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Podsumowanie działalności samorządu za 2016 r. i plany na 2017 r.
Dotychczasowym spotkaniom Burmistrza Zawadzkiego z mieszkańcami w trakcie planowania budżetu 
Gminy Zawadzkie towarzyszyła niska frekwencja. Chcąc dotrzeć z informacją do jak największej liczby 
mieszkańców, w tym roku opracowana została broszura o wykonanych i planowanych zadaniach 
finansowanych w ramach budżetu Gminy Zawadzkie. Zostanie ona dostarczona do wszystkich 
mieszkańców w miesiącu grudniu br. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią. Tradycyjne spotkania 
Burmistrza Zawadzkiego z mieszkańcami odbywać się będą raz w roku, na wiosnę.

Złote Gody – Spotkanie Jubilatów

45 - lecie klubu krwiodawców w Zawadzkiem
W dniu 26 listopada w kinoteatrze Zawadzkiem odbyła się 

Wojewódzka Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 
PCK. Coroczne spotkanie było okazją do złożenia podziękowań 
wszystkim krwiodawcom za przepełnioną dobrocią i wrażliwością 
postawę, ogromne poświęcenie i ofiarność, jakie okazują oddając 
krew. W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście: 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, Opolski 
Wicekurator Oświaty Artur Zapała, Wicestarosta Strzelecki Janusz 
Żyłka,  Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski ,  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem Stanisław Kiełek 
oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Opolu Iwona Rajca-Biernacka. Podczas 
uroczystości zasłużonym instytucjom i działaczom wręczono 
okolicznościowe odznaczenia. Honorowi dawcy krwi zostali 
odznaczeni medalami ministerialnymi, odznaką honorową 
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Kryształowym Sercem. 
Wyróżnienia z naszej gminy otrzymali: Brązową Odznakę 
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”: Eryka Labus, Katarzyna 
Kłaptocz, Dawid Dworaczek, Jacek Kilan, Adam Nowak, Marcin 
Sykosz i Robert Świtała. Srebrną Odznakę „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi” otrzymali Dawid Dworaczek, Robert Świtała i Maciej 
Kaczmarzyk, a Złotą Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 
Paweł Bożek, Zdzisław Świerczyński, Krzysztof Waloszek i Lidia 
Jureczko. Specjalne podziękowania za wieloletnią współpracę 
i pamiątkowa statuetkę otrzymali członkowie i działacze Szkolnego 
Koła PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. 

W dniu 23 listopada 2016 r. w restauracji „Lido” w  Zawadzkiem odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH 
GODÓW, na które zaproszono 17 par małżeńskich. Więcej na stronach 10-11.

Uroczystość była także okazją do świętowania 45-lecia istnienia 
klubu HDK im. dr Karola Marcinkowskiego w  Zawadzkiem. 
Uroczystości uświetnili swoimi występami Klaudia Budner, Olivia 
Turek, Helena Wajrauch, Szymon Lizurej, Wojtek Piotrowski oraz 
zespół Road Rock. 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 

4 grudnia 2016 r.

szczegóły na ostatniej stronie



Krajobrazy Zawadzkiego

2

XXIII Sesja Rady Miejskiej Zawadzkiego
W dniu 31 października 2016 r. odbyła 

się XXIII Sesja Rady Miejskiej. Porządek 
obrad sesji obejmował między innymi 
przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych w gminie Zawadzkie za rok 
szkolny 2015/2016 oraz informacji na temat 
analizy oświadczeń majątkowych. Na sesji 
zostały podjęte następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 
grudnia 2015 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2016 r. – zmiany dotyczą 
dochodów bieżących oraz wydatków 
bieżących (uchwala została podjęta 
jednogłośnie);
- w sprawie złożenia wniosku o wpisanie 
Gminy Zawadzkie do rejestru gmin, na 
których obszarze używane są nazwy w 
języku mniejszości - zgodnie z przepisami  
ustawy o mniejszościach narodowych i 
etnicznych oraz o języku regionalnym 
warunkiem wprowadzenia dodatkowej 
n a z w y  m i e j s c o w o ś c i ,  o b i e k t u  
fizjograficznego lub ulicy w języku 
mniejszości lub w języku regionalnym jest 
wpisanie gminy do prowadzonego przez 
ministra właściwego do spraw wyznań 
religijnych oraz mniejszości narodowych i 
etnicznych Rejestru gmin, na których 
obszarze używane są  nazwy w języku 
mniejszości. Rada gminy przedstawia 
wniosek o wpisanie do Rejestru gmin, 
ministrowi za pośrednictwem wojewody.  
Wojewoda jest obowiązany przekazać 
ministrowi wniosek, nie później niż w ciągu 
30 dni od dnia jego otrzymania, dołączając 
swoją opinię. Minister weryfikuje dane 
zawarte we wniosku, a następnie 
przekazuje wniosek do zaopiniowania 
Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych. Komisja ta przedstawia 
swoją opinię za pośrednictwem ministra 
właściwego do spraw administracji 
publicznej. Negatywna opinia Komisji 
skutkuje odmową dokonania wpisu do 

rejestru gmin i w konsekwencji brakiem 
możliwości używania tej nazwy jako nazwy 
dodatkowej na terenie gminy (radni nad 
uchwałą głosowali następująco: 6 głosów 
„za”, 5 głosów „przeciw”, 3 głosy 
„wstrzymujące się”);
- w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości Żędowice w Gminie 
Zawadzk ie  w języku mnie jszośc i  
n iemieck ie j  -  zasady stosowania 
dodatkowych nazw w języku mniejszości 
regulują przepisy  ustawy z dnia 6 stycznia 
2005r. o mniejszościach narodowych i 
etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 573.). Dodatkowa nazwa 
miejscowości może być ustalona na 
wniosek Rady Gminy, jeżeli liczba 
mieszkańców gminy należących do 
mniejszości jest nie mniejsza niż 20%. 
Przez l iczbę mieszkańców gminy 
należących do mniejszości narodowych 
należy rozumieć liczbę urzędowo ustaloną 
jako wynik ostatniego opublikowanego 
spisu powszechnego. Jeżeli wymóg ten nie 
j es t  spe łn i ony  doda t kowa  nazw  
miejscowości może zostać ustalona, jeżeli 
za ustaleniem dodatkowej nazwy 
miejscowości w języku mniejszości 
opowiedziała się w konsultacjach ponad 
połowa mieszkańców tej miejscowości 
biorących udział w konsultacjach. Kolejnym 
warunkiem przy zastosowaniu nazw 
dodatkowych jest to, iż nie mogą one 
nawiązywać do nazw z okresu 1933 - 1945, 
nadanych przez władze Trzeciej Rzeszy 
Niemieckiej lub Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich (radni na uchwałą 
głosowali następująco: 5 głosów „za”, 4 
głosy „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących 
się”);
-  w sprawie zlecenia kontroli Komisji 
Rewizyjnej - na sesji Rady Miejskiej w 
Zawadzkiem w dniu 29 sierpnia 2016 r. 
został przyjęty wniosek złożony przez 
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

Urszulę Piekacz o wyrażenie zgody 
na przeprowadzenie dodatkowego 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, którego 
tematem będzie kontro la dzia łań 
podejmowanych przez gminę w sprawie 
ul. Powstańców Śl. w Żędowicach 
po przeprowadzonej inwestycji (budowa 
kanalizacji). Natomiast na sesji w dniu 26 
września 2016 r. został przyjęty wniosek 
członków Komisji Rewizyjnej Beaty Mańka-
Kulik, Marka Kaczki i Joachima Szulca 
w sprawie przeprowadzenia dodatkowej 
kontroli przez Komisję Rewizyjną w celu 
sprawdzenia pod względem legalności, 
rzetelności i gospodarności bieżących 
inwestycji prowadzonych przez Gminę 
Zawadzkie (łącznie z inwestycją polegającą 
n a  u z b r o j e n i u  d z i a ł e k  n a  u l i c y  
Paderewskiego) – uchwała została podjęta 
stosunkiem głosów 8 „za”, 1 głos „przeciw”, 
5 głosów „wstrzymujących się”;
- w sprawie przystąpienia Gminy 
Zawadzkie do realizacji projektu pn.”Nie-
Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych 
oraz wspierających osoby niesamodzielne 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII 
I n t e g r a c j a  S p o ł e c z n a ,  
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, jako Partnera 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Opolu – uchwała została podjęta 
jednogłośnie.
Pod obrady sesj i  został  również 
przedłożony projekt uchwały w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości 
Kielcza w Gminie Zawadzkie w języku 
mniejszości niemieckiej. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania uchwała  
nie została podjęta. Radni głosowali 
następująco: 5 głosów „za”, 5 głosów 
„przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”. 
 

Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada obchodzone było święto Pracownika Socjalnego. Burmistrz Zawadzkiego 
Mariusz Stachowski cytując słowa „Dobro nie jest pisane na twarzy. Dobro jest światłem 
w sercu" podziękował wszystkim pracownikom socjalnym za trud oraz zaangażowanie 
w wykonywaną pracę.

Dyżur USC
W czasie przerwy świątecznej, 
K i e r o w n i k  U r z ę d u  S t a n u  
Cywilnego będzie pełniła dyżur 
w dniu 25 grudnia br., od godz. 
12.00 do 16.00, pod numerem 
telefonu 577 791 660.
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Święto Niepodległości
W dniach 11-13 listopada 2016 r. na terenie gminy Zawadzkie 

odbywały się obchody Święta Niepodległości. W piątek 11 listopada 
przed tablicą pamiątkową w parku przy Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem zostały złożone kwiaty. W uroczystości brali udział 
przedstawiciele władz samorządowych Gminy Zawadzkie, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz poczty sztandarowe 
reprezentujące gminne placówki oświatowe. Po mszy św. 
w Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem odbyła się 
uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości, przygotowana 

przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Spektakl nosił 
tytuł: „Tęsknoty, złudzenia i marzenia polskie”. Reżyserem 
i koordynatorem przedsięwzięcia był dr Arkadiusz Baron - 
nauczyciel historii. Obchody Święta Niepodległości zakończył 
koncert Gaude Mater Polonia – Wincenty z Kielczy in memoriam, 
w kościele pw. św. Bartłomieja w Kielczy.  Podczas koncertu została 
zaprezentowana religijna muzyka wokalno-instrumentalna, w tym 
pieśni polskie ,,Bogurodzica” i ,,Gaude Mater Polonia”.

Przedszkolaki z wizytą w Urzędzie Miejskim
2 1  l i s t o p a d a  U r z ą d  M i e j s k i  

w Zawadzkiem odwiedziły przedszkolaki 
z Publicznego Przedszkola Nr 2 
z O d d z i a ł e m  I n t e g r a c y j n y m  
w Zawadzkiem wraz z opiekunami. 
Najmłodsi mieszkańcy miasta mieli okazję 
zobaczyć gabinet burmistrza oraz 
pozos ta łe  b iu ra  u rzędu .  Dz iec i  
szczególnie zainteresowane były 
specyfiką pełnienia roli włodarza gminy. 
Burmistrz opowiedział dzieciom o pracy 
urzędników i funkcji urzędu w gminie. 
Chętnie odpowiadał na wszystkie pytania 
przedszkolaków. Dzieci zwiedziły także 
salę konferencyjną. Zasiadły za stołem, 
przy którym zazwyczaj obradują radni. 
Najmłodsi otrzymali słodki poczęstunek 
oraz gadżety odblaskowe. Redagując 
gazetę zastanawialiśmy się czy wśród 
tych dzieci jest przyszły Burmistrz 
Zawadzkiego.

Podziękowania

Składam Panu Zdzisławowi Żuchowskiemu i Panu  

Arkadiuszowi Baronowi oraz uczniom Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem serdeczne podziękowania 

za wkład w przygotowanie uroczystości Święta 

Niepodległości. Dzięki Wam naszą historię mogliśmy 

przeżywać na nowo, próbując ją poukładać, zrozumieć 

i przypomnieć. Dziękuję za rozbudzenie uczuć, 

za niesamowity nastrój, za żar płynący z „serc i głów”, 

za zaangażowanie w wykonanie utworów.

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski  



Krajobrazy Zawadzkiego

4

Pamiętaj! Życie masz tylko jedno...
Pod takim hasłem po raz kolejny na terenie naszej gminy 

przeprowadzamy działania profilaktyczno – prewencyjne 
uświadamiające dzieciom i dorosłym istotę bycia widocznym 
na drodze poprzez noszenie odblasków. Do akcji włączył się 
Burmistrz Mariusz Stachowski który dbając o bezpieczeństwo 
swoich mieszkańców ufundował odblaski. Burmistrz razem 
z policjantami, dzieciom, pieszym oraz rowerzystom rozdawał 
elementy odblaskowe, przypominając, że bezpieczeństwo 
na drodze zależy w dużym stopniu od nich samych. 
Funkcjonariusze poprzez takie działania chcą wykreować modę 
na bezpieczeństwo nie tylko wśród dzieci, ale przede wszystkim 
wśród dorosłych. Należy pamiętać, że kamizelka odblaskowa w 
nocy „działa jak żarówka", a to z kolei powoduje, że niechroniony 
uczestnik ruchu jest już z daleka widoczny dla kierowcy pojazdu 
mechanicznego.Te wydające się niewielkie zmiany w sposobie 
poruszania się po drogach w wielu wypadkach mogą uchronić np. 
przed potrąceniem przez samochód. 

Przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 roku obowiązuje  przepis 
wprowadzający  obowiązek korzystania z elementów 
odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym. Już nie tylko dzieci, ale wszyscy piesi 
poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym – 
po drodze, gdzie nie ma chodnika lub drogi przeznaczonej 
wyłącznie dla ruchu pieszego – są zobowiązani do noszenia 
elementów odblaskowych. Podkreślić jednak należy, że dla 
własnego bezpieczeństwa powinniśmy nosić odblaski nie tylko poza 
terenem zabudowanym, ale również w terenie zabudowanym, 
a nawet poruszając się po ścieżce rowerowej. Szkoda jednak, 
że pomimo już tak wielu przekazanych odblasków, tak niewiele osób 
korzysta z nich po zmierzchu na naszych drogach. 
Jeżeli ktoś nie zaopatrzył się jeszcze w opaskę czy kamizelkę 
odblaskową zapraszamy po odbiór do Urzędu Miejskiego 
w Zawadzkiem, pokój nr 101.
Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

25-lecie Stacji Opieki 
w Żędowicach

9 listopada odbyły się uroczystości 20 lecia działalności Stacji 
Opieki Caritas w Żędowicach, w których wzięli udział 
przedstawiciele władz kościenych oraz  samorządowych Gminy 
Zawadzkie. To dzięki staraniom ks. bpa Alfonsa Nossola, Caritas 
Diecezji Opolskiej stworzyła nowoczesny i komplementarny wobec 
państwowej służby zdrowia system usług opiekuńczo-medycznych. 
10 października 1992 r. w Dobrzeniu Wielkim k. Opola, poświęcona 
została pierwsza w Polsce niepubliczna praktyka pielęgniarstwa 
środowiskowego pod nazwą Stacja Opieki Caritas. 8 września 1996 
r. taka stacja została powołana przez biskupa w Żędowicach. 
Aktualnie na terenie diecezji opolskiej działają 54 Stacji Opieki. 
Wyposażenie wszystkich Stacji jest darem Rządu Niemieckiego. 20 
lat istnienia żędowickiej Stacji Caritas to trud i wysiłek tych, którzy 
podjęli się poprowadzenia tego wielkiego dzieła miłosierdzia 
i pozytywnie odpowiedzieli na powołanie do pracy z najbardziej 
potrzebującymi. To im chcemy w pierwszej kolejności podziękować 
za zaangażowanie, poświęcenie i krzewienie misji Caritas. Dyrektor 
Caritas Opolskiej ks. Arnold Drechsler podziękował również 
lokalnym władzą samorządowym dzięki którym placówka może 
istnieć. Wszyscy dziękowali za wieloletnią, owocną współpracę 
w realizowaniu projektów, zadań publicznych i prowadzenie 
placówi, która służy najbardziej potrzebującym. Burmistrz Mariusz 
Stachowki podkreślił ważną i niezastąpioną misję jaką pełnią 
pielęgniarki Caritas, które docierają z pomocą, służąc 
schorowanym, niedołężnym, osamotnionym.
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Odznaczeni za zasługi dla emerytów
W siedzibie Polskiego Związku Emerytów Rencistów 

i Inwalidów, Koło w Zawadzkiem odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze w trakcie którego przyznane zostały 
również medale i odznaczenia jako wyraz uznania dla pełnej 
zaangażowania, a przede wszystkim skutecznej pracy na rzecz 
poprawy warunków życia emerytów i osób niepełnosprawnych oraz 
ich aktywności społecznej. Złotą Odznaką Honorową nadawaną 
przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów został uhonorowany Burmistrz Zawadzkiego Mariusz 
Stachowski oraz p. Anna Ziaja, medalem za zasługi dla PZERiI  

uhonorowana została p. Joanna Foks. Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów to największy krajowy związek seniorów, 
powstał w czerwcu 1975 rok. W programie spotkania znalazła się 
m.in. informacja z działań Zarządu oraz sprawozdanie finansowe. 
Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres 
sprawozdawczy. Przeprowadzono wybory i do władz koła, jako 
dowód uznania i zaufania, wybrano ponownie trzy osoby. 
Przewodniczącą została Janina Sklorz, a skład Zarządu weszli: 
Joanna Foks, Anna Ziaja oraz nowo wybrane Irena Cielek 
i Wiesława Zwiór -Krawczyk.

Wsparcie dla przedsiębiorców
Dnia 9 listopada 2016 r. w Centrum Informacji Turystycznej 

w Zawadzkiem odbyło się spotkanie informacyjno– konsultacyjne 
dla mieszkańców i przedsiębiorcóww ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach 
Lokalnej Grupy Działania. Pani Anna Golec- prezes Stowarzyszenia 

LGD „Kraina dinozaurów” zaprezentowała rodzaje działań,  które  
zostały  wybrane  do  finansowania .  Przedstawiono  również  
warunki,  jakie  muszą  być  spełnione,  aby  ubiegać  się  
o wsparcie,  a  także  wysokość  dofinansowania  na  poszczególne  
działania. Omówiono kartę oceny wniosków, co do zgodności
 z PROW oraz kryteria oceny wniosków o udzielenie pomocy.
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Myślisz – nowoczesna szkoła,
Mówisz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Informator szkolny 

Elżbieta Moczarska w naszej szkole

18 listopada odwiedziła nas córka autora „Rozmów z katem” 
Elżbieta Moczarska. Spotkanie miało związek z pracami 
Młodzieżowego Klubu Historycznego im. Kazimierza 
Moczarskiego, który działa w naszej szkole. Zadaniem Klubu jest 
przeczytanie 10 książek historycznych wydanych w tym roku 
i nominowanych do Nagrody Historycznej im. Kazimierza 
Moczarskiego. Na spotkaniu przedstawicieli Klubów w Warszawie w 
dniach 2 – 3 grudnia młodzież ma wytypować jedną z nich i przyznać 
Młodzieżową Nagrodę Historyczną. Przyznawanie od 2009 roku 
nagrody im. Kazimierza Moczarskiego obejmowało dotychczas 
jedynie tradycyjne Jury złożone z zawodowych historyków. 
Organizująca konkurs na książkę historyczną roku Fundacja im. 
Kazimierza i Zofii Moczarskich zdecydowała, że tegoroczna edycja 
zostanie poszerzona o nagrodę przyznawaną przez młodych 
czytelników. Nasza szkoła należy do ośmiu w Polsce wytypowanych 
do przeprowadzenia tego eksperymentu. Młodzie ma ocenić 
przystępność określonej publikacji dla młodego człowieka oraz jej 
zgodność z podstawą programową.

Pani Elżbieta odwiedziła naszą szkolę w celu zapoznania się 
z pracami Klubu oraz aby  spopularyzować samą ideę nagrody, 
a także przypomnieć postaci swoich zasłużonych dla naszego kraju 
rodziców. Obejrzeliśmy piękny film o losach Kazimierza 
Moczarskiego i mogliśmy usłyszeć kilka uwag o nim z ust 
najbardziej przecież kompetentnej osoby mogącej o nim mówić. 
Sami staraliśmy się przedstawić kilka własnych spostrzeżeń o idei 
klubów i czytaniu książek historycznych przez młodzież.

Nasi uczniowie byli chyba dość stremowani wizytą i bardziej 
słuchali aniżeli się odzywali. Jednak po wizycie byli bardzo ożywieni 
i zmobilizowani do pracy. Wydaje się, że takie odwiedziny, w tak 
małych ośrodkach jak nasze Zawadzkie maja głęboki sens – 
ośmielają nas i dodają wiary w swoje działania. Bardzo przekonują, 
że warto coś robić. Senne i żyjące swoim rytmem miasteczka 
potrzebują takich impulsów. Bardzo się cieszymy z nominacji naszej 
szkoły do prac klubowych oraz z perspektywy wyjazdu do 
Warszawy na spotkanie z rówieśnikami. Opiszemy to po powrocie. 

Szanowny Panie,
bardzo dziękuję za tak świetne przyjęcie i dobre spotkanie 
w Waszej szkole. Jesteśmy urzeczeni szkołą, jej historią 
i Waszym podejściem. Cieszymy się, że być może udało nam 
się choć trochę zainteresować młodzież i będzie nam bardzo 
miło spotkać Was w Warszawie na naszych warsztatach. 
Bardzo jesteśmy ciekawi Waszego wyboru laureata. Naprawdę 
było bardzo fajnie. Proszę serdecznie pozdrowić też pana 
dyrektora Zdzisława Żuchowskiego i młodzież.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Elżbieta Moczarska

„Jestem niewidomy ale nie niewidzialny” 

- eksperyment społeczny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych (13 listopada) 
Samorząd Uczniowski przeprowadził w szkole eksperyment 
społeczny, którego celem było uwrażliwienie uczniów na problemy 
osób niewidomych.  
Grupa uczniów przez kilka lekcji udawała osoby niewidome. Każda 
z nich miała opaskę na oczach, aby jak najbardziej realistycznie 
wczuć się w sytuacje z jakimi mają do czynienia osoby niewidzące. 
Każdy z nich miał też osobistego asystenta, który miał wspierać 
i ewentualnie pomagać w przemieszczaniu się po korytarzach lub 
schodach.

Po przeprowadzonej akcji uczniowie zaangażowani 
w eksperyment uzupełniali ankietę i wymieniali się swoimi 
przemyśleniami na temat funkcjonowania osób niewidomych. 
Okazało się, że najtrudniejsze było schodzenie po schodach, hałas 
na korytarzach w czasie przerw, ławki w klasach. Niektórzy czuli się 
nieco bezradni i zdezorientowani, czuli dyskomfort, że musieli na 
kimś całkowicie polegać i im ufać. Kilku „niewidomych” potwierdziło, 
że było bardziej skupionych na tym, co działo się wokół, lepiej 
wyłapywało dźwięki otoczenia lub bardziej reagowało na dotyk 
innych. Z kolei otoczenie, koledzy w większości przypadków 
reagowali pozytywnie na „niewidzącego” lub nie reagowało wcale 
traktując tą sytuację dość naturalnie. Nie było też żadnych 
agresywnych zachowań jedynie niegroźne zaczepki.

Asystenci też mieli do odegrania swoją rolę. Wielu stwierdziło, 
że czuli się odpowiedzialni za drugą osobę a nawet chwilami 
zestresowani, że to od nich zależy życie kogoś innego. Wymagało 
też to od nich wiele cierpliwości i podawania bardziej precyzyjnych 
wskazówek związanych z poruszaniem się w przestrzeni szkolnej. 
Zauważali jednak bardzo pozytywne reakcje a niektórzy asystenci 
wręcz stwierdzili, że chcieli pomagać i cieszyli się z tego, że ktoś na 
nich może liczyć.
Można więc powiedzieć, że eksperyment udał się i pokazał uczniom 
rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. Takie doświadczenie 
na pewno uzmysłowi wszystkim, że niepełnosprawni, którzy są 
wśród nas, każdego dnia mierzą się z wieloma problemami, 
o których często „normalni” nie mają pojęcia. Zobaczyliśmy świat ich 
oczami.

Samorząd Uczniowski
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Uczniowie ZSP w Zawadzkiem 

odnieśli kolejny sukces

9 listopada 2016 roku odbyła się druga edycja konkursu „Co 
wiecie (o) powiecie?”. Konkurs adresowany jest do uczniów trzecich 
klas gimnazjum oraz do szkół ponadgimnazjalnych znajdujących 
się na terenie powiatu strzeleckiego, a organizowany jest przez 
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich pod 
patronatem Starosty Strzeleckiego. Jego celem jest poszerzanie 
wiedzy uczniów na temat historii powiatu, jego zabytków, 
zwyczajów rodzinnych i świątecznych, śląskich potraw, itp. 
W konkursie biorą udział trzyosobowe zespoły, ale w pierwszym 
jego etapie liczą się również wyniki indywidualne uczniów 
wchodzących w skład zespołu (każdy członek zespołu 
samodzielnie rozwiązuje test). W drugim etapie cały zespół 
rozwiązuje wspólnie wszystkie zadania. W tegorocznej edycji 
konkursu wzięło udział 8 zespołów z trzech szkół – z ZSO 
w Strzelcach Opolskich, CKZiU w Strzelcach Opolskich oraz ZSP 
w Zawadzkiem. Nasi uczniowie wypadli świetnie – indywidualnie 
Adam Trojok zajął drugie miejsce, a zespołowo drużyna w składzie: 
Kamila Orłowska, Adam Trojok i Szymon Kochanek również zajęła 
drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Beata Gratzke

OBOJĘTNOŚĆ JEST GORSZA NIŻ MRÓZ
Zima to bardzo trudny i niekorzystny czas dla osób samotnych, schorowanych, bezdomnych lub z różnych względów nieporadnych. Co roku 
w trakcie zimy z powodu wychłodzenia traci życie wiele osób. Nie bądźmy obojętni, nie wahajmy się zareagować, pomóc i być może uratować 
komuś życie lub zdrowie.Zazwyczaj nasza reakcja nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku. Wystarczy powiadomić odpowiednie służby 
i nie pozostać obojętnym.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem uprzejmie prosi o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, 
nieporadne lub będące pod wpływem alkoholu. W związku z ujemnymi temperaturami są one szczególnie narażone na ryzyko utraty zdrowia 
(odmrożenia) lub nawet życia. Osoby takie nie zawsze zgłaszają się po pomoc i nie zawsze uda się z taką pomocą do nich dotrzeć na czas. 
Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów w tym zakresie.

Telefony alarmowe i interwencyjne:
Numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997,  (77) 46 16 477, (77) 4621903
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem: (77) 46 22 095
e-mail: sekretariat@ops.zawadzkie.pl

Bal owoców i warzyw w Przedszkolu Publicznym w Kielczy
Jesień – czas zbiorów owoców i warzyw, pora na kompoty, 

marynaty i różne inne przetwory. Kolory mieszają  się ze sobą , 
ogarnia nas nostalgiczny nastrój i powoli szykujemy się na „srogą” 
zimę. Zaczyna brakować wesołych zabaw, jakie latem były na 
podwórku  i zastanawiamy się co możemy zrobić… Może bal?  Tak, 
to świetny pomysł a co za tym stoi – pyszna zabawa. Pewnie 
dziwicie się czemu „pyszna” , a jak może wyglądać bal owoców 
i warzyw? Opowiem wam. Jest chłodny poranek, 28 października, 
przedszkolaki  przychodzą do przedszkola, podekscytowane, 
ciekawe i jakoś tak inaczej ubrane… Ich wygląd kojarzy się 
z owocami i warzywami, a co niektórzy wywołują burczenie 
w brzuchu. Wchodzą do pierwszej sali, która zamieniła się w stragan 
z warzywami – jak w wierszu Jana Brzechwy. Bal czas zacząć, 
wszystkie dzieci  przedstawiają po kolei za co się przebrały, w tle 
słychać muzykę, co chwilę oklaski. Zaczynamy wspólne tańce, 
zabawy, przedszkolaki odgadują zadawane zagadki. Cisza, teraz 
siadamy grzecznie na dywanie – teatrzyk, główny bohater – 
pomidor. Moglibyście pomyśleć, że to już koniec, a to dopiero 
półmetek. Tanecznym krokiem przenosimy się do drugiej sali, 
owocowej. Tam czeka również mnóstwo atrakcji i niespodzianek. 
Bawimy się, słuchamy, wąchamy, smakujemy, śpiewamy i  często 
śmiejemy. Zbliża się południe, z kuchni dochodzą przyjemne 
zapachy -  obiad. Prosimy wszystkich uczestników balu o uwagę, 
ponieważ dwa tygodnie temu ogłosiliśmy konkurs plastyczny 
pt.”Jesienny pejzaż”, który został rozstrzygnięty. Dzieci siedzą lekko 
podenerwowane,  ale szczęśliwe, są zwycięzcy , dyplomy i nagrody. 

Teraz myjemy rączki i siadamy do obiadu. Smakuje, bo jesteśmy 
bardzo głodni, straciliśmy wiele energii. Jesteśmy zadowoleni, 
udało nam się stworzyć coś nowego, czego w naszym przedszkolu 
nie było, pomysł był trafny.Za rok spróbujemy znowu, bo warto 
wywoływać uśmiech i radość na twarzach dzieci.
Myślę, że teraz już zrozumieliście co miałam na myśli pisząc 
„pyszny”  bal.

Paula
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Kopcąc trwonisz pieniądze i trujesz!
Polskie powietrze jest najbardziej 

zanieczyszczone w Unii Europejskiej. 
Jesteśmy czarną plamą na unijnej mapie. 
E fek tem te j  sy tuac j i  są  t ys iące  
przedwczesnych śmierci i zwiększona 
liczba zachorowań na choroby płuc, serca 
i nowotwory. W Polsce z powodu 
zanieczyszczeń powietrza w ciągu roku 
przedwcześnie umiera 46 tysięcy osób. 
W s z e l k i e  b a d a n i a  w s k a z u j ą ,  
że na jw iększym dos ta rczyc ie lem 
zanieczyszczeń są właśnie kominy polskich 
domów. Udział źródeł odpowiedzialnych za 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego 
pyłu PM101 w skali kraju przedstawia
się następująco:
• 88,21% – indywidualne ogrzewanie 
budynków,
• 5,77% – ruch pojazdów (w tym intensywny 
ruch pojazdów w centrach miast),
• 2,98% – emisja wtórna zanieczyszczeń 
pyłowych z powierzchni odkrytych dróg 
i ulic,
• 1,84% – przemysł,
• 1,17% – napływ transgraniczny,
• 0,03% – źródła nieantropogeniczne.
Stężenia benzopirenu, silnie rakotwórczej 
substancji, to nawet 85 proc. w powietrzu 
pochodzi z kominów naszych pieców. 
W masie ponad 5 mln pieców i kotłów 
węglowych działających w Polsce to 
właśnie "kopciuchy" mają największy, 
wręcz zabójczy wpływ na poziom 
zanieczyszczenia powietrza. Ilość pyłów, 
k tó re  wydobywają  s ię  z  komina 
"kopciucha", szacuje się na minimum 400 
mg na m sześc. To dane dla nowego pieca, 
do którego został wrzucony przyzwoity 
węgiel. Jeśli piec ma za sobą 15, 20 lat, 
a palący dorzuci do niego najgorsze 
możliwe paliwo, muł węglowy - odpad 
z produkcji węgla - to stężenia pyłów 

p r z e k r a c z a j ą  6 0 0  m g .  C o  r o k u  
wprowadzamy na rynek nawet 140 tys. 
takich urządzeń. - To technologicznie XIX w. 
Kilka takich pieców szkodzi środowisku 
bardziej niż wielki zakład przemysłowy .
Od około dwudziestu lat trwa bohaterska 
walka z niską emisją, której głównym 
orężem są dotacje na nowoczesne, drogie 
kotły węglowe lub inne jeszcze droższe 
źródła ciepła. Mimo przelewanych na ten 
cel milionów, jeśli nie miliardów, efekt 
w skali kraju jest słabo odczuwalny, bo za te 
sumy można wymienić zbyt mało kotłów 
w stosunku do potrzeb ,a problem niskiej 
emisji zostanie zlikwidowany nie za 10 lat, 
ale tak realistycznie to za 20 lat. Stare kotły  
bynajmniej nie wymierają - stale stanowią 
ok. 3/4 sprzedaży nowych urządzeń! Czy 
nie jest kuriozalną sytuacją, w której tak 
bardzo walczy się w tym kraju z niską 
emisją i smogiem wymyślając bezdymne 
paliwa z węgla w cenie gazu ziemnego, 
sięgając nawet po ostateczne rozwiązania 
jak zakaz w Krakowie, a jednocześnie 
pomija się najprostsze i najtańsze metody, 
które mogłyby choć po części poprawić 
sytuację. Być może tak jest właśnie dlatego, 
że są one zbyt proste i tanie, wręcz 
bezkosztowe,  co najważniejsze skutecznie  
.
Jak poprawić jakość powietrza teraz a nie 
za ćwierć wieku? Możliwości jest wiele. 
Począwszy od  tych, które pociągają 
za sobą niemałe koszty, po sposoby 
najprostsze - bezkosztowe  i właśnie te są 
prozaicznie   najskuteczniejsze . Inwestycji 
niewątpliwie wymaga :
 - wymiana pieca na nowoczesny  spalający 
bezdymnie paliwa stałe (węgiel, biomasy),
- wymiana pieca na paliwa alternatywne - 
gaz  olej opałowy.
- stosowanie środków chemicznych -  

katalizatory spalania. To również kosztuje,  
ale w stosunku do wymiany pieca koszt jest 
znikomy, a skuteczność  nie mniejsza niż 
przy zmianie paleni „od góry”. Stosowania 
tych środków doradzam osobom które nie 
chcą, nie mogą, nie stać na zmianę palenia 
w starych piecach / kopciuchach. Czego 
można oczekiwać po zastosowaniu takiego 
dodatku? O ile zostanie użyty prawidłowo, 
powinien poskutkować zmniejszeniem 
dymienia, większym wydzielaniem ciepła 
(p rzez  dok ładn ie jsze  dopa lan ie) ,  
zmniejszeniem osadzania sadzy. Przy 
długotrwałym stosowaniu zacznie też 
znikać nagromadzona w kotle sadza, ale 
nie licz, że taki proszek usunie ci ją do 
czysta. Wszystkie te dodatki przede 
wszystkim zapobiegają produkcji sadzy, 
więc nie zwalniają one z obowiązku 
mechanicznego czyszczenia kot ła 
i komina. Nie oczekuj, że zawalony sadzą 
komin nagle sam się odetka po wsypaniu 
nawet wiaderka magicznego proszku. 
Te dodatki nie wypalają sadzy, co najwyżej 
os łab ia ją  nagromadzoną warstwę 
ułatwiając jej mechaniczne usunięcie. 
Kiepskie paliwo nadal będzie kiepskie po 
dosypaniu dodatku. Tani, podły węgiel nie 
zyska na kaloryczności. Mokre drewno nie 
zrobi się suche. Nie licz, że dodatek do 
pal iwa zwolni cię z konieczności 
umiejętnego sterowania kotłem. Jeśli 
zadusisz kocioł odcinając mu dopływ 
powietrza albo będziesz palić w kotle 
górnego spalania w brudny sposób, czyli 
tradycyjnie od dołu, to nie licz na cudowną 
poprawę sytuacji. Dodatek do opału będzie 
tylko kwiatkiem do kożucha.
Naucz się prawidłowo palić w piecu, potem 
naucz się kiedy i jak długo palić, by było 
ciepło, lecz nie za ciepło. To są prawidłowe 
rozwiązania problemów z ogrzewaniem. 
Sypanie proszku do węgla może tylko 
polepszyć ci na chwilę samopoczucie, ale 
trwałą poprawę sytuacji może zapewnić 
tylko prawidłowe użytkowanie pieca. 
Wymiana pieca będzie kosztować i trochę 
potrwa. Zastosować środki chemiczne  
oraz odwrócić proces palenia możemy od 
dziś. Wybór należy do palacza.

Opracował z wykorzystaniem materiałów 
www.czysteogrzewanie.pl
W. Kuliński
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V Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie
5 listopada 2016r (w sobotę) po raz piąty 

odbył się  Rajd Rowerowy Szlakiem 
Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie. 
Organizatorami byli Koło Towarzystwa 
Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” 
w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. 
Trasa V Rajdu Szlakiem Leśniczówek 
Nadleśnictwa prowadziła do Leśniczówki 
„Krupski Młyn”.Rajd miał na celu: rozwijanie 
i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz 
szerzenia wiedzy o lesie, poznanie historii 
i dziejów współczesnych Leśniczówki 
w Krupskim Młynie, promowanie polskich 
lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa, 
rozwijanie turystyki leśnej i popularyzacja 
turystyki rowerowej, odkrywanie walorów 
jesieni w lasach Doliny Małej Panwi.
W rajdzie uczestniczyło ponad 50 osób: 
członkowie TPL, członkowie PTTK,  
pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy 
turystyki leśnej i rowerowej, dzieci 
i młodzież z PSP Zawadzkiem, ZSG 
w Kielczy, ZSS w Zawadzkiem. 
Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników 
przy Centrum Informacji Turystycznej 
w Zawadzkiem. Powitania i prezentacji 
p r o g r a m u  r a j d u  d o k o n a l i  M a r i a  
Andrzejewska – Prezes Koła TPL oraz 
Agnieszka Jamrozik - przedstawiciel 

Nadleśnictwie Zawadzkie, natomiast 
przebieg trasy przedstawił Edward Dziedzic 
członek Zarządu TPL. Trasa Zawadzkie – 
Krupski Młyn wiodła wzdłuż szlaków 
turystycznych rowerowych (szlakiem 
czarnym i zielonym) przez Żędowice 
i Kielczę do Leśniczówki w Krupskim 
Młynie. Długość trasy w obie strony to ok. 
25 km. Nad bezpieczeństwem podczas 
jazdy czuwali panowie z OZ/PTTK. W tym 
dniu dopisała piękna słoneczna pogoda. 
Uczestnicy rajdu na trasie przejazdu 
podziwiali piękno lasów w jesiennych 

barwach. Na mecie przy leśniczówce 
„Krupski Młyn” rajdowiczów powitał leśniczy 
Zbigniew Suma, który wspólnie z Agnieszką 
Jamrozik zaprezentowali leśnictwo i historię 
leśniczówki. Uczestnicy podziwiali pięknie 
urządzony teren przy leśniczówce, 
skorzys ta l i  także  z  poczęs tunku 
turystycznego. Kolejne rajdy szlakiem 
leśniczówek pozwalają bliżej poznać teren 
nadleśnictwa, a jednocześnie promują 
Nadleśnictwo Zawadzkie.

Maria Andrzejewska
TPL Zawadzkie

Warsztaty decoupage 
W listopadzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem 

odbyły się warsztaty decoupage dla uczniów i rodziców. Była 
to trochę inna forma spędzania czasu z pedagogiem – na pewno nie 
była to pogadanka ani lekcja o wychowaniu. Ale jakże zbliżała 
rodziców, uczniów i nauczyciela … (W zeszłym roku szkolnym 
w takich warsztaty wzięli udział nauczyciele naszej szkoły). 
Decoupage to technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na 
praktycznie każdą powierzchnię (drewno, metal, szkło, tkanina, 
plastik, ceramika) wzoru wyciętego czy wyrwanego z papieru lub 
serwetki papierowej. Warsztaty odbyły się pod hasłem „ Kolorowe 
święta”. Mimo, że do świąt jeszcze jest trochę czasu, my 
postanowiliśmy już zacząć się do nich przygotowywać. Zwłaszcza, 

że sztuka zdobienia decoupage nie jest taka łatwa. Uczniowie i ich 
rodzice poradzili sobie jednak znakomicie. Do domu zanieśli pięknie 
wykonane prace. Część prac pozostała na wystawie w szkole, by 
zachęcić innych do tego typu zajęć. Ciekawostką jest, że warsztaty 
bardzo spodobały się… chłopakom. Im gratuluję, bo mają się czym 
pochwalić – ich prace są naprawdę ładne. W gronie znajomych 
uczniów, rodziców miło spędziliśmy czas. Już umówiliśmy się 
na kolejne warsztaty. Miło jest słyszeć, jak uczniowie chwalą się, 
że „wciągnęło ich” i w domu również wykonują ozdoby tą techniką. 

Organizator i prowadząca zajęcia Barbara Michael-Konarska
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Złote Gody – Spotkanie Jubilatów
W dniu 23 listopada 2016 r. w restauracji „Lido” w  Zawadzkiem 

odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji ZŁOTYCH 
I DIAMENTOWYCH GODÓW, na które zaproszono 17 par 
małżeńskich. Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Ożywają 
wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swoistym 
blaskiem. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości, to wzór 
i piękny przykład dla młodych ludzi wstępujących w związki 
małżeńskie. Jubileusz 50 lecia świętowało w tym dniu 11 par: 
z Zawadzkiego 9 par –Państwo: Wiesława i Alojzy WYRWICH, Anna 
i Ryszard HUREK, Helena i Józef PLOCH, Ewa i Ryszard LIS, 
Gertruda i Horst WIESZOŁEK, Marianna i Marcin NOWAK, Barbara 
i Werner SOJKA, Edeltrauda i Jerzy  SPAŁEK, Maria i Leon KURDA, 
z Żędowic 1 para - Państwo:  Stefania i Paweł PAŁEK, z  Kielczy 1 
para-  Państwo: Waltrauda i Jan ZEMELA. Jubileusz 60 lecia  
świętowało zaś 6 par   z  Zawadzkiego - Państwo: Klara i Leon 
DUDA, Hildegarda i Ryszard RESPONDEK, Gertruda i Ernest 
STEFAN, Maria i Jan LAJSZWIC, Klaudia i Franciszek 
PIETRUCHA, Elżbieta i Piotr PALUCH. Małżonkowie złożyli sobie 

wzajemnie słowa podziękowania za miłość, przywiązanie i opiekę. 
W dowód  społecznego  uznania dla  trwałości  małżeństwa 
i rodziny  oraz  za  trud  pracy  i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin 
założonych przed pół wiekiem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczył jubilatów Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Uroczystego aktu dekoracji dokonał Burmistrz Mariusz Stachowski 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek. Wszystkim 
parom małżeńskim zostały wręczone listy gratulacyjne, nagrody 
i kwiaty. Tradycyjnie wzniesiono toast lampką szampana i wykonano 
pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, 
urozmaicone występem artystycznym w wykonaniu uczniów 
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach. Małżonkowie 
z Zawadzkiego, którzy nie mogli być obecni na uroczystości, 
zaprosili do siebie burmistrza i kierownika USC. Wszystkim 
jubilatom pozazdrościć można energii i chęci do działania. Uczmy 
się od starszych i doświadczonych, aby w przyszłości doczekać 
takich rocznic w szczęśliwym związku małżeńskim.

Edeltrauda i Jerzy Spałek Maria i Leon Kurda Wiesława i Alojzy Wyrwich

Ewa i Ryszard Lis Elżbieta i Piotr Paluch Stefania i Paweł Pałek Barbara i Werner Sojka

Anna i Ryszard Hurek Klara i Leon Duda Marianna i Marcin Nowak
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Dziękujemy firmie Zakład Fotograficzny Foto - Studio Karolina Polaczek 
za udostępnienie zdjęć.

Helena i Józef Ploch Gertruda i Ernest Stefan

Hildegarda i Ryszard Respondek Gertruda i Horst Wieszołek

Waltrauda i Jan Zemela

Maria i Jan Lajszwic

Dnia 24.11.br.  w Zawadzkiem 
rozpoczęła się Liga Halowa Orland.  
Jest to druga edycja ligi, która jest 
kontynuacją halowych zmagań sprzed 
lat, zwanych Ligą Szóstek. Osiem ekip 
rywalizuje między sobą w każdy 
poniedziałek i czwartek w godzinach 
20:00 (pierwszy mecz) oraz 21:00 

(drugi mecz). O ile czwartek zachowany będzie aż do końca 
tegorocznej edycji popularnych „Piątek”, o tyle z poniedziałkami 
pożegnamy się z końcem bieżącego roku. Ciekawostką jest to, że 
w tym roku w Lidze wystartowały drużyny nie tylko z Gminy 
Zawadzkie, ale także ekipy przyjezdne. Są to trzy drużyny, które – co 
ciekawe – znalazły się w tej samej grupie (A). Są to Bezimienni 
Świbie, SWO Polska (drużyna ze Strzelec Opolskich) oraz WOSM 
Prószków. Ich  grupę uzupełnia ekipa „Ludzie Sztosy”. W drugiej 
grupie (B) znaleźli się obrońcy tytułu – drużyna Oldboys Zawadzkie, 
a poza nimi do grupy tej trafiły zespoły: Sparta, Kapica oraz 
Punishers. Pomimo podziału na grupy, drużyny rywalizują między 
sobą w formie „każdy z każdym”, z tym że za zwycięstwo z drużyną 
zwłasnej grupy nagradzane jest trzema punktami, zaś z przeciwnej 
– dwoma. Zmagania rundy zasadniczej potrwają do 26. stycznia, 
zaś już tydzień później, tj. 2. Lutego Liga wejdzie w fazę pucharową. 
Zwycięzcy swoich grup rywalizować będą z wiceliderami grupy 
przeciwnej (1A-2B, 1B-A2), a drużyny z trzecich i czwartych miejsc 
tydzień później rozegrają mecze o kolejno piąte (3A-3B)  i siódme 
miejsce (4A-4B).  16. Lutego  rozegrane zostaną dwa ostatnie 
spotkania Ligi Orland. Pierwszym meczem będzie spotkanie 
o trzecie miejsce pomiędzy poległymi w półfinałach, zaś 
całą rywalizację zakończy – jak się łatwo domyślić – mecz finałowy 
pomiędzy triumfatorami półfinałów. Po meczu finałowym zostaną 
nagrodzeni najlepsi zawodnicy i król strzelców, co będzie ostatnim 
aspektem Ligi Halowej Orland. foto Natalia Kucharczyk

Ruszyła Liga Halowa Orland
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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.

Plac zabaw w Kielczy
Wygląda na to, że plac zabaw w Kielczy 
jednak powstanie. Jak pisze radna Mańka-
Kulik: radni otrzymali projekt budżetu na 
rok 2017, z którego wynika, że na budowę 
p lacu  zabaw w  K ie l czy  zos ta ło  
przewidziane 50 000 zł (dział 630, rozdział 
63095). Cieszy mnie to, że Burmistrz 
układając z Panią Skarbnik projekt budżetu 
na rok 2017 uwzględni ł  wniosek 
m i e s z k a ń c ó w,  z a  c o  w  i m i e n i u  
mieszkańców Kielczy, ale i swoim bardzo 
dziękuję. Wierzę w to, że również Radni RM 
ten wydatek zaakceptują i przegłosują. 
Prośba przedstawiona w lipcu na naszym 
forum przez Krzysztofa_102 zostanie więc 
chyba spełniona.

Centrum przesiadkowe
Cube'a zainteresowała sprawa głosowania 
projektu Centrum Przesiadkowego. Zadał 
pytanie: Czy można gdzie uzyskać 
informacje kto głosował za utrzymaniem 
projektu centrum przesiadkowego, a kto był 
przeciw? Myślę, że dla wyborców byłaby to 
ważna informacja. Uważam, że pomysł 
stworzenia takiego centrum jest godny 
Monty Pythona (to najdelikatniejsze 
stwierdzenie jakie przychodzi mi do głowy). 
Szkoda, że radny Kaczka nie wypowiada 
się też na forum, ale cieszę się, że są 
jeszcze jasno myś lący ludz ie  w 
radzie.Wywołany do tablicy radny Kaczka 
udzielił odpowiedzi: Z tego co pamiętam 
przeciw było 4 radnych z 14 ( jedna radna 
nieobecna U. Piekacz ). Na pewno przeciw 
byli: B. Mańka - Kulik, J. Szulc M. Kaczka. 
Czwartej osoby nie pamiętam chyba J. 
Czanguleit jeszcze to sprawdzę. Sprawy 
mieszkańców staram się załatwiać przez 
skrzynkę e-mail. Jeżeli ktoś ma do mnie 
jakieś pytania to zapraszam.

Śmieci przy boisku w Kielczy
Mieszkańcy bacznie obserwują, co się 
wokół nich dzieje, co dzieje się w obejściu, 
gminie. Ciapaty zauważył, że przy boisku w 
Kielczy wywożone są śmieci i w związku z 
tym zabrał głos na forum: Chciałbym się 
zapytać kto pozwala na tereny przylegające 
do boiska w Kielczy wywozić śmieci? 
Rozumiem, że początkowo woziło się tam 
gruz, ale od czasu, gdy zaczęto wozić na 
teren, który nie przylega bezpośrednio do 
drogi, urządzono sobie tam wysypisko 
śmieci. Co można tam znaleźć? Stare 
opony, papy w raz z resztkami dachu, stare 
materace, butelki pet, rury pvc, worki 
foliowe, do których strach zaglądać, deski, 
s t y r o p i a n ,  d ę t k i  i  w i e l e  i n n y c h  
"pożytecznych" dla naszego środowiska 
rzeczy. I dlatego nasuwa mi się pytanie, kto 
na to wszystko pozwala? Proszę o 
interwencję w tej sprawie, Panią radną 
(Mańkę-Kulik). Ps. Czy ktoś z tych lekko 
myślnych zastanawiał się kiedyś, co będzie 
jeśli jakiś organ ds. ochrony środowiska 
wyda decyzje o posprzątaniu tego co tam 
zostało nawiezione? Obawiam się, że nie. 
Myślę, że w takiej sytuacji nie starczyłyby 
nam 2 roczne budżety naszej gminy. Proszę 
interweniować, tym razem sprawa nie może 
zostać zamieciona pod dywan. Radna 
Mańka_Kulik ponownie zainteresowała się 
zgłoszoną sprawą i po przyjrzeniu się jej 
napisała:
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Na obrzeżach boiska faktycznie można 
znaleźć różne ciekawe rzeczy, ale na 
szczęście nie jest tak źle jak myślałam. 
Teren, na którym znajduje się w tej chwili 
gruz, należy do osoby prywatnej. Na komisji 
byli obecni wszyscy radni, ale niestety nie 
było Burmistrza, dlatego nie wiem, jakie jest 
j ego  s tanow isko  w  te j  sp raw ie .  
Zastanawialiśmy się jak przeciwdziałać 
wysypywaniu śmieci. Zaproponowałam 
pewne działanie do rozważenia, ale nie 
wiem, czy zostanie przyjęte. W przypadku 
zauważenia wysypywania odpadów sołtys 
zwraca się do mieszkańców z prośbą, aby 
do niego dzwonić. Będę rozmawiała 
jeszcze z gospodarzem boiska na temat 
zwiększenia czujności oraz informowaniu o 
wszystkich nietypowych sytuacjach. Temat 
z pewnością będzie jeszcze poruszany. 
Mam nadzieję, że sytuację uda się jakoś 
opanować.

Nie świeci lampa
Smerfetka w swoistym stylu (pisowania 
oryginalna) alarmuje: Witam dlaczego nie 
działa i nie świeci lampa na ul 1 Maja i to 
j e s z c z e  n a  s k r z y ż o w a n i u  z  u l  
świerczewskiego a nikt tego nie naprawia. 
Ktoś z urzędu (prawdopodobnie), 
p o d p i s u j ą c y  s i ę  R e m o n t y - B B  
odpowiedział: W dniu 31.10.2016 r. 
przedmiotowa awaria została zgłoszona do 
Tauron Dystyrbucja S.A. celem jej 
usunięcia. Wykonawca ma 10 dni od daty 
przyjęcia zgłoszenia na usunięcie awarii. 
Do dziś lampa powinna być już naprawiona. 
Dajcie znać na forum, czy rzeczywiście tak 
jest.

Znak na środku ścieżki rowerowej
Szanowny Panie Burmistrzu… Na 
skrzyżowaniu ul. Krótkiej/Opolskiej 
znajduje się znak inf. z nazwą "ul. Krótka". 
Nic dziwnego nie byłoby z tym znakiem 
poza faktem, że stoi on dokładnie na środku 
ścieżki rowerowej... Czy dałoby się ten znak 
przesunąć w takie miejsce, aby ten znak 
spełniał swoją rolę informacyjną a 
jednocześnie nie zagrażał bezpieczeństwu 
rowerzystom/pieszym? Najlepszą formą 
odpowiedzi będzie widoczna zmiana w 
o p i s a n y m  m i e j s c u  i  p o p r a w a  

bezpieczeństwa w ruchu drogowym…  - to 
w miarę świeże pytanie 62Norbiego

Mostek do rozebrania?
Przeszło miesiąc temu Burmistrz ogłosił 
ankietę w sprawie mostka-nie mostka na 
Koronczoku. Czas na oddanie ankiet minął 
17 października. Minął miesiąc czasu, a nikt 
nigdzie nie ogłosił wyników ankiety. Jakie są 
wyniki ankiety dotyczące mostka na 
Koronczoku?, to pytanie Smoka, Też 
jestem bardzo ciekawy wyników tej ankiety, 
prosiłbym o ich publikację na łamach 
http://www.zawadzkie.pl i na forum… Z 
poważaniem.62Norbi. Jako pierwszy o 
ankiecie napisał Strzelec Opolski, a na 
naszym forum informacja pojawiła się 
dop iero 16 l is topada:  W wyniku 
przeprowadzonego badania ankietowego 
skierowanego do mieszkańców osiedla 
Powstańców Śląskich, złożonych zostało 
256 ankiet. Mieszkańcy w większości 
popierają koncepcję nr 3 polegającą na 
usunięciu istniejących barierek i likwidacji 
ciągu pieszo – rowerowego, wykonaniu 
drogi będącej łącznikiem ulicy Stawowej i 
os i ed la  Pows tańców Ś ląsk i ch  z  
możliwością dojazdu jedynie do bloków nr 
17 i 19 i uniemożliwieniem przejazdu tą 
drogą do pozostałych bloków poprzez 
zamknięcie drogi na wysokości 17-tki 
(barierka, klomby, itp). Mieszkańcy 
zaznaczyli, aby przy tej koncepcji 
zachować ruch pieszo – rowerowy. Wnioski 
dla przyszłych działań będą wynikały z 
opracowania w przyszłym roku koncepcji 
zmiany organizacji ruchu oraz ze spotkania 
z mieszkańcami osiedla. W skrócie można 
powiedzieć, że mieszkańcy opowiedzieli 
się za zlikwidowaniem tego mostka i 
wykonaniem drogi dojazdowej do bloków 
19 i 17 od strony Netto z jednoczesnym 
zamknięciem przejazdu w stronę 11-ki. 
Pozostaje teraz trzymać kciuki za władze 
miejskie, by wolę mieszkańców wykonały.

Śmieci w kanale
Witamy na forum nowego uczestnika. Jest 
nim Adaś, którego niepokoją śmieci w 
kanale hutniczym: Szanowny Panie 
Burmistrzu. Jadąc dziś na rowerze 
deptakiem, wzdłuż kanału hutniczego 

zauważyłem kilka, charakterystycznych, 
żółtych worków, które służą do segregacji 
śmieci. Worki (wraz z zawartością) leżą 
prawie w kanale, na wysokości placu 
targowiska i na pewno nie jest to ich 
miejsce. Podejrzewam, że zepchnął je tam 
wiatr lub jakiś śmieszek. Czy mogę liczyć na 
to że ktoś to posprząta? Czy w przyszłości 
firma zajmująca się wywożeniem odpadów 
segregowanych mogłaby zwracać na to 
uwagę, żeby śmieci nie walały się wszędzie 
dookoła?

Za mało Burmistrza na forum
Co jakiś czas na forum przejawia się wątek 
aktywności burmistrza na forum, który 
obiecywał swą obecność i nawet uruchomił 
specjalną zakładkę: Pytania do Burmistrza. 
Internauci twierdzą, że Burmistrz zbyt mało 
s ię  na forum udz ie la ,  zwleka z  
odpowiedziami, a często jego odpowiedzi 
są zdawkowe. Ostatni zarzut np. ze strony 
Kugoga Witam Pana, na niektóre 
odpowiedzi czekamy już 1,5 miesiąca - a 
obiecywał Pan poprawę (?) Pozdrawiam 
jest tego potwierdzeniem. Z drugiej strony 
trzeba też zauważyć mniejszą ostatnio 
aktywność samych forumowiczów, a to oni 
właśnie inspirują nowe tematy. Cieszy, że 
mamy w gminie radnych, którzy nie 
uciekają od problemów zgłaszanych przez 
mieszkańców i aktywnie starają się 
pomagać w ich rozwiązaniu (jak chociażby 
radna Mańka-Kulik i Kaczka) i cieszy, że 
niektóre sprawy daje się załatwić niemal od 
ręki poprzez zwykłe ich opisanie na forum 
(np. nie działająca lampa). Wygląda na to, 
że forum jest przeglądane przez 
p racown ików u rzędu ,  k tó rzy  n ie  
wymawiając się, że „nie było zgłoszenia”, 
sami podejmują interwencje.

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.

Nowy samochód
Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy posiada nowy samochód 

bojowy VOLVO. Nowy wóz strażacki zastąpi wysłużonego Robura 
z 1971 r. Samochód został zakupiony za blisko 740 tys. złotych 
dzięki dotacjom z Gminy Zawadzkie, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego oraz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Walne Zgromadzenie  TPL 
„Dolina Małej Panwi”

W Nadleśnictwie Zawadzkie 17.11.2016 r. odbyło się Walne 
Zgromadzenie  Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” , 
na którym zaprezentowano podsumowanie działań koła za rok 
2015/16, wręczono podziękowania osobom zaangażowanym 
w organizację IV Crossu „W Pogoni za Bobrem”, złożono gratulacje 
Mirosławie Kądziołka i grupie uczniów z PG Kolonowskie, którzy 
otrzymali wyróżnienie w Konkursie ogólnopolskim „Nasze 
Nadleśnictwo”organizowanym przez Zarząd Główny TPL 
w Warszawie, przedstawiono harmonogram pracy na rok 
2016/17,plan obchodów 10-lecia koła. W spotkaniu licznie 
uczestniczyli członkowie TPL, w tym Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna, Wicestarosta Janusz Żyłka, Nadleśniczy Grzegorz 
Furmański, Radny Województwa Opolskiego Zdzisław Siewiera, 
Przewodniczący RM w Zawadzkiem Stanisław Kiełek, dyrektorzy 
placówek oświatowych. 

Maria Andrzejewska
TPL Zawadzkie
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NIDAN- spotkanie z instruktorem klubu sportowego
W Publicznym Przedszkolu Nr 2 

z oddziałem Integracyjnym odbyło się 
niesamowite spotkanie z instruktorem klubu 
sportowego „Nidan”. Zbigniew Sworeń, 
prezes i trener KK Nidan w Zawadzkiem 
podzielił się z dziećmi wiedzą na temat 
sportu, który uprawia z wielką pasją 
od wielu lat. Zwrócił uwagę na to, że karate 
w dzisiejszych czasach zarówno w Japonii, 
jak i w wielu innych krajach zdobywa wielką 
popularność jako sport wyczynowy, który 
przy tym kładzie nacisk na dyscyplinę 
duchową w tym samym stopniu co na 
odwagę i zaprawę fizyczną. Mówił, 
że karate jest szkołą charakteru: głęboki 
ukłon rozpoczynający i kończący ćwiczenia 
jest symbolem szacunku dla drugiego 
człowieka. Osoby uprawiające sztuki walki, 
uczą się od początku grzeczności 
i kształtują swoją osobowość. Dzieci 
uczestniczące w spotkaniu z trenerem 
poznały  kilka  podstawowych elementów  
karate tradycyjnego: słownictwo, zarys 
historii, kilka bloków oraz technik. Dzieci 
uważnie słuchały i starały się dokładnie 
wykonywać proponowane przez trenera 
ćwiczenia karate. Trener szczególny nacisk 
położył  na uświadomienie przedszkolakom 
reguł i zasad panujących w walkach 

wschodu, służących przede wszystkim do 
samoobrony. Zwrócił uwagę na to, 
że zajęcia karate oprócz aspektu 
s p o r t o w e g o ,  u c z ą  d z i e c i  z a s a d  
bezpieczeństwa, higieny, współpracy, troski 

o innych i zdrowej dyscypliny. Zajęcia są też 
nieocenione jako profilaktyka wad postawy i 
innych nieprawidłowości w układzie 
ruchowym.  

Rajd „Andrzejki 2016”
Andrzejki, to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 

listopada w wigilię świętego Andrzeja,  także  ostatnia okazja do 
zabawy przed rozpoczynającym się okresem Adwentu. 
Turyści z  Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej” 
w Zawadzkiem od wielu latorganizują z tej okazji swój Rajd 
Andrzejkowy. Tegoroczna impreza odbyła się  19 listopada. 
Zaplanowano wiele ciekawych tras dla grup pieszych  i rowerowych, 
które miały przebiegać ze Strzelec Opolskich, Kolonowskiego, 
Kielczy i Żędowic oraz dla mieszkańców Zawadzkiego leśnymi 
ścieżkami wokół miasta. Jednak deszczowa pogoda, a padało 
dosyć rzęsiście cały dzień, rajdowe plany mocno zweryfikowała. Na 
10. kilometrową trasę, mimo złej pogody, wyruszyła tylko jedna 
kilkunastoosobowa grupa piesza z Zawadzkiego. Na mecie w 
„Karczmie Stodoła” w Zawadzkiem, znanym tylko sobie sposobem, 
pojawili się jednak    wszyscy pozostali uczestnicy rajdu (ponad 60 
osób). Oficjalnego powitania uczestników dokonał prezes OZ/PTTK 
Alfred Feliks. Kolejnym punktem programu była prezentacja 
zamierzeń na rok 2017 i prelekcja Edwarda Dziedzica na temat 

„Historii Śląska” (prawdziwy hit, jak się okazało – za co Edwardowi 
bardzo dziękujemy). 
Po części oficjalnej przyszła kolej na tradycyjny turystyczny posiłek. 
Gospodarze „Karczmy Stodoła” wywiązali się z organizacji 
poczęstunku znakomicie – serwowane pieczone kiełbaski 
z dodatkami były znakomite, a podane do degustacji, z własnej 
inicjatywy właścicieli lokalu,  galaretki także były bardzo smaczne.
Imprezę zakończyły podziękowania za przyjęcie i ugoszczenie 
grupy gospodarzom „Karczmy Stodoła” oraz Cecylii Cieślik 
i Marzenie Kusz z CIT w Zawadzkiem za współorganizację 
przedsięwzięcia. Upominek, w postaci książki o śląskich zamkach 
i pałacach, otrzymał za prelekcję  Edward Dziedzic. Za szczególne 
zaangażowanie w organizacji części gospodarczej rajdu 
dziękujemy Renacie i Jerzemu Czechom. Pochwała należy się 
także Staszkowi Kiełekowi – bo tylko pod  jego kierownictwem  
grupa piesza przeszła wytyczoną trasę. 

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem
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Wieści ze szkoły w Żędowicach
Nominacja do tytułu „Superdyrektor szkoły”

Konkurs „ Superdyrektor szkoły” organizowany jest corocznie 
przezWolters Kluwer. Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie 
szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektora lidera, którzy 
szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączy 
w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, 
wychowawców i nauczycieli.
Super Dyrektor to osoba, która buduje szkołę, jako uczącą się 
społeczność posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy 
pracy oraz tworzącą przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji 
i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów. To lider, który 
tworzy placówkę otwartą na środowisko, dbającą o relacje 
z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem. Miło nam 
poinformować, że do tegorocznej edycji Rada Pedagogiczna 
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego  Żędowicach zgłosiła 
Dyrektor szkoły Panią Małgorzatę Kozioł. Nominacja ta jest 
wyrazem naszego uznania dla pracy Pani Dyrektor – jej pasji, 
zaangażowania i kreatywności w pełnieniu obowiązków.
Serdecznie gratulujemy. 

Rada Pedagogiczna
ZSG w Żędowicach

Dzień Zdrowego Śniadania 

Dnia 8 listopada w ZSG w Żędowicach świętowaliśmy Dzień 
Zdrowego Śniadania. Dzień ten  przypomniał wszystkim uczniom 
i ich rodzicom jak ważne jest dostarczenie wszystkich niezbędnych 
składników młodemu organizmowi już na początek dnia. Właściwe 
śniadanie to warunek, aby dziecko miało energię i siłę 
do codziennych wyzwań i nauki. 
Śniadanie jest niezwykle ważnym, jednak często niedocenianym 
posiłkiem. Dzięki niemu mamy energię na początek dnia, mamy 
ochotę wyjść z domu i sprostać czekającym wyzwaniom. Ponadto 
badania dowodzą, że osoby, które nie zapominają o porannym 
posiłku mniej jedzą popołudniami, rzadziej też ulegają pokusom 
kalorycznych przekąsek.

Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, klasy czwartej i szóstej szkoły 
podstawowej przygotowali plakaty i wystawę na szkolnym 
korytarzu. Od samego rana odbyły się w klasach pogadanki 
o zdrowym odżywianiu i wartości śniadań dla naszego organizmu. 
Po części teoretycznej uczniowie starsi  przygotowywali wspólne 
śniadanie w klasach i pochwalili się wiedzą zdobytą na zajęciach, 
ale też umiejętnością skomponowania zdrowych śniadań. 
W przygotowanie śniadania dla najmłodszych dzieci, włączyły się 
mamy. Klasa III gimnazjum zorganizowała konkurs kulinarny 
wzorowany na telewizyjnym konkursie Master Chef. Wszystkie 
przygotowane przez uczniów potrawy zawierały wyłącznie zdrowe 
składniki, miały doskonały smak i bardzo ciekawe nazwy. 
Członkowie jury mieli nie lada problem, by wyłonić zwycięzcę – 
wszystkie przygotowane potrawy były wyśmienite. 
Z pewnością ten dzień na długo zapadnie w pamięci całej szkolnej 
społeczności, a wiedzę o śniadaniach, które dają moc będą 
wykorzystywały dzieci w swym dorosłym życiu. Dzień „Śniadanie 
daje moc” obchodzony jest w Polsce już od sześciu lat. Celem 
programu jest zwiększanie świadomości zdrowego odżywiania i roli 
śniadania w diecie dziecka, a także przyczynianie się do obniżania 
poziomu niedożywienia dzieci w naszym kraju - poprzez edukację 
oraz promocję prawidłowego żywienia. ZSG w Żędowicach bardzo 
dba o zdrowe nawyki odżywiania uczniów. W szkole, co jakiś czas 
organizowane są akcje podobne do tej śniadaniowej. W ubiegłym 
roku szkolnym wszyscy uczniowie brali udział w Wiosennym 
Tygodniu Promocji Zdrowia. Szkoła promuje także aktywność 
ruchową u najmłodszych. 
Podziękowanie
W imieniu uczniów klasy I Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego 
w Żędowicach składam serdeczne podziękowanie p. Urszuli 
Barbarze Kokot – rehabilitantce, mieszkance Żędowic, za okazaną 
życzliwość i nieodpłatne przekazanie zabawek oraz 
przeprowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji. Dzięki przyjaznej 
dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów 
i zamierzeń.

Wychowawczyni kl. I- Bożena Michalik

Święto Niepodległości
„Urodziny Polski” – pod takim hasłem przebiegały tegoroczne 

obchody Dnia Niepodległości w naszej szkole. Były balony, 
życzenia, tort, no i prezenty dla Dostojnej Solenizantki:  uczniowie 
klas I – III przynieśli Kasztanki Marszałka Piłsudskiego zrobione 
z kasztanów, uczniowie klas IV – VI wykonali wąsy Marszałka 
Piłsudskiego, a gimnazjaliści – napisali piękne wiersze o Polsce. 
W dawne czasy przenieśli nas - praprababcia Marynia 
i prapradziadek Teofil. Na koniec wszyscy uczestnicy urodzinowej 
uroczystości zostali uwiecznieni na wspólnej „rodzinnej” fotografii. 
Nie zabrakło też słodkiego urodzinowego poczęstunku.
Apel przygotowali uczniowie klasy V wraz z wychowawcą Anitą 
Stachowską, akompaniowała Sybilla Czech.
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Wieści z Kielczy
Niepodległa! 

olakiem ciężko być.
dwagę trzeba mieć.
oterii losu stawić czoło.
iłę i hart ducha zachować.
ochać. Walczyć. Być uczciwym mimo 

wszystko, 
kiedy trzeba być jak kamienie przez Boga 

rzucane na szaniec...

W przededniu Święta Niepodległości 
uczniowie ZSG im. Wincentego z Kielczy  
pod kierunkiem pana Roberta i pani Małgosi 
oraz swoich wychowawców przygotowali 
przepiękny program literacko-muzyczny. 
Klasa 4 przypomniała nam jak wielką cenę 
zapłaciła Polska za niepodległość, jak wiele 
pochłonęła ona is tn ień.  K lasa 2 
odpowiedziała nam na pytanie, co to 
znaczy być Polką i Polakiem. Grupa 
flecistów i flecistek z klasy 3 przypomniała 
piękną pieśń O mój rozmarynie. Klasa 5
recytacją, śpiewem i  grą ukazała na czym 
polega urok i wyjątkowość naszej ojczyzny. 
Klasa 6 przypomniała czasy powstania 
kościuszkowskiego, określiła cele życiowe 
k a ż d e g o  P o l a k a .  K l a s a  I  g i m .  
odpowiedziała na pytanie: Co kochać?, II 
g im .  wy jaśn i ł a  na  czym po lega  
niepodległość. Gwoździem programu 
okazała się wykonana z pasją piosenka 
Dziewczyna z granatem kl.III gim. 
P o d k r e ś l i ć  n a l e ż y  d o s k o n a ł e  
przygotowanie młodych artystów, dbałość 
o każdy szczegół- dekoracje, rekwizyty, 
stroje. Wszystkim zaangażowanym 
dziękujemy za pracę, za włożone w nią 
serce. Pokazaliście, że potraficie godnie 
reprezentować swój kraj.     

IZA

P
O
L
S
K
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Rowerem na rajd
W sobotę 5 listopada chłopcy z Zespołu 

Szkolno Gimnazjalnego w Kielczy odbyli swój 
pierwszy rajd rowerowy. Wraz z członkami 
Towarzystwa Przyjaciół Lasu pojechaliśmy 
leśnymi ścieżkami do Leśniczówki w Krupskim 
Młynie. Odkryliśmy dla nas nowe urokliwe 
miejsca w Dolinie Małej Panwi. Słoneczna 
jesienna pogoda, miłe towarzystwo i apetyty 
na kiełbaski z ogniska. Pierwszy ich rajd 
zakończony. Mam nadzieję, że zaszczepił on 
w młodych turystach zapał do poznawania 
rowerem naszych  p ięknych  lasów.  
Organizatorom: TPL- owi i Nadleśnictwu 
Zawadzkie dziękuję za wspaniałą inicjatywę.

BB

Św. Marcin pojawił się w Zawadzkiem
11 listopada br. Przyparafialny Zespół Caritas przy parafii św. 

Rodziny w Zawadzkiem był organizatorem spotkania z okazji Św. 
Marcina. Uroczystości rozpoczęły sie od przedstawienia historii Św. 
Marcina, w którym dzieciom przypomniano życie tego świętego 
żołnierza i biskupa, który patronuje m.in. dzieciom, żebrakom 
i żołnierzom. Następnie wraz ze Św. Marcinem na koniu, w świetle 
lampionów dzieci przeszły na plac przykościelny, gdzie świętowano 
i bawiono. Święto św. Marcina kojarzy się ze słodkimi rogalikami. 
Panie z Parafialnego Caritas napiekły tych słodkości ponad 500, 
zużywając 10 kg mąki i częstowały wszystkich na zakończenie 
imprezy.
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KALENDARZ  IMPREZ GMINY ZAWADZKIE - GRUDZIEŃ
Rozmaitości

Kącik kucharski

BABKA CYTRYNOWA

Składniki:
4 duże jajka
1 szklanka mąki ziemniaczanej
1/2 szklanki mąki pszennej tortowej
1 szklanka cukru pudru
6 dag. masła
1/4 szklanki oleju
1i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
skórka otarta z 2 cytryn
sok wyciśnięty z 1, całej cytryny
szczypta soli

Lukier:
3/4 szklanki cukru pudru, sok z cytryny
Cukier puder rozmieszać z sokiem cytryny

Wykonanie:
Cytryny myjemy ,masło rozpuszczamy. 
Dodajemy do ciepłego masła olej, ścieramy 
do nich skórkę z cytryn i wyciskamy sok 
z jednej cytryny. Białka oddzielamy 
od żółtek. Dwa żółtka i dwa całe jajka 
ubijamy z cukrem pudrem, a gdy będą 
puszyste dolewamy powoli tłuszcz. 
Dodajemy stopniowo do masy przesiane 
przez sitko mąki i proszek cały czas 
miksując. Na końcu ubijamy dwa pozostałe 
białka ze szczyptą soli. Dodajemy połowę 
ubitych białek do masy i delikatnie 
mieszamy szpatułką. Dodajemy resztę 
i ponownie delikatnie mieszamy od dna do 
góry, aż do połączenia się. Wlewamy do 
małej foremki na babkę (22 - 23 cm.) 
wysmarowanej dokładnie margaryną lub 
masłem i  wysypanej bułką tartą.  
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 
170°C opcja góra-dół) i pieczemy około 40-
50 minut lub do suchego patyczka. Gotową 
wystudzoną babkę cytrynową polać lukrem 
cytrynowym, lub można po upieczeniu 
posypać ją cukrem pudrem.

KOTLECIKU Z KURCZAKA

Składniki:
1/2 kg. piersi kurczaka
15 dag . żółtego sera
15 dag. pieczarek
1 duże jajko lub 2 małe
1 łyżka mąki pszennej
sól, pieprz, bułka tarta

Wykonanie:
Piersi pokroić w kostkę , dodać starty na 
grubej tarce ser i pieczarki dodać mąkę i 
jajko i doprawić do smaku solą i pieprzem, 
uformować kotleciki i obtoczyć w bułce 
tartej, smażyć na oleju na rumiano .

WYDARZENIE      TERMIN           MIEJSCE ORGANIZATOR 

Muzykoterapia dla 
seniorów 

 

01.12.2016 Centrum Informacji 
Turystycznej 

GOSiT 

Jarmark 
Świąteczny 

04.12.2016 
15.00 – 19.00 

Plac przed 
kinoteatrem  

w Zawadzkiem 

UM 

Turniej 
Mikołajkowy 

04.12.2016 Hala Sportowa Klub Karate NIDAN 

Wyjazd do Teatru  
,,W 80 dni dookoła 
Świata” 

04.12.2016 Teatr Śląski w 
Katowicach 

GOSiT/Fundacja 
PRZESTRZEŃ 

Spotkanie ze 
Świętym Mikołajem 

07.12.2016 Centrum Informacji 
Turystycznej 

Warsztaty 
Terapeutyczne przy 

DPS Zawadzkie 
Wieczór filmowy 
w Kinoteatrze 
(Kino bezpłatne) 

09.12.2016 
godz. 20.00 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

GOSiT 

Wyjazd do Teatru  
,, Skazany na 
bluesa” 

10.12.2016 Teatr Śląski w 
Katowicach 

Koordynator- M. 
Rabicka 

Wieczór filmowy      
w Kinoteatrze 
(Kino płatne) 

17.12.2016 Centrum Informacji 
Turystycznej 

Opolskie Kino 
Objazdowe 

Festyn Adwentowy 
 
 

18.12.2016 
godz.17.00 

Parking przy 
Restauracji Bronder 

Stowarzyszenie 
Kobiet Żędowickich 

 

Monitoring
W ramach inwestycji przeprowadzonej 

w roku 2015 zbudowano zapłacze 
techniczne służące budowie systemu 
monitoringu w okolicach Stawu Hutniczego 
i terenów przyległych.  W I etapie inwestycji 
zakupiono regestrator, zamontowano słupy 
oświetleniowe  oraz zamontowano 2 
kamery (jedna standardowa i jedna 
pracująca w trybie 360 stopni z możliwością 
s terowania) .  Zbudowano również  
infrastrukturę sieciową umożliwiającą 
przesył danych oraz podgląd z siedziby 
Urzędu Miejskiego. W roku bieżącym 
przeprowadzono  II etap budowy 
monitor ingu gminnego polegający 

na rozbudowie systemu o 2 dodatkowe 
kamery. Jedna z kamer (stacjonarna) 
będzie obejmowała swoim zasięgiem 
obszar rozdzielni prądu i obszar wokół 
restauracji Szuwarek. Druga z kamer 
będzie obejmowała swoim zasięgiem plac 
zabaw przy ulicy Powstańców Śląskich.  
Koszt realizacj i  rozbudowy został 
wyceniony na kwotę 7997,09 zł
W kolejnych latach planuje się objęcie 
monitoringiem parku miejskiego, deptaka 
wraz z siłownią  oraz obszaru w okolicach 
placu targowego wraz ze skrzyżowaniem 
przy stacji Orlen. 

Zmiany na www.zawadzkie.pl
Od przyszłego roku (2017) zmianie ulegnie szata graficzna strony internetowej gminy, 
w celu poprawy jej zabezpieczeń i dostosowania dla osób niepełnosprawnych.  Wraz 
z aktualizacją strony zostanie zmieniona formuła „Pytania do Burmistrza”. Pytający 
będą otrzymywali odpowiedzi drogą elektroniczną, a najważniejsze tematy zostaną 
zamieszczone w specjalnej zakładce, która umożliwi bieżące zapoznanie się 
z pytaniami zainteresowanych i odpowiedziami Burmistrza.
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Wiktoria Grejner Mistrzynią Europy 

Ogromny sukces odniosła Wiktoria Grejner, która wywalczyła 
dwa złote i jeden brązowy medal podczas Mistrzostw Europy Karate 
Shotokan, które odbyły się w Chalkidia w Grecji. W pierwszym dniu 
startowała w swojej kategorii wiekowej tj. kadetek 16-17 lat. 
W konkurencji indywidualnej pierwszą walkę wygrała 2:0 
z zawodniczką Walii Livingstone Lauren, następną wygrała przez 
wskazanie po remisie z zawodniczką  Irlandii Royle Leanne, 
w kolejnej uległa przyszłej Mistrzyni Europy zawodniczce z Rosji 
Mirgalimova Aliia po zaciętej i remisowej walce przez wskazanie 
sędziów, zajmując ostatecznie 5 miejsce. W tym samym dniu wraz 
z koleżankami Weroniką Mikulską i Julią Sabiecką przystąpiły do 
rywalizacji w konkurencji kumite drużynowym kadetek, w pierwszej 
walce wygrały z drużyną z Dani, następnie pokonały Serbki by w 
finale pokonać drużynę z Anglii i zdobyć Mistrzostwo Europy. 
W drugim dniu rywalizowała w kategorii juniorek tj. 18-20 lat, 
pierwszą indywidualną walkę wygrała 2:1 z zawodniczką z Czech, 
kolejną również 2:1 z zawodniczką z Hiszpanii, w kolejnej rundzie 
pokonała 1:0 zawodniczkę z Portugalii znajdując się już w strefie 
medalowej. W walce o finał przegrała 0:1 z zawodniczką z Niemiec, 
która wygrała tą konkurencję, a Wiktoria wraca z brązowym 
medalem. Dobre starty Wiktorii spowodowały, że trenerzy 
zadecydowali, że znajdzie się w podstawowej trójce wraz Dorotą 
Banaszczyk i Martą Bogusław, które będą walczyć konkurencji 
drużynowej juniorek. Drużyna w pierwszej rundzie miała wolny los, 
w drugiej  wygrały z Portugalkami, w trzeciej z Rosjankami by finale 
wygrać z Węgierkami i wrócić do domu z tytułami Mistrzyń Europy. 
     Reprezentacja osiągnęła bardzo dobry wynik z dorobkiem 5 
złotych, 4 srebrnych i 7 brązowymi medalami zajęła 2 miejsce w 
klasyfikacji medalowej.

    Serdeczne gratulacje dla Wiktorii od całego klubu, 
a w szczególności od trenera, któremu sprawiła bardzo wiele 
radości i powodów do dumy. Bardzo serdecznie dziękujemy 
rodzicom i darczyńcom, którzy wsparli jej wyjazd.

Informacja w sprawie zmiany 

godzin funkcjonowania kasy 

Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

W dniu 29 grudnia 2016 r. kasa urzędu będzie czynna 
w godzinach: od 08:00 do 12:00. W dniu 30 grudnia 2016 r. kasa 
urzędu będzie nieczynna. Powyższe spowodowane jest 
koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce. 

Pasowanie na Ucznia
25 listopada to corocznie dzień wyjątkowy dla wszystkich 

uczniów i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Zawadzkiem. To Święto Szkoły! 62 lata temu w obecnym budynku 
PSP w Zawadzkiem zaczęła funkcjonować szkoła podstawowa. 
W związku z tym wydarzeniem w szkole organizowane jest 
Pasowanie na Ucznia- czyli przyjęcie do braci uczniowskiej dzieci 
z klas pierwszych. W tym roku do grona uczniów zostało przyjętych 
12 pierwszaczków. Dzieci musiały najpierw w programie 
artystycznym udowodnić zgromadzonym gościom, że są gotowe do 
podjęcia niełatwej roli ucznia. W scenicznej prezentacji 
pierwszaczki wspierali uczniowie z klasy 4a. Każdy uczeń klasy 
pierwszej miał swojego starszego opiekuna (w przedstawieniu 
odgrywającego postać rodem z królewskiego dworu). Inscenizacja 
opowiadała o perypetiach królewny, która z pomocą pierwszaków 
nabywała wiedzę o naszych symbolach narodowych, przepisach 
ruchu drogowego, postawach ekologicznych, tolerancji wobec 
różnic między ludźmi, a także umiejętności matematycznych, 
muzycznych i rytmicznych. Program został przygotowany pod 
opieką wychowawcy klasy pierwszej - pani Grażyny Machelskiej. 
Po występie pierwszaczki zostały pasowane przez panią dyrektor 
Beatę Brzezińską na uczniów klasy I PSP w Zawadzkiem. Dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i pierwsze prawdziwe legitymacje 
uczniowskie. 
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Sport
Piłka ręczna 

Zostały dwie kolejki

Do zakończenia I rundy rozgrywek pozostały 2 kolejki. 
W ostatnich 4 spotkaniach drużyna odniosła dwa zwycięstwa 
i doznała dwóch porażek. Najpierw pojechali do dalekiego 
Przemyśla by zmierzyć się z tamtejszym Czuwajem, który zajmował 
pozycję lidera. Drużyna była mocno skoncentrowana. Początek 
meczu był bardzo wyrównany. Do 12 minuty górą był Czuwaj, jednak 
później nastąpiła seria 4 bramek ASPR-u i drużyna objęła 
prowadzenie, którego nie oddała już do końca meczu. Do przerwy 
prowadziła 21:15 by w 35 minucie prowadzić powiększyć do 
9 bramek (24:15). Nastąpił jednak przestój, który wykorzystali 
gospodarze zmniejszając  w 55 minucie przewagę naszej drużyny 
do 2 bramek. W końcówce zagrali jednak rozważnie by ostatecznie 
zwyciężyć 39:34. Bardzo skuteczny był Marceli Migała, który 
zaliczył 12 bramek. Łukasz Całujek zdobył 7 bramek a Paweł Swat 
6. Kolejne spotkanie rozegrane z Miedzią Legnica w Zawadzkiem 
zakończyło się pewnym zwycięstwem naszej drużyny31:27 (18:15) 
Najskuteczniejszymi zawodnikami w naszej drużynie byli: Łukasz 
Całujek 8 bramek, Lesław Kąpa 7 oraz Paweł Zagórowicz 6. Każda 
seria zawsze kiedyś musi się skończyć. Kolejnego lidera, którym 
jest drużyna Olimpii Piekary Śląskie już nie udało się pokonać. 
O tym meczu zawodnicy i trener chcieliby szybko zapomnieć. 
Drużynie nic nie wychodziło i doznała ona druzgocącej porażki 
22:36 (10:19). W spotkaniu 11 kolejki ASPR podejmował drużyną 
KSSPR Końskie. Był to mecz o 4 punkty, gdyż w przypadku 
zwycięstwa nasza drużyna wyprzedziłaby przeciwników w tabeli. 
Niestety tak się nie stało. Po bardzo wyrównanym meczu, lecz 
nieładnym meczu góra okazali się goście zwyciężając 29:28. W tym 
meczu w naszej drużynie panował chaos. W 19 minucie przegrywali 
7:13, kończąc pierwszą połowę stratą  2 bramek (16:18). Druga 
połowa to cios za cios. W 57 minucie na tablicy wynik 27:27 i Marceli 
Migała nie wykorzystuje sytuacji sam na sam z bramkarzem. Co nie 
udało się gospodarzom udało się gościom by w 60 minucie strzelić 
zwycięskiego gola. Punkty pojechały do Końskich. Bardziej 
sprawiedliwym wynikiem byłby remis. W tym spotkaniu 
najskuteczniejszym zawodnikiem był zdobywca 9 bramek Patryk 
Całujek. W kolejnych meczach ASPR zagra na wyjeździe z AZS 
AWF Biała Podlaska oraz 10.12. u siebie z MKS Kalisz. Aktualna 
tabela przedstawia się następująco:
1. Olimpia Piekary Śląskie 11 18 348:304
2. Czuwaj Przemyśl 11 15 354:327
3. Moto Jelcz Oława 11 15 301:281
4. MKS Kalisz  11 15 316:293
5. KSSPR Końskie 11 14 317:288
6. MSPR Siódemka Legnica 11 12 301:288
7. ASPR Zawadzkie 11 11 327:332
8. KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 11 10 324:316
9. KSZO Ostrowiec Św. 11 10 301:299

10. MTS Chrzanów 11 10 307:321
11. SPR Tarnów 11   9 328:347
12. KS Vive II Tauron Kielce 11   8 301:321
13. AZS AWF Biała Podlaska 11   6 290:306
14. UKS Olimp Grodków 11   1 267:359

Piłka nożna 

Stabilizacja
Drużyna I rundę rozgrywek nie może zaliczyć do udanych. 

W ostatnich 3 meczach do skromnego dorobku dołożyła tylko 
1 punkt i plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli. Mając na uwadze 
perypetie na początku rozgrywek, z czasem organizacyjnie klub się 
ustabilizował i myślimy, że przerwa zimowa pozwoli na konsolidację 
drużyny i na wiosną będziemy mogli przekazywać pomyślne 
informacje. Z kronikarskiego obowiązku podajemy ostatnie wyniki 
uzyskane przez drużynę. U siebie przegrali z LZS Stary Ujazd 1:2 
oraz LZS Błękitni Jaryszów 0:1 oraz zremisowali na wyjeździe 
z Tęczą Szymiszów 2:2.
Trampkarze występujący w I lidze w ostatnim meczu I rundy 
zremisowali u siebie z Odrą Koźle 0:0 i opuścili ostatnie miejsce w 
tabeli. W dorobku maja 4 punkty i wyprzedzają w tabeli jedynie KS 
Krapkowice, które maja o jeden punkt mniej. Miejmy nadzieję, że w II 
rundzie sytuacja się poprawi.

Tenis Stołowy 

W II lidze same zwycięstwa
W rozgrywkach II ligi kobiet rozegrano już 9 kolejek. 

Podopieczne Mart Lityńskiej kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i 
razem drużyną JKTS Jastrzębie Zdrój przewodzą w II lidze. W 
ostatnich 4 meczach jedynie z ATS Gliwice miały trudniejszą 
przeprawę wygrywając 6:4. W pozostałych trzech spotkaniach 
wyraźnie dominowały wygrywając JKTS II Jastrzębie Zdrój 8:2, AZS 
II Częstochowa 10:0 oraz MKS Skarbek II Tarnowskie Góry 9:1.
Gorzej poczynają sobie mężczyźni. Po rozegraniu 5 kolejek w 
dorobku mają tylko 2 pkt. zdobyte w zwycięskim meczu z MKS 
Wołczyn 8:5. Porażek doznali z LZS Victoria Chróścice 4:8, KTS 
Kłodnica Kędzierzyn Koźle 6:8 oraz AZS PWSZ II Nysa 2:8 i zajmują 
przedostatnie miejsce w tabeli III ligi.
W Nysie został rozegrany II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny 
seniorek. Bardzo dobrze spisała się młodziutka Julia Bartoszek, 
która w gronie seniorek przegrała dopiero w finale z I ligowa 
zawodniczką AZS PWSZ Nysa Patrycją Paszek kwalifikując się na 
turniej ogólnopolski, który w grudniu zostanie rozegrany w 
Zawierciu. Agata Paszek (młodsza siostra Patrycji) uplasowała się 
na 6 miejscu.

Skat

Mistrzostwa Sekcji GOSiT Zawadzkie
W mistrzostwach sekcji skata GOSiT Zawadzkie w sezonie 

2016-2017 zostało rozegranych 12 turniejów. Nadal ton 
mistrzostwom nadają zawodnicy I ligowych sekcji Victorii Chróścice 
oraz gospodarzy GOSiT-u Zawadzkie. Aktualna czołówka w 
klasyfikacji po 12 turniejach przedstawia się następująco: 1. Marcin 
Szymski 21545 pkt. 2. Jan Nowak (obaj Victoria Chróścice) 20636 
pkt. 3. Marek Wyszkowski (GOSiT Zawadzkie) 19732 pkt. 4. Roman 
Kościelny (Skat Kolonowskie) 18021 pkt. 5. Antoni Świtała 17781 
pkt. 6. Leopold Dybowski (obaj GOSiT) 17361 pkt. W Raciborzu 
został rozegrany IX Grand Prix Polskiego Związku Skata. Nasz 
zawodnik Marek Wyszkowski wywalczył prawo startu w 
indywidualnych mistrzostwach Polski, które zostaną rozegrane w 
miesiącu marcu 2017 r.

Franciszek Świtała
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