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Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 20 października br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z dyrektorami i nauczycielami z terenu naszej gminy.
Burmistrz podziękował nauczycielom za zaangażowanie oraz opiekuńczy, wychowawczy i dydaktyczny trud, który przyczynia się
do kształtowania umysłów i charakterów najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Więcej na stronie 3.

Pamiętajmy, 1 listopada dzień wspomnień
„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej
my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”.
Albert Einstein
Uroczystość Wszystkich Świętych, którą dzisiaj prawie wszyscy obchodzimy, skłania nas do zadumy, ale i do podniesienia
wzroku ku niebu, do Boga. My chrześcijanie wierzymy, że tam są nasi najbliżsi, najukochańsi. Wybierając się 1 listopada na
groby naszych bliskich, dzień ten nazywamy bardzo często Świętem Zmarłych. Dzień ten kojarzy nam się z wizytą na cmentarzu,
zapaleniu świec na grobach, a przed wszystkim wspomnieniem w rodzinnym gronie, zmarłych bliskich i znajomych. Panuje
nastrój powagi, refleksji, czasem smutku, ale i...radości. Tak radości właśnie, bo właściwie w pierwotnym zamyśle uroczystość
Wszystkich Świętych jest dniem radosnym. Oddajemy cześć wszystkim, którzy dostąpili chwały zbawienia w niebie.
11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu.
Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie
11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie
Europy. Wspomnianego dnia, słynny polski przywódca i działacz
niepodległościowy Józef Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich,
a przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych żołnierzy, zaczęły się z nich
wycofywać. Ponownie mogliśmy zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu –
Polski, która przez wiele lat zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Austrię.
Wszyscy cieszymy się, wspominając to wydarzenie. Z tej okazji zachęcamy
do zachowania pamięci o rodakach, którzy o tę wolność walczyli. Zachęcamy
abyście razem z nami celebrowali 11 listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości.
W ramach obchodów Święta Niepodległości oraz kolejnej edycji
Festiwalu GAUDE MATER POLONIA Wincenty z Kielczy in memoriam
zapraszamy na recital wokalny Magdaleny Wachowskiej – sopran,
Mateusza Rożka – fortepian – szczegóły ostania strona.
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XI Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
W dniu 28 września 2015 r. odbyła się XI
Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem.
Program sesji obejmował między innymi
przyjęcie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2015 r. Przed
podjęciem decyzji w tej sprawie radni
zapoznali się
z pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu –
Uchwałą Nr 326/2015 z dnia 7 września
2015 r. Składu Orzekającego RIO. Temat
sprawozdania był szczegółowo omawiany
na posiedzeniach komisji problemowych,
ponadto Komisja Rewizyjna kontrolowała
również wykonanie budżetu gminy
w I półroczu br. Sprawozdanie zostało
przyjęte przez radnych jednogłośnie. Na
sesji dokonano również w głosowaniu
tajnym wyboru ławnika do Sądu

Rejonowego w Strzelcach Opolskich na
kadencję 2016 – 2019. Komisja
Skrutacyjna w składzie: Jan Stanek, Beata
Mańka-Kulik, Krystyna Sładek
przeprowadziła wybory, w wyniku którego
ławnikiem został wybrany Leon Buczek.
Na sesji zostały uchwalone również
uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2015 r. oraz w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły
wnioski:
1. Komisji Samorządności i Porządku
Publicznego – wniosek dotyczy
rozpoczęcia procedury w zakresie
opracowania dokumentacji technicznobudowlanej PSZOK-U. Wybrana lokalizacja

to teren składowiska odpadów w Kielczy.
2. Radnego Marka Kaczki o wpisanie do
planu budżetu na 2016 r. inwestycji pod
nazwą „budowa parkingu na osiedlu
Opolska 61 w Zawadzkiem (pomiędzy
blokami Opolska 61 F-G a sklepem POLO
Market.”
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
W Sesji uczestniczył Brat Paweł Siennicki,
który przedstawił zebranym historię
Zameczku Myśliwskiego w Kątach oraz
informację na temat przeprowadzonych
remontów na tym zabytku.
Uchwały podjęte na sesji dostępne są na
stronie www.bip.zawadzkie.pl.

Zespół Konsultacyjno-Doradczy Seniorów
W dniu 6 października 2015 r. w Sali
narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
odbyło się spotkanie przedstawicieli
środowisk senioralnych z terenu Gminy
Zawadzkie. Spotkanie poświęcone było
powołaniu Zespołu KonsultacyjnoDoradczego Seniorów, działającego przy
Burmistrzu Zawadzkiego.
Zakłada się, że Zespół KonsultacyjnoDoradczy Seniorów będzie prezentować
swoje opinie, uwzględniając doświadczenie
i problemy osób starszych. W miarę
możliwości Zespół będzie informować
o niekorzystnych zjawiskach i zdarzeniach.
Będzie służyć utrzymaniu równowagi
między środowiskiem seniora, a jego
otoczeniem. Wśród ważnych zadań
zespołu znajduje się również integracja
międzypokoleniowa, ponieważ każda
generacja wnosi w życie społeczne
wyjątkowe zasoby oraz umiejętności,
wzmacniając tym samym całą społeczność.
Powołanie zespołu gwarantować będzie
partycypację społeczną, tzn. włączać osoby

starsze w życie społeczne, w działania,
które mają zaspokoić ich potrzeby
i rozwiązywać istotne problemy
indywidualne i grupowe.
Skład Zespołu jest następujący: Maria

Baran, Edward Dziedzic, Józef Hertel,
Teresa Małek, Jan Maniura, Ryszard
Pagacz, Cecylia Pluder-Guzy, Józef Polis,
Halina Wiertel.

Opolska Karta Rodziny i Seniora
Gmina Zawadzkie jest jednym
z partnerów samorządu województwa
opolskiego w programie „Opolska Karta
Rodziny i Seniora”. Opolska Karta Rodziny i
Seniora to jeden z projektów realizowanych
przez region w ramach programu
Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma
przeciwdziałać wyludnianiu się
województwa. Wpływ na złą sytuację
regionu ma m.in. najniższy wskaźnik
dzietności w kraju, ujemny przyrost
naturalny i najwyższy odsetek emigrantów
w odniesieniu do liczby osób
zameldowanych. Uprawnieni
do korzystania z karty to: rodziny
wychowujące minimum dwójkę dzieci do

18 roku życia - małżonkowie, osoby
samotnie wychowujące dzieci, rodziny
zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny
wychowujące dziecko niepełnosprawne,
które nie ukończyło 26 roku życia oraz
osoby starsze po 65 roku życia. Warunkiem
otrzymania karty jest zamieszkiwanie na
terenie woj. opolskiego, a wnioski
o wydanie karty można pobrać i złożyć :
1. W Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
(biuro Nr 101).
2. W Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego, ul. Piastowska
14, (parter-punkt obsługi klienta), 46-020
Opole.
Wniosek o wydanie karty jest dostępny
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również na stronie: www.ssd.opolskie.pl.
Otrzymana karta umożliwiać będzie zniżki
w instytucjach wojewódzkich i gminnych
oraz ulgi oferowane przez firmy. Regulamin,
katalog ulg i zniżek dla mieszkańców
regionu i konkretnej gminy można będzie
na bieżąco sprawdzać na stronie
internetowej, posługując się numerem
wydanej karty.

Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie internetowej www.zawadzkie.pl
w zakładce Duża Rodzina 4+, Opolska
Karta Rodziny i Seniora.
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Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 20 października br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski spotkał się z dyrektorami i nauczycielami z terenu
n a s z e j g m i n y. B u r m i s t r z p o d z i ę k o w a ł n a u c z y c i e l o m
za zaangażowanie oraz opiekuńczy, wychowawczy i dydaktyczny
trud, który przyczynia się do kształtowania umysłów i charakterów
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Życzył satysfakcji
z wykonywanej pracy, zapału do podejmowania nowych inicjatyw
oraz kolejnych sukcesów. Wyrazy podziękowania skierował także
do pracowników niepedagogicznych za ich wkład w prawidłowe
funkcjonowanie placówek oświatowych oraz związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli z terenu gminy
za dotychczasową współpracę.
Podczas spotkania zostały wręczone przez Burmistrza
Mariusza Stachowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Zawadzkiem Stanisława Kiełka oraz Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Marka Kaczkę Nagrody
Burmistrza przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymali
je: Barbara Dylong – nauczyciel PG nr 1 w Zawadzkiem, Marzena
Jaskólska – nauczyciel PSP w Zawadzkiem, Izabela Karaś nauczyciel ZSG w Kielczy, Małgorzata Kozioł – dyrektor ZSG
w Żędowicach, Jolanta Momot – dyrektor PP Nr 2, Róża Paprotna –
dyrektor PG nr 1 w Zawadzkiem, Małgorzata Rabicka – dyrektor
PSP w Zawadzkiem, Aurelia Schatton-Kuś – nauczyciel PP nr 2
w Zawadzkiem oraz Beata Śmich – nauczyciel ZSG w Żędowicach.
Był to również moment przekazania listów gratulacyjnych w związku
z odznaczeniem nauczycieli z terenu naszej gminy Medalami
Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalami za Długoletnią Służbę.
W bieżącym roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej
odznaczone zostały: Renata Piłacka – nauczyciel PP nr 2
w Zawadzkiem i Anita Stachowska – nauczyciel ZSG w Żędowicach,
natomiast Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczono:
Barbarę Dylong, Sylwię Pruską oraz Marka Skrabanię – nauczycieli

PG nr 1 w Zawadzkiem, a Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
odznaczono – Bożenę Nawrot – nauczyciela PG Nr 1
w Zawadzkiem. Ponadto list gratulacyjny w związku
z odznaczeniem Medalem Złotym za Długoletnią Służbę
i zakończeniem pracy zawodowej odebrała Pani Maria Macioszek,
była dyrektor Przedszkola Publicznego Żędowicach, która
w zawodzie nauczyciela przepracowała 36 lat, w tym 31 lat
na stanowisku dyrektora, wzorowo wypełniając swoje obowiązki.
Pani Macioszek życzymy zdrowia oraz spełnienia wszystkich
marzeń i planów. Nagrodzonym nauczycielom gratulujemy oraz
życzymy radości z odkrywania talentów i uzdolnień dzieci
i młodzieży, dumy z ich sukcesów oraz wytrwałości w wykonywaniu
codziennych obowiązków.

Narodowe Czytanie ,, Lalki” B. Prusa
25 września 2015 r. w Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem odbyło się Narodowe Czytanie ,,Lalki” B. Prusa. Idea
„Narodowego Czytania” pojawiła się w 2012r. z inicjatywy
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie publicznego
czytania najciekawszych polskich dzieł literackich ma na celu
popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Czytanie fragmentów ,, Lalki” rozpoczął pan Mariusz StachowskiBurmistrz Zawadzkiego. Do wspólnego czytania włączyli się
również: pan Stanisław Kiełek – Przewodniczący Rady Miejskiej,
pan Zdzisław Siewiera- Radny Sejmiku Województwa Opolskiego,
pan Grzegorz Furmański – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie,
ojciec Lucjan Franek- Proboszcz Parafii NSPJ w Zawadzkiem oraz
pan Marcin Loński- Dyrektor GOSiT Zawadzkie. Uczestnikami
spotkania była młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki j. polskiegopani Ewy Lenart, także zaprezentowali wybrane fragmenty
powieści. Z inicjatywy pani Joanny Spałek- Dyrektor Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem, w hollu Centrum
Informacji Turystycznej została zorganizowana wystawa
poświęcona twórczości Bolesława Prusa.

Milczący morderca…
Rozpoczął się okres grzewczy. Pogotowie
Kominiarskie przypomina o czyszczeniu
i okresowej kontroli przewodów kominowych.
Nieprawidłowe działanie kominów dymowych,
spalinowych oraz wentylacyjnych
w mieszkaniach i budynkach to sytuacje, które
mogą przydarzyć się każdemu. Aby chronić
nasze życie i zdrowie przed zaczadzeniem,
zatruciem tlenkiem węgla, musimy skorzystać
z usług kominiarskich.

Psycholog przyjmuje…
Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują
wsparcia (przeciwdziałanie alkoholizmowi,
przemoc w rodzinie) bądź pomocy
psychologa do skorzystania z bezpłatnych
porad w Punkcie Konsultacyjnym, który
mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem (wejście od strony
Pogotowia Ratunkowego). Konsultacje
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psychologiczne prowadzone są dwa razy
w miesiącu w godzinach od 11.00 do 14.00
w poniższych terminach:
miesiąc

dzień

Listopad

6 i 20

Grudzień

4 i 22
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Sprzątajmy po swoich pupilach
Nieutrzymywanie
czystości przez
w ł a ś c i c i e l i
czworonogów na
terenach publicznych
stało się w naszej
gminie normą. Na chodnikach, trawnikach,
placach zabaw zalegają dziesiątki
zanieczyszczeń zwierzęcych - psia kupa to
element krajobrazu naszego miasta. Czy
właścicielom czworonogów naprawdę
sprawia przyjemność spacer ze swoim
pupilem w takim otoczeniu?
Od 24 maja 2014 r. na terenie Gminy
Zawadzkie obowiązuje nowy Regulamin
utrzymania czystości i porządku, zgodnie
z którym, właściciele i opiekunowie zwierząt
domowych są zobowiązani
do niezwłocznego usuwania
zanieczyszczeń zwierzęcych z miejsc
przeznaczonych do użytku publicznego, tj.
w szczególności klatek schodowych,
chodników, ulic, placów, terenów zieleni itp.
Za niewywiązywanie się w powyższego
obowiązku grożą właścicielom i opiekunom
zwierząt domowych sankcje karne.
Zbieranie odchodów zwierzęcych to nie
tylko obowiązek, ale przede wszystkim
przejaw naszej odpowiedzialności oraz

kultury osobistej. Zwierzęce odchody są nie
tyle nieestetyczne, ale przede wszystkim
niebezpieczne dla zdrowia, a czasami
nawet życia. Wiele trawników i piaskownic,
na których bawią się nasze dzieci jest
zakażonych pasożytami zwierzęcego
pochodzenia. Dolegliwości układu
pokarmowego, które mogą pojawić się po
niewinnej zabawie na skażonym placu
z a b a w, m a j ą b a r d z o p o w a ż n e
konsekwencje.
Bądźmy więc odpowiedzialnymi
właścicielami zwierząt - sprzątajmy
po swoich pupilach.
Uchwała Nr XLIII/429/14 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa
Opolskiego z 2014 r. poz. 1375) reguluje
sprawy utrzymania czystości i porządku
w następujący sposób:
1) utrzymywanie zwierząt domowych nie
może stanowić zagrożenia lub uciążliwości
dla ludzi (§ 16 ust. 1),
2) osoby utrzymujące zwierzęta domowe,
w szczególności psy zobowiązane
są trzymać je na terenie swojej
nieruchomości (§ 16 ust. 2),
3) wyprowadzanie psa w miejsca
publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies

będzie prowadzony na smyczy (§ 16 ust.3),
4) wyprowadzanie innych zwierząt
domowych jest dopuszczalne tylko pod
opieką ich właściciela (§ 16 ust.4),
5) zanieczyszczenia po zwierzętach
domowych ich opiekunowie powinni
usuwać niezwłocznie (§ 16 ust.5),
Do obowiązków osób utrzymujących
zwierzęta domowe należy ponadto:
1) przestrzeganie zakazu wprowadzania
zwierząt na teren placów zabaw
i piaskownic dla dzieci, na kąpielisko
miejskie, do placówek handlowych,
gastronomicznych i innych obiektów
użyteczności publicznej oraz obsługi
ludności, w szczególności do urzędów,
zakładów opieki zdrowotnej i opieki
społecznej, szkół i placówek
wychowawczych, placówek kulturalnooświatowych, o ile władający tymi
budynkami nie postanowią inaczej, przy
czym z zakazu tego zwolnione są osoby
korzystające z psów przewodników (§ 17
pkt 1),
2) Prowadzenie psa na uwięzi oraz
nałożenie kagańca psa rasy uznawanej za
agresywną zgodnie z odrębnymi
przepisami, lub stwarzającymi zagrożenie
dla innych osób (§ 17 pkt 2).

Agencja Turystyczna Zawadzkie Sp. z o.o.
Z dniem 1 września 2015 Agencja
Turystyczna Zawadzkie Sp. z o.o.
ul. Reymonta 9 w Opolu, w związku z utratą
płynności finansowej zmuszona została do
zaprzestania realizowania jak i dalszej
sprzedaży oferty turystycznej. Agencja
Turystyczna „Zawadzkie” działała na rynku
usług turystyczny od 1989 roku.
Początkowo sprzedawała bilety
autokarowe i imprezy turystyczne,
a z czasem podjęła działalność
przewoźnika i touroperatora. Firma
organizowała wczasy z dojazdem
autokarem w Hiszpanii, Włoszech, Grecji,
Bułgarii oraz Chorwacji, a także wycieczki

objazdowe do Grecji i Włoch oraz
wypoczynek z dojazdem własnym do
Włoch. Sytuacja z września nie dotyczy
działającej jednak pod tą samą nazwą
Agencji Turystycznej Zawadzkie przy
ul. Opolskiej 43 w Zawadzkiem. Biuro
w Zawadzkiem usamodzielniło się, stając
się odrębną
firmą, zajmującą się
pośrednictwem sprzedaży biletów,
ubezpieczeń i imprez turystycznych
różnych organizatorów. I w dalszym ciągu
przy ul. Opolskiej 43 świadczone są usługi
pośrednictwa turystycznego
i ubezpieczeniowego oraz sprzedaż biletów
na międzynarodowe linie autobusowe.

Emeryci zakończyli sezon turystyczny
W miesiącu wrześniu emeryci z Koła
Zawadzkie PZEiR zakończyli swoją
działalność turystyczną w roku 2015.
Ostatnią wycieczkę zorganizowano
do Kłodzka. Miasto położone jest nad Nysą
Kłodzką, w północno wschodniej części
Kotliny Kłodzkiej na pograniczu polskoczeskim. Historia jego sięga X wieku i jest
niezwykle ciekawa, a jednocześnie
dramatyczna. Po przyjeździe, pani
przewodnik oprowadziła nas po starej
części miasta, w ciekawy sposób
przedstawiła historię niektórych zabytków.
Szczególnym odbiciem dawnego życia
Kłodzka jest Podziemna Trasa Turystyczna.
Podziemia, które miały kilka podstawowych

funkcji, znajdują się pod ogromną częścią
starego miasta. Sposób organizacji trasy
podporządkowany jest pewnej narracji,
w której kolejne etapy nawiązują
do poprzednich lub zapowiadają następne.
Trasa kryje między innymi komnaty XVIIwieczne , salę tortur, celę skazańców,
karczmę, piec chlebowy.
W poszczególnych komorach można było
usłyszeć efekty multimedialne i akustyczne.
Końcowym etapem zwiedzania była
Twierdza Kłodzka. Początki Twierdzy
Kłodzkiej sięgają czasów średniowiecza.
Walki o jej zdobycie toczyły się w okresie
wojen napoleońskich. Obiekt jest duży,
przytłacza swoją wielkością, a służył jako
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obrona przed najazdami. W 1960 roku
twierdza została uznana za obiekt
zabytkowy i udostępniony zwiedzającym.
Kolejnym miastem na naszej trasie była
Polanica. Zobaczyliśmy piękny park
zdrojowy, fontanny przy słonecznej
pogodzie
pięknie się prezentowały,
humory dopisywały wszystkim. Zadowoleni
wróciliśmy wieczorem do Zawadzkiego.
W miesiąc sierpniu zorganizowano
piknik w Żędowicach w firmie Bronder,
w którym wzięło udział 50 osób. Przy
cieście, kiełbaskach, sałatkach, śpiewano
piosenki, opowiadano kawały. Czas upłynął
miło i przyjemnie. Zapraszamy naszych
emerytów na przyszły rok i czekamy na
nowe wyzwania.

Krajobrazy Zawadzkiego

X Festyn Rodzinny w PSP w Zawadzkiem
Dnia 03.10.2015r. w Publicznej Szkole
Podstawowej w Zawadzkiem odbył się X
Festyn Rodzinny pod hasłem „Zdrowy tryb
życia”.
Zgodnie z hasłem wszystko podczas
festynu było związane z ze zdrowiem
i aktywnością fizyczną.
W pięknie udekorowanej szkole i na boisku
szkolnym zorganizowane były rodzinne
konkursy tj. „Familiada”, konkurs
matematyczny „Łamigłówki i krzyżówki
szkolnej główki”, konkurs plastyczny
i przyrodniczy „Żyj zdrowo”.
Wg zasad zdrowego trybu życia kluczem do
zdrowia jest odpowiednia dieta i codzienna
aktywność fizyczna. Dlatego też podczas
festynu odbyły się wykłady i konsultacje
z zakresu psychologii żywienia, które
poprowadziły Panie psycholog
z Naturhause ze Strzelec Opolskich.
Szkoła promowała zdrową żywność,

produkty nieprzetworzone. Na stoiskach
przygotowanych przez pracowników
szkoły, przy współpracy rodziców i uczniów
można było zaopatrzyć się w pyszne
produkty: upieczone czy przygotowane
ze zdrowych składników. Na stoisku
ze zdrową żywnością można było
poczęstować się owocami i warzywami,
degustować przetwory ze słoików: sałatki,
dżemy, kompoty czy pyszne ogóreczki.
Festyn umilali nam uczniowie klas 1-3,
popisując się swoimi piosenkami,
występami. Gościnnie wystąpiła Klaudia
Budner, uczestniczka konkursu Mam
Talent.
Zarówno dzieci jak i dorośli wyśmienicie
bawili się oglądając pokaz iluzjonisty, który
przeniósł wszystkich w świat magii i fantazji.
Kluczem do zdrowia, prócz odpowiedniej
diety jest jeszcze codzienna aktywność
fizyczna. Powinna ona być nieodłącznym

atrybutem człowieka. Dlatego też podczas
festynu nie zabrakło ruchu, ćwiczeń, sportu.
Festyn rozpoczął rajd rowerowy:
„Ścieżkami Doliny Małej Panwi”.
Dla wszystkich uczestników festynu: bez
względu na wiek, zorganizowano biegi
terenowe, ćwiczenia sprawnościowe,
konkursy i zabawy ruchowe.
Podsumowaniem imprezy był wspólny
mecz piłki siatkowej: rodzice – nauczyciele.
Ta k a a k t y w n a f o r m a s o b o t n i e g o
wypoczynku jest wspaniałym sposobem na
wspólne spędzanie czasu wolnego. Festyn
sprawił wszystkim wiele radości, wprawił
w dobre samopoczucie. A połączenie
wiedzy
o zdrowym odżywianiu
z aktywnością fizyczną sprawiło, że
niejeden wyszedł z festynu z myślą
o zmianie sposobu życia. Wszystkim tym
życzę powodzenia!!!
Barbara Michael-Konarska

Święto Pieczonego Ziemniaka
15 października 2015 r. po raz kolejny w Przedszkolu
Publicznym w Żędowicach obchodziliśmy Święto Pieczonego
Ziemniaka. Rada Rodziców oraz pracownicy przedszkola zadbali
o przygotowanie ciekawego programu imprezy, który składał się
z licznych konkursów, zawodów sportowych oraz występów
dzieci.Impreza rozpoczęła się „Bajką o ziemniaku”, którą
zaprezentowała Pani Urszula pracująca w miejscowej bibliotece.
Pomagał jej w tym tata Mariusza, przebrany za Ziemniaka.Dużym
zainteresowaniem cieszył się konkurs na najciekawszego „cudaka ziemniaka”, basen z pluszakami, plansza „Sto pomysłów
na ziemniaka”oraz postać ziemniaka wykonana ze stempli.
W zmaganiach sportowych mogły się wykazać nie tylko dzieci, ale
również ich rodzice. Mamy konkurowały ze sobą podczas obierania
ziemniaków, a tatusiowie w wykopkach w piaskownicy. Dzieci brały
udział w torze przeszkód i zawodach rzucania do celu
ziemniakiem.Dla zwycięzców przygotowano nagrody. W imieniu
organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom. Byli
nimi: Nadleśnictwo Zawadzkie, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
oraz Księgarnia państwa Zientek. W trakcie spotkania można było
skorzystać z oferty „Małej kawiarenki”, a główną atrakcją imprezy
były ziemniaki pieczone w ognisku oraz placki ziemniaczane
pieczone przez panią Elę, która na co dzień działa
w Stowarzyszeniu Kobiet Żędowickich.

5

Krajobrazy Zawadzkiego

„XV Rajd Rowerowy - Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi” połączony
z „I Rajdem Rowerowym - Ze Smakiem po Gminie Zawadzkie”
mieszkańców oraz promowanie historii
i tradycji regionu, a szczególności promocję
potraw regionalnych. Na mecie rajdu, pod
Kinoteatrem Zawadzkie, wszyscy
uczestnicy posilić się mogli kiełbaską
przygotowaną przez organizatorów oraz
słynnymi plackami żędowickimi,
przygotowanymi przez Panie
ze Stowarzyszenia Kobiet w Żędowicach.
W rajdzie uczestniczyli mieszkańcy Gminy
Kolonowskie, Zawadzkie oraz Strzelce
Opolskie. W tym roku w imprezie wzięło
udział około 300 osób, uczestnicy
zapowiedzieli już dzisiaj swój udział
w „II Rajdzie Rowerowym - Ze Smakiem
po Gminie Zawadzkie”.
W dniu 3 października 2015 r. odbył się
„XV Rowerowy Rajd - Ścieżkami Gmin
Doliny Małej Panwi” połączony
z „I Rowerowym Rajdem - Ze Smakiem po
Gminie Zawadzkie”. Organizatorami byli
OZ/PTTK „Huta Andrzej” oraz GOSiT
Zawadzkie. Rajd przebiegał przez Gminę
Kolonowskie i Zawadzkie. Celem rajdu była
promowanie walorów krajoznawczo –
turystycznych obszarów leśnych Gmin
Zawadzkie i Kolonowskie, wdrażanie
konieczności przestrzegania zasad
ochrony przyrody oraz dbałości o zasoby
leśne, popularyzacja turystyki rowerowej,
rozwijanie więzi turystycznych wśród

Jak połączyć pokolenia?

Niedziela 4.10.2015r. Wokół ZSG im.
Wincentego z Kielczy zaczynają gromadzić
się ludzie. Jarzębiny przystroiły się
w czerwone korale, a szkolne ogrodzenie
w radosne baloniki. Słońce promieniami
gładzi głowy i dużych, i małych, i tych
siwiutkich jak gołąbki. Na zaproszenie Rady
Rodziców oraz Stowarzyszenia Bliżej
Szkoły przybyły na piknik ,,Łączymy
pokolenia- zdrowo, na sportowo!" całe
r o d z i n y. U c z n i o w i e , n a u c z y c i e l e ,
pracownicy ZSG, członkowie Rady
Rodziców oraz Stowarzyszenia Bliżej
Szkoły przygotowali dla przybyłych liczne
atrakcje. Zaczęto od małego co nieco dla
ducha, czyli występów naszych
utalentowanych dzieci i młodzieży. Urocze
dziewczyny z III gimnazjum zaprezentowały

pokaz mody Kolory Jesieni. Po nich na
zieloną piknikową scenę wkroczyła
młodzież z klasy szóstej. Odegrali
przedstawienie ,,Co za dużo... to
niezdrowo!". Pomimo przestróg smoka, że
pożre apetycznie wyglądające kąski,
publiczność
ze smakiem degustowała
ciasteczka. Wiadomo, że nikt nie oprze się
domowym wypiekom. Apetyt dodatkowo
pobudziło czytanie przez uczniów
w ramach ogólnopolskiej akcji czytania
fragmentów opisujących biesiadę u hobbita
Bilba Bagginsa. Degustacji sprzyjał też
występ wokalno-instrumentalny szkolnego
zespołu Melizmat. Aby oderwać
biesiadników od stołów uczestnicy zajęć
muzyczno-ruchowych organizowanych
przez stowarzyszenie zaprezentowali
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żywiołowy pokaz tańca. Po nim można było
spalić kalorie, biorąc udział w rodzinnych
zawodach sportowych. Na tych, którzy
zgłodnieli, czekały kiełbaski, a dla wielbicieli
słodkości podwoje otworzyła piknikowa
kawiarenka. Propagowanie zdrowego stylu
życia wspierali harcerze z Chorzowa,
organizując pokaz udzielania pierwszej
pomocy. Można było również zmierzyć
ciśnienie u wykwalifikowanej pielęgniarki.
Dla smakoszy przygotowano stoisko
z domowymi przetworami. Atmosferę
podgrzał pokaz strażaków z OSP Kielcza.
Imprezę zakończyła zabawa taneczna.
Piknik rodzinny pokazał dobre i radosne
serca społeczności kielczańskiej oraz jej
życzliwość dla szkoły, za co z serca
dziękujemy.

Krajobrazy Zawadzkiego

„Opowieść o zaczarowanym ogrodzie”
Wtorkowe przedpołudnie 13 października w Przedszkolu
w Kielczy było zaczarowane, a to za sprawą Teatru „Bajkowe
Skarbki Śląska”. W tym dniu dzieci mogły przenieść się w magiczne
miejsce, które jak to bywa w bajkach zaskakują swoją fabułą
i treścią. Opowieść miała wiele mądrych sytuacji z których dzieci
wyniosły odpowiednią naukę. Bajki uczą, bawią, wychowują nasze
przedszkolaki i dostarczają im pozytywnych emocji. Podczas tego
przedstawienia dzieci mogły same „tworzyć teatr” - dzięki
aktywnemu zaangażowaniu i udziału w poszczególnych scenach.
Nauczyły się jak dbać o rośliny, pielęgnować je, a przy tym przenieść
się do zaczarowanego miejsca, pełnego kolorów i fantazji. Głównym
celem wychowawczym była umiejętność niesienia pomocy,
co u wielu przedszkolaków dało się już zauważyć podczas
przedstawienia. Kolejny raz panie mogły być dumne ze swoich
wychowanków, ponieważ to, czego uczą w codziennych sytuacjach
zostało dobrze zapamiętane. „Opowieść o zaczarowanym
ogrodzie” na długo zostanie w głowach naszych przedszkolaków,
bo najważniejsze to – „mieć zawsze dobre serduszko” i tego się
trzymajmy!

Emocjonujący bieg w szpilkach i na koturnach
30 września w ZSG im. Wincentego z Kielczy miał miejsce
niecodzienny wyścig. Tego dnia podstępne dziewczyny zamiast
po prostu złożyć chłopakom z okazji ich święta życzenia
i obdarować prezentami, obmyśliły dla nich serię tortur. Postanowiły,
by choć przez chwilę poczuli, że niełatwo być kobietą. Nieświadome
niczego ofiary dzielnie stawiły się na zawołanie. Na środku już
czekały na nich narzędzia tortur. Nasza kochana płeć brzydka;)
musiała niczym Kopciuszek obuć swe delikatne nóżki w pantofelki
na szpileczkach i koturnach i.... wystartować do biegu. Przyznać
trzeba, że starsze roczniki poradziły sobie znakomicie, ich bieg był
pełen oryginalnego wdzięku. Brawo! Na tym nie zakończył
się koszmar. Wniesiono stół z akcesoriami niezbędnymi
dziewczynom. Chłopcy mieli twardy orzech do zgryzienia, niektórzy
połamali sobie zęby, usiłując odgadnąć do czego płeć piękna
potrzebuje aż tylu dziwnych rzeczy. Na koniec udowodnić musieli,
że potrafią zapleść warkocz. Biedne modelki poczuły dreszczyk
emocji, a fryzurki powstały naprawdę niesamowite ;) Potem już
dzielni chłopcy otrzymali upragnione prezenty. Aj! Oby się nie
zemścili na swych niewiastach 8 marca.

Wicemistrzostwo Świata dla Natalii

Wspaniały sukces odniosła
zawodniczka Klubu Karate Nidan Natalia
Szponder w Mistrzostwach Świata Karate
Shotokan, które odbyły się w dniach 3 i 4
października br w Bielsku Białej. Wraz
z koleżankami z drużyny (Dorotą
Banaszczyk, Martą Bogusław i Darią
Grabską) wywalczyły Wicemistrzostwo
Świata w konkurencji kumite drużynowym

juniorek 18-20 lat. W drodze do finału
pokonały drużyny z Czech, Walii i Rosji, by
w finale uznać wyższość drużynie z USA.
Natalia stoczyła piękne walki w drużynie,
wygrała wszystkie walki przed czasem,
nawet w walce finałowej tylko ona wygrała z
zawodniczką z USA, ale niestety było to za
mało na końcowy sukces w postaci złotego
medalu (dla informacji podajemy że, nasza
drużyna broniła tytułu mistrzowskiego
z roku ubiegłego). Natalia również bardzo
udanie wystartowała w konkurencji
indywidualnej kumite juniorek ostatecznie
zajmując 5 miejsce na 43 startujące
zawodniczki. W pierwszej rundzie miała
wolny los, w drugiej pokonała zawodniczkę
z USA, w trzeciej zawodniczkę
ze Szwajcarii by decydującej falce
o czwórkę finałową ulec zawodniczce
z Rosji. Bardzo się cieszymy z jej sukcesu
i w imieniu Zarządu, członków i całej ekipy,
która jej dopingowała podczas Mistrzostw
serdecznie gratulujemy. Serdeczności
kierujemy również dla naszego Przyjaciela
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Firmy Orland, która udostępniła nam
autokar na te Mistrzostwa oraz Gminie
Zawadzkie, która nas wspiera przez cały
rok w formie dotacji na realizację zadań
publicznych. Dzięki między innymi nim
możemy teraz cieszyć się z sukcesu naszej
zawodniczki.
Zarząd Klubu

Krajobrazy Zawadzkiego

Gimnazjaliści w stolicy
W dniach 15-16 października 48 uczniów klas gimnazjalnych
odwiedziło Warszawę.W czasie dwudniowej wycieczki młodzież
zwiedziła Pałac Kultury i Nauki i Zamek Królewski, uczestniczyła
w odprawie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, odbyła spacer
Traktem Królewskim, zasiedła na trybunach Stadionu Narodowego,
spacerowała po wilanowskim i łazienkowskim parku, zapalała

znicze na Powązkach, skorzystała z warszawskiego metra oraz
doświadczała wielu wrażeń w Centrum Nauki Kopernik.
Na szczęście nie sprawdziła się prognoza pogody i parasole nie
były potrzebne.
Około godziny 23.00 uczniowie choć zmęczeni to zadowoleni
wrócili do Żędowic.

Co nam jesień w koszu niesie
owocowe, jeszcze inne pomysłowe owocowe szaszłyki oraz zdrowe
soki i kompoty owocowe. Jesień to nie tylko dary z sadu i ogrodu,
to także całe bogactwo kolorowych liści, kasztanów i żołędzi. Grupy
starsze wybrały się na jesienne wycieczki do lasu i pobliskiego
parku, obserwowały przyrodę , słuchały jej odgłosów, przyglądały
się drzewom i ich owocom, zbierały jesienne skarby, wzbogacając
swoje kąciki przyrody o materiał przyrodniczy do wielu działań
plastycznych. Zaś grupy młodsze dużo czasu spędziły w naszym
ogrodzie przedszkolnym, który także mienił się w jesiennych
barwach, a dzieci były zachwycone szukaniem kasztanów i szyszek
z których w sali powstawały jesienne stworki.

Do zadań wychowania przedszkolnego należy rozbudzanie
ciekawości dzieci światem przyrody nieożywionej – darami jesieni.
Za naszymi oknami króluje już piękna, złota jesień. Dlatego też
w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Zawadzkiem podejmowanych jest wiele działań mających
na celu zainteresowanie dzieci tym tematem. Podczas zajęć
i zabaw z warzywami i owocami pedagodzy uświadamiali znaczenie
spożywania tych produktów warunkujących pełnię zdrowia i rozwoju
młodego organizmu. Nie tylko zapoznawali z utworami literackimi na
ten temat, rozwiązywali liczne zagadki, rebusy, wykonywali prace
plastyczne, ale także w sposób bezpośredni, podczas wycieczek na
targowisko wspólnie z dziećmi mogli poznać różnorodność warzyw
i owoców. Uwieńczeniem tych wszystkich działań stały się zajęcia
powiązane z degustacją, które odbywały się w każdej grupie w innej
formie. Jedne z dzieci piekły pyszną szarlotkę z przyniesionych
przez siebie rumianych jabłuszek, inne wykonywały sałatki

Tancerki z zespołu Żędowianie na scenach Opola i Wrocławia
Z okazji 10-lecia istnienia Młodzieżowej Orkiestry Dętej
,,Leśnica” odbył się koncert w filharmonii opolskiej. Do udziału
w programie zaproszono tancerki zespołu ,,Żędowianie”.
Zaprezentowały się w części Musicalu ,,Elisabeth” wraz z Aliną
Adamską-Raytarowsky oraz Sergiem Das Santos. Po raz drugi
tancerki z innymi solistami miały okazję zaprezentować
się na scenie Hali Ludowej we Wrocławiu w czasie Kulturfestivalu
26 września 2015 r. Solistą w tym koncercie wraz z Aliną AdamskąRaytarowsky był zdolny, młody tenor z Kielczy Artur Garbas. Oba
występy zostały przyjęte przez publiczność owacjami na stojąco.
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Nowy dyrektor banku

1. Kilka słów o sobie- od kiedy jest Pani
związana z Bankiem Zachodnim WBK?
Jak dotychczas przebiegała Pani kariera
w Banku?
Witam serdecznie wszystkich
mieszkańców Gminy Zawadzkie. Nazywam
się Urszula Jakubska-Żuk i od 1
października 2015 roku mam przyjemność
kierować Oddziałem Banku Zachodniego
WBK w Zawadzkiem. Z bankowością
jestem związana od 1999 roku, z Bankiem
Zachodnim WBK od 2009, kiedy to objęłam
stanowisko Dyrektora 4 Oddziału naszego
Banku w Opolu, gdzie pracowałam aż do
końca września 2015 roku. Prywatnie
jestem żoną, mamą 11-letniej Zuzi
i posiadaczką dwóch kotów i psa.
W wolnych chwilach (których niestety jest
coraz mniej) biegam- to mój sposób na stres
i czytam książki z gatunku fantasy.
2. W rankingu 20 największych banków
w Polsce, sporządzonym w oparciu
o sumę aktywów na koniec 2014 roku,
BZWBK zajmuje 3 miejsce. Co to
oznacza dla przeciętnego Kowalskiego?
Trzecia pozycja Banku Zachodniego
WBK w Polsce pod względem wielkości
aktywów oznacza dla klientów bardzo
konkretne korzyści. Przede wszystkim
dajemy gwarancję stabilności i pełnego
bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne
w obszarze usług finansowych. Po drugie,
oferujemy ciekawe i innowacyjne produkty
oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie
obsługi. Przykładem są choćby usługi
bankowości elektronicznej BZWBK24
internet i BZWBK24 mobile. Z jednej strony
są one bardzo zaawansowane, z drugiej
zaś bardzo przyjazne, intuicyjne. I po
trzecie, z punktu widzenia klientów dużą
zaletą jest dostępność naszych produktów i
usług. Mamy jedną z największych sieci
oddziałów bankowych i partnerskich w

Polsce –niemal 1000. Klienci mają również
bardzo swobodny dostęp do gotówki, w
związku z tym, że w całej Polsce posiadamy
ponad 1350 bankomatów. Staramy się być
jak najbliżej klientów.
3. Firmy działające na naszym terenie
pragną się rozwijać – czy mogą liczyć na
specjalną ofertę Banku skierowaną
właśnie do nich?
W Banku Zachodnim WBK, zarówno
mikroprzedsiębiorstwa, podmioty z sektora
MŚP jak i duże podmioty, mogą liczyć na
kompleksowe podejście do finansowania
prowadzonego przez nich biznesu.
Oferujemy rachunek bieżący dostępny
w ramach różnych pakietów, a dzięki naszej
ofercie kredytowej firmy mogą liczyć
na wsparcie właściwie każdej inicjatywy.
Na przykład kredyty na bieżący obrót
Biznes Ekspres udzielamy na dowolny cel
związany z prowadzoną działalnością,
a w zależności od zdolności kredytowej,
klient może otrzymać nawet do 500 tys. zł.
W przypadku przeznaczenia kredytu
na cele inwestycyjne, standardowo nie
żądamy od klientów przedstawiania faktur,
a dodatkowo firma może uzyskane środki
w ramach jednego kredytu przeznaczyć
na obrót, jak i inwestycje. Dla
przedsiębiorców z krótką historią
kredytową lub nieposiadających
zabezpieczenia udogodnieniem mogą być
gwarancje de minimis, które stanowią
zabezpieczenie spłaty zobowiązań firmy
i wpływają na wzrost jej wiarygodności.
Jednocześnie nasi klienci biznesowi mogą
liczyć na atrakcyjny kredyt w rachunku
bieżącym, dzięki któremu mogą finansować
bieżące zobowiązania.
Poza wymienionymi rozwiązaniami, Bank
Zachodni WBK proponuje klientom
biznesowym szereg innych narzędzi, które
usprawnią funkcjonowanie prowadzonego
biznesu. Mamy tutaj na myśli między innymi
faktoring, leasing czy produkty skarbu,
które wspierają płynność finansową firmy.
4. Jaką ofertę bank proponuje naszym
mieszkańcom?
Nasza oferta jest bardzo bogata.
Mieszkańcy Zawadzkiego mogą wybrać
spośród kilku rodzajów kont bankowych
takich jak Konto<20 skierowane do osób od
13 do 20 roku życia, w pełni mobilne Konto
Godne Polecenia czy Konto Aktywni 50+
dla każdego, kto skończył 50 lat i chciałby
dodatkowo korzystać z bogatego pakietu
usług zdrowotnych. Osobom, które
potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki
na wybrany cel, proponujemy jeden

z naszych produktów kredytowych.
Na przykład Karta na start będzie idealnym
rozwiązaniem dla osób, które dopiero
zaczynają przygodę z kartami kredytowymi,
a nasz kredyt gotówkowy pomoże
w sfinansowaniu remontu mieszkania czy
zakupu nowego sprzętu elektronicznego.
Natomiast osoby, które myślą o zakupie
mieszkania lub domu na kredyt i chcą
jeszcze przez dłuższy czas korzystać
z obecnych, niskich stóp procentowych,
powinny zwrócić uwagę na naszą ofertę
kredytów i pożyczek hipotecznych
w złotówkach ze stałym oprocentowaniem.
Oszczędzającym proponujemy szeroką
ofertę naszych kont oszczędnościowych
i lokat. Chciałabym także podkreślić, że
z przygotowanych przez Bank Zachodni
WBK propozycji można korzystać
właściwie w każdym miejscu i czasie –
przez Internet, telefon czy w placówce.
Poprzez swoje smartfony klienci mogą już
nie tylko założyć konto, lokatę czy wziąć
kredyt gotówkowy, ale także zrobić zakupy,
czy zapłacić za parking. Jesteśmy wśród
liderów innowacyjności na rynku
finansowym i cały czas pracujemy nad
nowymi usługami, które mają na celu
uprościć zarządzanie finansami.
5. Co oprócz tego, co tradycyjnie
kojarzy się z bankowością Bank może
zaproponować mieszkańcom?
Mocno stawiam na współpracą
ze środowiskiem lokalnym i to nie tylko
w zakresie sponsoringu imprez
odbywających się na naszym terenie.
Chciałabym mocno współdziałać ze
szkołami,którym mogę zaproponować
chociażby zajęcia z przedsiębiorczości dla
uczniów, gry edukacyjne naszego Banku
oraz program mający na celu poprawę
bezpieczeństwa w szkołach.
Dodatkowo będę promować Fundację
Banku Zachodniego WBK, która prowadzi
różnego rodzaju programy grantowe
skierowane do lokalnych organizacji.
Mieszkańców Zawadzkiego w każdy
pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na
nowości filmowe w ramach
sponsorowanych przez nasz Bank
seansów filmowych- zupełnie za darmo.
Ponadto jesteśmy partnerem gminnego
programu Rodzina 3+, Duża Rodzina +4
i Senior 65+. Ich uczestnicy mogą
w naszym Banku liczyć na atrakcyjne
obniżki podczas korzystania z produktów
Banku.
Dziękuję za rozmowę.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
W sezonie zimowym 2015/2016 place, jezdnie i chodniki w ciągach dróg gminnych, podobnie jak w roku ubiegłym, utrzymywane
będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z odśnieżaniem należy
kierować do następujących osób:
p. Norbert Morcinek w godz. 7.00 -15.00 tel. 77 46 22 162, po godz. 15.00 i wolni wolne od pracy, tel. 515 298 087,
p. Jan Czanguleit – tel. 604 546 739,
p. Jerzy Stasz - tel. 504 118 022.
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Rzecznik Konsumenta ostrzega
Przedsiębiorcy wyspecjalizowali się
w działaniach polegających na de facto
nieuczciwych praktykach rynkowych, które
trudno udowodnić z uwagi na podpisywanie
umów przez konsumentów bez ich
przeczytania – sprawy te dotyczą przede
wszystkim firm telekomunikacyjnych,
kredytowych, poza lokalem
przedsiębiorstwa oraz na odległość. Mimo
wzrostu świadomości konsumenckiej,
konsumenci nie zawsze radzą sobie
z agresywnymi praktykami rynkowymi i zbyt
często wierzą na słowo. Pospisują różnego
rodzaju ankiety, potwierdzenie wizyty
przedstawiciela, etc., a w rzeczywistości
okazuje się, że pospisują niekorzystne
umowy lub zamówienia na towar za parę
tysięcy złotych. Zdarza się, że jeden
przedstawiciel podsuwa do podpisu nawet
3 umowy.
Rzecznik Konsumentów codziennie
odbiera telefony i przyjmuje konsumentów,
którzy twierdzą, że zostali „oszukani”. np.:
- konsumentka podła swoje dane do
ankiety, a okazało się, ze podpisała
zamówienie na materac rehabilitacyjny. Na
szczęście zorientowała się i odstąpiła od
zamówienia;
- konsumentka podpisała 3 umowy – jedną
dot. rzekomo tańszego abonamentu, dwie
na dostawę prądu z nową firmą. Myślała,
że godzi się na tańszy prąd
u dotychczasowego sprzedawcy;
- konsumenci podpisali odbiór gratisów na
pokazie – w rzeczywistości podpisali
umowy kredytowe na parę tysięcy złotych i
za jakiś czas otrzymali towar – komplet
garnków;
- konsumenci często są zapewniani
i przekonani, że dany produkt kosztuje np.
150 zł, a okazuje się, że faktyczna cena to
150 zł razy 36 rat;
- konsumenci są zapewniani, że na daną
rzecz jest dofinansowanie z Unii
europejskiej albo z NFZ i decydują się na
zakup, nie mając świadomości, że to
nieprawda i podpisują umowy na duże
kwoty;
- konsument podpisał potwierdzenie
„sprawdzenia licznika” przez
przedstawiciela
– w rzeczywistości
podpisał nową umowę z nowym
sprzedawcą prądu.
- konsument zakupił urządzenie medyczne
i była zapewniony, że w razie czego może

zrezygnować – wystarczy zadzwonić
na dany numer. Tak też zrobił, ale w związku
z faktem, iż nie było to odstąpienie
na piśmie umowa była ważna i skutecznie
od niej nie odstąpił.
- konsumenci otrzymują korzystną ofertę
dodatkowy darmowy telefon komórkowy –
w rzeczywistości wyłącza się im telefon
stacjonarny, z zasięgiem z komórka jest
problem i jest to dla osób starszych tragedia
- konsumenci otrzymują ofertę tańszego
abonamentu - rzekomo od swojego
operatora – w rzeczywistości taniej jest
tylko 3 miesiące, potem drożej, a zerwanie
umowy wiąże się z kara umowną
Takich przykładów jest mnóstwo.
Osoby starsze mają zaufanie i nie wierzą
w złe intencje przedstawicieli handlowych.
Tak jednak nie jest. Ci drudzy pracują
przede wszystkim dla zysku. Są ponadto
wyjątki i czasem nie mamy prawa
odstąpienia od umowy, gdy jest to np.
indywidualne zamówienie, gdy godzimy się
na włączenie usługi przed terminem 14 dni,
w której przedmiotem świadczenia jest
rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu. Zatem czasem
z odstąpieniem od umowy może być
problem.
Plagą są skargi na operatorów
telekomunikacyjnych wprowadzających
w błąd co do rzeczywistego operatora –
kary za rozwiązanie takiej umowy są coraz
wyższe.
Plagą w ostatnim czasie stały się również
skargi na sprzedawców energii
elektrycznej. Nowe firmy pozyskują
nieuczciwie klientów, nie informując ich
ponadto o konieczności zapłaty dwóch
faktur po zmianie sprzedawcy. Klienci są
rozżaleni, gdy przychodzą im dwa rachunki i
zamiast taniej jest drożej i więcej
problemów.
- Można odstąpić od umów zawieranych
w domu konsumenta, na pokazach
w restauracji, na ulicy, na wycieczkach do
14 dni – są wyjątki! Przepisów nowej
ustawy nie stosuje się m.in.. do zakupów
poza lokalem do kwoty 50 zł

- Powinniśmy otrzymać egzemplarz
umowy! Żądajmy go i nie wierzmy,
że otrzymamy go pocztą
- Zdarza się, że jeden przedstawiciel daje
nam do podpisu więcej umów – uważajmy
na każdy składany podpis (umowa ze
sprzedawcą prądu
i sprzedawcą
telekomunikacyjnym)
- Zdarza się, że podpisanie
„odbioru
korespondencji”, „potwierdzenia stanu
licznika” czy „odbioru prezentu na pokazie”
staje się podpisaniem nowej umowy czy
wnioskiem o kredyt, gdyż niestety
konsumenci nie czytają dokumentów, które
podpisują.
PAMIĘTAJMY!
Szanujmy swoje dane osobowe i podpis.
Bądźmy asertywni, nie podawajmy żadnych
danych i nic nie podpisujmy, gdy nie
jesteśmy pewni co podpisujemy.
Podczas rozmowy z przedstawicielem
handlowym:
- Jeżeli na umowie widnieje logo innego
przedsiębiorcy, a jesteś przekonywany, że
zawierasz umowę z dotychczasowym
dostawcą usług, NIE PODPISUJ UMOWY.
- BĄDŹ CZUJNY, jeśli przedstawiciel
handlowy/kurier zjawił się
w domu
z gotową umową, bez wcześniejszego
umawiania się na spotkanie i bez Twojego
wnioskowania o zmianę usług lub
operatora.
- Jeżeli masz wątpliwości jaką firmę
reprezentuje przedstawiciel handlowy,
który Cię odwiedził – ZAŻĄDAJ OKAZANIA
LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ.
- Jeżeli już podpisałeś umowę zadbaj, aby
przedstawiciel handlowy/kurier pozostawił
Ci kopię zawartej umowy, jej regulamin,
cennik oraz formularz odstąpienia od
umowy. NIE DAJ SIĘ PRZEKONAĆ, ŻE
T E D O K U M E N T Y Z O S TA N Ą
DOSTARCZONE PÓŹNIEJ.
- Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwego
działania – MASZ PRAWO ODSTĄPIĆ OD
UMOWY w ciągu 14 dni od daty jej
zawarcia, bez ponoszenia żadnych
kosztów.
Małgorzata Płaszczyk – Waligórska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach
tel. 77 440 17 56

Kino w Kinoteatrze
w Zawadzkiem

Kolejny
akt wandalizmu

Kolejny weekend w Kinoteatrze w Zawadzkiem
owocował w premiery filmowe, były między innymi Karbala,
Król Życia oraz wiele innych. Każdy kinoman znalazł coś dla
siebie. Na kolejne seanse kina bezpłatnego zapraszamy już
6 listopada o godz. 20.00, natomiast kino płatne zaprasza
21 listopada od godzin porannych.

Trudno zrozumieć motywację wandali,
którzy postanowili zdewastować witacz,
umiejscowiony w okolicach ronda w
Zawadzkiem. Witacz został pomazany
sprayem. Nie mieli skrupułów!
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Święto Drzewa
Święto Drzewa to ogólnopolska akcja
organizowana od 13 lat przez Klub Gaja.
Program ten umożliwia bezpośrednie
i konkretne działania na rzecz środowiska
i ochrony klimatu. Sadzenie drzew
pozostaje jednym z najlepszych sposobów
przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Nadleśnictwo Zawadzkie od 2008 r. bierze
udział w programie, włączając do akcji
szkoły ze swojego
terenu
a d m i n i s t r a c y j n e g o , s a m o r z ą d y,
organizacje, stowarzyszenia oraz osoby
niepełnosprawne. Za umiejętne

podtrzymywanie długotrwałej współpracy
w ramach programu Święto Drzewa
Nadleśnictwo otrzymało w tym roku
nagrodę. Statuetkę Czarodziejskiego
Drzewa 2015 odebrał 9 października br.
w Bibliotece Narodowej w Warszawie
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
Grzegorz Furmański. Tegoroczna edycja
ogólnopolskiego Święta Drzewa Klubu

Gaja odbywa się pod hasłem „Czytamy
drzewom”. Wczoraj, razem z uczniami 14
szkół, dyrektorami, nauczycielami
i władzami samorządowymi posadzono
jarzęby na terenie leśnictwa Dębie. Aby
podkreślić związek natury z literaturą,
uczennice ZSG w Kielczy czytały drzewom
wiersze L. Staffa.

Konkurs wiedzy muzycznej
Tegoroczny październik w polskiej kulturze muzycznej
poświęcony był pamięci Fryderyka Chopina. 17 października minęła
167 rocznica śmierci genialnego kompozytora, zakończył się
również organizowany co 5 lat prestiżowy XVII Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina. W naszej gminie również
przypomniana została postać wielkiego pianisty. 22 października
w Centrum Informacji Turystycznej odbył się Konkurs Wiedzy
Muzycznej ,,Życie i twórczość Fryderyka Chopina”, zorganizowany
przez GOSiT w Zawadzkiem. Do konkursu przystąpiło osiem
ochotniczek
z ZSG w Kielczy i Publicznego Gimnazjum
w Zawadzkiem. Konkurs składał się z dwóch części: słuchowej
i pisemnej . W części słuchowej uczestniczki konkursu miały
za zadanie rozpoznać utwór
F. Chopina, część pisemna
obejmowała test wiedzy o życiu i twórczości kompozytora.
Największą ilość punktów i I miejsce w konkursie zdobyła Urszula
Spik – uczennica kl. II Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem.
Kolejne nagrody zdobyły reprezentantki ZSG w Kielczy: Roksana
Grondes - II miejsce i Agata Czudaj - III miejsce.

Koncert muzyki organowej
W niedzielę 18 października w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem odbyło się nabożeństwo
różańcowe połączone z koncertem muzyki organowej pt. ,,Zdrowaś
bądź Maryjo”. Wykonawcami koncertu byli uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Opolu, z klasy organów
p. Lucyny Glezner- Sun. Podczas koncertu zaprezentowali się nasi
lokalni młodzi artyści z Żędowic: Olivia Turek i Dawid Wąsik. Olivia
Turek jest uczennicą Szkoły Muzycznej SUZUKI w Tarnowskich
Górach, w klasie skrzypiec. Dawid jest uczniem II kl. Państwowej
Szkoły Muzycznej II st. w Opolu. Przed rozpoczęciem nauki
w Opolskiej Szkole Muzycznej uczęszczał na lekcje gry na
fortepianie do Ogniska Muzycznego działającego przy Gminnym
Ośrodku Sportu i Turystyki w Zawadzkiem. W wykonaniu Olivii
Turek i Dawida Wąsika wysłuchaliśmy utworu ,,Ave Maria” –
Bacha/Gounoda. Ponadto podczas koncertu zabrzmiały utwory
m.in.: J.S.Bacha, Mikołaja z Krakowa , M Regera , N. Bruhnsa.
Prowadzenie i słowo o muzyce wygłosiła Monika Skibińska kierownik Domu Kultury. Młodzi artyści za piękny występ zostali
nagrodzeni przez słuchaczy gromkimi brawami i owacjami
na stojąco. Organizatorami koncertu był Gminny Ośrodek Sportu
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i Turystyki w Zawadzkiem oraz Zgromadzenie Ojców
Franciszkanów przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Zawadzkiem.
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III Cross Doliny Małej Panwi
200 biegaczy stanęło w sobotnie
południe, 26 września 2015 r. na starcie
III Crossu Doliny Małej Panwi „W pogoni za
bobrem” zorganizowanego przez Koło
To w a r z y s t w a P r z y j a c i ó ł L a s u
w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie.
Do pokonania mieli 7 lub 12,5 km trasę,
która prowadziła przez malownicze zakątki
Doliny Małej Panwi i tereny leśne
Nadleśnictwa Zawadzkie. Każdy biegacz,
który ukończył bieg otrzymał pamiątkowy
medal. Na dystansie 7 km wygrała Izabela
Maj Dziubańska, druga była Ewa Śleziak,
a trzecia na metę wbiegła Elżbieta
Tokarska. Wśród mężczyzn triumfowali:
Adam Piegowski, Krzysztof Olas
i Bartłomiej Michalski. Dłuższą trasę
najszybciej pokonała Mariola Smoll przed
Dominiką Margos i Katarzyną Ząbkiewicz.
Wśród mężczyzn pierwszy na mecie był
Jacek Fedorowicz , drugi Krzysztof Fuhl,
a trzeci Daniel Kokot . Zwycięzcom puchary
wręczała Maria Andrzejewska – prezes
Koła TPL, Grzegorz Furmański
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie oraz
Mariusz Stachowski Burmistrz
Zawadzkiego.
Pucharami wyróżniono
również najstarszego i najmłodszego
zawodnika. Biegowi głównemu
towarzyszyły zawody dla dzieci
na dystansie 100 i 200 m oraz bieg VIP-ów.
Ruch na świeżym powietrzu sprawił,

że apetyty dopisywały: pyszne ciasto
z kawą oraz kiełbaski z ogniska cieszyły się
ogromną popularnością. Przygotowane
przez leśników stoisko edukacyjne
z zabawami i konkursami wiedzy o lesie jak
magnes przyciągało najmłodszych. Pod
koniec imprezy odbyło się wyczekiwane
przez wszystkich biegaczy losowanie
nagród: sprzętu turystycznego, akcesoriów

sportowych oraz nagród głównych takich
jak smartfon, tablet oraz rower.
Uczestnicy nie szczędzili pochwał
za organizację imprezy,
profesjonalne
przygotowanie i oznakowanie malowniczej
trasy oraz obiecywali że za rok na pewno
znowu spróbują dogonić bobra
w Zawadzkiem.

Jubilatka

30 września swoje 90 urodziny obchodziła pani Helena
Ogorzałek. Jubilatka mieszka w Zawadzkiem od 53 lat. 38 lat
przepracowała zawodowo. Doczekała się 3 córek, 3 wnuków
i 3 prawnuków. Dostojnej Jubilatce życzymy dużo zdrowia, pogody
ducha i wszelkiej pomyślności.

12

Krajobrazy Zawadzkiego

Wizyta z miasta partnerskiego

Apteki dyżurują

Z krótką, dwudniową, wizytą gościli w gminie Zawadzkie
przedstawiciele stowarzyszenia „Begegnung mit ZawadzkieSpotkania z Wahrenbrück” z partnerskiego miasta Wahrenbrück
w Niemczech, którzy przywieźli dary dla naszych placówek. Po raz
kolejny goście, w tym szefowa organizacji Katrin Philipp, odwiedzili
zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej, szkołę w Żędowicach,
OPS w Zawadzkiem, Caritas przy Parafii św. Rodziny, którym
przywieźli m.in. odzież, wózki inwalidzki itp.

Apteki w Zawadzkiem prowadzą dyżury naprzemiennie
w niedziele i święta w godzinach od 16.00 do 17.00. W godzinach
nocnych receptę można zrealizować w aptekach w Strzelcach Op.
1. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
2. Apteka „Flos”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
3. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
4. Apteka „Alga”, ul. M. Prawego 9, tel. 77/440-20-06
5. Apteka „Centrum”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
6. Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
7. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
8. Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
9. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
10. Apteka „Słoneczna”, u. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Dzień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Loty gołębi zakończone
Tradycyjnie, październik to okres podsumowania lotów gołębi
pocztowych. Hodowcy gołębi pocztowych Sekcji Zawadzkie
i Żędowice spotkali się 24 października br., aby wręczyć puchary
i dyplomy hodowcom, których gołębie w 2015 r. uzyskały najlepsze
wyniki.
W tegorocznym rozdaniu nagród, podnosząc rangę tego
uroczystego spotkania, uczestniczył Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski, który wręczył najlepszym hodowcom puchary
i pamiątkowe dyplomy. Burmistrz, zwracając się do obecnych,
pogratulował wyróżnionym i w kilku zdaniach wyraził swój podziw
dla pasjonatów, którzy pielęgnują to szczególne hobby.

Miesiąc
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
„Awos”
„Centrum”
„Śląska”
„Multifarm”
„Flos”
„Pro-Pharma”
„Słoneczna”
„Awos”
„Vita”
„Śląska”
„Na Dobre i Złe” „Flos”
„Alga”
„Słoneczna”
„Centrum”
„Vita”
„Centrum”
„Na Dobre i Złe”
„Multifarm”
„Alga”
„Pro-Pharma”
„Centrum”
„Awos”
„Centrum”
„Śląska”
„Multifarm”
„Flos”
„Pro-Pharma”
„Słoneczna”
„Awos”
„Vita”
„Śląska”
„Na Dobre i Złe” „Flos”
„Alga”
„Słoneczna”
„Centrum”
„Vita”
„Centrum”
„Na Dobre i Złe”
„Multifarm”
„Alga”
„Pro-Pharma”
„Centrum”
„Awos”
„Centrum”
„Śląska”
„Multifarm”
„Flos”
„Pro-Pharma”
„Słoneczna”
„Awos”
„Vita”
„Śląska”
„Na Dobre i Złe” „Flos”
„Alga”
„Słoneczna”
„Centrum”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”

Sekcja Zawadzkie

Spotkania Grupy AA
Grupa Anonimowych Alkoholików „NOVA” w Zawadzkiem
informuje, że spotkania grupy odbywają się w każdy wtorek
od godziny 17.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

PRZYPOMINAMY, IŻ Z WYNIKAMI WYBORÓW
DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ 2015 R. MOŻNA SIĘ ZAPOZNAĆ NA
STRONIE http://pkw.gov.pl/

Sekcja Żędowice
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Razem na szlaku – letnie wędrowanie turystów z OZ/PTTK
„Huta Andrzej”
Każdego dnia, bez względu
na panującą pogodę, tysiące ludzi
przebywa na turystycznych szlakach,
by odpocząć, odetchnąć czystym
powietrzem i podziwiać wspaniale widoki.
Wszyscy tak mogą, wystarczy porzucić
ciepły kącik w mieszkaniu, na rzecz
zdrowego wysiłku i przebywania na
świeżym powietrzu. Z biegiem czasu
zaczniemy czuć radość i satysfakcję
z przebycia kolejnej turystycznej trasy.
Na aktywny i zdrowy sposób spędzania
wolnego czasu nigdy nie jest za późno.
Aktywnym turystą można zostać
korzystając z oferty Oddziału Zakładowego
PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem.
Zapraszamy!
Nasze letnie wyprawy:
23.05.2015 r. –Jesioniki / Pradziad. Naszą
wędrówkę na szczyt Pradziada
rozpoczęliśmy od malowniczego
wodospadu w Karlowej Studzience.
Spotyka się tutaj wiele szlaków
turystycznych. Zielony prowadzi w górę do
osady Owczarnia u stóp Pradziada a żółty
i niebieski przez schronisko Braborka
na sam szczyt. Szliśmy właśnie tą drogą.
Żółty szlak jest może nieco trudniejszy,
ale znacznie ciekawszy i zapewni nam
naprawdę przepiękne widoki. Jest to jeden
z najładniejszych szlaków w całych
Sudetach. Cel naszej wyprawy – Pradziad,
jest najwyższym szczytem pasma
górskiego Jesioniki w Republice Czeskiej,
a zarazem najwyższym szczytem Sudetów
Wschodnich. Jego wysokość to 1491 m
n.p.m. i jest jednym z trzech najwyższych
wzniesień Sudetów zaraz obok Śnieżki
i Śnieżnika. Warta zwiedzenia jest również
Karlowa Studzienka. Zlokalizowane są tutaj
liczne ośrodki sanatoryjne, pijalnia wód
mineralnych oraz łaźnie założone w roku
1785. Miejscowość słynie ze źródeł
żelaznej kwaskowatej wody mineralnej oraz
ze wspaniałej lokalizacji u podnóża masywu
P r a d z i a d a . Wa r t o z w r ó c i ć u w a g ę
na ciekawą zabudowę architektoniczną,
a szczególnie na drewniane budynki
łaźniowe z pierwszej połowy XIX stulecia.
23.05.2015 r. – Rajd Młodzieży Szkolnej
„Góry Złote - Borówkowa”. Tegoroczny
Rajd Młodzieży Szkolnej wiódł z Przełęczy
Lądeckiej, poprzez Maselnicę Borówkową
na szczyt Borówkowej ( 899 m), który jest
jednym z najwyższych szczytów pasma Gór
Złotych i najwyższym punktem gminy
Lądek-Zdrój. Na szczycie wieża widokowa jest to stalowa konstrukcja z elementami
drewnianymi, wysoka na 25,5 m, z tarasem
widokowym na wysokości 24 m.
W programie było także zwiedzanie Lądka
Zdroju. Położony w Sudetach Wschodnich,

w dolinie rzeki Białej Lądeckiej Lądek Zdrój,
to jedno z najstarszych uzdrowisk
w Europie, otoczony Górami Złotymi,
nieomal u stóp Śnieżnika, od wieków
stanowi magnes dla kuracjuszy i turystów.
Usytuowanie miasta, jego zabytki, urok
części staromiejskiej i zieleń parków
w zdroju stanowią o niepowtarzalnej
atmosferze.
W Lądku mieliśmy miłe spotkanie.
W odbywanym w uzdrowisku konkursie gry
na rogach myśliwskich brał udział zespół
„Waltornia” z Nadleśnictwa Zawadzkie.
Było nam miło, bo nasz zespół zwyciężył
niemal we wszystkich konkurencjach.
Gratulujemy.
6.06.2015 r. –II Rajd Rowerowy „Śladami
Petera Schrata” / VII Rajd Rowerowy
Szlakiem Stawów Doliny Małej Panwi. Po
raz drugi OZ/PTTK w Zawadzkiem wraz z
Biblioteką i Centrum Kultury w Kolonowskie
zorganizowało wspólne przedsięwzięcie,
powstałe poprzez połączenie imprezy
PTTK i BiCEK. Główne cele: promowanie
walorów krajoznawczo-turystycznych Gmin
Zawadzkie i Kolonowskie oraz
wspomnienie Georga Hauptstocka - poety
znad Małej Panwi, po raz kolejny zostały
w pełni osiągnięte. Malownicza trasa rajdu,
wiodąca ze Staniszcz Małych, Doliną
Myślinki do Starego Młyna Państwa
Drzymałów (meta), bardzo uczestnikom się
podobała. W trakcie imprezy
zorganizowano Konkurs FOTO na temat
„Zbiorniki wodne i ambony myśliwskie”
i Konkurs „Okolice Staniszcz Małych –
przyroda i poezja Georga Hauptstocka”.
Nie obyło się także bez biesiady z posiłkiem
turystycznym.
4.07.2015 r. – VII Rajd Rododendrona.
Ponad 80 osób uczestniczyło w kolejnym
Rajdzie Rododendrona. Na przystań
„Siber” Dzika Chataw Kolonowskiem,
z różnych stron przybyły grupy kolarskie,
a nurtem Małej Panwi, z przystani
„Świerkle” w Zawadzkiem przypłynęli
kajakarze. Tam zaproszono uczestników
imprezy na turystyczny poczęstunek:
śląskie kołacze z kawą oraz pieczone
kiełbaski. Cele Rajdu zostały w pełni
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osiągnięte, w czym pomogła wspaniała
pogoda.
11-14.07.2015 r. – Wycieczka turystyki
kwalifikowanej „Tatry 2015”. Kolejna
wyprawa w nasze najwyższe pasmo
górskie, której celem było poznawanie
kolejnych przepięknych zakątków Tatr – po
Polskiej i Słowackiej stronie. Tym razem
większość tras wiodła przez najwyższe
s z c z y t y Ta t r Z a c h o d n i c h . B a r d z o
interesująca okazała się wyprawa
z przewodnikiem po Dolinie
Rohackiejszlakiem StawówRohackich
(Słowacja).Gorąco polecamy trasę:
Zwierowka 1000 m n.p.m.– Rohacka
Siklawa (wodospad) 1250m – Zielony
Stawek 1500 m – Rohackie Stawy 1650 m –
Tatliakova Chata 1350 m–Zverovka.
Przejście całość szlaku zajmuje około
6 godzin.
Tym razem pogoda dopisała, co pozwoliło
odbyć 60 uczestnikom wycieczki, wszystkie
zaplanowane górskie wypraw. Góralskie
jedzenie na „Krupówkach”, to…to już
zupełnie inny temat.
1.08.2015 r. –Wycieczka krajoznawcza
do Ołomuńca (Czechy). Ołomuniec
należał zawsze do najbardziej znaczących
miast królestwa czeskiego. Dzięki swojemu
położeniu, uniwersytetowi, duchowym
i kulturowym tradycjom przez długie
stulecia stanowił naturalne centrum Moraw.
Centrum zabytkowe Ołomuńca, któremu
przewodzi Kolumna Przenajświętszej
Trójcy wpisana do rejestru UNESCO, jest
drugim po Pradze najważniejszym
obiektem chronionym w Republice
Czeskiej. To tylko część informacji o tym
mieście, które zachęciły turystów
z Zawadzkiego do odwiedzenia tej
miejscowości. Spacer z przewodnikiem po
Ołomuńcu, to prawdziwa przyjemność –
polecamy.
14-16.08.2015 r. – Warszawa.
Po kilkuletnich przymiarkach turyści
z OZ/PTTK w Zawadzkiem zdecydowali się
odbyć wycieczkę do Warszawy. Okazało
się, że wiele osób było w stolicy bardzo
dawno temu lub nie było wcale. Pierwsze
wrażenia przeszły oczekiwania.

Krajobrazy Zawadzkiego
Warszawa okazała się prawdziwą
europejską metropolią, co potwierdzały
wybudowane wokół Pałacu Kultury (ciągle
najwyższy budynek) wieżowce. Zamek
Królewski, zabudowa Traktu Królewskiego
i Rynku Starego Miasta, nadwiślańskie pełne wieczornego życia - bulwary, Park
Łazienkowski z Pałacem na Wodzie,
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
z ogrodami na dachu oraz nowe Muzeum
Historii Żydów Polskich, to prawdziwe perły.
Mieliśmy także okazję podziwiać defiladę
naszej armii z okazji Dnia Wojska
Polskiego. Kto w Warszawie bywał – to wie,
że warto ją odwiedzać. Kto jeszcze nie był,
to gorąco polecamy.
11-13.09.2015 r. – Wyprawa szkoleniowa.
Organizatorzy turystyki muszą się ciągle
szkolić, aby imprezy były odpowiednio
przygotowywane, sprawnie i bezpiecznie
prowadzone. Ważne są także miejsca,
które się odwiedza. Doskonalenie tych

umiejętności mają na celu nasze wyprawy
szkoleniowe. W tym roku udaliśmy się do
Świeradowa Zdroju – uzdrowiska w Górach
Izerskich, posadowionym na stokach Stogu
Izerskiego. Miejsce bardzo atrakcyjne:
miejscowość z pięknym parkiem
zdrojowym i Domem Zdrojowym
o interesującej architekturze,
odremontowaną zabudową ulicy Zdrojowej,
przyjemnymi punktami gastronomicznymi
oraz liczną bazą noclegową. Szlaki górskie
łatwo dostępne, dobrze oznakowane –
piesze i spora sieć ścieżek rowerowych.
Dla mniej sprawnych gondolowy wyciąg
na Stóg Izerski – tam Schronisko PTTK.
W niedalekiej odległości od Świeradowa
spora ilość ciekawych różnego rodzaju
zabytków. Niedaleko do Szklarskiej Poręby
i grzbietów Karkonoszy oraz Jeleniej Góry.
Nasza grupa zwiedziła dodatkowo Zamek
Frydlant(Czechy), Zamech Czocha
w Leśnej i Muzeum Kargula i Pawlaka

w Lubomierzu. Cele wyprawy zostały
w pełni zrealizowane w czym pomogła
również piękna pogoda.
Życzymy tylko przyjemnych
i niezapomnianych wrażeń
na turystycznych szlakach.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Zagraj z Bankiem Zachodnim

Tyle słyszy się o tym, że w Zawadzkiem
całymi dniami wieje nudą, nie ma co robić.
Okazuje się, że wystarczy dobry pomysł
i trochę zaangażowania by to zmienić.
W miesiącu wrzesniu odbył się finałowy
turniej z cyklu „Zagraj z Bankiem
Zachodnim WBK”. A zatem ze zwyczajnym
weekendowym popołudniem szły w parze
emocje, piękne bramki porównywalne
nawet do tych z Brazylijskich Mistrzostw
Świata w Piłce Nożnej. W finale oraz
w czterech poprzedzających turniejach
rywalizowało ze sobą sześć zespołów
z Zawadzkiego i dwie ze Świbia. Wszyscy
grali ambitnie, do ostatniego gwizdka,
ale jak zwykle fair. To co w futbolu
najatrakcyjniejsze, dobra pogoda oraz
piknikowa atmosfera towarzyszyły
rozgrywkom do samego końca. Impreza nie
odbyłaby się bez wsparcia filii Banku
Zachodniego WBK oraz Gminnego
Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem.
W turniej zaangażował się klub sportowy
Stal Zawadzkie, peQin, Studio Kowalski
Film Production, Fitness Studio Maximus
Zawadzkie, Fit and Jump i wielu
miejscowych fanów piłki nożnej. Wsparcie

medialne zapewniły Strzelec Opolski oraz
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej.
Poprzednie cztery turnieje trzy razy wygrała
drużyna „starszych panów”, czyli Oldboys
Zawadzkie, a raz drużyna Punishers.
Ostatni finałowy turniej odbył się zgodnie
z drabinką pucharową stworzoną
na podstawie tabeli meczowej, o której
zadecydowały punkty zdobyte przez
drużyny w poprzednich czterech turniejach.
Wobec tego pierwsze pary meczowe
wyglądały tak: Oldboys Zawadzkie vs
Lebiody, Bezimienni Świbie vs Yongblood,
Orlik Team vs Juniorzy Świbie oraz
Punishers vs Mobbing w pracy. Zwycięzcy
awansowali i grali ze zwycięzcami,
przegrani z przegranymi, i tak aż do samych
finałów.
Najlepszym bramkarzem został Robert
Wybraniec (Oldboys Zawadzkie),
najlepszym strzelcem został Adam Ludwig
(Oldboys Zawadzkie) z 18 golami,
a najlepszym zawodnikiem został Paweł
Pawusz (Orlik Team).
Klasyfikacja końcowa turnieju wygląda
następująco:
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1. Oldboys Zawadzkie
2. Bezimienni Świbie
3. Punishers
4. Juniorzy Świbie
5. Orlik Team
6. Lebiody
7. Yongblood
8. Mobbing w pracy
Serdecznie dziękujemy wszystkim
instytucjom, sponsorom i osobom
zaangażowanym w przygotowanie
i przeprowadzenie tego turnieju!
Damian Kaniak
„ Umiera się nie dlatego by przestać
żyć, lecz po to by żyć inaczej”
Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca
Panu Mirosławowi Miksie
składają
Burmistrz Zawadzkiego,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, radni oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Krajobrazy Zawadzkiego

Rodzina Bogiem silna
„Rodzina Bogiem silna” – to hasło tegorocznego projektu
realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana
Oddział w Piotrówce. W ramach projektu zrealizowano warsztaty
malarskie pod hasłem
„Bądźmy aniołami ludzi i przyrody”
w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich, pod
kierownictwem historyka sztuki – Pani Katarzyny Skut. W efekcie
powstało 25 obrazów przedstawiających archaniołów i aniołów,
(zorganizowano ich wystawę już w Domu Kultury w Strzelcach
Opolskich , a także w Letniej Leśnej Izbie Edukacyjnej w Leśnictwie
Dębie). Zmotywowano uczniów w okolicznych szkołach do
pogłębiania wiedzy na temat ekologii, podobnie podopiecznych w
Domach Pomocy Społecznej w Zawadzkiem i Kadłubie. Końcowym
etatem tego projektu był zorganizowany piknik ekologiczny
w Letniej Leśnej Izbie Edukacyjnej w Leśnictwie Dębie, gdzie 18
października br. wspólnie z Nadleśnictwem Zawadzkie i Domem
Pomocy społecznej w Zawadzkiem przy licznie zgromadzonych
mieszkańcach powiatu oraz gości zaproszonych. W godzinach
rannych tego dnia zorganizowano grzybobranie - zbierano grzyby w
lasach Nadleśnictwa Zawadzkie indywidualnie lub w grupach.
(ponieważ niezwyczajne susze przyczyniły się do prawie zupełnego
zaniku grzybów) na szczególną uwagę zasłużyły trzy osoby:
Jolanta Sowa z Łazisk, Józef Pach i Mieczysław Latocha z
Piotrówki, którzy przynieśli na piknik kosze borowików i kozaków –
oni właśnie otrzymali trzy pierwsze nagrody ufundowane przez
Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie Pana Grzegorza
Furmańskiego. Od godziny 14.00 hejnałem myśliwskim rozpoczęto
„Piknik Ekologiczny”.
Po powitaniu gości przez organizatorów Zespół Sygnalistów
Myśliwskich
„Waltornia” przy Nadleśnictwie Zawadzkie dał
wspaniały koncert utworów myśliwskich, następnie koncertował
Zespół Ludowy „Centavia” pod kierownictwem Pani Danuty
Kędzierskiej. Potem były pracownik nadleśnictwa Pan Andrzej
Wrzodak poprowadził warsztaty edukacyjne – gdzie głównym
tematem były grzyby – ich walory, zagrożenia sposób zbierania,
rozpoznawania, przechowywania, każda zainteresowana osoba
mogła uzyskać bogate informacje dotyczące grzybów. Pracownice
DPS w Zawadzkiem ugotowały pyszna grochówkę, którą rozdano
wśród uczestników pikniku. Rozdano również nagrody finalistom
konkursu ekologicznego, którymi byli uczniowie Gimnazjum
Publicznego w Jemielnicy oraz podopieczni Domu Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem. Wręczono także statuetki „Wiolinki”
(wykonane przez rzeźbiarza Tomasza Gdowskiego) ufundowane
przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział
w Piotrowce dla osób i zespołów szczególnie angażujących się
w prace naszego stowarzyszenia, a nie będących jego członkami.
Byli to: Grażyna Korczowska Sonsala, Tomasz Pach, Brat Paweł
Siennicki, Zespół Ludowy „Centavia”, Zespół Sygnalistów

Myśliwskich „Waltornia”.
Potem pracownicy komendy Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich zaprezentowali tresurę psów – to było bardzo ciekawe
widowisko
O godz. 17.00 w blasku pochodni i świec Pani Danuta Kędzierska
ze swoim zespołem wyśpiewali modlitwę różańcową – tajemnice
światła. Przechodząc od stacji do stacji, brat Paweł Siennicki wplatał
krótkie rozważania na temat człowieka i jego związków z przyrodą,
czynny udział w modlitwie brali wszyscy zgromadzeni. Na koniec
Brat Paweł wygłosił homilię poświeconą rodzinie.
Od godziny 18.00 trwała zabawa przy ognisku którą poprowadził
Pan Tomasz Pach , było malowanie na asfalcie, kolo fortuny, tańce ,
pieczenie kiełbasek (było pieczywo , słodycze, kawa herbata) wiele
drobnych nagród i upominków rozdano zwłaszcza wśród dzieci
i podopiecznych DPS.
Takie imprezy możemy zrealizować dzięki zaangażowaniu wielu
życzliwych nam osób i organizacji, dzięki naszym sponsorom,
szczególnie Nadleśniczemu Panu Grzegorzowi Furmańskiemu,
Bratu Pawłowi Siennickiemu ze Zgromadzenia Braci Szkolnych,
Staroście Strzeleckiemu Panu Jozefowi Swaczynie,
Nadleśniczemu Strzeleckiemu, Burmistrzom Zawadzkiego
i Kolonowskiego, Poczcie Polskiej.
Mam nadzieję, że w przyszłości także będziemy razem
pracować i razem bawić się .
Bronisława Latocha
Przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana” w Piotrówce.
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Rozmaitości
Jesienny rebus

Kącik kucharski

Odgadnij hasło, a rozwiązanie z podaniem imienia i nazwiska oraz
adresu zamieszkania dostarcz do Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, pokój 101. Wśród nadesłanych prawidłowych
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę. Rozwiązanie konkursu
w następnym wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego.

Placki z gotowanych ziemniaków
?
1 kg ziemniaków
?
1 szklanka mąki pszennej
?
2 łyżki mąki ziemniaczanej
?
1 jajko
?
sól
?
pieprz
?
olej do smażenia
Ziemniaki umyć, obrać i ugotować do miękkości w osolonej wodzie.
Po ugotowaniu przecisnąć przez praskę do ziemniaków, po czym
odstawić do ostudzenia. Do przeciśniętych ziemniaków dodać mąkę
pszenną i ziemniaczaną oraz jajko. Doprawić solą i pieprzem, a
następnie dodać składniki według własnego uznania. Składniki
zagnieść na jednolite ciasto. W razie konieczności, gdy ciasto
będzie zbyt kleiste, można dodać jeszcze trochę mąki. Ciasto
przełożyć na stolnicę i uformować dość gruby, podłużny wałek. Za
pomocą noża podzielić ciasto na równe części, z których z kolei
należy uformować w dłoniach placki. Smażyć na dobrze
rozgrzanym oleju na złocisty, rumiany kolor z obu stron. Podawać z
ulubionym sosem lub kleksem kwaśnej śmietany. Smacznego!
Pieczone ziemniaki
• 8 dużych ziemniaków
• 2 cebule
• 2 jabłka
• 10 dag pikantnego żółtego sera
• 5 dag masła
• łyżkę posiekanych orzechów
• łyżkę ziół prowansalskich
• mieloną paprykę
• sól
• pieprz
• bułkę tartą
Dokładnie umyć ziemniaki i ugotować na półtwardo. Kiedy ziemniaki
wystygną, obrać je i odkroić mały plasterek tak, by można było je
ustawić. Na wierzchołku każdego ziemniaka zrobić kilka nacięć, nie
przecinać ich jednak do końca. A teraz dodatki. Pokroić cebulę w
talarki, a jabłka w cienkie półplasterki. Włożyć dodatki w nacięcia w
ziemniakach. Włożyć do formy do zapiekania. Wcześniej ją otłuść.
Posmarować masłem, oprósz solą, pieprzem, ziołami
prowansalskimi. Posypać także bułką, orzechami i serem startym
na tarce. Zapiekane ziemniaki powinny być w piekarniku ok. 20
minut ustawionym na 200 stopni.

Humor
Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie
wracają do szkoły po wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, proszę pani!
...
Na lekcji biologii nauczycielka pyta:
- Jasiu, co powiesz na temat jaskółek?
- To bardzo inteligentne ptaki. Odlatują, gdy tylko zaczyna się rok
szkolny!
...
Polonistka pyta klasę:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "Niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
...
- Nie mogę pojąć, jak jedna osoba może zrobić tyle błędów? zwraca się nauczycielka języka polskiego do ucznia.
- Wcale nie jedna - prostuje uczeń. - Pomagali mi mama i tata.

Zupa ziemniaczana z serem
• ziemniaków, obranych i pokrojonych w kostkę
• 1/2 szklanki selera naciowego, posiekanego
• 1/2 szklanki posiekanej cebuli
• 1 kostka bulionu drobiowego
• 1 szklanka (235 ml) wody
• 1 łyżeczka suszonej pietruszki
• 1/2 łyżeczki soli
• 1 szczypta mielonego czarnego pieprzu
• 2 łyżeczki mąki pszennej
• 1,5 szklanki (355 ml) mleka
• 1,5 szklanki (160 g) startego sera żółtego
• 1 szklanka (135 g) pokrojonej szynki
Do dużego garnka włożyć ziemniaki, seler, cebulę i bulion, dodać
wodę i pietruszkę. Doprawić solą i pieprzem do smaku i gotować na
wolnym ogniu, aż warzywa zmiękną. W oddzielnej misce
rozmieszać mąkę z mlekiem, żeby nie było grudek. Dodać do zupy i
gotować, aż zgęstnieje. Na koniec dodać ser i szynkę i gotować, aż
ser się roztopi.

Prawda o żółtku:
1. Zaprawisz nim zupę i sos.
Nie zważy się jeśli wymieszasz je z mlekiem i mąką. Tak
przygotowaną zaprawkę zaciągnij zupę lub sos. Całość zagotuj.
2. 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.
3. 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.
4. Najlepiej spulchni ciasto
Utrzyj je z kilkoma kroplami octu spirytusowego-nie bój się ostrego
zapachu-całkowicie zniknie podczas pieczenia, a ciasto pięknie
wyrośnie.
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Sport
Strzelce Opolskie oraz LZS Jemielnica. W tabeli zajmuje 7 miejsce
na 10 startujących drużyn.
I liga trampkarzy: w rozegranych ostatnich 5 spotkaniach uzyskała
wyniki. Wygrała z KS Krapkowice 5:1, zremisowała 1:1 z LZS
Zielonymi Spórok oraz przegrała z KS Polonią Głubczyce 1:5,
Piastem Strzelce Op. 0:4 oraz MKS Gogolin 0:3 i zajmuje 7 miejsce
na 10 drużyn.
Liga wojewódzka młodzików: nieźle radzi sobie w rozgrywkach
najmłodsza grupa. W dotychczas rozegranych 8 spotkaniach
zdobyła 17 punktów i w tabeli plasuje się na 4 miejscu. Wyniki
ostatnich meczy: zwycięstwa z Unią Raszowa 6:1, LKS Błotnicą
Strzelecka 18:2, LZS Grodziec 10:0 oraz zremisowała z LKS
jednością Rozmierka 1:1.
Klasa B seniorów: drużyna Naprzodu Kielcza po niezłym starcie
aktualnie przeżywa głęboki kryzys i może nie dotrwać do końca
rozgrywek I rundy. W ostatnich 5 meczach doznała 5 porażek,
z czego 2 mecze walkowerami. Potrzebna jest szybka reakcji władz
klubu by sytuacja uległa poprawie.

Piłka ręczna
Plan jest realizowany
Rozgrywki w II lidze piłki ręcznej są na półmetku I rundy. Po
rozegraniu 5 meczy drużyna plasuje się na 2 miejscu z 8 punktami.
W dotychczas rozegranych meczach podopieczni Łukasza
Morzyka uzyskali następujące wyniki. W inauguracyjnym
wyjazdowym spotkaniu pokonała SPR Orła Przeworsk
35:31(18:15). W kolejnych meczach wysoko pokonała u siebie MKS
Biłgoraj 42:17 (23:9). Jedynej porażki drużyna doznała w Kielcach z
rezerwami Vive przegrywając 33:34 (12:19). W kolejnych meczach
pokonała u siebie SPR Wisłę Sandomierz 33:19(14:10) oraz
pokonała w wyjazdowym spotkaniu KU AZS UJK Kielce 30:26
(71:11). Wyniki nie są złe. Porażka w Kielcach jednak nie powinna
mieć miejsca. Drużyna jeszcze nie gra takiej piłki jaką założył sobie
trener. Najbliższe mecze powinne potwierdzić czy obrana droga jest
właściwa. Wyniki cieszą, jednak prezentowana przez drużynę gra
jeszcze nie jest optymalna. W sobotę 7 listopada drużyna rozegra
awansem mecz z aktualnym liderem Grunwaldem Ruda Śl.
(w sparingu nasza drużyna była wyraźnie lepsza). Liczymy na to, że
drużyna pokaże pełnię swoich możliwości i zakładany plan awansu
zostanie zrealizowany. Sytuacja po 5 kolejkach przedstawia się
następująco:
1. SPR Grunwald Ruda Śląska
5
10
159:102
2. ASPR Zawadzkie
5
8
173:127
3. KS Vive II Tauron Kielce
5
8
164:130
4. ASZ Politechnika Kielce
5
8
153:135
5. AZS UJK Kielce
5
6
137:130
6. SPR Orzeł Przeworsk
5
6
139:154
7. SKS Orlik Brzeg
5
4
120:145
8. SPR Zagłębie Sosnowiec
5
4
152:146
9. AZS II Puławy
5
3
155:166
10. MKKS Gloria Katowice
5
2
158:162
11. SPR Wisła Sandomierz
5
1
116:157
12. MKS Biłgoraj
5
0
105:177

Siatkówka
Liga wojewódzka juniorek
W Zawadzkiem dziewczęta sport mogą uprawiać grając w tenisa
stołowego, trenując karate i jeszcze w tak pięknej dyscyplinie jaką
jest siatkówka. Zajęcia w tej dyscyplinie sportu prowadzi Kazimierz
Kubal, a treningi odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00 w hali
GOSiT-u i w czwartki w sali Zespołu Szkół w Zawadzkiem ul. Krótka.
UKS Technodrew Zawadzkie bierze udział w rozgrywkach ligi
wojewódzkiej juniorek. W tym sezonie rozegrały już 3 spotkania
z OKS Olesno 0:3, UKS MOS Opole 0:3 oraz MGOKiS Praszka 1:3.
Następny mecz dziewczęta rozegrają 07.11.2015 r. w Prudniku
z tamtejszym SPPS.

Piłka nożna
Sytuacja opanowana
Drużyna Stali Zawadzkie występująca w Kl. A po rozegranych 10
kolejkach prezentuje w miarę dobrą dyspozycję. W kolejnych 5
meczach zdobyła 7 punktów uzyskując wyniki: na wyjeździe z LZS
Żywocice 2:5, u siebie z LKS Victorią Żyrowa 4:1oraz OKS Rodłem
Opole 0:1. Zremisowała w Górażdżach 2:2 oraz wygrała w 10
spotkaniu z LKS Orłem Mokre Łany 5:3. Do rozegrania w I rundzie
pozostały jeszcze 3 mecze. Liczymy na dalsze punkty i poprawę
pozycji w tabeli, która aktualnie przedstawia się następująco:
1. UKS Rodło Opole
10
24
36:17
2. OKS Odra II Opole
10
22
36:8
3. LKS Adamietz Kadłub
10
22
28:18
4. KS Krapkowice
10
22
33:17
5. LZS Wrzoski
10
20
27:16
6. Stal Zawadzkie
10
16
29:26
7. LZS Bongo Karczów
10
15
22:14
8. LKS Orzeł Mokre Łany
10
13
22:37
9. LKS Victoria Żyrowa
10
10
19:27
10. KS Górażdże
10
10
12:22
11. LKS Polonia Pruszków
10
10
15:19
12. LZS Żywocice
10
10
15:21
13 KS Start Dobrodzień
10
6
13:24
14. LZS Gazownik Wawelno
10
1
5:36

Skat
Smutek i radość
Nie udało się utrzymać I ligowych szlifów drużynie GOSiT-u
Zawadzkie. W ostatniej kolejce, która została rozegrana
w Chorzowie drużyna w składzie Antoni Świtała, Leopold Dybowski,
Józef Ludwig oraz Franciszek Świtała zdobyła 13 punktów, co
jednak nie gwarantowało utrzymania. W nowym sezonie zagra w II
lidze i ma w planie powrót do najwyższej ligi. Nie udało się w lidze,
to udało się w Drużynowym Pucharze Polski.

Młodzieżowe drużyny Stali Zawadzkie uzyskały następujące wyniki:
I liga juniorów: drużyna przegrała ostatnie 3 mecze w identycznym
stosunku 0:5. Została pokonana przez LZS Piomar Tarnów, Piast
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W rozegranym półfinale w Krapkowicach w którym zagrało 75
drużyn, zajęła 1 miejsce i zakwalifikowała się do grona finałowej 16stki. W finale również z każdą serią spisywała się lepiej, by
ostatecznie zająć 2 miejsce. Puchar Polski zdobyła drużyna MDK
Południe Katowice. Na 3 miejscu uplasował się aktualny mistrz
Polski Amicus Katowice. Drużyna zagrała w składzie: Józef Ludwig,
Marek Wyszkowski, Leopold Dybowski, Franciszek Świtała oraz
Antoni Świtała.
Mistrzostwa Sekcji GOSiT Zawadzkie
W mistrzostwach sekcji skata zostało rozegranych 8 turniejów.
Czołówka w klasyfikacji generalnej przedstawia się następująco:
Prowadzi Jan Nowak (Victoria Chróścice) 13367 pkt. 2. Ernest
Bryłka (DOKiS Dobrodzień) 11653 pkt. 3.Józef Waloszek (GOSiT
Zawadzkie) 10948 pkt. 4. Paweł Grohs (DOKiS Dobrodzień) 10905
pkt. 5.Marek Wyszkowski (GOSiT) 10685 pkt. 6. Roman Kościelny
(Skat Kolonowskie) 10582 pkt., 7 Alfons Namyślik (Strzelec
DK Strzelce Op.) 10534 pkt., 8 Jerzy Stanulla (Strzelec DK) 10441
pkt. 9. Franciszek Świtała (GOSiT) 10427 pkt. 10. Gerard Młynek
(Skat Kolonowskie) 9907 pkt.
Sklasyfikowanych
jest 28
zawodników. Turnieje odbywają się w czwartki w Domu Kultury przy
boisku Orlik ul. Powstańców Śl.
Franciszek Świtała

KALENDARZ IMPREZ GMINY ZAWADZKIE LISTOPAD 2015
WYDARZENIE
Wrocławski Teatr Muzyczny
Wieczór filmowy w Kinoteatrze
(wstęp wolny)
50-lecie PTTK w Zawadzkiem
Piłka ręczna
ASPR – Grunwald Ruda Śl.
Piłka nożna juniorzy
Stal Zawadzkie - Śląsk Reńska Wieś
Inauguracja Festiwalu Gaude Mater Polonia –
Wincenty z Kielczy in memoriam.

TERMIN
MIEJSCE
04.11.2015r Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem
06.11.2015r. Centrum Informacji Turystycznej
godz. 20.00
w Zawadzkiem
07.11.2015r. Centrum Informacji Turystycznej
godz. 10.00
w Zawadzkiem
07.11.2015r.
Hala Sportowa
godz. 18.00
08.11.2015r.
Stadion
godz. 10.00
w Zawadzkiem
08.11.2015r. Kościół p.w. św. Bartłomieja w
godz. 15.30
Kielczy

Piłka nożna młodzicy
Stal Zawadzkie - KS Szczedrzyk
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości –
Festiwal Gaude Mater Polonia – Wincenty z
Kielczy
in memoriam.
Piłka siatkowa
UKS Technodrew – MMKS Kędzierzyn-Koźle

09.11.2015r.
Stadion
godz. 15.00
w Zawadzkiem
11.11. 2015r Centrum Informacji Turystycznej
godz. 17.00
w Zawadzkiem

Piłka nożna seniorzy
Stal Zawadzkie - Polonia Prószków
Koncert Muzyki Elektronicznej
Dziwny Event 2

14.11.2015r.
Stadion
godz. 13.00
w Zawadzkiem
14.11.2015r. Centrum Informacji Turystycznej
godz. 18.00
w Zawadzkiem

II Charytatywny Maraton Zumba Fitnes
Wieczory filmowe w Kinoteatrze
(filmy płatne)
Festiwal Piosenki
i Tańca ,, KUŹNIA”

21.11.2015r.
Hala Sportowa
godz. 17.00
21.11.2015r. Centrum Informacji Turystycznej
wg plakatów
w Zawadzkiem
28.11.2015, Centrum Informacji Turystycznej
godz. 9.00
w Zawadzkiem

Rajd Andrzejkowy
„Andrzejki 2015”
Piłka siatkowa
UKS Technodrew – NTSK Nysa

28.11.2015, Msza św. w Kaplicy przy Caritas
godz. 11.00
w Kątach
28.11.2015r.
Hala Sportowa
godz. 11.00

Piłka ręczna
ASPR - Gloria Katowice

28.11.2015r.
godz. 18.00

14.11.2015r.
godz. 11.00

Hala Sportowa

Hala Sportowa
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ORGANIZATOR
PSP Zawadzkie
GOSiT Zawadzkie
O/Z PTTK Huta Andrzej
w Zawadzkiem
ASPR Zawadzkie
SSKS Stal Zawadzkie
GOSiT Zawadzkie,
Stowarzyszenie Wincentego z
Kielczy,
Filharmonia Opolska
SSKS Stal Zawadzkie
GOSiT Zawadzkie,
Stowarzyszenie Wincentego z
Kielczy,
Filharmonia Opolska
UKS Technodrew

SSKS Stal Zawadzkie
GOSiT Zawadzkie

GOSiT Zawadzkie
Kino OKO
GOSiT Zawadzkie

O/Z PTTK Huta Andrzej
w Zawadzkiem
UKS Technodrew

ASPR Zawadzkie

XII Festiwal GAUDE MATER POLONIA
Wincenty z Kielczy in memoriam
Anno Domini 2015

8.11.2015 (niedziela) godz. 15:30 Kościół pw. św. Bartłomieja Ap. w Kielczy
Concerto delleDonne / zespół muzyki dawnej
Agata Widera – sopran
Anna Wiktoria Swoboda – teorba / lutnia
Karolina Jesionek – flet traverso
Program:
Antonio Vivaldi, Heinrich Schütz, Robert de Visée, G.G. Kapsberger, Jean Chardevoine, Georg
Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Claudio Monteverdi

11.11.2015 (środa) godz. 17:00 Centrum Informacji Turystycznej (Kinoteatr) w Zawadzkiem
Recital wokalny
Magdalena Wachowska – sopran
Mateusz Rożek – fortepian
Ew. Kazimierz Wolski / perkusja lub trąba
W programie:
AntonínDvořák,Stanisław Moniuszko, Fryderyk Chopin

13.11.2015(piątek) godz. 19:00 Sala koncertowa Filharmonii Opolskiej
Koncert kameralny „Piątek z muzyką Bachów”
Zespół barokowy Sanssouci:
Katarzyna Raczkowska - flet traverso
Monika Targowska - flet traverso
Maria Misiarz - wiolonczela barokowa
Tomasz Głuchowski - klawesyn
W programie:
Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann Bach
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