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Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam
W tym roku mieliśmy przyjemność już po raz dwunasty
współorganizować i uczestniczyć w koncercie Gaude Mater Polonia
Wincenty z Kielczy in memoriam. Festiwal jest niezwykle cenną
i twórczą inicjatywą upamiętniającą wybitnego średniowiecznego
kronikarza i muzykologa oraz jego dzieła, Wincentego który
pochodził z Kielczy. Wzorem minionych lat organizatorzy
przygotowali ucztę dla melomanów. Festiwal rozpoczął się
koncertem inauguracyjnym w kościele pw. św. Bartłomieja Ap.
w Kielczy. Wystąpił Zespół Muzyki Dawnej Concerto delle Donne.
Mogliśmy wysłuchać utworów Antonio Vivaldiego, Heinrich
Schütza, Roberta de Visée, G.G. Kapsbergera, Jeana Chardevoine,
Georga Friedricha Händela, Georga Philippa Telemanna, Claudio
Monteverdiego w wykonaniu Agaty Widera (sopran), Anny Wiktorii
Swoboda (teorba / lutnia) i Karoliny Jesionek (flet Traverso). Kolejny
koncert odbył się w ramach obchodów Święta Niepodległości
11 listopada w sali kinoteatru w Zawadzkiem. Wystąpiła w recitalu
wokalnym Magdalena Wachowska (sopran) oraz Mateusz Rożek
(fortepian). Podsumować można krótko: pięknie, po prostu pięknie,
koncert bez żadnego show z efektami wizualnymi, dźwiękowymi,
koncert, gdzie liczy się tylko muzyka, głos, talent, pasja. Szkoda
jedynie, że nie mogliśmy liczyć na naszych mieszkańców jako
odbiorców tych niezapomnianych doznań.
GP

10 grudnia 2015 r.

11 listopada

w holu
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
od godziny 9.00
odbędzie się
KIERMASZ
BOŻONARODZENIOWY
przygotowany
przez Warsztaty Terapii
Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem
Serdecznie zapraszamy!

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada
dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów.
Święto Niepodległości w Zawadzkiem, rozpoczęło się od złożenia kwiatów przy pomniku
ku czci poległych Polaków w parku miejskim. Burmistrz Zawadzkiego, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem, Komendant Komisariatu Policji w Zawadzkiem, Dyrektor
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem, Dyrektor GOSiT
oraz przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem i Publicznego
Gimnazjum Nr 1, przy dźwiękach pieśni „Śpij kolego” oddali hołd wszystkim poległym
za wolność. Więcej na stronie 2.

6.12.2015 r. KIERMASZ MIKOŁAJKOWY - szczegóły na ostatniej stronie
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XII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
W dniu 26 października 2015 r. odbyła
się XII sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem.
Program sesji obejmował między innymi
analizę oświadczeń majątkowych. Do
informacji na temat analizy oświadczeń
majątkowych radni nie wnieśli uwag. Na
sesji ponadto radni zapoznali się z
informacją na temat stanu realizacji zadań
oświatowych w gminie w roku szkolnym
2014/2015. Informacja został przyjęta
jednogłośnie.
Na sesji podjęte zostały także uchwały:
w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały
budżetowej na 2015 r. oraz w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie na rok
2016 r.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły
wnioski:
1/ dziesięciu radnych Rady Miejskiej
o wystąpienie do Rady Powiatu
o zabezpieczenie środków w budżecie
Powiatu na 2016 r. na realizację zadania

pn.: „Budowa miejsc postojowych przy
ZSP” - wniosek przyjęto jednogłośnie,
2/ ośmiu radnych Rady Miejskiej
w Zawadzkiem o zmianę uchwały
Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych za udział
w pracach organów Gminy - wniosek
przyjęto głosami: 8 „za”, 6 „przeciw”,
1 „wstrzymujący”.
Uchwały podjęte na sesji dostępne są na
stronie www.bip.zawadzkie.pl.

11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości –
polskie święto państwowe obchodzone 11
listopada dla upamiętnienia odzyskania
przez Polskę niepodległości w 1918, po 123
latach zaborów. Święto Niepodległości
w Zawadzkiem, rozpoczęło się od złożenia
kwiatów przy pomniku ku czci poległych
Polaków w parku miejskim. Burmistrz
Zawadzkiego, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem, Komendant
Komisariatu Policji w Zawadzkiem,
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zawadzkiem, Dyrektor GOSiT
oraz przedstawiciele Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem i Publicznego
Gimnazjum Nr 1, przy dźwiękach pieśni
„Śpij kolego” oddali hołd wszystkim
poległym za wolność. Zaszczycił nas swoją
obecnością p. Edward Janik, wiceprezes
Koła Związku Kombatantów RP i byłych
więźniów politycznych w Zawadzkiem,
który reprezentował zawadczańskich
kombatantów i byłych więźniów
politycznych oraz sekretarz Zarządu Koła p.
Janina Pamuła. Koło w Zawadzkiem skupia
4 członków zwyczajnych oraz
12 podopiecznych. Członkowie to dwóch

żołnierzy I i II armii Wojska Polskiego,
żołnierz Armii Krajowej oraz uczestniczka
walk w Batalionach Chłopskich.
Terytorialnie koło obejmuje swoim

zasięgiem gminę Zawadzkie oraz
Kolonowskie. Nie zabrakło również
pocztów sztandarowych z gminnych szkół
oraz harcerek. Obchodzenie święta
11 listopada to nasz patriotyczny
obowiązek. Nasi przodkowie oddawali
życie, żebyśmy teraz mogli żyć w wolnym
kraju – mówił Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski. O godzinie 10.00
w kościele pw. św. Rodziny w Zawadzkiem,
odprawiona została uroczysta msza święta
o błogosławieństwo dla Ojczyzny,
a wieczorem odbył się uroczysty koncert,
a młodzież Zespołu Szkół
P o n a d g i m n a z j a l n y c h
w Zawadzkiem przedstawiła wspaniały
program słowno-muzyczny.
Narodowe Święto Niepodległości to dzień
szczególny. Przykro jednak, że dla
większości mieszkańców kojarzy się
jedynie z dniem wolnym od pracy. Kilka flag
wywieszonych przez naszych
mieszkańców oraz nieliczny udział
w odbywających się w tym dniu imprezach
jest tego smutnym dowodem.
GP

Zimowe utrzymanie dróg
Zaproszenie

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:

15 lecie Klubu Karate Nidan

ZAW-KOM- 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
Kielcza - Sołtys p. Jan Czanguleit – tel. 504 118 022
Żędowice - Sołtys p. Jerzy Stasz - tel. 607 546 739

Zarząd Klubu Karate „Nidan” serdecznie
zaprasza na XVIII Mikołajkowy Klubowy
Turniej Karate, który odbędzie się
06 grudnia 2015 r. w Hali Sportowej GOSiT
w Zawadzkiem, przy ul. Opolskiej 23

Drogi powiatowe
Kielcza ul.. Wiosenna
Żędowice ul.. Strzelecka
utrzymuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego tel. 77 440 17 00 lub 602 297 839
Drogi Wojewódzkie
Zawadzkie, Żędowice, Kielcza ul. Opolska - nr 901
Zawadzkie ul. Strzelecka- nr 426
utrzymuje Zarząd Dróg Wojewódzkich tel. 34 350 91 90
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PROGRAM ZAWODÓW:
15.00 -otwarcie turnieju
15.05 - k o n k u r e n c j e k a t a , k u m i t e
i sprawnościowe
17.00 - u r o c z y s t e p r z y w i t a n i e
zaproszonych gości
17.05 - p o d s u m o w a n i e 1 5 l a t
działalności
17.20 - wręczenie nagród
17.50 -zdjęcie grupowe i poczęstunek
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Monitoring w Zawadzkiem

Nowy wóz strażacki

W Gminie Zawadzkie powstaje system monitoringu.
Uruchomiona została obrotowa kamera, która zainstalowana
została na wieży ciśnień oraz 2 kamery na wysepkach na stawie
„Hutniczym”.Kamery rejestrują wszystko to, co dzieje się na ulicach,
w parku, na mostkach przez 24 godziny na dobę, a ich zasięg jest
daleki. Ponadto kamera zainstalowana na wieży ciśnień będzie
również kamerą, z której obraz stanowić będzie materiał
promocyjno-turystyczny, a jej przekaz obserwować będzie można
na stronie internetowej Gminy Zawadzkie - www.zawadzkie.pl.
Zapewne monitoring będzie miał swoich fanów, jak również
zagorzałych przeciwników. Oni jednak pozostają w przeważającej
mniejszości. To zapewne ci, którzy dopuszczają się aktów
wandalizmu. Koszt monitoringu wyniósł 30 tysięcy złotych, środki
pochodziły z budżetu gminy.
– To się po prostu opłaca. Z jednej strony chodzi o spokój
i bezpieczeństwo. Z drugiej zaś nie będziemy musieli pokrywać
szkód, które wyrządzają wandale. Powrzucane do kanału ławki,
zniszczone lampy – to tylko część z nich – wylicza Burmistrz Mariusz
Stachowski.
Zapytani mieszkańcy w większości są zaskoczeni, ale przed
wszystkim zadowoleni z tej nowości. Mają nadzieję, że będzie
spokojniej i bezpieczniej, a to, że będą w oku kamery przez 24
godziny na dobę im nie przeszkadza.
– To już najwyższy czas! Skończą się awantury. Wandale przestaną
demolować plac przy stawie, a towarzystwo „meneli” przestanie
przesiadywać w altankach na mostach – cieszy się mieszkaniec
ulicy Powstańców Śląskich.
Kamery pozwalają na monitorowanie określonej przestrzeni,
a także rejestrowanie zdarzeń.
GP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzkiem
wzbogaciła się o nowy wóz ratowniczo-bojowy. To najnowszy taki
pojazd w gminie. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzkiem jest
jedną z trzech jednostek OSP w gminie. Jednostka należy do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zajmuje się także
ratownictwem drogowym i wodnym. Zasięg działania tej jednostki to
gmina Zawadzkie, powiat strzelecki i cześć powiatu oleskiego.
Przynależność do systemu oznacza nie tylko prestiż, ale przede
wszystkim większe zadania i wymogi. Niestety nie zawsze za tym
szło też odpowiednie wyposażenie.
Teraz strażacy z Zawadzkiego mogą się już cieszyć zupełnie
nowym wozem. To samochód bojowy GBA-Rt 3,5/29 MAN TGM
13.290 4x4 BL, który zastąpi wysłużonego Stara 244 z 1976 roku.
Samochód posiada zbiornik wodny o pojemności 3500 litrów,
zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 350 litrów, napęd na
obie osie, podstawowy sprzęt gaśniczy, 6 aparatów ochrony dróg
oddechowych, sprzęt ratownictwa drogowego marki Holmatro oraz
sprzęt ratownictwa medycznego. Może nim jechać sześciu
strażaków. Kosztował 669 tysięcy 600 złotych. Największego
wsparcia przy zakupie samochodu udzielił Urząd Miejski
w Zawadzkiem, przekazując na ten cel 420 tysięcy złotych. Zakup
wsparło: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych z siedzibą w Warszawie, Krajowy
System Ratowniczo - Gaśniczy oraz lokalni przedsiębiorcy.
GP

24 grudnia Urząd Miejski
nieczynny

Widok z kamery obrotowej z wieży ciśnień

Szanowni Państwo, w związku z ustaleniem dnia wolnego
od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę (tj. 26
grudnia 2015r.) w dniu 24 grudnia 2015r. (wigilia) Urząd Miejski
w Z a w a d z k i e m b ę d z i e n i e c z y n n y. P r z e p r a s z a m y
za utrudnienia.
W czasie przerwy świątecznej w przypadku konieczności
rejestracji zgonu będzie pełniony dyżur w dniu 26 grudnia
2015r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Panią
Violettę Turek pod nr telefonu 534549360 od godz. 12.00
do godz. 16.00

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, które
przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.
Państwu Anicie i Mariuszowi Stachowskim
z powodu śmierci ukochanej Mamy i Teściowej
najszczersze wyrazy bólu i współczucia
składają
Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
dla Pań Katarzyny Rudzik i Reginy Binda
z powodu śmierci Męża i Brata
składają współpracownicy z Przedszkola Publicznego Nr 2
z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Państwu Anicie i Mariuszowi Stachowskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci ukochanej
Matki i Teściowej
nauczyciele i pracownicy ZSG w Żędowicach
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Przedłuż Kartę „Duża Rodzina 4+” i „Rodzina 3+”
nowych członków rodziny wymagane są do okazania dokumenty jak
w przypadku wniosku o wydanie karty.
Przedłużając ważność Karty Rodzina 3+, rodzic lub opiekun
prawny zobowiązany jest w terminie od 2 do 15 stycznia 2016 roku
złożyć oświadczenie, iż nadal spełnia kryteria określone
w Regulaminie wydawania i korzystania z Karty „Rodzina 3+”
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem, pokój 101 lub telefonicznie pod nr 77 46 23 113.
GP

Uwaga! To ważna informacja dla osób posiadających Kartę
„Duża Rodzina 4+” i „Rodzina 3+”. Urząd Miejski w Zawadzkiem
zaprasza rodziny 3+ i 4+ do składania wniosków i oświadczeń
o przedłużenie ważności karty na 2016 rok.
Składając wniosek o przedłużenie ważności Karty Rodzina 4+
nie okazuje się już dokumentów tożsamości i aktów urodzenia osób,
którym Karta ma zostać przedłużona. W przypadku, kiedy Karta ma
być przedłużona dziecku pełnoletniemu, wnioskodawca okazuje
ważną legitymację szkolną lub studencką dziecka. W przypadku

Gmina

Rodzina 3+
Gmina

Duża Rodzina

+4

www.zawadzkie.pl

Opolska Karta Rodziny i Seniora - przedłużenie ważności
- rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń
wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoby, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie
opolskim.
Przedłużenie ważności Karty następuje poprzez wypełnienie
druku oświadczenia i naklejanie hologramów na wszystkich
egzemplarzach Karty. Hologramy na 2016 rok można otrzymać w
Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w pokoju nr 101 oraz w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Jeżeli rodzina nie
spełnia kryteriów do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora, np. dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, bądź
narodziło się dziecko, wnioskodawca składa ponownie wniosek
z dopiskiem „AKTUALIZACJA” lub przesyła informacje dotyczące
zmian pocztą lub elektronicznie na adres rodzina@opolskie.pl.
GP

Termin ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora określa
hologram na Karcie, przyznany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego. Termin ważności Karty upływa wraz
z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem
na Karcie, z wyjątkiem Karty dla seniorów, które wydawane
są bezterminowo. Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest
złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę o spełnieniu przez
wszystkich posiadaczy Karty kryteriów uprawniających
do korzystania z Karty. Do otrzymania i korzystania z Karty
uprawnione są:
- rodziny wychowujące co najmniej 2 dzieci w wieku do ukończenia
25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę, tj. małżonkowie
prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, osoby samotnie
wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka,
przedstawiciele ustawowi mieszkający na terenie województwa
opolskiego,

Projekty uczniowskie w ZSP w Zawadzkiem
Kurpierzem. Jednocześnie uczniowie nawiązali kontakt z panem
Bogdanem Ścibutem z Podbeskidzia, który zajmuje się właśnie
ustalaniem okoliczności masakry na żołnierzach NSZ z tego
regionu. Żołnierze ci zostali zamordowani w Barucie. W czasie
poszukiwań materiałów do prac zgłosił się pan Józef Kabuś, który
przekazał uczniom wiele interesujących dokumentów. W grupie tej
znaleźli się uczniowie: Kamila Orłowska, Helena Wajrauch, Wiktoria
Wajrauch, Emilia Konieczko i Adrian Smieszkoł.
Grupa druga podjęła się badań we współpracy z biblioteką
Uniwersytetu Stanowego w San Antonio w Teksasie. Dział zbiorów
specjalnych tej biblioteki posiada wiele pamiątek (zdjęć,
dokumentów i opracowań) dotyczących interesującej uczniów
postaci. Grupie tej udało się nawet odnaleźć wnuczkę bohatera
swojej pracy, która bardzo aktywnie włączyła się w odnajdywanie
świadectw historycznych na temat swojego dziadka. Grupę drugą
tworzą: Nina Augustyniak, Wiktoria Saternus, Maksymilian Polis,
Szymon Kochanek, Adam Trojok, Szymon Lizurej.
Wyniki konkursu na razie nie są znane, zatem pozostaje nam
tylko czekać na ocenę rezultatów naszej pracy, a także liczyć, że
Jury weźmie pod uwagę ogromny trud, jaki włożyliśmy w nasz
projekt.
Emilia Konieczko, Maksymilian Polis
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

W ramach XVIII edycji konkursu Historycznego Ośrodka Karta
„Historia Bliska” w naszej szkole tradycyjnie są opracowywane
najciekawsze fragmenty lokalnej historii.
Celem konkursu jest poznawanie przez młodych ludzi historii
swojego regionu i uświadamianie sobie, że w przyszłości powinna
być ona przekazywana kolejnym pokoleniom. W tym roku wszystkie
wysłane prace zostaną umieszczone na specjalnej stronie
internetowej. Każda praca będzie w sposób bardzo dokładny
„umiejscawiana” na mapie Polski, by wszyscy oglądający mogli się
natychmiast dowiedzieć, gdzie to opisane wydarzenie miało
miejsce.
Uczniowie pracowali w dwóch grupach roboczych: jedna grupa
opracowywała znany, ale dotychczas nieopisywany przez nas,
temat zbrodni w Barucie. Druga grupa natrafiła w Internecie na
wiadomość, że w Teksasie w lipcu 2015 r. powstał pomnik człowieka
urodzonego w Ozimku. Grupa ta postanowiła nieco głębiej zbadać
ten temat. Opiekunem obu grup był pan dr Arkadiusz Baron –
nauczyciel historii w ZSP Zawadzkie. Swoją pomocną dłoń
wyciągnął do nas także dyrektor szkoły pan Zdzisław Żuchowski.
Praca grupy „baruckiej” polegała na odnalezieniu właściwej
literatury i spotkaniach w katowickim oddziale Instytutu Pamięci
Narodowej ze specjalistą w tej dziedzinie dr. Tomaszem
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Akcja rozdawania
elementów odblaskowych

Dostojna Jubilatka

W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców Burmistrz
Zawadzkiego wspólnie z policjantami Komisariatu Policji
w Zawadzkiem oraz Wydziału Ruchu Drogowego w Strzelcach
Opolskich zorganizowali wspólne działania zmierzające do
podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych
poruszających się po drogach na terenie gminy Zawadzkie.
W ramach akcji rozdawano bezpłatnie kamizelki i opaski
odblaskowe rowerzystom i pieszym, którzy przejeżdżali ścieżką
rowerową przy ul. Opolskiej. A ile to kosztuje? - takie pytania słyszeli
od rowerzystów organizatorzy akcji. Takie działanie ma wpływać na
świadomość konieczności używania takich elementów. Chodzi
o zwiększenie bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu
drogowego. Ograniczy to tym samym tragiczne w skutkach wypadki
drogowe z udziałem pieszych. Polskie prawo nie nakazuje
wprawdzie stosowania kamizelek odblaskowych podczas jazdy
rowerem. Policjanci jednak dzięki takim działaniom chcą zachęcić
kierowców jednośladów do ich zakładania. Decyzja o jej stosowaniu
pozostaje w gestii rowerzysty. Dla przypomnienia zgodnie z art 43
Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym od 31 sierpnia 2014 r. pieszy
poruszający się po drogach poza terenem zabudowanym w czasie
od zmierzchu do świtu ma obowiązek noszenia w widocznym
miejscu elementów odblaskowych. Nie stosowanie się do tego
zapisu jest zagrożone mandatem w wysokości do 500 złotych.
Powinniśmy sobie uświadomić, że kamizelka odblaskowa lub jakiś
element odblaskowy powinien być integralną częścią ubioru,
ułatwiającą dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w
trudnych warunkach atmosferycznych. To może nam uratować
życie.
GP

11 listopada br. pani Jadwiga Jaksik z Kielczy obchodziła
Jubileusz 90. urodzin. Pani Jadwiga od 1953 roku mieszka
w Kielczy i tam ciężko pracowała na roli. Wspólnie z mężem
wychowali dwójkę dzieci. Dochowała się siedmioro wnucząt
i sześcioro prawnucząt. Jak sama mówi, nie ma jakiegoś
szczególnego przepisu na długoletnie życie: ważne, żeby przez
życie iść z optymizmem i wiarą na lepsze jutro. Goście złożyli
jubilatce najserdeczniejsze życzenia, wręczyli kwiaty. Pani
Jadwidze
życzymy wielu pogodnych dni, dużo zdrowia
i niegasnącego uśmiechu.

Dziwny Event 2
14 listopada w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się koncert pod
nazwą Dziwny Event 2. Skupił on miłośników elektronicznej muzyki
industrialnej. Wystąpili wykonawcy z Katowic, Kalisza, Kielc i
Zawadzkiego. Największą gwiazdą był zespół Dusseldorf.
Specjalnie na niego przyjechali fani z Katowic, Krakowa, Łodzi i
Gliwic. W mrocznych klimatach zaprezentowali się także
wykonawcy Synapsis, Purgist, Accomplice Affair i CH District.
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Dlaczego należy zabiegać o ludzi...
W Domu Opieki Siedlisko,
w Staniszczach Wielkich pojawili się pierwsi
Mieszkańcy. Nowocześnie zaaranżowane
wnętrza, specjalistyczny sprzęt, przyjazna
atmosfera zapewniają komfortowe warunki
osobom przewlekle chorym, wymagającym
całodobowej opieki. Opiekę nad Seniorami
pełni wykwalifikowana kadra, której
asystuje młodzież z upośledzeniem
umysłowym. Niepełnosprawni pracownicy
to wartość dodana naszego domu;
wspierają pacjentów w codziennych
czynnościach, budują ciepłe relacje, są
empatyczni i życzliwi. Społeczność
Zawadzkiego doskonale Ich zna – bo to
w większości pensjonariusze lokalnego

dps-u. Dziś funkcjonują w innej roli – jako
kompetentni, rzetelni pracownicy.
Liderzy stowarzyszenia Siedlisko
zrealizowali swój kluczowy cel – powołali
do życia innowacyjną w wymiarze
europejskim firmę społeczną, aktywizującą
zawodowo osoby niepełnosprawne
rozwiązując dodatkowo istotne problemy
społeczne jakim są konsekwencje
niekorzystnych zjawisk demograficznych.
Wyniki badań potwierdzają, że w ciągu
najbliższych lat populacja osób starszych
będzie drastycznie wzrastać, a wraz z nią
zapotrzebowanie na jakość usług. Stąd w
założeniu nasz Dom jest miejscem, gdzie
ludzie są mile widziani, gdzie muzyka umila

czas, a sprawy Mieszkańców są
najważniejsze. Gdzie czas często
zatrzymuje się na dłuższą chwilę, a
jedzenie nie jest przykrym obowiązkiem,
gdzie każdy gest i każdy moment jest
celebracją życia, a nadarzające się szanse i
możliwości są zawsze wykorzystywane.
Gdzie pomimo bólu i odchodzenia, jest
gwar i radość.
Zapraszamy serdecznie wszystkich
zainteresowanych na „dzień otwarty”.
Codziennie przy ul. Kościelnej 10
w Staniszczach Wielkich. I uwierzcie nam
Państwo nie
trzeba się specjalnie
umawiać, każdy kto wniesie choć minimum
radości w nasze życie jest naprawdę mile
widziany!

II Charytatywny Maraton Zumba Fitness
Dnia 21.11.2015 odbył się w Zawadzkiem II Charytatywny
Maraton Zumba Fitness. Ponad setka wytrwałych uczestników i
uczestniczek z Zawadzkiego, Strzelec Opolskich, KędzierzynaKoźla, Zdzieszowic, Niemodlina, Opola, Częstochowy, Krzepic, a
nawet z Poznania przez 3 godziny tańczyła w szczytnym celu.
Dzięki hojności naszych wielkodusznych sponsorów oraz tak licznej
frekwencji udało nam się uzbierać 3210 zł. Cała kwota została
przekazana Marcelkowi Wąsikowi, który choruje na dziecięce
porażenie mózgowe. Zarówno uczestnicy maratonu jak i
publiczność miała możliwość wygrania jednej z 55 nagród. Dzieci
mogły mile spędzić czas w kąciku, specjalnie dla nich
przygotowanym. Panie zaś, oddać się w ręce makijażystek.
Dodatkowo każdy mógł napić się herbaty, kawy, wody, bądź zjeść
przepyszne jabłuszka i ciastka. Wieczór ubarwił nam również show
jednego z uczestników. Pod koniec imprezy wszyscy częstowali się
przepysznym tortem.
Tak duże zaangażowanie, tak wiele pomocnych dłoni (i nóg)
„zumbowiczów” oraz wsparcie ze strony Władz Miasta bardzo nas
cieszy i motywuje do organizacji kolejnych takich akcji.
Bardzo znaczące dla organizatorów jest motto Tony Robbinsa
„Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego
wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia” ,
my też powinniśmy kierować się tymi słowami.
GP

Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom
Joannie Żyłka, Justynie Dzierżawa, Bartłomiejowi
Kowalczykowi, sponsorom oraz wszystkim, którzy
bezinteresownie włączyli się w organizację
maratonu
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Karatecy na podium

Koniec roku dla zawodników KK Nidan
jest bardzo intensywny. 24 października
w Pleszewie odbyły się Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych, Juniorów
i Młodzieżowców w Karate WKF.
W zawodach udział wzięła rekordowa liczba
uczestników, aż 380 zawodników z 50
klubów. Nasz klub reprezentowało 9
zawodników w osobach: Grejner Wiktoria,
Łapot Mateusz, Grejner Weronika, Zajdel
Ewa, Zajdel Elżbieta, Matachowski Daniel,
Guzdek Dominik, Grzeczkowicz Daria
i Mraz Robert. Dorobek medalowy to 5
medali w tym: 1 złoty, 3 srebrne i 1 brązowy.
W klasyfikacji medalowej zajęliśmy 10
miejsce.
Złoty medal wywalczyła drużyna w składzie:
Grejner Wiktoria, Zajdel Elżbieta
i Grzeczkowicz Daria w konk. kata
drużynowym juniorek (16-17 lat), srebro
przypadło w udziale: Wiktorii Grejner w
konk. kumite ind. juniorek 16-17 lat (+59
kg), Ewie Zajdel w konk. kumite ind. kobiet
U21 (-68 kg) i drużynie w składzie:
Weronika Grejner i Ewa Zajdel w konk.
kumite drużynowym kobiet U21. Brąz
wywalczyła Weronika Grejner w konk.
kumite ind. kobiet U21 (-68 kg). Dwa
tygodnie później 7 listopada w Toruniu
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych, Kadetów, Juniorów i Seniorów
w Karate Shotokan. Organizatorem
Mistrzostw był Toruński Klub Karate-do
„RONIN” oraz Polski Związek Karate. W
zawodach udział wzięło 248 zawodników
z 46 klubów. Nasz klub reprezentowało 8
zawodników w osobach: Grejner Wiktoria,
Grejner Weronika, Zajdel Ewa, Szponder
Natalia, Majewska Marta, Talaga Rafał,
Barański Bartłomiej i Sworeń Dariusz.
Dorobek medalowy to 7 medali w tym:
1 złoty i 6 brązowych. W klasyfikacji
medalowej zajęliśmy 10 miejsce.

Dziękujemy zawodnikom za ich postawę,
waleczność i osiągnięty wynik. Dla
przypomnienia informujemy, że zawody
w karate shotokan odbywają się bez
podziału na kategorie wagowe, tylko do
jednego pełnego punktu oraz bez repasaży,
dlatego zdobyty medal na tych
mistrzostwach jest
tak ceniony przez
zawodników. Transport zapewniła Firma
Orland z Żędowic, która w miesiącu
październiku obchodziła Jubileusz 25 lecia,
jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje,
zakwaterowanie sfinansowała Firma
Bruktermm z Krasiejowa. Przyjaciołom
składamy bardzo gorące podziękowania,
bez ich pomocy było by nam bardzo trudno
ponieść wszystkie koszty udziału
zawodników w Mistrzostwach. Zaraz po
Mistrzostwach została wyłoniona kadra
Narodowa na Mistrzostwa Europy w Karate
Shotokan, które odbędą się w dniach 2729.11.2015 roku w Crawley/Anglia,
w kadrze znalazły się dwie nasze
zawodniczki Natalia Szponder i Wiktoria
Grejner, gratulujemy im powołania i po
cichu liczymy na miłą niespodziankę.
Medaliści Mistrzostw Polski Shotokan:
drużyna w składzie: Grejner Wiktoria,
Grejner Weronika i Zajdel Ewa w konk.
kumite drużynowym juniorek (18-20 lat),
Grejner Wiktoria w konk. kumite ind.
kadetek 16-17 lat, Talaga Rafał w konk. kata
indywidualnym kadetów 16-17 lat, Zajdel
Ewa w konk. kumite indywidualnym
juniorek 18-20 lat, Szponder Natalia
w konk. kumite indywidualnym seniorek
(+21 lat), drużyna w składzie: Barański
Bartłomiej, Dariusz Sworeń i Rafał Talaga w
konk. kata drużynowym seniorów (+21 lat),
drużyna w składzie: Szponder Natalia,
Grejner Weronika, Zajdel Ewa, Majewska
Marta w konk. kumite drużynowym seniorek
(+21 lat).

7

Apteki dyżurują
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,
tel. 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.

GRUDZIEŃ
„Centrum”

2.

„Multifarm”

3.

„Pro-Pharma”

4.
5.

„Awos”
„Śląska”

6.

„Flos”

7.

„Słoneczna”

8.

„Vita”

9.

„Na Dobre i Złe”

10.

„Alga”

11.

„Centrum”

12.

„Centrum”

13.

„Multifarm”

14.
15.

„Pro-Pharma”
„Awos”

16.

„Śląska”

17.

„Flos”

18.

„Słoneczna”

19.

„Vita”

20.

„Na Dobre i Złe”

21.

„Alga”

22.

„Centrum”

23.

„Centrum”

24.

„Multifarm”

25.

„Pro-Pharma”

26.

„Awos”

27.

„Śląska”

28.

„Flos”

29.

„Słoneczna”

30.

„Vita”

31.

„Na Dobre i Złe”
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Konkursy,konkursy….
23 października 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem odbyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy
o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych, który został
zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego
i niemieckiego – Katarzynę Leszczuk i Monikę Żurek -Czajkowską.
Do konkursu przystąpiło 26 uczestników z klas liceum
ogólnokształcącego oraz technikum informatycznego,
mechanicznego i ekonomicznego.
Uczniowie z każdej z dwóch grup językowych: angielskiej
i niemieckiej przez 45 minut zmagali się z 50 interesującymi
pytaniami , w których wykazali się sporą wiedzą z zakresu: historii,
geografii, literatury, polityki, muzyki i kultury krajów anglo i niemieckojęzycznych.
Wyniki konkursu przekazane zostały uczniom w dniu 10 listopada
2015 w kinoteatrze na akademii z okazji Narodowego Święta
Niepodległości, a dyrektor szkoły Zdzisław Żuchowski uroczyście
wręczył laureatom dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
W kategorii krajów anglojęzycznych I miejsce zajął Sebastian
Małek, II miejsce – Marek Szaton, III miejsce – Dawid Nieora.
Najobszerniejszą wiedzą o krajach niemieckojęzycznych wykazali
się: Marek Szaton – I miejsce, Sybilla Dworaczek – II miejsce,
Sebastian Małek – III miejsce.
Naszym laureatom serdecznie gratulujemy, a słowa podziękowania
za udział i włożoną w przygotowanie pracę kierujemy do wszystkich
uczestników.

Święto pracownika socjalnego
Uroczyste obchody „Gminnego Dnia
Pracownika Socjalnego” odbyły się 21
listopada br. w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem. Pomoc
społeczna w Polsce posiada bardzo
głębokie korzenie, które sięgają XV wieku,
kiedy to funkcje opiekuńcze realizowane
były przez zakony i stowarzyszenia
zakonne. Stopniowo do działalności
zakonów zaczęły włączać się osoby
świeckie.
Pan Marek Kutyła– Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem razem
z Burmistrzem Mariuszem Stachowskim
docenili ciężką pracę pracowników służb
pomocy społecznej dziękując za wkład w
pracę na rzecz drugiego człowieka,
a następnie złożyli życzenia. Wszystkim
pracownikom pomocy społecznej
podziękowano za pomoc jaką niosą
drugiemu człowiekowi. Za służbę, która
przynosi ulgę w bólu, bezsilności,
krzywdzie, bezradności, chorobie,
osamotnieniu lub uzależnieniu, co niesie za
sobą podejmowanie trudnych decyzji, które

nie zawsze mają wpływ na jakość życia
osób ubogich, chorych, potrzebujących
wsparcia. Praca pracowników pomocy
społecznej jest pracą trudną wymagającą
nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również
zrozumienia dla ludzkiej słabości, że
człowiek w obliczu problemów i cierpienia
nie może pozostać sam. Jest ona
niezbędnym wsparciem i niezastąpionym
znakiem nadziei i ludzkiej dobroci.

25 lecie Firm „MARKO” i „ORLAND”
Rok 2015 jest rokiem szczególnym dla
dwóch Firm działających na terenie naszej
gminy. Z wielką dumą i radością
i n f o r m u j e m y, ż e w t y m r o k u
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe „MARKO” w Zawadzkiem
Pani Grażyny Zadorskiej i Pana Damiana
Zadorskiego oraz Zakład Gospodarczy
„ORLAND” Spółka z o.o. w Żędowicach
Pana Łukasza Orłowskiego obchodzą
Jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Z okazji Jubileuszu 25-lecia
składamy Państwu serdeczne gratulacje i
wyrazy uznania.
Wieloletnie doświadczenie zdobyte przez
ostatnie lata działalności,
z pewnością pozwoliło zbudować silną,
solidną firmę,
która cieszy się zaufaniem klientów.
Niech ten Jubileusz będzie dla Państwa
chwilą prawdziwie satysfakcjonującą, nie
tylko szanującą dotychczasowe dokonania,
lecz też bogatą w najlepsze
na przyszłość prognozy.

8

Nie jest łatwo być pracownikiem socjalnym,
zwłaszcza, gdy oczekiwania wobec nich
przerastają często możliwości.
Dziękując za Państwa ogromne
zaangażowanie w wykonywanie tej trudnej,
a często niewdzięcznej pracy, życzymy, aby
nie zabrakło Państwu siły i motywacji do
pełnienia wśród mieszkańców Gminy
Zawadzkie tej niezwykle szlachetnej służby.
GP
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci
żywych”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca, duchowego wsparcia,
współczucia i życzliwości, wzięli liczny
udział w uroczystości pogrzebowej
śp Augusty Majnusz
serdeczne podziękowania składają córki
z rodzinami.

Krajobrazy Zawadzkiego

Dzień Świętego Marcina
Imieniny Świętego Marcina, patrona
dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii,
kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy,
tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli
winnic, żebraków i żołnierzy, na stałe
wpisały się w kalendarz imprez gminy
Zawadzkie. Święto to obchodzone jest
w wielu krajach Europy. W Kielczy obchody
Dnia Świętego Marcina rozpoczęły się
nabożeństwem w kościele. Następnie
wszyscy uczestnicy przeszli korowodem,
który prowadził św. Marcin na koniu, na plac
przy budynku OSP Kielcza. Przy ognisku
i miłej atmosferze śpiewano piosenki oraz
recytowano wiersze o patronie tego święta.
Na zakończenie każdy z uczestników mógł
się posilić rogalem oraz napić ciepłej
herbatki. Podobne uroczystości odbyły się
dzień później w Żędowicach i Zawadzkiem.
Na początek odbyły się nabożeństwa
w kościołach. W Zawadzkiem ministranci
odegrali scenki z życia św. Marcina.
Następnie wszyscy zebrani w korowodzie
przemaszerowali z lampionami na plac przy
kościele. Tam każdy miał możliwość
spróbowania smaku tradycyjnych
„marcińskich rogali”, które na tę okoliczność
upiekły panie z zespołu Caritas.
W Żędowicach po nabożeństwie dzieci
odegrały scenkę, która przybliżyła dzieło
św. Marcina, a następnie przy ognisku
delektowano się rogalikami, upieczonymi
przez panie z żędowickiego Caritasu.
W tym roku upieczono prawie 600 sztuk
rogalików w każdej z miejscowości.
Spotkania ze świętym Marcinem
zorganizowały przyparafialne wspólnoty
Caritas, przy wsparciu Proboszczów
i Burmistrza Zawadzkiego.
Współorganizatorem w Kielczy było także
koło DFK Kielcza.
GP

Zawadzkie

Kielcza

Święto Drzewa
„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!”
L. Staff
20 października Nadleśnictwo Zawadzkie zorganizowało 13.
edycję Święta Drzewa pod hasłem – Czytamy drzewom. W
obchodach tego święta udział wzięli uczniowie z czternastu szkół,
dyrektorzy, nauczyciele i władze samorządowe. Tegoroczna edycja
programu zachęcała do dostrzeżenia związków pomiędzy naturą i
literaturą, aby podkreślić ten związek, uczennice ZSG w Kielczy
czytały drzewom wiersze L. Staffa. Utwory te stanowią wyraz
zachwytu nad pięknem krajobrazów, których u nas nie brakuje, a
które kojarzyć powinny się słuchaczom z pewnym dostojeństwem,
powagą , wręcz pomnikowym obrazem drzewa. W tym roku na
terenie leśnictwa Dębie posadzono jarzęby szwedzkie, każde z
nowo posadzonych drzew otrzymało zawieszkę z wierszem „Szum
drzew”, która ma przypominać o tegorocznej akcji organizowanej
przez klub „ Gaja”.
Zapraszamy po nagrodę
Zwycięzcą „Jesiennego rebusu”, który brzmiał „Woła wrzesień, że już jesień” został Szymon Garcorz zamieszkały
w Kielczy. Zapraszamy po odbiór nagrody do Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,
pokój nr 101. Gratulujemy.
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Segregacja jest OK! – kampania edukacyjna
W okresie 19 - 30 października 2015 r.
Gmina Zawadzkie wzięła udział w
kampanii, której celem było podniesienie
świadomości mieszkańców gminy w
zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Za
realizację kampanii odpowiedzialny był
zespół Fundacji Większe Mniejsze z Piły.
Przekazywane treści adresowane były
bezpośrednio do dzieci w wieku
przedszkolnym, szkół podstawowych i
gimnazjów, a za ich pośrednictwem do co
najmniej kilku tysięcy osób dorosłych.
W placówkach oświatowych kampanię
zrealizowano poprzez: przeprowadzenie
prelekcji dostosowanej do odpowiednich
grup wiekowych, dystrybucję wśród dzieci

materiałów edukacyjnych dotyczących
segregacji odpadów (plany lekcji, poradniki
pn. „Jak segregować odpady”, zakładki do
książek, notesy) oraz przeprowadzenie
konkursów edukacyjnych.
Konkursy cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem, a ogromna ilość
uczestników zaskoczyła organizatorów.
Poziom wykonanych prac plastycznych
oraz haseł promujących segregację
odpadów był bardzo wysoki.
W konkursie dla dzieci w wieku
przedszkolnym na temat „Na odpady mamy
rady” nagrody otrzymali:
1. Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałem
Integracyjnym w Zawadzkiem za pracę

zbiorową dzieci z grupy IV (Agata Łyżwa,
Klaudia Kobelak, Julia Czerwicka,
Franciszek Kwiatek),
2. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałem
Żłobkowym w Zawadzkiem za prace
zbiorowe: dzieci z grupy III „Pracowite
pszczółki” oraz dzieci z grupy II „Zajączki”,
3. Publiczne Przedszkole w Żędowicach za
prace indywidualne wykonane przez dzieci:
Jakuba (lat 5), Agatkę (lat 5) oraz Martynkę
(lat 5),
4. Publiczne Przedszkole w Kielczy za
prace indywidualne wykonane przez: Maję
Gałach, Emilię Araszczuk oraz Zuzannę
Grondes.

W konkursie dla dzieci w wieku
szkolnym na temat „Najfajniejsza rzecz
wykonana z odpadów” nagrody otrzymali:
1 miejsce - Radek Starczewski, PSP
w Zawadzkiem kl. III a
2 miejsce
- Oliver Spałek,
PSP
w Zawadzkiem kl. II a
3 miejsce - Marta Skrabania, PSP
w Zawadzkiem kl. II a.

Wyróżnienia otrzymali:
Kinga Karlińska, PSP w Zawadzkiem kl.
V c, Kamil Jendrzej, PSP w Zawadzkiem
kl. III a,
Dominik Żyłka, PSP w Zawadzkiem kl. VI a,
Patrycja Palus, PSP w Zawadzkiem kl. V c,
Olga Butler, PSP w Zawadzkiem kl. II c,
Alina Saternus, PSP w Zawadzkiem kl. V a,
Michalina Pawelak, PSP w Zawadzkiem, kl.
I b.

W konkursie pn „Najciekawsze hasło
promujące selektywną zbiórkę odpadów” –
konkurs dla gimnazjalistów:
1 miejsce zajęła Ewelina Strzelbicka, ZSG
w Żędowicach
2 miejsce Rafał Signus, ZSG w Żędowicach
3 miejsce Wiktoria Lechowicz, ZSG
w Żędowicach.
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Wyróżnienia otrzymali:
Adam Królik ZSG w Żędowicach, Agata
Misiek ZSG w Żędowicach, Marta Beier PG
w Zawadzkiem, Karolina Marczyńska PG
w Zawadzkiem, Weronika Kimak ZSG
w Żędowicach, Krzysztof Spik ZSG
w Żędowicach, Szymon Czech ZSG
w Żędowicach.

W ramach kampanii wśród dorosłych
mieszkańców Gminy Zawadzkie
rozpropagowano ulotki informacyjne dot.
segregacji odpadów.
Wszystkim bardzo dziękujemy za
zaangażowanie, a zwycięzcom
gratulujemy.

Sezon morsowy otwarty
Im zimniej, tym lepiej, a śnieg i ujemne
temperatury to wymarzone warunki. Mimo
że panuje jesienna aura, nasze morsy
zainaugurowały sezon lodowatych kąpieli.
Zawadczańska grupa morsów liczy 20 osób
i spotykają się w każdą niedzielę o godzinie
14.00 na plaży przy Zameczku Myśliwskim
Caritas. Najpierw obowiązkowa
rozgrzewka – bieg i ćwiczenia – a potem już
można bez obaw wejść do zimnej wody.
adrenalina jest dość duża, a będzie jeszcze
większa jak spadnie śnieg. Regularne,
zimne kąpiele zwiększają wydolność
układu sercowo-naczyniowego, obniżają
poziom insuliny we krwi, poprawiają
działanie systemu odpornościowego.
Ludzie morsy rzadziej cierpią na choroby
układu oddechowego tj. zapalenie oskrzeli,
katar. Zimna woda korzystnie wpływa
również na stawy. Po wyjściu z niej na kilka
godzin zwiększa się zakres ruchu. Różnicę
odczuwają zwłaszcza osoby cierpiące na
reumatyzm. Morsować może każdy, można
ich znaleźć na faceboku Morsy Zawadzkie.
GP

Młodzi na start!
10 listopada, w przededniu Święta Niepodległości, w ZSG im.
Wincentego z Kielczy miał miejsce Dzień Poezji Patriotycznej i
Muzyki Wartościowej. Upamiętniono wydarzenia związane z walką
Polaków o niepodległość. Na szkolną scenę wkroczyli młodzi.
Gdzieś tam za kulisami nerwowo obgryzał paznokcie
głównodowodzący, czyli nauczyciel historii, mocno zaciskali kciuki
wychowawcy i nauczyciele, by to, nad czym pracowano w gorącej
atmosferze, zyskało właściwy wymiar. Na pierwszej linii frontu
stanęli jednak ONI- UCZNIOWIE! I ci całkiem młodziutcy, czyli
nasze słodkie dzieciaki, i ci, którzy już naście wiosen na karczkach
mają, czyli kwiat naszej młodzieży. To oni musieli pokonać tremę,
opanować drżenie głosu. W przeglądzie poezji i pieśni patriotycznej
młodzi ludzie pokazali, kim byli Ci, którzy walczyli o wolną Polskę. A
byli to ojcowie kochający swoje rodziny, młodzi zapaleńcy, którzy
kochali ojczyznę i wzdychali do dziewczyn, niejednokrotnie życie
traciły też bardzo młodziutkie osoby, które upamiętnia Pomnik
Małego Powstańca w Warszawie. Niejedną łzę uroniły matki,
narzeczone... niejedno dziecko straciło wtedy rodziców. Uczniowie
swoimi występami uświadomili czym jest ojczyzna, co się na nią
składa. Pokazali, że walce o niepodległość towarzyszył rozwój
sztuki, w głowach kompozytorów rodziły się wyjątkowe melodie,
poeci łowili słowa niosące nadzieję. Wysłuchaliśmy pieśni, melodii
na flet i gitarę. Wsłuchiwaliśmy się w strofy wierszy, w słowa płynące
z listów zakochanych. Niejedną łzę wycisnął z oka wiersz o
młodziutkim żołnierzu żegnającym się z matką. Poznaliśmy ludzi
podobnych do nas, którzy kochali i walczyli o to, by ich bliskim żyło
się lepiej. W sercach podziękowaliśmy za to, co dzięki nim mamyswój własny kraj. Dzięki naszym przodkom my Polacy możemy żyć
już w wolnej Polsce. Wciąż jednak ciąży na nas obowiązek walki o
to, by nikomu nie działa się na tej naszej ukochanej ziemi krzywda,

by człowiek szanował człowieka. To właśnie uświadomili nam
młodzi ludzie, którym nie brak zapału i gorących serc, za co Wam,
my, wasi nauczyciele i wychowawcy, z serca dziękujemy. Występy
zakończył recital pani Małgosi, która zagrała dla nas wiązankę
melodii Fryderyka Chopina.
IZA
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Podsumowanie akcji krwiodawstwa
14 listopada br. Miejsko-Gminny Klub
Honorowych Dawców Krwi im. Dr Karola
Marcinkowskiego w Zawadzkiem podczas
uroczystego spotkania podsumował
tegoroczną edycję akcji krwiodawstwa.
Prezes Klubu Tadeusz Jarawka, wręczając
Odznaki Zasłużonych Honorowych
Dawców Krwi dziękował wszystkim
za ofiarowanie najcenniejszego daru życia,
jakim jest krew.
Złotą OZ HDK, którą mężczyźni otrzymują
po oddaniu 18 litrów, a kobiety 15 litrów krwi,
otrzymał Mariusz Gemza.
Srebrnymi OZ HDK, którą mężczyźni
otrzymują po oddaniu 12 litrów, a kobiety 10
litrów krwi, odznaczeni zostali: Paweł
Bożek, Adam Dębowski, Mariusz Gemza,
Dominik Puszczykiewicz i Ewa Zyzik.
Brązowe OZ HDK, którą mężczyźni
otrzymują po oddaniu 6 litrów, a kobiety 5
litrów krwi, otrzymali: Joachim Boronowski,
Sebastian Górski, Marek Kłaptocz,
Grzegorz Kopeć, Bartłomiej Kowalczyk,
Dominik Puszczykiewicz, Daniel Trzasko,
Ewa Zyzik.
W tym roku podczas 10 zorganizowanych
akcji poboru krwi oddano 153 litry krwi.
Można śmiało powiedzieć, że wzrasta
świadomość tego, jak potrzebna jest krew.
Oddanie jej wymaga wiele wrażliwości,
życzliwości i empatii, ponieważ może się
zdarzyć tak, że również nasze życie może
od niej zależeć.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tak
wspaniałego wyniku serdecznie
dziękujemy. Zachęcamy również te osoby,
które jeszcze nie spróbowały. Nie wahajcie
się oddać swojej krwi - to najcenniejszy dar!
Zapraszamy wszystkich chętnych na
ostatnią w tym roku akcję w dniu 4 grudnia
oraz w przyszłym roku. Liczymy na Waszą
obecność!
GP

Mariusz Gemza

Halloween w ZSP w Zawadzkiem
Jak co roku w naszej szkole na lekcjach języka angielskiego
uczniowie byli zapoznawani z anglosaską tradycjąHalloween, czyli
– zwyczajem związanym z maskaradą, obchodzonym głównie
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii
w wieczór 31 października. Celem tych zajęć było zapoznanie
uczniów z aspektami kultury wybranych krajów anglojęzycznych,
a przede wszystkim rozwijanie tolerancji dla odmiennych od
naszych rodzimych zwyczajów i tradycji innych narodów.
Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze
popularnej, a głównym symbolem święta jest wydrążona
i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne
popularne motywy to duchy, wampiry, czarownice, trupie czaszki itp.
Dzięki dekoracjom wykonanym przez uczniów wszyscy mogliśmy
odczuć atmosferę tego specyficznego święta. U nas też były
okazałe dynie, liczne świece, a przerażające postaci wprowadzały
nastrój grozy.
Wiele radości (oraz witamin! ) dostarczyła zabawa polegająca na
łapaniu zębami pływających w wodzie jabłek (bobbing for apples).
W tej zabawie należy bez użycia rąk ugryźć jedno z jabłek
pływających w miednicy z wodą. Jabłko nieuszkodzone przy
zabawie ma oznaczać szczęście w nadchodzącym roku. Halloween

jak co roku okazało się fantastyczną zabawą, a zajęcia były również
doskonałą okazją do integracji uczniów i rozwijania umiejętności
pracy w zespole.
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Seniorzy podsumowują mijający rok
Wielu seniorów szuka aktywnego
wypoczynku, oderwania się od trosk dnia
codziennego, powrotu wspomnieniami do
lat młodości. Na aktywny i zdrowy sposób
spędzania wolnego czasu nigdy nie jest za
późno. Taką możliwość daje seniorom
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
„Klub Seniora” w Zawadzkiem, zrzeszające
aktualnie 168 osób. Przedmiotem
działalności „Klubu Seniora” jest między
innymi: aktywizacja i włączenie
w funkcjonowanie lokalnej społeczności,
zaspokojenie potrzeb kulturalnych,
poznawanie walorów turystycznych
regionu i kraju, integracja członków, a także
zmiana negatywnego wizerunku osób
starszych. Realizując powyższe cele, na
przestrzeni 2015 roku prawie co miesiąc
organizowaliśmy spotkania
okolicznościowe, wycieczki turytycznokrajozanwcze i wyjazdy na imprezy
kulturalne. Wzięło w nich udział łącznie
1352 uczestników, w tym w wycieczkach

178 osób, imprezach kulturalnooświatowych 148 osób oraz w spotkaniach
integracyjnych i wycieczkach rowerowych
1026 osób. W mijającym roku zwiedziliśmy
Zakopane, Kraków, Wieliczkę, Głuchołazy,
Jarnołtówek, Pokrzywą, Górę św. Anny
oraz park miniatur w Olszowej. Byliśmy na
musicalu „Rodzina Adamsów” i operetce
„Księżniczka czardasza” oraz braliśmy
udział w imprezach organizowanych przez
gminę. Dużą popularnością cieszyły się
wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy.
Wzięło w nich udział 315 osób. Tradycyjnie
zorganizowaliśmy także majówkę
w Nadleśnictwie Dębie, rozpoczętą mszą
świętą z gościnnym występem chóry św.
Cecylii z Żędowic, a zakończoną zabawą
i śpiewem przy grillu. Majówka zgromadziła
141 osób. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się nasze spotkania integracyjne.
Były to spotkanie noworoczne samotnych
członków klubu, zabawa noworoczna
w Kolonowskiem, spotkanie pn. „Zdrowa

„Jesienne ludziki”
Jesień to czas przemian w przyrodzie – liście zmieniają
swoje kolory, drzewa dają owoce, a zwierzęta zbierają
zapasy na zimę. Popołudnia często są deszczowe,
a w domach zaczyna „wiać nudą”. Przedszkolaki z Kielczy
są aktywne i lubią tworzyć, a nauczyciele znaleźliśmy
kolejny pomysł na nudę. Przedszkole zorganizowało
konkurs pt. „Jesienne ludziki”, w którym brały udział dzieci
z rodzicami. Kilka spacerów po lesie, małe żołędzie,
błyszczące kasztany, liście – to wystarczyło aby wyobraźnia
zadziałała. Wszystkie prace były ciekawe i świadczyły
o duży zaangażowaniu przedszkolaków. Jednak jury
wyłoniło 3 pierwsze miejsca, a pozostałe prace otrzymały
wyróżnienia. W imieniu pracowników przedszkola
dziękujemy rodzicom za czas i oryginalne pomysły,
a przedszkolakom gratulujemy! Jesień w naszym
Przedszkolu to naprawdę piękna i kolorowa pora roku.
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żywność” z prelekcją, degustacją potraw
i pomiarem tkanki tłuszczowej, spotkania
grup członkowskich w Zawadzkiem,
Żędowicach i Kolonowskiem.
Kontynuowane były spotkania z 80 letnimi
członkami klubu, którym oprócz życzeń
przekazano okolicznościowe podarunki.
W tym miejscu pragniemy podziękować
władzom Gminy Zawadzkie za pomoc,
którą otrzymaliśmy zarówno w formie
finansowej, poprzez udzielenie
dofinansowania na realizację zadania
publicznego pn. „Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym”, jak i użyczenia
lokalu przy ulicy Powstańców Śląskich 1.
Dziękujemy również Staroście
Strzeleckiemu oraz Burmistrzom
Zawadzkiego i Kolonowskiego za
zainteresowanie problemami seniorów
i uczestnictwo w spotkaniach
integracyjnych.
Zarząd Klubu
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Jubileusz 50 lecia Zawadczańskiego Koła PTTK
W 1965 roku w Zawadzkiem utworzony został Oddział Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczo – Turystycznego. Jak wynika z
prostego rachunku w tym roku Nasz PTTK obchodzi Jubileusz 50
lecia. Główne uroczystości odbyły się w sobotę 7 listopada br.
Podczas obchodów przybliżono historię oraz działalność
zawadczańskiego koła i wręczono nagrody dla zasłużonych
członków PTTK. Prezesem Koła od 17.12.1976 r. jest Alfred Feliks,
którego społeczne zaangażowanie nie ogranicza się tylko do
działań na rzecz Koła. Pan Feliks oraz działacze przyciągają
mnóstwo ludzi atrakcyjnością imprez, różnorodnością działań
turystyczno-krajoznawczych. Działacze są niezwykle skrupulatni
w dokumentowaniu wszystkiego, co działo i co dzieje się w kole,
czego dowodem są wspaniałe kroniki z imprez turystyczno –
krajoznawczych. Uroczystość 50-lecia uświetnił występ zespołu
„Kotyś i Daria”, Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Waltornia”
Nadleśnictwa Zawadzkie, członków SKKT-PTTK z PSP
w Zawadzkiem oraz zespołu „Canto” z PG w Kolonowskiem.
Wyróżnieni z okazji 50-lecia OZ/PTTK w Zawadzkiem
1. Alfred Feliks - Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa
Opolskiego” wręczona przez Marszałka Województwa Opolskiego
Andrzeje Bułę w dniu 27. X. 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim
w Opolu, na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.
2. Zdzisław Siewiera - Medal i Tytuł „Nauczyciel Kraju Ojczystego”
nadany wspólnie przez Zarząd Główny PTTK i Ministerstwo
Edukacji Narodowej, wręczony w Ministerstwie Edukacji Narodowej
w Warszawie 20.X.2015 r.
Wyróżnienia wręczone na uroczystości w Centrum
Informacji Turystycznej w Zawadzkiem w dniu 7 listopada br.
1. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” Ministra Sportu
i Turystyki: Beata Jendruś, Zdzisław Andrzejewski, Bolesław
Imiełowski.
2. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”

nadana przez Marszałka Województwa Opolskiego: Oddział
Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem, Henryk Gwóźdź,
Stanisław Niewęgłowski.
3. Dyplom Uznania Marszałka Województwa Opolskiego oraz
Odznaka „50 lat w PTTK”: Ryszard i Ewa Lis – w PTTK od września
1965 r.
4. Dyplom Uznania Marszałka Województwa Opolskiego: Maria
Andrzejewska, Aleksandra Labus-Gałuszka.
5. Złota Honorowa Odznaka PTTK: SKKT-PTTK PSP Zawadzkie,
SKKT-PTTK PG Kolonowskie, Piotr Jendruś, Eryka Kubica, Tomasz
Swoboda, Agata Feliks.
6. Brązowa Honorowa Odznaka PTTK: SKKT-PTTK Staniszcze
Wielkie-Kolonowskie 3, SKKT-PTTK ZSG Kielcza, Barbara Brolik,
Paweł Siennicki, Bogusław Barłóg.
7. Złota Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży”:
Artur Walkowiak, Dawid Imiełowski.
8. Brązowa Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży”:
Renata Czech, Bożena Nawrot, Stanisław Kiełek, Jerzy Spallek,
Grzegorz Breguła, Jerzy Zdzisław Kubik.
9. Dyplom ZG PTTK: SKKT-PTTK PG Zawadzkie, SKKT-PTTK
ZSG Żędowice,SKKT-PTTK Staniszcze Małe-Spórok, SKKT-PTTK
ZSS Zawadzkie, Danuta Szulc, Andrzej Świstak,Zdzisław Siewiera,
Józef Hertel, Edward Dziedzic, Grzegorz Kwaśnik.
10. Regionalna Odznaka PTTK „Zasłużony dla Turystyki na Śląsku
Opolskim”: Koło PTTK „Kamienie Szlachetne” Strzelce Opolskie,
Agnieszka Jamrozik, Cecylia Cieślik, Jerzy Czech.
11. Dyplom OZ/PTTK w Zawadzkiem: Bożena Barłóg, Marzena
Kusz.
12. Złota Odznaka „Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi”
OZ/PTTK w Zawadzkiem i Nadleśnictwa Zawadzkie: Nadleśnictwo
Zawadzkie, OZ/PTTK w Zawadzkiem, BiCeK w Kolonowskiem,
GOSiT w Zawadzkiem, Józef Kotyś, Zdzisław Siewiera.
Zarząd Oddziału
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Podziękowania
W imieniu pracowników Centrum Informacji
Turystycznej oraz zarządu oddziału PTTK
Zawadzkie pragniemy gorąco podziękować
wszystkim którzy przyczynili się do organizacji
obchodów 50 - lecia oddziału PTTK.
Byli nimi:
PSS Społem w Zawadzkiem
Sklep Firmowy „Farmer”
Firma Pyka
Firma Bronder
Caritas Żędowice.

Turystyczna jesień w PTTK
Jesień, to jeden z ciekawszych okresów uprawiania turystyki.
Niby wszystko jest takie same jak zwykle, ale te barwy... Ten
szczególny czas wybierają turyści z OZ/PTTK w Zawadzkiem na
rajdy w rejon Masywu Chełmskiego z Górą Św. Anny oraz wyprawy
na zakończenie sezonu turystyki górskiej.
19.09.2015 r. odbył się XXXIV Zlot Młodzieży Szkolnej „Góra św.
Anny 2015”. Ta cykliczna impreza cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem członków Szkolnych Kół KrajoznawczoTurystycznych oraz kolarzy z Koła PTTK „Kamienie Szlachetne” ze
Strzelec Op. Tym razem trasa rajdu wiodła z Oleszki (dojazd
z Zawadzkiego autokarem), przez Żyrową, Doliną Krowioka, przy
Zajeździe pod Górą Chełmską, do Domu Pielgrzyma w Górze św.
Anny (tam smaczny posiłek turystyczny).
Wędrówka szlakami wśród roślinności pokrytej liśćmi w szerokiej
gamie jesiennych barw, wspaniała pogoda dająca możliwość
podziwiania widoków w bardzo odległej perspektywie – to
niezapomniane wrażenia. Dodając do tego uroki samej Góry Św.
Anny z jej atrakcjami, jeszcze te miłe wrażenia potęguje. Pobyt
w rejonie Masywu Chełmskiego zawsze jest wielką przyjemnością,
czego specjalnie polecać nie musimy –bo to przecież nasza
najbliższa okolica.
14.11.2015 r. Góry Sowie i ich najwyższy szczyt – Wielka Sowę
(1015 m n.p.m.) wybrało sobie 45 turystów z OZ/PTTK
w Zawadzkiem na wyprawę kończącą sezon turystyki górskiej 2015.
Góra niewymagająca większego wysiłku, ale bardzo ciekawa
z nowo wyremontowaną wieżą widokową na szczycie,
ze schroniskami na zboczach, cechującymi się bogatą historią
i ciekawą architekturą. Bliskość tajemniczych podziemi z okresu
II wojny (gdzieś w okolicy, modny obecnie, „Złoty pociąg”) atrakcję
okolicy pogłębia. W takie to miejsce się udaliśmy, rozpoczynając
wędrówkę żółtym szlakiem z Walimia, poprzez Małą Sowę na
Wielką Sowę. Tam podziwianie (przy trochę niskiej temperaturze
i sporym wietrze) z wieży widokowej rozległej okolicy. Bezpośrednio

z kuchni polowej można było także spożyć miskę bardzo przyzwoitej
grochówki. Do Schroniska „Sowa” na turystyczny posiłek było już
bardzo blisko. Dobre jedzenie, ciekawie urządzone wnętrze i miła
obsługa schroniska umiliły nam blisko dwugodzinny w nim pobyt. Do
autokaru, czekającego na parkingu w miejscowości Rzeczka,
pozostał półgodzinny odcinek trasy. Po drodze jeszcze krótki pobyt
w Schronisku „Orzeł” (także przyjemny obiekt). Około godz. 16
wyruszyliśmy w drogę powrotną przecinającą Góry Sowie
Przełęczą Walimską.
Wyprawę w Góry Sowie bardzo polecamy. Poza wędrówkami
górskimi szlakami można także zwiedzić podziemne sztolnie
w okolicach Walimia i Głuszycy.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem
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Wybory parlamentarne – podsumowanie
Za nami wybory parlamentarne w 2015 roku. Pora więc aby krótko podsumować ich przebieg w naszej Gminie.

Liczba uprawnionych do głosowania
Liczba kart ważnych
Liczba głosów ważnych
Liczba głosów nieważnych

9739
3542
3398
144

Wyniki głosowania i podział mandatów
Liczba
uprawnionych
Siedziba lokalu wyborczego

Procent głosów

do głosowania

Liczba wydanych kart

ważnych

Kinoteatr
Zawadzkie ul. Dworcowa 3a
47-120 Zawadzkie

1840

578

97.06%

1891

734

96.87%

1312

614

98.86%

1142

376

92.29%

1974

672

94.35%

1580

568

94.72%

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zawadzkie ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
Przedszkole Publiczne Nr 2 z
Oddziałem Integracyjnym
Zawadzkie ul. Paderewskiego 1
47-120 Zawadzkie
Publiczne Gimnazjum Nr 1
Zawadzkie ul. Opolska 47
47-120 Zawadzkie
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
Żędowice ul. Strzelecka 35
47-120 Zawadzkie
Zabytkowa Chata
Kielcza ul. Dobrego Pasterza 35
47-126 Kielcza

Lista

Komitet wyborczy

Lista zdobytych głosów

1

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1103

2

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

794

16

Niemiecka

419

7

Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

369

4

Komitet Wyborczy KORWiN

219

Petru

0

6

Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

152

3

Komitet Wyborczy Partia Razem

109

0
0

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo
Ludowe

45
0

Komitet Wyborczy Wyborców JOW
Bezpartyjni

12
0

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza
14

0

170

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona

9

2

1

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda

5

4
1

Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość

8

Liczba uzyskanych
mandatów
4

Brauna "Szczęść Boże!"

6
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Rozmaitości
Adwentowy konkurs

Kącik kucharski
- ciasteczka adwentowe

Dla chrześcijan właśnie rozpoczyna się Adwent. To czas
duchowego przygotowania i radosnego oczekiwania na Boże
Narodzenie. Mamy dla was konkurs. Należy odpowiedzieć na 14
pytań, a prawidłowe odpowiedzi dostarczyć do Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, pokój nr 101 w terminie do 15 grudnia br.
Prawidłowe odpowiedzi oraz imię i nazwisko zwycięzcy
opublikujemy w kolejnym wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego.
Zapraszamy nagroda czeka.
1. Są w nim 4 świece adwentowe? (7 liter)
2. Oczekuje się jej pierwszej na niebie w Wigilie? (7 liter)
3. Krewna Maryi? (8 liter)
4. Inaczej Msza Święta? (11 liter)
5. Chciał zabić Pana Jezusa? (5 liter)
6. W pierwszą niedziele adwentową w Kościele Katolickim
rozpoczyna się rok...? (11 liter)
7. Jest ich 4 w adwencie? (9 liter)
8. Archanioł, który odwiedził Maryję? (7 liter)
9. Dzielisz się nim z rodziną w wigilię? (7 liter)
10. Wieczór 24 grudnia? (7 liter)
11. Jest ich 12 na stole podczas Wigilii? (7 liter)
12. Nabożeństwo odprawiane podczas adwentu? (6 liter)
13. Pod nią prezenty? (7 liter)
14. O ... betlejemska zaświeć na niebie mym? (7 liter)

Ciasteczka owsiane
250g masła
2 jajka
1 1 szklanki cukru
2 łyżeczki cukru waniliowego
3 łyżeczki soli
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczki sody oczyszczonej
2 1 szklanki mąki
2 1 szklanki płatków owsianych błyskawicznych (drobne)
+ 1 szklanki płatków do obtoczenia ciastek
Mąkę, cukier, cukier waniliowy, sól, proszek do pieczenia i sodę
mieszamy razem w misie. Następnie dodajemy masło i wbijamy
jajka, zagniatamy ciasto. Na koniec stopniowo dodajemy płatki
owsiane. Z gotowego ciasta formujemy nieduże kuleczki,
spłaszczamy i układamy w odstępach na papierze pergaminie.
Można również kulki ciasta obtoczyć w płatkach owsianych,
wówczas zyskują ładna fakturę.Ciasteczka pieczemy na złoty kolor
(około 5 – 7 minut) w temperaturze 180°C.
Do ciasteczek można również dodać czekoladę pokrojoną w drobną
kostkę lub różne bakalie (żurawinę, rodzynki, orzechy, skórkę z
pomarańczy, słonecznik), wtedy zamiast 2 1 szklanki płatków
owsianych, dodajemy 1 1 szklanki płatków i 1 szklankę wybranych
przez siebie innych dodatków.

Tajemnice imbiru
Imbir to przyprawa, która coraz częściej znajduje zastosowanie
w naszej kuchni. To dobrze, imbir ma bowiem właściwości lecznicze
- działa antynowotworowo, przeciw mdłościom, przeziębieniom
i dolegliwościom żołądkowym. Ponadto imbir poprawia krążenie,
działa przeciwobrzękowo i zapobiega powstawaniu skrzepów we
krwi. Przynosi ulgę podczas napadów migren, ma właściwości
przeciwzapalne i redukuje ból.
Ma również właściwości
moczopędne, wzmacnia i oczyszcza nerki. Poprawia również
ukrwienie mózgu, więc świetnie wpływa na poprawę koncentracji.
Wypróbuj przepisy na imbirowy napar, kawę i sałatkę z imbirem.
Aromatyczny napar z imbiru
Składniki: ok. 5 cm obranego korzenia imbiru, miód, mleko
Zagotować pół litra wody, imbir pokroić na małe kawałki, wrzucić do
wrzątku, gotować pod przykryciem przez 15 minut. Odcedzić, dodać
1-2 łyżki miodu, pół szklanki mleka. Napar z imbiru podawać
w filiżankach.
Kawa z imbirem
Składniki: 2 filiżanki kawy z ekspresu, 2 łyżeczki miodu, 2-3 szczypty
mielonego imbiru, mleko lub bita śmietana.
Miód utrzeć z imbirem i zalać kawą. Podawać z bitą śmietaną lub
ubitym mlekiem.
Szybka sałatka z imbirem
Składniki: 300 g wędzonego łososia (najlepszy to ten na wagę,
wędzony na zimno), pół pęczka natki pietruszki, 2 łyżki majonezu, 3
łyżki gęstej śmietany, 5 cm obranego korzenia imbiru, sól, pieprz.
Natkę i imbir posiekać. Łososia pokroić na ok. 3-centymetrowe
kawałki. Majonez wymieszać ze śmietaną, posolić i popieprzyć.
Połączyć wszystkie składniki. Sałatkę włożyć na 20 minut do
lodówki. Podawać z białym pieczywem lub waflami ryżowymi oraz
białym winem.

Ciasteczka maślane
120 g masła schłodzonego
3 łyżki cukru pudru
150 g mąki pszennej
kilka kropel ekstraktu lub aromatu waniliowego
Wszystkie składniki szybko zagnieść i wyrobić; można również
zmiksować w malakserze. Uformować kulę, spłaszczyć, owinąć
folią spożywczą, schłodzić w lodówce przez około 30 minut.Z ciasta
formować kuleczki mniejsze od orzecha włoskiego, układać na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Spłaszczać widelcem,
nadając jednocześnie wzorek ciasteczkom.Piec około 15 w
temperaturze 200 stopni lub do zrumienienia.
W wersji czekoladowej należy dodać 2 łyżki cukru pudru więcej, a 30
g mąki pszennej zastąpić kakao.
Pierniczki
10 dag cukru drobnego
30 dag mąki
pół szklanki miodu
łyżeczka przyprawy korzennej
łyżka masła
pół łyżeczki proszku do pieczenia
1 jajko
Pierniczki - sposób przygotowania: Podgrzewamy miód i masło, aż
do zagotowania, przesiewamy mąkę, dodajemy nieco ostudzony
miód i masło, wsypujemy cukier, przyprawę korzenną, proszek do
pieczenia. Zagniatamy i wyrabiamy ciasto. Rozwałkowujemy je i
wycinamy pierniczki. Układamy na wysmarowanej blaszce i
pieczemy w 180 st. C przez 10 minut.

Humor

Lukier uniwersalny:
1 białko
szczypta soli
szklanka cukru pudru
łyżka cukru waniliowego

Myśliwy chwali się koledze:
- Ostatnio miałem wyjątkowe szczęście! Jednym strzałem
położyłem dwa zające, kuropatwę i dzika!
- Wielka sztuka! Ja też tak potrafię!
- Strzelać?
- Nie, oszukiwać!
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Sport
Piłka ręczna

7. LZS Bongo Karczów
8. LKS Polonia Pruszków
9. Stal Zawadzkie
10. KS Górażdże
11. LKS Orzeł Mokre Łany
12. KS Start Dobrodzień
13. LZS Żywocice
14. LZS Gazownik Wawelno

ASPR prowadzi
W rozegranych ostatnich 3 meczach podopieczni Łukasza
Morzyka odnieśli komplet zwycięstw. Najważniejsze z nich było
z SPR Grunwaldem Ruda Śląska, drużyną, która nie poniosła do tej
pory porażki. Było to spotkanie do jednej bramki. Drużyna od
samego początku była skoncentrowana i w 8 minucie prowadziła
6:0. Do przerwy prowadziła 18:10. W II połowie trener dał pograć
dublerom i mecz był wyrównany lecz wynik nie był zagrożony.
Ostatecznie zakończył się zwycięstwem 33:24. W bramce dobrze
spisywał się Sławomir Donosewicz a bramki zdobywali: Szlinger 7,
Migała 6, Kaczka 4, Zagórowicz, Ciosek i Szlensog po 3, Kubillas,
Kulej oraz Całujek po 2 oraz M.Morzyk 1. Kolejne dwa wyjazdowe
spotkania zakończyły się zwycięstwami, choć do przerwy wyniki nie
były rewelacyjne. W Puławach do przerwy był remis 13:13, lecz w II
połowie przewaga naszej drużyny była zdecydowana. Mecz
zakończył się wynikiem 32:18. Najwięcej bramek dla naszej drużyny
zdobyli Szlinger 9 i Migała 5. W ostatnim rozegranym wyjazdowym
spotkaniu z drużyną Orlika Brzeg wydawało się, że nie powinno być
problemów ze zdobyciem 2 pkt. W I połowie drużyna Orlika zagrała
bardzo dobrze w obronie i okazało się, że rezerwy, które zagrały od
początku spotkania nie sprostają zadaniu. Trener musiał skorzystać
z podstawowych zawodników i do przerwy Orlik prowadził 10:9. W
drużynie nie zagrał najskuteczniejszy zawodnik Szlinger, a Migała
nie był w pełni dysponowany. Po przerwie przeciwnikowi
wystarczyło sił na pierwsze 10 minut. W 39 minucie ASPR prowadził
14:13 i do końca już dominował na parkiecie wygrywając 25:17.
Najwięcej bramek dla zdobył wypożyczony z Gwardii Opole Ciosek
6 oraz Migała 5. Drużyna po 8 kolejkach jest liderem, jednak za
plecami czuje oddech SPR Grunwald Ruda Śl. oraz AZS
Politechniki Kielce, które mają taką samą ilość punktów. Tabela
przed ostatnimi 3 meczami I rundy przedstawia się następująco:
1. ASPR Zawadzkie
2. SPR Grunwald Ruda Śląska
3. AZS Politechnika Kielce
4. KS Vive II Tauron Kielce
5. SPR Orzeł Przeworsk
6. SPR Wisła Sandomierz
7. SPR Zagłębie Sosnowiec
8. AZS UJK Kielce
9. AZS II Puławy
10. MKKS Gloria Katowice
11. SKS Orlik Brzeg
12. MKS Biłgoraj

8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7
8

14
14
14
11
8
7
7
6
5
4
4
0

13
13
13
13
13
13
13
13

18
16
16
13
13
12
11
1

27:23
20:22
30:36
19:31
23:52
31:30
21:40
9:65

W Kielczy bardzo źle
Również w Kielczy sytuacje nie jest wcale lepsza. Trener miał
przed sobą wizję wycofania się z rozgrywek Kl. B. Podobnie jak Stal
w ostatnich meczach nie zdobyła punktu. Kolejno przegrała
następne mecze (seria 8 porażek) z LZS Błękitni Rozmierz 0:8, LKS
Rzemiosło Dziewkowice 0:1 oraz LZS Zimna Wódka 1:5. Drużyna
na pewno nie spadnie do niższej klasy bo takiej nie ma. W przerwie
zimowej trzeba zespół na nowo scalić. To zadanie dla działaczy.
Aktualnie 11 miejsce na 14 startujących drużyn z dorobkiem 9
punktów i stosunkiem bramek 18:56.
Młodzież po I rundzie
Drużyny młodzieżowe Stali Zawadzkie zakończyły rozgrywki I
rundy. Juniorzy starsi, występujący w I lidze grupa 2, ostatnie
2 mecze przegrali z LKS Śląsk Reńska Wieś 2:5 oraz LZS Stradunia
0:2. W tabeli zajmują 9 miejsce na 10 startujących drużyn
z dorobkiem 9 pkt i stosunku bramek 11:28.
Występująca w I lidze trampkarzy grupa 2 drużyna ostatni mecz
wygrała walkowerem (3:0) z Odrzanką Dziergowice i zakończyła
rozgrywki I rundy na 7 miejscu z dorobkiem 10 pkt. przy stosunku
bramek 17:24. W lidze startuje 10 drużyn.
Najlepiej spisuje się najmłodsza grupa młodzików grająca w
lidze młodzików. W ostatnich 3 meczach zdobyła 6 pkt. pokonując
Piasta Strzelce Op. 3:1 i KS Szczedrzyk 4:1. Przegrała wyjazdowe
spotkanie z Małąpanwią Ozimek 1:5. W tabeli plasuje się na 5
miejscu w gronie 12 startujących drużyn. W 11 spotkaniach zdobyła
23 punkty przy stosunku bramkowym 60:16.

263:186
241:180
249:211
263:213
230:243
224:238
255:248
184:188
229:257
224:257
164:204
173:278

Tenis stołowy
W II lidze kobiet i III lidze mężczyzn w czołówce
Młoda drużyna tenisistek stołowych grająca w śląsko-opolskiej II
lidze spisuje się bardzo dobrze. W rozegranych 8 spotkaniach
zdobyła 14 punktów, przegrywając jedynie z faworytem ligi
Skarbkiem Tarnowskie Góry 4:6 i zajmuje w tabeli 2 miejsce.
Pokonała natomiast rezerwy Victorii Chróścice 7:3. Drużyna gra
w składzie Julia Bartoszek, Agata Paszek, Adrianna Kolczyk oraz
Nicola Zyzik.
Męska drużyna występująca w III lidze też może poszczycić się
dobrymi wynikami. W rozegranych 6 spotkaniach straciła tylko 3
punkty, przegrywają z LZS Victoria Chróścice 4:8 oraz zremisowała
z LZS Odrą Katy Opolskie 7:7.Pokonała natomiast KTS Kłodnica
Kędzierzyn Koźle 8:6 oraz LZS Żywocice 8:3. W tabeli plasuje się na
2 miejscu za drużyną KTS Lew Głubczyce. Drużyna gra w składzie:
Rafał Ptok, Dominik Bartoszek, Jacek Barański oraz Marcin Bula.

Piłka nożna
A już wydawało się, że się pozbierali.
W październiku wszystko wyglądało w miarę dobrze. Na koncie
drużyny było 16 punktów i niestety tak pozostało. W ostatnich 3
meczach drużyna nie zdobyła ani jednego punktu. Na mecz do LZS
Wrzoski drużyna nie wyjechała, gdyż na zbiórkę przed meczem
stawiło się tylko 8 zawodników i mecz przegrali walkowerem.
W ostatnich 2 meczach doznali dwóch porażek. U siebie przegrali
z LKS Polonią Prószków 0:2 oraz na wyjeździe z LKS Adamiedz
Kadłub 1:5. Przed drużyną oraz działaczami przerwa zimowa,
podczas której czeka ich dużo pracy. Myślimy, że młody zarząd
upora się ze wszystkimi przeciwnościami i na wiosnę już takich
problemów nie będzie. Końcowa tabela I rundy przedstawia się
następująco:
1. UKS Rodło Opole
13
33
48:19
2. OKS Odra II Opole
13
31
60:9
3. LKS Adamietz Kadłub
13
29
42:25
4. LZS Wrzoski
13
26
34:20
5. KS II Krapkowice
13
25
42:25
6. LKS Victoria Żyrowa
13
19
34:31

Wojewódzkie turnieje kadetek i juniorek
Bardzo dobrze spisały się zawodniczki KTS MOKSiR
Zawadzkie w rozegranych w Niemodlinie turniejach
kwalifikacyjnych kadetek i juniorek. W kategorii kadetek zwyciężyła
Agata Paszek pokonując w finale Klaudię Przygodę i
zakwalifikowała się do II Grand Prix Polskiego Związku Tenisa
Stołowego. Start ma również zapewniony Julia Bartoszek, która
wywalczyła sobie limit w I GP.
W kategorii juniorek najlepsza okazała się Julia Bartoszek
pokonując w finale koleżankę klubową Agatę Paszek. Obydwie
zapewniły sobie start w II Grand Prix PZTS. Na 5 miejscu
uplasowała się Adrianna Kolczyk a Nicole Zyzik zajęła 7 miejsce.
Ogólnopolskie turnieje Grad Prix kadetek odbędą się w Krośnie,
natomiast juniorek w Zielonej Górze.
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Siatkówka
Liga wojewódzka juniorek
Siatkarki UKS Technodrew Zawadzkie
rozegrały kolejne 2 spotkania w lidze
juniorek wygrywając na wyjeździe z SPPS
Prudnik 3:0. Porażek doznały natomiast z
MMKS Kędzierzyn Koźle oraz UKS
Jedynka Kluczbork po 0:3. Kolejne
spotkanie rozegrano 28.11.2015 r. o godz.
11.00 w Hali GOSiT-u w Zawadzkiem.
Przeciwnikiem drużyny była NTSK Nysa.
Skat
Mistrzostwa Sekcji GOSiT Zawadzkie
W mistrzostwach sekcji skata zostało
rozegranych 12 turniejów. Czołówka w
klasyfikacji generalnej przedstawia się
następująco: Prowadzi Jan Nowak (Victoria
Chróścice) 19813 pkt. 2. Ernest Bryłka
(DOKiS Dobrodzień) 18452 pkt. 3. Paweł
Grohs (DOKiS Dobrodzień) 17434 pkt.
Zawodnicy sekcji GOSiT Zawadzkie
zajmują kolejno: 6 miejsce Józef Waloszek
16516 pkt. 7. Marek Wyszkowski 16335 pkt.
8. Franciszek Świtała 15685 pkt. 9. Antoni
Świtała 15405 pkt. Zawodnicy sekcji biorą
udział w mistrzostwach sekcji Strzelec DK
Strzelce Op. oraz Skata Kolonowskie.
Zarówno w Strzelcach Op. i Kolonowskim
prowadzi Franciszek Świtała. W
Kolonowskim na 2 miejscu plasuje się
Antoni Świtała.
Sport na stronie Gminy Zawadzkie
Wszystkich zainteresowanych sportem
w gminie Zawadzkie informujemy, że na
stronie Gminy Zawadzkie informacje
ogólne w zakładce sport co tydzień
podawane są informacje z imprez/meczy
naszych drużyn. Jednocześnie jest
informacja o meczach w nadchodzącym
tygodniu.
Franciszek Świtała

Kalendarz imprez Gminy Zawadzkie Grudzień 2015
WYDARZENIE

TERMIN

Mikołajkowe kino dla dzieci
(wstęp wolny)

04.12.2015
godz. 16.00

MIEJSCE
Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem

Wieczór filmowy w Kinoteatrze
(wstęp wolny)

04.12.2015
godz. 20.00

Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem

Festiwal Piosenki Turystycznej

05.12.2015
godz. 9.00

Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem

piłka siatkowa
UKS Technodrew – OKS OLesno

05.12.2015r.
godz. 11.00

TAI-BO ćwiczenia
ogólnorozwojowe przy muzyce
dla Pań i Panów

05.12.2015r.
godz. 16.00

Kiermasz Mikołajkowy

GOSiT

GOSiT

PTTK/CIT

Hala Sportowa
UKS Technodrew
Hala Sportowa

06.12.2015
od godz. 14.00

Mikołajkowy Turniej KARATE

OTGANIZATOR

06.12.2015
od godz. 15.00

Warsztaty Teatralne
z p. Pawłem Stochniałem

10.12.2015
godz. 16.30

piłka ręczna
ASPR – Politechnika Kielce

12.12.2015r.
godz. 18.00

piłka siatkowa
UKS Technodrew – MGOKIDS
Praszka

19.12.2015r.
godz. 11.00

Nidan
Hala Sportowa
GOSIT
Hala Sportowa
Klub Karate NIDAN
Centrum Informacji
Turystycznej
w Zawadzkiem

GOSiT

Hala Sportowa
ASPR Zawadzkie
Hala Sportowa
UKS Technodrew

Wicemistrzostwo Polski
dla naszych skaciorzy
Burmistrz Zawadzkiego spotkał się z członkami sekcji skata
GOSiT Zawadzkie. Drużyna w składzie: Franciszek Świtała, Antoni
Świtała, Józef Ludwig, Józef Waloszek, Leopold Dybowski, Marek
Wyszkowski, Rainhold Brysch wywalczyła wicemistrzostwo Polski
w rozgrywkach Drużynowego Pucharu Polski.

Hodowcy gołębi pocztowych z Sekcji w Kielczy zakończyli
sezon tegorocznych lotów. Z tej okazji w sobotę, 21 listopada br.,
zorganizowali spotkanie podczas którego wręczono puchary
i wyróżnienia. Nagrody przyznano hodowcom, choć jak sami
pasjonaci mówią należą się one w znacznej mierze gołębiom,
z których właściciele mogą być bardzo dumni. Ptaki podlegające
pod kielczańską sekcję, której prezesuje Jan Loch, brały udział
w wielu konkurencjach. Aby dostać puchar, gołąb musi zbierać
punkty w różnych lotach, a ich suma daje podstawy do przyznania
mu tytułu mistrza, czy wicemistrz. Hodowców Gołębi Pocztowych
trzeba traktować w kategorii pasjonatów. Jak wspominają, hodowla
gołębi pocztowych bardzo różniła się od tego, co dziś uważane jest
za standard. Gołębie na loty transportowano koleją, a powracające
z lotu ptaki trzeba było złapać, zdjąć z nóżki gumową obrączkę
i wkręcić ją do specjalnego zegara, liczyło się więc również szybkie
dotarcie do tego urządzenia.

Podsumowanie lotów
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