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Dożynki w Żędowicach to prawdziwa atrakcja. Mieszkańcy uczestniczą w barwnym korowodzie oraz przebierają się w oryginalne stroje ludowe.

27 września w zawadczańskim
Nadleśnictwie odbyły się uroczystości
związane z 85-leciem Lasów Państwowych.
Ważną częścią obchodów było zasadzenie
40 drzewek, które utworzą Leśny Park im.
Zasłużonych Leśników Nadleśnictwa
Zawadzkie.

W II turnieju piłki ręcznej juniorów młodszych pod
nazwą „Sławomir Szmal zaprasza” podopieczni Leszka
Kaczmarczyka i Łukasza Morzyka okazali się najlepszą
drużyna turnieju. Szczypiorniści ASPR Zawadzkie nie
przegrali żadnego spotkania.

W ostatni weekend sierpnia Zespół Ludowy Żędowianie
uczestniczył w XVI Folklorystycznym Festiwalu w Dubnicy
na Słowacji. To już drugi zagraniczny pokaz naszego
zespołu - w roku ubiegłym występowaliśmy w niemieckim
Wahrenbrück.

Sesja Rady Miejskiej
Po wakacyjnej przerwie 21 września 2009 r.
odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej. Zasadniczym
tematem sesji było przyjęcie sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za I półrocze br.
Sprawozdanie z wykonania budżetu było
szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji
problemowych, natomiast na sesji została
przedstawiona opinia Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
(pozytywna) oraz przegłosowano przyjęcie
sprawozdania (13 głosów „za”). Na sesji obecny był
Komendant Komisariatu Policji w Zawadzkiem

komisarz Krzysztof Łyżwa, który przedstawił
informację dotyczącą wykorzystania służb
dodatkowych w ramach przekazanych środków
finansowych oraz bieżące założenia i prowadzone
działania profilaktyczne na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
gminy Zawadzkie. W kolejnych punktach obrad sesji
omówiono informację z realizacji wniosków za
I półrocze 2009 r. oraz harmonogram remontu dróg w
2010 r. Radni przegłosowali dwadzieścia cztery
uchwały, w tym w sprawie: zmiany budżetu gminy,
wyrażenia woli zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Zawadzkie i
Lasowice Wielkie, przyjęcia od Wojewody
Opolskiego zadania polegającego na wydawaniu
blankietów upoważnień do zakupu paliwa, zmiany
uchwały Nr XXIII/181/08 Rady Miejskiej w
Zawadzkiem z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatków i opłat
lokalnych oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
na rok 2009, przyznania dotacji na przeprowadzenie
prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
położonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie,
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania

Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram
selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w miesiącu październiku
Zbiórka odpadów
termin
segregowanych i gromadzonych
selektywnie (makulatura, szkło białe
i kolorowe, tworzywa szt.) w 16 października
workach dostarczanych
bezpośrednio na posesje
w zabudowie jednorodzinnej

niebezpiecznych wytworzonych w 19.10 - Zawadzkie
sektorze komunalnym „mobilny 20.10 - Żędowice
kontener”
21.10 - Kielcza

nieruchomości stanowiących mienie Gminy
Zawadzkie oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony. Pozostałe uchwały
dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości gminnych. Na
posiedzeniach komisji problemowy oraz na sesji
Rady Miejskiej obecni byli rodzice dzieci
uczęszczających do Publicznego Przedszkola w
Kielczy, którzy złożyli petycję w sprawie
funkcjonowania 9 –godzinnego przedszkola. Gmina
Zawadzkie podobnie jak w zeszłym roku wzięła udział
w konkursie na dofinansowanie z działania
9.1. Pieniądze te miały być przeznaczone
na dodatkowe godziny pracy przedszkola
w Kielczy. Konkurs miał być dawno
rozstrzygnięty, tymczasem Wojewódzki
Urząd Pracy, który dysponuje funduszami
przesunął zakończenie konkursu na 21
września. Jeżeli okaże się, że Zawadzkie
nie wygra konkursu, natychmiast gmina
przesunie środki na funkcjonowanie
przedszkola 9-godzinnego w Kielczy.
Radni zapoznali się również z pismem z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie budowy
nowej siedziby Komisariatu Policji w
Zawadzkiem. Z uwagi na tegoroczne
ograniczenie budżetowe, jednostki
terenowe Policji przeprowadziły szczegółową
analizę realizowanych zamierzeń
inwestycyjnych wraz
z kosztami do ich
przeprowadzenia. W wyniku tej analizy
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
zatrzymała realizację pięciu inwestycji. Biorąc
po uwagę obecną sytuację oraz fakt, że koszt
budowy nowego Komisariatu Policji w
Zawadzkiem został oszacowany na kwotę ok.
3.200 tys. zł w najbliższym czasie nie
przewiduje się wprowadzenia inwestycji do
planu inwestycyjnego. Na sesji radni
dyskutowali również na temat wniosku radnych
- Antona Zyzika oraz Józefa Romberga - w
sprawie zastosowania nazw miejscowości w języku
niemieckim na terenie Gminy Zawadzkie, tj.
Zawadzkie – nazwa niemiecka Zawadzki, Żędowice
– Sandowitz, Kielcza – Keltsch. Na zakończenie
dyskusji w tym temacie radny Józef Romberg złożył
wniosek, by w najbliższym czasie zorganizować
spotkanie z wnioskodawcami i radnymi na temat
przeprowadzenia konsultacji (termin, forma) w
powyższej sprawie. Do Komisji Uchwał i Wniosków

Kronika OSP Zawadzkie
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zawadzkiem zwraca się z prośbą do
mieszkańców gminy Zawadzkie o pomoc w
tworzeniu kroniki jednostki, poprzez
udostępnienie starych dokumentów i zdjęć
dotyczących funkcjonowania jednostki OSP
Zawadzkie w przeszłości. Osoby pragnące pomóc
w tym zakresie prosimy o kontakt z prezesem
Jerzym Polinskim, ul. Mickiewicza 21,
tel.
694129815 lub Naczelnikiem Sebastianem
Karlińskim, tel. 667550269

Pielgrzymka z kryczkami
Już po raz 54 wyruszyła pielgrzymka
mieszkańców Żędowic na Górę św.
Anny. Tradycja pielgrzymowania na
obchody Podwyższenia Krzyża
pielęgnowana jest w Żędowicach
od ponad 120 lat. Co roku na
początku września w stronę
Masywu Chełmskiego wyrusza
procesja z orkiestrą, pocztami
sztandarowymi, modlitwą i pieśnią
na ustach. Pielgrzymka trwa w
sumie 3 dni. Dwa dni przeznaczone
są na pokonanie trasy, sobota to
nabożeństwa, obchody
kalwaryjskie i oczywiście słynna
procesja ze świecami. Żędowicka
grupa znana jest w całej okolicy.
Nazywa się ich "grupą z kryczkami",
czyli drewnianymi laskami,
ponieważ każdy uczestnik

zaopatrzony jest w drewnianą laskę.

wpłynęły następujące wnioski: 1. Radny Józef
Romberg – wniosek o przedstawienie na sesji raz na
kwartał sposobu realizacji wniosków
przegłosowanych na komisjach problemowych (12
głosów „za”). 2. Radny Rafał Czuban:
- wniosek o zapewnienie 9-godzinnego czasu pracy
przedszkola w Kielczy w okresie od 1.10.2009 r.
Wniosek należy zrealizować w razie nieotrzymania
środków z PO KL Poddziałanie 9.1.1. (ze środków na
finansowanie przedszkoli).
- wniosek o przygotowanie pisemnej analizy
porównawczej dwóch wariantów:
wariant I – przebudowa Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Kielczy,
wariant II – rozbudowa Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Kielczy szczególnie w zakresie
funkcjonowania kuchni, zapewnienia
bezpieczeństwa i organizacji pracy szkoły i
przedszkola. Analiza powinna również obejmować
przedstawienie kosztów przebudowy (10 głosów
„za”, 3 głosy „wstrzymujące się”). 3. Radny Stanisław
Kiełek – zobowiązuje się Burmistrza Zawadzkiego do
zorganizowania spotkania z przedstawicielami
Nadleśnictwa, DPS i radnymi w sprawie przystani

kajakowej przy mostku obok DPS (11 głosów „za”,
przy 2 głosach „wstrzymujących się”). Na sesji tej
władze samorządowe wraz z radnymi złożyli Joannie
Bronder- Błażytko serdeczne gratulacje z okazji 20
lecia istnienia Firmy Bronder.
Następna sesja planowana jest dzień 26
października 2009 r., a zasadniczym tematem będzie
informacja o zrealizowanych remontach dróg i
chodników w 2009 r., oraz informacja o
przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.

Dostojna Jubilatka
16-stego września 90. urodziny obchodziła pani
Helena Ujma. U dniu urodzin Jubilatkę odwiedził
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawadzkiem Maria Klimowicz. Pani Helena
przeprowadziła się do Zawadzkiego 4 lata temu,
wcześniej mieszkała w Pludrach, gdzie przez wiele
lat pracowała w tamtejszej Nasycalni Podkładów.
Jubilatka ma 4 synów, wobec których, jak sama się
śmieje, musiała trzymać dyscyplinę. Jest babcią 8
wnuków i 4 prawnuków. Pani Helena jest bardzo
pogodną osobą. Najlepiej czuje się wtedy, gdy jest
otoczona życzliwymi, kochającymi ludźmi. Jubilatce
jeszcze raz gratulujemy i składamy
najserdeczniejsze życzenia!

Kielczańska korona na podium
Żadne święto plonów nie
mogłoby się obejść bez konkursu
koron dożynkowych. Tak też było
podczas tegorocznych
Wojewódzkich Dożynek, które
odbywały się w Bierawie. Do
konkursu o miano tej
najpiękniejszej stanęło 29 koron w
dwóch kategoriach: korony
kłosowe i korony ziarnkowe. Po
raz pierwszy w kategorii koron

kłosowych wszystkie trzy miejsca zajęły korony z
naszego powiatu strzeleckiego, a zaszczytne trzecie
miejsce zajęła korona wykonana przez mieszkańców
Kielczy. Wykonanie tej przepięknej korony to długa,
precyzyjna praca, która trwała wiele, wiele godzin. W
podziękowaniu za trud pracy Burmistrz Zawadzkiego
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Zawadzkiem na
ostatniej sesji RM złożyli serdeczne gratulacje
inicjatorkom tego przepięknego dzieła.

Żędowianie w Dubnicy
W ostatni weekend sierpnia Zespół Ludowy
Żędowianie uczestniczył w XVI Folklorystycznym
Festiwalu w Dubnicy na Słowacji. To już drugi zagraniczny
pokaz naszego zespołu - w roku ubiegłym występowali w
niemieckim mieście Wahrenbrück. W festiwalu
uczestniczyły zespoły z Czech, Słowacji, Węgier,
Indonezji i Gruzji. Nasz zespół dostąpił zaszczytu
otwarcia festiwalu, co było dla nich ogromnym
wyróżnieniem. Dla podkreślenia polskiego akcentu
dziewczęta wykonały poloneza i wraz z układem tańców i
melodii śląskich przekazały pozdrowienia dla gospodarzy
i uczestników tej wspaniałej imprezy. W ciągu 3 dni
zaprezentowały program na 6 koncertach, a występy
przyjmowane były ciepło i nagradzane gromkimi
oklaskami. Zespół nasz wraz z opiekunami
gościł w Domu Polskim, na spotkaniu polonii
słowackiej z Konsul RP oraz władzami miasta
Dubnica. Dużym przeżyciem był udział we
mszy polonijnej, na zakończenie której
zaśpiewany został utwór „Barka”, za co
zgromadzeni w kościele nagrodzili ich
owacjami na stojąco.
W trakcie wszystkich koncertów zespół
wspierał muzycznie Piotr Kluba, któremu
gorąco za pomoc i wspólne koncertowanie
dziękujemy. Słowa wdzięczności kierujemy
również do Jadwigi Breguły, która jest
choreografem zespołu. Mamy nadzieję, że
zawiązane przyjaźnie z zespołami innych
krajów będą się rozwijały, a Żędowianie
wystąpią jeszcze na wielu koncertach.

Dziecięcy Zespół Ludowy „ŻĘDOWIANIE“ na XVI Dubnickim Festiwale Folklorystycznym
oraz DUBNICKICH DNIACH Polonijnej Przyjaźni, Współpracy i Folkloru
Drodzy Zawadczanie ² Żędowianie ² Kielczanie
Upłynął rok czasu od miłych spotkań z Zawadczanami, w których osobiście brałem udział. Były nimi uroczystości z okazji 10-lecia podpisania Umowy Partnerskiej między Miastami Dubnica nad Wagiem
i Zawadzkiem, oraz przy obchodach XV rocznicy DFF i „Dubnickich Dni 2008”.
Dla nas - Polaków żyjących na obczyźnie, wzajemne kontakty i spotkania z Wami, Drodzy Rodacy, są niezapomnianymi chwilami, i bardzo nas wzbogacają duchowo. W tej intencji i w tym roku zaprosiliśmy Państwa do
Dubnicy. Zaproszenie przyjęła dyrektor ZSG w Żędowicach - mgr inż. Małgorzata Kozioł, oraz kierownik Dziecięcego Zespołu Ludowego „ŻĘDOWIANIE” - mgr Jadwiga Breguła. Tym samym po raz pierwszy gościlimy
na festiwalu również reprezentanta z naszego polskiego miasta partnerskiego - Zawadzkiego. Komitet Organizacyjny XVI DFF włączył zespół do wszystkich głównych programów festiwalu, czym zostały one
wzbogacone - oprócz czeskich, gruzińskich, hiszpańskich, indonezyjskich, węgierskich, i o akcenty polskie - tak bliskie naszym sercom. Żędowianki wystąpiły w programach: „Dziecięca szkółka festiwalowa”,
„Pozdrowienia przyjaciół”, „Wszyscy, którzy spotkaliśmy się tu”, „Pozdrowienia poranne” oraz w GALA-programie. Oprócz tego na spotkaniu polsko-słowackim - w ramach „DUBNICKICH DNI Polonijnej Przyjaźni,
Współpracy i Folkloru”, które zaszczycili swoim uczestnictwem wszyscy główni przedstawiciele Dubnicy nad Wagiem - z burmistrzem Jozefem Gašparíkiem na czele, kierowniczką Wydziału Konsularnego AMBASADY
RP w Bratysławie - konsul Urszulą Szulczyk-Śliwińską, założyciel KLUBU POLSKIEGO w RS - Ryszard Zwiewka, redaktor naczelną „Monitora Polonijnego” - Małgorzatą Wojcieszyńską, dyrektorzy instytucji słowackich i
inne osobistości. Zespół wziął również udział w słowacko-polskiej festiwalowej mszy św. w dubnickim kościele św. Jakuba i zaśpiewał trzy polskie pieśni kościelne. Po mszy św. został nagrodzony oklaskami, co rzadko
zdarza się w kościele. Zespół w ciągu trzech dni koncertował 6 razy - nie wliczając oficjalnego przyjęcia, i miał dla siebie bardzo mało wolnego czasu. - Musicie jeszcze kiedyś przyjechać...
Wspaniałe dziewczyny, wyśmienite występy, dużo serca i wzruszeń - cóż więcej jeszcze dodać ?!
Drodzy Rodzice - możecie być dumni ze swoich pociech, a dyrektor Magorzata Kozioł i Jadwiga Breguła - ze swoich podopiecznych. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za tą ogromną ofiarność, którą
przekazywałyście w wielkim popiechu w ciągu tych trzech ostatnich weekendowych dniach sierpnia. Dziękujemy za wspaniałe przeżycia, które długo pozostaną w naszej pamięci i w naszych sercach.
Brak miejsca nie pozwala na wypowiedzenie wszystkiego, dlatego zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia zdjęć na naszej stronie internetowej www.polonia.sk
(http://picasaweb.google.pl/klub.polski.srodkowe.powaze) - do albumów, które dokumentują atmosferę obydwóch imprez.
Zostałem upoważniony do przekazania podziękowań również w imieniu burmistrza Dubnicy nad Wagiem - pana inż. Jozefa Gašparíka. Dosłownie:
„Za dva roky urobili veľký pokrok, čo ocenili aj naši folklóristi. Boli sme milo prekvapení a páčili sa aj našim občanom na galakoncerte. Popraj im veľa úspechov“.
Zbigniew Podleśny,
prezes KLUB POLSKI Środkowe Poważe, MK Dubnica

Wrzesień czas powrotu do szkoły…
1 września w PSP w Zawadzkiem w trzech
grupach wiekowych odbyło się uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010. Dyrektor
szkoły Maria Andrzejewska przywitała serdecznie po
zasłużonym wakacyjnym odpoczynku uczniów,
nauczycieli, rodziców oraz gości.
Przedstawiła
również kadrę pedagogiczną, w tym nowego
wicedyrektora p. Beatę Brzezińską. Dyrektor życzyła
wszystkim wielu sukcesów, wytrwałości w dążeniu do
celu i pogody ducha. Na ten rok szkolny
zaproponowano realizację 11 projektów, o ile uda się

pozyskać na ten
cel unijne fundusze.
W związku z
trwającą od maja
budową gimnazjum
na terenie szkoły,
z w r ó c o n o
szczególną uwagę
na bezpieczeństwo.
Wiceburmistrz
Janusz Szampera,

skierował parę
ciepłych słów
do uczniów i
nauczycieli,
życząc również
im samych
sukcesów w
nowym roku
szkolnym, a
Przewodnicząca

Uczniowskiego Julia Kwiatek,
życzyła swoim
kolegom i koleżankom wytrwałości, radości
i
optymizmu podczas 10 miesięcy nauki w myśl
maksymy „Czego się uczysz, dla siebie się uczysz”.
Uczniowie z uśmiechami na twarzach rozeszli się na
spotkania organizacyjne z wychowawcami. W tym
roku uczyć się będzie 370 uczniów w 15 oddziałach.
Przed nami pracowity rok szkolny, który zapewne
przyniesie wiele satysfakcji uczniom, nauczycielom i
rodzicom!

Samorządu

Ogólnopolski Sukces
W siedzibie Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Czarnej w
Zawadzkiem odbyło się wręczenie
nagrody Tomaszowi Soleckiemu za
zajęcie III miejsca w ogólnopolskich
eliminacjach konkursu plastycznego
„Klęska – powódź czy huragan – straż
pożarna ci pomaga” w kategorii osób
n i e p e ł n o s p r a w n y c h . Wr ę c z e n i e
nagrody którym był rower górski i
odtwarzacz MP4 odbyło się w obecności

przedstawiciela Państwowej Straży
Pożarnej z Opola i Strzelec Opolskich.
Z 293 prac nadesłanych na konkurs z 14
województw, komisja na szczeblu
centralnym wyłoniła 16 laureatów i
wyłoniła po trzy najlepsze pod
względem artystycznym oraz
najbardziej odpowiadające tematowi
prace plastyczne. Wybór, jak zgodnie
oświadczyli członkowie Komisji, był
bardzo trudny. Pracy były bardzo
różnorodne oraz ciekawe pod
względem ujęcia tematu. Uczestnicy
włożyli w swoje dzieła niewątpliwie
bardzo dużo pracy.

Uczta dla duszy, raj dla oczu, sport dla zdrowia
11-13 września Gliwicki Klub Kajakowy
„Wiking” był organizatorem
XIII
Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego
„Mała Panew 2009”. Spływ rozpoczął się w
chłodny sobotni ranek, a udział w nim wzięło
ponad 100 kajakarzy. Podczas dwudniowego
spływu odbywającego się dwuetapowo
(pierwszy z Krupskiego Młyna do Zawadzkiego,
drugi z Zawadzkiego do Kolonowskiego) jego
uczestnicy przepłynęli kajakiem prawie 45 km.
Organizatorzy poprzez aktywną formę
czynnego wypoczynku chcieli, aby uczestnicy
odkryli piękno przyrody, jak również nauczyli się
współpracować w grupie. Dolina Małej Panwi to
najpiękniejsza i najciekawsza przyrodniczo
dolina rzeczna w województwie opolskim. To
doskonały teren dla turystyki weekendowej z
ofertą dla wędkarzy, grzybiarzy, turystów
pieszych i rowerowych, bogaty w chronioną
faunę i florę.

Nadchodzi wiosna,
a wraz z nią WIELKA OBNIŻKA OPŁAT
w Banku Spółdzielczym wZawadzkiem
-opłata za telefon TP 1,00 zł
-opłata za energię elektryczną 1,50 zł
-opłaty od pozostałych wpłat na rachunki w innych
bankach 2,40 zł
Teraz możesz płacić za swoje rachunki tanio i bezpiecznie!
Dodatkowo proponujemy prowadzenie rachunków
oszczędnościowo rozliczeniowych

za jedyne 2,00 zł miesięcznie,
a także kont oszczędnościowych “SKARBONKA”

bez żadnych opłat, z oprocentowaniem do 5,00 %.
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Nadleśnictwo Zawadzkie w czołówce województwa
Bez produktów turystycznych Polska Organizacja
Turystyczna nie miałaby czego promować. Bez
promocji - produkty turystyczne nie miałyby szans
właściwego rozwoju. Zgodnie z tą dewizą Polska
Organizacja Turystyczna konsekwentnie
wspiera inicjatywy regionalne i lokalne,
zmierzające do tworzenia profesjonalnych
produktów turystycznych - promuje je w kraju i
za granicą. Zainicjowany w 2002 roku Konkurs
na Najlepszy Produkt Turystyczny zajmuje
znaczące miejsce w tego typu działaniach. W
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, na
początku września, odbyła się konferencja
podsumowująca konkurs na Najlepszy
Produkt Turystyczny - Certyfikat Opolskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej. To
pierwszy taki konkurs ogłoszony przez OROT.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele
samorządów, organizacji pozarządowych oraz
przedstawiciele branży turystycznej. Do
konkursu zgłoszono 22 produkty spośród,
których wyłoniono 5 laureatów w kategorii:
wydarzenie, impreza, obiekt, szlak i obszar. W
kategorii Obszar Certyfikat otrzymało Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Zawadzkie za projekt "Turystyka przyrodnicza na
terenie leśnym w Nadleśnictwie Zawadzkie". Projekt

promujący walory turystyczne naszych lasów
przygotowany został przez specjalistę służby leśnej
w Nadleśnictwie Zawadzkie - Agnieszkę Kwiecień.
Pani Agnieszka znakomicie przygotowała projekt, a

osoby zebrane na konferencji zachwycone były jej
profesjonalizmem. Pani Agnieszce oraz
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Zawadzkie
Zdzisławowi Siewierze składamy serdeczne
gratulacje oraz wyrazy podziękowania za tak
wspaniałe dbanie o otaczające nas lasy.

Kielcza wita nowy rok szkolny
Zaczęło się!!! 1 września
w bardzo pogodny poranek
rozpoczął się w Zespole
Szkolno Gimnazjalnym w
Kielczy nowy rok szkolny.
Na boisku szkolnym
zgromadzili się uczniowie,
rodzice, nauczyciele oraz
zaproszeni goście. Dyrektor
szkoły powitała wszystkich
serdecznie po wakacjach, a
szczególnie tych, którzy
rozpoczynają naukę w
klasie I. W tym roku uczyć
się tam będzie 161 uczniów,
w tym 12 w klasie pierwszej,
nad którymi czuwać będzie i
19 nauczycieli.

Pożegnanie lata
w zespole szkół specjalnych
Minęły wakacje a zaraz za nimi po trzech
miesiącach panowania odeszło lato. Pora
rozleniwienia, odpoczynku i regeneracji sił ustąpiła
miejsce jesieni, a powrót do lekcyjnych ławek
oznajmił rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Z
nowym zapasem energii i wspomnieniami z wakacji
wrócili również uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych
w Zawadzkiem. Nowi uczniowie mieli okazję bliżej
poznać się ze swoimi rówieśnikami na ognisku
integracyjnym zorganizowanym przez wspaniałe
MAMY z Rady Rodziców, które z własnej inicjatywy
przygotowały imprezę. Ognisko odbyło się w
„Zielonej klasie” i było żywym wspomnieniem
wakacyjnych spotkań. Uczniowie chętnie wyszli ze
szkolnych ławek, by na świeżym powietrzu korzystać
z uroków jeszcze ciepłych i słonecznych dni. Był to
wspaniały klimat do odnawiania koleżeńskich więzi,
opowiadania o wakacyjnych przygodach i
zawiązywania nowych przyjaźni. Jeśli chodzi o
kontakty międzyludzkie, nasi uczniowie są osobami
bardzo otwartymi i życzliwymi i nie było problemów,
by nowi uczniowie poczuli się, jakby znali szkołę od
zawsze. Wspaniała, jeszcze letnia aura pozwoliła na
pieczenie kiełbasek i ziemniaków w ognisku, a to nie
był jeszcze cały poczęstunek, który przygotowała
Rada Rodziców. Wakacje również przysłużyły się
„naszym” rodzicom, którzy zawsze chętni do pomocy
i tym razem wykazali się pomysłowością i zdolnością
organizacji. Dzięki pomocy sponsorów: Pani Annie
Dziuroń, Państwu Gizeli i Grzegorzowi Pyka z
Jemielnicy oraz hurtowni „Kobako” ze Strzelec
Opolskich, rodzice mogli uświetnić „Pożegnanie lata”
pysznym poczęstunkiem, który uatrakcyjnił imprezę.
Rada Rodziców serdecznie dziękuje sponsorom za
pomoc, natomiast pracownicy Zespołu Szkół
Specjalnych dziękują RODZICOM za doskonały
pomysł i jego realizację. Liczymy na dalszą, tak dobrą
współpracę.

Uroki Hranic
Grupa 21 osób z gminy Zawadzkie i
Kolonowskie w ramach realizowanego
Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej RCz-PL pod nazwą
„Promocja walorów turystycznych
regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi”
przebywała w zaprzyjaźnionych czeskich
Hranicach. Celem wyjazdu była wymiana
turystyczna rowerzystów z w/w gmin.
Wszyscy wspólnie przemierzali rowerami
i poznawali ścieżki rowerowe w
górzystych okolicach Hranic, z
najwyższym wzniesieniem w
Parłutowicach ~560m. Widoki są
wspaniałe, a wjazd i zjazd na
jednośladach z tej wysokości, nie tylko
przysporzył wiele emocji, ale również
niezapomnianych przeżyć i wrażeń.

Lokalni poeci

Cykliści są
z a u r o c z e n i
Hranicami, jak
również są pod
w r a ż e n i e m
w s p a n i a ł e j
organizacji. W
imieniu uczestników
składamy gorące
podziękowania
koordynatorom
tegoż projektu, ze
strony czeskiej
M i c h a l i n i e
Skrobankowej, ze
s t r o n y
zawadczańskiej
Helenie Bryś.
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Chleb powszedni to dar Boży
znakiem krzyża go dzielimy
spożywamy go z szacunkiem
bo dla życia jest ratunkiem
Szanuj pracę gospodarza
zwozi ziarno do młynarza
młynarz mąkę do piekarza
piekarz chleb złocisty piecze
by go wszyscy spożywali przecież
Dziel się chlebem przyjacielu
bo ubogich czeka wielu
chleb dla ciała daje siłę
radość życia bo więc żyję
Gdy brak chleba skrajna nędza
głód do śmierci nas popędza
niech nam chleba nie zabraknie
bądźmy wdzięczni Bogu zawsze.
Autorką wiersza jest pani Elżbieta Placzek
z Żędowic

Serdeczne podziękowania krewnym,
sąsiadom, znajomym, delegacjom
za wyrazy współczucia, modlitwy,
wieńce i kwiaty, a także udział
w ceremonii pogrzebowej
śp. Rity Romberg
składa syn z rodziną

Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne
Picie alkoholu może wywierać wpływ na różne obszary
ludzkiego zdrowia i funkcjonowania społecznego. Nie
trzeba być osobą uzależnioną aby cierpieć na dolegliwości
mające swoje źródło w piciu alkoholu. Zanim rozwinie się u
kogoś uzależnienie, mogą pojawiać się mniej nasilone, ale
jednak poważne problemy, takie, jak picie ryzykowne lub
picie szkodliwe. W przypadku tych zjawisk nie następuje
nieodwracalna utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu,
pojawia się jednak ryzyko poważnych szkód: zdrowotnych
czy społecznych. Ktoś, kto pije ryzykownie lub szkodliwie
może jednak na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie
z m n i e j s z y ć w y n i k a j ą c e z n i e g o s z k o d y.
Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy Twoje picie jest
bezpieczne zapraszamy, wypełnij poniższy test! Jeśli
niepokoi Cię picie Twoich bliskich zachęć ich do
wypełnienia tego testu! Test AUDIT jest testem
przesiewowym, nie diagnostycznym, co oznacza, że
podwyższone wyniki nie są równoznaczne z diagnozą
określonego typu problemów alkoholowych, jednak
wskazują na wyraźne prawdopodobieństwo występowania
tych problemów. Po uzyskaniu podwyższonych wyników w
teście AUDIT należy koniecznie odwiedzić specjalistę po
to, aby dowiedzieć się, jak dalej postępować. Zanim
przystąpisz do wypełniania tego testu powinieneś
opanować umiejętność przeliczania wypitego alkoholu na
wystandaryzowane jednostki nazywane porcjami
standardowymi. Pojęcie porcji standardowej opracowano z
uwagi na konieczność porównywania ze sobą różnych
rodzajów napojów alkoholowych, które zawierają różne
stężenia alkoholu etylowego. Napoje alkoholowe są różne,
ale substancja chemicznie w nich zawarta jest taka sama w
wódce, koniaku, likierze, winie, szampanie, piwie, a także
innych napojach alkoholowych.
Jedna porcja standardowa (10 g czystego alkoholu)
zawarta jest w około:
• 250 ml piwa o mocy 5%
• 100 ml wina o mocy 12%
30 ml wódki o mocy 40%
Te s t R o z p o z n a w a n i a Z a b u r z e ń Z w i ą z a n y c h
z Piciem Alkoholu
Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad
odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez
siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina, wódki) na porcje
standardowe wg podanego powyżej schematu.
Zanotuj liczbę punktów. Bądź uczciwy, tylko wtedy
wypełnianie testu ma sens.
1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające
alkohol?
(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) 2 do 4 razy w miesiącu
(3) 2 do 3 razy w tygodniu
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej
2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol
wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?
(0) 1-2 porcje
(1) 3-4 porcje
(2) 5-6 porcji

(3) 7,8 lub 9 porcji
(4) 10 lub więcej
3. Jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej porcji
podczas jednej okazji?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
4 Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdzał/a
Pan/Pani, że nie może zaprzestać picia po jego
rozpoczęciu?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się
Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić coś
niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje
przyjęte w Pana/i środowisku?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
6 Jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się
Pan/Pani rano napić, aby móc dojść do siebie po
„dużym piciu” z poprzedniego dnia?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczał/a
Pan/Pani poczucia winy lub wyrzutów sumienia po
wypiciu alkoholu?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
8 Jak często w czasie ostatniego roku nie był
Pan/Pani w stanie z powodu picia przypomnieć sobie
co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
9. Czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna osoba
doznała urazu w wyniku Pana/i picia?
(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku
10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz
interesował się Pana/Pani piciem lub sugerował jego
ograniczenie?
(0) nigdy
(2) tak, ale nie w ostatnim roku

Nadanie sztandaru harcerzy ziemi opolskiej
W dniach 25-27.09.2009 odbył się biwak chorągwi
harcerzy ziemi opolskiej w Opolu z okazji uroczystości
nadania sztandaru im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
W piątek wieczorem harcerze rozkwaterowali się w
bazie – szkole nr.1 w Opolu, tam mieli okazję obejrzeć
prezentację multimedialną dotyczącą historii chorągwi.
Kolejnego dnia odbyła się gra terenowa dla harcerek i
harcerzy. Uczestnicy udali się do zoo w Opolu, na wieżę
piastowską , jarmark na rynku itd. W trakcie gry
instruktorki i instruktorzy brali udział w uroczystościach
63 rocznicy mordu polskich oficerów we wsi Barut na
polanie Hubertus. Po południu wszyscy wybrali się na
koncert zespołu „Siloe” do Miejskiego Ośrodka Kultury.
Wieczorem przy katedrze opolskiej dla chętnych odbyło
się ognisko, na którym gościem honorowym była
druhna Basia, członkini Szarych Szeregów. Ognisko
nawiązywało do wydarzeń katyńskich oraz
przygotowywało do uroczystości nadania sztandaru. W
nocy na wyspie Bolko odbył się kilku godzinny
bieg na orientację, którego zwycięzca zdobył
szablę Witolda Pileckiego. W biegu mogli
wziąć udział tylko i wyłącznie instruktorzy
uczestniczący w obchodach. Spośród 15
uczestników pwd. Michał Węglarz HO z
Zawadzkiego osiągnął najlepszy wynik. W
niedzielę rano odbył się apel, na którym
wręczono nagrody dla najlepszych patroli
biorących udział w grze harcerskiej oraz
wręczenie szabli rotmistrza. W południe przed
Uniwersytetem Opolskim dzieci W. Pileckiego,
Zosia i Andrzej, uroczyście otworzyli wystawę
dotyczącą życia ich ojca – patrona chorągwi
harcerzy ziemi opolskiej. Po południu odbyła
się msza święta, na której poświęcono
sztandar. Mszy przewodniczył nowo wybrany
biskup opolski doktor hab. Andrzej Czaja.
Oprócz harcerek i harcerzy we mszy

uczestniczyło również wiele delegacji rządowych,
poza rządowych, byli również kombatanci, którzy
obchodzili 70 rocznicę powstania zbrojnej organizacji
państwa podziemnego – Armia Krajowa. Po mszy
przy pomniku gen. Grota Roweckiego odbyła się
uroczystość nadania sztandaru- przewodniczył jej
druh Leszek Krzyżanowski. Przemawiali m.in. Zosia
oraz Andrzej – dzieci Pileckiego, Kazimierz Wiatr –
Senator RP oraz były przewodniczący ZHR,
pełnomocnik prezydenta RP. Tą podniosłą
uroczystość, trzykrotną salwą honorową uświetnili
opolscy żołnierze. Sponsorzy sztandaru mieli okazję
wbić symbolicznego gwoździa w drzewiec. Wspólna
degustacja grochówki harcerskiej oraz pokaz
fantastycznej woltyżerki ułańskiej wykonanej przez
konną drużynę harcerską z Bytomia zakończyła
obchody nadania sztandaru harcerzy ziemi opolskiej
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

(4) tak, w ciągu ostatniego roku
PONIŻEJ 8 PUNKTÓW
· Jeżeli jesteś pewien, że odpowiedziałeś poprawnie i
szczerze na wszystkie pytania możesz być spokojny.
Twoje picie nie powinno skutkować problemami ani dla
ciebie, ani dla innych, zwłaszcza jeśli w pytaniach 4,5 i 6
odpowiedziałeś „nigdy”.
· Jeśli pijesz alkohol często zachowaj co najmniej dwa dni
abstynencji w tygodniu, najlepiej dzień po dniu.
·Powstrzymaj się od picia w okresie ciąży, karmienia
piersią, przyjmowania leków wchodzących w reakcję z
alkoholem, kierowania pojazdami i w innych sytuacjach ,
gdy picie nawet niewielkich ilości alkohol pociąga za sobą
ryzyko szkód dla ciebie lub innych.
Nie zwiększaj ilości i częstotliwości picia!
Nie namawiaj do picia tych, którzy nie piją!
OD 8 DO 15 PUNKTÓW
- Pijesz ryzykownie. Nawet jeśli nie odczuwasz jeszcze
negatywnych skutków picia - bądź pewien, że pojawią się
one, jeśli nie zmienisz ilości i częstości spożywania
alkoholu.
- Spróbuj ograniczyć picie alkoholu do poziomu niskiego
ryzyka szkód.
- Świadomie kontroluj ilość i częstotliwość spożywania
napojów alkoholowych.
- Nie upijaj się.
- Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia,
zwłaszcza wtedy, gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.
OD 16 DO 19 PUNKTÓW
- Pijesz szkodliwie - twoje picie staje się powodem twoich
problemów ze zdrowiem, z nauką, pracą, z innymi ludźmi.
- Musisz ograniczyć picie, zarówno jeśli chodzi o
częstotliwość, jak i ilość spożywanego alkoholu.
- Umów się z sobą na nieprzekraczanie limitu picia
nieniosącego za sobą ryzyka szkód i staraj się dotrzymać
obietnicy.
- Pij wolniej. Wydłuż czas spożywania każdej porcji
alkoholu.
- Spożywaj alkohol z osobami, które piją mało. Unikaj
miejsc i sytuacji, w których pijesz nadmiernie.
- Gdyby próby ograniczania picia nie przyniosły
powodzenia przez kilka tygodni, nie zwlekaj z poszukaniem
pomocy u specjalisty.
POWYŻEJ 20 PUNKTÓW
- Prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu.
Sprawdź to podejrzenie, udając się do specjalistów
pracujących w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu.
W Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
działa Punkt Konsultacyjny, w którym możesz zasięgnąć
dla siebie lub twoich bliskich porad i informacji o
możliwościach i miejscach leczenia uzależnień.
- Nie warto odwlekać konsultacji, sprawdzając ponownie
swoje możliwości ograniczenia picia.
- Specjalista lepiej niż ten test zdiagnozuje twój problem z
piciem i udzieli ci porady, jak go rozwiązać.

Najlepszy Czytelnik - konkurs
Miejska Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem
ogłosiła konkurs na Najlepszego Czytelnika
Dziecięcego Roku Szkolnego 2009/2010. W
konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I - VI,
którzy są czytelnikami lub w najbliższym czasie
zapiszą się do Biblioteki w Zawadzkiem, Kielczy
lub Żędowicach. Wśród uczestników zostanie
wybranych trzech najlepszych czytelników, którzy
otrzymają nagrody ufundowane przez MiGBP w
Zawadzkiem. O wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje
ilość wypożyczonych i przeczytanych książek w
okresie od 15 września 2009 r. do 15 czerwca 2010 r.,
a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2010 r.
Nagroda główną jest odtwarzacz MP4. Wszelkie
dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w
Bibliotece w Zawadzkiem, Kielczy i Żędowicach.

Jesienny rajd
10 października odbędzie się IX Rajd Rowerowy
Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi „Jesień 2009”
organizowany przez Oddział Zakładowy PTTK w
Zawadzkiem. To cykliczny rajd wokół gmin:
Zawadzkie, Kolonowskie i Jemielnica. Mieszkańcy
Zawadzkiego startują o godzinie 8.00 z parkingu przy
Dworcu PKP, zakończenie około godziny 10.50 na
parkingu przy kościele parafialnym w Staniszczach
Wielkich. Program przewiduje przejazdy
wyznaczonymi trasami, posiłek turystyczny,
konkursy. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie
PTTK przy ulicy Wajdy 1 (biurowiec).
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Z kroniki klasy III b
Znowu jesteśmy! Wakacje minęły jak „ z bicza
strzelił” , no i proszę ... szkoła wita nas po raz trzeci.
Fajnie było nam na wakacyjnych szlakach i na pewno
będziemy wspominać z łezką w oku nasze letnie
przygody. Ale cieszymy się szczerze , że jesteśmy
znowu w naszej klasie. Fajnie zobaczyć kolegów
(pewnie niejedno razem przeżyjemy) i Panią (też
pewnie niejedno z nami przeżyje).
Będzie fajnie!
Jesteśmy klasą teatralną, to znaczy po prostu lubimy
bawić się w teatr, a pani Grażyna nam w tym pomaga.
Będziemy w tym roku szkolnym „królikami
doświadczalnymi”, ponieważ nasza Pani będzie
wprowadzała w naszej klasie innowację
pedagogiczną „Klasa o profilu teatralnym w
kształceniu zintegrowanym”. Cieszymy się,
ponieważ lubimy przygotowywać i wystawiać
przedstawienia, a jeszcze bardziej wyjeżdżać do
teatru (a tych wyjazdów mamy zaplanowanych kilka),
a także gościć u siebie ciekawych ludzi.
17 września obejrzeliśmy przedstawienie „Doktor
Dolittle i przyjaciele”. Dobrze znamy treść lektury
„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Aktorzy z Krakowa

przedstawili nam inną wersję opowieści. Bez zmian
pozostały fakty- Doktor kochał zwierzęta, lew był
czarujący, a piraci niegroźni. Dziękujemy Radzie
Rodziców, która zafundowała nam udział w spektaklu
i ... prosimy o jeszcze !
18 września, w ramach zajęć na temat naszej
Ojczyzny-Polski, wybraliśmy się na wycieczkę do
„Białego Domu” naszej małej OjczyznyZawadzkiego. Po tajemniczych zakątkach Urzędu
Miasta i Gminy w Zawadzkiem oprowadzał
nas pan sekretarz . Najpierw trafiliśmy do
sali narad. Przywitał nas tam Burmistrz,
pan Mariusz Stachowski. Usiedliśmy jak
prawdziwi radni przy stołach. Obrady
rozpoczął... Artur, który wcześniej został
wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej.
Koniecznie chcieliśmy uchwalić dłuższy
czas wakacji, ale...okazało się, że nie
zależy to niestety od naszej Rady.
Następnie pan Burmistrz zaprosił nas
do swojego gabinetu. Każdy miał okazję
usiąść w jego fotelu i... poczęstować się
łakociami. Pożegnaliśmy pana Burmistrza,
który jest niezwykle zajętym
człowiekiem i poszliśmy do sali
ślubów.
Ale było fajowo! Każdy chętny, a
było ich wielu, miał możliwość
zasiąść na miejscach, które zwykle zajmują
przyszli małżonkowie i wypowiedzieć słowa
przysięgi małżeńskiej. Przemiła pani Dziuba,
która na co dzień zajmuje się takimi
sprawami, z należytą powagą chciała
udzielić ślubu Wiktorii i Mateuszowi. Wiktoria
się zgodziła, ale Mateusz...odmówił.
Cóż...może jednak kiedyś....
Kolejnym „przystankiem” w urzędzie, był
Referat Spraw Obywatelskich. Każdy z nas
otrzymał formularz , którego wypełnienie
umożliwia staranie się o Dowód Osobisty.

Coś nam się zdaje, że jednak to trochę za wcześnie.
Pełni nowych wrażeń, z pamiątkowymi „ smyczami”
na szyjach, wracaliśmy do szkoły. Bardzo dziękujemy
za tak ciepłe przyjęcie i wyrozumiałość, podobno
bardzo surowych urzędników !
20 września zaprezentowaliśmy naszym kolegom
i koleżankom z klas pierwszych i drugich,
inscenizację pt. „Ile przygód na nas zerka z tornistra
dzielnego Kacperka”.

Jest to historia Kacpra- pierwszaka, który nie bardzo
uważa co mówi Pani w szkole na lekcjach i potem ma
kłopoty. Uczy ona też, jak należy zachować się na
ulicy, jak być bezpiecznym i odpowiedzialnym
pieszym. W naszym przedstawieniu pokazaliśmy też
„Łąkowy taniec” i zaśpiewaliśmy bardzo melodyjną
piosenkę o zasadach ruchu drogowego.
Jesteśmy z siebie zadowoleni, tym bardziej, że
dzieci oglądały nas z uwagą i wcale nie rozmawiały
(no to chyba im się podobało!). To nas zagrzało do
pracy i już męczymy Panią , o kolejne przedstawienie.
Ciekawe o czym będzie..?
Dzieci z klasy III b z PSP w Zawadzkiem

85 lat Lasów Państwowych
85 lat temu, w 1924 roku, prezydent Polski
Stanisław Wojciechowski powierzył gospodarowanie
polskimi lasami nowo powstałemu przedsiębiorstwu
„Polskie Lasy Państwowe”. W naszym Nadleśnictwie
obchody Jubileuszowe odbyły się 27 września
uroczystą mszą świętą dziękczynną w kościele
pw. św. Rodziny w Zawadzkiem. Wszyscy
wiemy, że las jest nie tylko miejscem produkcji
drewna, ale pełni również wiele innych funkcji.
Podczas popołudniowego spotkania

przedstawiono krótką historię lasów, ich główne
funkcje, ścieżki dydaktyczne, szkółki leśne
funkcjonujące przy Nadleśnictwie Zawadzkie,
ukazano główne walory przyrodnicze oraz
turystyczne naszego regionu. Lasy Państwowe mimo

historycznych zakrętów i zmian funkcjonują po
dziś dzień, pełniąc ważną rolę przyrodniczą,
kulturalną, ekonomiczną, stanowiąc przy tym
przestrzeń trudną dziś do przecenienia. Bardzo

ważną częścią spotkania było zasadzenie przez
członków rodzin zasłużonych leśników czterdziestu
drzewek, które utworzą Leśny Park im. Zasłużonych
Leśników Nadleśnictwa Zawadzkie. Drzewka
wyhodowane zostały z nasion pobłogosławionych
przez papieża Benedykta XVI, a każda rodzina
otrzymała akt własności tegoż drzewka. Był to
moment bardzo wzruszający nie tylko dla rodzin, ale
dla wszystkich uczestników tej uroczystości.
Drzewka zasadzone zostały przy wyremontowanej
starej stodole, w której utworzono letnią izbę
edukacyjną.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy wszystkim pracownikom
najlepsze życzenia
oraz wyrazy podziękowania za trud pracy.
Życzmy dalszych sukcesów,
wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zawadzkiem
Zbigniew Sworeń
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Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Pomoc prawna przez internet
W Miejskiej i Gminnej Bibliotece w
Zawadzkiem przez Internet można
bezpłatnie uzyskać informacje i porady
prawne. Na Stanowisku Informacji
Prawno-Obywatelskiej (tzw. SIP-O)
dostępny jest serwis „i.spoko”. Program
składa się z trzech części. Pierwsza to
ogólnie dostępne kompendium wiedzy
prawno obywatelskiej (m.in. wzory pism,
umów). Druga zawiera zbiór opracowań
tematycznych z różnych dziedzin prawa powstałych
na bazie najczęściej zadawanych pytań. Natomiast
trzecia część to aplikacja, gdzie po zalogowaniu
istnieje możliwość zwrócenia się do specjalistów o
pomoc w konkretnej sprawie. Zatrudnieni prawnicy i
specjaliści innych dziedzin (opieka społeczna,
ubezpieczenia, urząd pracy i sprawy komornicze)
odpowiedzi na zadane pytania prześlą mailem.
Wszelkie porady udzielane są anonimowo, nie trzeba
ujawniać swojej tożsamości. Celem programu jest
ułatwienie dostępu do rzetelnej informacji i bezpłatna
pierwsza pomoc prawna dla każdego. Program jest
realizowany przez Śląską Fundację Obywatelską Lex
Civis, współfinansowany z funduszy Ministra Pracy i
Polityki Społecznej i obejmuje województwo śląskie i
opolskie. W woj. opolskim w realizacji projektu
„i.spoko” uczestniczy 20 placówek.

Naprawa sprzętu AGD
lodówek, pralek, zmywarek
tel. 034 356 42 31
696116102
662334581

Dożynki gminne - Żędowice 2009

Dożynki w Żędowicach to prawdziwa atrakcja. Mieszkańcy licznie uczestniczą w barwnym korowodzie. Przybywają w oryginalnych strojach ludowych. Jadą różnorodne
pojazdy wypełnione uśmiechniętymi i rozśpiewanymi rolnikami, ozdobione zielonymi gałęziami, kolorowymi wstążkami. Tegoroczne Dożynki rozpoczęły się sobotnimi
nieszporami dożynkowymi, po których zaprezentowali się nam laureaci Śląskiego Berania, a rolnicy z terenu naszej gminy wspólnie mogli się spotkać i uczcić swoje święto.
Kulminacja święta dożynkowego miała miejsce w niedzielę. Z posesji państwa Krystyny i Zygfryda Garbasów, starostów dożynek, proboszcz żędowickiej parafii ks. Piotr
Mykita wyprowadził koronę dożynkową na uroczystą mszę św. Największą atrakcją jest jednak pochód dożynkowy. Radosny, rozśpiewany i kolorowy pochód, udekorowane
pojazdy, wśród nich traktory, bryczki, przepięknie przebrane dzieci, to coś czego nie da się zapomnieć przez wiele dni. Wszyscy wspólnie przemaszerowali ulicami Żędowic
na plac dożynkowy. Tam mogliśmy podziwiać wspaniały humorystyczny program przygotowany przez nauczycieli i młodzież Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach,
przepiękne występy Dziecięcego Ludowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Żędowianie, wzruszający koncert skrzypcowy dziecięcego zespołu Suzuki, występ Orkiestry
Dętej Miasta i Gminy Zawadzkie oraz uczestniczyć w Śląskim Show Janusza Benesza. Pani Sołtys Róża Nocoń oprócz niepowtarzalnych występów artystycznych
przygotowała dla uczestników dożynek mnóstwo innych atrakcji. Było wesołe miasteczko, a na jarmarku swoje stoiska wystawili m.in.: producenci miodu i produktów
pszczelich; drobni wytwórcy i rzemieślnicy, no i niezawodne Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich ze swoimi smakołykami-żedowickim plackami ziemniaczanymi.
Niespodzianka był również pieczony prosiak ufundowany przez p. Karola Cebulę- redaktora Naczelnego Strzelca Opolskiego. Wieczorami do tańca przygrywał zespół Astra i
Somer. Dożynki gminne to wydarzenie, które odbywa się corocznie i na stałe wpisało się do naszego gminnego kalendarza imprez.
Pani Róża Nocoń, sołtys wsi Żędowice, pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
uświęcenia tej uroczystości. Pomoc tych osób okazała się być niezbędna w przygotowaniach tej
imprezy. Jednocześnie dziękuje wszystkim sponsorom i darczyńcom, których wsparcie finansowe i
rzeczowe pomogło w zorganizowaniu tegorocznych Dożynek Gminnych.
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski serdecznie dziękuje Pani Róży Nocoń
za zaangażowanie w organizację Dożynek Gminnych.
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Świetlica Wiejska w Kielczy
Czas spędzony w świetlicy wiejskiej w Kielczy nie
jest czasem zmarnowanym. Mogą przekonać się o
tym ci, którzy uczestniczą w organizowanych tam
zajęciach, a było ich wiele. W okresie
wakacyjnym odbyły się warsztaty taneczne
prowadzone przez Małgorzatę Rabicką,
Marylę Morzyk oraz ich podopieczną
Ewelinę. W zajęciach brało udział 15
miejscowych dziewczyn. Tańczono głównie
muzykę młodzieżową, a dziewczyny
odchodziły do domu z myślą o kontynuacji
lekcji tańca. Odbyły się również warsztaty
tenisa stołowego prowadzone przez Martę
Lityńską, trenera klasy mistrzowskiej oraz
pierwszego trenera w Klubie Tenisa
stołowego MOKSiR Zawadzkie. Uczestnicy
warsztatów rozegrali z podopiecznymi p.

Marty kilka serwów, udoskonalając poprzez to
swoje umiejętności. Zadowoleni chłopcy i
dziewczyny opuszczali świetlicę mając nadzieję na to

Dwadzieścia trzy osoby wzięły udział w turnieju
wędkarskim, który zorganizowany został pod koniec
sierpnia. Cały turniej rozpoczął się od zbierania przez
uczestników dżdżownic potrzebnych do złowienia
zwycięskiej sztuki, którą złowił Dariusz Kaniak,
Gratulujemy.

iż p. Marta ich jeszcze kiedyś odwiedzi i
poprowadzi z nimi trening.
Świetlica to nie tylko zajęcia z dziećmi i
młodzieżą. Mieszkańcy Kielczy mogli
uczestniczyć we wspólnym ognisku nad
stawem przy ulicy Leśnej. Dzieci miały za
zadanie przynieść własne patyki na kiełbaskę,
kto jednak o nim zapomniał oczywiście nie
został bez poczęstunku. W sumie rozdano 150
kiełbasek. Była to chwila w której kielczańska
społeczność mogła się spotkać i
porozmawiać. Nie obyło się bez przyśpiewek
w wykonaniu dziewczyn i chłopców z Kielczy.

Sprzątanie świata

Spotkanie przy okrągłym stole
14 września odbyły się w opolskiej „Grabówce”
spotkanie przy „okrągłym stole”, których tematem
było pokonywanie barier w życiu osób
niepełnosprawnych. Organizatorem Spotkania był
A.S.P.F. „Em-Ma” we współpracy z Powiatową
Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w
Opolu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
instytucji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych, m.in. PFRON, NFZ, szkół
specjalnych, a także kierownik OPS Zawadzkie p.
Maria Klimowicz. Honorowym gościem był poseł na
Sejm RP Marek Plura. Poseł Plura jest

Wrzesień jest miesiącem, w którym odbywa się
coroczna światowa akcja „Sprzątanie świata”. W
Gminie Zawadzkie w kampanii udział wzięli
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zawadzkiem, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w
Żędowicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalny w
Kielczy, Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem
oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem.
Tematem głównym tegorocznej kampanii było
sprzątanie lasów. Dzieci i młodzież, jak co roku,
zbierały odpady z terenów leśnych oraz
porządkowały swoje najbliższe otoczenie, i jak co
roku śmieci nie brakowało…

Góra Św. Anny
90 przedstawicieli SKKT-PTTK ze szkół gmin
Zawadzkie i Kolonowskie uczestniczyło w cyklicznym
Zlocie Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny 2009”.
Większość uczestników pokonała wyznaczoną trasę
rajdu pieszo, wędrując z Poręby do Muzeum Czynu
Powstańczego i dalej do rezerwatu geologicznego
„Góra Św. Anny”. Sześcioosobowa drużyna z

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem
przybyła na metę rajdu, pokonując trasę rowerami.
Ich droga wiodła z Zawadzkiego przez Barut,
Jemielnicę, Strzelce Op., Dolną, Porębę do Góry Św.
Anny. Droga powrotna prowadziła przez Wysoką,
Kadłubiec, Dolną, Strzelce Op., Jemielnicę,
Piotrówkę do Zawadzkiego.

Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds.
Osób Niepełnosprawnych i jako, że sam jest osobą
niepełnosprawną (choruje na zanik mięśni i porusza
się na wózku elektrycznym), bliskie mu są problemy
tychże osób. Pan poseł mówił o tym, że
przygotowywana jest rewolucyjna Ustawa o
przeciwdziałaniu dyskryminacji osób
niepełnosprawnych. Ustawa ma wprowadzać zmiany
w prawie wyborczym (wprowadzenie kart
wyborczych pisanych alfabetem Braille'a, wędrująca
urna wyborcza) narzucanie obowiązków
likwidowania barier architektonicznych, a ponadto
zapewnienie dostępu do informacji w mediach
publicznych oraz do tłumaczy języka migowego w
placówkach instytucji publicznych. Pan Plura
podkreślił niejednokrotnie, że największym
problemem nie jest pokonywanie barier
architektonicznych, ale barier mentalnych u ludzi
zdrowych, którzy często mają problemy w
zrozumieniu i pełnym tolerowaniu osób
niepełnosprawnych. Po przemówieniu pana posła
odbyła się konferencja, podczas której zaproszeni
goście mieli okazję zadać pytania oraz podyskutować
o problemach osób niepełnosprawnych.
Anna Klimowicz
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Kielcza

Zawadzkie ul. Lubliniecka
(obok Walcowni Rur)
tel. 077/461 65 17
tel. kom. 603 873 186
691 683 383
ZBUPH Rudolf Błyszcz

UBEZPIECZENIA (WARTA, HESTIA):
- komunikacyjne
- majątkowe
AUTORYZOWANY DEALER
- STIHL
- STIGA
- MTD
AGD, RTV
SKUTERY
PRASA
ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT
ARTYKUŁY OGRODNICZE
WYPOŻYCZALNIA ELEKTRONARZĘDZI
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Przyjacielska wizyta
Delegacja naszego miasta wraz z Orkiestrą
Dęta Miasta i Gminy Zawadzkie oraz
przedstawicielami Stowarzyszenia Kobiet
Żędowickich uczestniczyła w obchodach X
-lecia podpisania aktu partnerskiego
pomiędzy Zawadzkiem a niemieckim
miastem Wahrenbrück. Tradycyjnie nasza
orkiestra zrobiła na mieszkańcach

Wahrenbrück niezapomniane wrażenie, a
„frykasy” w postaci bigosu, śląskiego żurku i
placków ziemniaczanych przygotowane przez
żędowickie gospodynie, stanowiły raj dla
podniebienia naszych niemieckich przyjaciół.

Poradnik grzybiarza
Jeżeli zdecydowałeś się na wyprawę na grzyby,
musisz zapoznać się z podstawowymi zasadami zbierania
grzybów. Na początek kilka słów o tym co powinieneś mieć
ze sobą. Warto zaopatrzyć się w nieprzemakalną kurtkę,
ciepłe skarpety i wysokie gumowce. Taki strój ochroni cię
przed poranną rosą i zimnymi jesiennymi porankami oraz
niektórymi mieszkańcami lasu.
Gdy jesteś już dobrze ubrany, musisz zaopatrzyć się
w podstawowy ekwipunek, niezbędny wg mnie przy
zbieraniu grzybów. Do podstawowego wyposażenia
należy zaliczyć: atlas grzybów (najlepiej kieszonkowy),
kompas (zwłaszcza jeśli wybierasz się w nieznany las),
nóż (najlepiej składany) oraz kosz wiklinowy (absolutnie
żadnych siatek i reklamówek foliowych). Przydatna jest
również szmatka do oczyszczania grzybów z trawy, igieł
itp. oraz opcjonalnie aparat fotograficzny (nawet nie
przypuszczasz ile będziesz mieć okazji do zrobienia
pięknego zdjęcia).
10 przykazań grzybiarza
Jeżeli posiadasz już wszystkie niezbędne rzeczy
musisz zapoznać się z podstawowymi zasadami zbierania
grzybów. Tą część przeczytaj bardzo dokładnie i
najlepiej kilka razy!
1. Zbieraj grzyby tylko takie, do których masz 100%
pewność, że nie są trujące.
2. Jeżeli jakikolwiek grzyb budzi wątpliwości, sprawdź
w atlasie grzybów. Jeżeli jakakolwiek cecha nie zgadza
się, należy uznać, że znaleziony grzyb nie jest tym
właściwym.
3. W przypadku wątpliwości warto również polizać
świeżo ścięty grzyb, gorycz informuje, że grzyb jest
niejadalny.
4. Nigdy nie polegaj na jednym źródle danych,
zwłaszcza w przypadku nieznanych grzybów.
5. Nie należy zbierać grzybów zbyt młodych i
nierozwiniętych, ponieważ mogą jeszcze nie mieć
wszystkich cech niezbędnych do ich jednoznacznej
identyfikacji.
6. Nie należy zbierać grzybów zbyt starych, wodnistych

Żniwa się skończôły, zboże uprzôntniynto
Tera czas na żniwniok, łod rolnikôw świynto
Rolnik to człek twardy, som wszysko buduje,
Pożyczek nie biere, dziyń i noc haruje.
Świynto wiync rolnikôm, wielkie się należy
Ukłon łod ciut starszych i całyj młodzieży.
Sôm tu dzisiej z nami, władze bardzo liczne,
Na kôniec im jeszcze zaśpiywômy ślicznie.
Je tu i pan burmistrz, gospodorz dożynek
Niech się tyż przychyli do prośby dziewczynek.
Sukcesy sportowe czynsto odnoszymy,
Choć w trudnych warunkach codziennie ćwiczymy.
O piynkniutkôm sale grzecznie wiync prosimy,
A i basynikiym tyż nie pogardzymy.
Bezpieczyństwo wszyskich na sercu nôm leży,
Przez cało wieś chodnik pociągnąć należy.
Żeby łod sômsiada nigdy nie śmierdziało,
Kanalizacyjo we wsi by się chciało.
Co sobota kôłkym na torg dojyżdżômy,
A prawdziwyj ścieżki dlo kôłek nie mômy.
Kochany burmistrzu i wy prominynci,
Jak nôm to spełnicie, to bydziecie świynci.
Żniwa się skończôły, zboże uprzôntniynto
Tera czas na żniwniok, łod rolnikôw świynto
Rolnik to człek twardy, som wszysko buduje,
Pożyczek nie biere, dziyń i noc haruje.
Świynto wiync rolnikôm, wielkie się należy
Ukłon łod ciut starszych i całyj młodzieży.
Sôm tu dzisiej z nami, władze bardzo liczne,
Na kôniec im jeszcze zaśpiywômy ślicznie.
Jest tu i pan burmistrz, gospodorz dożynek
Niech się tyż przychyli do prośby dziewczynek.
Sukcesy sportowe czynsto odnoszymy,
Choć w trudnych warunkach codziennie ćwiczymy.
O piynkniutkôm sale grzecznie wiync prosimy,
A i basynikiym tyż nie pogardzymy,
Bezpieczyństwo wszyskich na sercu nôm leży,
Przez cało wieś chodnik pociągnąć należy.
Żeby łod sômsiada nigdy nie śmierdziało,
Kanalizacyjo we wsi by się chciało.
Co sobota kôłkym na torg dojyżdżômy,
A prawdziwyj ścieżki dlo kôłek nie mômy.
Kochany burmistrzu i wy prominynci,
Jak nôm to spełnicie, to bydziecie świynci.

Mama, tata i ja

i robaczywych.
7. Należy delikatnie wykręcić grzyb, a następnie
przykryć pozostałą grzybnię ziemią, w ten sposób nie
dopuścimy do jej wyschnięcia. Przy takim postępowaniu
istnieje duża szansa, że niedługo pojawi się w tym miejscu
nowy owocnik.
8. Nie wolno ścinać grzybów i pozostawiać resztki
trzonka w ziemi (gnijąca resztka zniszczy grzybnię). Jeżeli
nie jesteś w stanie wykręcić grzyba, możesz go uciąć, ale
resztkę trzonka usuń z ziemi.
9. Po wstępnym oczyszczeniu umieszczać grzyby w
koszu trzonkami do góry.
10. Gdy znajdziesz pojedynczego owocnika, warto
rozejrzeć się dookoła (nie wszystko widać na pierwszy rzut
oka).
Jakich grzybów się spodziewać
Mikoryza to niepasożytnicze lub słabo pasożytnicze
współżycie grzybów z określonymi gatunkami drzew i
roślin. W większości przypadków można spodziewać się,
że w pobliżu określonych gatunków drzew czy krzewów
znajdziesz gatunek grzyba, który z nimi współżyje.
Warto zapamiętać podstawowe przykłady mikoryzy:
podgrzybek, maślak - różne gatunki sosen, świerki
borowiki - sosna, dąb, buk, świerk
koźlarz babka - brzoza
koźlarz czerwony - topole.
Oczywiście nie tylko drzewa mają wpływ na
występowanie danego gatunku grzybów. Dużą rolę
odgrywa również gleba np. maślaki i gąski należy szukać
na piaszczystych podłożach, z kolei borowik ceglastopory
preferuje kwaśną glebę, a podgrzybki gleby piaszczyste i
podmokłe.
Interesujecie się grzybami, uważacie, że są
cudem natury, są waszą pasją? Dla doświadczonych i
mniej doświadczonych grzybiarzy ogłaszamy
konkurs fotograficzny „Zawadczańskie
grzybobranie”. Na zdjęcia czekamy do 25 października
br. Atrakcyjne nagrody czekają!!! Najciekawsze prace
umieścimy na stronie internetowej.

Wyłapywanie psów
14 października w granicach administracyjnych gminy Zawadzkie zostanie przeprowadzona akcja
wyłapywania bezdomnych zwierząt. Wyłapywania bezdomnych zwierząt dokonywać będzie Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „ZAMEX” Dorota Kufel z siedzibą przy ul. Ks. F. Wyciślika 3 w Miasteczku Śląskim.Wyłapane
zwierzęta umieszczone zostaną w Schronisku dla bezdomnych psów przy ul. 1 Maja w Miedarach, gmina
Zbrosławice.
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Z dedykacją dla władz...
Żniwną Piosenkę Dzieci z Żędowic zaprezentowały na
Dożynkach Gminnych. Zadedykowana została władzom
samorządowych naszej gminy. Oto one :

Dwie żędowickie organizacje pozarządowe
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach oraz
Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich zorganizowały festyn
rodzinny. W trakcie festynu milusińscy wraz z rodzicami
chętnie brali udział w wielu grach i zabawach. Można było
wziąć udział w konkursie na największą piramidę ułożoną z
ziemniaków, dzieci i młodzież pochwaliły się swoimi
zdolnościami w konkursie “Mam talent”, Uczestnicy festynu
sprawdzili również swoje umiejętności w sztuce chodzenia
na szczudłach. Kolejna atrakcją dla najmłodszych było
“Jesienne studio makijażu” - największym powodzeniem
cieszył się makijaż imitujący zwierzątka, kwiatki oraz
serduszka. do studia ustawiały się kolejki, uczennice
wykonujące makijaż miały pełne ręce pracy. Na
spragnionych i głodnych czekał punkt przygotowany przez
kobiety żędowickie, z kawą ciastem i naszym tradycyjnym
produktem produktem żędowickich - plackami
ziemniaczanymi

Podsumowanie turystycznego roku w PTTK
W dniach 11-13.09.2009 r. odbyła się tradycyjna wyprawa szkoleniowa działaczy i sympatyków
Oddziału Zakładowego PTTK w Zawadzkiem. Tym razem była to wyprawa w Beskid Śląski. W pierwszym
dniu, poprzez Szyndzielnię i Klimczok zawędrowali do Szczyrku, gdzie znajdowała się baza wypadowa na
szlaki górskie. Drugi dzień upłynął na zdobywaniu najwyższych wzniesień Beskidu Śląskiego. Jedna
grupa udała się na Skrzyczne z Przełęczy Salmopolskiej, druga wędrowała na Skrzyczne z Wisły Czarne
poprzez Baranią Górę. Część uczestników wycieczki udała się do Wisły odwiedzając Muzeum
Beskidzkie, Muzeum Adama Małysza oraz nową skocznię jego imienia w Wiśle Malince. Tego dnia odbyło
się także spotkanie szkoleniowe, na którym prezes, A. Feliks,
przedstawił sprawozdanie z
dotychczasowej działalności Zarządu Oddziału, skarbnik H. Gwóźdź zdał sprawozdanie z działalności
finansowej Oddziału, a wiceprezes S. Niewęgłowski zaprezentował dotychczasową działalność sekcji
kolarskiej, której jest przewodniczącym. W trakcie dyskusji, która była kolejnym punktem programu,
przyjęto do opracowania propozycje imprez na rok 2010.

Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji
(pozw. Wojewody Śl. Nr ŚR/I/66200/68/1/08)

WOJTALA TRUCKS sp.j
Stacja demontażu pojazdów
42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444
kom. 605.272 666, 603.363 638
info@demontaz.com
(niepsprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)
Opole

Dobrodzień

Pawonków

Lubliniec

Częstochowa

Skrzydłowice

Głosujmy
Od 1 do 31 października br. w powiecie strzeleckim przeprowadzony
zostanie konkurs pn.
„Najlepszy dzielnicowy powiatu strzeleckiego”.
Po raz pierwszy to mieszkańcy wybierać będą najlepszego
dzielnicowego powiatu strzeleckiego. Oto nasi dzielnicowy:

Karta do głosowania
“Najlepszy dzielnicowy powiatu 2009”
starszy sierżant Marek Łotocki
młodszy aspirant Grzegorz Nemś
aspirant Tomasz Goc

Prosimy o oddanie głosu (postawienie znaku X)
na jednego dzielnicowego. Wśród głosujących
metodą tradycyjną zostanie rozlosowany
upominek ufundowany przez Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich oraz tygodnik
”Strzelec Opolski”.
……………………..……………………………………......
……………………….......................................................
imię i nazwisko, dane teleadresowe: nr telefonu lub adres

Tomasz Goc

Grzegorz Nemś

Mariusz Łotocki

Oddajmy na nich swój głos.
Urna oraz karty do głosowania znajdują się w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

Urna znajduje się w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora na potrzeby konkursu "Najlepszy dzielnicowy
powiatu strzeleckiego”
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Krzyżówka

Kącik kucharski
Łatwa zapiekanka
Składniki: 5-6 tostów pokrojonych w kostkę, 15 dag
kiełbasy pokrojonej w kostkę, 20-25 dag żółtego sera
startego na dużych oczkach, 1 średni pomidor obrany
z łupiny i pokrojony w kostkę, 10 dag podsmażonych
lub ugotowanych pieczarek lub innych grzybów, 1
łyżka posiekanej bazylii, 1 mała cebula drobno
posiekana, opcjonalnie 1 pokrojona papryka

październik/apteka

1. Malujesz na nim farbami, kredkami, rysujesz,
piszesz
2. Sztywny i gruby papier
3. Specjalny mebel w pracowni artysty malarza
4. … barw, lub specjalna do mieszania farb
5. „Sklep”, w którym kupuje się dzieła sztuki
6. Narzędzie do malowania
7. Jeden z kolorów natury
Naszych najmłodszych czytelników prosimy o
przesyłanie rozwiązanej krzyżówki do redakcji
Krajobrazów Zawadzkiego, Urząd Miejski w
Zawadzkiem, pokój nr 304, do dnia 20 października
br. Nagrody czekają!

Rady babuni
Aby wzmocnić kruche i łamliwe paznokcie,
codziennie wieczorem nacieraj je sokiem
wyciśniętym z cebuli. Zanim pomalujesz paznokcie
natrzyj je skórką z cytryny i poczekaj aż wyschną.
Wtedy lakier na nich się dłużej utrzyma.
........................................
Krostki uda Ci się wyleczyć przecierając skórę
sokiem wyciśniętym z czosnku. Możesz także
przyłożyć na wyprysk cienki plasterek czosnku.
UWAGA! Czosnek może uczulać.
........................................

29
30
31

Zapraszamy po nagrody
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki dla
milusińskich brzmi „Drzewa”. Nagrodę wylosowała
Gabriela Werner zamieszkała w Zawadzkiem.
Zapraszamy po odbiór nagrody do Redakcji
Krajobrazów Zawadzkiego, w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem, pokój nr 304. Gratulujemy.

Rebus

Iluzja optyczna

Sok z ciemnych winogron zawiera substancję, która
obniża poziom cholesterolu i zapobiega odkładaniu
się tłuszczu w ściankach naczyń krwionośnych.
........................................
Zapach farby po malowaniu mieszkania można
usunąć, oprócz naturalnego wietrzenia
pomieszczeń, stawiając w tym pomieszczeniu
szeroką miednicę z silnie posoloną wodą. Opary
farby będą wiązały się z solanką i przykry zapach
zostanie unicestwiony.
........................................
Czyszczenie sztućców, które zaszły brzydkim
osadem jest stosunkowo prostym zajęciem. Należy
przez kilka minut gotować je w wodzie po
ziemniakach, a następnie dokładnie czyścić miękką
ściereczką.
........................................
Jedwab, wełnę i inne materiały pobrudzone tuszem z
długopisu czyścimy suchym kwaskiem cytrynowym.
Plamy z długopisu posypujemy kwaskiem i
pozostawiamy na 15-20 minut. Po tym zabiegu
tkaninę należy wielokrotnie spłukać.
........................................
Jeżeli w naczyniach utworzył się osad po kawie lub po
herbacie i nie możemy domyć dzbanka, kubka,
szklanki, termosu lub innego kuchennego
wyposażenia, należy wypełnić go w połowie kostkami
lodu i potrząsać. Lód będzie ścierał plamy nie rysując
ścianek dzbanka, kubka lub innego naczynia.

gdzie góra, gdzie dół

Pogotowie kominiarskie
W związku ze zbliżającym się okresem
grzewczym, mając na uwadze zdrowie
oraz życie,przypominamy o obowiązku
zaproszenia kominiarza. Pogotowie
Kominiarskie z myślą o zredukowaniu
liczby wypadków oraz minimalizacji zagrożeń
związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem
piecyków gazowych oraz systemów wentylacji
stworzyło program „Bezpieczny Powiat”. W ramach
tego programu został uruchomiony specjalny
ogólnopolski numer kontaktowy 0 801 600 600, pod
którym każdy dzwoniący może szybko uzyskać
niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa
oraz zagadnień z zakresu kominiarstwa. Dodatkowo
uzyskać można kontakt do najbliższego mistrza
kominiarskiego.
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Sposób przygotowania: Wszystkie wymieszać razem
w żaroodpornym naczyniu. Wstawić do piekarnika i
zapiekać aż ser się rozpuści. Podawać ciepłe, można
polać dowolnym sosem.

Zapiekanka z makaronem
Składniki: 25 dag makaronu kokardki, 15 dag szynki
gotowanej, 25 dag pomidorów bez skórki, 10 dag
sera gouda, 4 jajka, 15 dag kwaśnej śmietany, 50 dag
przetartych pomidorów, 2 szklanki mleka, 2 cebule,
pęczek szczypiorku, 2 łyżki oleju, szczypta soli i
pieprzu
Sposób przygotowania: Makaron wrzucić do
osolonego wrzątku i gotować na pół miękko.
Odsączyć go po ugotowaniu. Obrane cebule i szynkę
pokroić w kostkę. Pomidory bez skórki pokroić na
cząstki. Cebulkę zeszklić na oleju, dodać szynkę i
pomidory dusić chwilę razem. W nasmarowanym
tłuszczem naczyniu żaroodpornym ułożyć połowę
makaronu oraz 1/3 posiekanego szczypiorku. Na to
wyłożyć masę cebulowo- szynkową. Przykryć całość
resztą makaronu i 1/3 szczypiorku. Kwaśną śmietanę
roztrzepać z jajkami. Do masy jajecznej zetrzeć żółty
ser, doprawić solą i pieprzem i polać zapiekankę. Piec
w piekarniku nagrzanym do 175 stopni ok. godz.
Przetarte pomidory zagotować z mlekiem, dodać
resztę posiekanego szczypiorku i jednego pomidora
pokrojonego na cząstki. Gotową zapiekankę polać
sosem.

Lekarz radzi pacjentce:
- Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu na
świeżym powietrzu i bardzo proszę ubierać się
ciepło.
Po powrocie do domu pacjentka relacjonuje mężowi:
-Lekarz polecił mi pojechać na tydzień na Bermudy,
później w Alpy na narty... Ach! I upierał się jeszcze,
żebyś mi kupił futro.
........................................
- Twój mąż pamięta datę waszego ślubu?
- Na szczęście nie.
- Na szczęście?!
- Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku i
zawsze dostanę coś fajnego!
........................................
Komisja poborowa. Chłopak z trudem odczytuje z
tablicy największą literę. Lekarz decyduje:
- Zdolny do walki z czołgami.
........................................
Podczas zbiórki kompanii kapral mówi do żołnierzy:
- Ci, co znają się na muzyce - wystąp!
Z szeregu występuje czterech.
- Pójdziecie do kapitana. Trzeba mu wnieść pianino
na ósme piętro.
........................................
W armii rosyjskiej postanowiono wprowadzić zmiany:
- Teraz będziecie - mówi dowódca - zmieniać
codziennie koszule. Tak jak w armii amerykańskiej.
- No to trzeba będzie ustalać kto z kim...
........................................
Pamiętajcie żołnierze, bitwa pod Lenino, była
największą bitwą w dziejach oręża polskiego.
- Obywatelu majorze, ale fama głosi, że pod Monte
Casino była większa bitwa.
- Fama? Fama, wystąp!
........................................
Zajęcia teoretyczne w jednostce wojskowej.
Prowadzący sierżant wyrywa do odpowiedzi
szeregowego Nowaka:
- Nowak, wyobraźcie sobie sytuację. Pełnicie służbę
wartowniczą. Jest trzecia w nocy. Nagle widzicie, że
w waszym kierunku pełznie jakiś człowiek. Co
robicie?
- Odprowadzam majora Bugałę do jego kwatery,
panie sierżancie.

Sport w Krajobrazach
Piłka nożna
Wyrównany poziom

W derbach lepszy ASPR

Występująca w Kl.A drużyna Stali Zawadzkie
rozegrała już 5 meczy (1 przełożony) zdobywając 10
punktów. Po dobrym starcie i kolejnych 3
zwycięstwach nastąpiły słabsze mecze. Po
zwycięstwach z LZS Ligotą Oleską 5:3, Polonią
Wołczyn 5:1 i LZS Kuniów 4:3 nastąpiły pierwsze
straty. Dość szczęśliwie zremisowali u siebie z LZS
Rudniki przegrywając do 85 min 0:1. Nie popisali się
w Chocianowicach. Do przerwy podopieczni Roberta
Gwoździa prowadzili 3:1 i mimo przewagi w polu oraz
gry od 60 min przeciwko 10-tce gospodarzy przegrali
spotkanie 3:5. Sytuacja w tabeli nie jest zła, jednak
takie wpadki jak w Chocianowicach nie mogą się już
zdarzyć. We wrześniowych meczach bramki dla
drużyny zdobywali:
Nowak 3, Brzęczek,
Dombrowski, Foks i Meinhardt po 1.
Aktualna tabela przedstawia się nastepująco:
Tabela po 6 kolejkach
1. LZS Brynica
2. Stal Osowiec
3. LZS Rudniki
4. LZS Kuniów
5. LZS Ligota Oleska
6 Stal Zawadzkie
7. Unia Murów
8. LZS Chocianowice
9. Polonia Wołczyn
10. LZS Szczedrzyk
11. Budowlani Pokój
12. Polonia Domaszowice
13. Hetman Byczyna
14. Żubry Smarchowice

6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6

16
14
13
12
10
10
9
9
6
5
4
4
1
1

16:7
18:7
22:8
20:11
18:11
16:12
6:3
16:15
11:16
6:14
10:21
12:17
7:16
4:14

Skat
Powinni się utrzymać
Ostatnia informacja o drużynie skata
występującej w II lidze nie była ciekawa. Drużyna
zajmowała przedostatnie miejsce i była zagrożona
spadkiem do III ligi. W międzyczasie zostały
rozegrane 2 kolejki ligowe i nastąpiła zdecydowana
poprawa, jednak w ostatniej kolejce, która zostanie
rozegrana w Chorzowie muszą zdobyć przynajmniej
8-9 pkt co powinno zaprocentować utrzymanie II
ligowych szlifów.
Tabela po 5 kolejce przedstawia się następująco:
1. SK Strzybnica
2. Jubilat Jastrzębie II
3. LZS Ligota Dolna
4. WOKiR Połomia
5. Nitron Krupski Młyn
6. Wisus Żory
7. Dąb Gaszowice
8. DK Rymer Niedobczyce
9. DK Rybnik Chwałowice
10. Tranzyt Małapanew Ozimek
11. S.C. Strażak Głożyny
12. Forteca Świerklany
13. SK Barbara Chorzów II
14. MOKSiR Zawadzkie
15. LKS Górki Śl.
16. WOK Skrzyszów
17. Iskra Rybnik
18. DOKiS Dobrodzień
19. TKKF Racibórz
20. WOK Gołkowice

60
58
57
56
56
55
55
55
54
53
53
52
51
50
49
49
47
45
43
42

58349
55902
57035
56150
53619
58580
57254
53587
56260
54695
53406
57493
57455
55400
50799
50799
51668
50870
50565
51013

Po pierwszej kolejce spotkań drużyny Gwardii
Opole oraz ASPR Zawadzkie miały zerowe konto
punktowe. ASPR w Radomiu, grając bez
rozgrywających Grzegorz Giebla oraz Artura
Pietruchy nie nawiązała równorzędnej walki i
wszyscy zawodnicy zgodnie oświadczyli, że cała
drużyna zagrała poniżej oczekiwań. Gwardia
natomiast frajersko straciła punkty w końcówce
meczu z Końskimi. W swoich wypowiedziach
zawodnicy obiecali, że będą gryźć parkiet
by uzyskać pozytywny wynik dla swojej
drużyny. Rzeczywiście przy komplecie
publiczności spotkanie było bardzo zacięte.
Po bramkach Grzegorza Giebla oraz
Wojciecha Knopa ASPR objęła
prowadzenie 2:0. W 11 min wynik 5:2 dla
naszej drużyny. W 7 i 14 min Daniel
Skowroński nie wykorzystuje 2 rzutów
karnych. Od tego momentu za sprawą
Andrzeja Matyszoka i Krzysztofa Bujaka
Gwardia wychodzi na prowadzenie 6:5.
Przyjezdni w 24 min prowadzili 8:6.
Końcówka należała jednak do gospodarzy,
którzy na przerwę schodzili z dwubramkową
przewagą. Początek II połowy to bardzo
nerwowa walka, zawodnicy obydwu drużyn
walczyli bardzo ambitnie, popełniając przy
tym jednak dużo prostych błędów. Trochę
skuteczniejsza była Gwardia i w 44 min na
tablicy wynik remisowy 15:15. W tym
momencie nieźle broniącego Tomasza Wasilewicza
zastępuje Łukasz Romatowski, który uspokaja
nerwowe poczynania kolegów broniąc kilka strzałów.
W następnych 6 minutach gospodarze strzelają 5
bramek nie tracąc ani jednej. Ostatnie 10 min to
wymiana ciosów, jednak uzyskanej przewagi
gospodarze nie pozwolili sobie odebrać. W sumie nie
było to porywające spotkanie. Drużyna ASPR za
bardzo chciała rywala od początku wypunktować, a
jak się bardzo chce to nie zawsze wychodzi.
Podopieczni Genadija Kamielina muszą jednak
wyrugować ze swojej gry nerwowość i nie mogą sobie
pozwolić na tyle błędów. Najskuteczniejszym
zawodnikiem ASPR był były zawodnik Gwardii

Gwardia Opole 23:19.
Tabela po 2 kolejkach przedstawia się następująco:
1. Stal Mielec
2. Miedź Legnica
3. ChKS Łódź
4. MTS Chrzanów
5. AZS Radom
6. ASPR Zawadzkie
7. KS Końskie
8. BKS Bochnia
9. Wisła Sandomierz
10. Gwardia Opole
11. AZS Biała Podlaska
13. Olimpia Piekary

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
3
2
2
2
2
1
0
0
0

82:44
70:52
60:50
55:50
53:52
46:48
49:52
53:71
53:71
44:51
56:71
50:50

Tenis stołowy
Wystartowała II liga
Ze zmiennym szczęściem grają w
zmodernizowanej 16 drużynowej II lidze tenisa
stołowego kobiet zawodniczki KTS MOKSiR
Zawadzkie. W inauguracyjnym spotkaniu pokonały
Spartakusa Gliwice 9:1, następnie remis ze
Skarbkiem Tarnowskie Góry 5:5 i przegrana z
Cukrownikiem Chybie 4:6. W drużynie występują:
Kamila Borkowska, Anna Świtała, Julia Drzozga,
Anna Gosztyła i nowy nabytek Daria Hajka. Tabela po
3 kolejkach przedstawia się następująco:
1. AZS PWSZ Nysa
3 6 26:4
2. RKS Cukrownik Chybie
3 6 23:7
3. MKS Cieszko Cieszyn
3 5 21:9
4. LZS Victoria Chróścice
3 4 20:10
5. AZS Politechnika Gliwice
3 4 19:11
6. JKTS II Jastrzębie Zdrój
3 4 17:13
7. LKS 45 Bujaków Mikołów
3 4 17:13
8. KTS Lędziny
3 4 16:14
9. KTS MOKSiR Zawadzkie
3 3 18:12
10. ULKTS Pszczyna
3 2 16:14

Juniorzy młodsi najlepsi
Został rozegrany II turniej piłki ręcznej juniorów
młodszych pod nazwą „Sławomir Szmal zaprasza”.
Na starcie w halach Kolonowskiego, Pawonkowa
oraz Zawadzkiego stanęło 12 drużyn. Udział wzięli:
Agrikola Warszawa, Chrobry Głogów, KSSPR
Końskie, Vive Kielce, CHKS Łódź, Wisła Płock,
Siódemka Chełmek, Kusy Kraków, Viret Zawiercie,
Gwardia Opole, Reprezentacja Opolszczyzny oraz
gospodarze ASPR Zawadzkie. Gospodarze nie byli
zbyt gościnni, w eliminacja ograli Vive Kielce 21:12,
Kusego Kraków 17:12 i Gwardie Opole 16:8. W
rundzie finałowej pokonali Chrobrego Głogów 16:14 i
w decydującym meczu Agrykolę Warszawa 14:12.
Końcowa najlepsza trójka turnieju przedstawiała się
następująco: 1. ASPR Zawadzkie, 2. Agrykola
Warszawa, 3. Chrobry Głogów. Pamiątkową
koszulkę reprezentanta Polski Sławomira Szmala z
rąk ojca Sławka Kazimierza odebrał podopieczny
Leszka Kaczmarczyka i Łukasza Morzyka Paweł

Wojciech Knop, który strzelił 5 bramek. Pozostałe
bramki zdobyli: Dominik Droździk 4, Przemysław
Zadura, Grzegorz Giebel i Paweł Swat po 3, Artur
Pietrucha 2 oraz Andrzej Kryński, Daniel Skowroński i
Janusz Bykowski po 1. Spotkanie prowadzili
krakowscy sędziowie i nie popełnili większych
pomyłek. Minimalnie więcej minut karnych otrzymali
zawodnicy ASPR - 16, przy 14 minutach Gwardii.
Wyniki pierwszych 2 kolejek drużyny ASPR
Zawadzkie: AZS Radom - ASPR 29:23, ASP - R

Suhs. Puchar „Strzelca Opolskiego” za
najskuteczniejszego zawodnika odebrał zawodnik
ChKS Łódź Bartłomiej Helman, natomiast
najlepszym zawodnikiem turnieju uznano zawodnika
Agrykoli Warszawa Kamila Praska.

11. UKS Dalachów
3 2 13:17
12. LKS Lesznianka Leszno Górne 3 2 8:22
13. MKS Skarbek Tarnowskie Góry 3 1 8:22
14. MKS Siemianowice Śl.
3 1 8:22
15. UKS Halembianka
3 0 6:24
16. SKS Spartakus Gliwice
2 0 6:24
W inauguracyjnym spotkaniu o mistrzostwo III ligi
mężczyzn drużyna KTS MOKSiR Zawadzkie
zremisowała w Byczynie z tamtejszym GUKS-em
7:7. Punkty dla drużyny zdobyli: Michał Dropała i
Marcin Kaczmarzyk po 2,5 oraz Bartłomiej Koj 2.

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
17.10.2009 r. godz. 18.00
I liga ASPR Zawadzkie - MTS Chrzanów
07.11.2009 r. godz. 18.00
I liga ASPR Zawadzkie - Olimpia Piekary Śl.
Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
03.10.2009 r. godz. 11.00
tramp. Stal Zawadzkie - LZS Piotrówka
03.10.2009 r. godz. 15.00
Kl. A Stal Zawadzkie - Budowlani Pokój
04.10.2009 r. godz. 15.00
Kl.C Stal II Zawadzkie - LKS Spórok
11.10.2009 r. godz. 11.00
II liga juniorów Stal Zawadzkie - LZS Szczedrzyk
17.10.2009 r. godz. 15.00
Kl. A Stal Zawadzkie - LZS Szczedrzyk
18.10.2009 r. godz. 11.00
II liga juniorów Stal Zawadzkie - Victoria Chróścice
24.10.2009 r. godz. 15.00
Kl. A Stal Zawadzkie - Żubry Smarchowice
08.11.2009 r. godz. 11.00
II liga juniorów Stal Zawadzkie - Hetman Byczyna
Tenis stołowy
02.10.2009 r. godz. 18.00 - III liga mężczyzn KTS MOKSiR
Zawadzkie - KTS Kłodnica K-K
09.10.2009 r. godz. 18.00 - III liga mężczyzn KTS MOKSiR
Zawadzkie - LZS Kujakowice
16.10.2009 r. godz. 18.00 - II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie LKS Lesznianka Leszna Górna
23.10.2009 r. godz. 18.00 - II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie MKS Cieszko Cieszyn
30.10.2009 r. godz. 18.00 -III liga mężczyzn KTS MOKSiR
Zawadzkie - AZS PWSZ Nysa
06.11.2009 r. godz. 18.00 - II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie MKS Siemianowice Śl.
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3
Każdy czwartek godz. 16.30 Mistrzostwa Sekcji MOKSiR
Zawadzkie
Franciszek Świtała
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NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !!!
GMINA ZAWADZKIE NASZYM WSPÓLNYM DOBREM
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