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WRZESIEŃ 2011
Dziękowaliśmy za plony

Słoneczna pogoda i duża frekwencja gości towarzyszyła hucznym dwudniowym uroczystościom dożynkowym.
Dożynki Gminne w Żędowicach to prawdziwa atrakcja.

GAUDE MATER POLONIA
Zapraszamy na koncerty

Witamy pierwszoklasistów

Festiwal Gaude Mater Polonia Wincenty z
Kielczy in memoriam ma już swe stałe,
ugruntowane miejsce w opolskim
kalendarzu kulturalnym. W tym roku
odbywa się po raz VIII.
Zapraszamy na dwa koncerty, które
odbędą się na terenie naszej gminy:
- 18 września 2011 r. o godz. 16.00
w Kościele pw. Św. Bartłomieja
w Kielczy
- 25 września 2011 r. o godz.17.30
w Kościele pw. Najśw. Serca
Pana Jezusa w Zawadzkiem.

Klasa 1 - Zespół Szkolno Gimnazjalny w Żędowicach

Cena: 1 zł

Sesja Rady Miejskiej
W dniu 29 sierpnia 2011 r., po przerwie wakacyjnej
odbyła się X Sesja Rady Miejskiej. Na Sesji zostały
podjęte następujące uchwały:
1/ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. – na
podstawie decyzji Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na
dofinansowanie zadania - dostosowanie części
żłobkowej Publicznego Przedszkola nr 3 z oddziałem
żłobkowym w Zawadzkiem do zwiększenia oferty
oddziału żłobkowego, realizowanego w ramach
resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch” - kwota 4 250,00 zł.
Otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów w ramach rządowego
programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” –
kwota 8.923,00 zł. Dokonano także korekty wielkości
dofinansowania z budżetu państwa w ramach
Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy
Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
zadania – remont drogi gminnej ul. Chopina
w Zawadzkiem – zmniejszenie o kwotę 30.677,00 zł.
W planie budżetowym na 2011 r. zabezpieczono
kwotę w wysokości 160.000,00 zł na zakończenie
inwestycji – rozbudowa szkoły o przedszkole przy
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kielczy.
Zwiększono jednak środki w tym dziale o kwotę
260.000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych
podyktowane jest odstąpieniem gminy od umowy
z wykonawcą z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. Firma bez uzasadnienia zaprzestała
kontynuowania robót. W związku z tym gmina
28.04.2011 r. odstąpiła od umowy. Aby kontynuować
budowę zlecono opracowanie inwentaryzacji stanu
istniejącego budynku oraz
sporządzono
dokumentację na dokończenie budowy.

2/ w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych – zgodnie
z przepisami prawa prowadzenie żłobka lub klubu
dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi burmistrz
i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej. Wpis do rejestru podlega opłacie, której
wysokość ustala rada gminy w drodze uchwały.
Wysokość ustalonej opłaty jest dowolna, ale nie
może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia
za pracę, tj. 1386 zł. Opłata za wpis jest opłatą
jednorazową i zgodnie z podjętą uchwałą wynosi
350,00 zł.
3/ w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego
wynagrodzenia dla dziennego opiekuna oraz
ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie
dziecka u dziennego opiekuna – dziennym
opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez
gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do
której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny
opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia i sprawuje opiekę nad
maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy
w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło
pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub
wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad
trojgiem dzieci. Dziennym opiekunem może być
osoba, która daje rękojmię należytego sprawowania
opieki nad dziećmi, nie jest i nie była pozbawiona
władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została jej zwieszona ani ograniczona, wypełnia
obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki
obowiązek został nałożony na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego

przez sąd, nie była skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne, posiada warunki lokalowe
zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem,
odbyła 160-godzinne szkolenie albo 40-godzinne
szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania
dziecku pierwszej pomocy.
W celu weryfikacji
s p e ł n i a n i a w w. w a r u n k ó w, m o ż e b y ć
przeprowadzony przez kierownika ośrodka pomocy
społecznej wywiad środowiskowy. Wywiad
środowiskowy jest przeprowadzany na zlecenie
Burmistrza Zawadzkiego. W podjętej uchwale Rady
Miejskiej ustalono maksymalne wynagrodzenie dla
dziennego opiekuna zatrudnionego przez Burmistrza
Zawadzkiego w wysokości 3,50 zł za każdą godzinę
faktycznie sprawowanej opieki nad jednym
dzieckiem, za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
w wysokości 3,50 zł za każdą godzinę oraz wysokość
maksymalnej dziennej opłaty za wyżywienie dziecka
objętego opieką dziennego opiekuna, która wynosi
5 zł.
4/ w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin
Śląska Opolskiego – zmiana dotyczy załącznika do
statutu, tj. wykazu członków Związku – gmina
Baborów złożyła deklarację wystąpienia ze Związku,
natomiast Gmina Lewin Brzeski przystępuje do
Związku. Zgodnie z przepisami prawa zmiana statutu
związku międzygminnego następuje między innymi
poprzez przyjęcie zmiany statutu przez gminy
członkowskie.
Następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się
w 19 września 2011 r., a zasadniczym tematem
będzie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za I półrocze tego roku.

Burmistrz wręczył nominacje
W Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Burmistrz
Zawadzkiego, w obecności Przewodniczącego Rady
Miejskiej Andrzeja Pietrusiaka, wręczył nominacje
nowo powołanym dyrektorom placówek
oświatowych. Burmistrz powierzył stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem Małgorzacie Rabickiej do 31.08.2016
roku. Pani Renata Grzybek została dyrektorem
Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałem
Żłobkowym w Zawadzkiem także na pięć lat
szkolnych. Przed współczesną szkołą stoją nowe

Podziękowania dla p. Marii Andrzejewskiej

trudne zadania związane z reformą systemu
edukacji, ale też przede wszystkim, z edukacją dla
przyszłości. Życzę Państwu sprostania tym
wyzwaniom oraz radości i satysfakcji z pracy na
stanowisku dyrektora szkoły i przedszkola
–
powiedział podczas uroczystości Burmistrz
Zawadzkiego. - Dziękuję dyrektorom kończącym
kadencję za odpowiedzialność i zaangażowanie,
twórczy wkład w nauczanie i wychowanie kolejnych
pokoleń dzieci i młodzieży. – dodał. W trakcie
spotkania pożegnano dyrektorów kończących

Podziękowania dla. Danuty Kozłowskiej

kadencję i odchodzących na emeryturę. Pani
Maria Andrzejewska w szkolnictwie nieprzerwanie
pracuje od 32 lat. Swoją karierę zawodową
rozpoczęła jako nauczyciel matematyki, później
pełniła funkcję wicedyrektora. Na stanowisku
dyrektorskim pracowała przez 15 lat. W nowym roku
szkolnym pani Maria poprowadzi zajęcia matematyki.
Pani Danuta Kozłowska odeszła na zasłużoną
emeryturę. Przepracowała w zawadczańskim
przedszkolu 30 lat, a na stanowisku dyrektora 16 lat.

p. Renata Grzybek
przyjmuje nominację z rąk Burmistrza Akt nominacji przyjmuje p. Małgorzata Rabicka

BURMISTRZ INFORMUJE
W roku 2012 Burmistrz Zawadzkiego planuje
przystąpić do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Zawadzkie. W związku z powyższym prosi się
mieszkańców, przedsiębiorców i inne osoby z terenu
miasta i gminy Zawadzkie pragnące
przekwalifikować swoje działki pod: zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, usługi, zalesienie lub
też przeznaczyć je na inne cele, o zgłaszanie
stosownych wniosków. Pisma w przedmiotowej
sprawie należy składać w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.
Szczegółowych informacji udziela Referat
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem pok.
303, tel. 77/4623145.
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl,
www.bip.zawadzkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Podziękowanie
Tak dawniej, jak i dziś, dożynki są ważne dla
wszystkich, gdyż przypominają, że to właśnie
dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na
stoły w naszych domach chleb. Wielu ludziom
trudno jest docenić pracę rolnika. Zapominają, że
bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim
bezpieczeństwo żywnościowe, a praca rolnika
jest wciąż podstawą ludzkiej egzystencji.
W imieniu Władz Samorządowych Gminy
Zawadzkie składam serdeczne podziękowania za
pomoc przy organizacji tegorocznych Dożynek
Gminnych:
Sołtysowi Wsi Żędowice Jerzemu Stasz,
Starostom Dożynkowym Marioli i Piotrowi Spik,
Dyrektor ZSG Małgorzacie Kozioł oraz
nauczycielom i uczniom za udział w korowodzie,
Zespołowi Ludowemu Żędowianie wraz
z opiekunem Jadwigą Bregułą za uświetnienie
programu artystycznego, paniom z Parafialnego
Koła Caritas, Stowarzyszeniu Kobiet
Żędowickich, jednostce OSP Żędowice,

wszystkim mieszkańcom za przystrojenie posesji
oraz sponsorom i ludziom dobrej woli, którymi byli:
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem,
Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów, EJK Sp.
z o.o., Orland Sp. z o.o., Andrzej Orłowski,
Trumstol, Księgarnia J.H.Zientek, Łucja Stasz,
Izmar Centrum Ogrodnicze, Sklep Aldik, Zakład
Krawiecki Beniamin, Piekarnia Helmut Kupka,
Spółka ZAW-KOM Sp. z o.o., Zakład Szklarski
Damian Kurzeja, sklep spożywczy państwa
Kotucha, Jerzy Gambuś, Zdzisław Walotek,
Kwiaciarnia Kwiatek oraz pan Alfred Thiel, który
udostępnił swoje tereny pod parkingi, sklep
państwa Lorenc, Krzysztof Strzelbicki, Piotr
Pluder, Jerzy Koronczok, Agnieszka Pietrzyk.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji tegorocznych
Dożynek - Żędowice 2011 serdecznie dziękuję.
Jerzy Stasz
Sołtys Wsi Żędowice

Mieczysław Orgacki
Burmistrz Zawadzkiego

XVIII Międzynarodowy Dubnicki Festiwal Folkloru
Na zaproszenie Josefa Gasparika primatora
(burmistrza) miasta partnerskiego Dubnica nad
Vahom
w dniach 26-28.08.2011r. z delegacją na
18 Międzynarodowy Dubnicki Festiwal Folkloru udali się
przedstawiciele naszego miasta w osobach:
Burmistrza Zawadzkiego Mieczysława Orgackiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja
Pietrusiaka. Przedstawiciele naszego miasta do Dubnicy
nad Vahom pojechali wraz z zespołem folklorystycznym
„Żędowianie”, uczniami z
Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Żędowicach, któremu kibicowało
12 przedstawicieli naszego stowarzyszenia emerytów
i organizacji pozarządowych. Zespół „Żędowianie”
i pozostałe osoby pojechały na zaproszenie Prezesa
Klubu Polskiego Środkowe Poważe, p. Zbigniewa
Podleśnego. Wyjazd ten został opłacony ze środków
finansowych słowackiego stowarzyszenia polonijnego,
które pieniądze na ten cel, (przy wsparciu ambasady RP
w Bratysławie) uzyskało ze
złożonego projektu
i dofinansowania Senatu RP do Stowarzyszenia
Wspólnota Polska. Oprócz naszej delegacji,
w obchodach Dubnickiego Festiwalu Folkloru
uczestniczyli również inni zaproszeni przedstawiciele
miast partnerskich, tj. delegacja z czeskich Otrokovic ze
starostą Jaroslavem Budekem i delegacja węgierska z
Przewodniczącą Rady Miejskiej miasta Vac – Attilą
Fördös. Nasza wizyta miała bardzo przyjazny i ciepły
charakter. Jej program obejmował :
- uroczyste przywitanie w sali urzędu połączone
z wciągnięciem flag miast partnerskich,
- uczestnictwo w uroczystym otwarciu Kasztela
Dubnickiego (coś w rodzaju zabudowań pałacowych),

- zwiedzanie wnętrz Kasztela i ekspozycji sztuki
plastycznej, w tym lokalnych artystów,
- uczestnictwo w obszernych występach zespołów
folklorystycznych ze Słowacji, Czech, Polski i Macedonii,
- składanie kwiatów pod pomnikiem bohatera
Słowackiego Powstania Narodowego Aleksandra
Dubćeka, w którym uczestniczył wspólnie z naszą
delegacją konsul RP przy ambasadzie w Bratysławie,
Radca Minister Grzegorz Nowacki,
- kładanie kwiatów pod tablicą pamiątkową Mikuláśa
Senka znajdującą się przy Domu Kultury w Dubnicy nad
Vahom. Wymieniony był cenionym propagatorem
lokalnego folkloru i jednym z twórców sukcesów zespołu
Vrśatec. Kwiaty złożono wspólnie z konsulem,
- udział w akademii poświęconej Polskiej Prezydencji
w Unii Europejskiej,
- udział w prezentacji programów zespołów
folklorystycznych Vrśatec, Ekonóm, Żeleziar, L'H
Ponitran, Turiec i oczywiście w występach naszego
zespołu - „Żędowianie”,
- udział w spotkaniu ze słowacką polonią, w którym
uczestniczył konsul RP, G. Nowacki i primator Dubnicy
nad Vahom, Josef Gasparik. Spotkanie to odbyło się
Domu Polonijnym, gdzie swoje umiejętności taneczne
zaprezentował zespół „Żędowianie” i zespół z Kaszub „Ziemia Lęborska”,
- uczestnictwo w słowacko-polskiej mszy, która odbyła
się w miejscu określanym przez polonię jako „Kalwaria
Zebrzydowska”. Msza odbyła się z udziałem zespołu
Żędowianie” oraz „Ziemia Kaszubska” i miała bardzo
uroczysty charakter. Na zakończenie odśpiewana
została pieśń „Orzeł Biały”,

- udział w uroczystej galii z udziałem wszystkich
zespołów, która to kończyła 18 Dubnicki Festiwal
Folkloru.
Cała delegacja z Zawadzkiego miała zapewnioną
stałą opiekę wyznaczonych przewodników
i przyjmowana była z wielką życzliwością władz miasta
i ludzi. Wielkie uznanie i podziw mieszkańców zdobył
zespół „Żędowianie”, który był chyba jedynym
amatorskim i najmłodszym wiekowo zespołem
folklorystycznym. Uzyskał on wiele oklasków, któremu
wiernie kibicowała pozostała część delegacji. Można
odważnie powiedzieć, że zespół ten odniósł w Dubnicy
nad Vahom mały sukces, za co należy podziękować
opiekunkom tego zespołu, paniom nauczycielkom,
z panią dyr. na czele.
W trakcie pobytu była okazja poznać również inny
kulturowo folklor w wykonaniu tancerek szkoły samby
pochodzących z Brazylii. Powiedzieć można, że dosyć
odważnie zaprezentował się ten zespół, występując
w stylu typowym dla karnawału w Rio. Wzbudziło to
wielki podziw i zainteresowanie publiczności. Po 3
dniach Dubnicę nad Vahom opuściliśmy z odczuciem
dobrze spełnionej misji, pozostawiając po sobie cząstkę
naszego śląskiego folkloru. Że tak było świadczy kolejne
zaproszenie na 2012r. na 19 Dubnickie Dni Folkloru.
Kolejnym raz możemy powiedzieć, że partnerskie więzi
z Dubnicą nad Vahom są faktyczne, a nie tylko spisane
umową.
Andrzej Pietrusiak
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Swaczyna, Starosta Strzelecki odpowiada…
kontrakt z NFZ, to jak na nasz powiat mało. Zaskoczył
mnie fakt, że na terenie gminy Zawadzkie w ramach
kontraktu z NFZ nie przyjmuje laryngolog. Myślałem,
że skoro działa Centrum Medyczne p. Dymek, to
oczywistym jest, że podpisany jest kontrakt na
świadczenie tego rodzaju usług przez laryngologa.
W tej kwestii postaram się zainterweniować. Myślę,
że wspólnie z Burmistrzem Zawadzkiego ustalimy
potrzeby specjalistki na terenie Zawadzkiego. Nie
obiecuję wiele, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nikt
nie zmusi lekarza, by otworzył we wskazanym przez
nas miejscu gabinet lekarski.
Jakich zmian związanych ze służbą zdrowia
należy spodziewać się w najbliższej przyszłości?
Jakie kierunki działań strzeleckiego samorządu
powiatowego obecnej kadencji wskazuje Pan
jako priorytetowe? Co z zatwierdzonego przez
Radę Powiatu programu, udało się zrealizować na
terenie Gminy Zawadzkie, a co jeszcze zostało do
zrealizowania?
Zasadniczo powiat postrzegany jest w czterech
obszarach działania. Pierwszy obszar najogólniej
mówiąc to zdrowie, drugi to oświata
ponadgimnazjalna, trzeci opieka społeczna i czwarty
drogi. Są to obszary, w których powiat widać na
zewnątrz. Pozostałe działania powiatu to działalność
biurowa, między innymi rejestracja pojazdów,
wydawanie praw jazdy. Przez lata odkąd istnieją
powiaty możemy powiedzieć, że z trzema tymi
obszarami uporaliśmy się. To zdrowie, gdzie jako
powiat sporo inwestujemy. Drugi segment to segment
inwestycyjny inwestycyjny i oświatowy.
Mieszkańców naszej gminy, a myślę, że również
mieszkańców powiatu strzeleckiego interesuje
sytuacja szpitala, jaka ona jest?
Szpital w obecnej chwili nie jest zadłużony, oscyluje
w graniach zera. Jako samorząd nie oczekujemy
absolutnie ze strony szpitala zysku. Nie myślimy
również o przekształceniu szpitala, co jest obecnie
tak modne. Uważamy, że obecna polityka
prowadzona przez Panią Dyrektor szpitala jest
bardzo dobra. Szpital jest szpitalem publicznym. Nie
jest istotne to czy szpital jest szpitalem publicznym
czy też spółką, ważnym dla nas jest to, kto i jak
gospodaruje publicznymi środkami finansowymi.
Zainwestowaliśmy już ponad 10 mln złotych. Mamy
w szpitalu nowoczesny sprzęt, pochwalić możemy
się najnowocześniejszym aparatem RTG, który jest
„mercedesem” wśród tego rodzaju aparatury
i kosztował prawie 2,5 mln złotych, za chwilę cały
szpital będzie skomputeryzowany w systemie
e-szpital. Trwają prace związane z remontem
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (zakupiono
sprzęt za około 1,6 mln złotych) oraz
termomodernizacją szpitala. Wymieniono 420 okna
i zainstalowano 122 solary. W tym momencie
chciałbym skierować słowa uznania w stronę dyrekcji
szpitala oraz pracowników. To dzięki ich determinacji
i zaangażowaniu pozyskano wiele środków
finansowych, które pozwalają na finansowanie tych
przedsięwzięć.
Jesteśmy wdzięczni za umiejscowienie
wyjazdowej karetki pogotowia w Zawadzkiem,
wielokrotnie ratuje życie naszym mieszkańcom
oraz mieszkańcom sąsiednich miejscowości. Czy
nadal możemy liczyć na przedłużenie tegoż
kontraktu na teren naszej gminy?
Oczywiście, że tak, zespół karetki wyjazdowej nadal
będzie umiejscowiony w pomieszczeniach Ośrodka
Pomocy Społeczne w Zawadzkiem. To uzasadnione
działanie, a karetka służy nie tylko mieszkańcom
gminy Zawadzkie, ale również Kolonowskiego.
Uzasadniane jest więc stacjonowanie karetki
w Zawadzkiem, ponieważ zawadzkie i Kolonowskie
to najdalej położone punkty od szpitala rejonowego.
Nasi mieszkańcy ubolewają nad dostępem do
specjalistycznej opieki zdrowotnej. Brakuje u nas
min. kardiologa, laryngologa, alergologa. Czy
Pan starosta może nam pomóc w pozyskaniu
specjalistów, tak, aby przyjmowali pacjentów na
terenie naszej gminy?
Jeżeli chodzi o praktykę specjalistyczną, to starostwo
nie ma na to wpływu. Zdaję sobie sprawę, że
specjalistów jest zbyt mało. Bezwzględnie zgodzę się
z tym, że dwóch kardiologów mających podpisany

Zasadniczo nie będzie zmian w służbie zdrowia.
Ostatnio miałem okazję przebywać w kilko szpitalach
województwa kujawsko-pomorskiego i mogę z całą
odpowiedzialnością powiedzieć, że strzelecka służba
zdrowia ma się dobrze. Wyższy personel medyczny
zarabia dobrze, jedynie średni personel powinien
więcej zarabiać. Szpitale tam działają w formie spółki.
Spółka skupia 12 szpitali, gdzie środki finansowe
z kontraktu z NFZ przeznaczane na fundusz płac, to
w wysokości do 60%, a w naszym szpitalu 75 %
środków z kontraktu to środki przeznaczane na
fundusz płac, a 25 na leczenie pacjenta. Dociera
również do starostwa wiele informacji dotyczących
traktowania pacjenta przez lekarza. W najbliższym
czasie będę miał spotkanie z ordynatorami, na
którym poruszymy tę sprawę.
Czy mimo ciężkiej sytuacji finansowej
samorządów możemy liczyć na inwestycje na
terenie naszej gminy?
Segment inwestycyjny na terenie gminy Zawadzkie
to droga 901, ulica Strzelecka w Żędowicach
i przyległy do niej chodnik. Inwestycji drogowych
niestety nie jesteśmy w stanie zrobić sami. Tylko
wspólne działania starostwa, województwa i gminy
pozwolą na ich zrealizowanie. Ubolewam, że
sytuacja finansowa samorządów jest ciężka i mimo,
że plany są, to ich realizacja będzie trudna. Kolejnym
zadaniem inwestycyjnym jest droga w kierunku
Krupskiego Młyna, gdzie jako starostwo
przekazujemy pewne środki finansowe na ich
remont. Zależy nam bardzo nad dokończeniem
modernizacji drogi 426 od Wierchlesia w kierunku
ronda. Jak już powiedziałem samorządy mają
problemy z finansami, i to jest główna przyczyna nie
dokończenia remontu tej drogi przez województwo.
Doszło jednak do porozumienia i w chwili kiedy
znajda się wolne środki finansowe wspólnie ten
odcinek drogi zostanie wyremontowany. Jeżeli
jeszcze wyremontowana zostanie droga 901 i 903
wtedy problemy mieszkańców gminy się skończą. To
wszystko z czym jesteśmy związani z Zawadzkiem.
Coraz ciężej nam wydostać się z Zawadzkiego,
chodzi o komunikację. Ogranicza się transport
kolejowy i autobusowy. Nie wszyscy nasi
mieszkańcy posiadają samochody. Czy
podejmowane będą jakieś kroki nad poprawą
komunikacji na naszym terenie?
Otrzymałem protest mieszkańców dot. likwidacji
połączeń PKP. Wspólnie z Burmistrzem podejmiemy
rozmowę z przewozami regionalnymi w związku
planami likwidacyjnymi. Próbowaliśmy uruchamiać
prywatnych przewoźników, ale jak się później
okazało korzystało z tych przewozów zaledwie kilka
osób, a w jednym przypadku były to tylko dwie osoby.
Wiele osób pracujących na terenie naszego powiatu
korzysta z prywatnych samochodów (na 80 tys.
mieszkańców mamy zarejestrowanych 35 tys.
samochodów osobowych). Wiem jednak, że jest gro
osób nie posiadających własnych samochodów i dla
nich jest to duże utrudnienie, chociażby z dojazdem
do lekarzy czy szpitala. Będziemy jednak starać się
dostosować godziny przyjazdów i odjazdów do
potrzeb naszych mieszkańców.
Mieszkańcy Żędowic skarżą się na uciążliwości
związane ze skracaniem sobie drogi przez
kierowców samochodów ciężarowych ulicą
Strzelecką w Żędowicach, droga ta jest
wybrukowana. Jak zapatruje się starostwo na
poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie ruchu tą
drga dla samochodów ciężarowych?
Droga 901, ulica Strzelecka w Żędowicach, to

najbardziej uciążliwa droga dla mieszkańców.
A ponadto droga ta jest drogą zabytkową. Trzeba
przez następne lata mocno zastanowić się na jej
remontem i przełożeniem tzw. „kocich łbów”. Ludzie
tam mieszkający zmęczeni są już ciężkim
transportem, który porusza się tą drogą. Coraz
częściej samochody ciężarowe „wciskają” się
drogami powiatowymi. Niestety drogi powiatowe są
drogami publicznymi i nie możemy wprowadzić
żadnych ograniczeń związanych z
przemieszczaniem się po nich. Będę jednak starał się
porozumieć z innymi starostami, aby wspólnie
wypowiedzieć „wojnę” ciężkiemu transportowi. Niech
poruszają się drogami wojewódzkimi i nie niszczą
naszych dróg powiatowych czy gminnych.
Jednym z głównych problemów szkolnictwa
zawodowego w Polsce jest niedostosowanie
oferty edukacyjnej do rynku pracy. Jak ocenia
Pan w tym kontekście obecne kierunki i profile
kształcenia w zawadczańskich szkołach
ponadgimnazjalnych? Jaki są plany starostwa
związane z dalszym funkcjonowaniem L0 i ZSZ
w Zawadzkiem?
W r o k u s z k o l n y m 2 0 1 0 / 2 0 11 s t r z e l e c k i e
i zawadczańskie Liceum Ogólnokształcące są
najlepszymi ogólnikami w wojewódzkie opolskim
i dolnośląskim. Na 41 powiatów tych dwóch
województw szkoły te mają najlepsze wyniki
zdawalności matur. To nie Opole, nie Wrocław,
a Zawadzkie i Strzelce Opolskie. Zdawalność matur
oscyluje na poziomie 97,5 %. Dziwię się rodzicom, że
mając w zasięgu ręki takie szkoły, rodzice wysyłają
dzieci do szkół w Opolu czy Tarnowskich Górach.
Nadmienić należy, że ocena ta nie wynika z naszej
wewnętrznej oceny, a są to oceny komisji
niezależnych od nas. Są to miarodajne wynik, i z tego
p o z i o m u o ś w i a t y b a r d z o s i ę c i e s z y m y.
ZSZ to szkolnictwo zawodowe. Tutaj również jestem
świadomy, że młodzież kończąca szkoły
ponadgimnazjalne ma duże problemy
z zatrudnieniem. Wielu młodych ludzi wyjeżdża za
granicę w celu podjęcia pracy. Ubolewam jednak nad
tym, że pracodawcy nie składają zapotrzebowania na
określone kierunki kształcenia. Na chwilę obecną
będziemy starać się utrzymać szkolnictwo na nie
zmienionym poziomie, tym bardziej, że w celu
poprawy warunków nauczania poczyniliśmy w tych
szkołach wiele inwestycji. 1 mln 800 tys. zł
przeznaczono na termomodernizację liceum (remont
dachu, zmianę systemu ogrzewania), zakończono
budowę boiska w ramach ORLIKA 2012 wraz
z bieżnią. To już szkoła na miarę XXI wieku. W ZSZ
rozpocznie się remont auli oraz pomieszczeń
zalanych podczas ubiegłorocznej powodzi.
Zależałoby nam jedynie na większej frekwencji
uczniów w szkołach zawodowych. Szkoły te
rozpoczęły już rok szkolny, a jak będzie to wyglądało
w przyszłości, to w głównej mierze zależeć będzie od
przyrostu naturalnego. Szkoda jedynie, że nikt nie
zastanowił się nad wcześniejszą propozycją
starostwa dot. połączenia gimnazjum ze szkołą
ponadgimnazjalną. Mówiono o „zamachu” starosty
na oświatę w Zawadzkiem, a niestety nikt nie chciał
wysłuchać naszych logicznych argumentów,
a zawadczańska oświata pochłania ponad 50 %
budżetu.
Panie Starosto dziękujemy bardzo za rozmowę
i życzymy sukcesów.

Jaka będzie przyszłość książki?
Biblioteka Publiczna
w Zawadzkiem oraz
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna im. E. Smołki
w Opolu zaprasza uczniów szkół
średnich naszego wojewdztwa
do udziału w konkursie „Jaka
będzie przyszłość książki?”. Konkurs trwa od
01.09.2011 do 01.11.2011.
„Książka kołem ludzkiej wiedzy i wyobraźni” jak mówi
Umberto Eco. Czy przetrwa w papierowej wersji, czy
zastąpi ją e-książka na e-papierze? Stawiamy takie
pytanie i prosimy o prognozę na przyszłość. Co
znajdziemy na bibliotecznych, księgarnianych,
domowych regałach za kilka, kilkanaście lat?
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępna
na stronie internetowej www.wbp.opole.pl.
Zapraszamy.

Sommerfest w Kielczy
Sierpniowa pogoda sprzyjała
biesiadowaniu. W przedostatnią
niedzielę miesiąca
na boisku
sportowym w Kielczy odbył się
integracyjny festyn letni. Sommerfest
zorganizowały Koło DFK w Kielczy,
Drużyna Oldbojów oraz MOKSiR
Zawadzkie. Impreza rozpoczęła się od
części sportowej, podczas której oldboje
z Kielczy, Glinicy i Pluder walczyli
o Puchar Burmistrza Zawadzkiego w
Piłce Nożnej. Kielczanie pozwolili
wygrać gościom i puchar powędrował do
drużyny z Glinicy. Kolejnym punktem
imprezy były pokazy kielczańskiej
j e d n o s t k i O S P. O g r o m n ą
atrakcją dla dzieci była zabawa w
gaśniczej pianie oraz słodki
deszcz cukierków zrzucanych z
wysięgnika wozu bojowego
strzeleckiej straży pożarnej.
Festyn finansowany był m.in ze
środków Konsulatu RFN w
Opolu oraz Gminy Zawadzkie,

Rodzinny Piknik w Żędowicach
W Żędowicach odbył się kolejny Piknik Sportowy
w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Pomimo, że nie dopisała pogoda i strasznie padał
deszcz, uczestnicy dopisali, nie zrażając się strugami
ulewnego deszczu. Rozegrano pokazowy mecz
pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną Żędowice,
a Ochotniczą Strażą Pożarną Kielcza (wynik 0:5 dla
Kielczy). Utrudnieniem był ich występ w pełnym
oporządzeniu bojowym. Udało się rozegrać turniej
piłki nożnej w którym zwyciężyła drużyna Dart Team
oraz turniej siatkówki, gdzie zwycięzcą została
drużyna Plakoni.

dlatego program artystyczny
przygotowano w dwóch językach. Na
scenie wystąpił więc Sven Solisch,
Simona i Denis oraz Andrea Rischka
muzyczna nadzieja Śląska, a do
tańca przygrywał zespół LOTOS.
Kielczanie świetnie bawili się
podczas konkursów. Największym
zainteresowaniem cieszył się
konkurs pn. „Bocian”, polegający na
trzymaniu opon na czas.

OSP Zawadzkie
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Zawody wędkarskie z atrakcjami
W sobotnie popołudnie 20 sierpnia przy
stawie w Kielczy odbyły się zawody
wędkarskie współorganizowane przez
MOKSiR w Zawadzkiem oraz Polski Związek
Wędkarski. Po przywitaniu uczestników, każdy
zajął przydzielony mu sektor. Pomimo tego, że
rybek w kielczańskim stawie nie jest za dużo,
rywalizacja w tak wspaniale zadbanym
miejscu była prawdziwą przyjemnością. Po
prawie dwugodzinnych zmaganiach najlepszy
okazał się Maciej Kret, drugie miejsce zajął
Mieczysław Spychała, trzecie Roksana
Grondes. Na uczestników spotkania czekało
dodatkowo wiele atrakcji zorganizowanych
przez kielczańskich społeczników w tym gry,

zabawy dla dzieci, malowanie twarzy. Na
pięknie przystrojonym wiejskim stole można
było znaleźć poczęstunek. Kiełbaskę, którą
każdy uczestnik aby zjeść - sam musiał upiec
na ognisku oraz chleb ze smalcem
sponsorował Burmistrz Zawadzkiego.
Największą niespodzianką, która miała
zrekompensować niezbyt obfite rybobranie
było pływanie na pontonie, który specjalnie na
tę okoliczność został wypożyczony z OSP
w Opolu. Miejmy nadzieję, że zawody
wędkarskie w Kielczy staną się nową tradycją,
do której będziemy wracać przynajmniej raz
w roku.

Pielgrzymka z kryczkami
Już po raz 56 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

Ogłoszenie

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2011 r. o godz. 16.30.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub
odwołania przetargu bez podania przyczyn.
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Konsultacji Wojewódzcy w dziedzinie chorób płuc
oraz specjaliści w dziedzinie chirurgii klatki
piersiowej, wystąpili z inicjatywą działań w kierunku
wcześniejszego wykrycia chorób płuc oraz ich
zapobiegania, w tym raka płuc. Podstawą inicjatywy
jest fakt, iż choroby płuc stanowią jedno z większych
zagrożeń zdrowi Polaków, w tym mieszkańców
Opolszczyzny. Nowotwory zajmują obecnie drugie
miejsce na liście najczęstszych przyczyn zgonów.
Rak płuca to jeden z najbardziej podstępnych
nowotworów złośliwych-jest najczęściej wykrywany
już w zaawansowanym stadium, ponieważ nie daje
żadnych charakterystycznych objawów, a te które się
pojawiają jak kaszel czy duszność, są przyjmowane
jako skutek palenia, bowiem aż 90 % chorych na ten
rodzaj nowotworu to palacze. W województwie
opolskim na ten rodzaj nowotworu umiera rocznie
około 500-530 osób. Skuteczność leczenia
nowotworów zależy od tego, jak wcześnie zostaną
wykryte. Najlepszym sposobem uniknięcia
zachorowania na ten rodzaj nowotworu jest
zaniechanie palenia tytoniu oraz unikanie
przebywania w dymie tytoniowym. W Opolskim
Urzędzie Wojewódzkim odbyły się już spotkania,
podczas których omówiono kierunki działań,
umożliwiających określenie grupy ryzyka oraz
rozeznanie w środowisku medycznym możliwości
realizacji programu. Do wszystkich gabinetów
podstawowej opieki zdrowotnej oraz przychodni
specjalistycznych zostanie skierowane na
pośrednictwem Opolskiego Oddziału NFZ
stosowana ankieta. Na bazie uzyskanych odpowiedzi
zostanie ustalona grupa ryzyka, a także zostanie
przeanalizowana możliwość realizacji projektu przy
współpracy lekarzy POZ i lekarzy specjalistów. Nie
zastanawiajmy się, jako pacjenci powinniśmy poddać
się tym badaniom ankietowym i zadbać o swoje
zdrowie już teraz. O dalszych działaniach będziemy
państwa informować.

Volleyball Challenge
Cup Zawadzkie 2011

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.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawadzkiem
ul.. Opolska 61 ogłasza przetarg na wykonanie robót
budowlanych polegających na:
1.Budowie zatok postojowych dla samochodów osobowych
przy ul. Powstańców Śl. 4, 6, 8, 10 w Zawadzkiem (w pasie
drogi gminnej).
2.Wymianie instalacji elektrycznej w budynkach
mieszkalnych: ul. Powstańców Śl. 13, 15, 17, 19
w Zawadzkiem.
3.Malowaniu klatek schodowych po robotach elektrycznych
w budynkach przy ul. Powstańców Śl. 13, 15, 17, 19
w Zawadzkiem.
Oferty powinny zawierać: kosztorys ofertowy obejmujący
całość robót, gwarancję na wykonane roboty, termin
realizacji, referencje, warunki płatności,dokumenty
stwierdzające wiarygodność firmy.
Bliższych informacji nt. warunków zamówienia można
uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod nr tel.
77/4616-261 lub 77/4616-492. Osoby do kontaktu p. Leszek
Kleczko i p. Oleg Wójcik.
Termin składania ofert w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: „budowa zatok postojowych”, „ wymiana
instalacji elektrycznej”, „malowanie klatek schodowych”
upływa z dniem 13.09.2011 r.
Oferenci winni są wpłacić wadium w wysokości:
- 3.000 zł – „budowa zatok postojowych”,
- 5.000 zł – „wymiana instalacji elektrycznej”,
- 2.000 zł – „malowanie klatek schodowych”
na konto Spółdzielni najpóźniej do dnia 13.09.2011 r. do
godz. 15.00.

Rak płuc atakuje

Nie dajcie się oszukać
Do Urzędu Miejskiego od pewnego czasu
dzwonią zawadczańscy przedsiębiorcy, którzy
otrzymali pismo w sprawie dokonania odpłatnego za
115 zł wpisu do Krajowego Rejestru Pracowników
i Pracodawców. Odradzamy, bo nie ma przepisów
obligujących do takich opłat - przestrzegają urzędnicy
zajmujący się ewidencją gospodarczą, wpis, jak
również wszelkie zmiany, wykreślenie do ewidencji
jest bezpłatny.
Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców
z siedzibą przy ul. Złotej w Warszawie, powołując się
na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
oraz "ustawę z dnia 15 września 2000 r."
i wewnętrzną uchwałę, prosi "o uregulowanie opłaty
w wysokości 115,00 zł w nieprzekraczalnym terminie
do ..." Uzasadnia, że jest ona związana ze wpisem
firmy do "Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Urząd Miejski w Zawadzkiem".
Do pisma dołączony jest wypełniony druk przelewu.
Pisma takiej treści trafiają do osób, które
rozpoczynają działalność gospodarczą. Krajowy
Rejestr Pracowników i Pracodawców z Warszawy do
złudzenia przypomina Krajowy Rejestr Pracodawców
i Pracowników z Bielska-Białej. Bielska instytucja to
portal internetowy, w którym informacje publikowane
są bezpłatnie. Okazuje się, że sprawa ma zasięg
ogólnopolski i nie ma nic wspólnego z bielskim
rejestrem. Proponujemy Państwu nie uiszczać takich
należności.

Tegoroczny Turniej Volleyball Challenge Cup
Zawadzkie 2011 odbył się w sobotę 20.08.2011 roku.
Ze względu na, że do turnieju zgłosiły się 4 drużyny,
zastosowano system rozgrywek „każdy z każdym”.
Nie zgromadził tylu zainteresowanych siatkówką
plażową, jak to było w zeszłym roku. Zmaganiom
sportowym przyglądało się ok. 10 kibiców. Jest to
o tyle zastanawiające, że organizatorzy postarali się
w tym roku o dodatkowe atrakcje. Na zawodników
i kibiców czekały grillowane kiełbaski i bułeczki,
przywieziono i ustawiono namiot i parasol, aby
można się było schronić przed prażącym słońcem.
Zmaganiom sportowym towarzyszyła muzyka,
płynąca z ustawionych przy boisku głośników.
Pozyskano sponsorów na napoje, słodycze i baner
turnieju, który zawisł nad boiskiem. Na zawodników
czekały dyplomy, puchary i medale. Zabrakło niestety
jednego… ludzi. Czy w gminie Zawadzkie, w której
z każdej strony słychać narzekanie na wszystko i na
to, że nic się nie robi, nic się nie dzieje, młodzież nie
ma się gdzie podziać, brak jest czegokolwiek, ludzie
sami wiedzą czego chcą? Organizatorzy postawili
sobie poprzeczkę wyżej, jak to było w zeszłym roku,
a zabrakło tych, dla których się to robi. Żeby była tu
jasność – robi społecznie, z pasji, a nie dla zysku.
Wobec całej stagnacji, w której tkwi zawadczańska
młodzież, warto zapytać co więcej trzeba zrobić
w naszym miasteczku, aby młodzież zechciała w
czymś uczestniczyć i bawić się zdrowo, na sportowo.
Na uwagę zasługuje fakt, iż z gminy Zawadzkie
w turnieju wystartowały zaledwie dwie pary. Dwie
pozostałe stanowili zawodnicy z Pyskowic, Żor
i Gliwic. Swój udział w turnieju zapowiadały drużyny
z Dobrodzienia, Jemielnicy i Kędzierzyna – niestety
nie dotarły. Zawodnicy ze Śląska zdziwieni byli
wysokim poziomem zaangażowania
w przygotowanie turnieju i brakiem zainteresowania
ze strony tutejszych mieszkańców. Podsumowując
tegoroczny turniej, poza frekwencją dopisało
wszystko. Zwycięzcami turnieju zostali Staniosław
Ciupa i Marek Bernyś (oboje z Pyskowic).
Organizatorzy zamówili nawet pogodę – było ok.
28°C. Przygotowanie i zorganizowanie turnieju
kosztowało organizatorów mnóstwo pracy, szkoda
tylko, że niedocenionej.
Wojciech Jagoda

Szwajcaria w Czechach
Jest takie miejsce na mapie Czech, co udowodniło
47 turystów z Oddziału Zakładowego PTTK „Huta
Andrzej” w Zawadzkiem, przemierzając szlaki
w okolicy Decina, miejscowości leżącej nad Łabą
w pobliżu granicy z Niemcami. Z uwagi na
fantastyczne kamienne
formacje tworzące labirynty
i skalne miasta, te
niezwykłe góry nazwano
Czeską Szwajcarią. Po
stronie Niemiec teren ten
nosi nazwę Saksońskiej
Szwajcarii. W krótkiej
informacji nie ma
możliwości opisania
wspaniałych widoków, jakie
mieli przyjemność oglądać
uczestnicy rajdu najlepiej
zobaczyć to osobiście.
Zapraszamy więc do
odwiedzenia Czeskiej
Szwajcarii
udzielamy
wszelkiej informacji
o regionie. Poprosimy też
redakcję Krajobrazów…
o zamieszczenie w którymś
z kolejnych numerów

Gaude Mater Polonia

czasopisma artykułu krajoznawczego o tych
miejscach, opracowywanego obecnie przez
kierownika naszej wyprawy.
Zarząd OZ/PTTK
w Zawadzkiem

Wicemistrzyni Polski
W dniach 11 – 13 sierpnia 2011 roku
w Bydgoszczy odbyły się 87 Mistrzostwa Polski
Seniorów w lekkoatletyce. Jak co roku uczestniczyła
w nich Zawadczanka Danuta Plewnia
(oszczepniczka), reprezentująca klub AZS KU
Politechniki Opolskiej. Miała w tym roku ważną rolę
do spełnienia – obrona wicemistrzostwa Polski
z 2010 roku. W tegorocznych mistrzostwach
startowało 17 najlepszych zawodniczek, które
wcześniej osiągnęły minimum na mistrzostwa Polski,
wynoszące 46 m. W konkursie brała również udział
rekordzistka Polski Barbara Madejczyk (wróciła do
sportu po rocznej przerwie). W tym sezonie, aż 9
zawodniczek przekroczyło odległość 50-ciu metrów,
więc konkurs był bardzo wyrównany i do końca nie
było wiadomo jak się rozstrzygnie. Walka o medale
była bardzo zawzięta i nerwowa. Już po pierwszych
rzutach Danusia uplasowała się na drugim miejscu
(i tak już pozostało), jednakże pozycja ta do końca nie
była pewna, bo faworytek do medalu było więcej.
„Walczyłam z Czeńską (I miejsce) o złoto, a za mną
były jeszcze 4 zawodniczki które miały ogromne
szanse na medal. Najbardziej obawiałam się
rekordzistki Polski (Madejczyk), bo cały czas deptała
mi po piętach (dzieliło nas kilkanaście centymetrów),
a poza tym jest to bardzo doświadczona
zawodniczka. Bardzo chciałam obronić
wicemistrzostwo Polski jak również powalczyć
o złoto… Zrobiłam swoje! – obroniłam
wicemistrzostwo Polski z całkiem dobrym wynikiem
(51,32m) i jestem z siebie zadowolona, tym bardziej
że przed mistrzostwami borykałam się troszeczkę
z kontuzją (skręconą kostką) i było to wszystko pod
dużym znakiem zapytania. Przede mną była
Magdalena Czeńska (55,53m), a na trzecim miejscu
Barbara Madejczyk (51,05m).”
Podziękowanie od Danusi
Chciałabym serdecznie podziękować Stanisławowi
Fedorowi oraz Marcinowi Bula. Jestem im wdzięczna
za pomoc, za wsparcie i wspomaganie w treningach.
Pan Staszek jest świetnym fachowcem od oszczepu,
wiele rzeczy nauczyłam się od niego i zawsze mogę
liczyć na konsultację z techniki oszczepu. Marcin
pozwala mi korzystać z siłowni (siłownia MAXIMUS
w Zawadzkiem) dzięki czemu mam ułatwione treningi
bo nie muszę jeździć do Opola, mogę korzystać
również z sauny co jest dla mnie bardzo ważne
w czasie ciężkich treningów. Wielkie dzięki.
Sympatyków lekkiej atletyki zapraszamy na

odwiedzanie strony internetowej www.pzla.pl gdzie
można na bieżąco śledzić to co dzieje się w lekkiej
atletyce. Jeszcze w tym roku będzie starała się
zdobyć najwyższą klasę sportową –
międzynarodową, więc Zawadczanie trzymajcie
kciuki, no a później dalsze przygotowania do
kolejnego sezonu. Ze sportowym pozdrowieniem
Danuta Plewnia.

Festiwal Gaude Mater Polonia
Wincenty z Kielczy in memoriam
ma już swe stałe, ugruntowane
miejsce w opolskim kalendarzu
kulturalnym. W tym roku odbywa
się po raz VIII. Popularność
festiwalu rośnie z roku na rok.
Można by się nawet pokusić o stwierdzenie, że dzięki
niemu wzrosło zainteresowania muzyką poważną.
Cieszy, że idea koncertów powstała w naszej Kielczy,
rozwija się nieustannie i jest coraz bardziej
znaczącym wydarzeniem artystycznym dla całego
województwa opolskiego. Festiwal „Wincenty
z Kielczy in memoriam” jest formą uczczenia
twórczości i samej osoby Wincentego, a poprzez to
także Ziemi Opolskiej. Jest również „powrotem”
autora XIII - wiecznej historii na Ziemię Opolską.
Wiąże się to z szczególnym znaczeniem pieśni
„Gaude Mater Polonia”, która przecież towarzyszy
szczególnym uroczystościom państwowym
i społecznym. Dlatego też stanowi ona motyw
przewodni każdego koncertu organizowanego
w ramach festiwalu.
Melomanów oraz wszystkich, którzy nie mieli jeszcze
okazji uczestniczyć w festiwalu zapraszamy na dwa
koncerty, które odbędą się na terenie naszej gminy.
W niedzielę 18 września 2011 r. o godz. 16.00
w Kościele pw. Św. Bartłomieja w Kielczy wystąpi
Orkiestra Kameralna Filharmonii Opolskiej.
W programie koncertu utwory takich kompozytorów
jak W. A. Mozart, S. Barber, D. Szostakowicz, E.
Elgar, F. Mendelssohn-Batholdy. Słowo o muzyce
wygłosi Karolina Gołębiowska.
Tydzień później, 25 września, o godz.17.30
w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Zawadzkiem z koncertem Subito Santo wystąpią
artyści scen wrocławskich oraz aktor Marcin
Rogoziński. W programie muzyka sakralna oraz
poezja Karola Wojtyły.
Już teraz w imieniu wszystkich organizatorów
wszystkich serdecznie zapraszamy

Ruszył nabór wniosków
Zarząd Województwa Opolskiego informuje
o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Dinozaurów” wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.”
Danuta Plewnia z Marcinem Bula (pierwszy od lewej)
oraz z panem Stanisławem Fedorem

Beneficjenci: Osoba fizyczna ubezpieczona na
podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik,
małżonek rolnika lub domownik.
Termin składania wniosków: 19.09.2011 –
03.10.2011
Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane
są w biurze LGD: Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Kraina Dinozaurów” w Spóroku,
ul. Guznera 3 lub telefonicznie pod nr 77 461 12 28.

Medalistki 87 Mistrzostw Polski Seniorów

Na ludową nutę
Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”
zaprasza do wzięcia udziału w III Przeglądzie
Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych „Na
ludową nutę”. Współorganizatorami imprezy są
Urząd Miejski w Zawadzkiem oraz MOKSiR
w Zawadzkiem. Przegląd odbędzie się w
Zawadzkiem w dniach 1-2 października 2011 r. w Hali
MOKSiR przy ulicy Opolskiej 23. Tradycyjnie jednego
dnia odbędzie się przegląd zespołów śpiewaczych,
natomiast drugiego dnia przegląd grup obrzędowych.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie
wypełnionych kart zgłoszeniowych na adres LGD
Kraina Dinozaurów, ul. Guznera 3, 47-175 Spórok lub
e-mail: krainadino@onet.eu w terminie do
23 września 2011 r. Regulamin konkursu i karty
zgłoszeniowe dostępne będą wkrótce na stronie
www.krainadinozaurow.pl.
Wstęp dla widzów - bezpłatny. Serdecznie
zapraszamy!
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Dziękowaliśmy za plony
Słoneczna pogoda i duża frekwencja gości
towarzyszyła hucznym dwudniowym uroczystościom
dożynkowym. W sobotni wieczór władze gminy
spotkały się z rolnikami, aby podziękować za trud
włożony w całoroczna pracę na roli. Niedzielne
świętowanie rozpoczęła Msza Święta Dziękczynna w
intencji rolników odprawiona przez ks. Proboszcza
Piotr Mykitę, podczas której poświecono koronę i
chleba dożynkowy upieczony z mąki z tegorocznych
zbóż. Ofiarowali go starostowie dożynek państwo
Mariola i Piotr Spik z Żędowic. W godzinach

popołudniowych na czele z Gminną Orkiestrą
Dętą ulicami Żędowic przemaszerował barwny
korowód. Upiększyła go korona dożynkowa
wykonana przez panie z Kielczy oraz liczni i
oryginalni przebierańcy. Świetnie zaprezentowały się
poszczególne klasy Zespołu SzkolnoGimnazjalnego, Zespół Żędowianie, grupa
motocyklistów, która pokazała, że oprócz ciągnika
motoryzacja kręci rolnika. W namiocie zaś scenę
przejęły zespoły i kapele ludowe oraz żędowickie
dzieci i młodzież. Licznie zebrana publiczność wzięła

weselu, w wykonaniu uczniów żędowickiej szkoły.
Razem z artystami śpiewała stare nie tylko śląskie
przeboje, wyrażając tym samym do nich nieustający
sentyment. Nie sposób choćby jednym zdaniem
wspomnieć o wszystkich gastronomicznozabawowych atrakcjach, które przygotowali
organizatorzy. Dożynki za nami i pozostały już tylko
miłe wspomnienia. Dopisała pogoda, dopisali
uczestnicy. Organizatorzy mogą mówić o sukcesie.
Było gwarno i wesoło. Tegoroczne uroczystości z
pewnością można zaliczyć do udanych.

Kielczańskie gospodynie zbierały się codziennie na kilka godzin w domu Heleny Świtała, by z poświęceniem i niemałym zaangażowaniem pleść koronę. Trudno zliczyć ile kłosów
przycięły, ile ziarenek zbóż, dyni czy kukurydzy nawlekły na druciki i sznurki. Zręczne palce 15 kobiet, cierpliwość i zmysł artystyczny pozwoliły tę pracę wykonać precyzyjnie.
Dziękujemy: Helenie Świtała, Kornelii Lewandowskiej, Elżbiecie Weber, Stefanii Skolik, Edycie Bujara, Anecie Kocot, Elżbiecie Potempa, Gabrieli Moy, Łucji Moy, Elżbiecie Wind,
Anieli Kulik, Marii Kokoszka, Irmegardzie Bok, Jadwidze Bartoszek, Darii Bartoszek, Julii Kocot, Weronice Bujara, Julii Plachetka, Natalii Potempa.

Spotkanie władz samorządowych z rolnikami

Dożynki to prastara tradycja kończąca żniwa. Wyraża radość i dziękczynienie za zebrane plony. Szczególną w nich rolę, odgrywają starostowie dożynkowi, którzy są
przedstawicielami wszystkich rolników i pełnią odpowiedzialną rolę gospodarzy. Starostami Dożynek Gminnych byli Państwo Mariola i Piotr Spik z Żędowic. Prowadzą 20 ha
gospodarstwo i uprawiają także dzierżawią ziemię. Pan Piotr posiada wykształcenie rolnicze i prowadzi działalność gospodarczą. Jest ambitny i przedsiębiorczy.
Wraz z żoną Mariolą wychowują 4 dzieci.
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Korowód dożynkowy

Biesiada z zawadczańskim chórem

Panie z Parafialnego Zespołu Caritas oraz żędowickie
kobiety upiekły 40 rodzajów ciasta, którymi można było
się delektować podczas niedzielnych obchodów.

Zespół Żędowianie

i orkiestrą

DOŻYNKI GMINNE - ŻĘDOWICE 2011

W Plakoniach na dożynkach nie mogło zabraknąć
placków ziemniaczanych. Panie ze Stowarzyszenia
Kobiet Żędowickich zużyły 50 kg ziemniaków, 40 jajek,
6 kg maki oraz 4 kg cebuli do przygotowani ciasta.

“Śląskie wesele” w wykonaniu
uczniów
ZSG w Żędowicach
Maksymilian
Labus
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"Kuro obi" czyli czarny pas
W dniach od 10 do 14 sierpnia br w nowoczesnym
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk walki „Dojo” –
Stara Wieś, położonym w malowniczej scenerii
Przedborskiego Parku Krajobrazowego odbyło się
zgrupowanie kadry Polski oraz szkolenie dla
trenerów i instruktorów ubiegających się o licencję
trenerską na 2012 rok. Centrum w Starej Wsi jest
zaprojektowane i wykonane zgodnie z kanonem
architektury japońskiej. Zajęcia w czasie
zgrupowania prowadzili trenerzy kadry Polski oraz
trener kata kadry Narodowej Włoch Santo Torre
i Włoch Giuseppe Beghetto, który od 31 lat prowadzi
szkolenia w Polsce. W zajęciach uczestniczyli
trenerzy Klubu Karate Nidan Zawadzkie Zbigniew
Sworeń i Adam Frąk oraz zawodnicy
klubu powołani do kadry Polski
Bartłomiej Barański, Natalia
Szponder, Dariusz Sworeń i Marcin
Zadrożny. W historii tego klubu jest to
najliczniejsza grupa
zawodników
powołanych do kadry narodowej.
Natalia i Bartłomiej przygotowują się
równocześnie do Mistrzostw Świata
karate Shotokan, które odbędą się we
wrześniu w Chicago. Na zakończenie
zgrupowania w dniu 14 sierpnia
odbyły się egzaminy na stopnie dan
do których przystąpiło 6 członków
klubu. Wszyscy zdali pozytywnie swój
egzamin i tak:
najwyższy stopień techniczny
w Polsce 5 dan uzyskał Zbigniew
Sworeń,
- 2 dan uzyskał Adam Frąk,

- 1 dan uzyskali Bartłomiej Barański, Dariusz Sworeń,
Radosław Zając i Bartłomiej Węglarz.
Komisja egzaminacyjna wyróżniła Bartłomieja
i Dariusza za najlepiej zdany egzamin w grupie 1,2 i 3
dan.
Zdobywcom czarnych pasów i ich trenerom
A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
sportowych, a trenerowi Zbigniewowi Sworeniowi
W I E L K I E G R AT U L A C J E z a o s i ą g n i ę c i e
najwyższego stopnia i tak dobre przygotowanie
wychowanków do egzaminu. Wszystkim karatekom
z KK Nidan życzymy powodzenia w nowo
rozpoczynającym się sezonie sportowym,
a zwłaszcza w Mistrzostwach Świata w Chicago.

Po świadczenia rodzinne..
Od 01 września 2011r. do w Ośrodku Pomocy
Społeczne w Zawadzkiem można składać wnioski
o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres
zasiłkowy 2011/2012. Wnioski przyjmowane są
w godzinach od 7 00 do 14 00. Do wniosku należy
dołączyć m.in.
1. dochody z Urzędu Skarbowego za 2010 r.
Sławomir Sulecki
(oryginał) wszystkich osóbFoto:
pełnoletnich,
2. zaświadczenie od komornika bądź z sądu
okręgowego o wysokości wyegzekwowanych
alimentów w roku 2010r. (gdy jest prowadzona
egzekucja komornicza),
3. zaświadczenie właściwego organu gminy lub kopia
nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa
rolnego za 2010 r.,
4. aktualne zaświadczenie pracodawcy
o kontynuowaniu urlopu wychowawczego oraz
zaświadczenie organu emerytalno - rentowego
stwierdzające, że osoba ubiegająca się była
zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - w
przypadku osób ubiegających się o dodatek z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30
września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 października do
dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku, gdy członek rodziny osoby
uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa
poza granicami kraju, wniosek o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych należy składać w
Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu.
Informujemy również, iż zgodnie ze zmianą
ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 lipca 2011
roku osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia
rodzinnego może przedłożyć stosowne
zaświadczenie albo oświadczenie.

Co, gdzie i kiedy w sporcie
Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
17/18.09.11 r. Turniej piłki ręcznej juniorów „Sławomir Szmal
zaprasza”(szczegóły w afiszach)
24.09.2011 r. godz. 18.00
I liga ASPR Zawadzkie Olimpia Piekary
08.10.2011 r. godz. 18.00
I liga ASPR Zawadzkie MTS Chrzanów
Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
24.09.2011 r. godz. 16.00
Kl.A seniorów Stal Zawadzkie - Orzeł Źlinice II
08.10.2011 r. godz. 15.00
Kl.A seniorów Stal Zawadzkie - Jedność Rozmierka
17.09.2011 r. godz. 11.00
Trampkarze
Stal Zawadzkie - LZS Racławiczki
18.09.2011 r. godz. 11.00
II liga juniorów Stal Zawadzkie - Tor Dobrzeń Wielki
02.10.2011 r. godz. 11.00
II liga juniorów Stal Zawadzkie - LZS Mechnice
17.09.2011 r. godz. 11.00
Trampkarze - Stal Zawadzkie - LZS Racławiczki
27.09.2011 r. godz. 16.00
Trampkarze - Stal Zawadzkie - Rzemiosło Dziewkowice
Piłka nożna Boisko w Kielczy
18.09.2011 r. godz. 16.00
Kl.B seniorów LZS Kielcza - Błękitni Jaryszów
02.10.2011 r. godz. 15.00
Kl.B seniorów LZS Kielcza - LZS Poręba
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
16.09.2011 r. godz. 18.00
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - AKS Mikołów
23.09.2011 r. godz. 18.00
III liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - LUKS
Mańkowice
30.09.2011 r. godz. 18.00
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - UKS Halembianka
Ruda Śl.
07.10.2011 r. godz. 18.00
II liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - KS Lellek
Sławice
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3
Każdy czwartek. godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji sezon
2011/2012

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie
z powodu śmierci
śp. Józef Trojoka
składają
Burmistrz Zawadzkiego, Przewodniczący oraz
Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem
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Spotkanie po latach
12 sierpnia na Stadionie Miejskim w Zawadzkiem
po raz kolejny spotkali się byli zawodnicy Stali
Zawadzkie. Jak co roku na przełomie lipca i sierpnia
zjeżdżają się z zagranicy głównie z Niemiec nasi
koledzy, którzy rzemiosła piłkarskiego uczyli się
w Stali i jej barwy reprezentowali. „Spotkanie po
Latach” bo taką nazwę nosi od samego początku ten
piknik sportowy umożliwia spotkania z naszymi
kolegami z boiska po latach, jeszcze raz zagrać,
a przede wszystkim spotkać się i w miłej atmosferze
powspominać dawne, fajne czasy kiedy jeszcze nie
było komputerów, a telewizja czarno-biała oferowała
dwa programy na których nie było co oglądać i każdy
chłopak z zapałem uprawiał sport. Te nawyki
pozostały w nas do dziś i większość ciągle dla
przyjemności pogrywa w piłkę w różnych miejscach
w Europie. W tym roku planowano mini turniej.
Trzecią zaproszoną drużyną byli oldboje Małapanew
Ozimek - jednak w ostatniej chwili z przyczyn
kadrowych odwołali swój przyjazd, gdyż długi

weekend zdekompletował skład. Tak więc mecz
towarzyski Stal Niemcy - Stal Polska nietypowo
podzielono na trzy kwarty. W pierwszej przerwie jako
dodatkową dyscyplinę zorganizowano przeciąganie
liny, którą bez problemów wygrali miejscowi,
udowadniając że polskie
jedzenie jest wartościowsze.
W drugiej przerwie obydwie
drużyny wykonywały po 10
rzutów karnych, a ta
konkurencja zakończyła się
remisem 7:7. Bezstronnie
mecz sędziowała para
arbitrów: Marian Jędrysik
i Edmund Szostok. Spotkanie
zakończyło się po godzinie gry
zwycięstwem przyjezdnych
4:2, a bramki zdobyli dla
Niemiec Marcin Flis i Tomasz
Skibiński 2 i Sławomir Trepka,

a dla Polski Kamil Góźdź i Adam Szłapa. Od razu
po meczu wszyscy umówili się na rewanż za rok,
a później były długie rozmowy, miłe wspominanie
młodzieńczych lat i wiele wesołych opowieści z
czasów wspólnych występów w STALI ZAWADZKIE.

Pomysł spotkań
zrodził się w głowie wieloletniego
działacza klubowego, sędziego i trenera grup
młodzieżowych Edmunda Szostoka,
który od 17 lat zamieszkuje za granicą. To jego
starania pozwoliły zorganizować pierwsze
spotkanie i kolejne, a obecnie jego baza danych
byłych piłkarzy naszego klubu jest imponująca
i co roku udaje się gościć kogoś nowego.
Oczywiście w organizacji pomagają działacze
obecnej Stali oraz MOKSiR. Spotkanie odbyło
się po raz ósmy. Dziękujemy za udział
i zapraszamy za rok.
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Oddano hołd ofiarom wojen
W niedzielne popołudnie, 4 września,
w Zawadzkiem została odsłonięta
i poświęcona tablica upamiętniająca
ofiary wojen światowych. Tablica,
z wyrytymi nazwiskami 428 byłych
mieszkańców Zawadzkiego poległych,
zaginionych i internowanych podczas
wojen w latach 1914-1918 oraz 19391945, zawisła na ścianie dzwonnicy
kościelnej w parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Główny inicjatorem
tego przedsięwzięcia jest lokalne koło
DFK, któremu od stycznia przewodniczy
Jan Stanek „W Zawadzkiem od dawna
była potrzeba stworzenia miejsca pamięci
poświęconego mieszkańcom
Zawadzkiego, którzy polegli lub zaginęli
w czasie wojen. To miejsce, w którym
możemy oddać hołd mężom, dziadkom,
wujkom, sąsiadom. Od 11 lat zbieraliśmy
dane o tych osobach. Wszystkie
informacje są potwierdzone przez

instytucje do tego upoważnione, m.in.
Volsksbund,
a dokumentacja
dostępna jest w siedzibie naszego koła.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie
podziękować wszystkim osobom, które
przyczyniły się do powstania tej tablicy.”
Ta b l i c ę u f u n d o w a ł o z a w a d c z a ń s k i e
społeczeństwo oraz byli mieszkańcy
Zawadzkiego, którzy mieszkają za granicą.
P o ś w i ę c e n i a t a b l i c y, w o b e c n o ś c i
zgromadzonych mieszkańców, krewnych
ofiar oraz wielu gości, także zagranicznych,
dokonał ks. Bernard Kotula. W intencji ofiar
wojny została odprawiona msza święta.
Uzupełnieniem kontekstu historycznego był
wykład okolicznościowy dr Arkadiusz Barona,
nauczyciela historii w Liceum
Ogólnokształcącym w Zawadzkiem,
zatytułowany "Ujawnienie pamięci utajonej",
w którym historyk przedstawił m.in. przykłady

Jubilatka
30 sierpnia 90 urodziny obchodziła pani Marie
Taibert z Zawadzkiego. Pani Marie jest rodowitą
zawadczanką. Choć życie jej nie rozpieszczało, jest
niezwykle ciepłą osobą, która tryska energią
i emanuje pogodą ducha. Pani Marie wyszła za mąż
w wieku 18 lat. Brała ślub wojskowy. Mąż po powrocie
z wojny dużo chorował, a gdy nie mógł już pracować,
pani Maria poszła do pracy i w magazynie
budowlanym pracowała do 60 roku życia. Razem
z mężem wychowali 4 dzieci. Jak mówi pani Marie,
mąż nie miał takiego szczęścia w życiu jak ona.
Żałuje, że nie mogli wspólnie przeżywać narodzin
wnuków,
ich ślubów, wesel, a także chrzcin
prawnuków i praprawnuka. Radością życia jubilatki
jest 6 wnuków, 11 prawnuków i 1 praprawnuk. Mimo
sędziwego wieku jubilatka jest w pełni samodzielna.
Zresztą wiek najwyraźniej nie daje jej powodów do
narzekań. Swój jubileusz urodzin pani Marie
obchodziła w gronie kochającej rodziny i znajomych.
W imieniu władz miasta życzenia i kwiaty przekazał
jubilatce burmistrz Mieczysław Orgacki oraz
w zastępstwie kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej Maria Jureczko. Dostojnej Jubilatce
życzymy dużo zdrowia oraz pogody ducha.

Kółko plastyczne
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz
młodzież na zajęcia Koła Plastycznego odbywające
się w domu Kultury w Zawadzkiem przy ulicy
Dworcowej. Zajęcia odbywają się w każdy
poniedziałek i środę od godziny 17.00 do godziny
19.00

“Tradycje i obyczaje naszej Gminy”

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

Stacja demontażu pojazdów
42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21

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

Pludry
Skrzydłowice

Stowarzyszenie „Wincentego z Kielczy” w Kielczy
przypomina, że w dniu 2 października 2011r. rusza II
etap cyklu projektu pod nazwą „Propagowanie
kultury, obyczajów i tradycji mniejszości narodowych
i etnicznych zamieszkałych na terenie Powiatu
Strzeleckiego:
JESTEŚMY RODZINĄ – MY SOM FAMILIOM –
WIR SIND FAMILIE
Uprzejmie informujemy, że projekt dotyczy
organizacji cyklu spotkań, w czasie których poprzez
prelekcję, muzykę, wystawy eksponatów
i samodzielnych prac uczestników, pokażemy
tworzenie oraz kultywowanie obyczajów i tradycji
mniejszości narodowych i grup etnicznych naszej
Gminy. I etap cyklu odbył się w dniu 26 czerwca, na
drugi państwa zapraszamy, a III etap cyklu odbędzie
się 13 listopada br. Program drugiego etapu obejmuje
następujące zagadnienia:
• występ dzieci Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego
w Żędowicach – laureaci Śląskiego
Berania,
• zaprezentowanie opracowanego zestawienia osób
mieszkających w Kielczy i Borowianach (dawniej
nasza Gmina) w XVIII i XIX wieku na podstawie
„Communicanten Register” oraz XX wieku na
podstawie Księgi Małżeństw ( materiały źródłowe
udostępnione przez Parafię św. Bartłomieja
w Kielczy),
• wystawy i prezentacje przez Proboszcza Parafii św.
Bartłomieja w Kielczy Ksiąg Metrykalnych (XVIII-XXI
wiek),
• wystawę prac przygotowanych przez uczniów
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Kielczy.
Temat prac: Projekt finansowany jest przez Zarząd
Powiatu Strzeleckiego, a partnerami projektu są:
Parafia św. Bartłomieja w Kielczy, Koło DFK Kielczy,
OSP Kielcza.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
wszystkich mieszkańców Gminy i okolic na
spotkanie w dniu 2.10.2011r. o godz. 16:00
do Zabytkowej Chaty w Kielczy.
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APTEKI DYŻURUJĄ

Rady babuni
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Ból głowy - bursztyn. Drobne bursztyny wypłucz
w ciepłej wodzie, a następnie włóż do ciemnej
buteleczki i zalej spirytusem (spirytusu powinno być
ok. 1cm ponad bursztynami). Zakręć i odstaw. Co
parę dni porządnie potrząsaj butelką. Po ok. 2 mies.
(bursztyny rozpuszczają się wolno), powstanie
nalewka. Używaj jej zawsze, gdy poczujesz ból
nacierając nią kark i skronie.
...................................
Ból ucha, uciążliwy i nieprzyjemny, połączony
z uczuciem zatkania minie, gdy przyłożysz do niego
połówkę podgrzanej cebuli. Gorącą cebulę owiniętą
w ścierkę trzymaj przy bolącym uchu przez 15 min.
...................................
Białe zęby - 2 łyżeczki sody pitnej, 1/2 łyżeczki
proszku cynamonowego, 4 łyżeczki wody. Wszystkie
składniki wymieszaj na jednolitą masę. Stosuj tak, jak
każdą inną pastę, dokładnie płucząc jamę ustną po jej
użyciu.
...................................
Wypadające włosy - od czasu do czasu płucz głowę
białym octem. Ocet również doskonale oczyszcza
włosy z szamponu i innych chemikalii.
...................................
Czkawka - ssij cukier, lub małą cząstkę świeżego
imbiru.

Dwa wilki wyją do księżyca i nagle jeden mówi:
- Jak myślisz? Jest życie na księżycu?
- Pewnie, przecież codziennie pali się tam światło
..................................
Sąsiadka do sąsiadki:
- Ty to masz mądrego męża. On chyba wszystko
wie.
- Wszystko wie? Kochana! On się nawet nie
domyśla!
..................................
Przychodzi zajączek do drogerii.
- Jest szampon?
- Jest, ale tylko jajeczny.
- A to nie, ja się cały chciałem wykąpać.
..................................
Eskimos przynosi telewizor do serwisu napraw:
- Co się dzieje?
- Śnieży.
..................................
Dzwoni blondynka do koleżanki:
-Cześć
-Cześć.Odpowiada koleżanka.
-Co robisz?Pyta blondynka.
-Rozmawiam z tobą.
-A to nie przeszkadzam.

Taaaaaaaaaka ryba!!!
Wielką satysfakcję miał Józef Fasjan, kiedy
w sierpniowy poranek na jego przynętę złapała się tak
wielka ryba. Tołpygę, która ważyła 14,7 kg i miała 94
cm długości złowił na stawie w Zawadzkiem.

Kącik kucharski
Śliwki- to owoce, które znane były nie tylko
w Egipcie, starożytnym Rzymie, czy Tybecie.
W Europie owoce te pojawiły się prawdopodobnie już
około XX w. p.n.e., a dowodem na to są odnalezione
skamieliny pestek z tego okresu. Dojrzewają od
czerwca do końca października, przy czym na ogół
kojarzą się z nieuchronnie nadchodzącą jesienią.
Nadają się do jedzenia na surowo, suszone oraz
w postaci przetworów, a także idealnie komponują się
z potrawami mięsnymi, ciastami, wędlinami
i sałatkami.

Ciasto drożdżowe śliwkowe z kruszonką
Składniki do ciasta:
1,20 kg mąki, 5 dkg masła, 5 dkg cuktu pudru, 10 dkg
mąki, 1 cukier waniliowy, szczypta soli, 10 dkg
drożdży do pieczenia, 1,5 litra mleka, 5 jaj, 25 dkg
masła, 25 dkg cukru, ok. 1 kg śliwek
Sposób przyrządzenia:
Do ciepłego mleka dodajemy pokruszone drożdże
i łyżeczkę cukru, odstawiamy w ciepłe miejsce by
wyrosło. Do miski wsypujemy połowę mąki
i dodajemy rozczyn. Zagniatamy i odkładamy by
ponownie wyrosło. Cukier utrzeć z żółtkami. Masło
rozpuścić. Do gotowego ciasta dodajemy utarty
cukier, masło, resztę mąki, cukier waniliowy oraz
szczyptę soli. Ciasto zagnieść. Z białek ubić pianę
i dodać do ciasta, zagnieść. Formę do pieczenia
wysmarować masłem, a następnie wyłożyć ciasto.
Śliwki oczyszczamy, a następnie kroimy na pół (jeśli
są małe to w całości ) i układamy na cieście.
Składniki do kruszonki
10 dkg mąki, 5 dkg cukru, 5 dkg masła roztopionego
Składniki połączyć ze sobą. Gotowe pokruszyć na
ciasto.
Piec w temp. 170-180 ok. 40 min.

Pierogi ze śliwkami i migdałami
Ciasto:
350 g mąki, 1 małe jajo, ok. 125 ml letniej wody, sól
Farsz:
400-500 g suszonych śliwek, 40 g cukru
Inne:
masło do polania pierogów, 1 łyżka tartej bułki, 1
łyżka cukru (niekoniecznie), 250 ml śmietany
Opis i przyrządzanie
Duże, dorodne śliwki, najlepiej kalifornijskie, umyć
w ciepłej wodzie, osączyć, posypać cukrem, podlać
kilkoma łyżkami wody. Dusić na parze (w ten sposób
zachowają soczystość). Kiedy już się rozwiną
i zmiękną (po 15-20 min.), odstawić z ognia. Zagnieść
ciasto na pierogi. Ciasto rozwałkować cienko,
wykroić krążki dostosowane wielkością do śliwek. Na
krążki położyć po 1 śliwce, złożyć na połowę,
starannie zlepić brzegi. Gotować w osolonym
wrzątku. Kiedy wypłyną, odkryć, zmniejszyć ogień,
dogotować (2-3 minuty). Wyjąć łyżką cedzakową,
osączyć, przełożyć na półmisek. Podawać ciepłe,
polane zrumienionym masłem z tartą bułką. Jeśli są
za kwaśne, posypać cukrem. Osobno podać gęstą
śmietanę. Nadzienie ze świeżych śliwek (węgierek):
śliwki opłukać, wydrylować, do każdej włożyć
odrobinę cukru i jeden obrany ze skórki migdał. Kłaść
po jednej śliwce do pieroga.

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

Data

16 wrzesień

“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
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“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
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Sport w Krajobrazach
Piłka nożna
Dostarczają punkty najsłabszym
Inauguracja rozgrywek w Kl.A wypadła nieźle biorąc
jednak pod uwagę jedynie zdobyte punkty. Derby z LKS
Naprzód Jemielnica zakończyły się zwycięstwem 5:3.
Sprawiedliwy byłby jednak remis. Kolejne spotkanie na
własnym stadionie również przyniosły komplet punktów.
Zwycięstwo z Victorią Żyrowa 2:1 trener podsumował
zdaniem „dobre to co się dobrze kończy”. W 3 kolejce nie
było już tak dobrze LZS Chrząstowice pokonało naszą
Stal 3:1. Krótko o meczu: pierwsza połowa przespana,
druga połowa lepsza lecz nieskuteczna. W kolejnym
meczu na własnym boisku z Pogonią Łosiów
zadebiutował drugi Nigeryjczyk Chidi Obaka (pierwszy
Joseph Onojuju zagrał w pierwszych dwóch
spotkaniach). Stal pokonała Pogoń 2:1, gdyż dzięki
zagraniom Obaki bramki zdobyli Nowak i Pawusz. Cztery
kolejki i 9 punktów, nie jest więc źle. Ostatnie spotkanie
z Groszmalem Opole chciałoby się jak najprędzej
zapomnieć. Po słabiutkiej grze punkty zostały w Opolu.
Wynik 3:2 dla Groszmalu. Czekamy na spotkanie
w którym drużyna zagra na miarę ich możliwości.
Drużyna gra jak gdyby z sobą nie trenowali. Bardzo dużo
przypadkowości. Tabela po 5 kolejkach przedstawia się
następująco:

1 Piast Strzelce Op. II
2 Otmęt Krapkowice
3. Naprzód Jemielnica
4. Jedność Rozmierka
5. Stal Zawadzkie
6. Victoria Chróścice II
7. LZS Chrząstowice
8. KS Górażdże
9. Gazownik Wawelno
10. Groszmal Opole
11. LZS Skorogoszcz
12. Orzeł Źlinice II
13. Victoria Żyrowa
14. Sokół Niemodlin
16. Pogoń Łosiów
15. LZS Przysiecz

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
13
12
10
9
8
7
7
7
6
6
4
4
3
3
1

15:5
20:3
24:9
15:5
12:11
9:6
10:7
12:12
10:11
5:11
12:27
9:12
6:14
7:14
10:18
5:14

oczekiwań w pierwszych meczach spisali się juniorzy
Stali Zawadzkie rozgrywający swoje mecze w II lidze.
W pierwszym meczu ulegli Olimpii Lewin Brzeski 0:4, w 2
meczu wysoko pokonali LZS Kadłubiec 8:3, by
w następnym meczu również „pewnie” przegrać
w Rozmierce z tamtejszą Jednością 2:5. Dotkliwej
porażki doznali trampkarze Stali Zawadzkie
przegrywając na wyjeździe z MKS Gogolin 0:5.

Wyniki, wyniki, wyniki
Poniżej podajemy wyniki pozostałych drużyn piłki
nożnej z naszej gminy. W klasie B dobrze wystartowała
drużyna LZS Naprzód Kielcza wygrywając swoje
pierwsze 2 mecze. Najpierw pokonała na wyjeździe
Sokoła Zalesie 3:0 a następnie u siebie Plon Błotnicę 1:0.
Juniorzy LZS Kielcza występujący w Kl.A w pierwszym
spotkaniu ulegli u siebie Zielonym Spórok 4:6. Poniżej

Piłka ręczna
4.TJ Neuruppin, 5. OSiR Komprachcice, 6. HK Tatran
Litovel. Najskuteczniejszym zawodnikiem został
zdobywca 21 bramek Paweł Dutkiewicz (ASPR),
najlepszym bramkarzem uznano Damiana Olichwiera
(ŚKPR). Najlepszym zawodnikiem drużyny gospodarzy
w ocenie trenera J.Bykowskiego był Andrzej Kryński.
W uroczystości zamknięcia memoriału wzięli udział
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Burmistrz
Kolonowskiego Norbert Kostoń, Przewodniczący Rady
Miasta Zawadzkiego Andrzej Pietrusiak. Główne trofeum
wręczało rodzeństwo Beata i Jerzy reprezentujące
rodzinę wielce zasłużonego dla zawadczańskiego sportu
Michała Jacka.

Liga blisko
Podopieczni Janusza Bykowskiego w pocie czoła
przygotowywują się do inauguracji rozgrywek I ligowych.
Plan jest realizowany zgodnie z założeniami. Po
treningach we własnej hali zostało rozegranych kilka
sparingów. Wyniki nie są tu najważniejsze. Cel to zgranie
tej bardzo młodej drużyny. Pierwszy sparing z Viretem
Zawiercie minimalnie przegrany 33:35.
W międzynarodowym turnieju w Litowelu w gronie
5 silnych drużyn zajęli 4 miejsce. Kolejny sprawdzian to
spotkanie z pierwszym rywalem w lidze Gwardią Opole
rozegranym na otwarcie nowej hali w Oleśnie pokazał, że
drużyna się konsoliduje. Wygrała Gwardia, lecz nie było
widać różnicy między drużyną, która ma ambicje walki
o ekstraklasę a drużyną, która w planie ma utrzymanie.
Kolejnym etapem przygotowań był I Międzynarodowy
Memoriał im.Michała Jacka w którym wzięło udział
6 drużyn. Turniej rozgrywano w halach w Kolonowskiem
oraz w Zawadzkiem. ASPR w swojej grupie wygrał
wszystkie swoje mecze i w meczu o 1 miejsce spotkał się
z ŚKPR Świdnicą. Mecz w pierwszej połowie toczył się
pod dyktando gości, którzy do przerwy prowadzili 17:11.
W drugiej połowie mecz się wyrównał. Nasza drużyna

w pewnym momencie doszła przeciwnika na jedną
bramkę, jednak końcówka należała go gości, którzy
wygrali 32:27. W składzie „zadebiutowali” starzy nowi
zawodnicy Ireneusz Popławski (uznany najlepszym
zawodnikiem turnieju) oraz Patryk Całujek. W sumie
sprawdzian był bardzo udany. Trener ma do dyspozycji
23 bardzo młodych zawodników. Ilościowo prezentują
się imponująco, jakościowo jest jeszcze dużo do
zrobienia. Ostateczna kolejność turnieju: 1. ŚKPR
Świdnica, 2. ASPR Zawadzkie, 3. Żagiew Dzierżoniów,

Sławomir Szmal zaprasza

W dniach 17-18 września w halach Pawonkowa,
Kolonowskiego i w Zawadzkiem zostanie rozegrany IV
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej juniorów
młodszych pod nazwą „Sławomir Szmal zaprasza”.
W turnieju weźmie udział 12 drużyn. W sobotę zostaną
rozegrane mecze w grupach, natomiast w niedzielę
w Kolonowskiem mecze o miejsca 7-12, a w Zawadzkiem
o miejsca 1-6. W turnieju wezmą udział m.in. Vive Kielce,
Velke Bystrice, Sokol HC Prerov, Wisła Płock czy Kusy
Kraków. (szczegóły na afiszach)

Skat
Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie
Firma Bronder gościła szkaciorzy III turnieju
w ramach Otwartych Mistrzostw. W turnieju zagrało 59
zawodników. Prowadzący Andrzej Pijanka z LZS Ligota
Dolna nie pozwolił sobie odebrać prowadzenia
uzyskując 2548 pkt. i pewnie utrzymał pozycję lidera.
W turnieju najlepszy okazał się zawodnik LZS Otmice
Leon Kuczera, który uzyskał 2752 pkt. wyprzedzając
o 20 pkt Antoniego Świtałę (MOKSiR). Czołówka III
turnieju przedstawiała się następująco:

Końcowa klasyfikacja mistrzostw przedstawiała się następująco:

7. Tomasz Świerzy
8. Gerard Młynek
9. Jan Respondek
10. Jan Nowak

Marcin Szymski z Pucharem Lata
Został zakończony kolejny cykl turniejów pod
umowną nazwą Puchar Lata 2011. W rozegranych 11
turniejach zagrało 45 zawodników (w tym 1 kobieta).
Ostatni turniej decydował o kolejności czołówki.
Prowadzący po 10 turniejach Marcin Szymski udowodnił,
że jemu zasłużenie należał się Puchar. Nie obronił
3 pozycji Antoni Świtała, którego wyprzedził zawodnik
DOKiS-u Dobrodzień Jerzy Kandziora. Końcowa
klasyfikacja Pucharu przedstawiała się następująco
(czołówka):
1. Marcin Szymski
2. Rajmund Wilczek
3. Jerzy Kandziora
4. Antoni Świtała
5. Ernest Bryłka
6. Józef Pudełek

Victoria Chróścice 19015 pkt
KS Łabędy Gliwice 17335 pkt
DOkiS Dobrodzień 16986 pkt
MOKSiR Zawadzkie 16540 pkt
DOKiS Dobrodzień 15842 pkt
Unia Kolonowskie 15694 pkt.

MOKSiR Zawadzkie 15543 pkt
Unia Kolonowskie
15508 pkt.
DOKiS Dobrodzień 15276 pkt
Victoria Chróścice 15137 pkt

V Grand Prix OZSkat
Sekcja skata MOKSiR Zawadzki była gospodarzem
V Grand Prix Opolskiego Związku Skata, który odbył się
04.09.2011 r. w Restauracji „Lido” w Zawadzkiem.
W turnieju wzięło udział 79 zawodników. Dobrze zagrali
zawodnicy MOKSiR-u. Leopold Dybowski uplasował się
na 2 miejscu, a Antoni Świtała był 5. Turniej wygrał
zawodnik Skata Lubliniec Andrzej Szimber.
W klasyfikacji po 5 turniejach w 16-tce kwalifikującej się
do finału mistrzostw OZSkat na 4 miejscu plasuje się
Józef Ludwig a 6 jest Leopold Dybowski. Również
pozostali zawodnicy MOKSiR-u tj. Jan Mikołajczyk oraz
Antoni Świtała zachowali jeszcze szanse awansu,
jednak muszą bardzo dobrze zagrać w ostatnim turnieju,
którym jest Opolska Barbórka. Turniej zostanie
rozegrany w miesiącu grudniu.
Franciszek Świtała

Tenis sołowy
Zgrupowanie kadry
Na obiektach MOKSiR-u Zawadzkie w miesiącu
sierpniu odbyło się zgrupowanie kadry wojewódzkiej
juniorów i młodzików województwa opolskiego.
W zgrupowaniu wzięli udział gościnnie zawodnicy
z Ukrainy i Niemiec. Młodzież miała możliwość integracji
i podniesienia swoich umiejętności sportowych oraz
doskonalenia języka ukraińskiego i niemieckiego.
W ramach rewizyty w lutym 2012 r. Zawodnicy KTS
MOKSiR Zawadzkie zostali zaproszeni na Ukrainę.
Zgrupowanie prowadzili trenerzy Marta Lityńska oraz
Stanisław Fedor.

meczem LKS Lesznianka
Leszna Górna w dnia
09.09.2011 r., natomiast
mężczyźni swój pierwszy
mecz w III lidze rozegrają
23.09.2011 we własnej hali
z LUKS-em Mańkowice.
W kadrach naszych drużyn
nie nastąpiły większe zmiany.

Ruszają rozgrywki
W miesiącu wrześniu rozpoczęły się tradycyjne
rozgrywki indywidualne i drużynowe. Pierwsze turnieje
wojewódzkie odbyły się w dniach 10/11.09.2011 r.
W Zawadzkiem (wyniki w następnym numerze). Drużyna
kobiet grająca w II lidze sezon rozpoczęła wyjazdowym
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Witamy pierwszoklasistów

Klasa 1b - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem

Klasa 1 - Zespół Szkolno Gimnazjalny w Kielczy

Zaczęło się, 1 września w bardzo pogodny poranek rozpoczął się nowy rok szkolny. W pierwszych klasach szkół podstawowych na terenie naszej gminy rozpoczęło naukę 79 uczniów.

Klasa 1a - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem

Klasa 1c - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
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