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Ostania sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

W dniu 29 października 2018 r. odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem, a zarazem ostatnia sesja kadencji 2014-2018. Więcej
na stronie 2.

100-lECIE NIEPODLEGŁOŚCI
POLSKI
11.11.2018 r.
Zawadzkie

Dzień seniora

godzina 10:30 Kościół Świętej Rodziny - Uroczysta Msza
Święta z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski
godzina 12:00 Kinoteatr - Akademia z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości Polski z programem artystycznym

UWAGA – możliwa zmiana harmonogramów zbiórki odpadów
dla obszarów: KIELCZA (ZAW-KOM), KIELCZA (REMONDIS)
oraz ZAWADZKIE (Budynki wielolokalowe)
Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. informuje,
że w przypadku ustanowienia dnia 12 listopada 2018 dniem wolnym
od pracy POPIOŁY z nieruchomości położonych w Kielczy zostaną
odebrane 13 listopada, a odpady zmieszane z budynków
wielolokalowych w szczególności: Spółdzielni Mieszkaniowej
„HUTNIK”, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Budynków
Komunalnych zostaną odebrane 14 listopada. W przeciwnym razie
harmonogramy pozostają bez żadnych zmian.

13 października br. w Zawadzkiem odbyły się obchody Dnia
Seniora. W ramach uroczystości w kościele pw. św. Rodziny
w Zawadzkiem odprawiona została msza święta w intencji seniorów.
Druga część święta odbyła się w kinoteatrze. Po przemówieniach
władz gminy oraz zaproszonych gości na scenie pojawiła się grupa
kabaretowa Jerzego Kaufmanna. Pan Jerzy uraczył publiczność
także swoim śpiewem. Głównym punktem programu był koncert
kapeli góralskiej "Góralska Hora" ze Szczyrku. Po zakończeniu
części artystycznej przygotowany został poczęstunek w holu
kinoteatru. Wszystkim seniorom dziękujemy za przybycie i wspólne
świętowanie. Podziękowania przesyłamy również wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia. Na kolejną
edycję "Dnia Seniora" zapraszamy już za rok.
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XLVI Sesja Rady Miejskiej
Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2019 r.;
8) w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu
kosztów podróży służbowej;
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie
stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych.
Do Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek grupy
radnych o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Zawadzkie” Pani
Marcie Lityńskiej oraz wnioski radnej Krystyny Sładek w sprawie
udrożnienia odpływów wód opadowych na osiedlu domów
jednorodzinnych i ul. Miarki w Zawadzkiem oraz zabezpieczenia
krawędzi jezdni ulicy Świerklańskiej i Miarki.
Sesja zakończyła się wręczeniem podziękowań radnym,
pamiątkowym zdjęciem oraz odsłonięciem tablo.
Uchwały podjęte na sesji dostępne są na stronie
www.bip.zawadzkie.pl, natomiast pierwsza sesja nowej kadencji
odbędzie się w miesiącu listopadzie.

W dniu 29 października 2018 r. odbyła się XLVI, a zarazem
ostatnia sesja kadencji 2014-2018. Porządek obrad sesji
przewidywał przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych w gminie Zawadzkie za rok szkolny 2017/2018 oraz
przyjęcie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych.
Ponadto zostały podjęte następujące uchwały:
1) o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok;
2) w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019;
3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
4) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości
czynszowych (2 uchwały);
5) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (2 uchwały);
6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Zawadzkie;
7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Statystyka Rady Miejskiej w Zawadzkiem, Kadencja 2014 – 2018
2) doraźne: Statutowa.
Komisja Rewizyjna obradowała na 35 posiedzeniach, Komisja
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki na 49 posiedzeniach,
Budżetowo-Gospodarcza na 42 posiedzeniach, Samorządności i
Porządku Publicznego na 55 posiedzeniach ( w tym wyjazdowych).

W trakcie kadencji 2014-2018 Rada Miejska odbyła 46 sesji, na
których podjęto 414 uchwał.
Radni pracowali w komisjach stałych i doraźnych:
1) komisje stałe: Rewizyjna, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i
Turystyki, Budżetowo-Gospodarcza, Samorządności i Porządku
Publicznego;

Wyniki wyborów samorządowych w gminie Zawadzkie
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 636;
2) karty do głosowania wydano 217 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 217;
4) głosów ważnych oddano 206;
5) radną została wybrana: KANOZA Katarzyna,z listy nr 16 KWW
MARIUSZA STACHOWSKIEGO.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 708;
2) karty do głosowania wydano 306 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 305;
4) głosów ważnych oddano 288;
5) radnym został wybrany: ROMBERG Józef Jerzy, z listy nr 16
KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515;
2) karty do głosowania wydano 189 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 187;
4) głosów ważnych oddano 174;
5) radnym został wybrany: RYTEL Michał, z listy nr 17 KWW NOWE
ZAWADZKIE.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 802;
2) karty do głosowania wydano 341 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 341;
4) głosów ważnych oddano 328;
5) radnym został wybrany: ZAJDEL Dariusz, z listy nr 16 KWW
MARIUSZA STACHOWSKIEGO.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 711;
2) karty do głosowania wydano 308 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 320;
4) głosów ważnych oddano 309;
5) radnym został wybrany WŁÓCZYK Andrzej, z listy nr 16 KWW

Wybory Burmistrza Zawadzkiego
1. Spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów w I turze
wyborów uzyskał STACHOWSKI Mariusz Kazimierz zgłoszony
przez KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9477.
3. Karty do głosowania wydano 3513 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)
3508 wyborców, co stanowi 37,02% uprawnionych do głosowania.
5. Wybrany kandydat uzyskał 2011 głosów ważnych.

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach do Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 657;
2) karty do głosowania wydano 229 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 229;
4) głosów ważnych oddano 224;
5) radną została wybrana: MATUSEK Zuzanna Zofia, z listy nr 17
KWW NOWE ZAWADZKIE.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 527;
2) karty do głosowania wydano 133 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 133;
4) głosów ważnych oddano 124;
5) radną została wybrana: ZEBRALA Katarzyna, z listy nr 16
KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 570;
2) karty do głosowania wydano 181 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 181;
4) głosów ważnych oddano 175;
5) radną została wybrana JAMROZIK Agnieszka Barbara, z listy nr
16 KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO.
4. Okręg wyborczy nr 4:
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4) głosów ważnych oddano 231;
5) radnym został wybrany: HATLAPA Hubert Krystian,
z listy nr 14 KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA.
15. Okręg wyborczy nr 15:
3) radną została wybrana: STEFAN Agnieszka Dorota, z listy nr 16
KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO.

MARIUSZA STACHOWSKIEGO.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 839;
2) karty do głosowania wydano 300 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 299;
4) głosów ważnych oddano 282;
5) radnym został wybrany: BARYGA Michał Kamil, z listy nr 17 KWW
NOWE ZAWADZKIE.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 656;
2) karty do głosowania wydano 230 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 228;
4) głosów ważnych oddano 211;
5) radnym został wybrany: KOTYLAK Andrzej Jerzy, z listy nr 14
KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 677;
2) karty do głosowania wydano 244 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 220;
4) głosów ważnych oddano 212;
5) radnym został wybrany: STASZ Jerzy Andrzej, z listy nr 16 KWW
MARIUSZA STACHOWSKIEGO.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629;
2) karty do głosowania wydano 232 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 232;
4) głosów ważnych oddano 221;
5) radną została wybrana: MISZCZYK Maria Magdalena, z listy nr
16 KWW MARIUSZA STACHOWSKIEGO.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 579;
2) karty do głosowania wydano 216 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 216;
4) głosów ważnych oddano 207;
5) radnym został wybrany: MAŁECKI Paweł, z listy nr 16 KWW
MARIUSZA STACHOWSKIEGO.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 565;
2) karty do głosowania wydano 239 osobom;
3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
wyniosła 238;

Wyniki wyborów do Rady Powiatu w okręgu Nr 3
(Gmina Zawadzkie)
Okręg wyborczy nr 3 obejmuje 3 mandaty:
1) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3508;
2) głosów ważnych oddano 3299;
3) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów
uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KUBAL Kazimierz Tadeusz,
― PAGACZ Ryszard Jan;
b) lista nr 14 ― KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany SZOSTOK Joachim Rudolf.
Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego
w okręgu Nr 3
(okręg ten obejmuje między innymi gminę Zawadzkie)
Okręg wyborczy nr 3 obejmuje 5 mandatów:
1) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 59947;
2) głosów ważnych oddano 56041;
3) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów
uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KOLENDA-ŁABUŚ Brygida,
― WĘGRZYN Robert;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1
mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― TOMASZEK Bogdan Stanisław;
c) lista nr 12 ― KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA uzyskała 2
mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KOLEK Roman Jacek,
― GOLA Edyta Maria;

Burmistrz informuje
By-pass Żędowice – Kielcza

tak było
tak jest

Z przyjemnością informujemy, że zakończono prace związane
z utwardzeniem odcinka drogi łączącej ul. Powstańców Śl.
w Żędowicach z ulicą Opolską w Kielczy. Koszt tego zadania wyniósł
131.821,14 zł. Wraz z zakończeniem prac zostało ustawione
oznakowanie pionowe wprowadzające ograniczenie w korzystaniu

z traktu tylko przez pieszych i rowerzystów oraz pojazdy rolnicze.
Ustawione oznakowanie będzie obowiązywać przynajmniej do
czasu utrwalenia nawierzchni z kruszywa emulsją asfaltową
i grysami lub ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego.
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powodzi.

Kolejne środki unijne dla gminy Zawadzkie

Na terenie gminy Zawadzkie zwiększony zostanie także zasięg
telefonii komórkowej. W Żędowicach powstaje nowy nadajnik.
W dniu 17 października Marszałek Województwa Opolskiego
przekazał gminie Zawadzkie symboliczny czek na kwotę 1 214
402,63 zł. Przekazanie czeku związane jest z podpisaniem aneksu
do umowy o dofinansowanie projektu pn. Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”, w ramach którego gmina
Zawadzkie realizuje zadanie pn. Termomodernizacja hali sportowej
w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności energetycznej”.
Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 362 687,57 zł.
Szacowana całkowita wartość inwestycji wg audytu
energetycznego wynosi 3.490.162,40 zł.
Wizualizacje hali po termomodernizacji.

Gmina Zawadzkie – Dr użyną Sezonu Funduszy
Europejskich
16 października br. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego
w Opolu podsumowano wydawanie unijnych dotacji
w województwie opolskim. W sportowym stylu podsumowano cztery
lata Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Zawadzkie
otrzymała również to zaszczytne wyróżnienie. Została wyróżniona
za wdrażanie Funduszy Europejskich. „Drużyną Sezonu Funduszy
Europejskich” została za partnerski projekt prorodzinnego: Bliżej
rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II.
Do Opola przyjechał przedstawiciel Komisji Europejskiej
Christopher Todd, który podkreślił, że województwo opolskie
znajduje się w czołówce polskich regionów, które umiejętnie wydają
pieniądze i je inwestują. Przekazał, że nasze województwo, jest
pierwszym województwem w Polsce, które zakończyło rozliczenie
perspektywy 2007-2013. Pan Christopher Todd serdecznie
podziękował za to Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz
beneficjentom. Podkreślił, że z dofinansowań skorzystało 6 700
firm, pieniądze wydawane są na szkolnictwo, zabezpieczenie
przeciwpowodziowe, transport. – Wśród regionów jesteście
zdecydowanie numerem jeden. Wydaliście każde euro, które było
do waszej dyspozycji. Nie inaczej wygląda perspektywa 2014-2020.
Jesteście elitą Polski, macie najlepsze wyniki. Dziękuję za to
marszałkowi, beneficjentom i instytucjom zarządzającym – uważa
Christopher Todd.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020, to 4 miliardy złotych, 140 naborów, 800 podpisanych
umów i 80% wykorzystanej alokacji. Dla zdrowia mieszkańców
zakupiono 2400 sztuk sprzętu medycznego, zrealizowano 26
projektów na wymianę źródła ciepła i termomodernizację,
przebudowano 135 km dróg w regionie, powstaje 26 ośrodków
opieki dla seniorów, 188 km ścieżek rowerowych, przygotowano
132 ha terenów inwestycyjnych. Z różnych projektów skorzystało już
55 800 przedszkolaków i uczniów, 15 000 kobiet w ciąży, 16 000
dzieci do lat dwóch, 6 500 seniorów i osób niesamodzielnych oraz
1 200 przedsiębiorców.

Podpisana została również umowa o dofinansowanie na
Zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ulicy Nowe Osiedle
w Zawadzkiem (skrzyżowanie z ul. Opolską). Zadanie będzie
polegać na wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, nowych zieleńców, ustawieniu donic i gazonów na rośliny
ozdobne praz ławek parkowych i tablicy informacyjnej. Wartość
projektu wynosi 50.000,00 zł, a wnioskowana kwota pomocy
31.815,00 zł. Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Inwestycje prowadzone przez podmioty zewnętrzne
W Żędowicach na rzece Mała Panew Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odbudowuje jaz przy
ul. Stawowej na wysokości młyna. Jaz został uszkodzony podczas
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z przodu. Warto je nosić niezależnie od tego, którą częścią drogi się
poruszamy – chodnikiem, poboczem, czy jezdnią. Pamiętajmy, że
prawo o ruchu drogowym nakazuje, aby każda osoba poruszająca
się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, nosiła elementy
odblaskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za
brak odblasków pieszemu grozi mandat w wysokości od 20 do 500
zł.
PAMIĘTAJMY bądźmy bezpieczni na drogach - nośmy odblaski NIE
TYLKO POZA TERENEM ZABUDOWANYM! Zapraszamy po
odblaski do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pokój nr 101.

Bezpieczni na drodze – odblaski dla mieszkańców
Burmistrz Zawadzkiego wspólnie z Komisariatem Policji
w Zawadzkiem prowadzą akcję skierowaną do mieszkańców naszej
gminy „Bezpieczni na drodze”. W ramach akcji, w niedzielę 14
października, po mszach świętych, policjanci we wszystkich
kościołach naszej gminy rozdawali opaski odblaskowe. Elementy
odblaskowe w czasie słabej widoczności oraz pory nocnej
zapewniają nam bezpieczeństwo. Jesienią wcześniej zapada

Zaproszenie dla par obchodzących Złote Gody w 2019
roku
Wzorem ubiegłych lat, w 2019 roku zostanie zorganizowana
przez Burmistrza Zawadzkiego uroczystość dla Jubilatów
obchodzących 50 rocznicę Pożycia Małżeńskiego
i zamieszkujących na terenie gminy Zawadzkie. Wszystkie Pary,
które chcą otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i są
zainteresowane uczestnictwem w tej uroczystości, proszone są
o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Zawadzkiem,
osobiście w urzędzie, pokój 206 lub telefonicznie pod nr 774623126,
w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2019 roku. Wobec
Par Małżeńskich, które dokonają zgłoszenia w wyżej wymienionym
terminie, zostanie wszczęta procedura wystąpienia z wnioskiem
o Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych
Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Zawadzkie, że w miesiącu listopadzie br.
organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i budowlanych. Podczas zbiórki zbierane będą następujące rodzaje
odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte
opony (samochodów osobowych), odpady budowlane i rozbiórkowe
(papa, styropian, okna z szybami, lustra) wytworzone w
gospodarstwie domowym.Odpady wielkogabarytowe będą
zbierane w systemie zbiórki mobilnej tzn., że Mieszkaniec Gminy
Zawadzkie chcąc oddać odpad wielkogabarytowy powinien go
dostarczyć do wyznaczonego punktu w godzinach od 10:00 do
18:00. Mieszkaniec, który będzie chciał oddać odpad
wielkogabarytowy powinien udokumentować, że posiada
naliczenie „opłaty śmieciowej” (np. mieć ze sobą książeczkę opłat
za śmieci lub naliczenie czynszu w przypadku budynków
wielolokalowych).
Terminy i lokalizacja punktów zbiórki :
12 i 13 listopada br. – Żędowice – parking przy zbiegu ulic
Ks. Wajdy i Strzeleckiej,
14 i 15 listopada br. - Zawadzkie - plac targowy,
19 i 20 listopada br. - Kielcza, boisko przy ulicy Polnej.

zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te
zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głównie piesi i rowerzyści,
są mniej widoczni, a tym samym bardziej niż o innej porze roku
narażeni na potrącenia.
Przypomnijmy, że na drodze inną widoczność ma pieszy, a inną
kierowca. Pieszy widzi pojazd z odległości 1000 metrów i zakłada,
że jest również widziany przez kierowcę nadjeżdżającego pojazdu.
Niestety tak nie jest. Osoba ubrana na ciemno widoczna jest nocą
w świetle reflektorów dopiero z odległości 20-30 metrów. Elementy
odblaskowe należy nosić na wierzchniej odzieży w takim miejscu,
aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były
zauważalne dla kierujących nadjeżdżających zarówno z tyłu jak i

Informujemy, iż w dniach
28 i 29 listopada odbędą
się spotkania wiejskie.
ź 28 listopada
o godzinie 18:00
w OSP w Kielczy
ź 29 listopada
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej
w Żędowicach.
Tematyka spotkania:
zmiana statutu sołectwa.

Wybory samorządowe 2018
Drodzy mieszkańcy gminy Zawadzkie,
Serdecznie Państwu dziękuję
za okazane zaufanie i życzliwość w tegorocznych wyborach samorządowych.
Dziękuję za każdy głos oddany na mnie, jak również na radnych z Komitetu
Wyborczego Wyborców Mariusza Stachowskiego.
Zapewniam Państwa, że wspólnie z radnymi do Rady Miejskiej będziemy
kontynuować dzieło rozwoju naszej gminy.
Zrobię wszystko, aby nie zawieść Państwa zaufania,
zaś moje obowiązki będę wykonywał sumiennie,
mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców
gminy Zawadzkie.
Z poważaniem
Mariusz Stachowski
Burmistrz Zawadzkiego
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Dzień Edukacji Narodowej
Przedstawiciele władz samorządowych
gminy Zawadzkie spotkali się
z pracownikami szkół i przedszkoli
prowadzonych przez gminę Zawadzkie.
Okazją do spotkania był obchodzony 14
października Dzień Edukacji Narodowej.
Burmistrz podziękował dyrektorom
i nauczycielom za opiekuńczy, dydaktyczny
i wychowawczy trud, zaangażowanie oraz
podejmowane działania na rzecz rozwoju
placówek oświatowych. Życzył radości
z odkrywania talentów wychowanków,
dumy z ich sukcesów oraz wytrwałości
w dążeniu do wytyczonych celów. Wyrazy
podziękowania skierował także do
pracowników niepedagogicznych za ich
wkład w prawidłowe funkcjonowanie szkół
i przedszkoli. Podczas spotkania wręczone
zostały Nagrody Burmistrza przyznane
z okazji tego święta. Otrzymały je: Beata
Brzezińska, Ewa Trepka, Róża Paprotna,
Renata Grzybek, Krystyna Grabińska,
Barbara Michael – Konarska, Barbara
Brolik, Victoria Początek i Diana

Bugajewska. W trakcie spotkania zostały
przekazane także listy gratulacyjne
w związku z nadaniem pracownikom
placówek oświatowych odznaczeń
państwowych. Medale Komisji Edukacji
Narodowej otrzymali Beata Brzezińska,
Barbara Michael-Konarska, Magdalena
Maraszek-Bołda, Janusz Matusiak,

Katarzyna Rudzik, Anna Włóczyk
i Małgorzata Żuchowska. Medal Brązowy
za Długoletnią Służbę otrzymała Victoria
P o c z ą t e k , S r e b r n y B o ż e n a Ta i b e r t
i Marzena Jaskólska, a Złoty Róża
Bombelka i Renata Grzybek. Spotkanie
uświetnił występ artystyczny uczniów
ze szkoły podstawowej w Kielczy.

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w Zawadzkiem
i Publicznego Gimnazjum wybrane fragmenty lektury przeczytali:
Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Zawadzkie Grzegorz Furmański, Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Kiełek, Komendant Komisariatu Policji Jacek Zalejski,
wicedyrektor PSP w Zawadzkiem Katarzyna Sztęborowska oraz
polonistka Victoria Początek i pracownik BiK Dominik Kowalski.
O artystyczną oprawę zadbały Małgorzata Rabicka i Beata Pasiut.
Uczniowie ze studia teatralnego „MASKA” etiudą teatralną
wprowadzili w klimat wybranych fragmentów powieści, a bardzo
emocjonalny taniec Karoliny Skorupy - uczennicy klasy VIa PSP
w Zawadzkiem-zachwycił i wzruszył widzów.
Dyrektor BiK Joanna Spałek i koordynator tegorocznego
Narodowego Czytania – Małgorzata Rabicka serdecznie dziękują
osobom, które włączyły się w przygotowanie tegorocznej imprezy:
Bogusławowi i Jadwidze Salachnom, Aleksandrze Morawiec- Firucie
oraz pracownikom BiK.

16 października br w Kinoteatrze odbyła się siódma odsłona
polskiej akcji społecznej – Narodowe Czytanie.
Akcję zainicjował prezydent Bronisław Komorowski w 2012r.,
a pomysłodawczynią była Agnieszka Celeda. Polacy wspólnie
przeczytali: „Pana Tadeusza”, „Zemstę”, „Lalkę”, „Trylogię”,
„Wesele”. Po tak wspaniałych dziełach, w setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, przyszedł czas na „Przedwiośnie”
Stanisława Żeromskiego.To doskonała lektura, która porusza istotne
wątki historyczne, m. in. rewolucję w Rosji , odzyskanie przez Polskę
niepodległości –wreszcie- mozolną walkę o odbudowę państwa we
wszystkich sferach życia. Oprócz kluczowych faktów historycznych,
w powieści czytelnik odnajdzie cały wachlarz emocji i uczuć…- od
wielkiej nadziei i marzeń o szklanych domach, poprzez trudne
doświadczenia związane z miłością i wreszcie wielkie rozczarowanie
zastaną sytuacją w kraju.
W tym roku dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej

Teatralna zima!!!
Serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty wyjazdów na spektakle teatralne do Teatru Rozrywki w Chorzowie i Teatru Śląskiego
w Katowicach. 8 grudnia wybrałam dla Państwa najnowszą produkcję Teatru Rozrywki – musical „ZORRO”, 13.12.2018r. namawiam, by
wspólnie zobaczyć niesamowity spektakl w Teatrze Śląskim pt. „HIMALAJE”. Szczegółowych informacji udziela M. Rabicka , tel.535447453.
Ilość biletów jest ograniczona.
Do zobaczenia w teatrze M. Rabicka
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„W pogoni za bobrem”
W piękną, słoneczną sobotę, 29
września 2018 r. na terenie leśnictwa Dębie
odbyła się VI edycja Crossu Doliny Małej
Panwi „W pogoni za bobrem”,
zorganizowana przez Koło Towarzystwa
Przyjaciół Lasu i Nadleśnictwo Zawadzkie.
Tr a s a b i e g u w i o d ł a m a l o w n i c z y m i
ścieżkami doliny Małej Panwi, głównie
ścieżkami i drogami leśnymi, wyjątkowo
przyjaznymi dla stóp biegaczy. Wśród gości
widać było Wicemarszałka Województwa
Opolskiego Romana Kolka, Radnego
S e j m i k u Wo j e w ó d z t w a O p o l s k i e g o
Zdzisława Siewierę, Burmistrza
Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego,
Burmistrza Kolonowskiego Norberta
Kostona i Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zawadzkiem Stanisława Kiełka,
którzy wspólnie z Nadleśniczym
Grzegorzem Furmańskim i Prezes Koła
TPL Marią Andrzejewską dekorowali
i nagradzali zwycięzców.
Oprócz biegu głównego na dystansie 7
i 12,5 km, przygotowano również zawody
dla najmłodszych, które cieszyły się
ogromną popularnością.

Międzynarodowy Dzień
Kobiet Wiejskich

Z podwórka na Stadion
22 października na stadionie miejskim w Strzelcach Opolskich
odbył się finał powiatowy XIX Turnieju z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku. W turnieju uczestniczyły dwa zespoły z naszej
gminy tj. w kategorii U-8 drużyna złożona z uczniów PSP z Kielczy,
natomiast w kategorii U-10 drużyna złożona z zawodników Klubu
Sportowego Stali Zawadzkie. Po wyrównywanych bojach drużyna
starsza przegrała z Ujazdem 0:1 i Krośnicą 2:3. Na osłodę pozostało
wysokie zwycięstwo z Leśnicą 5:0. Pomimo tego, że w tym roku się
nie udało, chłopakom gratulujemy woli walki i zaangażowania.

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych wraz
z Marszałkiem Województwa Opolskiego zorganizowali w dniu
11 października br., X Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich.
Głównym celem wydarzenia była promocja aktywności społecznej
i gospodarczej kobiet wiejskich na obszarach wiejskich oraz
potencjału intelektualnego i organizacyjnego organizacji
pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.
Zorganizowano wystawę pod hasłem „Kobiety dla kobiet”, wystawę
i pokaz strojów ludowych, pokaz sukien z surowców wtórnych
i materiałów ekologicznych oraz wiele występów artystycznych oraz
konkursów z nagrodami. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni
zostali również przedstawiciele naszej gminy.

Poznajmy ciekawych ludzi
Zapraszamy Państwa na kolejne spotkania organizowane przez
Pana Józefa Mirowskiego pod nazwą „Poznajmy ciekawych ludzi”.
Spotkania odbywać się będą w każdą trzecią sobotę miesiąca
o godzinie 19.00 w lokalu „Szuwarek” w Zawadzkiem przy ulicy
Stawowej.
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Wieści ze żłobka

PZERiI - Kolejny sezon za nami

Najmłodsze dzieci uczęszczające do żłobka mogą bez
ograniczeń korzystać ze świeżego powietrza, dzięki zakupionemu
specjalnie na ten cel wózkowi. Zarówno opiekunki jak i dzieci
z zakupu są bardzo zadowolone i odbyły już swój pierwszy testowy
spacer. Dnia 27 września w Żłobku Publicznym gościli artyści teatru
kukiełkowego „Tomcio” z Nowego Sącza ze spektaklem pt. „Krowa
kłamczucha”. Dzieci po raz pierwszy od początku istnienia żłobka
mogły uczestniczyć w przedstawieniu. W efekcie nie tylko miło
i wesoło spędziły czas, ale również poznały niedobre skutki
kłamstwa. Kolejne przedstawienie przed nimi.
Żłobek nie tylko pełni funkcję opiekuńczą ale też i edukacyjną,
uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka. Miesiąc wrzesień
i październik to czas, kiedy żłobkowicze poznają owoce i warzywa.
Dzięki współpracy z rodzicami, dzieci raz w tygodniu ubierane są
pod kolor poznawanego owocu lub warzywa. Zapoznają się
z kolorem, smakiem, wyglądem, mając przy tym dużo dobrej
zabawy.

Za nami kolejny rok pracy z naszymi emerytami , członkami
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - Koło Zawadzkie .
Nasza lokalna społeczność to nie tylko ludzie młodzi , ale również wielu
emerytów, którym też się od życia coś należy. Senior to dzisiaj człowiek
aktywny , który w miarę swoich możliwości też chce korzystać
z przyjemności tego wieku. Staramy się zapewnić im godziwą
rozrywkę, poznanie ciekawych zakątków naszego kraju.
W roku 2018 zorganizowano trzy wycieczki jednodniowe. Pierwsza
wyprawa w maju odbyła się do Żor do Muzeum Ognia. 4 grudnia
obchodzi ono trzecią rocznicę otwarcia. Sam budynek robi wrażenie,
jest pokryty miedzianą blachą i ma kształt płomienia. Wystawy
muzealne przenoszą zwiedzających do czasów, gdy człowiek oswajał
ogień, uczył się go używać i walczyć z jego niszczącą siłą. Można tu
zobaczyć jak powstają pioruny, a nawet dotknąć bezpiecznej ściany
ognia.
W drodze powrotnej obejrzeliśmy seans w Śląskim Planetarium
w Chorzowie. Większość uczestników po raz pierwszy miało okazję
być w planetarium, było to ciekawe przeżycie.
W miesiącu czerwcu zaplanowano wycieczkę do Stronia Śląskiego
do Huty Szkła Kryształowego „Violetta: Pod okiem przewodnika
obserwowaliśmy cały cykl produkcyjny wyrobu pięknych wazonów
i innych kryształowych naczyń. Jej wyroby wysyłane są na cały świat:
między innymi do Australii, Nowej Zelandii.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Lądek Zdrój – miejscowość
uzdrowiskową niedaleko Kłodzka. Miasto leży w Sudetach
Wschodnich w dolinie rzeki Białej Lądeckiej .Warto obejrzeć tu piękny
rynek, którego układ pochodzi z średniowiecza. Na szczególną uwagę
zasługuje część zdrojowa z muszlą koncertową, a właściwie Amfiteatr,
do którego idzie się przez Park Zdrojowy Aleją Pomników Przyrody,
gdzie rosną kilkunastoletnie drzewa.
Ostatni wyjazd w miesiącu wrześniu to Olesno i Byczyna-miejscowości
położone stosunkowo blisko Zawadzkiego, ale większość osób nigdy
tam nie była. Stąd taki pomysł wyprawy. Pierwszym punktem wycieczki
było Olesno, a konkretnie wyrosły wśród lasów gęsto okalających
miasto kościół pw. św. Anny. Jest on jednym z najpiękniejszych
sakralnych obiektów drewnianych nie tylko na Śląsku , ale także
w kraju. Drewniany kościółek urzeka swoją historią i piękną
architekturą. Rodowód jego sięga średniowiecza . W ołtarzu głównym
u m i e s z c z o n o d r e w n i a n a f i g u r k ę ś w. A n n y S a m o t r z e c i e j .
W późniejszych czasach kościół rozbudowano dodając pięć kaplic.
Z lotu ptaka dach kościoła przypomina różę zaklętą w drewno. Miejsce
to przyciąga wielu mieszkańców kraju oraz tłumy rodaków z zagranicy.
Drugim etapem wycieczki była Byczyna- średniowieczne miasto
niedaleko Kluczborka-położone na pograniczu Wyżyny WoźnickoWieluńskiej. Nazwa pochodzi od staropolskiego wyrazu „byczyna” miejsca hodowli i wypasu byków. Miasto lokowane było na prawie
niemieckim w 1268 r. W XV wieku większość mieszkańców przeszła na
luteranizm. Po plebiscycie w 1921 r. Byczyna pozostała w granicach
Niemiec. W mieście zachowały się średniowieczne mury niemal
w całości. W 1945 r. Miasto wróciło do Polski. Wspólnie
z przewodnikiem obejrzeliśmy z zewnątrz okazały ewangelicki kościół
Św. Mikołaja, mury obronne, zabytkowe kamienice, neogotycki
spichlerz przylegający do murów, obecnie karczma. Obejrzeliśmy Gród
Rycerski Byczyna we wsi Biskupice nad zalewem Brzózki, niespełna 5
km. od miasta. Modrzewiowa zabudowa jest rekonstrukcją
średniowiecznego grodu. Odbywają się tu rycerskie turnieje, jarmarki,
pokazy dawnych tańców, strzelania z łuku, można skosztować
średniowiecznego jadła oraz wielorakich trunków. Panuje tu swoisty
rycerski klimat. Polecany wszystkim chętnym, miasteczko jest godne
obejrzenia.
Nasze wakacyjne wyprawy udały się wspaniale. W miesiącu
sierpniu ponad 60 osób brało udział w pikniku w Kręgielni
w Zawadzkiem.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi za
dofinansowanie naszych wypraw, dzięki czemu odpłatność za
wycieczki jest stosunkowo niewielka.
Od miesiąca października do kwietnia planujemy wyjazdy do Parku
Wodnego w Tarnowskich Górach/ raz w miesiącu/ Zapraszamy
wszystkich chętnych.
Czekamy na nowe propozycje na przyszły rok.
ZARZĄD KOŁA PZERiI

Opolska Karta Rodziny i Seniora już
dla osób powyżej 60 lat
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu,
24 września br. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę
zmieniającą „Regulamin wydawania i użytkowania Opolskiej Karty
Rodziny i Seniora”. Do najważniejszych zmian wprowadzonych do
Regulaminu należy obniżenie wieku senioralnego, uprawnia do
ubiegania się o wydanie kart z 65 do 60 lat. Każda rodzina otrzymuje
indywidualny numer Karty, w którym zakodowane zostały informacje
(powiat, gmina, kolejny numer karty w obrębie danej gminy, oznaczenie
rodziny). Dzięki temu jej posiadacz może sprawdzić na stronie
internetowej, jakie zniżki mu przysługują. W siedzibie UMWO,
użytkownicy mogą otrzymać aktualny wydruki z wykazem punktów,
w których są uprawnieni do skorzystania ze zniżek. Do tej pory
złożonych zostało blisko 30 tys. wniosków i wydano ponad 64 tys. kart.
Wnioski o wydanie karty możemy zarówno pobrać jak i złożyć:
- w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13, parter, pokój nr 101
telefon kontaktowy: 774623113
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
Punkt Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, telefon
kontaktowy 77 44 82 200 lub 201.

8

Krajobrazy Zawadzkiego

Mówisz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem,
Myślisz – nowoczesna szkoła
przewodniczka po Zamku w Niemodlinie, która mimo
młodego wieku oprowadza turystów po tym miejscu
i posiada niebywałą wiedzę na ten temat. Można też było wysłuchać
prawdziwych rzemieślników – Kasię Dolak, projektantkę lalekkukiełek i Radosława Danowskiego – tworzącego cuda z drewna.
Ostatnią osobą zaproszoną na spotkanie był ubiegłoroczny
zwycięzca programu „Mam talent” Lukas Gogol – akordeonista
i muzyk. Wszyscy oni pokazywali jak ważna jest ta iskra, która
zmienia nasze życie. Często przypadek decyduje o tym, że
jesteśmy tym, kim jesteśmy. Bo warto w życiu kierować się pasją,
spełniać marzenia. Kto wie gdzie one nas doprowadzą, a przecież
tylko to w życiu ma sens, co robimy z pełnym zaangażowaniem
i poświęceniem.
Dorota Nemś

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej
Uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela w ZSP
w Zawadzkiem odbył się 16 października 2018 roku. Podczas apelu
wręczono nagrody kuratora, starosty i dyrektora. Najcenniejsze dla
pedagogów były jednak nagrody uczniów – tzw. Nauczycielskie
Oskary. Oskary przyznano w kilku kategoriach, a otrzymali je:
Super Nauczyciel - Arkadiusz Baron
Nauczyciel Kosa - Ewa Lenart
Nauczyciel Złote Lusterko - Barbara Dylong
Nauczyciel Żartowniś - Marek Kot
Nauczyciel Mikrofon Roku - Arkadiusz Baron
W czasie apelu mogliśmy również zobaczyć program artystyczny,
w którym uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili swój
zwykły szkolny dzień. Program wywołał uśmiech na twarzach
wszystkich uczestników uroczystości. I choć, jak zaznaczyli
uczniowie, zbieżność sytuacji i postaci przedstawionych w skeczu
była zupełnie przypadkowa, to niejeden nauczyciel doszukał się
samego siebie...
Beata Gratzke

Maturzyści na salonach
14 września br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem wraz z opiekunami uczestniczyła w salonie
Maturzystów organizowanym przez miesięcznik "Perspektywy" na
Politechnice Opolskiej.
Uczniowie mieli okazję
zapoznać się z ofertą
wszystkich znanych
wyższych uczelni
województw opolskiego,
dolnośląskiego
i ś l ą s k i e g o .
Odwiedziliśmy stoiska
Politechniki Opolskiej,
P o l i t e c h n i k i
Wrocławskiej,
Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
w Nysie, Uniwersytetu
Wrocławskiego,
U n i w e r s y t e t u
M e d y c z n e g o
w K a t o w i c a c h
i Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, Uniwersytetu
Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Na stoisku każdej uczelni można się było zaopatrzyć w ulotki
i materiały informacyjne, była też możliwość rozmowy ze studentami
i pracownikami naukowymi. Dużym zainteresowaniem cieszyło się
spotkanie z przedstawicielką Instytutu Konfucjusza działającego
przy Politechnice Opolskiej. Dziewczęta próbowały nauczyć się
podstawowych zwrotów w języku chińskim. Do domu przywiozły
również kartki z zapisanymi w języku chińskim swoimi imionami.
Równolegle odbywały się spotkania z pracownikami OKE
z Wrocławia, którzy przybliżali tajniki przygotowania się do
egzaminu maturalnego. Wielu uczniów stwierdziło,
że skrystalizowały się ich plany dotyczące dalszego kształcenia.
Beata Gratzke, Mirosława Kądziołka

Bar dzo dobra zdawalność matur i e gzaminów
zawodowych!
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła 11 września wyniki
matur poprawkowych. Możemy już zatem podsumować jak wypadły
matury i egzaminy zawodowe w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Okazuje się, że w tym roku
możemy się pochwalić świetnymi wynikami jeżeli chodzi
o zdawalność zarówno egzaminu maturalnego, jak i zawodowego.
Rezultaty uczniów są zdecydowanie wyższe niż średnia
w województwie opolskim! Zdawalność egzaminu maturalnego
naszych licealistów jest o ponad 7 punktów procentowych wyższa
niż w województwie, a w przypadku uczniów technikum o ponad 10
punktów procentowych! Bardzo dobrze wypadły też egzaminy
zawodowe - z egzaminu E12 (Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych) zdawalność uczniów
naszego technikum była wyższa niż w woj. opolskim o 7 punktów
procentowych, a z egzaminu E13 (Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami) o 10 punktów
procentowych.
Gratulujemy zatem uczniom, którzy osiągnęli tak dobry wynik
i nauczycielom, którzy starali się jak najlepiej przygotować swoich
podopiecznych. Po raz kolejny okazuje się, że w małej szkole też
można się dobrze przygotować do matury i egzaminów
zawodowych.
B.G.
Ginący świat rzemiosła
W Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyło
się spotkanie związane z ginącymi zawodami, hobby, rzemiosłem
i historią - czyli innymi słowy „Pasja, kultura, tradycja – przyszłość”.
Organizatorzy zaprosili młodzież ponadgimnazjalną, do
wysłuchania kilku historii oraz poznania ludzi, którzy ze swojej pasji
uczynili sposób na życie. Był więc Jacek Ferdynus, szewc ze
Strzelec Opolskich, który opowiadał o swojej pracy, powoli
odchodzącej w zapomnienie. Była też Karolina Janiak, 18-letnia

9

Krajobrazy Zawadzkiego

„Opolskie na żywo”
odwiedzających Zawadzkie, a pani Gabriela Koźlik zaprezentowała
przepyszną zupę oraz ciasto dyniowe. Niesamowity kunszt
artystyczno-kulinarny zaprezentował także pan Piotr Wasik, mistrz
carvingu dla którego rzeźbienie w owocach to pasja, a wymaga to
olbrzymiej wyobraźni i pewnej ręki. Pan Piotr jest w tym mistrzem.
Na zakończenie programu zespół Żędowianie wraz z opiekunem
panią Jadwigą Breguła zaprezentowali przepiękny taniec ludowy.
A u d y c j ę m o ż n a z o b a c z y ć n a s t r o n i e
https://opole.tvp.pl/36341805/opolskie-na-zywo

W sobotę 13 października br. do Zawadzkiego zawitała TVP 3
OPOLE. W swoim godzinnym programie "Opolskie na żywo"
redaktorzy programu zabrali widzów w podróż po najurokliwszych
zakątkach naszej gminy. Aby nagrać i transmitować bezpośrednio
audycję zaangażowanych było wiele osób. W nagraniu wzięli udział
przedstawiciele różnych stowarzyszeń, organizacji, zespołów
tanecznych, mistrzów sportowych. Nie zabrakło oczywiście lokalnej
historii, którą przybliżył ksiądz Jan Wypior. Pani Helena Świtała wraz
z paniami z Kielczy opowiedziała o historii plecenia koron
dożynkowych oraz kroszonkarstwie, a pan Alfred Thiel wraz
z przedstawicielami PTTK w Zawadzkiem zachęcili widzów do
uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej po urokliwych
zakątkach gminy. Pani Agnieszka Jamrozik, przedstawiciel
Nadleśnictwa Zawadzkie opowiedziała o gospodarce leśnej oraz
o organizowanym biegu „W Pogoni za Bobrem”. Na ustawionym
w plenerze stole pan Michał Rytel z restauracji „Oaza"
zaprezentował lokalny przysmak, który czeka na turystów

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to
przedsięwzięcie. Dziękujemy za poświęcenie swojego wolnego
czasu. Państwa udział pozwolił na pokazanie gminy Zawadzkie
przyjaznej, atrakcyjnej i smacznej dla każdego, widzom nie
tylko Opolszczyzny, ale także Polski, gdyż program emitowany
był na kanale ogólnopolskim.
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Nagrodzona Marta Lityńska
16 października 2018 r. Marszałek Województwa Opolskiego
Andrzej Buła nadał jej Odznakę Honorową „Za Zasługi dla
Województwa Opolskiego”. Przyznanie tej odznaki jest aktem
uhonorowania osoby lub instytucji za szczególne zasługi dla regionu
Śląska Opolskiego. Nadaje się ją podmiotom, które w istotny sposób
przyczyniły się do rozwoju województwa opolskiego, powiatu, gminy
lub jednostki w której działają, wzbogacając dorobek województwa
opolskiego w dziedzinach takich jak np. przemysł, budownictwo,
służba zdrowia, edukacja, kultura.
W historii sportu zawadczańskiego jest to absolutny rekord
pełnienia funkcji szkoleniowca w tak długim okresie. Życzymy Pani
Marcie dużo zdrowia i dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Marta Lityńska z Lwowa do Zawadzkiego zawitała w roku 1991
obejmując funkcję trenera sekcji tenisa stołowego w Stali
Zawadzkie. W czasie pełnienia funkcji trenera z młodzieżą zaliczyła
szereg sukcesów. W ciągu 27 lat pracy trenerskiej w Zawadzkiem ze
swoimi wychowankami zdobyła 65 medali mistrzostw Polski oraz
srebrny medal Mistrzostw Europy. Drużyna seniorek w sezonie
1992/93 zdobyła brązowy medal w ekstraklasie kobiet. Drużyna
Stali seniorek występowała w Pucharze Europy. Pod jej wodzą
Dorota Djaczyńska została Indywidualną mistrzynią Polski. Milena
Feliks. Antonina Szymańska i Julia Bartoszek reprezentowały
Polskę na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata oraz
Mistrzostwach Europy kadetek. W latach 1992 – 2016 pełniła

funkcję trenerki kadry wojewódzkiej. Przez 4 lata pełniła funkcję
trenerki kadry Polski kadetek. Od wielu lat najpierw jako Stal,
a później KTS MOKSiR Zawadzkie wygrywają klubową klasyfikację
młodzieżową w województwie. Za swoją pracę została odznaczona
przez PZTS, odznaką trenera roku. Liczne odznaczenia i listy
gratulacyjne od władz wojewódzkich.
26 września 2018 r. w ramach Programu „Sportowa Polska”
w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie została
wyróżniona medalem „Pasjonat Sportowej Polski 2018”. Celem
przyznawania tytułu jest propagowanie na forum ogólnopolskim
osób, które budują sportowe oblicze gminy, promują sport
i rekreację oraz zachęcają do uprawiania zdrowego stylu życia.

Ognisko przedszkolaków z Kielczy
Dowodem na dobrą zabawę były przybrudzone ręce, uśmiechnięte
buzie i pełne brzuchy. A ciepło ogniska zostało podtrzymane
–w domu każdego z przedszkolaków. I niech już tak zostanie…

W pewne sobotnie popołudnie, na Zamościu w Kielczy, przy
urokliwej leśniczówce spotkały się dzieci, rodzice oraz personel
Przedszkola Publicznego w Kielczy. Cel był jeden – dobra zabawa !
Oczywiście każdy uczestnik zaopatrzył się w kijek do pieczenia
kiełbasy oraz dobry humor. Niektórym przypomniały się harcerskie
dzieje , inni wspominali piękny okres w swoim życiu – jakim jest
dzieciństwo, a przedszkolaki aktywnie zwiedzały polanę. Wszyscy
zainteresowani mogli też zobaczyć Izbę leśno – przyrodniczą oraz
Izbę geologiczną. Rodzice zadbali również o symbol ogniska –
pieczone ziemniaki, na które chyba najbardziej czekały małe zuchy.
Ciepło ogniska wprowadziło miłą i przyjazną atmosferę, która
sprzyjała planowaniu kolejnych celów. Za sprawą czarodziejskich
rąk niektórych Pań, dzieci zamieniały się w motylki, pająki,
nietoperze, pieski oraz kotki. Magia była tak silna, że zamiast
deszczu z nieba spadały cukierki, a niektórzy rodzice również
zmienili wygląd… Przyszła pora na główną atrakcję ogniska,
ziemniaki ! Z przyprawami, w chrupiącej skorupce, z odrobiną
radości wszyscy zajadali ten zwykły – niezwykły przysmak.
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Szanowni mieszkańcy gminy Zawadzkie segregujmy śmieci
Przeprowadzone kontrole poprawności segregacji odpadów wykazały, że mieszkańcy nieprawidłowo segregują odpady komunalne i wyrzucają swoje odpady
do pojemników bez segregacji. Pracownicy firmy odbierającej odpady mają prawo przeprowadzić kontrolę prawidłowości segregacji odpadów. W przypadku
zanieczyszczenia danego rodzaju odpadów innymi odpadami, które nie powinny znajdować się w danej frakcji – podmiot odbierający odpady ma prawo do
przekwalifikowania ich na zmieszane odpady komunalne, o czym poinformuje tut. Urząd Miejski. Naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości
skutkuje utratą uprawnień do niższej opłaty za gospodarowanie odpadami. Właściciel nieruchomości w takiej sytuacji zostanie obciążony opłatą jak za odpady
zmieszane, tj. 27,50 zł od osoby.Większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, opakowań
z plastiku, opakowań ze szkła, metalu itp. zwiększa ich ilość i tym samym koszty zagospodarowania tej frakcji. Wszystkim zależy na tym, aby koszty związane
z gospodarowaniem odpadami nie rosły. Żeby tak było, musimy zadbać o to właściwie segregując odpady we własnych gospodarstwach domowych.
Dla przypomnienia podajemy informację jak należy prawidłowo segregować odpady.

ŻÓŁTY WOREK /POJEMNIK - ODPADY SUROWCOWE
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu
części plastikowych nie będących opakowaniami
PET), kosmetykach i środkach czystości, baniaki po
(np. wszelkich zabawek, części samochodowych,
chemii gospodarczej
doniczek, naczyń)
odpadów medycznych ( np. strzykawek, wszelkich
opakowania plastikowe po jogurtach, serkach lub
opatrunków, butelek po syropach, przeterminowanych
śmietanie, taśmy plastikowe i wstążki plastikowe
lekarstw, opakowań po maściach, kremach, syropach)
opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku
innych
surowców
(elementów
drewnianych,
lub sokach), opakowania po tabletkach (blistry) oraz
papierowych, szklanych itp.)
plastikowe buteleczki bez zawartości lekarstw
tłustego
lub
zanieczyszczonego
papieru
lub
zanieczyszczonych
worków
foliowych/toreb
torebki i woreczki foliowe, reklamówki foliowe,
plastikowych, brudnych
tacek jednorazowych,
jednorazowe opakowania foliowe (tzw. „zrywki”)
sztućców jednorazowych, kubeczków plastikowych
jednorazowych
metale (m.in.
puszki stalowe po artykułach
opakowań po środkach chemicznych (np. farbach,
spożywczych, żywności, napojach)
lakierach), a także po środkach ochrony roślin
nakrętki plastikowe, korki, metalowe kapsle z butelek,
ubrań, butów, materiałów tekstylnych
zakrętki od słoików
kawałki styropianu opakowaniowego, styropianowe
kawałków styropianu budowlanego*
opakowania po jajkach
kawałki folii aluminiowej, opakowania z folii
odpadów higienicznych (np. pieluch, wacików,
aluminiowej, opakowania po cukierkach , dropsach
patyczków kosmetycznych)
duże folie opakunkowe, opakowania po kawie,
folii budowlanej, tapet, worków po materiałach
słodyczach, chipsach, folie spożywcze
budowalnych (np. po cemencie, wapnie, gipsie, itp.)
Prosimy zgniatać opakowania (tworzywa sztuczne, puszki) oraz zrywać etykiety z plastikowych butelek.
Opakowania muszą być puste i wypłukane.
* Informujemy, iż w ostatnim wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego Nr 7 (205), wkradł się błąd drukarski, gdzie omyłkowo podano, że w żółtym worku/pojemniku
nie zbieramy kawałków styropianu. Zapis ten dotyczy wyłącznie kawałków styropianu budowlanego.

NIEBIESKI WOREK /POJEMNIK – PAPIER I MAKULATURA
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
kartony, pudełka kartonowe, kartoniki po lekarstwach,
reklamówek i worków foliowych
opakowania papierowe po syropach
gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi
papieru kopiującego i kalek
tłustego lub zanieczyszczonego papieru, opakowań
styropianowych

gazetki reklamowe, papierowe ulotki, prospekty
zeszyty, stare książki, koperty, pocztówki
torebki papierowe, papier pakunkowy, rolki z papieru,
glizy, mokre, czyste ręczniki papierowe
tekturę falistą
papierowe opakowania po jajkach

kartonów po mleku i napojach
zużytych ręczników papierowych i chusteczek
higienicznych, pieluch oraz odpadów higienicznych
(np. podpasek, wacików, patyczków kosmetycznych)
papierowych worków po materiałach budowalnych
(np. po cemencie, wapnie, gipsie, itp.)
ubrań, butów, materiałów tekstylnych
tapet, folii budowlanych, styropianu

torby i worki papierowe

Prosimy zgniatać kartony i pudełka. Opakowania papierowe i papier muszą być czyste.
ZIELONY WOREK /POJEMNIK – SZKŁO (BEZBARWNE I KOLOROWE)
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
szklane butelki po napojach – bez nakrętek i kapsli
szkła płaskiego (szyb okiennych, luster)
szklane słoiki po przetworach – bez przykrywek
stłuczki szklanej, naczyń szklanych
i zakrętek
naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych
pojemniki szklane
i porcelanowych
butelek z tworzyw sztucznych, butelek i opakowań po
szklane opakowania po kosmetykach
syropach i lekarstwach
żarówek i lamp rtęciowych, termometrów
Opakowania muszą być puste i wypłukane.
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BRĄZOWY WOREK /POJEMNIK – BIOODPADY
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (np. obierki,
ryb, mięsa, wędlin, kości, resztek oleju, przetworzonej
resztki warzyw i owoców, ogryzków, zgniłe warzywa
gotowanej żywności
i owoce)
skorupki jaj, łupiny orzechów
popiołu z węgla, ziemi, kamieni
fusy herbaty i kawy , torebki po herbacie, filtry z kawą

odchodów zwierzęcych, padłych zwierząt
artykułów higienicznych (pampersów,
zużytych
wacików
kosmetycznych,
kosmetycznych)

rośliny doniczkowe z ziemią , kwiaty
trawa i liście, kwiaty ogrodowe

podpasek,
patyczków

żarówek i lamp rtęciowych, termometrów

drobne gałęzie

drewna
impregnowanego,
płyt
wiórowych
i pilśniowych
Odpady biodegradowalne najlepiej zagospodarować w przydomowych kompostownikach.

CZARNY POJEMNIK – ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY
tłusty i zanieczyszczony papier oraz zanieczyszczone butelki
plastikowe (np. po oliwie ), kalkę
artykuły higieniczne (pampersy, podpaski, zużyte waciki
kosmetyczne, patyczki kosmetyczne)
stłuczka ceramiczna (fajans, porcelana, kryształy itp.) oraz
odpady ze szkła innego niż opakowaniowe, znicze,
uszkodzone naczynia, sztućce
opakowania po kosmetykach (np. po piance do golenia,
paście do zębów)
worki z odkurzacza, zmiotki
płyty CD, zużyte długopisy, zepsute zabawki

NIE WRZUCAMY
odpadów zbieranych selektywnie, które wrzucamy do
pojemników/worków żółtych, niebieskich, zielonych czy
brązowych
popiołu
baterii i akumulatorów
opakowań po chemikaliach oraz środkach ochrony roślin
odpadów biodegradowalnych
żarówek i lamp rtęciowych

resztki mięsa, kości, ryby, owoce morza, resztki
przetworzonego jedzenia, gumy do żucia
brudne ręczniki papierowe, zabrudzone worki foliowe
( z zawartością nie nadającą się do segregacji, np. po mięsie),
gumowe rękawiczki
zużyte gąbki do mycia, ściereczki do mycia, ściereczki do
czyszczenia mebli
połamane wieszaki do ubrań (plastikowe, drewniane)
guziki, nici, igły, szpilki, zszywki spinacze, gumki, wstążki
materiałowe
niedopalone świeczki, ogarki, zużyte podgrzewacze „tee
light”
sztuczne kwiaty, grzebienie, sztućce jednorazowe

skorupek jaj, łupin z orzechów
przewodów do urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(kable, słuchawki telefoniczne, ładowarki do telefonów,
zasilacze)
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
materiałów budowlanych i rozbiórkowych
przeterminowanych lekarstw
chemikaliów, puszek po farbach
odzieży i tekstyliów

włosy po ścięciu

opon, dętek

zużyte rajstopy

termometrów

zbędne klucze do zamków, narzędzia, klamki

padłych zwierząt

Inne przydatne informacje:
1. Odzież i tekstylia wrzucamy do pojemników na zużytą odzież znajdujących się na terenie całej gminy.
2. Przeterminowane lekarstwa i resztki lekarstw, opakowania po syropach, maściach czy kremach, termometry oddajemy
do pojemników na przeterminowane lekarstwa zlokalizowanych w następujących miejscach:
Zawadzkie:
• ul. Świerklańska 2 (siedziba ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o.) ,
• ul. Opolska 61 (rejon Siedziby SM „Hutnik”),
• ul. Waryńskiego 6 (Przychodnia lekarska Eskulap);
Żędowice: ul. Strzelecka 35 (Świetlica wiejska);
Kielcza: ul. Księdza Wajdy 21 („Medikor”).
3. Chemikalia oraz puste puszki po farbach należy oddać w punkcie zorganizowanym w ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o, ul. Świerklańska 2, Zawadzkie.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddajemy podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Przypominamy Państwu o zakazie palenia odpadów (w piecach, ogrodach, na ogniskach). Odpadami, które można spalać są papier, tektura, trociny,
niezanieczyszczone drewno, odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej – odpadowa masa roślinna. Palenie śmieci jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Za
palenie niedozwolonych odpadów grozi kara aresztu albo grzywny (art. 191 ustawy o odpadach).
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ZŁOTE GODY – SPOTKANIE JUBILATÓW

CICHOŃ. 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. Gratulacje składał również
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
Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach pod opieką Jadwigi
Breguła. Małżonkowie, którzy nie mogli być obecni na uroczystości,
zaproszeni zostali przez burmistrza do urzędu. 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.

W dniu 10 października 2018 r. w restauracji ”Lido”
w Zawadzkiem odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji
ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH GODÓW, na które zaproszono 18
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 15 par: z
Zawadzkiego Państwo Teresa i Stanisław KRÓLCZYK, Maria
i Ryszard KIMAK, Krystyna i Aleksy ADAMSCY, Helena i Ginter
KOCHEL, Anna i Walter AUER, Danuta i Jerzy WÓJCIK, Zofia
i Faustyn GINAŁ, Zofia i Adam ALBINGIER, Stefania i Jan
KUNICCY, z Żędowic Państwo Maria i Alfons FLEGER, Albina
i Józef CZAJA, Anna i Bogdan PODLODOWSCY oraz z Kielczy
Państwo Adelajda i Henryk JOSZKO, Krystyna i Zygmunt
WENERSCY, Jadwiga i Jan MARCINISZYN. Jubileusz 60 lecia
świętowały zaś 3 pary z Zawadzkiego, Państwo Krystyna i Jan
KOSYTORZ, Elżbieta i Alfred POLIWODA oraz Pani Maria

Albina i Józef Czaja

Helena i Ginter Kochel

Anna i Walter Auer

Teresa i Stanisław Królczyk

Maria i Alfons Fleger

Krystyna i Aleksy Adamscy

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Pani Karolinie Polaczek - Zakład Fotograficzny Foto - Studio Karolina Polaczek.
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Danuta i Jerzy Wójcik

Stefania i Jan Kuniccy

Maria i Ryszard Kimak

Anna i Bogdan Podlodowscy

Zofia i Faustyn Ginał

Zofia i Adam Albingier

Jadwiga i Jan Marciniszyn

Krystyna i Zbigniew Wenerscy

Adelajda i Henryk Joszko

Maria Cichoń

Krystyna i Jan Kosytorz

Dostojni Jubilaci
W miesiącu październiku panie Franciszka Lebok i Anna Labus
obchodziły Jubileusz 90. urodzin.
2 października 1928 roku urodziła się pani Franciszka Lebok, która
mieszka w Żędowicach od urodzenia. Doczekała się 3 dzieci, 7
wnuków i 10 prawnuków.
Pani Anna Labus urodziła się 17 października 1928 roku i od
urodzenia mieszka w Zawadzkiem. Na ręce solenizantek płynęły
życzenia zarówno od najbliższych, przyjaciół, jak również od władz
samorządowych i powiatowych. Dostojnym Jubilatkom życzymy
wielu pogodnych dni, dużo zdrowia i wiele miłości.
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Jesienne wyprawy OZ/PTTK w Zawadzkiem

Krajoznawstwo, czyli wszechstronne
poznawanie ojczyzny oraz zainteresowanie
jej warunkami przyrodniczymi i wszelkimi
przejawami działalności człowieka ją
zamieszkującego, od początku zajmuje
ważne miejsce w działalności Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
(PTTK). Nawiązując do spuścizny Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, PTTK zawsze
traktowało krajoznawstwo jako narzędzie
kształtowania zarówno swoich członków, jak
i innych uczestników organizowanych przez
siebie imprez. Podstawowa działalność
krajoznawcza przyświeca każdej imprezie
organizowanej przez Oddział PTTK „Huta
Andrzej” w Zawadzkiem.
Jesień, poprzez swoje barwy, jest bardzo
atrakcyjnym okresem na odbywanie wypraw.
Turyści z naszego Oddziału PTTK skwapliwie
z tego skorzystali organizując kilka bardzo
udanych imprez.
• W dniach 7- 9 września odbyła się
wycieczka szkoleniowa do Zielonej Góry
i okolic z jednodniowym wypadem do Berlina.
Stolica województwa lubuskiego jest bardzo
przychylna turystom jej główne atrakcje to:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze
z siedzibą w Ochli – placówka naukowobadawcza i oświatowa powstała w 1982 r. na
miejscu Zielonogórskiego Parku
Etnograficznego. Muzeum Ziemi Lubuskiej w
Zielonej Górze – gromadzi i chroni materialne
i duchowe dziedzictwo kulturowe ziem nad
środkową Odrą, którym po II wojnie światowej
nadano nazwę „Ziemia Lubuska”. Park
Piastowski – znajduje się na terenie Zielonej
Góry, powstał w latach 1902-1904 na
Wzgórzach Piastowskich. Na jego terenie
rośnie ok. 100 gatunków drzew oraz pomniki
przyrody, Muzeum Wina, Park Winny, Pomnik
Bachusa, Palmiarnia z umiejscowioną w jej
wnętrzu stylową restauracją. Jeżeli trafi się
jeszcze na Winobranie (Dni Zielonej Góry)
coroczną, największą w regionie imprezę
kulturalną odbywającą się w Zielonej Górze
we wrześniu, na degustację miejscowych win
– to pobyt w tym mieście będzie naprawdę
bardzo udany.
Stolicy Niemiec - Berlina nie trzeba
reklamować. Jego atrakcje: Brama

Brandenburska, Gmach parlamentu Rzeszy,
Wyspa Muzeów obejmująca mi: Muzeum im.
Bodego, Muzeum Pergamońskie, Nowe
Muzeum, Starą Galerię Narodową, Stare
Muzeum, Berlińska Wieża Telewizyjna,
Katedra, Mur Berliński i wiele innych – należy
koniecznie zobaczyć.
W wycieczce uczestniczyło 46 osób.
• 15 września odbył się XXXVII Zlot Góra
św. Anny. Uczestniczyło w nim blisko 100 osób
– głównie młodzieży szkolnej.
Turyści autokarami przybyli na start rajdu do
Ligoty Dolnej. Skąd, drogą polną zielonym
szlakiem turystycznym przez Rezerwat
„Ligota Dolana” oraz Rezerwat „Biesiec”
dotarli do Góra św. Anny pod Domu
Pielgrzyma, miejsca posiłku turystycznego.
Grupy rowerowe dotarły na metę wybranymi
szlakami ze Strzelec Opolskich
i Zawadzkiego. Konkurs wiedzy z nagrodami
w grupach, zwiedzanie miejscowości – to
kolejne punkty imprezy, które w pełni zostały
zrealizowane.
Góra Św. Anny i jej okolice, to perełka
turystyczna w naszym najbliższym otoczeniu,
bywamy tam bardzo często – bo warto.
• Chcąc popularyzować rodzinne
uprawianie wszelkiej działalności ruchowej
dzieci, młodzieży i seniorów - Zarząd Główny
P o l s k i e g o To w a r z y s t w a Tu r y s t y c z n o Krajoznawczego od pięciu lat organizuje
ogólnopolską imprezę pod nazwą
„Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna”.
W tym roku 29 września olbrzymia grupa osób
(mogło to być nawet parę tysięcy) spotkała się
na szlakach turystycznych i trasach
sportowych: biegnąc, wędrując pieszo, płynąc
kajakiem lub uprawiając jazdę konną.
Zbieżność dat pozwoliła, za pośrednictwem
Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej”
w Zawadzkiem i aprobatą organizatorów:
K o ł a To w a r z y s t w a P r z y j a c i ó ł L a s y
w Zawadzkiem i Nadleśnictwa Zawadzkie,
zgłosić tegoroczny bieg „W pogoni za
Bobrem” do Sztafety. Uczestnicy biegu
otrzymali w związku z tym upominki
ufundowane przez Zarząd Główny PTTK. Były
to odblaskowe plakietki z logiem Sztafety
i hasłem PTTK na 2018 rok „Na Szlakach
Niepodległości”, certyfikaty uczestnictwa
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w imprezie, oraz kilkanaście specjalnie
oznaczonych plecaków, które organizatorzy
przeznaczyli na nagrody dla najmłodszych
uczestników VI biegu „W Pogoni za Bobrem”.
Członkowie OZ/PTTK w Zawadzkiem od
początku istnienia biegu, uczestniczą w jego
obsłudze.
• 6 października zorganizowaliśmy XVIII
Jesienny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gmin
Doliny Małej Panwi „Jesień 2018". To jedna
z głównych imprez rowerowych naszego
Oddziału PTTK. Uczestniczy w niej zwykle ok.
200 osób. Większość rowerzystów, to
młodzież szkolna. Rajd ma charakter zlotu
gwiaździstego – kolarze wybranymi przez
siebie ścieżkami docierają z różnych stron na
metę imprezy. Grupa z Zawadzkiego wybrała
przejazd szlakami „Kapliczek i krzyży
przydrożnych Doliny Małej Panwi”.
Wyruszając z Zawadzkiego (start: plac przy
Centrum Informacji Turystycznej – Kinoteatr)
odwiedziła wybrane kapliczki także w
Żędowicach i Kielczy. Na metę wybrano
Kręgielnię „Oaza” w Zawadzkiem, gdzie
skorzystano z turystycznego posiłku (bardzo
smacznego, za co gospodarzom bardzo
dziękujemy) oraz przeprowadzono rajdowe
konkurencje z upominkami.
Rower to wspaniały środek lokomocji,
pozwalający nie tylko sobie „pojeździć”, ale
z jego siodełka, przy niezbyt przecież dużej
prędkości, można podziwiać okolicę,
spostrzegać zabytki i dziwy natury. Łatwo się
też w każdym miejscu zatrzymać, aby to nasze
„krajoznawstwo” utrwalać.
• Sobotę 20 października wybraliśmy na
zorganizowanie wyprawy na zakończenie
sezonu turystyki górskiej. Tym razem
odbyliśmy rajd na Zlatý Chlum (niem.
Goldkoppe) – szczyt o wysokości 891 m
n.p.m., w paśmie Gór Opawskich (czes.
Zlatohorská vrchovina), w Czechach górujący
nad miastem Jesionik (czes. Jeseník).
W latach 1505-1580 na jej zboczach
znajdowały się kopalnie Fuggerów. Od 1853 w
odległości około 200 m od szczytu stała
chatka dla turystów, z czasem popadająca w
ruinę. W 1899 obok niej stanęła wieża
widokowa Freiwaldauer Warte, a wkrótce
potem schronisko im. Adolfa Medritzera,
leśniczego dóbr biskupich, do których należał
ten teren. Oba obiekty wybudowało
Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo
Górskie (niem. Mährisch-Schlesischer
Sudetengebirgsverein (MSSGV)). Wieża
widokowa na Zlatým Chlumie działa nadal,
natomiast schronisko zostało opuszczone
i zdewastowane po II wojnie światowej,
a ostatecznie spłonęło w 1955 r. Grupa ponad
40 osób wędrowała z Rejvíz przez Zlatý
Chlum, Čertovy kameny, Vyhlídka Čertovy
kameny do Jesenika. Tym razem „złota jesień”
zawiodła, ale wielką przeszkodą dla
wytrawnych turystów to nie było. W drodze
powrotnej obiad w Hotelu „Sudety”
w Głuchołazach wyprawę zakończył.
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom,
które nasze turystyczne poczynania
wspierają.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem
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Track Tec S.A. Top Pracodawcą
Polski Wschodniej 2018

Marszałek wspiera
sportowców

3 p a ź d z i e r n i k a b r. t r a k c i e W s c h o d n i e g o K o n g r e s u
Gospodarczego w Białymstoku miała miejsce uroczysta gala
wręczenia nagród dla Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2018.
Tytuł ten został przyznany Grupie Track Tec. Nominacji kandydatów
dokonano w drodze wskazań marszałków i prezydentów
poszczególnych miast wojewódzkich oraz reprezentantów
organizacji realizujących politykę gospodarczą poprzez
pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości. Konkurs
odbył się już po raz czwarty. Tegoroczna edycja miała jednak
wyjątkowy charakter, gdyż w głosowaniu brali udział również
internauci. Dzięki uwzględnieniu publiki, wynik konkursu lepiej
odzwierciedla opinie zatrudnionych o pracodawcach. Jako laureat
konkursu spółka została wyróżniona nie tylko za swoje biznesowe
osiągnięcia, ale również za zaangażowanie w sprawy lokalnej
społeczności oraz relacje z pracownikami. Track Tec S.A.
doceniono za szczególną troskę o bezpieczeństwo i komfort
pracowników objawiającą się między innymi szerokim pakietem
świadczeń socjalnych oraz rozwiniętą polityką pracowniczą. Na
przyznanie nagrody wpłynęło również umiejętność równoważenia
aspektów biznesowych ze współpracą lokalną i zaangażowaniem w
projekty społeczne. Grupa Track Tec to wiodący międzynarodowy
dostawca systemowych rozwiązań dla infrastruktury kolejowej. W
skład Grupy wchodzi obecnie osiem zakładów na terenie Europy.
Postęp i rozwój działalności Grupy wynikają z organicznego
wzrostu, a także z działalności w zakresie fuzji i przejęć oraz
współpracy na arenie międzynarodowej. Z zakładów produkcyjnych
należących do Grupy Track Tec pochodzi ponad połowa podkładów
kolejowych zabudowywanych na polskiej sieci kolejowej (należącej
do grona największych w Europie), a także co drugi rozjazd.
Kompleksowa oferta Track Tec obejmuje również usługi
generalnego wykonawstwa, logistyki, zabudowy rozjazdów,
serwisowania oraz doradztwa projektowego. Grupa prowadzi
intensywne działania na rynku międzynarodowym, a produkty ze
znakiem Track Tec obecne są w ponad 30 krajach. Serdecznie
gratulujemy.

Zawodnicy trenujący w opolskich klubach mogą liczyć na
wsparcie marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły. 75
tysięcy złotych – taką pulę nagród rozdysponowano pomiędzy
opolskich sportowców. Zostały one wręczone 41 zawodnikom, 10
trenerom i 3 osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością na
rzecz rozwoju i promocji sportu w województwie opolskim. Wśród
nagrodzonych znaleźli się zawodnicy z Klubu Modelarskiego
Zawadzkie: Adam Bogdon, Szymon Czech i Dawid Hadamek.

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. Zygmunta Korzekwy
Zastępcy Burmistrza Zawadzkiego w latach 1994 - 1998
W naszej pamięci pozostanie jego wyjątkowe oddanie i zaangażowanie w sprawy
społeczności lokalnej, a także optymizm i wrażliwość
na potrzeby drugiego człowieka.
Żonie oraz Rodzinie zmarłego
składamy wyrazy współczucia
Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Śmierć nie boli tych, którzy odchodzą
lecz tych, co wśród żywych pozostają…

Serdeczne wyrazy współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci
śp. Eryka Bartoszka
żonie Marii oraz córce Lucynie
składa Burmistrz Zawadzkiego oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

"„…znów ludzie jak gołębie stadami pofrunęłi do
nieba. I choć komuś świat nie jeden runął
przedwczoraj, to mi wierzyć każą, że tak być miało, że
tak trzeba. Więc świeczki w oczach palę i sny
poskramiam smutne, usilnie Boga szukam w tym
wszystkim, co wydaje się okrutne”

KOLEJNA EDYCJA PROFESJONALNYCH
WARSZTATÓW TEATRALNYCH JUŻ WKRÓTCE!!!
Małgorzata Rabicka i BiK w Zawadzkiem mają przyjemność
zaprosić chętne dzieci i młodzież z gminy Zawadzkie na V edycję
Profesjonalnych Warsztatów Teatralnych, które odbędą się w
dniach 29- 30.11.2018r. i 1-2.12.2018 r. w Kinoteatrze w
Zawadzkiem. Zajęcia tradycyjnie poprowadzą aktorki Aneta
Pawelec , Monika Pluta i Agnieszka Pawlak. Warsztaty zakończą się
spektaklem wystawionym 2.12.2018 r.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia
i otuchy dla Pani Małgorzaty Stoszek
z powodu śmierci Męża Franciszka
składa Burmistrz Zawadzkiego oraz koleżanki
i koledzy z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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Święto uczących i nauczanych
emeryturę panią Anielę, która przez wiele lat dbała o nasze
podniebienia i małym co nieco na szkolnej stołówce uraczała. Jak
zwykle wszystko celnie spointowała nasza emerytowana pani
Dyrektor. Za przygotowanie uroczystości dziękujemy uczniom oraz
paniom Danusi, Małgosi, Bożenie oraz panu Sławkowi.
IZA

Nieraz stawia nas ona przed pytaniem,
A i problemów mnoży bez liku,
Uciec przed nią się nie da,
Kaganek oświaty wciąż rozniecać trzeba,
Aby móc iść dalej, w świat, w życie dorosłe coraz bardziej.
12 października uczczono w PSP im. Wincentego z Kielczy Dzień
Edukacji Narodowej. Tego dnia odbyło się również tradycyjne
pasowanie na ucznia pierwszaków. Pod wodzą wychowawczyni,
pani Bożeny, ze śpiewem na ustach, dziarskim krokiem i z pewnymi
siebie minkami wkroczyli na szkolną scenę. Tu już czekali na nich
bezwzględni przedstawiciele starszej grupy wiekowej pod wodzą
przewodniczącego Bartka. Tonem nieznoszącym sprzeciwu
nakazali poddanie maluchów egzaminowi. Ci zdali go śpiewająco.
W drugim akcie Dyrekcja wielkim ołówkiem, po złożeniu przysięgi
przez maluchy, na uczniów PSP w Kielczy ich pasowała.
Wychowawczyni dyplomy i legitymacje wręczyła, a rodzice łezki
wzruszenia w kąciku oka ukrywali. W trzecim akcie uczniowie popis
dali, w różnych formach talenty ujawniali - klasycznym wierszu,
sparafrazowanej piosence, zabawnym kabarecie- obraz szkoły
odmalowali. Pojawili się też trzej zamaskowani osobnicy, którzy
nieco przerażali ;) A że serca uczniowie mają, w akcie czwartym
życzenia pracownikom szkoły złożyli i kwiatami obdarzyli. W imieniu
rodziców ciepłe słowa skierowała do nich przewodnicząca pani
Justyna. Tego dnia wszyscy ciepło żegnaliśmy odchodzącą na

Stypendia Marszałka Województw Opolskiego
W środę, 17 października,
w Filharmonii Opolskiej 260 uczniów
odebrało z rąk marszałka województwa
opolskiego Andrzeja Buły stypendia
naukowe „Wspieramy najlepszych II”.
Wśród nich znaleźli się Paulina Bonk
z Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kielczy oraz Michał Loński i Szymon
Cybulski z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem.
Serdecznie gratulujemy!

Wieści z Żędowic
oglądając, czując, dotykając i smakując. Podsumowując: pierwsze
grupowe zajęcia w ogrodzie sensorycznym dla całej społeczności
lokalnej zostały przeprowadzone. Uczestnicy wykazali się
niezwykłą aktywnością i pomysłowością. Było smacznie i kolorowo.
Z całą pewnością wszyscy zasłużyli na ocenę celującą. Dziękujemy
wszystkim, dzięki którym nasza pierwsza lekcja przybrała tak
atrakcyjną formę!
Wielki Sukces !
Odznaczenie za Zasługi dla Województwa Opolskiego
18 października 2018 r. w Teatrze im.
Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła się
uroczystość, na której Pani Dyrektor
Małgorzata Kozioł i Pani Jadwiga Breguła
o r a z Z e s p ó ł Ta ń c a N a r o d o w e g o
i Regionalnego „Żędowianie” zostali
uhonorowani Odznakami Honorowymi „Za
Zasługi dla Województwa Opolskiego”.
Paniom i Zespołowi dziękujemy za pracę
na rzecz naszej małej społeczności, za
ogrom pracy i poświęcenia. Cieszymy się,
że o Żędowicach mówi się na forum
Województwa, i że nasza praca doceniana
jest przez władze wojewódzkie. Zespół
działa pod patronatem Stowarzyszenia

Niezwykła lekcja w „ Ogrodzie Sensorycznym”
29 września 2018 r. przy PSP w Żędowicach, w obecności
uczniów, pracowników szkoły, rodziców, zaproszonych gości i
przedstawicieli władz, został uroczyście otwarty „Ogród
Sensoryczny” . To nasza nowa klaso-pracownia na świeżym
powietrzu! Będą tu prowadzone zajęcia z zakresu ekologii i
ogrodnictwa. Ogród został zaprojektowany w taki sposób, by
każdym swoim elementem angażować i pobudzać ludzkie zmysły. A
więc od dziś w PSP wiedzę przyswaja się całym ciałem: słuchając,

18

Krajobrazy Zawadzkiego
Przyjaciół Szkoły w Żędowicach, gratulujemy również wszystkim
działaczom stowarzyszenia.
Bieg dla Niepodległej

jednym ze szlaków Parku Krajobrazowego do Sanktuarium Św.
Anny. Góra Świętej Anny oczarowała nas jesiennym pięknem.
Niewątpliwie jest to ważne i ciekawe miejsce zarówno pod
względem historycznym, przyrodniczo-geograficznym oraz
kulturowym. Warto poznawać historię naszej Małej Ojczyzny.

Dnia 25 września odbyły się Mistrzostwa Gminy
w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Żędowicach pod hasłem
„Bieg dla Niepodległej”. Na starcie zawodów stanęło 58 biegaczy ze
szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjum. Rywalizacja
odbywała się w dziesięciu kategoriach wiekowych na trzech
dystansach. 12 najlepszych uczniów naszej szkoły
zakwalifikowało się do eliminacji powiatowych, które odbyły się 4
października w Strzelcach Opolskich. Trzy uczennice: Emilia
Świerzy, Natalia Spik i Marta Ochwat zajęły miejsca w pierwszej
trójce i będą nas reprezentować w Wojewódzkich Biegach
Przełajowych. Gratulujemy i życzymy dalszych dobrych wyników.

Warsztaty w Zakresie Profilaktyki i Bezpieczeństwa
Dnia 18 października uczniowie klasy ósmej brali udział
w Wojewódzkim Programie Edukacyjnym w zakresie postępowania
uczniów w sytuacjach zagrożeń i zdarzeń kryzysowych. Uczniowie
mieli okazję wysłuchać prelekcji dyrektora Henryka Ferstera
z wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na temat
Regionalnego Systemu Ostrzegania i Centrum Powiadamiania
Ratunkowego.
Utrwalili wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
przekazaną przez Policję, zapoznali się z istotą zagrożeń
pożarowych oraz sposobami eliminacji pożaru, a także wzbogacili
wiedzę na temat powstawania i właściwości tlenku węgla.
Uczestnicy programu obserwowali wyjazd alarmowy strażaków,
ponieważ warsztaty te odbywały się w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Były to
niezwykle wartościowe i pouczające warsztaty.

Poznajemy historię Niepodległej
W związku z obchodami Roku Niepodległej uczniowie klasy VII, VIII i
III gimnazjum wybrali się w dniu 16 października do Muzeum Czynu
Powstańczego na Górze Świętej Anny, gdzie dowiedzieli się, jak
kształtowała się nasza granica zachodnia, czyli poznali historię
powstań śląskich oraz plebiscytu. Następnie zapalili znicze pod
Pomnikiem Czynu Powstańczego. Kolejnym punktem programu
była lekcja przyrody w annogórskim geoparku, po której przeszliśmy

Święto drzewa
„Każdy liść pochłania CO2” to hasło
tegorocznego ogólnopolskiego Święta
Drzewa, które ma nam przypomnieć, że
sadzenie drzew jest jednym
z najprostszych i najbardziej opłacalnych
sposobów zapobiegania zmianom klimatu.
Tegoroczna edycja w naszej gminie odbyła
się 16 października, tradycyjnie na terenie
leśnictwa Dębie. Nadleśnictwo Zawadzkie
uczestniczy w programie od 2008 r. Na
zaproszenie Nadleśniczego Grzegorza
Furmańskiego przybyli uczniowie 11 szkół
z terenu administracyjnego nadleśnictwa
wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół,
przedstawiciele samorządów lokalnych
oraz instytucji i stowarzyszeń. Uroczysty
charakter imprezy podkreślił występ
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich
„Waltornia”. Wszyscy wspólnie sadzili
czereśnie ptasie i kaliny koralowe, które
w przyszłości wzbogacą bazę pokarmową
ptaków leśnych. Spotkanie stało się
również okazją do uczczenia 100-lecia
powstania Związku Leśników Polskich.
Członkowie tej organizacji posadzili
pamiątkowego buka na terenie Parku im.
Zasłużonych leśników Nadleśnictwa
Zawadzkie.
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Rozmaitości

Zapraszamy

Kącik kucharski

do udziału

Prawda o żółtku:

w XIII Dyktandzie
pod hasłem:

Zaprawisz nim zupę i sos.
Nie zważy się jeśli wymieszasz je z mlekiem i mąką. Tak
przygotowaną zaprawkę zaciągnij zupę lub sos. Całość zagotuj.

„Mistrz Ortografii Gminy Zawadzkie”

Posmarujesz nim ciasta i placki
Aby wypieki miały apetyczną ,chrupiącą i błyszczącą skórkę,
posmaruj je żółtkiem roztrzepanym z 1-2 łyżkami wody oraz
szczyptą soli.
Jest świetnym spoiwem farszów
Obojętnie, czy przyrządzasz je z mięsa, warzyw, ryżu, czy łączysz
wszystkie te składniki,
zawsze wymieszaj je z żółtkiem. Dzięki niemu farsz pięknie się sklei,
a potrawa
nie rozpadnie się podczas pieczenia czy smażenia.

ź

1. Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem.

ź

2. Termin i miejsce dyktanda:
21.11. 2018 roku, godz. 16:00,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem.
ź

3. Zgłoszenie uczestnictwa:
Termin zgłoszenia – do 19.11.2018 roku,
Zgłoszenie należy przekazać do organizatora konkursu w
formie:
- ustnej – numer telefonu 774616375,
- elektronicznej –zawadzkiepsp@poczta.onet.pl
- pisemnej (może być fax.) –
PSP
ul. Opolska 47
47-120 Zawadzkie
fax. 0774616375.
ź

ź

Najlepiej spulchni ciasto
Utrzyj je z kilkoma kroplami octu spirytusowego-nie bój się ostrego
zapachu-całkowicie zniknie podczas pieczenia, a ciasto pięknie
wyrośnie.
Poprawi smak Kakao i Kawy
Utrzyj kogel-mogel z 4 łyżeczkami cukru i 2 żółtkami wlej do
gorącego napoju.
Przechowasz w lodówce nawet kilka dni
W tym celu włóż je do niewielkiego naczynia i ostrożnie zalej
lodowatą wodą albo schłodzonym olejem. Wstaw do lodówki.

Do udziału w dyktandzie zapraszamy
dzieci, młodzież i dorosłych

Jak wykorzystać sól w domu?
Pieczenie.
Miej sól zawsze pod ręką gdy używasz piekarnika. Jeśli ciasto lub
sos ucieknie z brytfanny lub naczynia żaroodpornego do piekarnika
posyp szybciutko to miejsce solą, a nie przypali się. Co ciekawe,
będzie też się dobrze czyścić.

„Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd,
wolny od wszelkich ziemskich trwóg,
tutaj na zawsze został Twój ślad,
a znim tęsknota, rozpacz i ból”
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy okazali nam wiele życzliwości oraz
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych naszego ukochanego
Męż, Ojca i Dziadka
ś.p. Franciszka Stoszka
Wasza obecność i współczucie były dla nas ogromnym wsparciem
i najpiękniejszym darem w tych trudnych chwilach. Dziękujemy serdecznie także tym
wszystkim, którzy nie mogąc uczestniczyć w pogrzebie towarzyszyli nam swoją
modlitwą.
Żona oraz Córki z Rodzinami

Sposób na cieknący wosk.
Jeśli zamoczysz nowe świeczki w mocno solnym roztworze na kilka
godzin, następnie wysuszysz je (nie zapalaj mokrych świeczek) to
na pewno wosk nie będzie z nich mocno kapał i brudził wszystkiego
dookoła.
Cięte kwiaty.
Odrobina soli dodana do wody z kwiatami sprawi, że kwiatki będą
stały dłużej. Dla uzyskania tego samego efektu możesz spróbować
dodać aspirynę.

„Człowiek jest wielki nie prze to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Sztuczne kwiaty. Sól może służyć jako gąbka florystyczna, no może
nie dosłownie, ale jednak. Wsyp sól do wazy i dodaj troszkę zimnej
wody, zamieszaj. Następnie ułóż kwiaty wkładając je w sól. Woda
zwiąże sól wprawiając, że będzie ona lepiej trzymała kwiatki.

Składamy serdeczne podziekowania całemu personelowi
Stacji Opieki CARITAS w Żędowicach
za wszystko co zrobiliście dla naszego Kochanego
Męża, Ojca i Dziadka
ś.p. Franciszka Stoszek
Państwa profesjonalizm i pełne empatii i zaangażowania podejście
do tragedii drugiego człowieka sprawia, że skrywana i odrzucana przez dzisiejszy
świat ważna część naszego życia jaką jest cierpienie i śmierć, nabiera niezwykłej
godności. Z wielkim podziwem obserwowaliśmy Waszą pracę, która jest - w pełnym
znaczeniu tego słowa - służbą drugiemu człowiekowi. W sposób niezwykły wypełniacie
Państwo nie tylko przysięgę Hipokratesa, ale także nauczanie Kościoła Katolickiego.
Za ogromną życzliwość i troskliwość. Dziękujemy
żona oraz córki z rodzinami

Trawa na kostce przed domem. Możesz się skutecznie pozbyć
trawy rosnącej w przestrzeniach między kostkami na podwórku.
Wystarczy, że posypiesz je solą i polejesz wodą.
Walcz z bluszczem.
Zmieszaj 1,5kg soli z 3.5l mydlanej wody. Wlej miksturę do
zraszacza i spryskaj liście bluszczu.
Grill.
Posyp odrobiną soli płomień na grillu, a nie będzie zbyt wysoki i nie
przypali pożywienia.
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XIII spotkanie w rodzinnym gronie
Tegoroczna impreza zgromadziła wielu uczestników: zaproszonych
gości, uczniów, rodziców i nauczycieli. Przy pysznym cieście i kawie
oraz konkretniejszych przekąskach można było zobaczyć występy
uczniów, porozmawiać, powspominać, trochę się pośmiać
i ponarzekać. Najważniejsze jednak, że to wszystko odbywało się
w doskonałym towarzystwie, bo przecież wszyscy tworzymy
niepowtarzalną, szkolną społeczność, co dało się odczuć w czasie
Festynu. Nie brakowało chętnych do udziału w przygotowanych
atrakcjach. I tylko szkoda, że to spotkanie to już przeszłość. Czas
jednak tak szybko mija, że nawet się nie spostrzeżemy, a już
będziemy przygotowywać kolejną imprezę.
Aleksandra Morawiec - Firuta

Mnóstwo pracy, planowania, zaangażowania i kolejny, XIII
Festyn Rodzinny w Publicznej szkole Podstawowej w Zawadzkiem
już za nami. Przyszedł czas podsumowań i refleksji. W tym roku
myślą przewodnią było hasło: „Cała Polska czyta dzieciom, czytamy
i my”. Zbiegło się to z tajemnicą, którą od wakacji w szkolnej
bibliotece odkrywali uczniowie. Powstał nawet na ten temat film,
który w ostatnim tygodniu bił w Internecie rekordy popularności.
Wiadomo: tajemnica potęguje ciekawość. Na szczęście w czasie
Festynu wszystko się wyjaśniło! Nasza szkoła wzięła udział
w programie rządowym, dzięki któremu udało się zakupić do
biblioteki ponad 700 wybranych przez uczniów nowych książek.
Grupa uczennic prezentowała je w czasie imprezy, a od
poniedziałku trafiają już w ręce miłośników literatury.

700 książek dla Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem

Uśmiechnięty dzionek
Hartowi ducha on sprzyja,
Uśmiechem twarz zdobi,
Mocy ciału i duchowi dodajeOdprężenie, gdy przeponę wprawia w drżenie,
Rozumu od niego nie przybywa, ale i nie ubywa;)
W ramach uczczenia Dnia Uśmiechu, przypadającego 5
października, w PSP im. Wincentego z Kielczy odbył się kabaretowy
maraton. Uczniowie starszej grupy wiekowej przygotowali zabawne
skecze o tym, jak to kiedyś stało się w kolejkach i gdzie obecnie one
występują, jak wyglądają współcześnie wywiadówki, kogo
najbardziej boją się nauczyciele, jakich problemów dostarczają
samochody, jak wygrywa się w teleturniejach, zaserwowano też
garść informacji z kraju i ze świata. Wszystko podane dowcipnie,
a czasem pikantnie. Trofeum zwycięzcy zdobyła klasa 8, brawa
należą się wszystkim występującym, bowiem pokonali drżące nóżki,
suchość w gardle, sztywność ciała, chęć padnięcia w ramiona
omdlenia z wrażenia, słowem zwyciężyli tremę. Za przygotowanie
dnia dziękujemy klasom i ich wychowawcom. Gratulujemy również
nagrodzonym i wyróżnionym w jesiennych konkursach- biegowym
oraz plastycznym związanym z miesiącem różańca.
IZA

W roku szkolnym 2018/2019 Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zawadzkiem realizuje Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa. W ramach otrzymanych środków kupiliśmy do
biblioteki szkolnej już ponad 700 nowych książek. Zakupiliśmy
książki wybrane przez dzieci w przeprowadzonych Szkolnych
Wyborach Książek, uwzględniliśmy też propozycje rodziców
i przeprowadziliśmy konsultacje z Miejską i Gminną Biblioteką
Publiczną, biblioteką Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz
nauczycielami. W ramach realizacji programu zorganizowano
festyn rodzinny pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom… czytamy
i my”. Na festynie - oprócz tradycyjnych atrakcji - zaprezentowano
wiersze Tuwima i Brzechwy, przeprowadzono konkurs plastyczny
„Poczytaj mi mamo, tato”, otwarto wystawę nowości w bibliotece,
odbył się mecz w dwa ognie „Mole kontra Mugole” oraz kiermasz
taniej książki, a baśniowe postacie roznosiły wśród rodziców ulotki z
„Zaletami czytania książek”. By rozbudzić uczniowską ciekawość
został nakręcony i umieszczony na facebook’owej stronie szkoły
filmik „Tajemnice szkolnej biblioteki”. Realizacji programu będą się
towarzyszyć różne przedsięwzięcia – realizacja projektów
edukacyjnych, imprezy czytelnicze, wystawy. Ciągle dokonujemy
zakupów nowych książek, można je zobaczyć na wystawie
w czytelni szkolnej biblioteki. Zachęcamy do ich wypożyczania
i czytania :)

Umiera się nie dlatego by przestać
żyć, lecz po to by żyć inaczej”

Rodzina zmarłego śp. Eryka Bartoszka składa serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych naszego ukochanego
Męża, Ojca, Dziadka
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Sport
Piłka Nożna

Piłka ręczna
Seria bez porażki trwa

Nie jest najlepiej

W rozegranych ostatnich 4 spotkaniach drużyna Stali straciła

Po porażce z MKS Wieluń, drużyna w kolejnych meczach
rozegranych jako gospodarz swoje konto powiększyła o komplet

punkty z rezerwami KS Krasiejów remisując 2:2. Zanim do tego

punktów. W spotkaniu z KS Forza Wrocław do przerwy goście

doszło pokonała najpierw LKS Rzemiosło Dziewkowice 1:0 (bramka

prowadzili 17:14. W 40 minucie nasza drużyna doprowadziła do

Dariusza Sworenia), Następnie pokonała na wyjeździe LZS

remisu (20:20) i od tej pory było już tylko prowadzenie. Dobrze

Grodziec 3:2. W 19 minucie spotkania po bramkach Mateusza

w bramce spisywał się Damian Zając, który w końcówce obronił 2

Kozłowskiego 2 oraz D.Sworenia prowadziła 3:0. Gospodarze

rzuty karne i ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem

strzelili 2 bramki ale punkty pojechały do Zawadzkiego.

29:25. Najwięcej 10 bramek strzelił Patryk Całujek, pozostałe

W zremisowanym z KS II Krasiejów meczu do przerwy prowadzili

zdobyli: Pawł Zagórowicz 6, Marceli Ligała 5, Adam Wacławczyk 3,

goście. Na 1:1 wyrównał Paweł Zyzik. W 68 minucie ponownie na

Kevin Kubillas i Sebastian Danysz po 2 oraz Maciej Ścigaj 1. W 3

prowadzenie wyszła drużyna gości. Podopieczni Sławomira

kolejce przeciwnikiem była drużyna Grunwaldu Poznań. W 16

Pawlaka w 82 minucie za sprawą Dawida Pawelaka doprowadzili do

minucie podopieczni Łukasza Morzyka prowadzili 8:1 i zanosiło się

remisu. Wyjazdowe spotkanie z LKS Plon Błotnica Strzelecka

na pogrom gości. Jeszcze początek drugiej połowy nie wskazywał

zapowiadało niespodziankę. Prowadzenie w 33 minucie objęci

na denerwującą końcówkę. Drużyna prowadziła 17:10, by w 55

gospodarze, jednak 4 minuty później wyrównującego gola strzelił

minucie prowadzić tylko 22:21. Bramki M.Ścigaja i S.Danysza

Robin Smereczański. Do przerwy utrzymał się wynik remisowy.

powiększyły prowadzenie do 3 bramek. Goście zdążyli jeszcze

Druga połowa to popis strzelecki naszej drużyny. Bramki zdobywali

strzelić bramkę ale komplet punktów pozostał w Zawadzkiem.

kolejno: Mateusz Kozłowski, Łukasz Grycan, Bartosz Szumski,

Końcowy wynik 24:22 (12;7). Bramki dla drużyny strzelali: S.Danysz

Łukasz Sierant, Dariusz Sworeń i Oskar Wajrauch i mecz zakończył

8, M.Ścigaj 6, P.Zagórowicz 4 oraz A.Wacławczyk i M.Migała po 3.

się zwycięstwem 7:1. Czołówka tabeli przedstawia się następująco:

Kolejne dwa mecze to niestety porażki. Najpierw w Ostrowie Wlkp.

1. SKS II Piast Strzelce Op.

10

27

38:9

porażka 32:34 pomimo prowadzenia do przerwy 17:13. Jeszcze w

2. SSKS Stal Zawadzkie

10

24

29:14

51 minucie drużyna prowadziła 29:26. Gospodarze strzelili 5

3. LKS Rzemiosło Dziewkowice

10

22

34:14

bramek i objęli prowadzenie 31:29. Na 2 min przed końcem

4. KS II Krasiejów

10

21

35:13

spotkania był jeszcze remis 31:31. Kolejne 3 bramki gospodarzy

5. LZS Zimna Wódka

10

19

25:15

i porażka. Duży udział w porażce mieli prowadzący spotkanie

6. LZS Staniszcze Wielkie

10

19

21:15

sędziowie z Wrocławia. Bramki dla naszej drużyny strzelali:

Do rozegrania w I rundzie pozostały 3 spotkania:

S.Danysz 10, M.Ścigaj 5, P.Zagórowicz i P.Całujek po 4 oraz

28.10.2018 r. godz. 13.00 Stal Zawadzkie - LZS Poręba

K.Kubillas, Michał Krygowski i M.Migała po 3. Dla gospodarzy 14

04.11.2018 r. godz. 13.00 Stal Zawadzkie - LZS Zimna Wódka

bramek strzelił Patryk Marciniak. Mecz z liderem Olimpią Piekary

11.11.2018 r. godz. 10.00 LZS Staniszcze Wielkie - Stal Zawadzkie

bez historii. Pewne zwycięstwo gości 35:30 (13:21). Spotkanie
rozpoczęło się z 30 minutowym opóźnienie, z przyczyną był

Tenis Stołowy

wypadek drogowy w którym uczestniczył autokar gości. Dla naszej
Ruszyła III liga mężczyzn

drużyny bramki zdobywali: A.Wacławczyk 5, M.Migała 4,
A.Przybysz, Dawid Mięsopust, Bartosz Witkowski, i P.Całujek po 3,

Rozpoczęły się rozgrywki w III lidze mężczyzn w których bierze

po 2 bramki strzelili: M.Ścigaj, P.Zagórowicz, Mateusz Damas i

udział 12 drużyn. Zostały rozegrane 4 kolejki w których drużyna KTS

S.Danysz. Jedną bramkę strzelił Kacper Gajda. Po 5 kolejkach

MOKSiR Zawadzkie uzyskały następujące wyniki: z AZS PWSZ

drużyna zajmuje 8 miejsce na 12 drużyn. Teraz nastąpi

Nysa 9:1, LUKS-em Korfantów 6:8, MGOK-iem Gorzów Ślaski 8:3

dwutygodniowa przerwa a po niej derbowy pojedynek z Olimpem w

oraz GUKS-em Byczyna 7:7. Czołówka tabeli przedstawia się

Grodkowie. Dodatkowym smaczkiem będzie rywalizacja z drużyną

następująco:

w której występują byli zawodnicy ASPR Denis Hertel, Łukasz Szulc

1. LZS Chepsa Żywocice

4

8

36:4

i Kamil Kulej. Spotkanie zostanie rozegrane 3 listopada

2. LZS Odra Katy Opolskie II

4

8

34:6

w Grodkowie.

3. KTS Lew Głubczyce

4

6

28:18

4. KTS MOKSiR Zawadzkie

4

5

30:19

Terminarz kolejnych meczy przedstawia się następująco:

5. LUKS MGOKSiR

4

5

29:25

10.11.2018 r. ASPR Zawadzkie

- Anilana Łódź

6. KTS Kłodnica Kędzierzyn K.

4

4

25:26

17.11.2018 r. AZS Zielona Góra

- ASPR Zawadzkie

Terminarz najbliższych spotkań:

24.11.2018 r. ASPR Zawadzkie

- ŚKPR Świdnica

26.10.2018 r. godz. 18.00 KTS MOKSiR Zawadzkie

1.12.2018 r. ASPR Zawadzkie

- MKS Leszno

Głubczyce

8.12.2018 r. Miedź Legnica

- ASPR Zawadzkie

09.11.2018 r. godz. 18,00 KTS Kłodnica Kędzierzyn K. - KTS
MOKSiR Zawadzkie
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- KTS Lew

Krajobrazy Zawadzkiego
16.11.2018 r. godz. 18.00 KTS MOKSiR Zawadzkie - LZS Odra
Kąty Opolskie II
23.11.2018 r. godz. 18.00 LZS Chepsa Żywocice - KTS MOKSiR
Zawadzkie
30.11.2018 r. godz. 18.00 KTS MOKSiR Zawadzkie - MLUKS
Wakmet Bodzanów
07.12.2018 r. godz. 18.00 OKS Olesno - KTS MOKSiR Zawadzkie
14.12.2018 r. godz. 18.00 KTS MOKSiR Zawadzkie - SKS LUKS
Nysa
Mecze jako gospodarz rozgrywane są w małej sali Hali GOSiT-u
Zawadzkie ul. Opolska 25

Skat
Mistrzostwa Sekcji GOSiT Zawadzkie
W mistrzostwach sekcji skata GOSiT Zawadzkie zostało
rozegranych 7 turniejów. W 4 turnieju najlepszy okazał się Antoni
Świtała (GOSiT Zawadzkie), 5 turniej wygrał Roman Kościelny (Skat
Kolonowskie) w 6 zwyciężył Reinhold Brysch (GOSiT) a w 7
najwięcej punktów ugrał Ernest Bryłka (GOSiT) W klasyfikacji po 7
turniejach na prowadzeniu Marcin Szymski (Victoria Tranzyt
Chróścice) 12755 pkt., wyprzedza Romana Kościelnego 11965 pkt.
oraz Antoniego Świtałę 11381 pkt. Zawodnicy GOSiT-u zajmują
następujące miejsca: 4. Leopold Dybowski 10888 pkt. 6. R.Brysch
10754 pkt., 7. E.Bryłka 10698 pkt., 9. Józef Waloszek 9935 pkt., 13.
Franciszek Świtała 9322 pkt. 15. Józef Ludwig 8991 pkt., 19. Marek
Wyszkowski 7247 pkt. Sklasyfikowanych jest 27 zawodników.

Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne
Zostały rozegrane wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne.
Podopieczni trenerki Marty Lityńskie okazali się najlepsi w kategorii
juniorów Maciej Malecha oraz żaków Oliver Spałek. Na 4 miejscu
w kategorii żaków uplasował Franciszek Bujara. W kategorii
seniorek na 4 miejscu uplasowała się Adrianna Kolczyk a w kategorii
seniorów 6 miejsce zajął Maciej Malecha. W kategorii młodziczek na
5 miejscu uplasowała się Magdalena Radziej.

Franciszek Świtała

Halowej tradycji stanie się zadość
organizatorzy informują za pośrednictwem Facebooka na
fanpage’u wydarzenia Liga Halowa „Piątek”. Tam odsyłamy
wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w imprezie
czytelników. Zarejestrować drużynę można również pod numerem
telefonu 502635656. Serdecznie zapraszamy na boisko oraz na
trybuny. Początek rozgrywek już pod koniec listopada.

Halowa Liga Piątek to już tradycja w Zawadzkiem. Organizator
Stowarzyszenie Horyzontura i GOSiT Zawadzkie. Mnóstwo
zabawy, zdrowa rywalizacja i chęć wygranej - te rzeczy rok w rok
pozostają niezmienne podczas rozgrywania popularnych „Piątek”
na hali przy ulicy Opolskiej w Zawadzkiem. W tegorocznej edycji
doczekamy się jednak zmienionej ramy czasowej meczów oraz
innych dni rozgrywania spotkań. O wszelkich szczegółach
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