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65-lecie Nadleśnictwa Zawadzkie

Ku czci tych, którzy zginęli za prawdę

16 października br. odbyło się uroczyste nadanie i poświęcenie
sztandaru z okazji Jubileuszu 65 lecia Nadleśnictwa Zawadzkie.
Gospodarzem uroczystości był Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
Zdzisław Siewiera.

Z inicjatywy działaczy NSZZ Solidarność Walcowni Rur Andrzej podczas
mszy świętej poświęcona została nowa tablica pamiątkowa ku czci
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz ku czci tych, którzy
zginęli za prawdę.

Najlepsi Oldboje są w Zawadzkiem

Pieczenie Ziemniaka przez Dzieciaka

15 października w hali MOKSiR-u w Zawadzkiem odbył się Halowy
Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Zawadzkiego. Impreza została
zorganizowana przez działającą przy MOKSiRze sekcję Sympatyków Piłki
Ręcznej, czyli przez byłych piłkarzy ręcznych Stali i ASPR Zawadzkie.

Pieczone ziemniaki i kiełbaski, przejażdżki bryczką, malowanie twarzy to wszystko działo się w pierwszą niedzielę listopada na przystani
kajakowej w Kielczy. Święto „Pieczenie Ziemniaka przez Dzieciaka”
zorganizowała Rada Rodziców Przedszkola oraz Rada Sołecka z Kielczy.

10 grudnia 2011 r. w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Zawadzkiem
od godziny 10.00 odbędzie się III JARMARK BOŻONARODZENIOWY.
Na jarmarku każdy znajdzie coś dla siebie.
Będzie można zrobić zakupy przedświąteczne,
a najmłodszych Święty Mikołaj obdaruje słodyczami.
Serdecznie zapraszamy!

Sesja Rady Miejskiej
W dniu 17 października br. odbyła się XII Sesja
Rady Miejskiej. Głównym tematem sesji było
przyjęcie informacji o stanie zadań oświatowych w
Gminie Zawadzkie za rok szkolny 2010/2011.
Zgodnie z prawem oświatowym organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do
dnia 31 października przedstawia organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
informację o stanie realizacji zadań oświatowych za
poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów. Szczegółową informację
w tym zakresie przedstawił Kierownik Referatu
Oświaty i Wychowania Marek Kaczanowski.
Informacja została przyjęta przez radnych
jednogłośnie.
Radni zapoznali się również z
informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz
Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych, a
dyrektor MOKSiR-u Robert Gwóźdź zapoznał
radnych z planem działań na IV kwartał i 2012 r. oraz
przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z
zakresu kultury w oparciu o istniejącą bazę.
Kolejnymi, zrealizowanymi punktami Sesji było
podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmiany budżetu gminy – ze względu na
duże braki w budżecie po stronie wydatków
zwiększono
dochody bieżące w rozdziałach i
paragrafach, gdzie wykonanie jest większe niż
zaplanowano. Dział 600 rozdział 60016 paragraf
0690 (za zajęcie pasa drogowego) – zwiększono o
31 000,00 zł, Dział 756 rozdział 75616 paragraf 0500
(podatek od czynności cywilnoprawnych) –
zwiększono o 40 000,00 zł oraz dział 801 rozdział
80110 paragraf 0970 (otrzymane odszkodowanie z
TUW za poniesione straty w wyniku uszkodzeń
grzejników w budynku byłego gimnazjum w
Zawadzkiem) – zwiększono o 5 000,00 zł.
Zmniejszono dochody majątkowe – z dochodów
uzyskanych ze sprzedaży mienia o kwotę 500 000,00
zł. Zmiany w wydatkach bieżących – w
celu
zapewnienia
prawidłowej realizacji wydatków
bieżących niezbędne okazały się przeniesienia
między poszczególnymi działami,
a także
zwiększenie planu. W związku z koniecznością
pełnej odbudowy nawierzchni asfaltowej na odcinku
d r o g i u l . K s . Wa j d y w Ż ę d o w i c a c h , p o
przeprowadzonej inwestycji kanalizacji sanitarnej zwiększono środki na ten cel o kwotę 41 000,00. Aby
złagodzić skutki zmniejszenia subwencji, które
nastąpiło na początku roku, dokonane zostały
korekty ogólnej liczby godzin dydaktycznych

przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym
2011/2012, które zostały zatwierdzone w projektach
organizacyjnych szkół i placówek złożonych przez
dyrektorów w maju br. Złagodziło to skutki, lecz
niewystarczająco, brakuje środków na zakup opału,
oleju, energii. Konieczne były zwiększenia w
poszczególnych jednostkach, a tam gdzie możliwe
było zaoszczędzenie, dokonano więc zmniejszenia w
celu przesunięcia środków. Zwiększenie w rozdziale
85213 - kwota 2 500,00 zł oraz zwiększenie w
rozdziale 85216 - kwota 27 000,00 zł, wynikają z
art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
nakazującego dofinansowanie przez gminę 20%
zadań dot. wypłaty zasiłków stałych i opłacanie
składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej (środki te były w ub. roku zapewnione
przez państwo w ramach 100% dotacji). Wzrost
potrzeb w zakresie opłat za pobyt w domach pomocy
społecznej osób, których egzystencja w miejscu
zamieszkania, mimo pomocy ze strony opiekunek
domowych jest niemożliwa
- 7 nowych
podopiecznych zwiększenie - kwota 7 950,00 zł.
Zmniejszenie to kwota 41 700,00 zł z rozdziału
85219. W związku z brakiem dotacji ze Starostwa
Powiatowego, zwiększono dotację dla biblioteki w
wysokości 10 000,00 zł.
2/ w sprawie likwidacji samorządowej instytucji
kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Zawadzkiem - zgodnie z ustawą o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
organizator (Gmina Zawadzkie) jest obowiązany na 6
miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji instytucji
kultury podać do publicznej wiadomości informację o
zamiarze i przyczynach likwidacji. Rada Miejska w
Zawadzkiem w dniu 28 lutego 2011 r. podjęła
Uchwałę Nr V/25/11 w sprawie zamiaru i przyczynach
likwidacji instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem. Do
organizatora od momentu podana do publicznej
wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach
likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Zawadzkiem nie wpłynęły wnioski i uwagi
dotyczące przyczyn likwidacji. Nie zarejestrowano
również żadnych protestów związanych z likwidacją
instytucji kultury. Wobec powyższego organizator –
Gmina Zawadzkie, celem zapewnienia zgodnej z
obowiązującym prawem działalności Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem
podjął decyzję o likwidacji instytucji. W związku z

powyższym podjęcie uchwały w sprawie likwidacji
samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem
stanowi konsekwencję wcześniej podjętego zamiaru.
3/ w sprawie utworzenia gminnej jednostki
organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej pod
nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w
Zawadzkiem - w następstwie podjęcia decyzji o
likwidacji instytucji kultury o nazwie „Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem” w związku
z koniecznością uporządkowania sytuacji prawnej
instytucji o przeważającej działalności sportowej i
rekreacyjnej nad kulturalną, zaistniała konieczność
uregulowania spraw wynikających z zadań własnych
gminy w sferze sportu, rekreacji, turystyki i kultury.
Mając powyższe na uwadze, w celu zaspokojenia
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Zawadzkie
w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
celowym jest utworzenie gminnej jednostki
organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki, jako
jednostka dla której podstawowym celem statutowym
nie jest prowadzenie działalności kulturalnej, będzie
mogła prowadzić taką działalność w formie domu
k u l t u r y. P o w y ż s z e r o z w i ą z a n i e u m o ż l i w i
wykorzystanie potencjału jednostki zajmującej się
sportem, rekreacją oraz turystyką w celu
zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie
kultury. Obiekty, takie jak przebudowany kinoteatr na
Centrum Informacji Turystycznej, ze względu na brak
możliwości przez okres 5 lat przekazania ich na
własność innemu podmiotowi, nie mogłyby wzmocnić
infrastruktury instytucji kultury. Ważnym aspektem,
który powodowałby wzrost kosztów utrzymania
kultury na terenie gminy, jest aspekt potencjału
kadrowego instytucji. Na dzień dzisiejszy zadania
kultury muszą być wspierane przez osoby
zatrudniane na stanowiskach związanych z obsługą
sporu, turystyki i rekreacji. Ponadto specyfika
jednostki budżetowej umożliwi łatwą kontrolę i
planowanie wydatków przeznaczanych na
działalność kulturalną. Równolegle z aktem
utworzenia jednostki organizacyjnej nadawany jest
jej statut oraz wyposaża się ją w majątek.
Następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu
21 listopada 2011 r., a głównym jej tematem będzie
uchwalenie podatków i opłat na 2012 r.

BURMISTRZ INFORMUJE
Zmiany terminu realizacji projektu Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”
Gmina Zawadzkie złożyła wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o
zaakceptowanie zmiany planowanego terminu
zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji
projektu. Podpisana w dniu 31 marca 2009 r.
umowa o dofinansowanie zakładała zakończenie
rzeczowej realizacji projektu na dzień 20 listopada
2011 r. Jednakże ze względu na opóźnienia w
realizacji zadania polegającego na „Przebudowie z
rozbudową kinoteatru na budynek Centrum
Informacji Turystycznej w Zawadzkiem”, gmina
była zmuszona do przesunięcia terminu
planowego zakończenia rzeczowego realizacji
projektu na dzień 30 kwietnia 2012 r. O
przesunięcie niniejszego terminu zwrócił się
wykonawca robót budowlanych, firma
Budownictwo Inżynieria Lądowa P.P.H.U. MAKSEL
– Styl, argumentując zmianę terminu koniecznością
uzupełniania przez Gminę Zawadzkie dokumentacji
budowlanej oraz rozwiązania problemu nielegalnego

Dokończenie budowy przedszkola w Kielczy
Trwają prace związane z dokończeniem zadania
pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej o przedszkole
przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym przy ul.
Szkolnej 1 w Kielczy” przez konsorcjum firm:
POLGAZ Roman Dyner, 42-690 Koty ul. Szkolna 1 –
Lider Konsorcjum, Firma Usługowo- Handlowa
Tomasz Rapcinski, 42-660 Kalety, ul. Rymera 21,

najemcy lokalu w celu udostępnienia pomieszczeń
przez niego zajmowanych. Ponadto firma uzasadniła
niedotrzymanie umownego terminu zakończenia
inwestycji klęską żywiołową, która dotknęła Gminę
Zawadzkie w 2010 r., wstrzymując wykonanie prac
remontowych na kilka tygodni. Mając pozytywną
opinię Inżyniera Projektu, pełniącego nadzór
inwestorski nad realizowanym zadaniem,
wyraziłem zgodę na przesunięcie terminu realizacji
robót budowlanych.
Również w przypadku
realizacji zadania polegającego na
„Zagospodarowaniu terenu Stawu Hutniczego jako
miejsca rekreacji wodnej wraz z budową deptaka
łączącego staw z kanałem Hutniczym w
Zawadzkiem” nastąpiły znaczne opóźnienia w
realizacji inwestycji. Zakład Ogólnobudowlany
A.Kiowski wystąpił z pismem o przedłużenie
terminu, argumentując niniejszy wniosek wysokim
poziomem wód gruntowych uniemożliwiających
wykonywanie robót, jak również wydłużonym
terminem oczekiwania na dostawę ławek i koszy
betonowych.

Zakład Usługowo-Handlowy Mirosław Kukuła, 42660 Kalety, ul. 1 Maja 84/4. Lider konsorcjum wystąpił
o przedłużenie terminu realizacji zadania do końca
grudnia 2011r.(pierwotny termin: 03.12.201r.)
uzasadniając cyklem technologicznym wykonania
tynków i gładzi gipsowych oraz wysuszania jastrychu.
Wykonano pokrycie stropodachu wraz z obróbkami
blacharskimi, tynki elewacji, tynki wewnętrzne,
posadzki i ogrzewanie podłogowe.

Nowy Sekretarz Gminy
W wyniku zakończenia procedury naboru na
wolne stanowisko Sekretarza Gminy Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem na ww. stanowisko została
wybrana p. Małgorzata
Kowalska zamieszkała
w Ozimku. Pani Kowalska objęła stanowisko z dniem
1 listopada br.

Proponowany rozkład jazdy na trasie Zawadzkie - Krupski Młyn, Słoneczna - Zawadzkie

"Śpieszmy się kochać ludzi"...

Cięcia kolei, które od 1 stycznia 2012 r. jeszcze bardziej będą odczuwalne, dotknęły również trasę Tarnowskie
Góry-Zawadzkie-Opole. Ilekroć Burmistrz Zawadzkiego zwracał się do Opolskiego Zakładu Przewozów
Regionalnych z prośbą o przywrócenie połączeń, które dogodne byłyby min. dla uczniów, którzy podjęli naukę w
placówkach oświatowych w naszym województwie, jak również województwie śląskim, odpowiedź jest jedna „…za
każdą decyzją idą wyliczenia finansowe, połączenia są nierentowne…”.Rozmowy prowadzone z samorządem
województwa nie przyniosą pożądanego efektu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Burmistrz czyni
starania do uruchomienia „wewnątrzgminnej” komunikacji, umożliwiającej naszym mieszkańcom dotarcie np.do
Krupskiego Młyna, czy też uczniom Kielczy i Żędowic na zajęcia lekcyjne do Zawadzkiego. Poniżej przedstawiamy
Państwu propozycje godzin odjazdów. Wszelkie uwagi oraz szczegółowe informacje można zgłaszać oraz uzyskać w
Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem pokój 103 lub telefonicznie pod nr 774623136.
Proponowany rozkład jazdy - Sobota

Zarówno dawne, jak i obecne obchody
ku czci zmarłych łączy ta sama intencja.
Uczestnicząc w nich spłacamy dług
pamięci wobec wszystkich naszych
zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i
Dzień Zaduszny są w Polsce również
dniami pamięci narodowej. Znicze płonęły
na grobach powstańczych, na
bezimiennych polnych i leśnych mogiłach żołnierskich,
na miejscach straceń i tablicach pamiątkowych
poświęconych pamięci poległych we wszystkich
wojnach. Są to znaki nieprzemijającej pamięci i wiary,
że nie wszystko umiera. Dzień Wszystkich Świętych to
nasze wspomnienia o tych, którzy nadal są obecni w
naszych sercach i pamięci. Wielu z naszych bliskich,
znajomych już wśród nas nie ma. Dla wielu z nas
mijający rok upływa pod znakiem śmierci. 1 listopada
modliliśmy się nad grobami rodziców, dziadków,
rodzeństwa… Zapamiętaliśmy ich uśmiechniętych,
kochających. W ciągu tego roku odeszli od nas:
Urszula Taibert
odeszła po ciężkiej chorobie. Jej nieodłącznym
atrybutem, jaki pozostawiła po sobie w ludzkich
sercach i umysłach było jej ciepłe słowo oraz pomocna
dłoń. Dłoń na którą mógł liczyć każdy, kto się do niej
zwrócił. Była nauczycielem nie tylko z wykształcenia,
ale przede wszystkim z zamiłowania. Dyrektor PSP Nr
1 w Kolonowskiem, związana również z samorządem
gminnym oraz Caritasem Przyparafialnym w
Zawadzkiem.
ks. Henryk Galgan
zmarł w 20 roku posługi kapłańskiej i 26 roku życia
zakonnego. W 1984 roku wstąpił do Zgromadzenia
Misjonarzy Świętej Rodziny, a od 1993 roku rozpoczął
pracę misyjną w Austrii. Przez całe swoje kapłańskie
życie kierował się słowami „Bądź wola Twoja…”
Michał Jacek
odszedł 5 marca. Wieloletni działacz sportowy i
samorządowy. Zapamiętaliśmy go jako założyciela i
Prezesa Autonomicznej Sekcji Piłki Ręcznej. Od 1990
roku związany był z samorządem. Pełnił dwukrotnie
funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Zawadzkiem. Pamiętamy go jako człowieka, który
zawsze starał się żyć wśród ludzi i żyć ich problemami.
Julian Wójcik
zmarł 15 marca. Znany głównie z pracy zawodowej jako
Dyrektor Huty Andrzej. Po przejściu na emeryturę
swoje umiejętności wykorzystywał jako kierownik
Hutniczego Klubu Sportowego, a następnie Klubu
Tenisa Stołowego. Pozostanie w naszych pamięciach
jako działacz sportowy, którego wielką pasją był tenis
stołowy.
Józef Trojok
odszedł 14 sierpnia. Przez ponad 20 lat był Zastępcą
Dyrektora Huty Andrzej ds. Pracowniczych, a następnie
Głównym Specjalistą-Pełnomocnikiem Dyrektora.
Pasjonat historii Huty oraz dziejów Gminy Zawadzkie.
Gerard Bieniek
zmarł 20 lipca. W 1974 r. został delegowany do pracy w
Ministerstwie Sprawiedliwości, w 1985 r. został
powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.
Wspaniały wykładowca, znakomity znawca prawa
rzeczowego, autor odważnych, przełomowych
orzeczeń.

Proponowany rozkład jazdy - poniedziałek - piątek
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Milczący morderca…

Ważne dla przedsiębiorców
W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2011 roku
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej istnieje konieczność dokonania
uzupełnień we wpisach o prowadzonej działalności
gospodarczej przez przedsiębiorców.
Wpisy w ewidencjach gminnych tworzone były na
przestrzeni lat, w oparciu o zmieniające się przepisy.
Informacje zawarte w rejestrach różnią się w
zależności od daty dokonania wpisu oraz od sposobu
prowadzenia ewidencji. Niektóre wpisy do Ewidencji
działalności Gospodarczej są niepełne (np. brak NIP,
PESEL, oznaczenia – nazwy- przedsiębiorcy) bądź
zawierają kod PKD niezgodny z obowiązującym
standardem. Zdarzają się także wpisy tej samej osoby

w różnych ewidencjach gminnych, co jest niewłaściwe.
Zwracamy się ponownie z prośbą do przedsiębiorców,
którzy zaprzestali prowadzenia swojej działalności, a
nie dokonali jej wyrejestrowania z Ewidencji
Działalności Gospodarczej.
Uzupełnienie tych braków i eliminacja błędów przed
dokonaniem migracji danych przyczyni się jest
niezbędna do przeniesienia wpisu przedsiębiorcy do
Centralnej Ewidencji.
W celu dokonania zmian we wpisie do Ewidencji
prosimy zgłaszać się niezwłocznie do Referatu
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem pok. 304 (II piętro) tel.
774623113.

Pogotowie Kominiarskie przypomina o
czyszczeniu i okresowej kontroli przewodów
kominowych. Nieprawidłowe działanie kominów
dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w
mieszkaniach i budynkach to sytuacje, które mogą
przydarzyć się każdemu. Aby chronić nasze życie i
zdrowie przed zaczadzeniem, zatruciem tlenkiem
węgla, polecamy korzystanie z usług kominiarskich.
O nasze bezpieczeństwo powinni dbać wysoce
wykwalifikowani specjaliści. Polecamy Mistrzów
Kominiarskich zarejestrowanych w Pogotowiu
Kominiarskim, to sprawdzeni profesjonaliści.
Polegaj na prawdziwych kominiarzach. Jednym z
nich jest Aleksander Uliczka, kontakt telefoniczny
600294330 lub 34 3438057.

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
18 listopad
16 grudzień

Ogólnopolski Tydzień Kariery
Coroczne działanie
Stowarzyszenia Doradców
Szkolnych i Zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej ma na
celu inspirowanie ogólnopolskich
i lokalnych inicjatyw na rzecz
rozwoju poradnictwa
zawodowego – wspomagania
drogi każdego obywatela do
edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Uczniowie zawadczańskiego
gimnazjum aktywnie brali udział
w spotkaniach zorganizowanych
przez Martę Żołnowską (Punkt
Pośrednictwa Pracy w
Zawadzkiem), pedagoga
szkolnego Sylwię Pruską oraz
nauczyciela wiedzy o
społeczeństwie z uprawnieniami
szkolnego doradcy zawodowego
Rafała Czubana. 19
października odbył się zawodoznawczy dzień
filmowy. Trzecioklasiści mieli okazję poznać
d z i a ł a l n o ś ć P u n k t u P o ś r e d n i c t w a P r a c y,
podyskutować o zawodach przyszłości oraz
zastanowić się nad kierunkami swojej dalszej

Dzień chłopaka
30 września w klasie I c i II a również obchodzono
Dzień Chłopaka. Uczniowie ZSZ w Zawadzkiem pod
opieką opiekuna SU Agnieszki Miksa we współpracy
z wychowawcami klas PSP w Zawadzkiem- Grażyną
Winkler, Danutą Bartosik, Grażyną Machelską,
przeprowadzili warsztaty plastyczno- techniczne pod
hasłem „Niech nam wszyscy chłopcy 100 lat żyją!!”.
Maluchy ze szkoły podstawowej były zachwycone
zabawą ze starszymi kolegami.

Wyjście do przedszkola - Mali Aktorzy
w inscenizacji baśni H.Ch.Andersena

edukacji. Dzień później, na zajęciach
warsztatowych pt. „Weź przyszłość w swoje ręce”
uczniowie określali swoje predyspozycje zawodowe.
Bardzo interesujący był także ostatni dzień w ramach
Tygodnia Kariery, kiedy to młodzież spotkała się z
przedstawicielami różnych zawodów – leśnikiem,
strażakiem, policjantem, nauczycielem
przedszkola.W tym samym czasie
uczniowie klas pierwszych i drugich na
lekcjach wiedzy o społeczeństwie
rozpoznawali swoje predyspozycje do
wykonywania różnych zawodów, np.
przyrodniczych, technicznych,
artystycznych. Po podsumowaniu pracy
okazało się, że - tradycyjnie – dziewczęta
częściej wskazywały na wybór drogi
artystycznej, natomiast chłopcy okazali
się być bardziej skorzy do wyboru
zawodów technicznych.Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu oraz
współpracy Punktu Pośrednictwa Pracy i
zawadczańskiego gimnazjum uczniowie
zyskali szansę zdobycia wiedzy
niezbędnej do podjęcia decyzji o wyborze
dalszej ścieżki własnego rozwoju.

Anna Komorowska spotkała się z zawodnikami
Pierwsza dama Anna Komorowska spotkała się w
Pałacu Prezydenckim z kilkudziesięcioma
zawodnikami - uczestnikami XIII Światowych Igrzysk
Olimpiad Specjalnych w Atenach. - Mamy
fantastyczną reprezentację – powiedziała, dziękując
zawodnikom za wzruszenia, jakich dostarczyli. W XIII
Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w
czerwcu i w lipcu 2011 roku w Atenach startowało
ponad 80 zawodników i zawodniczek. Zdobyli 87
medali. Prezydentowa podziękowała im za to, że
„dostarczyli tyle radości i dumy w Atenach”.
Po d zi ę ko w a n i a zł o żył a ta kże tre n e ro m i
wolontariuszom. Sportowcy podarowali
prezydentowej swoje zdjęcie. Prezes
Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Katarzyna
Frank-Niemczycka podziękowała Annie
Komorowskiej za udział w ceremonii otwarcia igrzysk
i wsparcie polskiej reprezentacji. Zaapelowała, aby
prezydentowa wspierała poczynania sportowców
olimpiad specjalnych. – Pani doświadczenie, intuicja i
autorytet bardzo nam pomogą – powiedziała. Także
ona złożyła życzenia sportowcom. – Czeka was dużo
zajęć, w tym przygotowania do olimpiad zimowych,
które odbędą się w marcu –
powiedziała. Ogółem w igrzyskach w
czerwcu i pierwszych dniach lipca
rywalizowało przez dziewięć dni 7000
zawodników z niepełnosprawnością
intelektualną z ponad 170 krajów.
Zespół Szkół Specjalnych na
spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z
Anną Komorowską reprezentowali
srebrni medaliści Igrzysk w Atenach:
Marcin Kias, Tomasz Solecki, Damian
Krzysiek i nauczyciel Artur Walkowiak
pełniący podczas zawodów funkcję
trenera. Uczestnicy spotkania mieli
możliwość zwiedzenia Pałacu
Prezydenckiego, spotkania z
Pierwszą Damą i zaproszonymi
gośćmi min. Jolantą Kwaśniewską,
Ministrem Sporu, mistrzynią

Co słychać w PSP w Zawadzkiem

olimpijską Dorotą Idzi, Katarzyną i Zbigniewem
Niemczyckimi i wieloma innymi osobami związanymi
ze światem sportu, polityki, mediów. Po spotkaniu
wszyscy sportowcy i trenerzy otrzymali pamiątkowe
pióra z autografem Anny Komorowskiej oraz od
Telewizji Polskiej film dokument z Igrzysk w Atenach
„Dzieci Mniejszego Księcia”. Kilka tygodni wcześniej
medaliści z Aten w tym nasi uczniowie otrzymali
imienne Listy Gratulacyjne od Pierwszej Damy pełne
uznani i serdeczności. Wszyscy jesteśmy
przekonani, że to dopiero początek naszej wspaniałej
przygody ze sportem, mamy kolejne plany i marzenia
które chcemy zrealizować. Jeszcze w tym roku w
dniach 10-14 listopada odbywają się ogólnopolskie
zawody w koszykówce w Olsztynie i tym razem nasza
szkoła będzie tam reprezentowana przez
zawodników i trenerów. Zespół Szkół Specjalnych w
Zawadzkiem to mała szkoła, ale pełna aspiracji i
zdeterminowana do ich realizacji.
Artur Walkowiak nauczyciel ZSS Zawadzkie,
opiekun szkolnej sekcji Olimpiad Specjalnych „Filip” i trener
na Igrzyskach w Atenach

3 października grupa teatralna z naszej szkoły Mali Aktorzy pod opieką Grażyny Machelskiejodwiedziła przedszkolaki z Zawadzkiego. Aktorzy
zaprezentowali swoim „ bardzo młodszym” kolegom
inscenizację „Świniopas” napisaną przez opiekuna
koła na podstawie baśni H.Ch. Andersena. Maluchy
oglądały przedstawienie z ogromnym
zainteresowaniem! Po prezentacji teatralnej
wszystkie dzieci, duże i mały, posiliły
się
pysznościami przygotowanymi przez panie kucharki.
Wszyscy, najedzeni i zadowoleni, przystąpili do
wesołej zabawy. Największą atrakcją dla maluchów
było przymierzanie kostiumów teatralnych starszych
kolegów.

„DRUG-A-KI” bawią się w teatr…
10 października klasa II a zamieniła się w
teatralną scenę. Dzieci samodzielnie, w grupach ,
przygotowywały i zaprezentowały inscenizacje do
lektury „Szewczyk Dratewka”. Wychowawczyni
zadbała o odpowiednią oprawę muzyczną i
scenografię. „Podrzuciła” też swoim podopiecznym
odpowiednie
kostiumy. Podpowiedziała, jakie
rekwizyty mogłyby ubarwić przedstawienie. Dzieci ,
pracując w grupach, opierając się na zapisanym na
tablicy NACOBEZU, podzieliły się rolami, dobrały
stroje, wykonały rekwizyty i przeprowadziły próby. Po
upływie wyznaczonego czasu każda grupa kolejno
zaprezentowała się przed swoimi kolegami. Pani była
zachwycona! Taka zabawa w teatr to naprawdę
frajda!

Wyjazd do teatru muzycznego w Gliwicach
13 października dzieci z klas Ib ,Ic ,IIa i II b
odwiedziły Teatr Muzyczny w Gliwicach. Uczniowie
obejrzeli przepiękną bajkę muzyczną pt. „Kot w
butach”. W baśni tej przeplatały się wątki znane
dzieciom z historii o „Jasiu i Małgosi”, „Kocie w
butach”, ”Kopciuszku”, „Dziadku do orzechów”.
Zabawne dialogi rozśmieszały najmłodszą i nieco
starszą publiczność. Dzieci z wypiekami na twarzy
opuszczały budynek teatru , pytając, kiedy znowu się
tam wybierzemy.
Grażyna Machelska

Konkurs FOTO
Oddział zakładowy PTK „Huta
Andrzej” w Zawadzkiem zaprasza
mieszkańców do udziału w konkursie
fotograficznym „Rodzina na
turystycznym szlaku”. Tematem
konkursu są wspomnienia z wakacji, wspólnego
wędkowania, ciekawych wypraw bliższych czy
dalszych. Zdjęcia opisane imieniem i nazwiskiem,
adresem oraz tytułem zdjęcia, wykonane w formacie
15 x 21 cm można dostarczyć bądź przesłać do dnia
16 grudnia br. na adres PTTK. Zapraszamy, na
autorów najlepszych zdjęć czeka nagroda.

Zmiana siedziby KRUS
Informujemy Państwa, że z dniem 31.10.2011r.
nastąpiła zmiana siedziby Placówki Terenowej KRUS
w S t r z e l c a c h O p o l s k i c h n a :
Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 32 d (przy
placu targowym).
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Najlepsi Oldboje są w Zawadzkiem
W dniu 15.10.2011r. w hali MOKSiR-u w
Zawadzkiem odbył się Halowy Turniej Piłki Ręcznej o
Puchar Burmistrza Zawadzkiego. Impreza została
zorganizowana przez działającą przy MOKSirze
sekcję Sympatyków Piłki Ręcznej, czyli przez byłych
piłkarzy ręcznych Stali i ASPR Zawadzkie. W turnieju
uczestniczyły drużyny oldboyów Metalu Kluczbork i
MKS Wieluń. Nie przyjechała drużyna Olimpii
Grodków. Spotkania drużyn odbyły się systemem
„każdym z każdym”, przy czym drużyna z
Zawadzkiego, będąc najliczniejszą ekipą, wystawiła
do rozgrywek II zespół. Po emocjonujących
spotkaniach I miejsce zajęła drużyna SPR Zawadzkie
„I”, która straciła tylko 1 punkt, remisując spotkanie z
SPR Zawadzkie „II” (rzucając w ostatniej sekundzie
bramkę na remis). Spotkania w wielu przypadkach
były wyrównane i emocjonujące, a prezentowane
umiejętności piłkarskie (przez niektórych
zawodników) były na poziomie jaki oglądamy w II
lidze, a i może nawet wyżej. Na zakończenie
turnieju Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław
Orgacki oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pietrusiak wręczyli uczestnikom
pamiątkowe puchary, a drużynie zwycięskiej
dodatkowo komplet strojów piłkarskich. W całości
turnieju brakowało tylko frekwencji na trybunach.
Szkoda, bo warto było zobaczyć, co potrafią
jeszcze nasi byli ligowcy. Myślę, że kolejna impreza
trafi już do liczniejszej publiczności.
Wracając do pomysłu powstania Sekcji
Sympatyków Piłki Ręcznej należy zwrócić uwagę,
że cała inicjatywa była po stronie zawodników,
którzy ją obecnie tworzą. Jest nią prawie stała 15
osobowa grupa, spotykająca się raz w tygodniu na
treningach, mająca w swych szeregach zarówno
zawodników młodych (do 30 lat) jak i tych trochę
starszych (do 50 lat). Wielu z nich nie tak dawno
zakończyło grać w ASPR i nie chciało jeszcze
przechodzić na tzw. „piłkarską emeryturę”. Zostało
to zauważone i wsparte przez lokalny samorząd.
Jesteśmy znaczącym środowiskiem tworzącym

piłkę ręczną w woj. opolskim, które szkoli sporą grupę
zawodników tej dyscypliny, z której to grupy nie
wszyscy znajdują miejsce w składzie drużyny ASPR,
czy też w innych drużynach. Aby nie stracić tego
potencjału szkoleniowego z jednej strony i z drugiej
strony docenić wkład tych osób w tworzeniu
„zawdczańskiego” klimatu piłki ręcznej, należało
znaleźć im miejsce dla kontynuacji tej pasji i
pokazanie ich umiejętności na zewnątrz, czego
przykładem był wspomniany wyżej turniej.
Zaangażowanie tej grupy jak i ilość byłych
zawodników tworzących Sekcję Sympatyków Piłki
Ręcznej pozwala optymistycznie patrzeć na to, że
będą oni kontynuować promocję tej dyscypliny i
naszego środowiska oraz, że będą mieli w nim stałe
miejsce. Organizatorzy tzn. Sympatycy Piłki Ręcznej

dziękują wszystkim sponsorom i osobom, które
pomagały i wsparły organizację tego turnieju za
wszelką okazałą pomoc.
A.Pietrusiak
Turniej sponsorowali: Burmistrz Zawadzkiego, Firma
Merkury, Restauracja Lido, Promet Dobrodzień, Gaz Pol Gliwice - Krzysztof Tęcza, Firma Trans - Hurt Andrzej Sikora, Kuźnia Zawadzkie, Euroterm.
Wyniki rozgrywek:
SPR ZAWADZKIE I - METAL KLUCZBORK 18:11
SPR ZAWADZKIE I - MKS WIELUŃ 13:9
SPR ZAWADZKIE I - SPR ZAWADZKIE II 12:12
METAL KLUCZBORK - MKS WIELUŃ 11;20
METAL KLUCZBORK - SPR ZAWADZKIE II 15:17
MKS WIELUŃ - SPR ZAWADZKIE II 19:15

OSP Zawadzkie
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65-lecie Nadleśnictwa Zawadzkie
16 października br. odbyło się uroczyste nadanie i
poświęcenie sztandaru z okazji Jubileuszu 65
lecia Nadleśnictwa Zawadzkie. Gospodarzem
uroczystości był Nadleśniczy Nadleśnictwa
Zawadzkie Zdzisław Siewiera. Niedzielne
uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta w
kościele pw. św. Rodziny w Zawadzkiem, w trakcie
której ksiądz Joachim Bomba dokonał poświęcenia
sztandaru. Zarówno ksiądz proboszcz, jak również
brat Paweł Siennicki ze Zgromadzenia Braci
Szkolnych przy DPS w Zawadzkiem, zwrócili
szczególną uwagę na wartość sztandaru,
przywiązanie do tradycji i honoru. Po zakończonych
uroczystościach kościelnych zaproszeni goście oraz
pracownicy Nadleśnictwa przeszli uroczystym
korowodem do restauracji Renoma. Ponad 200 gości
przywitał Nadleśniczy Zdzisław Siewiera, następnie
Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych w Warszawie Grzegorz Furmański
oraz zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Katowicach Bogdan Gieburowski przekazali
Nadleśniczemu sztandar. Wzruszającym był moment
ślubowania przez wszystkich pracowników
Nadleśnictwa Zawadzkie oraz symboliczne
przybijanie gwoździa przez przedstawicieli
samorządów, instytucji, organizacji, osób prywatnych
bezpośrednio współpracujących z Nadleśnictwem
oraz pracowników do herbarza. Przypomnijmy.
Nadleśnictwo Zawadzkie znajduje się na pograniczu
dwóch województw: opolskiego i śląskiego, jest w
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zasięgu administracyjnym siedmiu gmin:
Dobrodzień, Jemielnica, Kolonowskie, Zawadzkie,
Wielowieś, Pawonków oraz Krupski Młyn, jak również
pięciu powiatów: strzeleckiego, oleskiego,
gliwickiego, lublinieckiego oraz tarnogórskiego. W
jego skład wchodzą 3 obręby leśne: Kielcza,
Kolonowskie oraz Zawadzkie. Teren Nadleśnictwa
podzielony jest na 14 leśnictw: Krupski Młyn,
Zarzecze, Świerkle, Kielcza, Piotrowina, Kolejka,
Haraszowskie, Kolonowskie, Dębie, Rytwiny, Mosty,
Wierchlesie, Łaziska, Jaźwin. Powierzchnia ogólna
ok. 19500 ha, w tym lasy ok. 18300 ha. Cechą
charakterystyczną Nadleśnictwa jest zwartość jego
kompleksów leśnych. Występują tutaj następujące
gatunki drzew: sosna(92%), świerk(1,6%),
brzoza(3,5%), olcha(1,6%), dąb(0,7%), buk(0,2%) i
pozostałe liściaste(0,4%). Część lasów Nadleśnictwa
(teren województwa opolskiego) zaliczona jest do
obszaru chronionego krajobrazu kompleksu Lasów
Stobrawsko - Turawskich, które chronią zbiornik wód
podziemnych „Opole-Zawadzkie" („Dolina Kopalna
Małej Panwi").W leśnictwie Kielcza prowadzone są
szkółki o powierzchni całkowitej 24,87 ha, w tym
szkółka kulisowa 13,97 ha. Z terenu obecnego
Nadleśnictwa Zawadzkie pochodzi również
najlepsza na świecie populacja świerka, co zostało
potwierdzone w badaniach przeprowadzonych z
inicjatywy IUFRO, a zestawionych przez prof. dr hab.
Macieja Giertycha. Na obszarze nadleśnictwa
występują jelenie, daniele, sarny, dziki oraz lisy,
zające, bażanty. W kilku uroczyskach występują ptaki

i ssaki prawnie chronione, np. wydry, żurawie, bocian
czarny. Korzystne warunki dla hodowli dzikich
zwierząt w lasach Zawadzkiego dostrzegł już w
dziewiętnastym wieku hrabia Andrzej Rernard. W
latach sześćdziesiątych XIX wieku założył rezerwat
dla zwierzyny leśnej o powierzchni około 4850 ha.
Właśnie w tym rezerwacie, nad rzeką Mała Panew,
wybudowano w 1856 roku zamek myśliwski
„Malepartus”. Obiekt ten szczęśliwie przetrwał do
dnia dzisiejszego.
Panu Nadleśniczemu Zdzisławowi Siewierze oraz
wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Zawadzkie
składamy wyrazy podziękowania za wspaniałą
opiekę nad lasami. Lasy mają szczęście, bowiem
znakomita większość pracowników Państwowego
Gospodarstwa Leśnego to ludzie z pasją, to grono
zapaleńców, którymi kieruje nie tylko profesja i
wykształcenie, ale także ta nadzwyczajna wartość
jaką jest miłość i oddanie wobec przyrody. Chylimy
czoła przed naszymi przodkami, którym
zawdzięczamy to wspólne dziedzictwo, jakim nas
obdarzyli. Jesteśmy także przekonani, że kolejne
pokolenia leśników będą kontynuować taką właśnie
pasję i taki sposób podejścia do tego zawodu.
Wszystkich leśników prosimy o przyjęcie
najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności.
Niech Państwa praca, tak jak przez ostatnich 65 lat,
jak najlepiej służy naszym lasom.
Darz Bór

Szwajcaria w Czechach
W sierpniu 2011 r. turyści z OZ/PTTK w
Zawadzkiem odbyli wyprawę do Czech, której celem
było poznanie Parku Narodowego „Czeska
Szwajcaria”. (czes. Národní park České Švýcarsko).
„PN Czeska Szwajcaria położony jest w północnych
Czechach w powiecie Děčín, na Wyżynie
Dieczyńskiej. Rozciąga się między miejscowościami
Hřensko na zachodzie a Chřibská na wschodzie, na
południu graniczy z obszarem chronionego
krajobrazu Łabskie Piaskowce, a od północy graniczy
z Szwajcarią Saksońską położoną po północnej
stronie granicy czesko-niemieckiej.
Park Narodowy České Švýcarsko został utworzony 1
stycznia 2000 na powierzchni około 79 km. W celu
ochrony unikatowych form skalnych i rozległych
obszarów o charakterystycznej krawędziowej rzeźbie
terenu i naturalnych ekosystemach. Jest to jedna z
najlepiej zachowanych części Wyżyny Dieczyńskiej,
obejmująca najcenniejsze regiony łabskich

piaskowców (Jetřichovické stěny) oraz część
Děčínských stěn, gdzie występują unikatowe,
piaskowcowe, skalne miasta, które stanowią części
Łabskich Piaskowców. Obszar uformowany z
piaskowca, urozmaicony jest formacjami
bazaltowymi, pod względem budowy geologicznej
interesujące są pojedyncze jurajskie wapienne skały
wzdłuż Bílého potoku. Pod względem powierzchni i
wysokości stanowi teren rozczłonkowany, na którym
skupionych jest wiele formacji skalnych jak: bramy,
pionowe ściany, baszty, iglice, wąwozy, szczeliny,
parowy, i wąskie tarasy skalne, położone na rozległej
płycie o średniej wysokości 400 m n.p.m.,
zbudowanej ze skał osadowych, piaskowców i
margli, w której doliny rzek Křinice, Kamenice i Łaby
utworzyły przełomy dzielące park na odrębne części

o charakterystycznym krajobrazie dla gór
płytowych. Chociaż obszar kojarzy się z
górami, znajduje się tutaj najniżej położony
teren w Czechach w miejscowości Hřensko,
leżącej na wysokości 115 m n.m.p. Cały teren
Parku Narodowego Czeska Szwajcaria, pod
względem zajmowanego obszaru oraz
minimalnego zaludnienia, jest unikalnym
regionem na skalę Europejską. Symbolem
Czeskiej Szwajcarii jest największa w
Europie naturalna skalna brama - Brama
Pravčicka.”
Takie informacje można pozyskać ze stron
internetowych. A jak te tereny wyglądają w
naturze postanowili sprawdzić turyści z
Zawadzkiego.
Jako bazę wybraliśmy największe miasto
regionu Děčín (ok. 50 tys. miesz.). Bardzo
malowniczą miejscowość z centrum zdominowanym
przez potężny zamek na wzgórzu nad Łabą,
którego początki sięgają XIV w. Mając do
dyspozycji tylko kilka dni, kierownik wyprawy
opracował trasy obejmujące
najatrakcyjniejsze części Parku.
Pierwsza trasa obejmowała okolice
miejscowości Tisa. Górują nad nią ciemne
Tiske Steny, masyw piaskowcowych skał
opadających na południe prawie 70-metrową
pionową ścianą. Ich północna część tworzy
kompleks skalnych formacji o fantazyjnych
kształtach. My skorzystaliśmy z dwóch
okrężnych tras: jedna biegnie w lewo, do
Malych Sten, druga w prawo - do Velkich
Sten. Oznakowany szlak w Velkich Stenach
tworzy pętlę prowadzącą w jedną stronę
głównym grzbietem, z powrotem natomiast skalnym labiryntem pełnym wież, ścian i
wąwozów.
Drugiego dnia naszym celem są Jetrichowickie Skały.
Z Jetrichowic ruszamy czerwonym szlakiem w
kierunku kolejnych formacji skalnych. Na ich
szczytach znajdują się punkty widokowe (niektóre w
formie altanek), dojście ułatwiają schody i drabinki.
Jednym z ciekawszych miejsc na trasie jest
Saustejn, zwany też Zbójnickim Zamkiem. Wejście
na punkt widokowy na jego wierzchołku dostarcza
sporo emocji. Najpierw należy przecisnąć się przez
skalne szczeliny, a potem wspiąć
po stromej
metalowej drabinie. Wspaniały widok trud nagradza.
Poprzez Małą Pravicką Bramę wracamy do
Jetrichowic.
W trzecim dniu wybraliśmy się na najpiękniejszą
trasę Czeskiej Szwajcarii. Wędrówkę rozpoczęliśmy
w Hřensku. Za kolejnymi zakrętami co chwilę ,

Warsztaty logopedyczne w przedszkolu
W piękne, jesienne popołudnie, 12 października
2011r. w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem
Integracyjnym w Zawadzkiem, odbyły się warsztaty
logopedyczne przygotowane i poprowadzone przez
logopedę mgr Annę Włóczyk. Zaproszenie otrzymali
rodzice dzieci sześcioletnich zakwalifikowanych na
terapię logopedyczną. Celem spotkania było
przedstawienie im, w jaki sposób można bawiąc się
ze swoim dzieckiem, prawidłowo wykonywać
ćwiczenia logopedyczne. Prowadzone w formie
zabawy, są dużo atrakcyjniejsze zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych. Dzieci mają naturalną skłonność do
wielokrotnego powtarzania ulubionych zabaw, jeżeli
odpowiednio pobudzimy zainteresowanie dziecka,
będzie chętniej wykonywało ćwiczenia. Zajęcia
rozpoczęły się od ćwiczeń oddechowych.
Najpierw, przy muzyce relaksacyjnej dzieci i
ich rodzice uczyli się oddychania
przeponowego, w zabawie „huśtanie misia”.
Do ćwiczeń oddechowych wykorzystane
zostały również piórka i lubiane przez dzieci i
dorosłych bańki mydlane. Natomiast narządy
artykulacyjne ćwiczono w oparciu o historyjkę
logopedyczną pt.: „Pan Języczek na
spacerze”.
Podczas, gdy dzieci kolorowały ilustrację do
omawianej historyjki, rodzice wykonywali dla
nich niespodzianki - papierowy statek i
dmuchawkę do ćwiczeń oddechowych.
Podczas warsztatów przedstawione
zostały również zabawy rozwijające percepcję
słuchową i słuch fonematyczny. Dzieci
rozpoznawały dźwięki wydawane przez różne
drobne przedmioty włożone do kubeczków i
potrząsane lub upuszczane na stolik. W

ramach profilaktyki logopedycznej przygotowane
zostały informacje dotyczące etapów rozwoju mowy i
jej stymulowania oraz zestawy ćwiczeń języka, warg,
żuchwy i podniebienia miękkiego, które rodzice mogli
zabrać do domu. Mowa w dużej mierze wpływa na
ogólny rozwój dziecka oraz jego osiągnięcia szkolne.
Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala
na wyrażenie swoich myśli, opinii i uczuć. Należy
zrobić wszystko, aby pomóc dzieciom w jej rozwoju,
niwelować występujące opóźnienia, zaburzenia i
wady wymowy. Bardzo ważne jest, więc, aby rodzice
intensywnie włączali się do pomocy swoim
pociechom w ćwiczeniach logopedycznych, gdyż od
tego zależy sukces terapii.
mgr Anna Włóczyk

pojawiają się formacje skalne o fantastycznych
kształtach i barwach. Po pewnym czasie wyłania się
potężna (największa w Europie) skalna brama. Jej
rozmiary: rozpiętość łuku u podstawy wynosi 27 m,
wysokość 16 m - robią wrażenie. Wchodzimy pod łuk
bramy, wspinamy się schodami na platformy, z
których rozpościera się wspaniały widok na skalne
kaniony.
Tuż obok Pravcickiej Bramy znajduje się zameczek
Sokole Gniazdo wybudowany w 1881 r. Obecnie na
pierwszym piętrze mieści się muzeum Parku
Narodowego Czeska Szwajcaria, na parterze stylowa restauracja z oryginalnymi malowidłami na
drewnianych ścianach i stropie.
Wędrujemy dalej do wsi Mezna. Kolejna atrakcja spływ łodziami wąwozem rzeki Kamenicy. Krótki
spacer i wracamy do Hřenska.
Czwartego, ostatniego dnia wycieczki, wyprawiliśmy
się na najwyższy szczyt Czeskiej Szwajcarii Decinsky Sneżnik (723 m). Na wierzchołku góry w
1864 r. stanęła wieża widokowa ufundowana przez
ówczesnego właściciela posiadłości Franciszka
Thuna. Po przebudowie w 1992 r. udostępniono ją
zwiedzającym. Na wysokości 33 m znajduje się
platforma widokowa. Mamy stąd przepiękny widok na
Szwajcarię Czeską i Saską, Góry Łużyckie i Rudawy.
W drugiej części dnia zwiedziliśmy jeszcze zamek w
Děčínie.
Czeska Szwajcaria, to przepiękne miejsce warto je
odwiedzić, co gorąco polecamy. Z Zawadzkiego
najlepiej dojechać autostradą do Drezna, dalej
kierować się na Pragę i już blisko.Życzymy
przepięknych wrażeń.
Bolesław Imiełowski, Zdzisław Andrzejewski
OZ/PTTK w Zawadzkiem

Nowe miejsca parkingowe
Mieszkańcy osiedla Powstańców Śląskich w
Zawadzkiem mogą mieć powody do zadowolenia.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” urządziła im 26
nowych miejsc parkingowych. Kierowcy z osiedla od
dawna na nie czekali. Wielokrotnie powtarzali, że nie
mają gdzie parkować. Auta stawiano na pasach
zieleni, tuż pod oknami bloków.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
zwróciłem się z prośbą do Burmistrza Zawadzkiego o
możliwość użyczenia pasa drogowego pod parkingi –
wyjaśnia prezes spółdzielni Leszek Kleczko.
Wybudowaliśmy 26 miejsc parkingowych, w tym dwa
dla niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to ponad 60
tys. złotych netto. Te pieniądze wyłożyła spółdzielnia.
Nowe miejsca parkingowe nie tylko przyczynią się do
poprawy bezpieczeństwa, ale poprawią także
wizerunek osiedla.
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Turniej króla Jerzego
24 października 2011r. w kielczańskiej
szkole miały miejsce otrzęsiny
czwartoklasistów. Zgodnie z tradycją maluchy
musiały przebrnąć przez konkurencje
przygotowane przez żaków z klasy 6. Najpierw
wybierały sobie poprzez rzut strzałką do celu
odpowiednią komisję egzaminacyjną, a mogły
trafić do sali rycerskiej, salonu urody, sali
łowieckiej lub zielarni. Tu czekały na
czwartoklasistów konkurencje sprawnościowe
– walka na miecze, tor przeszkód, test z
medycyny, sprawdzian z „podrasowywania
urody”. Maluchy spisały się na medal i zostały
przyjęte do drużyny króla Jerzego.
Iza

Dzień Edukacji w ZSG w Żędowicach
14 października uczniowie szkoły przygotowali
dla pracowników zabawny program artystyczny.
Aktorzy z gimnazjum wystąpili w roli pomników

przedmiotów szkolnych, kolejno ożywianych
przez wszechmocnego czarodzieja. Uczennice z
klasy VI zaprezentowały się w scence ,,Duża
przerwa”, podczas której ukazały nastroje
towarzyszące nauczycielom w trakcie
wprowadzania reformy oświatowej. Natomiast
uczennice klasy I gimnazjum przygotowały ,,Atlas
grzybów uczniowskich”. Publiczności
zaprezentował się m. in. Odpisywacz zaciekły,
Strachlak nauczycielski, Bujak pospolity czy
Maruda lekcyjny.
Całość uświetniły szkolne szkolne talenty
muzyczne. Usłyszeliśmy ,,Żędowickiego bluesa” i
nastrojową piosenkę ,,W zielonym lesie” wykonaną
przy dźwiękach myśliwskiego rogu i skrzypiec.
Wszyscy wykonawcy stanęli na wysokości zadania,
bawiąc zgromadzoną w sali gimnastycznej
społeczność uczniowską i pracowników naszej
szkoły. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.

Spotkanie pokoleń
14 października to w ZSG im. Wincentego z
Kielczy w Kielczy dzień, w którym zgodnie z
pielęgnowaną tradycją spotykają
się pokolenia. Obok obecnych
pracowników zasiadają ci, którzy
niegdyś dbali o naszą szkołę,
kształtowali młode umysły i serca,
dziś już dorosłe. Obok uczniów
miejsca zajmują rodzice
pierwszaków, tych, którzy z
drżeniem serca czekają na tak
ważny dla nich moment pasowania.
Najpierw jednak muszą zdać
egzamin- prezentują to, czego się
nauczyli. Zdali go śpiewająco, w
nagrodę pani dyrektor wraz z
wychowawczynią dokonały ich
uroczystego pasowania. W tym dniu
popisywały się nie tylko maluchy.
Także nasi najstarsi uczniowie z III
gimnazjum zaprezentowali na co

ich stać. Rozbawili zabawnym kabaretem,
zachwycili nastrojowym tańcem.

Święto Niepodległości
Ś w i ę t o
Odzyskania
Niepodległości to
najważniejsze
polskie święto
n a r o d o w e ,
związane z
odzyskaniem, w
1918 roku , po 123
latach zaborów niepodległości. 11 listopada Rada
Regencyjna, organ pełniący obowiązki głowy
państwa w Królestwie Polskim, przekazała Józefowi
Piłsudskiemu najpierw dowództwo nad wojskiem, a 3
dni później – po rozwiązaniu się - pełną władzę,
ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. Po raz
pierwszy 11 listopada świętowano w 1937 roku.
Niestety, radość nie trwała długo, bo obchody
wstrzymano na czas okupacji hitlerowskiej, a po
zakończeniu II wojny światowej w kraju rozpoczęła
się kolejna tyrania - rządów komunistycznych.
Obchodzenie Święta Niepodległości było zakazane.
„11 listopada” przywrócono ustawą Sejmu w 1989
roku. W związku z tym, do momentu zerwania
żelaznej kurtyny, Polacy mieli okazję świętować
Dzień Niepodległości tylko 2 razy. Dlatego ta tradycja
nie zdążyła się utrwalić. Teraz musimy niejako powoli
odrodzić ją od podstaw, ukształtować nowy,
narodowy obyczaj. Z każdym rokiem, na terenie
naszej gminy, obchody przeprowadzane są coraz
bardziej świadomie. W kościołach odprawione
zostały msze św. w intencji Ojczyzny, a Miejski
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zaprosił nas
mieszkańców do udziału w
spotkaniach. W programie
słowno-muzycznym
wystąpiła Orkiestra Dęta
Miasta i Gminy Zawadzkie,
Dziecięcy Zespół Ludowy
„Żędowianie” oraz
uczniowie Ogniska
Muzycznego działającego
przy MOKSiR.

Żywa historia dla najmłodszych
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
realizuje projekt „Żywa historia dla najmłodszych” w
całości finansowany przez Starostwo Powiatowe w
Strzelcach Opolskich. Projekt dotyczy uczniów klas IIII edukacji wczesnoszkolnej Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Żędowicach oraz uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w
Zawadzkiem. Ma on na celu wdrażanie uczniów do
poznawania i obcowania z historią od najmłodszych
lat. Niewiele osób zna niepowtarzalne historie
przydrożnych kapliczek, ruin zamków, obiektów
sakralnych Ziemi Strzeleckiej. Warto uświadamiać
dzieciom jak wielkie bogactwo tradycji, kultury,
zabytków kryje się obok nas. Wyjazdy do ciekawych i
owianych tajemnicą miejsc są okazją do poznania
okolicy oraz kształtowania zasad harmonijnego
współżycia w zespole, życzliwości i kultury
zachowania. W ramach projektu uczniowie zwiedzili
ruiny zamków w Strzelcach Opolskich, Błotnicy
Strzeleckiej, Kamieniu Śląskim, Zawadzkiem-Kąty.
W czasie wycieczek pieszych i rowerowych
podziwiali i poznawali historię przydrożnych
kapliczek.
Możliwość uczestnictwa w projekcie „Żywa historia
dla najmłodszych” przyczyni się do bliższego
poznania historii, kultury, tradycji naszej Małej
Ojczyzny oraz rozwinie zainteresowania i pasje
uczniów.
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Wieści z zawadczańskiego gimnazjum
Biegi przełajowe
Po ścieżkach małej ojczyzny…
Edukacja regionalna jest bardzo ważna w życiu
młodego człowieka. Każdy z nas powinien znać
swoją małą ojczyznę. W związku z tym dnia 15
września uczniowie klasy IIIc Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem wraz z Teresą
Kemską i Januszem Szygułą udali się na wycieczkę
rowerową do skansenu p. Michała Ibroma oraz na
Polanę Śmierci. Pierwszym punktem naszej wyprawy
był Skansen u Michała. Pan Ibrom oprowadził nas po
swoich zbiorach, opowiadając w gwarze śląskiej
bardzo ciekawie o każdym przedmiocie. Szczególne
zainteresowanie uczniów wzbudziła dyscyplina
przyrząd do wymierzania kar niegrzecznym
dzieciom. Ponadto uświadomiliśmy sobie, jak
ciężko pracowali niegdyś ludzie, by zapewnić
sobie byt. Następnie udaliśmy się na Polanę
Śmierci. Tam p. Kemska przedstawiła nam
historię tego miejsca. Wysłuchaliśmy jej w
ciszy, a niektóre momenty opowieści
wzbudzały w nas dreszcze emocji. Na polanie
pod Barutem - w 1946 roku funkcjonariusze
Bezpieki stracili około 200 młodych mężczyzn
z oddziału partyzanckiego Bartek. Ubecy
zwabili ich podstępem do zaminowanej szopy.
Następnie polali ją benzyną i wysadzili w
powietrze. Huk słyszany był w promieniu wielu
kilometrów. Mieszkańcy Barutu przyszli w to
miejsce kilka dni później. Odnajdywali skrawki
mundurów, guziki, a nawet kawałki ludzkich
ciał. Aby uczcić Śląski Katyń w ostatnią sobotę
września jest odprawiana tam msza za

poległych żołnierzy, którzy oddali swoje życie za
wolną Polskę. Pomodliliśmy się pod krzyżem, a
następnie Roksana postawiła tam znicz. Przeszliśmy
całą polanę, czytając tabliczki poustawiane w
różnych jej miejscach. Była tam na przykład grusza,
na której odnaleziono ludzką rękę. W refleksyjnym
nastroju ruszyliśmy w drogę powrotną. Ta wycieczka
z całą pewnością zostanie nam w pamięci.
Szczególnie będziemy ją wspominać ze względu na
niezwykłą historię wówczas poznaną.
Barbara Kemska

W październiku w Lasocicach odbyły się
wojewódzkie biegi przełajowe, w których wzięło udział
4 zawodników z naszego gimnazjum. Pogoda
dopisała, jednak trasy po deszczach z poprzednich dni
były obłocone i śliskie. Poziom był wysoki, mimo to
wszyscy nasi zawodnicy dali sobie radę i dobiegli do
mety. Po męczącym biegu poczęstowano uczestników
pyszną zupą.
Nasi zawodnicy :
Ewa Zajdel - 2 miejsce w powiatowych,12 miejsce w
wojewódzkich biegach
Paweł Zagórowicz - 2 miejsce w powiatowych,15
miejsce w wojewódzkich biegach
Michalina Kanoza - 2 miejsce w powiatowych,36
miejsce w wojewódzkich biegach
Patrycja Dudarewicz - 4 miejsce w powiatowych,39
miejsce w wojewódzkich biegach.

Tydzień dla Oszczędzania
Uczniowie klas pierwszych i drugich aktywnie
uczestniczyli w zajęciach z edukacji ekonomicznej
zorganizowanych w ramach corocznego „Tygodnia dla
Oszczędzania”. Każdy uczeń na lekcji wiedzy o
społeczeństwie miał możliwość poznania zalet i wad
różnych form oszczędzania i inwestowania, określenia
swojego budżetu osobistego oraz zasad racjonalnego
gospodarowania środkami finansowymi.
Organizatorem ogólnopolskiej akcji edukacyjnej jest
Fundacja Kronenberga. Promowanie idei
oszczędzania związane jest z obchodzonym 31
października Światowym Dniem Oszczędzania.

Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie pierwszoklasistów
Dzień pasowania na gimnazjalistę to szczególny
moment w życiu każdego ucznia. Staje się on bowiem
wtedy pełnoprawnym członkiem szkolnej
społeczności, decydując się na respektowanie
obowiązujących zasad i korzystanie z
przysługujących mu praw. Miesiąc, to dużo, by
wszystkie te zasady poznać, by uświadomić sobie, że
nowy etap edukacyjny będzie kosztował wiele
wyrzeczeń, ale też zaowocuje nowymi
doświadczeniami, przyjaźniami i wiedzą. Przyjąwszy
do wiadomości wszystkie te prawdy, tegoroczni
pierwszoklasiści z wielką powagą w dniu Święta
Edukacji Narodowej, tj 14. października, złożyli
ślubowanie, otrzymali nowe legitymacje i
identyfikatory. Jednak te poważne chwile
poprzedzone były programem artystycznym, który w
humorystyczny sposób miał pokazać pierwszakom i
zaproszonym gościom, jak ciekawe życie czeka ich
przez kolejne trzy lata. A tajemnice przyszłości
odkryła przed widzami choć odrobinę niechętnieszkolna wróżka Honorata… Przedstawienie
przygotowane zostało przez uczniów klasy Ib,
działających pod opieką wychowawczyni-Urszuli

Koziołek i polonistki -Aleksandry
Morawiec.Uroczystość pasowania
pierwszoklasistów od kilku lat zbiega się w
Publicznym Gimnazjum nr 1 z Dniem Edukacji
Narodowej. Z tej okazji przeprowadzony został
plebiscyt wśród uczniów, którzy wybrali spośród
nauczycieli tych, którzy -według nich-najbardziej
zasłużyli na wyróżnienie. W kategorii „Mikrofon Roku”
zwyciężyła Teresa Bojanowska, która z uśmiechem
przyznała, że owszem, jest mała, ale głos ma silny.
Na miano „Złotego Wykładowcy” zasłużył Rafał
Czuban, którego uczniowie nagrodzili gromkimi
brawami, a tytuł „Złotego Lusterka” trafił do rąk Victorii
Początek. Nauczycielem, który wzbudza największy
respekt, czyli „Brzytwą Roku” okazała się Elżbieta
Szewczak, zaś najbardziej przyjaznym pedagogiem
okrzyknięto Janusza Szygułę, honorując go tytułem
„Bratniej Duszy”. Największym jednak wyróżnieniem
-dla nauczyciela doskonałego, który łączy w sobie
wszystkie powyższe cechy-uhonorowano Urszulę
Koziołek. Otrzymała ona tytuł „NAUCZYCIELA
ROKU”. Przygotowaniem gali wyróżnień zajęła się
klasa IIa pod okiem wychowawcy - A. Morawiec.

„Święto Miłosza”
Ostatni piątek października był dla wszystkich
uczniów naszej szkoły dniem szczególnym.
Dokładnie w samo południe rozpoczęło się Święto
Miłosza, przygotowane przez członków koła
teatralnego pod opieką: Victorii Początek i Diany
Bugajewskiej. Na wstępie zaprezentowano sylwetkę i
twórczość Czesława Miłosza-multimedialna
prezentacja wzbudziła spore zainteresowanie.
Później odbył się konkurs recytatorski -uczniowie
zaprezentowali swoje możliwości w konfrontacji z
wymagającą poezją polskiego Noblisty. Zdaniem jury
bezapelacyjnie pierwsze miejsce w konkursie
zdobyła Magdalena Nowak z klasy 1b, której występ

został nagrodzony ogromnymi brawami. Poezję
można nie tylko recytować, ale też śpiewać, co
pięknie przedstawiły Dominika Baron i Martyna
Niesłony.
Na zakończenie odbyło się uroczyste rozdanie
nagród w konkursie plastycznym pt. „Wierszem
malowane” (pierwsze miejsce zdobyła Izabela Kupka
z klasy 2b) oraz w konkursie recytatorskim.
Wspaniale zorganizowana uroczystość odbyła się w
ramach obchodów Roku Czesława Miłosza
albowiem w 2011 r. przypada setna rocznica Jego
urodzin.

Święto Drzewa Międzynarodowy Rok Lasów 2011
Uczniowie naszej szkoły pod
opieką dyrektor Róży Paprotnej
oraz pedagoga szkolnego Sylwii
Pruskiej wzięli udział w „Święcie
Drzewa”, przygotowanym w
r a m a c h o b c h o d ó w
Międzynarodowego Roku Lasów.
W poniedziałek 10 października na
terenie leśnictwa Dębie uroczyście sadzono młode
drzewa, a następnie wszyscy uczestnicy akcji
spotkali się w Letniej Leśnej Izbie Edukacyjno
Turystycznej. Organizatorem akcji było Nadleśnictwo
Zawadzkie.

Akademia wzbudziła wiele entuzjazmu, mamy
więc nadzieję-starsi uczniowie i nauczyciele że
pierwszoklasiści przezwyciężyli swój niepokój i w
naszej szkole będą się czuć jak w domu.
Aleksandra Morawiec

Spotkanie z polską sztuką
Dzień chłopaka w tym roku postanowiliśmy
świętować inaczej niż dotychczas, dlatego też zamiast
tradycyjnej wycieczki na kręgielnię wybraliśmy inny
rodzaj rozrywki Galerię Sztuki Współczesnej oraz jeden
z najciekawszych filmów tego sezonu „Bitwę
Warszawską”. Naszą wycieczkę zatytułowaliśmy
„Spotkanie z polską sztuką”, co wszystkim uczestnikom
wycieczki bardzo się spodobało. Tak więc 30 września
całą klasą 2B pod czujnym okiem opiekunek Victorii
Początek i Sylwii Pruskiej pojechaliśmy do Opola w celu
zachłyśnięcia się Adam
kulturą Trojok
i nowymi doświadczeniami.
Pierwszym naszym celem było obejrzenie najnowszej
wystawy Romualda Kutera pt. „Długość fali". Po wizycie
w galerii uczniowie zapragnęli zwiedzić Teatr im. Jana
Kochanowskiego, jako że sąsiaduje z galerią. Z teatru
uczniowie wyszli obdarowani przez pracowników
mnóstwem plakatów teatralnych, które później
zawieszą w swojej klasie jako pomoce
dydaktyczne.Trzecim punktem naszej eskapady był
najnowszy film Jerzego Hoffmana pt. „Bitwa
Warszawska”. Film okazał się bardzo ciekawy. Dzięki tej
produkcji gimnazjaliści poznali kawał historii naszego
kraju. Młody człowiek wart jest tego, żeby mu sprawiać
radość, pokazywać piękno i dobro, gdyż to on jest
przyszłością narodu. Trzeba zainteresować go pięknem
i działaniami artystycznymi, poprzez percepcję,
odtwarzanie i tworzenie. Wtedy na pewno wyrośnie na
kogoś mądrego, wrażliwego i twórczego, a przede
wszystkim znającego swoją wartość. Przekonaliśmy się
już, że podobne inicjatywy są potrzebne, a w młodość
należy inwestować.Maksymilian Labus
Victoria Początek
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Niosą pomoc najbardziej potrzebującym
Od kilkunastu lat, za pośrednictwem utworzonego
w Wahrenbrück stowarzyszenia, do Zawadzkiego
docierają dary w różnej postaci. Pomoc w postaci
żywności, leków, odzieży, środków opatrunkowych,
sprzętu rehabilitacyjnego trafia do najbardziej
potrzebujących. Stowarzyszanie powstało w celu
ożywienia współpracy pomiędzy Zawadzkiem i
Wahrenbrück. Działalność statutowa stowarzyszenia

polega m.in. na intensyfikacji współpracy młodych
mieszkańców obydwu miast, szczególnie przez
rozwijanie projektu wypoczynku letniego dla dzieci
szkolnych, wspieranie Domu Pomocy Społecznej w
Zawadzkiem oraz pielęgnowanie przyjaźni
zawartych pomiędzy mieszkańcami i nawiązywanie
tak najmłodsi
dziękowali
swoim Paniom
nowych. AInicjatorką
powstania
stowarzyszenia
była
Gertraudt Schwerdtfeger, która po odejściu na
zasłużoną emeryturę, przekazała
pałeczkę Katrin Philipp. Pani
Philipp kontynuuje misję swojej
poprzedniczki. W październiku
kilkuosobowa grupa wolontariuszy
zawitała do Zawadzkiego po raz
drugi w tym roku. Goście odwiedzili
szkołę w Żędowicach oraz Zespół
Parafialny Caritas przy parafii św.
Rodziny, przekazując milusińskim
słodkie prezenty, zabawki i
ubrania. Część ubrań przekazana
została do Ośrodka Pomocy
Społecznej i przekazana
mieszkańcom gminy. Tradycyjnie
niemieccy przyjaciele byli także
gośćmi
wychowanków Domu
Pomocy Społecznej.

Gratulujemy, kolejne medale…
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
Juniorów i Młodzieżowców Karate WKF, które odbyły
się 29.10.2011 roku w Łodzi zgromadziły jak do tej
pory rekordową liczbę uczestników tj. 320
zawodników z 42 klubów. Mistrzostwa zostały
rozegrane w trzech kategoriach wiekowych junior
młodszy rocznik 1997-96, junior 1995-94 i
młodzieżowca 1993-91.
Klub Karate „Nidan” reprezentowało 13
zawodników z sekcji Zawadzkie i Ozimek.
Występ na najwyższych rangą zawodach w kraju
dla niektórych zawodników był ich debiutem,
niektórzy uzyskując wysoką lokatę potwierdzili
przynależność do czołówki krajowej, dlatego bardzo
nas cieszy uzyskany wynik w postaci 2 złotych, 2
srebrnych i 6 brązowych medali. W klasyfikacji
medalowej klub zajął 6 lokatę. Skład naszej ekipy:
Kanoza Michalina, Zajdel Ewa, Szponder Natalia,
Bator Artur, Guzy Sonia, Ledwig Natalia, Trepka
Karolina, Grejner Weronika, Stolarczyk Paweł,
Gawęda Daniel, Szarek Patryk, Barański Bartłomiej,
Sworeń Dariusz.
Medale dla klubu wywalczyli:
Złote:
1. Sworeń Dariusz w konk. kumite ind.
młodzieżowców (-68 kg)
2. Drużyna w składzie: Trepka Karolina, Grejner
Weronika i Szponder Natalia w konk. kumite druż.
juniorek
Srebrne:
1. Szponder Natalia w konk. kumite ind. juniorek (-53
kg)
2. Drużyna w składzie: Trepka Karolina, Guzy Sonia i
Szponder Natalia w konk. kata druż. młodzieżowców
Brązowe:
1. Grejner Weronika w konk. kumite ind. juniorek
(+60 kg)
2. Barański Bartłomiej w konk. kumite ind.
młodzieżowców (-78 kg)
3. Szponder Natalia w konk. kata ind. juniorek
4. Trepka Karolina w konk. kumite ind. juniorek (-53
kg)
5. Drużyna w składzie: Ledwig Natalia, Zajdel Ewa i
Kanoza Michalina w konk. kata druż. juniorek
młodszych
6. Drużyna w składzie: Barański Bartłomiej, Sworeń
Dariusz i Szarek Patryk w konk. kata druż.
młodzieżowców

Halowa Liga „5”
Zarząd Stowarzyszenia Sportowego STAL
Zawadzkie serdecznie zaprasza wszystkich
sympatyków piłki nożnej do udziału w rozgrywkach
halowej ligi piątek. Rozpoczęcie rozgrywek już 15
listopada. Mecze będą rozgrywane we wtorki,
czwartki oraz piątki w godzinach wieczornych
zgodnie z terminarzem.
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Brylantowe Gody
Jesienna pogoda sprzyja wspomnieniom i
refleksji, w takiej właśnie atmosferze Burmistrz
Zawadzkiego wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego spotkali się z Państwem Julią i Janem
Dropała z Żędowic, którzy w miesiącu październiku
obchodzili 65 rocznicę ślubu.
Ślub cywilny wzięli 26
października, a dwa dni później
przyrzekali sobie miłość i
wierność w żędowickim
kościółku. Doczekali się trójki
dzieci, sześcioro wnuków i
dwóch prawnuków. Po powrocie
z wojny pan Jan rozpoczął pracę
w tartaku, a następnie w hucie.
Pani Julia opiekowała się
dziećmi i zajmowała się domem.
Oboje pracowali na 2,5
hektarowym gospodarstwie. W
czasie stanu wojennego
wyjechali na 3 miesiące do
Niemiec, jednakże tęsknota
sprawiła, że wrócili z powrotem
do Żędowic. Pani Julia jest
niezwykle pogodną, energiczną,
przesympatyczną i uczuciową
osobą, która cieszy się tym co
przynosi jej każdy kolejny dzień,
opiekując się równocześnie

Dostojna Jubilatka

chorym mężem. Oboje małżonkowie otoczeni są
wielką miłością i życzliwością przez swoich bliskich, a
swoim optymizmem potrafią „zarazić” osoby
przebywające w ich towarzystwie. Życzymy Drogim
Jubilatom wiele zdrowia.

Pani Gertruda Wichula 24 października
obchodziła Jubileusz 90 urodzin. Urodziła się w
Fosowskiem „na Klepce”. Od trzech lat mieszka u
córki Teresy w Zawadzkiem. W czasie wojny oraz w
latach 70 tych pracowała na poczcie. Była bardzo
lubianą w Kolonowskiem listonoszką. Praca na
poczcie dawała jej dużo satysfakcji
i życiowejSulecki
energii.
Foto: Sławomir
Pani Gertruda to pogodna, uczuciowa osoba, która
cieszy się tym co przynosi jej każdy kolejny dzień.
Bardzo lubi słodycze. Cieszy się dobrym zdrowiem, o
czym świadczy fakt, że nie bierze żadnych lekarstw.
Doczekała się 4 dzieci, 9 wnuków i 8 prawnuków.
Jubilatce życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.

Konkurs NIVEA - podsumowanie
Szanowni mieszkańcy, pora na podsumowania.
Gdy pod koniec maja zgłaszałem naszą lokalizację w
konkursie na Plac Zabaw NIVEA wierzyłem, że
wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć cel i uzyskać
wymarzony, funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw
dla naszych pociech. Ten, który znajduje się w
miejskim parku, pozostawia wiele do życzenia. Mimo
to, nie udało nam się dostać do wymarzonej 100.tki i
uczynić z tego miejsca pięknego i co ważniejsze
bezpiecznego placu zabaw, na który nasze dzieci z
pewnością zasługują. Będąc koordynatorem akcji w
Gminie Zawadzkie z tego miejsca pragnę
podziękować wszystkim tym, którzy poświęcili
mnóstwo czasu, zarówno tego prywatnego i tego
zawodowego, na głosowanie. Dziękuję tym, którzy
mobilizowali innych do głosowania i wspierali naszą
lokalizację. Byli i tacy, którzy podporządkowali swoje
codzienne obowiązki i podejmowali się wielu
wyrzeczeń przez parę ostatnich miesięcy,
systematycznie i codziennie głosując oraz wierząc w
osiągnięcie upragnionego celu. Szkoda tylko, że
mimo ogromnego zaangażowania grupy ok. 30 osób
znaczna część mieszkańców naszego miasta
pozostała obojętna na kierowane apele. Ktoś powie,
że nic nie wiedział o akcji.. Moim skromnym zdaniem,
plakaty rozwieszane w całym mieście i nawet poza
nim, stale aktualizowana informacja na stronie
internetowej, apel w telewizji kablowej, rozdzielone
ulotki w szkołach, przedszkolach i w blokach
mieszkalnych, stawiają akcję promocyjną na
wysokim poziomie. A mimo to, efektu brak. Dziękuję
tym wszystkim, którzy sumiennie oddawali głosy
każdego dnia, nie zważając nawet na to czy jest
święto, czy jest się poza granicami kraju. Uzyskane
ponad 66 tysięcy głosów na naszą lokalizację to
zupełnie dobry wynik, pozwalający docenić naszą
wspólną, kilkumiesięczną pracę. Do osiągnięcia
wymarzonego celu zabrakło niewiele, zwłaszcza
podczas 3-ciej i 4-tej tury głosowania, gdy ocieraliśmy
się o wymarzoną 25. najlepszych lokalizacji. Należy
mieć również na uwadze, że nasza pozycja w
pierwszej 150 najlepszych lokalizacji jest dobrym
wynikiem w skali kraju zwłaszcza, że zgłoszonych

lokalizacji było ponad 1000. Uzyskaliśmy lepszą
pozycję niż znacznie liczniejsze miasta, ale niestety..
trzeba przyznać, że place zabaw zdobyły
miejscowości o wiele mniejsze od naszej, które
zdołały się na tyle zmobilizować i zaangażować, aby
osiągnąć swój cel. Miejscowości, w których głosowali
sami mieszkańcy. Gratuluję wszystkim tym miastom i
wioskom, którym udało się zdobyć place zabaw.
Patrząc na całą zaistniałą sytuację, z perspektywy
kilku ostatnich miesięcy, wypada stwierdzić, iż mimo
powszechnego społecznego niezadowolenia z braku
rozwoju naszej gminy i ogromnej szansy na
osiągnięcie czegoś naprawdę wartościowego,
powinniśmy uderzyć się w piersi i mieć pretensje o
zaistniały stan rzeczy do samych siebie. Jeszcze w
trakcie głosowania słyszałem głosy, że to nie ma
sensu oraz i tak się nie uda.. Mimo to nie traciłem
wiary w ludzi.. Dzisiaj z pokorą powiem: miałeś rację
człowieku, tylko czego to Cię nauczyło? Nie warto się
starać? Nie warto dbać o wspólne dobro? Czy my
sami nie chcemy dać sobie szansy na rozwój?
Jakkolwiek byśmy go nie rozumieli, każda szansa na
podniesienie jakości i standardu życia jest krokiem do
przodu.. A my? Dalej pozostajemy z tyłu…
Społeczności lokalne mają szansę rozwijać się dzięki
ich komplementarnym jednostkom, które
współtworzą rzeczywistość społeczną. Współtworzą,
to znaczy są za nią współodpowiedzialne. Jeśli
chcemy, aby wokół nas zaczęło się coś dziać, sami
musimy o to zadbać. A konkurs NIVEI był idealną
szansą na pokazanie prawdziwego pragnienia
społeczeństwa na rozwój. Podsumowując, temu
gdzie dzisiaj jesteśmy i temu, co mamy, winni
jesteśmy sami. Mam nadzieję, że niniejszym
artykułem nie uraziłem tych, którym przyszłość i
dobro naszej gminy jest bliskie, ale swoje słowa
kieruję zwłaszcza do ludzi, którzy poza stałą krytyką i
roszczeniowym podejściem do życia, nie wnoszą
niczego do wspólnego, społecznego życia. Dziękując
za okazane zrozumienie i wsparcie akcji.
Wojciech Jagoda,
koordynator lokalizacji.

Za zachowanie miejsc pracy…
19 października w Kościele pw. św. Rodziny w
Zawadzkiem mieszkańcy Gminy Zawadzkie z
inicjatywy działaczy NSZZ Solidarność Walcowni Rur
Andrzej (WRA) mogli uczestniczyć we mszy świętej,
w trakcie której modlono się o zachowanie miejsc
pracy w miejscowych spółkach. Podczas mszy
poświęcona została nowa tablica pamiątkowa ku czci
bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz ku czci tych, którzy
zginęli za prawdę. Tablica, na której umieszczono
wymowny napis „prawdę można skąpać we krwi
męczeńskiej, ale zabić jej nie można” została
umieszczona, w miejscu poprzedniej, na cmentarzu
w Zawadzkiem. Ostatni czas dla WRA oraz
pracowników Spółki to wielka niewiadoma. Sytuacja
taka związana jest z planem przejęcia majątku Spółki

WRA wraz z Hutą Batory w Chorzowie i Rurexpolem
w Częstochowie przez Alchemię S.A. Przejęcie to
nastąpi w najbliższym czasie. W miesiącu listopadzie
br. właściciel wymienionych Spółek podejmie w tej
sprawie stosowne uchwały.
Mimo zapewnień ustnych Prezesa WRA o płynnym
przejęciu pracowników do podmiotu przejmującego,
nasza organizacja związkowa oraz Rada
Pracowników działająca w firmie, nie posiada
informacji pisemnej, iż tak właśnie się wydarzy-mówi
Dariusz Brzęczek Przewodniczący NSZZ
Solidarność Walcowni Rur Andrzej. Obawy nasze są
tym większe, że przeżyliśmy w 2003 r upadłość Huty i
wiemy jakie negatywne skutki to przyniosło dla
pracowników.
Jednak mimo obaw pracowników nie może
opuszczać ich optymizm i nadzieja na lepsze jutro.
Załoga Walcowni Rur Andrzej zarówno w przeszłości
jak i obecnie pokazuje oddanie i lojalność dla firmy, a
zdaniem Przewodniczącego i miejmy nadzieję, że
również zdaniem zarządzających firmą to właśnie
załoga jest największym bogactwem i dobrem
Walcowni Rur Andrzej
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Wręczono nagrody za sezon lotowy 2011
Na przełomie października i listopada odbyło się
podsumowanie sezonu 2011 hodowców gołębi
pocztowych sekcji działających na terenie naszej
gminy. Sekcje te należą do Oddziału Zawadzkie,
obejmującego także hodowców z Jemielnicy,
Piotrówki, Kolonowskiego, Fosowskiego i Kadłuba.
Oddział w przyszłym roku obchodzić będzie 40 lecie
istnienia. W całej naszej gminie gołębie pocztowe
hodują 73 osoby, które posiadają blisko 4,5 tys.
gołębi. Wbrew pozorom, nie jest to tylko męskie
hobby. Od maja do września hodowcy przygotowują
gołębie do zawodów. W okresie od maja do lipca
odbywają się loty gołębi dorosłych, a od sierpnia do
września – loty młodzików. W okresie zimowym
organizowane są wystawy gołębi. Jak twierdzą
hodowcy - o gołębie trzeba dbać tak samo, jak o
sportowca. Treningi, dobra karma i zachowanie
czystości to codzienność. Trasy jakie pokonują ptaki
zaczynają się od kilkunastu kilometrów, a końcowe
loty do Niemiec, Belgii, czy Holandii wynoszą nawet
ponad 750 km.
Do sekcji w Kielczy, którą kieruje prezes Jan Loch,
należy 11 hodowców. Początki sekcji sięgają lat

powojennych, a oficjalnie założona została w 1963
roku. W kategorii lotów gołębi dorosłych pierwsze
miejsce i tytuł mistrzowski sekcji otrzymał w tym roku
Jan Loch, tytuł I wicemistrza Jan Wons, a tytuł II
wicemistrza Henryk Wojtków. W kategorii młodzików
zwyciężył Henryk Wojtków, przed Sandrą Somolik i
Janem Wonsem. W klasyfikacji najlepszych lotników
gołąb duetu Jan Loch-Adam Nowak uplasował się na
7 pozycji w okręgu.
Sekcji w Żędowicach prezesuje Stanisław
Kwiatkowski. Sekcja ta może poszczycić ogromnym
sukcesem w tym roku - złotym medalem na
olimpiadzie. Styczniowa olimpiada była 32.
rozegraną po II wojnie światowej i jak dotąd żaden z
hodowców z naszego regionu nie zdobył medalu.
Nasz region miał aż czterech reprezentantów wśród
zaledwie 32 gołębi z całej Polski. Jeden z dwóch
złotych medali dla Polski zdobył ks. dr Jerzy Kostorz.
Pracownik Wydziału Teologicznego UO i Wyższego
Seminarium Duchownego w Opolu wyhodował
zwycięzcę w kategorii "F” - młodych gołębi. Złotego
medalistę ks. Kostorz kupił od przyjaciela Belga.
Gołąb ks. Kostorza był trzy razy pierwszy w pięciu

startach na dystansie od 100
do 300 km i za każdym razem
pokonał średnio 3 tysiące
konkurentów. W ten sposób
uzyskał najlepszy wskaźnik
na świecie. Złoty medal jest
także zasługą Ryszarda
Żółkiewicza. Pan Ryszard
opiekuje się gołębiami
księdza, który, ze względu na
swoje obowiązki, nie może
zapewnić im wystarczającej
opieki. To on najczęściej
zajmuje się też ich treningiem.
Poza złotym medalem na
olimpiadzie, 19. miejsce w
klasie sportowej A
(sprinterów) zdobył gołąb
Krzysztof Ziaji z Żędowic. Ks.
Józef Żyłka, krajowy
Mistrzowie lotów gołębi dorosłych z Sekcji Kielcza
duszpasterz hodowców
gołębi, sam hodowca i sędzia
Podobnie możemy mówić o sukcesie dla okręgu.6 na
olimpijski w jednej osobie nie ma wątpliwości, że
10 najlepszych gołębi w okręgu pochodzi z sekcji
medale zdobyte przez skrzydlatych lotników, są nie
Żędowice. I tu podobnie przodował gołąb Krzysztofa
mniej cenne niż te
Ziaji.
zdobyte przez
Sekcja zawadzczańska liczy 30 hodowców.
o l i m p i j c z y k ó w. S a m
Mistrzostwo sekcji gołębi młodych zdobył duet
ksiądz Żyłka należy do
Łyżwa-Mikoszek. Wicemistrzem w tej kategorii został
grupy wyróżniających się
Mariusz Smieszkoł, a drugim wicemistrzem duet
od wielu lat hodowców.
Barbara Maciej Fukacz. Tytuł mistrza w kategorii
Tradycyjne mistrzostwo
gołębi dorosłych zdobył również duet Łyżwagołębi dorosłych w sekcji
Mikoszek, a wicemistrzami zostali Ewald Dylka i
zdobył Krzysztof Ziaja.
Mariusz Smieszkoł.
Należy tu podkreślić, że
mistrzostwo to jest
Podsumowanie sezonu lotowego stało się okazją do
r ó w n o c z e ś n i e
wręczenia nagród dla najlepszych hodowców gołębi.
mistrzostwem całego
Pamiątkowe puchary i dyplomy wręczył Burmistrz
oddziału. Pierwszym
Zawadzkiego Mieczysław Orgacki. “Cieszę się, że w
wicemistrze sekcji i także
naszej gminie kultywowane są tradycję gołębiarskie
oddziału został Józef
Jest tu tylu pasjonatów, których powinniśmy wspierać
Kulik, a drugim duet
w tej działalności. Gratuluję wszystkich sukcesów i
Kostorz-Żółkiewicz.
życzę znakomitych wyników lotowych w kolejnym
Mistrzowie Sekcji Żędowice Seryjne mistrzostwo
sezonie” – powiedział na spotkaniach Burmistrz
gołębi młodych także
Zawadzkiego Mieczysław Orgacki. Podczas
całego odziału przypadło duetowi Józef i Antoni
wręczenia pucharów oraz dyplomów nie zabrakło
Żyłka. I wicemistrzem został Ryszard Żółkiewicz, a
wyróżnień dla najstarszych hodowców. Otrzymali je
drugim Norbert Langer. Sezon 2011 był bardzo udany
Karol Plewnia z Kielczy i Leon Sówka z Zawadzkiego.
dla żędowickiej sekcji. 8 z 10 najlepszych lotników
oddziału Zawadzkie
p o c h o d z i z
Żędowic. Są to
gołębie, które
odbyły komplet
lotów i zdobyły
największą ilość
punktów. Najlepszy
lotnik to gołąb
Krzysztofa Ziaji,
który w tym sezonie
przeleciał trasę
ponad 5800 km. Tuż
za nim uplasował
się w oddziale gołąb
Józefa Kulika i
deuetu KostorzŻółkiewicz.
Mistrzowie Sekcji Zawadzkie
Podobnie możemy

Pieczenie Ziemniaka przez Dzieciaka
Pieczone ziemniaki i kiełbaski, przejażdżki
bryczką, malowanie twarzy - to wszystko działo się w
pierwszą niedzielę listopada na przystani kajakowej
w Kielczy. Święto „Pieczenie Ziemniaka przez
Dzieciaka” zorganizowała Rada Rodziców
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Przedszkola oraz
Rada Sołecka z
Kielczy. Przedszkolaki
razem z rodzicami oraz
mieszkańcy Kielczy
zostali zaproszeni na
spotkanie, podczas
którego główną
atrakcją było pieczenie
z i e m n i a k ó w .
Przyjemne, słoneczne
popołudnie sprzyjało
takiemu świętowaniu. Przy wesołej muzyce dzieci oddawały się
harcom i figlom oraz wspólnym zabawom. Nie brakowało
chętnych na przejażdżkę bryczką, którą organizował Piotr
Szostok oraz jazdę konną, w siodle konia pana Waldemara
Mosonia. Dzieci chętnie ustawiały się w kolejce do pani Beaty
Mańka-Kulik, która barwnymi kredkami malowała im twarze.
Pomysł zorganizowania imprezy się sprawdził. Dzieci miały
okazję wspólnie się pobawić, a rodzice możliwość, żeby się
zintegrować.

Konkurs Bożonarodzeniowy
Zapraszamy do udziału w konkursie
na wykonanie stroika bożonarodzeniowego.
Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.
Pierwsza kategoria: dzieci przedszkolne,
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Druga kategoria młodzież szkół średnich oraz dorośli.
Styl i technika dowolna.
Ozdoby prosimy przekazywać do Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego,
Urząd Miejski w Zawadzkiem, pokój 304
w terminie do 19 grudnia 2011 r.
Atrakcyjne nagrody czekają.

Biennale rysunku
i malarstwa w Koszalinie
Nieprzerwanie od 10 lat Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego wraz z Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie, Bałtycką Galerią Sztuki
„Centrum Kultury 105” w Koszalinie i Zespołem Szkół

Jesienny rajd
Deszczowa aura nie przeszkodziła turystom z
Gmin Zawadzkie i Kolonowskie oraz ze Strzelec
Opolskich w uczestnictwie w
imprezie turystyki
kwalifikowanej XI Rajdzie Rowerowym Wokół
Gmin Doliny Małej Panwi „Jesień 2011„
zorganizowanym przez OZ/PTTK Zawadzkie, z metą
na Przystani Kajakowej w Fosowskiem.
210 uczestników przemieszczało się na trasach
rowerowych w
jedenastu zespołach. Z terenu
Gminy Kolonowskie na metę w
Fosowskim
wyruszyły drużyny SKKT PTTK przy PG
Kolonowskie, PSP Staniszcze Małe-Spórok, PSP
Staniszcze W.-Kolonowskie /Fosowskie. Z terenu
Gminy Zawadzkie udział w imprezie wzięły drużyny
SKKT PTTK przy PSP Zawadzkie, ZSG Żędowice,
ZSG Kielcza, PG Zawadzkie, ZSS Zawadzkie, koło
„Wydry” z DPS Zawadzkie oraz KTK Oddziału PTTK
w Zawadzkiem. Ze Strzelec Opolskich drużyna Koła

PTTK „Kamienie Szlachetne”. Zmienna pogoda nie
przeszkodziła w realizacji programu imprezy, który
został spełniony zgodnie z regulaminem, w tym
konkurs rowerowy, plastyczny i konkurencje
sprawnościowe.
Każdy uczestnik otrzymał znaczek rajdowy, odcisk
pieczęci okolicznościowej, posiłek turystyczny oraz
nagrody w konkursach, a drużyny puchar i dyplom
uczestnictwa.
Za wsparcie w organizacji imprezy dziękujemy:
Burmistrzowi Zawadzkiego, Burmistrzowi
Kolonowskiego, Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Zawadzkie, Wójtowi Gminy Jemielnica.
Dziękujemy również kolegom i koleżankom z
OZ/PTTK w Zawadzkiem oraz kierownikom i
opiekunom drużyn za pomoc w prowadzeniu rajdu.
Zarząd OZ/PTTK

Plastycznych im. Wł. Hasiora w Koszalinie jest
organizatorem Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i
Malarstwa dla uczniów szkół plastycznych. W
tegorocznym X Biennale klas młodszych szkół
plastycznych, Zawadzkie ma swojego laureata.
Została nim mieszkanka Żędowic Aleksandra
Kaczanowska, na co dzień uczennica ZASP w
Tarnowskich Górach. Wykonana przez Olę praca pod
kierunkiem nauczyciela przedmiotu Pana Adama
Andryszczaka zdobyła wysokie uznanie Jury
konkursu, które przyznało II miejsce w dziedzinie
malarstwa (na 900 prac biorących udział w konkursie
z 43 szkół plastycznych w Polsce). W Jury zasiedli
p ro fe s o r o w i e w i o d ą cy c h w kr a j u u cze l n i
artystycznych tj. Akademii Sztuk Pięknych z
Gdańska, Poznania i Łodzi.
Oceniając prace, Jury wzięło pod uwagę
różnorodność technik wykonania i śmiałość w
podejmowaniu decyzji artystycznych odnoszących
się do treści i formy wypowiedzi plastycznej w
rysunku i malarstwie. Ogromna ilość nadesłanych
prac świadczy o dużym zainteresowaniu szkół tym
konkursem. Podsumowanie konkursu i wystawa
najlepszych prac odbyło się w siedzibie ZSP w
Koszalinie. Nagrody zostały wręczone przez
organizatorów konkursu i Pomorskiego Kuratora
Oświaty.

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

Olu, serdecznie Ci gratulujemy sukcesu i….
oczekujemy na dalsze!

Grupa Wsparcia AA
Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików
“Nowa” serdecznie zaprasza na spotkania w każdy
czwartek miesiąca o godz. 17.00. Spotkania
odbywają się w salce katechetycznej parafii pw. św
Rodziny w Zawadzkiem
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APTEKI DYŻURUJĄ

Sudoku

Kącik kucharski
Chrupiące sznycle
Składniki:
4 filety z piersi kurczaka, 2 jajka, garść płatków
kukurydzianych, 2 łyżki przesianej mąki, sok z 1/2
cytryny, sól, pieprz i tłuszcz do smażenia
Sposób przyrządzenia:
Płatki kukurydziane włożyć do foliowej torebki i
dokładnie rozwałkować wałkiem lub potłuc. Filety
umyć, osuszyć, natrzeć solą i pieprzem oraz skropić
sokiem z cytryny, odstawić na 15 minut. Jajka ubić ze
szczyptą soli. Filety panierować w mące, jajkach i
rozdrobnionych płatkach. Smażyć na złoty kolor z
obu stron

listopad

“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
31

grudzień
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”

31
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“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”

Zapiekanka ziemniaczana z mięsem
Prawidłowe rozwiązania należy przekazać do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, pokój 304 w terminie do
27 listopada br. Nagrody czekają.

Składniki:
1,5 kg obranych i pokrojonych w plastry ziemniaków,
2 duże cebula obrane i pokrojone w talarki, 1 papryka
czerwona opłukana i pokrojona w paski, 60 dag
mięsa mielonego, 10 dag sera żółtego startego na
tarce, 1 kostka rosołowa
Sposób przyrządzenia:

Dowcipne zagadki
1. A co to jest krzyżówka krowy z żółwiem?
2. A czy akumulator może zabić człowieka?
3. Krzyżówka węża z jeżem?
4. A wiesz, co to jest: lata po pokoju i robi yzb, yzb,
yzb...
5. A z czego się składa przeddzidzie dzidy krótkiej
bojowej ogólnowojskowej?
6. Co Miś Uszatek je na kolację?
7. Co to jest łazi po ścianie i szeleści?
8. Co w wojsku jest niemożliwe?
9. Co to jest: siedzisz w Warszawie, a słyszysz
Londyn?

Odpowiedzi:
1.Ciele w kasku
2. Zależy z jakiej spadnie wysokości
3. Drut kolczasty
4. Mucha na wstecznym biegu
5. Z przeddzidzia przeddzidzia, sróddzidzia
przeddzidzia, i zadzidzia przeddzidzia
6. Pora na dobranoc
7. Mucha w ortalionowym płaszczu
8. W wojsku niemożliwe są tylko dwie rzeczy:
okopać się w wodzie i przewrócić hełm na lewa
stronę
9. Radio

“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Ratuszem”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”

Krok 1. Mięso mielone doprawić solą i pieprzem do
smaku. W natłuszczonym oliwą z oliwek lub olejem
naczyniu żaroodpornym układamy warstwę
ziemniaków, posypujemy pokrojoną w talarki cebulą
lub piórka cebuli. Wykładamy masą mięsną.
Układamy pokrojoną w paski paprykę i przykrywamy
pozostałymi ziemniakami [ każdą warstwę
ziemniaków solimy].
Krok 2. Wkładamy do nagrzanego do 180 - 200
stopni C piekarnika, zapiekamy około 30 minut. W
misce mieszamy 1 całe jako z 1 szklanką śmietany i
tartym żółtym serem. Doprawiamy do smaku solą i
pieprzem. Po upływie 30 minut zapiekankę
polewamy przygotowanym sosem i zapiekamy
ponownie około 15 minut w temperaturze 180
stopni C.

Rady babuni
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.

Przychodzi klient do restauracji:
- Poproszę lody truskawkowe.
Kelner przynosi lody, a klient krzyczy:
- Co ta mrówka robi w moich lodach?!
- Nie wiem, pewnie jeździ na nartach...
...............................
Wygląda dżdżownica z ziemi, patrzy, a tu obok
druga.
- Dzień dobry!
- Co, dzień dobry!? Własnego tyłka nie
poznajesz?...
...............................
Rozmawiają dwie pchły:
- Kochasz mnie?
- Kocham
- To kup mi psa...
...............................
Rozmawiają dwie krowy:
- Muuuuuu!
- Meeeee
- Nie zmieniaj tematu

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.
Gożdziki leczą zęby i dziąsła.Jeśli chcesz złagodzić
stan zapalny dziąseł lub pozbyć się bólu zęba,kilka
razy dziennie żuj gożdziki.Zawierają substancje
działające przeciwzapalnie i pomagają zwalczyć
przykre dolegliwości.
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Sport w Krajobrazach
Tenis sołowy

Piłka nożna
Stal nadal w czołówce
W rozegranych w październiku 4 spotkaniach
drużyna Roberta Gwoździa zdobyła 9 punktów.
Bardzo ważne było spotkanie w 13 kolejce. Były to
wyjazdowe derby z wiceliderem SKS Piast Strzelce
Op. II. W przypadku zwycięstwa drużyna Stali
awansowałaby na pozycję wicelidera. Niestety po
wyrównanym spotkaniu o jedną bramkę lepsi byli
gospodarze zwyciężając 3:2. We wcześniej
rozegranych spotkania Stal pokonała LKS Jedność
Rozmierkę 4:2, przegrała wyjazdowe spotkanie z
MKS Niemodlin 1:2 i pokonała LZS Przysiecz 4:1. O
ile napastnicy strzelają bramki, to gra w defensywie
pozostawia dużo do życzenia. W przedostatnim
meczu I rundy wymęczyli zwycięstwo z LZS Victorią
Chróścice II 1:0 i za sprawą porażki Piasta Strzelce
Op. II z Otmętem Krapkowice maja tylko 1 pkt straty
do wicelidera. W ostatnim meczu I rundy czeka
zespół wyjazd do lidera KS Otmętu Krapkowice.
Tabela po 14 kolejkach przedstawia się następująco:
1. KS Otmęt Krapkowice
14 37 51:14
2 SKS Piast Strzelce Op. II
14 31 29:13
3. SSKS Stal Zawadzkie
14 30 35:22
4. LZS Naprzód Jemielnica
14 25 40:27
5. KS Górażdże
14 25 30:26
6. LZS Chrząstowice
14 24 35:19
7. LKS Jedność Rozmierka
14 20 45:30
8. Orzeł Źlinice II
14 19 32:33
9. LZS Pogoń Łosiów
14 19 26:30
10. MKS Sokół Niemodlin
14 19 27:31

Kiepski finisz
Po 6 kolejkach drużyna LKS Naprzód Kielcza była
liderem w klasie B. Jest to jednak historia. Jak
wskazuje niżej zamieszczona tabela konto drużyny
powiększyło się tylko o 6 punktów dzięki zwycięstwu
nad LZS Piotrówka II 1:0. W pozostałych 2
spotkaniach doznali porażek. Z Rzemiosłem
Dziewkowice 0:4 oraz LZS Kadłubiec 1:3. Ostatni
mecz w I kolejce zakończył się zwycięstwem nad
ostatnią drużyną w tabeli LZS Olszowa 2:0. Końcowa
tabela I rundy przedstawia się następująco:
1 LZS Jaryszów
10
27
64:13
2. LZS Stary Ujazd
10
23
36:16
3. LKS Naprzód Kielcza
10
22
20:10
4. LZS Kadłubiec
10
20
41:14
5. LKS Plon Błotnica Strzelecka 10
17
37:20
6. LZS Poręba
10
12
22:34
7. LKS Rzemiosło Dziewkowice 10
11
21:29
8. LZS Piotrówka II
10
9
26:35
9. LZS Zalesie Śl.
10
8
14:38
10. LZS Zimna Wódka
10
5
5:46
11. LZS Olszowa
10
4
16:47

II liga juniorów
Nieźle sobie radzi drużyna juniorów Stali
Zawadzkie występująca w II lidze wojewódzkiej

juniorów. W rozegranych ostatnich 5 spotkaniach
uzyskała następujące wyniki. Wygrała wyjazdowe
spotkanie z LZS Kadłub 2:0 oraz zremisowała w
Żyrowie 1:1. U siebie pokonała Unię Kolonowskie
2:0, przegrała z Orłem Źlinice 1:2 oraz Swornicą
Czarnowąsy 0:3 i przed ostatnią kolejką zajmuje 7
miejsce. Aktualna tabela:
1 LKS Jedność Rozmierka
12 29 45:19
2. LZS Swornica Czarnowąsy 12 26 63:20
3. Tor Dobrzeń Wielki
12 25 52:22
4. ULKS Orzeł Źlinice
12 23 26:16
5. KS Unia Kolonowskie
12 22 23:21
6. LKS Victoria Żyrowa
12 20 30:18
7. Stal Zawadzkie
12 20 27:24
8. LZS Olimpia Lewin Brzeski 12 18 36:31
9. LZS Śląsk Łubniany
12 18 28:28
10. LZS Mechnice
12 13 32:36

Wygrali jeden mecz
Drużyna juniorów LZS Kielcza w zakończonej I
rundzie wygrała jeden mecz. Punkty zdobyli jednak
przy zielonym stoliku otrzymując punkty walkowerem
z Błękitnymi Rozmierz. Pozostałe mecze kończyły się
porażkami i to w okazałych rozmiarach. Kolejno
przegrywali: z LZS Jemielnica 1:9, Orłem Mokre Łany
0:13 i Plonem Błotnica 1:14. Tabela I rundy
przedstawia się następująco:
1 Orzeł Mokre Łany
8
22
37:8
2. LZS Piotrówka
8
20
59:6
3. Błękitni Jaryszów
8
16
41:24
4. Plon Błotnica
8
12
33:15
5. Naprzód Jemielnica
8
12
29:14
6. Naprzód Niezdrowice 8
10
23:13
7. Zieloni Spórok
8
6
20:69
8. Błękitni Rozmierz
8
3
6:29
9. LZS Kielcza
8
3
10:80

W środku tabeli
Najmłodszą drużyną z naszej gminy jest drużyna
trampkarzy Stali Zawadzkie. W ostatnich 4 kolejkach
w zakończonej I rundzie uzyskali następujące wyniki:
z Koksownikiem Zdzieszowice 1:4, Otmętem
Krapkowice 1:5, Unią Krapkowice 4:0 i LZS Walce
2:1. Końcowa tabela I rundy przedstawia się
następująco:
1. MKS Gogolin
2. Koksownik Zdzieszowice
3. Otmęt Krapkowice
4. LZS Walce
5. LZS Obrowiec
6. LZS Stradunia
7. Stal Zawadzkie
8. KS Chorula
9. Naprzód Jemielnica
10. LZS Racławiczki

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

33
25
25
19
18
16
14
14
11
10

88:7
53:15
45:25
49:34
44:24
29:26
29:24
25:34
45:50
12:27

Skat
Piłka
ręczna
Na koncie 4 punkty
W I lidze piłki ręcznej mężczyzn zostało
rozegranych 7 kolejek. Były to spotkanie z drużynami
z różnych biegunów tabeli. W 4 kolejce przeciwnikiem
była drużyna MTS Chrzanów. Było to spotkanie z
tych, które musiało zostać wygrane, bo przeciwnik
również walczy o utrzymanie. Podopieczni trenera
Bykowskiego w 100 % wykorzystali szansę i wygrali
wysoko 34:20. Kolejne spotkanie to wyjazdowe mecz
z KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski. Niestety zespół
gospodarzy dość pewnie pokonał naszą drużynę
31:24. Kolejny mecz to również walka o wszystko.
Obydwie drużyny mają na koncie po 2 punkty. Mecz w
I połowie bardzo mierny. ASPR jak również
przeciwnik AZS Politechnika Radomska zagrali
bardzo przeciętnie. Po przerwie drużyna gospodarzy
wyszła na parkiet odmieniona. Widać było chęć do
gry. Bardzo dobrze spisał się nowy nabytek Łukasz
Płonka, który wykazał się dobrą skutecznością
strzelając 8 bramek. Ostatecznie spotkanie kończy
się zwycięstwem 31:25. Ostatni z omawianych

spotkań to wyjazdowe spotkanie do Przemyśla.
Lider Czuwaj Przemyśl do tej pory nie stracił jeszcze
punktu. Nie stracił ich również z naszą drużyną
gromiąc nasz zespół 44:25. Następne spotkanie
zostanie rozegrane we „własnej” hali z KS Viretem
Zawiercie. Drużyny maja po 4 punkty. Jest to mecz z
tych, które wypadałoby wygrać. Tabela po 7 kolejkach
przedstawia się następująco:
7 14 258:207
1. KS Czuwaj Przemyśl
7 12 216:168
2. KS Gwardia Opole
3. MKS Piotrkowianin Piotrków T. 7 11 229:183
7 9 236:199
4. KSSPR Końskie
7 9 209:196
5. GKS Olimpia Piekary Śl.
6. KPR Ostrovia Ostrrów Wlkp. 7 8 206:217
7 6 192:201
7. ŚKPR Świdnica
7 4 181:228
8. ASPR Zawadzkie
9. AZS Politechnika Radomska 7 4 193:214
7 4 212:223
10.KS ViretCMC Zawiercie
7 2 202:241
11. MTS Chrzanów
7 1 169:226
12. AZS AWF Biała Podlaska

Skat
Skat
W mistrzostwach sekcji skata MOKSiR
Zawadzkie zostało rozegranych 9 turniejów. Sytuacja
zmienia się jak w kalejdoskopie. Po 5 turniejach
prowadził Tomasz Świerzy, następnie na
prowadzeniu był Marcin Szymski, a po 9 turniejach na
czoło wysunął się Antoni Świtała. Czołówka po
rozegranych turniejach przedstawia się następująco:
1. Antoni Świtała
MOKSiR Zawadzkie
15422 pkt
2. Marcin Szymski
Victoria Chróścice
14779 pkt
3. Leopold Dybowski MOKSiR Zawadzkie
13637 pkt
4. Tomasz Świerzy MOKSiR Zawadzkie
13481 pkt

5. Ernest Bryłka
DOKiS Dobrodzień
13314 pkt
Turnieje odbywają się w każdy czwartek o godz.
17.30 w Domu Kultury w Zawadzkiem ul. Dworcowa 3

Kolejna stracona szansa
Drużyna MOKSiR-u Zawadzkie była
gospodarzem ostatniej kolejki ligowej. Celem był
awans do I ligi. Po 2 seriach przez 1,5 godziny w tej
lidze byli, jednak 3 i 4 seria słabiutka i ostatecznie
dopiero 4 miejsce. Punkty dla drużyny zdobyli: Józef
Ludwig 2893, Antoni Świtała 2544, Leopold Dybowski
2457 oraz Jan Mikołajczyk 2201.

II liga kobiet
Młoda drużyna grająca w składzie: Julia Drzozga,
Anna Gosztyła, Daria Hajka i Nicole Zyzik nieźle
sobie radzi w rozgrywkach II ligi. Celem
podopiecznych trenerki Marty Lityńskiej jest
utrzymanie. Jak na razie uzyskane wyniki dobrze
rokują: W rozegranych 4 ostatnich meczach drużyna
uzyskała następujące wyniki: Z MKS Cieszko
Cieszyn 2:8, MKS Skarbek Tarnowskie Góry 3:7,
Silesią Miechowice 8:2 oraz AZS Politechika Gliwice
4:6, RKS Cukrownik Chybie 1:9, Tabela po 9
kolejkach przedstawia się następująco:
1. RKS Cukrownik Chybie
9 18 81:9
2. AZS PWSZ Nysa II
9 18 79:11
3. LZS Victoria Chróścice
9 18 74:16
4. AZS Politechnika Gliwice
9 16 65:25
5. MKS Cieszko Cieszyn
9 13 65:25
6. Silesia Miechowice
9 12 46:44
7. KTS Lędziny
9 11 50:40
8. UKS Dalachów
9 10 34:46
41:49
9. MKS Skarbek Tarnowskie Góry 9 9
45:45
10. KTS MOKSiR Zawadzkie
9 8
33:57
11. ULKTS Pszczyna
9 6
25:65
12. MKS Siemianowice
9 4
25:65
13. LKS 45 Bujaków Mikołów
9 1
18:72
14. LKS Lesznianka Leszna G.
9 0
15:75
15. Halembianka Ruda Śl.
9 0
15:75
16 AKS Mikołów
9 0

III liga mężczyzn
Słabiutko natomiast grają mężczyźni w III lidze.
Po zwycięstwie z LUKS-em Mańkowice nastąpiła
seria porażek i spadek na ostatnie miejsce w tabeli. W
ostatnich 3 spotkaniach same porażki: z KS Lellek
Sławice 3:8, AZS PWSZ Nysa 0:8, UGKS-em Brzeg
0:8 oraz LUKS MGOKSiR Korfantów II 2:8. Tabela
przedstawia się następująco:
1. AZS PWSZ Nysa II
2. UGKS Odra Brzeg
3. UKS Dalachów
4. SKS LUKS Nysa II
5. LUKS MGOKSiR Korfantów II
6. KS Lellek Sławice
7. MKS Sokół Niemodlin
8. LUKS Mańkowice
9. LZS Kujakowice
10. KTS MOKSiR Zawadzkie

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

12
11
9
7
6
5
3
2
2
2

48:6
47:19
40:24
40:32
35:34
36:40
28:32
26:46
17:44
16:47

I Turniej Szkolny
Po rocznej przewie zostały wznowione turnieje
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum. I turniej
został rozegrany w Hali MOKSiR-u w Zawadzkiem.
Podopieczni trenerów Marty Lityńskiej oraz
Stanisława Fedora uzyskali następujące wyniki. W
kategorii najmłodszych dziewcząt (rocznik 2001 i
młodsze) najlepsza okazała się Julia Bartoszek z
ZSG w Kielczy. W grupie dziewcząt rocznik 19992000 na 9 miejscu uplasowała się Angelika Joniec
(ZSG Kielcza). W tej samej kategorii wśród chłopców
na miejscach 13-16 sklasyfikowani zostali Arkadiusz
Szaton oraz Dawid Garcorz (obaj ZSG Kielcza). W
kategorii gimnazjum wśród dziewcząt 2 miejsce
zajęła Julia Drzozga, a 3 miejsce zajęła Anna
Gosztyła (obie PG Zawadzkie).

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
03.12.2011 r. godz. 18.00
I liga ASPR Zawadzkie - AZS AWF Biała Podlaska
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
25.11.2011 r. godz. 18.00
III liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - SKS
LUKS Nysa II
25.11.2011 r. godz. 18.00
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - AZS PWSZ
Nysa II
02.12.2011 r. godz. 18.00
III liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - MKS
Sokół Niemodlin
16.12.2011 r. godz. 18.00
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - UKS
Dalachów
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3
Każdy czwartek. godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji
sezon 2011/2012
Franciszek Świtała
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NOCNE GRANIE !

Samorządowcy Gminy Zawadzkie

STAL Zawadzkie

Ponad 100 sympatyków siatkówki zgromadził pierwszy nocny turniej amatorów, który rozegrano w czarty weekend
października w Hali Widowiskowo – Sportowej w Zawadzkiem. Zainteresowanie zawodami przerosło najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Do rywalizacji stanęło 12 drużyn. Przez 6 godzin na dwóch boiskach do siatkówki rozegrano
23 spotkania. Zawodnikom kibicowało na widowni około 100 osób.
Przekrój wiekowy uczestników wahał się od 14 do 65 lat. Ozdobą turnieju były dwa żeńskie zespoły: Gumisiątka z
Pyskowic oraz UKS Technodrew Zawadzkie. W turnieju udział wzięli m.in. reprezentanci zakładów pracy Zaw-Kom i
Karo, młodzież szkół średnich Białasy (ZSZ Zawadzkie ) i drużyna LO Zawadzkie, a także Czarnuchy - reprezentacja
siłowni Maksimum, Raz Dwa Trzy – nauczyciele i przyjaciele. Drużynę siatkarzy wystawili nawet piłkarze nożni Stali
Zawadzkie. Faworytów upatrywano w drużynie miejscowego TKKF, który regularnie spotyka się na parkiecie i doskonali
swoje umiejętności. Nad bezpieczeństwem wszystkich czuwała drużyna Policji – tym razem w cywilu. Na boisku nie było
jednak sentymentów, a wszystkich interesowało tylko zwycięstwo.
Po zaciętej walce na najwyższym podium stanęła ekipa Samorządowców z Zawadzkiego, wsparta posiłkami z
Pyskowic w składzie: Mieczysław Orgacki – Burmistrz Zawadzkiego, radni Beata Mańka-Kulik, Danieliusz Gałązka i
Paweł Klencz oraz Ewelina Szweda, Bartosz Andrzejczak, Stanisław Ciupa, Grzegorz Łakomy i Krzysztof Jerominek.
Ostatnie spotkanie zakończyło się około godziny 4 nad ranem. Zawodnicy walczyli więc nie tylko z przeciwnikami na
parkiecie, ale także ze snem. Pomimo to wszyscy świetnie się bawili i już pytają o kolejny turniej, obowiązkowo o tej samej
porze. Okazuje się, że piątkowy wieczór i noc jest idealnym terminem dla wielu starszych i młodszych, aby sprawdzić się
w sportowej rywalizacji.
Organizator składa serdeczne podziękowania osobom, które bezinteresownie pomogły w sprawnym
przebiegu zawodów w szczególności obsadzie sędziowskiej, którą tworzyli: Kazimierz Kubal, Jerzy Koronczok, Marek
Kot, Magdalena Maraszek, Marek Skrabania, Wojciech Jagoda i Marek Bernyś.
Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne zmagania sportowe.

LO Zawadzkie
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