początek spotkania nie był ciekawy. Przeciwnik w 10 minucie 
prowadził 6:1. Drużyna się jednak obudziła i doprowadziła w 17 
minucie do wyrównania 8:8. Końcówka I połowy należała do gości, 
którzy do przerwy prowadzili 17:15.  W II połowie nasza drużyna 
grała bardzo dobrze, jednak goście cały czas prowadzili. W 25 min. 
na tablicy po raz pierwszy remis 25:25. Od tej pory drużyna zagrała 
koncertowo by w 58 min prowadzić 33:28. W tym momencie 
zwycięzcą mógłby tylko ASPR. Wicelider musiał uznać wyższość 
naszej drużyny. Końcowy wynik 35:30. Łupem bramkowym 
podzielili się: Paweł Zagórowicz 10 bramek, Paweł Swat i Marceli 
Migała po 6, Adam Wacławczyk, Patryk Całujek i Łukasz Całujek po 
3, Kevin Kubillas 2 oraz Michał Morzyk i Denis Hertel po 1. Takie 
mecze chciałoby się zawsze oglądać. Najbliższy mecz to wyjazd do 
lidera Czuwaju Przemyśl, a w Zawadzkiem drużynie zobaczymy w 
środę 9.11.2016 r. o godz. 18.00
Tabela po 7 kolejkach przedstawia się następująco:
1. SRC Czuwaj Przemyśl 7 10 229:205
2. LKPR Moto-Jelcz Oława 7 10 187:171
3. KPR Ostrowia Ostrów Wlkp. 7 10 213:200
4. Olimpia Piekary  7 10 210:205
5. MSPR Siódemka Legnica 7   8 197:176
6. KSSPR Końskie 7   7 196:189
7. ASPR Zawadzkie 7   7 208:207
8. SPR Tarnów 7   7 219:221
9. MKS Kalisz 7   7 187:200
10. KSZO Ostrowiec Św. 7   6 196:192
11. MTS Chrzanów 7   6 205:208
12. KS Vive II Tauron Kielce 7   6 196:201
13. AZS AWF Biała Podlaska 7   4 178:191
14. UKS Olimp Grodków 7   0 169:224

Piłka nożna 
Zdobyli pierwsze punkty

Po zatrudnieniu trenera, którym został Stanisław Jankowski ze 
Strzelec Opolskich sytuacja w drużynie zaczyna się normować. 
Pierwsze punkty drużyna zdobyła w 7 kolejce zwyciężając u siebie z 
Górnikiem Januszkowice wygrywając 3:1. Bramki dla drużyny 
zdobyli Dariusz Sworeń 2 oraz Michał Pałkowski 1. Kolejny punkt 
zdobyli w wyjazdowym meczu ze Startem Dobrodzień 0:0. W 9 
kolejce ulegli u siebie LZS Żywocice II Krapkowice 1:2. Bramkę dla 
drużyny strzelił Przemysław Kamiński w doliczonym czasie II 
połowy. W 10 kolejce drużyna pojechała do Szczedrzyka  i doznała 

porażki 0:4. Po 10 kolejkach drużyna zajmuje ostatnie 14 miejsce z 
dorobkiem 4 punktów.
Trampkarze grający w I lidze niestety mają na koncie tylko 1 
zwycięstwo i z 3 punktami zamykają tabelę. W ostatnich 
spotkaniach kolejno przegrali: z Czarnymi Otmuchów 0:3, Fortuna 
Głogówek 0:7, MKS Gogolin 0:7 oraz  MKS MOSiR II Opole 0:10. Do 
rozegrania pozostało ostatnie spotkanie z Odrą Kędzierzyn Koźle, 
która zajmuje 5 miejsce w tabeli.

Tenis Stołowy 
Pingpongistki w czołówce II ligi 

W rozgrywkach II ligi kobiet rozegrano już 5 kolejek. 
Podopieczne Mart Lityńskiej wyraźnie wygrały wszystkie spotkania. 
Po wygranej z rezerwami Victorii Chróścice 8:2 pokonały kolejno 
ULKS Ruch Pniów 8:2, AKS Mikołów 8:2, ULKTS Pszczyna 9:1 oraz 
LUKS Stal Osowiec 9:1 i zajmują w tabeli 2 miejsce ustępując 
małymi punktami JKTS Jastrzębie Zdrój. Mężczyźni w 
inauguracyjnym spotkaniu III ligi ulegli LZS Odra Kąty Opolskie 3:8. 
W dniach 14-16.10.2016 r. w Jarosławiu odbył się I Grand Prix 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W turnieju głównym wzięły 
udział dwie zawodniczki KTS MOKSiR Zawadzkie, Julia Bartoszek 
oraz Agata Paszek. Julia startowała z limitu PZTS, natomiast Agata 
udział w turnieju głównym wywalczyła w turnieju eliminacyjnym. W 
eliminacjach grupowych Julia wygrała wszystkie swoje gry 
kwalifikując się do czołowej 32. W grze o miejsca 1-16 pokonała 
Agatę Uchnast (MKS Jedynka Łódź) 4:3. W spotkaniu o wejście do 
ósemki zmierzyła się z piątą zawodniczką TOP 10 kadetek w Pradze 
Anną Węgrzyn przegrywając 0:4. W kolejnych grach pokonała 
Kingę Kosmal (UKS Płomień Limanowa) 3:0 i wywalczyła limit startu 
w II GP PZTS. W spotkaniu o miejsca 9-12 przegrała 0:3 z Agatą 
Szczuka (LUKS Chełmno). W rozegranych partiach o miejsca w 
przedziale 13-16 przegrała z wychowanką trenerki Marty Lityńskiej 
Julią Wójcik (LZS Victoria Chróścice) 2:3, a o miejsce 15 pokonała 
Alicję Gaca (UZTS Barcin) 3:2 i ostatecznie ukończyła zmagania na 
15 miejscu. Agata Paszek została sklasyfikowana na miejscach 33-
40 i o miejsce w II GP będzie musiała walczyć w turnieju 
wojewódzkim.

Skat
Szkaciorze wrócili do I ligi

Ostatnia kolejka w II lidze skata została rozegrana ostatecznie w 
Strzelcach Opolskich. Nasza drużyna walczyła o premiowane 
miejsce awansem do I ligi. Przed VI kolejką drużyna przewodziła w 
stawce mając 3 punkty przewagi na drużyną Skat Klub Kobiór. 
Drużyna grała w grupie 4 drużynowej ponieważ drużyna z Pomorza 
KS Family Dziemiany po raz trzeci nie stawiła się na zawody. W 
trzech pierwszych seriach zdobyła 12 pkt. i praktycznie awans do I 
ligi miała pewny. W ostatniej IV serii zaliczyła 3 pkt. i dorobkiem 15 
pkt. wygrała swoją grupę i zdecydowanie z przewagą 4 pkt. została 
mistrzem II ligi. W sezonie drużyna występowała w składzie: Marek 
Wyszkowski, Antoni Świtała, Leopold Dybowski, Józef Ludwig oraz 
Franciszek Świtała. Poniżej czołówka tabeli sezonu 2016.
1.   GOSiT Zawadzkie 89 73 534  awans do I ligi
2.   MDK Łaziska Górne II 85 71 991  awans do I ligi
3.   Skat Klub Kobiór 84 71 118  awans do I ligi
4.   Pokój Ruda Ślaska 82 71 575  awans do I ligi
5.   Nitron Krupski Młyn 82 69 513
6.   Gold Bar Tychy 81 71 459
7.   Szombierki Bytom 77 68 560
8.   LKS Mechanik Kochcice 76 68 677
W Lędzinach został rozegrany półfinał Drużynowego Pucharu 
Polski. W poprzednich 3 edycjach drużyna kwalifikowała się do 
finałowej 16-stki. Tym razem wyraźnie nie szła karta i w gronie 78 
drużyn  zajęła dopiero 69 miejsce. 
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Mistrzostwa Sekcji GOSiT Zawadzkie

W mistrzostwach sekcji skata w sezonie 2016-2017 zostało 
rozegranych 7 turniejów. Zawodnicy Victorii Chróścice oraz 
gospodarzy GOSiT-u Zawadzkie rozdają karty. Wygrali 6 z 7 
turniejów. Dwa razy wygrał Antoni Świtała, a po razie Marek 
Wyszkowski, Leopold Dybowski (wszyscy GOSiT), oraz Marcin 
Szymski i Jan Nowak (Victoria Chróścice). Jedyny sukces poza 
wymienionymi I ligowcami wywalczył Ernest Bryłka (DOKiS 
Dobrodzień). Czołówka po 7 turniejach przedstawia się 
następująco: 1. Marek Wyszkowski 13085 pkt. 2. Marcin Szymski 
12664 pkt. 3. Jan Nowak 11869 pkt. 4. Roman Kościelny (Skat 
Kolonowskie) 11027 pkt. 5. Ernest Bryłka 10509 pkt. 6. Antoni 
Świtała 10219 pkt. Organizatorzy zapraszają w każdy czwartek o 
godz. 17.30 do Cafe Clubu przy Hali Sportowej.

Franciszek Świtała

Mistrzostwa Polski Karateków
W Białymstoku odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 

Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate WKF. W zawodach 
uczestniczyło około 350 zawodników z 39 sklasyfikowanych 
klubów. Klub Karate Nidan reprezentowało 7 zawodników: Mraz 
Robert, Guzdek Dominik, Łapot Mateusz, Matachowski Daniel, 
Grejner Wiktoria, Grzeczkowicz Daria i Zajdel Ewa. Dwudniowe 
zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym 
i organizacyjnym, rozegrano je w trzech kategoriach wiekowych, 
junior młodszy 14-15 lat, junior 16-17 lat i młodzieżowiec 18-20 lat. 
Na zawodach obecni byli przedstawiciele władz Polskiego Związku 
Karate oraz Ministerstwa Sportu, którzy w roli obserwatorów mają 
potwierdzić starania związku o włączenie kolejnych kategorii do 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz przygotować 
raport dla MKOL-u w sprawie nowej dyscypliny olimpijskiej. Nasza 
młoda ekipa wykonała plan minimum, z ich występu bardzo się 
cieszymy i liczymy na jeszcze bardziej wytężoną pracę przed 
kolejnymi zawodami.  Wywalczyli  1 srebrny i 1 brązowy medal oraz 
dwa miejsca punktowane od 1-8 miejsca. Srebrny medal 
wywalczyła Grejner Wiktoria w konkurencji  kumite indywidualnym 
juniorek (+59 kg), brązowy medal  Zajdel Ewa w konk. kumite ind. 
U21 (-68 kg). 

Podziękowanie
Szanowni Państwo,
w imieniu dzieci i młodzieży zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Sportowym Klub Sportowy Stal Zawadzkie oraz ich rodziców, 
Zarząd stowarzyszenia pragnie serdeczne podziękować za 
udzielenie kredytu zaufania i wsparcie finansowe naszej 
organizacji:
Panu Mariuszowi Stachowskiemu Burmistrzowi Zawadzkiego, 
Radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem,
Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Turystki w Zawadzkiem,
wszystkim sponsorom:
Bankowi Spółdzielczemu w Zawadzkiem,
Firmie Technodrew Sp. z o.o.,
Firmie Kapica Sp. z o.o.,
Firmie Zaw-Kom Sp. z o.o.,
Firmie Z & R Sp. z o.o.,
Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik,
oraz innym sekcjom sportowym.

W imieniu Zarządu SSKS Stal Zawadzkie
Katarzyna Taibert-Chrupcała

STOWARZYSZENIE SPORTOWE KLUB 
SPORTOWY  „STAL” ZAWADZKIE
47-120 Zawadzkie,  ul. Opolska 23

ssksstalzawadzkie.futbolowo.pl

SSKS „STAL” ZAWADZKIE uprzejmie 
informuje, że prowadzi nabór dzieci 
( )  rocznik 2005-
2009  oraz nabór uzupełniający 
chłopców rocznik 2002-2004.

Osoba do kontaktu:
Tomasz Chrupcała 

tel. 667696930
e-mail: ct76@interia.pl

dziewczynki i chłopcy

„Woła wrzesień, że już jesień”
tak brzmi rozwiązanie rebusu zamieszczonego w poprzednim 
wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego. Zapraszamy po nagrodę 
Szymona Cybulskiego z Zawadzkiego. Nagrodę można 
odebrać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój nr 101.
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