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Dożynki Gminne 2016

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy podziękowania
Dyrektorom, Nauczycielom oraz
wszystkim Pracownikom szkół
i przedszkoli
za dydaktyczny, opiekuńczy,
wychowawczy trud oraz zaangażowanie
w pracy i działania na rzecz rozwoju
placówek oświatowych.
Życzymy satysfakcji z pracy
z dziećmi i młodzieżą,
radości z odkrywania ich talentów
i uzdolnień, dumy z sukcesów
wychowanków oraz twórczego zapału
do podejmowania nowych wyzwań.
Niech każdego dnia towarzyszy
Państwu pasja przekazywania wiedzy
i przekonanie, że tworzycie przyszłość

W dniach 03.09-04.09.2016r. odbywały się Dożynki Gminne w Kielczy. Tegoroczne obchody
święta plonów rozpoczęły się w obejściu starostów Dożynek- państwa Barbary i Łukasza
Szołtysik a następnie uroczystą Mszą św. w Kościele p.w. św. Bartłomieja w Kielczy. Więcej
na stronie 12.

i nadajecie jej lepszy kształt.
Życzymy Państwu zdrowia,
wytrwałości,wielu osiągnięć
zawodowych
i pomyślności w życiu osobistym.

Festyn ,,Wieś kontra wieś”

Przewodniczący Rady

Burmistrz Zawadzkiego

Miejskiej w Zawadzkiem
Stanisław Kiełek

Mariusz Stachowski

W numerze
Ankieta dotycząca
funkcjonowania komunikacji
publicznej na terenie Gminy
Zawadzkie

Uwaga mieszkańcy!
W sklepie PSS SPOŁEM
przy ul. Powstańców Śl.
w Zawadzkiem można
pobrać ankietę skierowaną
W Żędowicach odbył się Festyn Wieś kontra Wieś. Jak każdego roku rywalizowali ze sobą
przedstawiciele sołectw Żędowic i Kielczy. Uczestnicy zmagań brali udział w różnych
ciekawych konkurencjach sprawnościowych, musieli się również wykazać wiedzą na temat
swoich miejscowości. W konkursie nie rywalizacja była najważniejsza, liczyła się dobra
zabawa. Nagrodę główną czyli Puchar Burmistrza Zawadzkiego po raz trzeci z rzędu
zdobyło Sołectwo Kielcza. Więcej na stronie 15.

do mieszkańców osiedla
Powstańców Śląskich
dotyczącą przejścia
na nieistniejącym
potoku Koronczok

Krajobrazy Zawadzkiego

XXI i XXII Sesja Rady Miejskiej
W dniu 29 sierpnia 2016 r. odbyła się
XXI sesja Rady Miejskiej. Program sesji
obejmował między innymi przyjęcie
informacji o działalności ZGK „ZAW-KOM”
Sp. z o.o. w Zawadzkiem, oraz podjęcie
uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28
grudnia 2015 r. w sprawie uchwały
budżetowej na 2016 r. (8 głosów „za”, 3
głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”)
– zmiany dotyczą dochodów i wydatków
bieżących oraz wydatków majątkowych,
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022 (13
głosów „za”) – strategia jest dokumentem
wspomagającym zarzadzanie gminą oraz
narzędziem w procesie rozwoju gminy.
Zasadniczym celem strategii jest
odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby
funkcjonować i rozwijać się w przyszłości.
Strategia stanowi również podstawę
korzystania przez gminę z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej i innych
zewnętrznych źródeł finansowania.
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej
każda jednostka samorządowa powinna
opierać swoje działania inwestycyjne
współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej na planie strategicznym.
- w sprawie przyjęcia do realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Zawadzkie (13 głosów „za”) – jest to
dokument, który wyznacza główne cele,
kierunki działań oraz plany i harmonogram
ich realizacji w zakresie podnoszenia
efektywności energetycznej, zwiększenia
wykorzystania odnawialnych źródeł energii
oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń
do powietrza, w tym również gazów
cieplarnianych.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Lasowice Wielkie a Gminą
Zawadzkie (13 głosów „za”) – porozumienie
dotyczy ustalenia zasad prowadzenia w
pozaszkolnym punkcie katechetycznym
nauki religii dla uczniów wyznania
ewangelicko-augsburskiego,
zamieszkałych na terenie gminy
Zawadzkie,

- w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie
zaległości czynszowych (13 głosów „za”) –
należności mogą być umarzane w całości z
urzędu jeżeli osoba fizyczna zmarła, nie
pozostawiając żadnego majątku, a tak
właśnie było w tym przypadku. Zmarły był
osobą samotną i nie pozostawił żadnego
majątku.
- w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
planu aglomeracji „Zawadzkie” na obszarze
Gminy Zawadzkie (13 głosów „za”) –
przedstawiony przez Marszałka
Województwa Opolskiego projekt planu
aglomeracji „Zawadzkie” jest zgodny ze
złożonym przez Gminę Zawadzkie
wnioskiem o zmianę planu aglomeracji.
W dniu 26 września 2016 r. w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem odbyła się XXII
Sesja Rady Miejskiej, na które zostały
podjęte następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały
budżetowej na 2016 rok,
- w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Zawadzkie,
- w sprawie wyboru metody i ustalenia
wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy i ich
zagospodarowania w zamian za uiszczoną
przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi odbierania
odpadów komunalnych oraz w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych,
- w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/162/15

Hołd żołnierzom
1 września Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski wziął
udział w uroczystościach zorganizowanych przez Zarząd Związku
Kombatantów i Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej
Polskiej w Strzelcach Opolskich, Starostę Strzeleckiego oraz
Burmistrza Strzelec Opolskich. Przedstawiciele władz gminnych
i powiatowych Powiatu Strzeleckiego, środowisk kombatanckich,
służb mundurowych, organizacji i szkół złożyli kwiaty pod
pomnikiem ku czci Ofiar Wojen i Przemocy w Strzelcach Opolskich,
jako wyraz hołdu żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość
Ojczyzny .

2

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie powierzenia reprezentowania
Gminy Zawadzkie w razie nieobecności
Burmistrza Zawadzkiego w posiedzeniu
Zgromadzenia Związku Gmin Śląska
Opolskiego,
- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Zawadzkie na lata
2016 – 2022,
- w sprawie przyjęcia do realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Zawadzkie.
Radni przyjęli również sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za I półrocze
2016 r., na temat którego pozytywną opinię
wydała Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął
wniosek radnego Jana Stanka
o przygotowanie na następną sesję
i wprowadzenie do porządku projektów
uchwał:
- w sprawie złożenia wniosku o wpisanie
Gminy Zawadzkie do rejestru gmin,
na których obszarze używane są nazwy
w języku niemieckim,
- w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy
w miejscowości Kielcza w Gminie
Zawadzkie w języku mniejszości
niemieckiej,
- w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy
miejscowości Żędowice w Gminie
Zawadzkie w języku mniejszości
niemieckiej.
Radni Beata Mańka-Kulik, Marek Kaczka
i Joachim Szulc złożyli wniosek o zwołanie
i przeprowadzenie dodatkowej kontroli
przez Komisję Rewizyjną w celu
sprawdzenia pod względem legalności,
rzetelności, i gospodarności bieżących
inwestycji prowadzonych przez Gminę
Zawadzkie (łącznie z inwestycją polegająca
na uzbrojeniu działek na ulicy
Paderewskiego).
Uchwały podjęte na sesji są dostępne na
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo
lokalne.
Następna sesja odbędzie się w dniu 31
października 2016 r. o godz. 15.30.

Krajobrazy Zawadzkiego

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
W piątek 16 września, odbyło się
spotkanie
konsultacyjne dotyczące
Opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Zawadzkie na lata
2016-2020, projekt ten współfinansowany
jest z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
lokalnych władz, przedstawiciele gminnych
jednostek organizacyjnych oraz
mieszkańcy. Konsultacje poprowadziła
Katarzyna Oszańca z firmy Atmoterm, która
przedstawiła wyniki analiz społecznych,
gospodarczych i demograficznych.
Szczególna uwaga została zwrócona na
proces rewitalizacji w świetle Wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 oraz
Ustawy o Rewitalizacji, która weszła w życie
pod koniec 2015 roku.Ważnym punktem
spotkania była dyskusja, na temat
kluczowych projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, planowanych
do realizacji w wyznaczonych obszarach
rewitalizacji na terenie Gminy Zawadzkie.
Co to jest rewitalizacja?
R e w i t a l i z a c j a t o k o m p l e k s o w y,
skoordynowany, wieloletni, prowadzony na
określonym obszarze proces przemian
przestrzennych, technicznych,
społecznych i ekonomicznych, inicjowany
przez samorząd terytorialny
w celu
wyprowadzenia tego obszaru ze stanu
kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej
jakości funkcjonalnej i stworzenie

warunków do jego rozwoju. Opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022
współfinansowane jest z Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata
2014-2020 w wysokości 85 %. Treść
Lokalnego Programu Rewitalizacji musi być
zgodna z Wytycznymi Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, oraz Ustawy
o Rewitalizacji, która weszła w życie
9 października 2015 r.
W celu uzyskania dofinansowania
wynikającego z działania 10.2. Inwestycje
wynikające z Lokalnych Programów
Rewitalizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 należy przejść przez
następujące etapy:
1) p r z e k a z y w a n i e u c h w a l o n y c h
programów Rewitalizacji do oceny przez
Zespół ds. Rewitalizacji do 1 października
2016 r.;
2) ocena Programów Rewitalizacji przez
w/w zespół, wraz z przekazaniem
ewentualnych uwag do dnia 30
października 2016 r.;
3) p r z e k a z a n i e p r z e z G m i n y
skorygowanych Programów do 30
listopada 2016 r.;
4) ocena i zatwierdzenie Programów
przez Zespół i przekazanie Gminom
informacji o zatwierdzeniu Programów do
15 grudnia 2016 r.
Obszar objęty Rewitalizacją podzielono
na następujące części:

Modelarskie
pożegnanie lata
W ostatni weekend sierpnia odbyły się ostatnie w tym
sezonie zawody modeli pływających klas NS. Organizatorem
imprezy był Klub Modelarski Zawadzkie we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Turystyki. Do sportowej rywalizacji na Zbiorniku
Liszczok przystąpiło 28 zawodników, którzy przybyli do nas z Opola,
Dobrodzienia, Wałbrzycha, Wrocławia oraz jeden modelarz
z czeskiego klubu Team-MoravaKroměříž. Lato pożegnało nas
słoneczną pogodą, ale dość mocny wiatr utrudniał pływanie,
zwłaszcza mniejszym jednostkom. Dziękujemy Nadleśnictwu
Zawadzkie oraz rodzicom naszych modelarzy za okazaną pomoc
i wsparcie przy organizacji zawodów.
Klub Modelarski Zawadzkie
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- Kielcza,
- Żędowice,
- Podobszar 1 – zachodnia część miasta
Zawadzkie,
- Podobszar 2- północna część miasta
Zawadzkie,
- Podobszar 3 – południowa część miasta
Zawadzkie,
- Podobszar 4 – wschodnia część miasta
Zawadzkie.
W wyżej wymienionych obszarach
zdiagnozowano zjawiska kryzysowe
występujące w strefie społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, technicznej
oraz przestrzenno- funkcjonalnej.
Wyprowadzenie obszarów
zdegradowanych ze stanu kryzysowego
ma nastąpić poprzez wykreowanie
przestrzeni publicznej, która obejmowała
będzie Park Miejski oraz nowo powstałe
tereny zielone, zmodernizowanie basenu
leśnego i towarzyszącej infrastruktury
sportowej. Przełoży się to na poprawę
ogólnego stanu zdrowia oraz nawiązania
stosunków międzyludzkich. Na terenach
poprzemysłowych planuje się utworzenie
punktów usługowo-handlowych
podnoszących poziom zatrudnienia.
Działania rewitalizacyjne mają również
obejmować utworzenie Klubu Aktywności
Społecznej oraz budowę mieszkań
socjalnych dla najbardziej wykluczonej
części społeczności.

Krajobrazy Zawadzkiego

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, złożonej z działek Nr: 412/7 i 412/11 z mapy 2,
o łącznej powierzchni 0,2084 ha, obręb Zawadzkie (Kw Nr OP1S/00014990/5), położonej w rejonie ulic: Opolskiej
(droga wojewódzka nr 901 relacji Olesno-Gliwice) i Waryńskiego (droga gminna) w Zawadzkiem.
Pierwszy (I) przetarg na sprzedaż nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 412/7 i 412/11 odbędzie się
w dniu 21 października 2016 r. o godz. 1000 w sali narad (I piętro, pok. Nr 201) w Urzędzie Miejskim przy ulicy
Dębowej 13 w Zawadzkiem.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi – 330.000,00 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy
00/100 złotych brutto). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług.
Wadium dla nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży ustalono w wysokości 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści
trzy tysiące 00/100 złotych).
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych: www.zawadzkie.pl (w tym w zakładce:
Nieruchomości na sprzedaż – przetargi i wykazy) oraz www.bip.zawadzkie.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości –
Ogłoszenia o przetargach), a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Zawadzkie, tj. na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem i na sołeckich tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Żędowice
i
Kielcza.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem - pokój Nr 301,
tel. 77/46 23 142 lub 77/46 23 143 - w poniedziałki od 800 do 1700, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątki
od 700 do 1400, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zawadzkie, 2016-09-09

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 299/1
z mapy 2, o powierzchni 0,0965 ha, obręb Kielcza (Kw Nr OP1S/00010199/2), położonej przy ul. Dobrego Pasterza
37 w Kielczy.
Pierwszy (I) przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz. 1000 w sali narad (I piętro, pok.
Nr 201) w Urzędzie Miejskim przy ulicy Dębowej 13 w Zawadzkiem.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100
złotych brutto). Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług.
Wadium dla nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży ustalono w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy 00/100 złotych).
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych: www.zawadzkie.pl (w tym w zakładce:
Nieruchomości na sprzedaż – przetargi i wykazy) oraz www.bip.zawadzkie.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości –
Ogłoszenia o przetargach), a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Zawadzkie, tj. na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem i na sołeckich tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Żędowice
i
Kielcza.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem - pokój Nr 301,
tel. 77/46 23 142 lub 77/46 23 143 - w poniedziałki od 800 do 1700, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątki
od 700 do 1400, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zawadzkie, 2016-09-15
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Giełda Staroci
w Zawadzkiem

LGD „Kraina Dinozaurów”
zaprasza do współpracy

Giełda Staroci, to targ rzeczy używanych, które poszukują
nowego właściciela. To świetna okazja, aby sprzedać, kupić lub
wymienić niepotrzebne rzeczy zalegające w domach, schowkach
i garażach. 15 października br. o godzinie 10.00 na placu przed
kinoteatrem w Zawadzkiem (w razie niepogody w budynku
kinoteatru) odbędzie się pierwsza Giełda Staroci. Między godz.
10.00 a 13.00 każdy chętny będzie miał możliwość sprzedaży lub
wymiany bezpośredniej niepotrzebnych rzeczy. Udział jest
bezpłatny. Należy tylko zapoznać się z regulaminem
organizacyjnym oraz wypełnić formularz zgłoszenia i dostarczyć do
Centrum Informacji Turystycznej (kinoteatr).
- Giełda Staroci to warte uwagi przedsięwzięcie, mam nadzieję,
że będzie to wydarzenie cykliczne. W tym roku będzie tylko jedno,
ale w kolejnych latach będziemy startować wcześniej i będzie ich
kilka – mówi Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski.
Wszelkie informacje oraz Regulamin znajdują się na stronie
internetowej: www.zawadzkie.pl oraz www.gosit.zawadzkie.pl.
Można też powyższe dokumenty otrzymać w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem i CIT (kinoteatr) w Zawadzkiem.
Zapraszamy.

W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu przedstawiciele Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” Anna Golec i Karina
Mrozek podpisały umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Podpisanie umowy ramowej jest ostatnim etapem konkursu
na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, a jednocześnie rozpoczęciem realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Głównymi celami Lokalnej
Strategii Rozwoju są:
1. Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona
środowiska
przez: rozwijanie
infrastruktury rekreacyjnej
i turystycznej, rozwój rynków zbytu i promocję produktów i usług
lokalnych, rozwój przedsiębiorczości oraz poprawę stanu
środowiska naturalnego.
2. Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru LSR
poprzez: wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz
edukację społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego
i promocję obszaru objętego LSR. Zakres planowanych
przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju można znaleźć na stronie internetowej
www.krainadinozaurow.pl, a niezbędne informacje na ten temat
można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia w Ozimku, przy
ul. Słowackiego 18. Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”
zaprasza do współpracy i pozyskiwania środków unijnych,
przeznaczonych na realizacje przedsięwzięć określonych w naszej
strategii.
Pierwsze nabory zostały zaplanowane na II połowę 2016 roku.

Jak starać się o alimenty
na dziecko
Jeżeli jedno z rodziców nie łoży żadnych środków na utrzymanie
dziecka, drugi rodzic może zwrócić się z wnioskiem do sądu
o zasądzenie od niego alimentów na rzecz dziecka. Nie ma tutaj
znaczenia stan cywilny rodziców. Rodzice mogą być rozwiedzeni,
mogą nawet być w związku małżeńskim. Sąd nałoży obowiązek
płacenia alimentów na dziecko lub nie. Rodzic posiadający sądowy
obowiązek płacenia alimentów na dziecko musi się z niego
wywiązywać zgodnie z postanowieniem.
W sytuacji, gdy rodzic uchyla się od tego obowiązku, przedstawiciel
dziecka (drugi z rodziców) zgłasza ten fakt do komornika sądowego.
Komornik rozpoczyna egzekucję. Jeśli komornik nie zdoła przez
2 miesiące wyegzekwować należnych alimentów, wówczas
mówimy, że egzekucja jest bezskuteczna. W takiej sytuacji należy
pobrać zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji i
udać się do urzędu gminy/miasta lub do ośrodka pomocy społecznej
i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjnego jest swego rodzaju
rekompensatą w związku z nieotrzymywaniem należnych
alimentów.
W Gminie Zawadzkie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego pobrać i złożyć można w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 11, gdzie
pracownik udzieli szczegółowych informacji.

Przypomnijmy, że w skład Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Dinozaurów” wchodzą gminy Chrząstowice, Dobrodzień,
Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.

Informacja o możliwości
składania wniosków

„Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
Panu Andrzejowi Iwanowskiemu
Zastępcy Burmistrza Leśnicy
wyrazy serdecznego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci
Mamy
składają
Burmistrz Zawadzkiego
oraz Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem informuje, że:
•
od 1 sierpnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy 2016/2017 (pokój C.7.1.),
•
od 1 września 2016 r. można składać wnioski o świadczenia
rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami) na nowy okres zasiłkowy
2016/2017 (pokój C.7.1.),
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Wizyta na Węgrzech
W okresie wakacyjnym Burmistrz Mariusz Stachowski wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Kiełkiem oraz
Sołtysem Wsi Żędowice Jerzym Staszem uczestniczyli
na Węgrzech w obchodach dni miasta. Obok przedstawicieli naszej
gminy w wydarzeniu uczestniczyły delegacje innych miast
partnerskich, ale przede wszystkim nasi partnerzy z Czech
i Słowacji. Wspólnie z węgierskim miastem Vác tworzymy tzw. „małą

grupę wyszehradzką”. Reprezentacja naszej gminy wzięła udział
w uroczystościach w siedzibie Urzędu Miasta, a także wydarzeniu
kulturalnym jakim był XXIII Festiwal Kultury „Vác Vilagi Vigalom”.
Również na zaproszenie naszych przyjaciół Zespół Żędowianie,
obok wielu artystów z różnych krajów Europy, wystąpił na Festiwalu
z dwoma koncertami. Swoim występem zachwycili wszystkich.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Pracodawcy, którzy zawarli umowę z młodocianymi
pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu
nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie
przysługuje pracodawcom w przypadku, gdy pracodawca lub osoba
prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych (określone
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232) oraz jeśli młodociany pracownik
ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin.
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników należy złożyć do burmistrza właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika,
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego
pracownika.
Do wniosku o dofinansowanie należy złożyć obligatoryjnie:
1) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji
przez osoby prowadzące przygotowanie zawodowe (np.
zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu, dyplom mistrza etc. –
wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dz.U. Nr
244, poz. 1626 ze zm.);

2) Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej
w celu przygotowania zawodowego;
3) Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa albo
zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.
Opis dodatkowej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku
znajduje się na stronie www.zawadzkie.pl / eUsługi / Oswiata i
wychowanie.
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, po spełnieniu
wszystkich wymaganych warunków dofinansowania, przysługuje
odpowiednio:
1) 8.081,00 zł – w przypadku nauki zawodu (przy okresie
kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres
kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia);
2) 254,00 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania
określonej pracy – za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.
W związku z tym, zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania j.w., o zawarciu umowy o pracę z
młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
należy zawiadomić burmistrza właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania
młodocianego, a w przypadku pracodawcy
będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze
względu na siedzibę rzemieślnika.
Serdeczne podziękowania wszystkim Bliskim, Sąsiadom,
Znajomym, Delegacjom
oraz Przedstawicielom Władz Powiatu Strzeleckiego, Gminy
Leśnica i Gminy Zawadzkie, którzy okazali wiele życzliwości
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze ukochanej Mamy i Babci,
śp. Barbary Iwanowskiej
Państwa obecność i współczucie były dla nas ważnym
wsparciem w tych trudnych chwilach
Z wyrazami szacunku
i wdzięczności
syn Andrzej Iwanowski
z rodziną

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Pani Monice Skibińskiej
z powodu śmierci Ojca
składa
Burmistrz Zawadzkiego oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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Więcej książek w bibliotekach szkolnych
Miło nam poinformować, że Gmina
Zawadzkie pozyskała dofinansowanie na
zakup nowości wydawniczych do bibliotek
szkolnych w ramach "Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa"
realizowanego w latach 2016-2020.
Założeniem rządowego programu,
dofinansowującego szkolne biblioteki, jest
rozwijanie zainteresowań uczniów przez
promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i
młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych.
Z pozyskanych pieniędzy skorzysta
w 2016r. biblioteka szkolna Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem. Na
powiększenie swoich zbiorów placówka
otrzyma 4 000,00 zł. Do tego organ
prowadzący musi wnieść wkład własny w
wysokości 1 000,00 zł. Doposażenie

bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla
uczniów pozycje literackie ma na celu
zwiększenie aktywności czytelniczej
młodzieży oraz zachęcenie do
wypożyczania książek, również w okresie
ferii letnich i zimowych.
W Gminie Zawadzkie dostrzega się
konieczność zainteresowania uczniów
literaturą już na poziomie szkoły
podstawowej. Szkoły podstawowe
skorzystały w 2015 r. z dofinansowania
zakupu książek w bibliotekach w ramach
podobnego programu pn. „Książki naszych
marzeń”.
Ważne jest, aby uczniowie mieli dostęp do
książek, które ich zainteresują, wciągną,
zaintrygują, rozwiną potrzebę czytania.
Tylko w ten sposób można u dziecka
rozwijać kompetencje czytania ze

zrozumieniem oraz kształtować nawyk
czytania i zachęcić, aby sięgało po książki
również w dorosłym życiu. Dobrze
wyposażona biblioteka szkolna sprzyja
rozwijaniu kompetencji uczniów
związanych z edukacją czytelniczą
i medialną oraz kształtowaniu twórczych
postaw.
Należy podkreślić, że dotacja nie mogła być
wykorzystana na zakup podręczników,
encyklopedii, leksykonów, słowników,
albumów, atlasów, map itp. Autorzy
programu zwracają również uwagę na
konieczność popularyzacji regularnego
czytelnictwa wśród uczniów – także
w okresie ferii letnich i zimowych oraz
współpracę bibliotek szkolnych
z bibliotekami publicznymi i bibliotekami
pedagogicznymi.

Trwa remont zameczku

Jubileusz 60-lecia
Ogródków Działkowych

Do końca listopada br. potrwa remont dachu zameczku
myśliwskiego w Zawadzkiem.To najważniejsza inwestycja na tym
obiekcie od lat 50 minionego wieku. Prace remontowe rozpoczęto
od dachu, ze względu na kondycję techniczną, która pozostawiała
wiele do życzenia. Zameczek wybudowany został w roku 1856.
Posiada elementy typowe dla architektury XIX/XX wieku, stąd tak
ważne są wartości architektoniczne i zabytkowe tego obiektu.
Stanowi dobro kultury, w związku z czym podlega ochronie
konserwatorskie i jest jedyną tego typu budowlą na Śląsku
Opolskim. Dotacja celowa z Gminy Zawadzkie w kwocie 30 tys.
złotych przeznaczona została na wykonanie prac związanych
z wymianą pokrycia dachowego połaci północnej bez werand oraz
odnowę elewacji i wymianę stolarki okiennej. To trzeci etap remontu
i kontynuacja rozpoczętych w 2014 roku prac, która ma na celu
poprawę estetyki obiektu, a także zabezpieczenie dalszej części
zabytku przed przeciekaniem i utratą ciepła z wewnątrz. W dwóch
poprzednich latach gmina w sumie przeznaczyła 60 tys. zł
na wykonanie prac związanych z wymianą pokrycia dachowego
oraz remont elewacji wieży obiektu.

24 września br. w sali kinoteatru w Zawadzkiem miała miejsce
uroczystość 30-lecia Polskiego Związku Działkowców oraz 60-lecia
istnienia Rodzinnych Ogródków Działkowych „HUTNIK"
w Zawadzkiem. Na jubileuszową uroczystość przybyło około 100
działaczy i wzorowych działkowców. Wiemy, jak dużą rolę w życiu
naszego miasta i jego mieszkańców odgrywają te ogródki, gdzie
działkowicze znajdują czas na odpoczynek, spotkania
z przyjaciółmi i realizowanie swoich pasji. Przez 60 lat ta forma
spędzania wolnego czasu wytworzyła w tym miejscu jedyny
i niepowtarzalny klimat, który sprawia że działka traktowana jest jak
drugi dom.
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Nowy rok szkolny rozpoczęty
Pod koniec sierpnia Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski spotkał się w urzędzie z dyrektorami placówek
oświatowych, aby wspólnie przeanalizować przygotowanie szkół
i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Spotkanie było również
okazją do wręczenia powierzeń i pełnomocnictw nowo wybranej
dyrektor PSP w Zawadzkiem pani Beacie Brzezińskiej oraz dyrektor
PP Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym pani Renacie Grzybek. Burmistrz
dziękował także dyrektor szkoły podstawowej Małgorzacie
Rabickiej za dotychczasową współpracę, zaangażowanie
i kierowanie szkołą. 1 września 672 uczniów w placówkach
oświatowych gminy Zawadzkie oficjalnie rozpoczęło nowy rok
szkolny: 260 uczniów w szkole podstawowej i 136 w gimnazjum
w Zawadzkiem, 168 w szkole w Żędowicach i 108 w Kielczy.Otwarto
dwa oddziały klas pierwszych, po jednym, w Zawadzkiem
i Żędowicach.

Narodowe czytanie
16 września w Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem
zostało zorganizowane spotkanie z powieścią „Quo vadis”
H. Sienkiewicza, w ramach odbywającej się ogólnopolskiej akcji
„Narodowe Czytanie” , której patronuje Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej pan Andrzej Duda. Wybrane fragmenty powieści zostały
przeczytane przez osoby znane w lokalnym środowisku.
W publicznym czytaniu powieści uczestniczyli: Mariusz Stachowski
– Burmistrz Zawadzkiego,Stanisław Kiełek - Przewodniczący Rady
Miasta, Zdzisław Siewiera – Radny Sejmiku Województwa
Opolskiego, Beata Brzezińska – Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem, Marek Kutyła – Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, Zdzisław Żuchowski – Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, Marcin LońskiDyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem,
Janusz Szyguła- Nauczyciel w Publicznym Gimnazjum
w Zawadzkiem, Ojciec Lucjan- Proboszcz Parafii NSPJ
w Zawadzkiem. Fragmenty powieści zostały również przeczytane
przez uczniów klasy 2a Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Wybrane fragmenty

powieści zaprezentowali:
Nina Augustyniak, Adam Wacławczyk, Maksymilian Polis, Szymon
Kochanek, Adam Trojok, Paulina Pluder, Wiktoria Saternus, Edyta
Piętka. Uczniom w wyborze tekstu pomogła nauczycielka Ewa
Lenart. Na holu Kinoteatru została zorganizowana wystawa
poświęcona twórczości literackiej H. Sienkiewicza, wykonana przez
uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy. Z inicjatywy
przedstawicieli młodzieży została przygotowana prezentacja
multimedialna przedstawiająca zdjęcia z ekranizacji filmu „Quo
vadis”.
Z tegorocznej odsłony ,,Narodowego Czytania” z Kancelarii
Prezydenta RP została przesłana okolicznościowa pieczęć, która
służyła do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych
przez uczestników akcji egzemplarzach „Quo vadis” H.
Sienkiewicza. Pieczęć została przekazana Joannie Spałek –
Dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem.
Wszyscy zainteresowani mogą podejść do Biblioteki i opieczętować
swoje książki.
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Gminne Forum Wymiany Myśli
Plac zabaw w Kielczy
Witam, mieszkam w Kielczy, mam dzieci,
z którymi chętnie wyszedłbym na plac
zabaw, na huśtawki, na zjeżdżalnie, na
wyciąg linowy. Niestety w Kielczy nie ma nic
udostępnionego dla dzieci.. Chciałem
skorzystać z placu zabaw z przedszkola –
niestety jest zamknięty. Panie Burmistrzu,
proszę o wybudowanie takiego miejsca,
aby nasze dzieci miały się gdzie bawić. To
wpis Krzysztofa_102 na gminnym forum.
Placem zabawa zainteresowała się jedna z
naszych radnych, Beata Mańka-Kulik:
Popieram ten wniosek. Potrzeba budowy
placu zabaw dla dzieci w Kielczy, została
zgłoszona przez mieszkańców również na
ostatnim zebraniu wiejskim. Uważam, że
ten temat powinien zostać pilnie podjęty,
dlatego w imieniu mieszkańców złożę
wniosek dot. budowy placu zabaw do
przyszłorocznego budżetu gminy. Mam
nadzieję, że głos mieszkańców zostanie
uwzględniony, tym bardziej, że faktycznie,
jesteśmy ostatnią miejscowością w gminie,
gdzie takiego miejsca dla dzieci nie ma.
Koszt budowy takiego placu też nie jest
jakiś strasznie wysoki. Krzysztof_102 nie
był zadowolony z odpowiedzi burmistrza na
to samo pytanie (ze względu na
ograniczone miejsce w gazecie
zainteresowanych odsyłamy do forum), za
to reakcją pani Beaty był zachwycony: Pani
wykonała ruch, który zostanie zapisany i
mam nadzieje będzie musiał doczekać się
formalnego rozpatrzenia. Jeszcze raz
Dziękuje Pani, ponieważ moim zdaniem
takich ludzi i radnych nam potrzeba, którzy
nie tylko odpowiadają na dzień dzisiejszy
TAK lub NIE, ale którzy noszą w sobie
powierzone im tematy i szukają możliwości
rozwiązania. Tak, aby temat nie został
zapomniany. Pani Beata uzupełniła później
swoją wypowiedź: Wracając do tematu
budowy placu zabaw w Kielczy, jeśli
Burmistrz chce pozyskać na ten cel środki
zewnętrzne- to jestem jak najbardziej za.
Jednak, w przypadku gdy to się nie uda,
uważam, że należy sfinansować tę
inwestycję ze środków gminy w przyszłym
roku, ponieważ takie są oczekiwania
mieszkańców wyrażane nie tylko na forum,
ale również na zebraniu mieszkańców.
Złożę odpowiedni wniosek, ale czy znajdzie
się on w projekcie budżetu na 2017 rokzależy do woli Burmistrza, bo to on układa
projekt budżetu.Oczywiście, przy

uchwalaniu budżetu przez RM, radny może
proponować przesunięcia i ostatecznie to
RM decyduje. Jednak ja mam nadzieję, że
Burmistrz wysłucha głosu mieszkańców w
tej kwestii, poprze tę sprawę i ta inwestycja
będzie ujęta już w projekcie.
Skrzyżowania równorzędne w mieście
Kugog przedstawił pytanie dotyczące
ruchu samochodowego w mieście: Czy
widzi Pan możliwość wprowadzenia na
wszystkich skrzyżowaniach ulic w
Zawadzkiem, poza z ul. opolską i
lubliniecką, zasady ruchu dróg
równorzędnych (zasada prawej ręki).
Korzyści byłyby niewymierne (mniejsza
ilość znaków drogowych, wyciszenie ruchu,
poprawa bezpieczeństwa, itp.)? Żędowice i
Kielczę należało by też objąć tą zasadą.
Jeżeli tak, to od kiedy można spodziewać
się wprowadzenia tych zmian? W
przypadku nie akceptacji przoszę o podanie
argumentacji. Argumentacji Kugoga
przytakuje Cube: Jestem za, najtańszy
sposób no spowolnienie ruchu na drogach.
Pomysł poparł także 62norbi. Do pytania
ustosunkował się burmistrz: Ponieważ
zmiana taka dotyczy mieszkańców gminy,
celowym byłoby przeprowadzenie
konsultacji społecznych w tym temacie.
Może na początek zmieścimy ankietę w
Krajobrazach Zawadzkiego i zapytamy
mieszkańców co o tym pomyśle sądzą. Do
tematu wrócimy w najbliższym czasie.
Trzymamy więc burmistrza za słowo, a
mieszkańców zapraszamy do podzielenia
się z nami opiniami w sprawie
równorzędnych skrzyżowań. Chcecie
takich? Albo wolicie istniejący układ z
drogami głównymi i podporządkowanymi?
Zawadzkie jest czyste
Uczestnicy gminnego forum nie tylko
krytykują i pytają. Potrafią także pochwalić.
Takie podziękowania wystosował kugog:
Szczególne podziękowania należą się
paniom dbającym codziennie o czystość w
mieście. Służba ta wymaga szczególnego
podkreślenia ponieważ panie te dbają o
porządek jakby to było ich własne
podwórko. Proszę o przekazanie
podziękowań i uwzględnienie ich
zangażowania przy następnej podwyżce
płac. Pozdrawiam. Do podziękowań
przyłączył się także 62norbi: Jeżdżąc na
rowerowe spacery zauważyłem, że po
Zawadzkiem chodzą bardzo miłe panie z
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miotełkami i wózkami na przydrożne
śmieci… Także przyłączam się do prośby
użytkownika kugog'a... Dobrze by także
było, gdyby przy okazji zrywały nielegelanie
rozlepione reklamy na słupach, latarniach,
drzewach. Dodatkowymi kosztami gmina
mogłaby obciążyć rozlepiających owe
śmieci. Z ustalenie właścicieli nie będzie
problemu, na każdym z nich są wszystkie
dane kontaktowe, telefony, adresy.
Boisko do siatkówki plażowej
Czy jest możliwe przywrócenie lub
odbudowanie boiska do siatkówki plażowej
w Zawadzkiem oraz stworzenie miejsc do
grania w badmintona na terenie naszej
gminy? Z takim pytaniem wystąpił amigo.
Odpowiedzi na nie udzielił burmistrz:
Ogólnodostępne boisko do siatkówki
plażowej funkcjonuje przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem,
natomiast do rekreacyjnego uprawiania
badmintona zapraszamy na boisko Orlik
przy ul. Powstańców Śl. oraz na tereny
zielone np. plac zabaw przy ul. Powstańców
Śl., przy ul. Nowe Osiedle lub na Basenie
Letnim. W chwili obecnej nie planujemy
budowy profesjonalnych boisk do
uprawiania tej dyscypliny sportu.
Sprzedaż działek usługowych
Kamazaw92 interesuje się: Dlaczego
gmina nie ponawia ofert sprzedaży terenów
koło netto i byłej poczekalni pks? Burmistrz
informuje, że w sprawie działki obok
dawnego PKS-u 9 sierpnia upływa termin
składania wniosków przez osoby, którym
przysługuje prawo pierwokupu. Po tym
terminie gmina planuje ogłosić przetarg na
jej sprzedaż (jak się domyślamy, już dla
wszystkich osób). W sprawie działki obok
Netto burmistrz poinformował, że sprzedaż
została wstrzymana.
Centrum przesiadkowe
Z tym terminem wielu mieszkańców już się
spotkało. I zastanawiają się, co się pod nim
kryje, niektórzy śmieją się, czy chodzi o
przesiadkę z pociągu na kajak. JacekFZ
pyta wprost: Poproszę o więcej informacji
na ten temat. Po co nam ono? Gdzie
powstanie? Kiedy? Itp. Burmistrz
wyjaśnia, że: Centrum przesiadkowe, to nic
innego, jak zagospodarowanie terenu
przed Dworcem PKP wraz z terenem
sąsiadującym z CiT.

Krajobrazy Zawadzkiego
Celem tego działania jest poprawa
bezpieczeństwa w obrębie Dworca PKP i
CiT poprzez budowę parkingów oraz
zmianę organizacji ruchu. Na ten cel
planujemy pozyskać środki finansowe w
ramach Subregionu KędzierzyńskoStrzeleckiego.
Zagospodarowanie terenu nowego
cmentarza
Na jakim etapie znajduje się realizacja
planu zagospodarowania nowego
cmentarza komunalnego? Przewiduje się
budowę kaplicy na terenie cmentarza? Czy

do czasu powstania nowej kaplicy
p r z e w i d u j e s i ę r e m o n t
pomieszczenia/kaplicy (?) na zwłoki za
szpitalem (okna, izolacja zewnętrzna, itp.
stan tego pomieszczenia jest niegodny jego
przeznaczeniu - na pogrzeby przyjeżdżają
ludzie z całej polski i widzą co widzą)? - pyta
kugog. I odpowiedź burmistrza: Obecnie
prowadzone są badania geologiczne na
terenie przewidzianym pod nową cześć
cmentarza komunalnego. Kugog taką
odpowiedzią usatysfakcjonowany nie jest
(więcej w internecie), ale wydaje się, że
kwestia przeniesienia/zbudowania nowej

kostnicy faktycznie jest jak najbardziej na
czasie.
Napisz do nas
Chcesz zabrać głos w dyskusji? Wejdź na
www.forum.zawadzkie.pl i napisz co
myślisz. Napisz maila na
gazeta@zawadzkie.pl, tradycyjny list na
adres Zawadzkie, ul. Dębowa 13 z
dopiskiem „Gminne Forum Wymiany Myśli”,
albo przyjdź na gminę i zostaw swój list.
Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy w
Krajobrazach Zawadzkiego.

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych - kolejny sukces
Adam Trojok z Liceum
Ogólnokształcacego w Zawadzkiem, jeden
z naszych ubiegłorocznych laureatów
Konkursu Historycznego Ośrodka „Karta”
zakwalifikował się na obóz laureatów
europejskich konkursów historycznych
zrzeszonych w sieci „Eustory”. Będzie
polskim przedstawicielem
w dwudziestoosobowej grupie młodzieży
z kilkunastu krajów europejskich, która
podróżować będzie po krajach Grupy
Wyszehradzkiej. Przewodnią ideę tej
podróży oddaje zaproponowany przez
organizatorów temat: „Z plecakiem, piórem i
kamerą przez Wyszehrad. Ślady ruchów
społecznych w przeszłości i obecnie”.
Młodzi ludzie w dniach 22 września – 1
października tego roku odwiedzili kolejno
Budapeszt, Pragę i Gdańsk – trzy miasta o
największym znaczeniu dla najnowszej
historii krajów Europy ŚrodkowoWschodniej. W każdym z miast spotkali się
ze uczestnikami mających tu miejsce
wydarzeń historycznych, dziennikarzami
i ekspertami. W Budapeszcie odbyło się
spotkanie z uczestnikami węgierskiego
powstania przeciw komunistom z 1956
roku. W Pradze czekała na nich grupa
działaczy społecznych z czasów Praskiej
Wiosny z 1968 roku. W Gdańsku
oczywiście młodzież rozmawiała
z weteranami strajków z 1980 roku
i pierwszej Solidarności.
Ponadto, w trakcie całego obozu,
odbywały się młodzieżowe debaty
historyczno-polityczne oraz warsztaty
dziennikarskie. Owocem tych spotkań
i dyskusji będzie napisanie przez każdego
uczestnika artykułu prasowego pod
kierunkiem zawodowych dziennikarzy.
Niejakie doświadczenie nasz Adam w tej
dziedzinie już posiada. Zakwalifikował się
wszak do grupy dzięki krótkiemu tekstowi
dotyczącemu ruchów społecznych
w Polsce oraz listowi motywacyjnemu,
w których musiał udowodnić m. in.
znajomość języka angielskiego (warunek
pierwszy kwalifikacji).
Gratulujemy Adamowi, który swoją
postawą i zaangażowaniem zasłużył sobie

na tak wielkie wyróżnienie. Życzymy dużo
powodzenia i wielu doświadczeń.
Trzymamy mocno kciuki za niego, bo
przecież nie reprezentuje tam tylko siebie
i szkoły, ale i wszystkich swoich
rówieśników z naszego kraju.
Podczas gdy pisałem ten tekst doszła
do nas kolejna miła informacja - Nina
Augustyniak, koleżanka Adama z grupy
laureatów, zakwalifikowała się na inny obóz
historyczny organizowany przez Eustory.
Nina w dniach od 2 do 8 października
będzie w Tbilisi, w Gruzji. W kaukaskich
plenerach, wraz z 24 innymi laureatami
młodzieżowych konkursów z całej Europy
dyskutować będzie nad „Jednością czy
podziałem w różnorodności”, czyli nad
problemem tożsamości narodowych we
współczesnej
Europie”. Jak będzie
realizowany ten
szalenie aktualny
dzisiaj problem? Nie
wiem, ale sprawa
wygląda pasjonująco
i p o w a ż n i e .
Z o b a c z y m y. . . j a k
wspomniałem,
uczniowie nasi, aby
zakwalifikować na
obozy, musieli napisać
list motywacyjny po
angielsku oraz krótki
tekst dziennikarski.
Widocznie zrobili to
najlepiej z wszystkich
polskich kandydatów,

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla
Strażaków OSP w Żędowicach
za usunięcie gniazda szerszeni
z budynku szkolnego – składa
Rada Pedagogiczna ZSG
w Żędowicach
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ponieważ tylko uczniowie z Zawadzkiego
reprezentowali nasz kraj na wspomnianych
międzynarodowych spotkaniach
młodzieży.
Przypomnijmy także, że Adam jest
absolwentem Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach, a Nina
uczyła się w wcześniej w gimnazjum
w Zawadzkiem. Sukces obojga
z pewnością nie byłby możliwy, gdyby nie
praca ich poprzednich nauczycieli. A jeśli
już pozwalam sobie rozdawać laury
za zasługi w tym sukcesie, to
bezsprzecznie, pierwszeństwo należy się
środowisku rodzinnemu Adama i Niny.
Gratulujemy rodzicom dzieci i trzymamy za
Was wszystkich kciuki.
Arkadiusz Baron

Krajobrazy Zawadzkiego

Wizyta przyjacielska w Czechach
W sobotę 10 września pięćdziesięciu parafian z Kielczy na czele
z ks. proboszczem Janem Wypiorem udało się na pielgrzymkę do
Czech. Głównym celem wyjazdu była miejscowość Sumperk skąd
pochodzi młodzież, która przebywała w Kielczy podczas
Światowych Dni Młodzieży. Kielczanie tak bardzo zaprzyjaźnili się
z młodzieżą z Sumperka, że nie czekali długo by odpowiedzieć
na ich zaproszenie. Po drodze pielgrzymi wstąpili m.in.. do Zlatych
Hor do kościoła pielgrzymkowego Maria Hilf. W Sumperku czeska
młodzież witała pielgrzymów śpiewem i napisem „Serdecznie Was
witamy”. Po przygotowanym przez nich obiedzie wspólnie
odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia i udano się
na zwiedzanie miasteczka. Resztę dnia młodzież i dorośli spędzili
na wspólnych rozmowach, śpiewie oraz dzieleniu się wrażeniami po
ŚDM. Młodzież bardzo się za sobą stęskniła. Zaraz po wyjściu
z autokaru wszyscy rzucili się sobie w objęcia. Kielczanie byli pod
wielkim wrażeniem gościnności czeskich przyjaciół. Przygotowano
pyszny obiad, upieczono ciasta oraz zorganizowano zwiedzanie
miasta. Kiedy przyszedł czas rozstania nikt nie potrafił ukryć
wzruszenia. Miłosierdzie to kluczowe przesłanie papieża
Franciszka w czasie ŚDM. Odpowiedzią na nią ma być braterstwo,
przyjaźń i otwartość. Wyjazd do Czech jest na to doskonałym
dowodem.

Kącik niepełnosprawnych - Karta Parkingowa
Karta Parkingowa to jedyny dokument
uprawniający osoby z niepełnosprawnością
do parkowania na „kopertach”. Jest
wydawana na osobę (nie na samochód) lub
placówkę.
Karta parkingowa jest dokumentem
o standardzie międzynarodowym, który
obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale
także w krajach Unii Europejskiej. Jednak
w poszczególnych krajach członkowskich
obowiązują odrębne przepisy wynikające
z prawa drogowego dla danego kraju, a co
się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia
dla osób z niepełnosprawnością.
Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może
otrzymać:
•osoba ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i znacznie
ograniczonymi możliwościami
samodzielnego poruszania się,
•osoba z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, znacznie
ograniczonymi możliwościami
samodzielnego poruszania się i kodami w
orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku)
lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub
10-N (choroba neurologiczna),
•osoba do 16. roku życia ze znacznie
ograniczonymi możliwościami
samodzielnego poruszania się.
Osoba prywatna otrzymuje kartę
parkingową na czas ważności orzeczenia,
ale nie dłużej niż na 5 lat.
Jakie uprawnienia wynikają z posiadania
karty parkingowej?
Oprócz parkowania na tzw. „kopertach”,
uprawniona osoba niepełnosprawna
o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca
pojazdem samochodowym oraz kierujący
pojazdem przewożący taką osobę mogą,

pod warunkiem zachowania szczególnej
ostrożności, nie stosować się do zakazów
wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4,
B-10, B 35, B-37, B-38 i B-39:
B-1 - „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
B-3 - „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,
z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
B-3a - „zakaz wjazdu autobusów”,
B 4 - „zakaz wjazdu motocykli”,
B-10 - „zakaz wjazdu motorowerów”,
B-35 - „zakaz postoju”,
B-37 - „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
B-38 - „zakaz postoju w dni parzyste”,
B-39 - „strefa ograniczonego postoju”.
Karta parkingowa powinna być
umieszczona za przednią szybą pojazdu
samochodowego w sposób umożliwiający
jej odczytanie (data ważności i hologram
przedstawiający symbol wózka
inwalidzkiego.)
Gdzie można wyrobić kartę parkingową?
Kartę parkingową wydaje przewodniczący
powiatowego zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności. Za wydanie karty
parkingowej pobiera się opłatę w wysokości
21 zł.
Jakie dokumenty są potrzebne, aby
otrzymać kartę parkingową?
Do otrzymania karty parkingowej potrzebny
jest:
•wniosek o wydanie karty parkingowej,
•jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5
cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek
osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
•dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty
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parkingowej,
•składając wniosek przedstawia się do
wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia
o niepełnosprawności, o stopniu
niepełnosprawności lub o wskazaniach do
ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do
karty parkingowej.
Wszelkich Informacji dot. uzyskania karty
parkingowej udzielają pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Opolskich przy ulicy B.
Chrobrego 5 tel.77 461 33 81, email:
pcprstrzelceop@op.pl

Krajobrazy Zawadzkiego

Dożynki Gminne 2016
W dniach 03.09-04.09.2016r. odbywały się Dożynki Gminne
w Kielczy. Tegoroczne obchody święta plonów rozpoczęły się
w obejściu starostów Dożynek- państwa Barbary i Łukasza
Szołtysik a następnie uroczystą Mszą św. w Kościele p.w. św.
Bartłomieja w Kielczy. W godzinach popołudniowych przeszedł
korowód dożynkowy od Kościoła, na boisko przy ulicy Polnej.
Gminne Święto plonów uświetniły występy uczniów Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnegow Kielczy, Orkiestry Dętej z Kielczy oraz
studia piosenki ,,BIS” z Leśnicy.
Gwiazdami wieczoru byli: kabaret „Ślonskie Pierony” oraz Dominika
i Janusz Żyłka. Swoimi występami wprawili wszystkich w dobry
nastrój. Uroczystości dożynkowe zakończyła zabawa taneczna
z zespołem ,, BIS”.
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika,
w ten symboliczny sposób możemy razem czcić zakończenie Żniw,
którym towarzyszy ciężka praca. Po tym trudnym i pełnym
poświęcenia okresie przyszedł czas na zasłużoną zabawę.
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Turystyczne kalendarium lata 2016
Minął kolejny, udany letni sezon
turystyczny, członków i sympatyków
Oddziału PTTK „Huta Andrzej”
w Zawadzkiem. Wszystkie zaplanowane
wyprawy się odbyły, a sprzyjające warunki
atmosferyczne pozwoliły na realizację
zamierzonych celów.
1. 04.06. Górski Rajd Młodzieży Szkolnej
„Masyw Śnieżnika – Igliczna”. Górskie
wyprawy młodzieży szkolnej, to już
długoletnia tradycja. Właśnie na nich
uczniowie poznają różne pasma górskie
Polski i ich najważniejsze szczyty oraz
tajniki bezpiecznego poruszania się
w terenie górskim. W czerwcu
zorganizowaliśmy wyprawę na Igliczną
w Masywie Śnieżnika. Część piesza rajdu
wiodła z Przełęczy „Puchaczówka”, przez
Czarną Górę i Igliczną, do Międzygórza. Po
drodze młodzież zwiedziła sanktuarium
Matki Boskiej Śnieżnej i Ogród Bajek oraz
zabytkowe fragmenty Międzygórza.
2. 11.06. III Rajd Rowerowy „Śladami
Petera Schrata i VIII Rajd Rowerowy
Szlakiem Stawów Doliny Małej Panwi. Po
raz trzeci odbyły się połączone imprezy
turystyczne organizowane wspólnie przez
OZ/PTTK w Zawadzkiem
i BiCeK w
Kolonowskie. Peter Schrat, to fikcyjna
postać poety znad Małej Panwi Georga
Hauptstocka. Szukanie w terenie uroczych
miejsc w naszej okolicy wg. poetyckich
opisów– to prawdziwa gratka.
3. 02.07. VIII Rajd Rododendrona. Rajd,
który w założeniu odbyć się powinien w
dwóch etapach: regatach kajakowych
i wyprawie kolarskiej. Mała Panew, to rzeka
kapryśna – raz stan jej wody może być zbyt
wysoki, innym razem zbyt niski. W tym roku,
w dniu odbywania rajdu, był bardzo niski.
Odbyła się więc tylko część kolarska
imprezy. Metę wyznaczono w przystani
„Dzika Chata”. Tam, na wspaniały żurek
i pieczone kiełbaski zjechali wszyscy
uczestnicy rajdu.
4. 09-12.07.Zakopane-Tatry. Dobra
pogoda sprawiła, że wszystkie wyprawy na
tatrzańskie szczyty osiągnęły cel.
Prawdziwym hitem było zdobycie przez 13.
osób Rysów – najwyższego szczytu Tatr po
Polskiej stronie (2499 m n.p.m.). Inne
zdobycze, to między innymi Szpiglasowy
Wierch, z przewodnikiem „Polski Dom” pod
Gerlachem (Słowacja) oraz
Kasprowy
Wierchu, gdzie podczas schodzenia do
Kużnic, nasi koledzy spotkali prawdziwego
„misia’. Trochę strachu im napędził.
5. 30.07.VelkeLosiny - Jesenik Czechy.
Wycieczki do naszych południowych
sąsiadów – Czechów, cieszą się sporą
popularnością. Tym razem odwiedziliśmy
z przewodnikiem Jesenik i VelkieLosiny.
W przeszłości Jesienik był największym
miastem biskupiego księstwa nyskiego,
leżącym na obecnych terenach czeskich.
W czasach późniejszych rozwój miasta
i okolicy związany był przede wszystkim
z pierwszym na świecie zakładem

wodoleczniczym, który został założony
przez Vincenza Priessnitza. Stąd pochodzi
czeska nazwa uzdrowiska –
Priessnitzovylázně (oficjalnie
LázněJeseník). Ciekawostką jest to, że
tylko dla Polaków czynność oblewania się
wodą przez „sitko” – to prysznic, nazwa
wzięta od nazwiska panu Priessnitza.
Nawet w Czechach nazywa się inaczej.
VelkéLosiny, to gmina wiejska i wieś
w powiecie Šumperk, w kraju
ołomunieckim, w pobliżu Jesioników.
Historycznie położona jest na terenie
Moraw. Miejscowość zaliczana jest do
czeskich uzdrowisk. Jest popularna wśród
turystów. Przyciąga ich uzdrowisko
z gorącymi wodami siarczanowymi
źródłami leczącymi choroby układu
nerwowego. VelkéLosiny posiadają
również kilka zabytkowych obiektów.
6. 12-15.08. Suwalszczyzna-Wilno
(Litwa). Wypraw na
Mazury
i Suwalszczyznę nie pamiętają „najstarsi”
nasi turyści – minęło od czasu ich
organizacji sporo lat. Tym milsze były
pierwsze wrażenia po przybyciu do
Augustowa. Miasto bardzo się zmieniło.
Zyskało piękne uliczki, rynek i malownicze
wybrzeża okolicznych jezior. Największa
atrakcją są rejsy Kanałem Augustowskim.
Zabytkowe – pięknie utrzymane – śluzy, to
kunszt polskiej inżynierii. Są sprawne do
dnia dzisiejszego. Suwałki, stolica regionu,
są także pełne ciekawej zabudowy.
I wreszcie Wilno (Litwa), do którego
z Augustowa już bardzo blisko, należało
odwiedzić. Uroki tego miasta są nie
do opisania – trzeba się tam po prostu
wybrać i koniecznie zobaczyć Ostrą Bramę
z Madonną oraz Cmentarz na Rossie
z grobem Matki i
Serca Józefa
Piłsudskiego. Po drodze warto zahaczyć
o zamek Księcia Witolda w Trokach.
7. 20.08. Regaty kajakowe „Na stawie”.
Pływać kajakiem po Małej Panwi – to w
Zawadzkiem rzecz oczywista, ale można i
na Stawie Hutniczym. Co udowodnili
uczestnicy regat zorganizowanych
wspólnie przez GOSiT i OZ/PTTK. Start
osad odbywał się z przystani baru
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„Szuwarek”. Kajakarze wcale nie mieli
łatwo, bo odległość do przepłynięcia była
spora, a i bujna wodna roślinność stanowiła
dodatkowe utrudnienie.
Wszyscy jednak do mety dopłynęli.
Najlepszy wynik osiągnął kol. Grzegorz
Breguła z córką Pauliną. – Gratulujemy. Nie
obyło się też bez tradycyjnego poczęstunku
– w „Szuwarku” oczywiście.
8. 09-11.09. Wyprawa szkoleniowa –
Ziemia Cieszyńska. Długo nie mogliśmy
zdecydować się na wyprawę w te tereny.
Okazało się, że warto. Cieszyn, to jedno
z najstarszych miast Polski, bogate
w zabytki, z ciekawym Muzeum Śląska
Cieszyńskiego, największą świątynią
ewangelicką w Polsce, pięknie
zabudowanym rynkiem, Wieżą Piastowską
i Rotundą Romańską
na zamkowym
wzgórzu, browarem. Za graniczną rzeką
„Olzą”, w Czeskim Cieszynie, mniej
ciekawie, bo ta część miasta jest o wiele
młodsza. Warto „skoczyć” za granicę,
w czeską cześć Śląska Cieszyńskiego np.
do
Koprzywnicy i zwiedzić Muzeum
Techniki Tatra (cudo) oraz pospacerować
po uroczym miasteczku Sztramberk,
zwanym Morawskim Betlejem. Kolejna
propozycja to wizyta w dawnych
zabudowaniach wójtowskich wsi Kozłowice
- zwiedzenie starej szkoły oraz konieczna
wizyta w małym browarze restauracyjnym
(ważone tam gatunki piwa, to kulinarny
rarytas). Na trzeci dzień wycieczki
wybraliśmy Wisłę i jej okolicę. Część
uczestników wyprawy wjechała
na Czantorię Wielką wyciągiem i pieszo
powędrowała, poprzez Soszów Wielki,
do Wisły Uzdrowiska. Większość
postanowiła zaliczyć „Pętlę Cienkowską”.
To bardzo ciekawa, a zarazem łatwa trasa.
Wjazd wyciągiem krzesełkowym
na Cienków, przejście piesze pod wieżę
skoczni narciarskiej im. Adama Małysza
w Wiśle Malinka, zjazd kolejnym wyciągiem
na dolną część skoczni. Razem
z wyciągami ok. 3 km. Nie obyło się również
bez wizyty w centrum Uzdrowiska.
Zapraszamy na nasze kolejne wyprawy.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem
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Piknik ku czci św. Krzysztofa
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36 ).
Członkowie i przyjaciele Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana” Oddziału w Piotrówce, rozpoczęli przygotowania do
corocznego spotkania ze Świętym Krzysztofem kiedy to na
spotkaniu roboczym postanowili, jak najlepiej wykorzystać czas
trwania Roku Miłosierdzia, by zrodziły się trwałe owoce, naszych
pomysłów i naszej pracy, które dawać będą siłę nam i przyszłym
pokoleniom do budowania światowych dróg miłosierdzia.
Członkowie pragnęli udowodnić, iż Święty Krzysztof kocha Boga,
Ludzi i Przyrodę, pod tym hasłem, zgromadzili chętnych do pracy,
pogłębiającej wiedzę o tym jak bezpieczniej korzystać z naszych
dróg, i jak nieść pomoc tym, którzy ulegli wypadkom. To właśnie
dlatego wychowawcy w Domach Pomocy Społecznej w Kadłubie
i Zawadzkiem zorganizowali warsztaty nazwane „Bądź
Samarytaninem na drodze”. W czasie ich trwania uczono
podopiecznych jak poprawnie zachowywać się w sytuacji
zaistniałego wypadku drogowego, jak wezwać skutecznie pomoc,
jak ratować siebie i inne osoby poszkodowane, jak zabezpieczać
środowisko przed skażeniem lub pożarem, które często towarzyszą
wypadkom i katastrofom drogowym. Osadzonym w Zakładzie
Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich przygotowano sporą część
materiałów do wykonania popiersia Świętego Jana Pawła II, które
zostało rozdane uczestnikom wspólnego świętowania. Był to
symboliczny dar sprawiający wielką radość obdarowanym, wszak to
nasz kryształ miłosierdzia i twórca Światowych Dni Młodzieży.
Dziękujemy osadzonym za ten dar, a tych którzy nie mogli otrzymać
upragnionej statuetki, już dzisiaj informujemy, iż oni pracują nad
następną duża porcją podobnych statuetek, które także będą
rozdane. Ponieważ data Światowych Dni Młodzieży w Polsce
zbiegła się z cyklicznym świętowaniem, nie mogło być inaczej,
wspólnie czcili Świętego Krzysztofa, Świętego Jana Pawła II

i Świętą Faustynę. Bracia Szkolni w DPS-e umożliwili wszystkim
uczestnikom uroczystej mszy świętej ucałowanie relikwii Świętej
Faustyny Kowalskiej, gdyż mają szczęście je posiadać w swojej
kaplicy.
Tu w Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
ugoszczono setki pielgrzymów z całego świata. Wspólnie
zastanawiali się jak jesteśmy do nich podobni, a w czym różnimy się.
Przecież żyjemy w czasach kiedy odległość, czas przebiegu myśli
twórczej jest krótki, powinniśmy wszyscy pracować nad tym, by
nasze szanse i możliwości były wyrównane! Uroczystą Mszę Świętą
w intencji wszystkich uczestników, a także ofiar wypadków odprawił
ks.Erwin Szczepanek, homilię wygłosił Brat Paweł Siennicki, na
organach grał Piotr Rus i śpiewał zespół „Centavia”. Po mszy
poświecono wszystkie pojazdy, przybyłych gości. Następnie policja
zaprezentowała sprzęt techniczny wykorzystywany w ich pracy oraz
możliwości psów, które po odpowiednim przygotowania pomagają
im w walce z przestępcami. Strażacy pokazali możliwości swoje i
sprzętu, którym dysponują, by nieść ratunek człowiekowi i jego
mieniu. Pokazy wzbudziły wielkie zainteresowanie nie tylko wśród
dzieci, ale również dorośli podziwiali i bawili się. Nie zabrakło
pysznej grochówki przygotowanej przez panie z DPS-u, kawy,
herbatki i wspaniałego ciasta upieczone przez członków
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i członkinie Zespołu „Centavia”,
które przygotowały także wspaniały koncert pieśni. Zorganizowanie
tak pięknej i pożytecznej imprezy było możliwe dzięki patronatowi
Starosty Strzeleckiego, Burmistrzów: Zawadzkiego, Kolonowskiego
i Strzelec Opolskich, a także wsparciu finansowemu Nadleśnictw :
Zawadzkie, Strzelce Opolskie i Rudziniec i wielu osób fizycznych,
które darowały drobne prezenty i swój czas. Dziękujemy serdecznie
wszystkim zapewniając, że cel jest szczytny.
B. Latocha

Podziękowania
dla Jerzego Stefana
Burmistrz Mariusz Stachowski złożył Panu Jerzemu Stefanowi
najserdeczniejsze podziękowania za 45 lat pracy zawodowej.
Gorąco podziękował za zaangażowanie, bez którego nie byłoby tak
wielu zawadczańskich osiągnięć sportowych. Dziękował za trud jaki
włożył Pan Jerzy w wychowanie i edukację sportową młodych ludzi.
Wielu z nich podstawy sportowe, jak również etyczno-moralne
zawdzięcza człowiekowi pełnemu pasji, którym kierowała
nadzwyczajna wartość jaką jest miłość i oddanie dla sportu i kultury
fizycznej.
Życzymy Panu Jerzemu dużo zdrowia i radości wśród życzliwych
przyjaciół oraz spełnienia osobistych planów i marzeń.
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Zmarł Porucznik
Józef Kośkiewicz

Festyn ,,Wieś kontra wieś”
W Żędowicach odbył się Festyn Wieś kontra Wieś. Jak każdego
roku rywalizowali ze sobą przedstawiciele sołectw Żędowic
i Kielczy. Uczestnicy zmagań brali udział w różnych ciekawych
konkurencjach sprawnościowych, musieli się również wykazać
wiedzą na temat swoich miejscowości. W konkursie nie rywalizacja
była najważniejsza, liczyła się dobra zabawa. Nagrodę główną czyli
Puchar Burmistrza Zawadzkiego po raz trzeci z rzędu zdobyło
Sołectwo Kielcza. W tej edycji Festynu część artystyczna została
zdominowana przez młodzież z czeskiego Šumperka, która gościła
w gminie Zawadzkie w ramach odbywających się Światowych Dni
Młodzieży. Goście z zagranicy wspólnie z młodzieżowym chórem
Gaudium z Kielczy wystąpili na scenie prezentując program
muzyczny. W wykonaniu Chóru św. Cecylii z Żędowic
wysłuchaliśmy pieśni kościelnych i klasycznych w języku polskim
i czeskim. Po zmroku nastąpiła chwila skupienia i modlitwy.
Młodzież wspólnie z ks. Janem Wypiorem oraz uczestnikami
imprezy modliła się w intencji Światowych Dni Młodzieży. Festyn
zakończyła zabawa taneczna z zespołem SBRT.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Józefa
Kośkiewicza, członka Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych. Porucznik Józef Kośkiewicz był frontowym żołnierzem
22 pułku piechoty 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego, przeszedł
szlak bojowy od Nysy Łużyckiej do Pragi Czeskiej. Pan Józef
pochodził z Ziemi Wileńskiej. W czerwcu 1944 roku, jako
dwudziestoletni chłopak, trafił do wojska w Archangielsku. Stąd
został przewieziony do Lublina i na Majdanek. Następnie trafił do
Fajsławic, gdzie tworzono pułk piechoty. W czasie ofensywy
styczniowej walczył pod Warszawą, po czym trafił na Pomorze,
gdzie wspierał I armię w obronie Kołobrzegu. Znad morza
przyjechał pod Wrocław i do Nysy, gdzie walczył o sforsowanie
Nysy. Walcząc w czasie wojny nie szczędził sił, zdrowia
i niejednokrotnie ryzykował życiem. Po zakończeniu wojny został
żołnierzem Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, najpierw na
zielonej granicy, a później w wojskowej placówce granicznej. W
Częstochowie ukończył technikum mechaniczne i rozpoczął pracę
w Hucie Częstochowa. Do Zawadzkiego trafił przypadkowo.
Odwiedzając syna, który pracował już w Zawadzkiem, spotkał ludzi,
którzy zachęcili go do złożenia podania o pracę w hucie. Nie
zastanawiając się długo przeprowadził się wraz z rodziną do
Zawadzkiego i rozpoczął pracę w hucie, gdzie przepracował prawie
20 lat.
Odznaczony min. Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego, Krzyżem
Czynu Frontowego I i II Armii Wojska Polskiego 1943-1945 r, Złotym
Krzyżem Zasługi.
Odchodzą przedstawiciele pokolenia, które walczyło za naszą
ojczyznę w tej najstraszniejszej z wojen. Coraz mniej osób może
przekazać nam naoczne świadectwo z tego okresu. Na nas
spoczywa obowiązek dbania o pamięć o nich.
Rodzinie zmarłego śp. Józefa Kośkiewicza
wyrazy głębokiego współczucia składa
Przewodniczący
Burmistrz Zawadzkiego
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Mariusz Stachowski
Stanisław Kiełek

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Znajomym, Sąsiadom
i Delegacjom za wieńce
oraz udział w uroczystości pogrzebowej
śp. Józefa Kośkiewicza
składa Rodzina
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Remigiusz Rączka oceniał żędowicki rosół
zupy. W ciągu niespełna 40 minut termos z 18 litrami zupy był pusty.
Satysfakcja i radość Żędowianek były ogromne, kiedy ogłoszono
werdykt -drugie miejsce i tytuł „Wicemistrza Kielni i Patelni” oraz
także drugie miejsce w plebiscycie publiczności. Radość była
jeszcze większa, kiedy panie odbierały gratulacje i słowa uznania od
współmieszkańców, którzy cieszyli się razem z nimi. No a wracając
do zupy. Panie zdecydowały się na prostotę i tradycję i wybrały
zwykły domowy rosół, który w każdym śląskim domu gości na stole
w niedzielę i święta. Wbrew pozorom zwykła „nudelzupa”nie jest
łatwa do ugotowania, bo żeby była klarowna, smaczna i taka jak
gotowała babcia, musi gotować się powoli i długo. Poniżej
poddajemy recepturę wicemistrzowskiej babcinej „Nudelzupy”.
Składniki:
1) zimna woda,
2) swojska kura rosołowa, mięso wołowe (antrykot), kawałek
żeberek wieprzowych, szyja lub skrzydło z kaczki,
3) warzywa: seler (korzeń + liście), pietruszka (korzeń + natka
na koniec), kalafior (ugotowany osobno), lubczyk
4) podroby: serduszka i żołądki drobiowe (ugotować osobno)
5) przyprawy: sól, pieprz, maggi
6) makaron swojski: (zrobiony z mąki, soli i jajek od „szczęśliwych
kur”).

Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich znane jest z tego, że nie boi
się wyzwań, chętnie uczestniczy w różnych konkursach czy
imprezach plenerowych, reprezentując i promując przede
wszystkim swoją wieś, ale również i całą gminę! Tak też było i pod
koniec sierpnia. Karczma Koszwice zaprosiła osoby, które lubią
gotować, do udziału w konkursie kulinarnym o tytuł „Mistrza Kielni i
Patelni” w ramach Festiwalu Zupy w Koszwicach. W konkursie
wzięło udział 9 zespołów, które rywalizowały w 3 kategoriach: osoby
fizycznie, restauracje oraz stowarzyszenia.Jury składało się
z profesjonalnych kucharzy i krytyków kulinarnych,
a przewodniczącym jury był Remigiusz Rączka, znany z telewizji
TVS, ze swojego programu „Rączka Gotuje”.Na zebranych czekało
ponad 200 litrów wszelkiego rodzaju zup. Oceniano smak, zapach,
wygląd i konsystencję. Panie z Żędowic przygotowały tradycyjny
domowy rosół, taki babciny, ze swojskimi „nudlami”. Zupa bardzo
przypadła do gustu zebranej publiczności, która także oceniała

Porcje każdy ustala według własnych potrzeb. Rosół musi się
powoli gotować (ok. 3 godzin). Ważne żeby na bieżąco pilnować
żeby się nie zagotował i nie przykrywać, bo nie będzie klarowny.
Warzywa dodać pod koniec gotowania i dalej gotować jeszcze ok.
30-40 minut. Zupę przecedzić, doprawić i do czystego rosołu dodać
osobno ugotowany makaron, pokrojone podroby, natkę pietruszki
i różyczkę kalafiora. Smacznego!
Przewodnicząca Edyta Koj

Zmiany w zarządzie klubu
STAL Zawadzkie

Dziękowali za plony
Tegoroczne dożynki diecezjalne odbyły się 18 września na Górze
św. Anny. Dożynkom przewodniczyła w tym roku parafia
Komprachcice. Tradycyjnie każdy dekanat rejonu opolskiego
wyznaczył jedną parafię jako delegację z koroną żniwną, chlebem
i darem ołtarza. Dekanat Zawadzkie reprezentowała w tym roku
delegacja z parafii pw. NSPJ w Zawadzkiem. Delegacje w barwnych
strojach, reprezentujące rolników z poszczególnych dekanatów
wniosły do groty lurdzkiej ponad 29 koron żniwnych, pięknie
przystrojone bochenki świeżego chleba, niepoliczone kosze
z warzywami, owocami i rozmaitymi przetworami pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego. Uroczysta sumę dożynkową odprawił
Biskup Opolski Andrzej Czaja. Spotkanie rolników w annogórskiej
grocie to wyraz wdzięczności Bogu za tegoroczne plony ziemi,
za chleb powszedni i za pracę rolnika i robotnika.

W zarządzie Klubu Sportowego Stal Zawadzkie nastąpiły
zmiany. Z funkcji prezesa zrezygnował Mariusz Kopyto, zresztą
podobnie jak większość członków zarządu. Na zebraniu w dniu 13
września 2016 roku powołano nowy, w skład którego weszli prezes
Katarzyna Taibert-Chrupcała oraz członkowie Agnieszka
Szczerbatyj, Zbigniew Sworeń, Tomasz Chrupcała i Bartłomiej
Kowalczyk. Zarząd podjął się trudnego wyzwania odbudowy marki
klubu pracując w formie wolontariatu. Na początek głównym celem
będzie uporządkowanie pracy w klubie i kontynuacja rozgrywek
rundy jesiennej 2016 w grupach wiekowych Orlicy i Trampkarze.
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III Charytatywny Maraton Zumba Fitness
25 września br. odbył się w Zawadzkiem
III Charytatywny Maraton Zumba Fitness.
Tym razem impreza miała charakter Fluo
Party. Około 150 wytrwałych uczestników
i uczestniczek przez 3 godziny tańczyło
w szczytnym celu. Dzięki hojności naszych
wielkodusznych sponsorów oraz tak licznej
frekwencji udało się uzbierać 4020 zł. Cała
kwota została przekazana Natanowi
Nawrockiemu, który choruje na rzadki
nowotór-fibromatozę. Uczestnicy maratonu
mieli możliwość wygrania jednej z 60
nagród. Wylicytować można było płytę
zespołu Oberschlesien wraz z autografami.
Dla najmłodszych uczestników maratonu
czekały
koszulki z logiem jednego z
naszych sponsorów. Dzieci mogły również
mile spędzić czas w kąciku, specjalnie dla
nich przygotowanym. Pozostali zaś ozdobili
swoje ciała fluorescencyjnym makijażem
i otrzymali świecące bransoletki.

Dodatkowo każdy mógł napić się herbaty,
kawy, wody, bądź zjeść jabłuszka i ciastka.
Pod koniec imprezy wszyscy częstowali się
przepysznym tortem. Tak duża frekwencja
i chęć pomocy cieszy nas i jest motorem
napędowym do organizacji kolejnych takich
imprez.

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się
z innymi. (Jan Paweł II)
Organizatorzy: Joanna Żyłka, Justyna
Dzierżawa, Bartłomiej Kowalczyk

Prestiżowa nagroda dla Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
13 września br. w Auli Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach odbyła się uroczystość
wręczenia XLIII Śląskiej Nagrody im.
Juliusza Ligonia. Nagroda jest najstarszą
regionalną nagrodą w Polsce,
przyznawaną od 1963 roku przez Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Sam
Juliusz Ligoń wykazał się w swoim życiu
niebywałą postawą obywatelską. Ten
niezwykły Ślązak zasłynął nie tylko jako
poeta czy publicysta, ale przed wszystkim
jako osoba angażująca się w działalność
charytatywną i propolską. „Idea nagrody
zrodziła się w Katowicach, w czasie, kiedy
Śląsk starano się uczynić symbolem pracy
zniewalającej człowieka. Różnymi
sposobami starano się wymazać
ze świadomości społecznej to, co wiązało
się z patriotycznym i chrześcijańskim
dziedzictwem tej ziemi. Wyznawane przez
laureatów Nagrody wartości patriotyczne
i chrześcijańskie są podstawą
do uhonorowania ligoniowym laurem, bo to
one wyznaczały kierunki dziejów tej ziemi
i sytuowały ją w dziedzictwie ojczystym.
Nagradzane są osoby i instytucje, które
kierując się chrześcijańskimi wartościami,
wniosły znaczący wkład w duchowy
i cywilizacyjny rozwój Śląska”. Spośród
laureatów, należy wymienić: abp. Alfonsa
Nossola, Wojciecha Kilara, prof. Jana
Miodka, prof. Mariana Zembalę, zespół
"Śląsk" oraz Franciszka Pieczkę. W tym
roku, po raz pierwszy laureatem nagrody
została organizacja z województwa
opolskiego. Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana oraz Kapituła Nagrody
w osobach: ks.dr.hab. Arkadiusz Wuwer,
prof.dr.hab. Franciszek Marek, dr.hab.
Marek Rembierz oraz Piotr Sutowicz
przyznali nagrodę dla Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz

Osób Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie prowadzony przez
Zgromadzenie Braci Szkół
Chrześcijańskich w Zawadzkiem.
Nagrodę otrzymali za codzienny trud pracy
w duchu miłosierdzia wyrażonej
ewangeliczną zasadą: „Cokolwiek
uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25,40).
Jak mówi Przewodnicząca Rady Oddziału
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana” w Piotrówce Bronisława
Latocha, że poprzez zaangażowanie Braci
Szkolnych i Pracowników podopieczni
znajdują swoje miejsce w lokalnej
społeczności, a ta traktuje ich jak wielką
rodzinę potrzebująca wsparcia. Tutaj ponad
sto osób z niepełnosprawnością
intelektualną na poziomie głębokim
i średnim zgromadzonych jest w jedynym
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miejscu, któremu można podołać jedynie
widząc w nich bliźnich oczami
samarytanina. Brat Paweł Siennicki
podkreślił, że aby pełnić swoją misję
potrzebna jest praca bardzo wielu osób, nie
tylko zakonników, ale i świeckich, którzy
mają swoje rodziny, ale znajdują czas dla
tych, którzy potrzebują szczególnej opieki,
szczególnego zwrócenia uwagi,
przytulenia, dobrego słowa, uśmiechu,
zabrania do swojej rodziny w święta, na
działkę i powiedzenia wielokrotnie – nie
jesteś sam.
Dom Pomocy Społecznej to cała
społeczność, to Zgromadzenie Braci Szkół
Chrześcijańskich, to pedagodzy
i opiekunowie, to cały zespół
administracyjny, a przede wszystkim
wychowankowie. To ogromnie budujące, że
w dzisiejszych czasach nadal istnieją ludzie
wyznający tak ważne życiowe wartości.
Wszystkim gratulujemy.

Krajobrazy Zawadzkiego

Wakacyjne remonty

Dostojne Jubilatki
W sierpniu pani Aniela Łucarz z Zawadzkiego oraz pani Róża
Bieniek z Kielczy obchodziły Jubileusz 90. urodzin. Pani Aniela
urodziła się w Pełczycach w województwie kieleckim. Przez 7 lat
pracowała w Nasycalni Drewna w Kolonowskiem. Doczekała się
4 dzieci, 12 wnuków, 21 prawnuków i 1 praprawnuka. Pani Aniela
Otoczna jest miłością i życzliwością przez swoich bliskich. Pani
Róża od urodzenia mieszka w Kielczy i całe życie pracowała
w gospodarstwie rolnym. Doczekała się 2 dzieci, 8 wnuków
i 5 prawnuków. 3 października swoje 90 urodziny obchodziła pani
Emilia Swoboda z Żędowic, która w Żędowicach mieszka
od urodzenia. Doczekała się 2 dzieci, 5 wnuków i 4 prawnuków.
Na ręce solenizantek płynęły życzenia zarówno od najbliższych,
przyjaciół, jak również od władz samorządowych i powiatowych.
Dostojnym Jubilatkom życzymy wielu pogodnych dni, dużo zdrowia
i wiele miłości.

Po gorących wakacjach zarówno dzieci jak i rodziców czekała w
Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Zawadzkiem miła niespodzianka. Przedszkolna szatnia zmieniła
się nie do poznania a jej nowa aranżacja wszystkim bardzo
przypadła do gustu. Dzięki pracownikom przedszkola, rodzicom,
Stowarzyszeniu Przyjaciół Przedszkola Publicznego Nr 2
z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, Firmie „Kapica” i innym
sponsorom szatnia została wyposażona w nowe szafki dla dzieci,
obudowy kaloryferów i edukacyjne dekoracje. Zgodnie z koncepcją
remontu, w przedszkolu po ubiegłorocznej modernizacji łazienki
i sali grupy I, w czasie minionych wakacji został przeprowadzony
remont pomieszczeń oddziału II. Dzieci mają do dyspozycji
odnowioną salę zabaw z wymienioną wykładziną na certyfikowaną
niepalną oraz całkowicie nową łazienkę. Mamy nadzieję, że nowy
rok szkolny, spędzony w tak estetycznych i przyjemnych
pomieszczeniach będzie dla dzieci i miłym miejscem do zabaw ,
zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy.

Aniela Łucarz

Róża Bieniek

PUNKT KONSULTACYJNY
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem ul. Dębowa 11
Pomieszczenie A.8 (wejście od strony Pogotowia)
Bezpłatne porady psychologa dla mieszkańców
gminy Zawadzkiew 2016 roku w godzinach 16.00 – 20.30
Maciej Nocuń - psycholog
miesiąc
dzień
Październik
13 i 27
Listopad
10 i 24
Grudzień
8 i 22
Wymagana rezerwacja telefoniczna: 662-257-889

Emilia Swoboda
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Wspomnienia z lata
Letnia zabawa taneczna
W sobotę 30 lipca na placu przed budynkiem Kinoteatru
w Zawadzkiem, została zorganizowana letnia zabawa taneczna
z zespołem ATRIO. Podczas imprezy dostępna była mała
gastronomia przygotowana przez panie ze Stowarzyszenia Kobiet
Żędowickich, na stoisku Rudolfa Ziai można było skosztować
pysznej waty cukrowej oraz popcornu. Uczestnicy zabawy nie
żałowali wyjścia z domu, dopisała pogoda i dobry humor.

Wakacyjna Akcja-Redakcja ze „Strzelcem Opolskim”
Z inicjatywy Redakcji „Strzelca Opolskiego”, odbyło się
spotkanie z przedstawicielami lokalnego tygodnika. Pracownicy
Redakcji przygotowali dla wszystkich uczestników wspaniałe gry
i zabawy z nagrodami. Do zabawy przygrywał zespół muzyczny
Simdens. Do Kinoteatru przyjęły zaproszenie przedstawicielki
Uniwersytetu III Wieku, które prezentowały własnoręcznie
wykonane na drutach i na szydełku ozdoby. W spotkaniu z redakcją
,, Strzelca Opolskiego” licznie uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami.
Pomimo pochmurnej pogody za oknem, wewnątrz kinoteatru
zapanował nastrój zabawy i beztroski.

Letnie wakacje z GOSiT-em
Podczas tegorocznych wakacji letnich GOSiT przygotował
szereg atrakcji dla najmłodszych. Od poniedziałku do piątku
odbywały się teleranki w Kinoteatrze, w pogodne dni dostępny był
basen letni przy ul. Powstańców. W środy i w piątki odbywały się
warsztaty plastyczne w kinoteatrze, które prowadziła B. Wanat. Pod
kierunkiem M. Rabickiej w Przedszkolu w Kielczy odbywały się
zajęcia taneczne ,, Roztańczone stopy” oraz zajęcia ruchowe dla
pań „Sprawna w każdym wieku”. W sierpniu pojawiły się nowe
atrakcje dla najmłodszych:
Bezpłatne zajęcia Fitness pod okiem wykwalifikowanego
instruktora w studiu MAXIMUS w Hali Sportowej, zorganizowano
również zajęcia letniej szkoły gry na pianie, które prowadziła M.
Rabicka- instruktor GOSiT Zawadzkie. Dla miłośników wypoczynku
na świeżym powietrzu zostały zorganizowane zajęcia sportoworekreacyjne pod hasłem „Aktywne wakacje” W zajęciach mogły
uczestniczyć mamy z dziećmi w wieku od 3do 5 lat.
Również odbyły się zabawy dla dzieci i młodzieży pod nazwą
Fotograficzne czary-mary. Można było zapoznać się z inną stroną
fotografii wykraczającą poza obecne jej postrzeganie.
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Rozmaitości
W pracy:
- Kochanie, co dziś na obiad? - pyta się smok.
- Konserwa i dwie kluski - mówi smoczyca, widząc rycerza i dwóch
krasnali.
............
- Jak nazywa się zwierze na 2 litery?
- Qń
............
Mały mól pierwszy raz samodzielnie wyleciał z szafy, zrobił rundkę
i wrócił na płaszczyk.
Stary mól:
- Jak poszło?
Mały:
- Chyba dobrze, wszyscy klaskali.

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

Kącik kucharski
Jesienne przepisy
Okres wrześniowy jest najlepszym czasem na przygotowanie lecza
i zupy z cukinii. Warzywa o tej porze to bomba witaminowa, aż żal
tego nie wykorzystać. Można je przygotować z kiełbaską, bądź
filetem z kurczaka.
Leczo
Składniki:
2 czerwone papryki
1 żółta papryka
1 czerwona cebula
1 średnia cukinia
3 pomidory
1 słoiczek domowego koncentratu
oliwa z oliwek
ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz, papryka słodka
Przygotowanie:
Pomidory obieramy ze skórki. Paprykę, cukinię, cebulę, pomidory
kroimy w grubszą kostkę.
Na rozgrzanej oliwie z oliwek podsmażamy paprykę, dodajemy
pokrojoną cebulę, następnie cukinie i pomidory. Wrzucamy 2
ziarenka ziela angielskiego i liść laurowy. Warzywa gotujemy do
momentu, aż będą miękkie, ale nie rozgotowane. Dodajemy
koncentrat pomidorowy, gotujemy. Doprawiamy do smaku.

Jak wykorzystać sól w domu?
Pieczenie.
Miej sól zawsze pod ręką gdy używasz piekarnika. Jeśli ciasto lub
sos ucieknie z brytfanny lub naczynia żaroodpornego do piekarnika
posyp szybciutko to miejsce solą, a nie przypali się. Co ciekawe,
będzie też się dobrze czyścić.
Sposób na cieknący wosk.
Jeśli zamoczysz nowe świeczki w mocno solnym roztworze na kilka
godzin, następnie wysuszysz je (nie zapalaj mokrych świeczek) to
na pewno wosk nie będzie z nich mocno kapał i brudził wszystkiego
dookoła.
Cięte kwiaty.
Odrobina soli dodana do wody z kwiatami sprawi, że kwiatki będą
stały dłużej. Dla uzyskania tego samego efektu możesz spróbować
dodać aspirynę.
Sztuczne kwiaty.
Sól może służyć jako gąbka florystyczna, no może nie dosłownie,
ale jednak. Wsyp sól do wazy i dodaj troszkę zimnej wody,
zamieszaj. Następnie ułóż kwiaty wkładając je w sól. Woda zwiąże
sól wprawiając, że będzie ona lepiej trzymała kwiatki.
Trawa na kostce przed domem.
Możesz się skutecznie pozbyć trawy rosnącej w przestrzeniach
między kostkami na podwórku. Wystarczy, że posypiesz je solą i
polejesz wodą.
Walcz z bluszczem.
Zmieszaj 1,5 kg soli z 3.5 l mydlanej wody. Wlej miksturę do
zraszacza i spryskaj liście bluszczu.
Grill.
Posyp odrobiną soli płomień na grillu, a nie będzie zbyt wysoki i nie
przypali pożywienia.

Zupa krem z cukinii i pomidorów
Składniki:
800g ziemniaków
1 cebula
2 łyżki kaszy jaglanej
3 marchewki
pietruszka
łodyga selera naciowego
2 cukinie
1kg pomidorów
2-3 łyżki oliwy
liść laurowy
10 szt ziela angielskiego, sól, pieprz, natka pietruszki
na grzanki 2-3 kromki ulubionego chleba i oliwa
Wykonanie:
Ziemniaki, cebulę, marchew, pietruszkę obieramy, myjemy, kroimy
w kawałki i wrzucamy do garnka. Dodajemy posiekaną łodygę
selera, kaszę, liść laurowy i ziele angielskie. Zalewamy wodą (tylko
tyle by składniki były nią przykryte). Gotujemy ok 15 min od
momentu kiedy woda się zagotuje. Do zupy dodajemy pomidory
obrane ze skórki i cukinię pokrojoną w kawałki. Gotujemy jeszcze 10
min. Z zupy wyławiamy ziele angielskie i laur. Dodajemy sól, pieprz,
oliwę i miksujemy wszystko na krem. Dodajemy natkę pietruszki
posiekaną, doprawiamy do smaku. Chleb kroimy w kostkę i
podsmażamy na oliwie aż się zezłoci.
Krem pomidorowo cukiniowy podajemy z grzankami.

Humor
Jakie jest marzenie ślimaka?
Dostać mandat za przekroczenie prędkości.
............
Królik do ślimaka:
- Dokąd idziesz?
- Po jabłka.
- Przecież jest zima.
- Zanim dojdę to jabłka już będą.
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Sport
Piłka ręczna

Tenis Stołowy

Dopiero w trzecim meczu
Przygotowania do debiutu w I lidze przebiegały zgodnie z
planem. Zajęcia prowadzone były głównie w terenie i hali GOSiT-u.
Kadra została wzmocniona Pawłem Swatem (Gwardia Opole) oraz
Łukaszem Całujkiem (Wisła Płock). Wznowił treningi Łukasz
Pawlak. Nie zobaczymy natomiast Łukasza Szlingiera oraz
Mariusza Kalisza. Drużyna wzięła udział w turnieju w Dzierżoniowie
zajmując 3 miejsce po porażce z Olimpem Grodków 25:26 oraz
wygranej z MKS Żagiew Dzierżoniów 34:28. Rozegrała również
sparingi z Olimpia Piekary Śl. oraz Viretem Zawiercie. Został
zatrudniony również II trener Stanisław Pakuła. Według oceny
trenera Łukasza Morzyka potencjał drużyny jest duży i nie powinno
być źle. Niestety nie potwierdziło się to w pierwszych dwóch
spotkaniach. Na inaugurację zimny prysznic w Chrzanowie 25:33
(9:15) W meczu drugiej kolejki w Zawadzkiem z SPR Tarnów
również porażka 30:33. Po pierwszej części spotkania wszystko
wyglądało dobrze. Drużyna prowadziła 19:15. Druga połowa to
festiwal niewykorzystanych sytuacji. Paweł Swat nie strzela kolejno
3 rzutów karnych, karnego nie strzela również Lesław Kąpa. Paweł
Zagórowicz zatracił skuteczność nie wykorzystując kilka dogodnych
sytuacji. Nie pomogła dobra postawa w bramce Sławomira
Donosewicza, na dodatek w 40 minucie groźnej kontuzji kolana
doznał Adam Ciosek. Przeciwnik wcale nie był lepszy, zagrał jednak
mądrze wyłączając z rozegrania Łukasza Całujka a bramkarz gości
w II połowie wręcz ośmieszał naszych zawodników, którzy jakby nie
zauważali jego dobrej dyspozycji przy strzałach w dolne rejony
bramki i notorycznie tam kierowali swoje rzuty. Dopiero w trzecim
meczu drużyna zagrała na poziomie, który pozwolił na zdobycie
pierwszych punktów. Punkty zostały zdobyte w meczu z drużyną
KSZO Ostrowiec Św., która po 2 kolejkach była liderem. Dobre
spotkanie drużyna zagrała w obronie, bardzo dobrze bronił
Sławomir Donosewicz. i spotkanie zakończyło się wynikiem 31:23
(13:11). Najskuteczniejszym zawodnikiem naszej drużyny był
Paweł Swat, który zdobył 11 bramek. 1 października w Zawadzkiem
drużyna w derbowym meczu z Olimpem Grodków wygrała 36:31.
Następnie dwa mecze to wyjazdy do Kielc i Oławy. Dopiero 22.10
zagrają u siebie z KPR Ostrowią Ostrów Wlkp.

Ruszyły rozgrywki
Nowy sezon KTS MOKSiR Zawadzkie rozpoczął się turniejami
wojewódzkimi w kategoriach młodzieżowych. Bardzo dobrze
wypadł nowy nabytek Leon Kunaszewski pozyskany z MKS
Wołczyn, który w kategorii kadetów zajął 2 miejsce ulegając w finale
zawodnikowi LZS Żywocice Marcinowi Zarembie i będzie
reprezentował KTS MOKSiR w I Grand Prix Polskiego Związku
Tenisa Stołowego, który odbędzie się w Krakowie. W kategorii
juniorek na 3 miejscu uplasowała się Adrianna Kolczyk, natomiast w
kategorii juniorów Leon Kunaszewski zajął 5 miejsce, Konrad
Kołacha 6 a Maciej Malecha 7 miejsce. W kategorii juniorek Julia
Bartoszek ma limit startu w I Grand Prix PZTS, natomiast Agata
Paszek zagra w turnieju eliminacyjnym. Grand Prix juniorek
zostanie rozegrany w październiku w Jarosławiu. W rozgrywkach
drużynowych męska drużyna zainaugurowała rozgrywki startem w
wojewódzkim Pucharze Polski wygrywając na wyjeździe z LZS
Żywocice III 4:0. W kolejnej rundzie doznała porażki z LZS Victorią
Chróścice 1:4 i odpadła z dalszych gier. W kadrze seniorek zaszły
zmiany z LZS Victorii Chróścice wróciły wychowanki Julia Drzozga
oraz Anna Gosztyła. Drużyna w rozgrywkach II ligi kobiet
zainaugurowała wyjazdowym meczem z rezerwową drużyną LZS
Victoria Chróścice wygrywając 8:2. Liczymy na dobrą postawę w
rozgrywkach, a celem jest mistrzostwo II ligi i start w barażach o I ligi.

Skat
XVIII Mistrzostwa Gminy Zawadzkie zakończone
Tradycyjnie w okresie lipiec-sierpień rozgrywane są otwarte
mistrzostwa gminy Zawadzkie. Tegoroczne rozgrywane były po raz
18. Pierwszy turniej został rozegrany w świetlicy OSP Kielcza.
Wystartowało w nim 53 zawodników. Najlepszy okazał się zawodnik
Strzelca DK Strzelce Opolskie Jerzy Stanulla, który zgromadził
2709 pkt. Wyprzedził Jerzego Trzeciakowskiego (Lech Kędzierzyn
Koźle) 2664 pkt. oraz Stanisława Plutę 2664 pkt. Drugi turniej odbył
się w Żędowicach w lokalu Firmy Bronder. Tutaj najlepszy okazał się
zawodnik GOSiT-u Zawadzkie, mieszkaniec Żędowic Józef
Waloszek z wynikiem 2965 pkt. Na 3 miejscu uplasował się kolega
klubowy J.Waloszka ubiegłoroczny mistrz Leopold Dybowski z
wynikiem 2797 pkt. Naszych zawodników przedzielił zawodnik
Lecha Kędzierzyn Koźle Mieczysław Rączkowski. Jego wynik to
2953 pkt. Po 2 turniejach podium przedstawiało się następująco: 1.
Marcin Szymski (Victoria Tranzyt Chróścice) 5095 pkt. Kolejne 2
miejsca zajmowali zawodnicy Lecha Kędzierzyn Koźle Jerzy
Trzeciakowski 4653 pkt i Mieczysław Rączkowski 4594 pkt.
Finałowy turniej został rozegrany w Kinoteatrze w Zawadzkiem. Po I
serii granej systemem mistrzowskim (przy stolikach grali zawodnicy
w kolejności po 2 turniejach) prowadzenie utrzymał Marcin Szymski
wyprzedzając Henryka Cyterę (Strzelec DK) oraz
J.Trzeciakowskiego. W ostatniej serii lider nie wytrzymał presji i
spadł na 4 miejsce. Dobrze zagrał zajmujący przed ostatnią serią 3
miejsce J.Trzeciakowski i został mistrzem. Rewelacyjnie w trzecim
turnieju zagrał zawodnik Ramscha Chrzowice Leonard Cebula,
który w obu seriach uzyskał najwyższe wyniki i z wynikiem 3161 pkt.
zdecydowanie wygrał turniej. Wynik ten pozwolił mu na awans z 21
miejsca po 2 turniejach na najniższe miejsce na podium. Lista
nagrodzonych zawodników tegorocznych mistrzostw przedstawiała
się następująco: 1. Jerzy Trzeciakowski 7154 pkt. 2. Jerzy Stanulla
6659 pkt. 3. Leonard Cebula 6652 pkt. 4. Marcin Szymski 6581 pkt.
5. Henryk Cytera 6578 pkt. 6. Henryk Łapa (SK Kobiór) 6420 pkt. 7.
Henryk Sikora (Sakop 4 Asy Bytom) 6418 pkt. 8. Zbigniew Szumski
(Sakop 4 Asy Bytom) 6415 pkt. 9. Józef Pudełek (Skat Kolonowskie)
6370 pkt. 10. Leopold Dybowski (GOSiT Zawadzkie) 6238 pkt. 11.
Mieczysław Rączkowski 6188 pkt. 12. Ryszard Gorzelak (MDK
Kalety) 6164 pkt.

Piłka nożna
Nareszcie nowe władze
Skromnie wygląda stan posiadania klubu piłki nożnej Stali
Zawadzkie. Po sezonie drużyna doznała goryczy spadku do Kl.B,
jednak dzięki wycofaniu się kilku drużyn dostała szanse dalszej gry
w Kl.A. Sytuacja nie była jednak różowa. Potwierdzenie startu w
rozgrywkach zostało zgłoszone w ostatniej chwili. Początkowo
miały to być wszystkie drużyny, które brały udział w rozgrywkach
minionego sezonu, ostatecznie w grze jest drużyna seniorów oraz
trampkarze. Seniorzy zgodnie z przewidywaniami grając w mocno
okrojonym składzie bez kilku podstawowych zawodników nie
zdobyli punktu przegrywając kolejno: KS Sławięcice Kędzierzyn
Koźle 1:3, LZS Raszowa 0:2, LZS Victoria Żyrowa 0:2, Odrą II Opole
0:9, LZS Kórnica 2:5 oraz LKS Adamietz Kadłub 1:5 i zamykają
tabelę. Trampkarze rozegrali 4 spotkania przegrywając z Pogonią
Prudnik 0:3, KS Krapkowice 1:2,Pluks Pomologia Prószków II 0:4
oraz wygrali z LZS Racławiczki 1:0. Nareszcie po kilkutygodniowych
spotkaniach doszło do wyboru nowych władz. Zarząd aktualnie
przedstawia się następująco. Prezesem została wybrana Katarzyna
Tajbert-Chrupcała a w skład zarządu weszli Bartłomiej Kowalczyk,
Zbigniew Sworeń, Tomasz Chrupcała oraz Agnieszka Szczerbatyj.
Zarząd czeka do rozwiązania cały szereg problemów,
a najważniejszy to zatrudnienie trenera dla drużyny seniorów oraz
pozyskanie środków finansowych aby zabezpieczyć minimalne
potrzeby funkcjonowania klubu.
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Krajobrazy Zawadzkiego
Tak duża ilość nagród to zasługa sponsorów. Byli to: BEST CAR
Zawadzkie, ZAW-KOM Zawadzkie, Technodrew Zawadzkie, BS
Zawadzkie, BZ WBK Zawadzkie. Puchar dla mistrza ufundował
GOSiT Zawadzkie a nagrody wręczał Dyrektor GOSiT-u Marcin
Loński w towarzystwie prowadzącego rozgrywki Franciszka Świtały.
W turnieju zostało sklasyfikowanych 65 zawodników z 23 sekcji
skata.
Antoni Świtała zdobywcą Pucharu Lata 2016
Tegoroczny Puchar Lata to dominacja jednego zawodnika.
Zawodnik sekcji skata GOSiT Zawadzkie na rozegranych 11
turniejów w gronie nagrodzonych znalazł się aż 9 razy. Tym samym
zdecydowanie okazał się najlepszy. Czołowa 10 końcowej
klasyfikacji przedstawia się następująco: 1. Antoni Świtała 19726
pkt. 2. Jerzy Stanulla (Strzelec DK Strzelce Opolskie) 16907 pkt. 3.
Ernest Bryłka (DOKiS Dobrodzień) 16487 pkt. 4. Alfons Namyślik
(Strzelec DK) 14989 pkt. 5. Maksymilian Biela (DOKiS) 14665 pkt. 6.
Leon Deptała (Skat Kolonowskie) 14595 pkt. 7. Jan Respondek
(DOKiS) 14584 pkt. 8. Józef Waloszek (GOSiT) 14164 pkt. 9.
Franciszek Świtała (GOSiT) 12635 pkt. 10. Paweł Grohs (DOKiS)
11614 pkt. Sklasyfikowanych zostało 22 zawodników. Mistrzostwa
sekcji na sezon 2016/2017 rozpoczęły się 8 września. Turnieje
rozgrywane są w Kawiarni Sportowej przy hali w każdy czwartek
o godz. 17.30.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Do I ligi jeden krok
W Żorach została rozegrana przedostatnia kolejka w II lidze skata w
której występuje nasza drużyna GOSiT Zawadzkie. Po 4 kolejkach
drużyna zajmowała I miejsce z przewagą 4 dużych punktów za
wiceliderem. Po niezbyt udanej I serii w której zaliczyła tylko 1 punkt
na możliwych do zdobycia 5, w kolejnych 3 seriach zdobyła 13
punktów co pozwoliło jej na zachowanie prowadzenia, jednak
przewaga nad drugą drużyną zmniejszyła się do 3 pkt. Drużyna
wystąpiła w składzie: Leopold Dybowski, Marek Wyszkowski, Józef
Ludwig oraz bracia Antoni i Franciszek Świtałowie. Ostatnia kolejka
zostanie rozegrana 9 października 2016 r. w Gogolinie. Jest duża
szansa by po rocznej grze w II lidze zagrają znów w najwyższej
klasie rozgrywkowej. Do I ligi awansują 4 pierwsze drużyny. Myślę,
że szansa awansu zostanie wykorzystana. Poniżej zamieszczamy
czołówkę tabeli II ligi w której rozgrywa 25 drużyn.

GOSiT Zawadzkie
Skat Klub Kobiór
MDK Łaziska Górne II
Pokój Ruda Ślaska
Szombierki Bytom
Nitron Krupski Młyn
Gold Bar Tychy
MOK Guido Zabrze

74
71
69
68
68
67
65
65

62408
60439
59277
60186
58745
57103
57441
55978

Mistrzostwa Sekcji GOSiT rozpoczęte
Zostały rozpoczęte mistrzostwa sekcji skata GOSiT Zawadzkie w
sezonie 2016-2017. Turnieje rozgrywane są w każdy czwartek o
godz. 17.30 w lokalu przy Hali Sportowej (były Cafe Club).
Rozegrano 3 turnieje. Czołówka przedstawia się następująco: 1.
Marek Wyszkowski (GOSiT Zawadzkie) 4681 pkt. 2. Marcin
Szymski (Victoria Chróścice) 4027 pkt. 3. Jan Nowak (Victoria
Chróscice) 3590 pkt. 4. Józef Pudełek (Skat Kolonowskie) 3482 pkt.
5. Ernest Bryłka (DOKiS Dobrodzień) 3312 pkt.
Franciszek Świtała

Memoriał Jana Smereczańskiego
III miejsce: Andrzej Piontek/ Mirosław Michalczyk
IV miejsce: Izabela Spałek/ Tomasz Szczużewski

11 września na otwartych kortach w Zawadzkiem odbył się turniej
tenisa ziemnego - Memoriał Jana Smereczańskiego. W tym roku
turniej ten przeprowadzony został w formie deblowej z
dolosowaniem drugiego zawodnika do pary. Łącznie w rozgrywkach
uczestniczyło 12 osób – 6 par deblowych. Klub Tenisa Ziemnego
zapisuje Memoriał Jana Smereczańskiego na stałe w kalendarz
imprez cyklicznych, ponieważ postać śp. Jana Smereczańskiego
jest dla wszystkich członków stowarzyszenia szczególnie bliska.
Nie sposób było, przy okazji turnieju, nie wspomnieć, że to Jemu
w dużej mierze zawdzięczamy istnienie kortów w Zawadzkiem, że
był zawsze przychylny rozwojowi tego sportu w naszej miejscowości
i włożył ogromne zaangażowanie osobiste, a także środki
finansowe na ich utrzymanie przez wiele lat. Jak wspomniał Józef
Mirowski, nikt inny bardziej nie zasłużył sobie na taki memoriał.
To pierwszy taki turniej w niezwykłej muzycznej oprawie, przy
utworach Brahmsa w wykonaniu Oliwi. Mogliśmy powspominać
wspaniałego Kolegę, Zawodnika i Społecznika. Zarząd Klubu
Tenisa Ziemnego SMECZ oraz Członek Honorowy Klubu Józef
Mirowski składają serdeczne podziękowania Rodzinie śp. Jana
Smereczańskiego za wsparcie przy organizacji turnieju,
ufundowanie pucharów dla zwycięzców i przygotowanie wspaniałej
oprawy.
Wyniki turnieju:
I miejsce: Waldemar Malcherek/ Mariusz Nowak
II miejsce: Jacek Gaik/ Marek Buraczyński
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Witamy w szkole!
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