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Rada Miejska obraduje
W minionym 2009 roku ostatnia sesja Rady
Miejskiej odbyła się w dniu 17 grudnia.
Najważniejszym tematem tej sesji było uchwalenie
budżetu gminy na 2010 r. W budżecie gminy
planowane dochody bieżące wynoszą 21.649.507
zł, dochody majątkowe. 946.000 zł. ,wydatki bieżące

22.495.507 zł, wydatki majątkowe 11.655.000 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 10.555.000 zł zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych
kredytów
9.055.00 zł, pożyczek
500.000 zł
i nadwyżki budżetowej 1.000.000 zł. Zaplanowano
środki finansowe
na następujące inwestycje:
zagospodarowanie terenu boisk sportowych wraz
z budową budynku socjalno-szatniowego typu
kontenerowego na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w
Kielczy i w Żędowicach 580.000 zł, utworzenie
Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej
Panwi” 2.000.000 zł, zakup działki pod rozbudowę
cmentarza 300.000 zł, „Opolska Szkoła, szkołą ku
przyszłości”
40.000 zł, modernizację systemu
informatycznego urzędu miejskiego 35.000 zł,
rozbudowę szkoły o przedszkole przy ZSG w Kielczy
730.000 zł, wyposażenie placu zabaw przy ZSG

w Kielczy w ramach „Radosna Szkoła” 65.000 zł,
utworzenie Zespołu Edukacyjno-Sportowego
w Zawadzkiem 7.230.000 zł, termomodernizację
placówek oświatowych w Żędowicach i Kielczy
500.000 zł, przebudowę części kondygnacji
przyziemnej budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
na pomieszczenia socjalne Pogotowia
Ratunkowego 175.000 zł. Projekt budżetu oraz
prognoza kwoty długu Gminy Zawadzkie
otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu. W trakcie dyskusji nad
budżetem radni przegłosowali wniosek
zgłoszony na komisjach problemowych
dotyczący rozbudowy szkoły o przedszkole przy
ZSG w Kielczy. Radni zaproponowali na to
zadanie kwotę w wysokości 630 tys. zł, natomiast
kwotę 100 tys. zł przenieść do rezerwy ogólnej.
Wniosek ten został przegłosowany 7 głosami
„za”, 7 głosami „przeciw”, 1 głosie
„wstrzymującym się”. W związku z takim
przebiegiem głosowania poprawka do budżetu
nie została wniesiona i na realizację tego zadania
przeznaczono kwotę w wysokości 730.000 zł. Budżet
gminy został przyjęty stosunkiem głosów 12
„za”, 1 głos „przeciw”, przy 2 głosach
wstrzymujących się”. Na sesji uchwalono
również zmiany w budżecie gminy na 2009 r.,
przyjęto Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie Miasta i Gminy Zawadzkie na rok 2010,
przyjęto plan sesji na 2010 r., plan kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2010 r. oraz plany pracy
komisji problemowych na 2010 r. Radni
w formie uchwały wyrazili również zgodę na
sprzedaż nieruchomości, których wartość
przekracza 200.000 zł (działka gruntu
Nr 711/35, 711/37, 711/41) oraz na udzielenie
bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej

jako lokal mieszkalny. Do porządku obrad sesji
włączono również punkt dotyczący podjęcia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy użyczenia nieruchomości gminnych. Do
Komisji Uchwał
i Wniosków wpłynęły zapytania
mieszkańców Zawadzkiego Andrzeja Pietrusiaka
oraz Norberta Liszki dotyczące spraw finansowych,
g o s p o d a r c z y c h i o r g a n i z a c y j n y c h g m i n y.
Przegłosowano również wniosek radnego Henryka
Gurazdowskiego - prośba o zmianę ustawienia lamp
przy ul. Wajdy, słup Nr 526. Należy ustawić jedną z
lamp tak, aby oświetlała skrzyżowanie, a drugą radny
proponuje skierować
w kierunku budynku Nr
12 w celu polepszenia widoczności (ciemny odcinek
drogi) 15 głosów „za”. Natomiast Klubu Radnych
„Przyszłość Zawadzkiego” zawnioskował, aby
rozważyć możliwość zlecenia firmie konsultingowej
przeprowadzenie analizy w zakresie struktury
organizacyjnej jednostek gminy pod względem
funkcjonowania w aktualnych uwarunkowaniach
wraz z wnioskami na dalsze lata. Przedstawić Radzie
koszty przed zleceniem w/w zadania 12 głosów „za”,
1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Styczniowa Sesja Rady Miejskiej
Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej miała
miejsce w dniu 25 stycznia. Na sesji tej nowy
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji Robert Gwóźdź przedstawił radnym
planowane kierunki swoich
działań. Z wystąpienia
dyrektora wynika, że planuje
dotrzeć z działalnością
kulturalną do sołectw oraz w
celu aktywizacji ludzi
dorosłych rozszerzyć ofertę
sportową do zakładów
pracy. Istotną sprawą jest
również poszukiwanie
sposobu pozyskiwania
środków unijnych, które
byłyby niezwykle pomocne
w celu przeprowadzenia
r e m o n t ó w , c z y
termomodernizacji obiektów

należących do MOKSiR-u.
Radnym został
również przedstawiony kalendarz imprez
kulturalnych, sportowych i turystycznych Gminy
Zawadzkie na 2010 r. przygotowany przez MOKSiR.
U c h w a ł y, k t ó r e
zostały podjęte to: w
sprawie zmiany
budżetu gminy na
2010 r., przyjęcia
sprawozdania
z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady
Miejskiej za 2009 r.,
przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości
i porządku na terenie
Miasta i Gminy
Zawadzkie. Radni
wydali również opinię
w sprawie likwidacji

System SMS-owego Powiadamiania Mieszkańców
Gmina Zawadzkie uruchomiła SMSowy System Powiadamiania
Mieszkańców.
System ten w głównej mierze ma służyć do
szybkiego powiadamiania możliwie jak
n a j w i ę k s z e j l i c z b y m i e s z k a ń c ó w,
w sytuacjach tj. skażenie środowiska,
klęski żywiołowe, zagrożenie
bezpieczeństwa publicznego, awarie techniczne
itp., ale również za pomocą tego systemu będą
oferowane mieszkańcom inne informacje tj.
zbliżające się imprezy kulturalne czy zebrania
miejskie i wiejskie. Do systemu może zapisać się
każdy mieszkaniec Gminy, który chciałby
otrzymywać w/w informacje na swój telefon
komórkowy. Każdy kto chce otrzymywać informacje
nt. interesujących go wydarzeń z Gminy Zawadzkie
może bezpłatnie zarejestrować się w systemie.
Aby to zrobić należy wysłać na numer 664070744
SMS o treści:
zapisz (numer grupy)
Aby wypisać się z wybranej grupy, należy wysłać
SMS o treści:
wypisz (numer grupy)
W polu (numer grupy) można wybrać jedną

z poniższych grup tematycznych:
01 wszystkie informacje
02 informacje o sesjach Rady Miejskiej i Komisjach
Problemowych
03 informacje o zbliżających się zagrożeniach
Przykłady:
Wysyłając SMS o treści: zapisz 02 pod numer
664070744
zostajemy dopisani do grupy „informacje o sesjach
Rady Miejskiej i Komisjach Problemowych”
i będziemy powiadamiani o zbliżających się
terminach posiedzeń sesji Rady Miejskiej i Komisji
Problemowych.
Uwagi:
W przypadku zapisania się do grupy tematycznej 01
będziemy informowani o wszystkich wydarzeniach,
nie należy więc zapisywać się do pozostałych grup
ponieważ informacje będą się dublować.
W przypadku zapisania się do kilku grup
tematycznych z każdej z nich należy wypisać się
oddzielnie. Opłata za wysłanie wiadomości
rejestracyjnej SMS jest zgodna z planem
taryfowym.
W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt pod
numerem tel. (077) 46 23 109.

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
w Tarnowskich Górach. Natomiast w związku
z realizacją wniosku z poprzedniej sesji złożonego
przez Klub Radnych „Przyszłość Zawadzkiego”,
a dotyczącego rozważenia możliwości zlecenia firmie
konsultingowej przeprowadzenia analizy w zakresie
struktury organizacyjnej jednostek gminy pod
względem funkcjonowania w aktualnych
uwarunkowaniach wraz z wnioskami na dalsze lata,
radny Józef Romberg złożył wniosek o rozszerzenie
kierunków działania w latach 2010-2013 pod kątem
finansowym oraz organizacyjnym na podstawie
naszej bazy, finansów gminy oraz posiadanego
kapitału ludzkiego w oświacie. Następna sesja
zaplanowana jest na dzień 22 lutego 2010 r.,
a głównym tematem będzie informacja o stanie
bezrobocia w gminie i możliwościach
przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dwujęzyczne tablice
Gmina Radłów jako pierwsza w Polsce wpisała się
do rejestru gmin, w których stanęły dwujęzyczne
tablice nazw miejscowości, jako pierwsza też
oznaczała w ten sposób wszystkie swoje sołectwa.
W Polsce dwujęzyczne tablice ustalono dla 26 gmin.
To nie tylko nazwy niemieckie, ale również nazwy
kaszubskie, litewskie i nazwy łemkowskie.
W poprzednim wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego
poprosiliśmy Państwa o wyrażenie swojej opinii czy
w gminie Zawadzkie wszystkie miejscowości
powinny mieć nazwy dwujęzyczne? Oto wyniki:
Miejscowość

głosy na “tak”

głosy na “nie”

Zawadzkie

46

78

Żędowice

45

69

Kielcza

43

69

Sprawa do Burmistrza
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski
przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek od
godziny 15.00 do godziny 17.00. Jednocześnie
wszelkie pytania można kierować bezpośrednio na
adres e-mailowy: burmistrz@zawadzkie.pl

Betlejemskie światełko pokoju
Betlejemskie Światełko Pokoju roznoszone jest
przez harcerzy po całej Polsce. 13 grudnia dotarło do
naszej Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa
Polskiego, a jego uroczyste przekazanie nastąpiło
przed Cudownym Obrazem na Jasnej Górze.
Przekazanie Światła jest też inauguracją obchodów
100 lecia Harcerstwa na Ziemiach Polskich.
Lampion z magicznym światełkiem dotarł również do
Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Harcerze
z 19 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku
„Leśni Ludzie” podzielili się nim z kolegami oraz
przekazali je również
władzom gminy i powiatu.
Światło z Betlejem trafiło
do naszego miasta już po
raz siódmy. Harcerze
zanieśli je do osób
najbardziej potrzebujących
jego ciepła i wszystkiego,
co Ono symbolizuje:
miłości, jedności,
miłosierdzia...Lampiony ze
światełkiem trafiły m.in. do
szkół i instytucji P r z e k a z y w a n i e
Betlejemskiego Światełka
Pokoju ma dla nas wymiar
bardzo symboliczny. Nie
tylko oznacza pokój, miłość
i braterstwo ale jednoczy
ludzi. Cieszymy się, że to
właśnie harcerze są

odpowiedzialni za rozprowadzanie go między
ludźmi mówi brat Paweł Siennicki. Przesłanie, które
towarzyszyło wędrówce Światła, brzmiało: „Wszyscy
rodzimy się do służby, jakiemu panu będziemy służy,
zależy od nas samych". Autentyczna służba, która
jest bezinteresownym darem, wyrasta z przekonania
o własnej wolności i z poczucia wrażliwości na
drugiego człowieka. Potrzeba zatem, aby każdy z
nas, szczerze służąc drugiemu człowiekowi, najpierw
sam nieustannie odkrywał źródło wolności i doceniał
wartość w Bogu.

Jest taki dzień tylko jeden raz do roku
Mamy w roku jeden dzień,
w którym cuda, cuda, cuda,
Dobra gwiazdka świecić chce
nawet jeśli zawierucha.
To już tradycja Publicznego Przedszkola Nr 2
z oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem,
w którym organizowany jest Kiermasz
Świąteczny i uroczyste Jasełka
Bożonarodzeniowe. Nauczyciele wprowadzają
dzieci w uroczysty nastrój tych pięknych

grudniowych świąt. Przedszkolaki z wszystkich
grup pilnie uczyły się kolęd, pastorałek,
świątecznych pieśni, wierszy i krótkich
inscenizacji dotyczących Narodzenia
Pańskiego, które zaprezentowali swoim
najbliższym. Wszyscy z ogromnym przejęciem
odtwarzali swoje role. Można było zauważyć
wzruszone spojrzenie rodziców, gdyż niejedna
łza zakręciła się w oku. Był wspólny opłatek
i drobne upominki.

Bez opłat za dowód osobisty
Nowy rok przynosi nam sporo podwyżek, za
wodę i ścieki , podatki lokalne, za wywóz śmieci,
zdrożał olej napędowy i itd. Pocieszeniem, choć
niewielkim może być to, że znika inna opłata - za
dowody osobiste. Z nowym rokiem zaczyna
obowiązywać znowelizowana ustawa o ewidencji
ludności i dowodach osobistych, w związku z tym
opłat za dowód nie będzie. Do tej pory za wymianę
czy wystawienie nowego dowodu osobistego
należało zapłacić 30 złotych. Od 1 stycznia 2010
roku opłat nie będzie. - Z dniem 1 stycznia weszła
nowelizacja ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych, która uchyla paragraf
mówiący o konieczności pobierania opłat.
Zwolnienie z opłat dotyczy osób, które złożyły
wniosek w tym roku. Ci, którzy ubiegali się o nowy
dowód jeszcze w starym roku, nie uniknęli opłaty.
Przypominamy, że z powodu zmiany danych
osobowych w ciągu 14 dni mamy obowiązek
wymiany dowodu osobistego w miejscowym
magistracie.

1% dla zawadczańskich organizacji
Styczeń i luty dla większości podatników początek
rozliczeń podatkowych. W tym właśnie okresie
podatnicy zdecydują do jakiej organizacji
pozarządowej trafi 1% ich podatku za 2009 r. W tym
roku ta kwota może być jeszcze większa, a co
najważniejsze jako mieszkańcy Zawadzkiego,
Żędowic i Kielczy możemy spowodować, aby te
środki trafiły do organizacji pożytku publicznego,
które działają na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
-podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych (w tym min.podatnicy uzyskujący dochody
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
-podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych,
-podatnicy prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą i korzystający z liniowej,
19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod
warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37
i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna
zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez
pracodawcę.
Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku
publicznego?
1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której
chcemy przekazać 1%.
Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą
przekazać 1% przy rozliczeniach za 2009 r. dostępny
jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268
lub http://www. opp.ms.gov.pl/
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym
zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT28, PIT-38)
3. Zapłacić podatek.
4. Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej
organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy
podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny
podatek.
5. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto
wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy
w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym
jest składane zeznanie podatkowe.
Status organizacji pożytku publicznego posiadają
nastepujące organizacje mające siedzibę na terenie
gminy Zawadzkie: Autonomiczna Sekcja Piłki
Ręcznej, Klub Sportowy „Stal”, Klub Tenisa
Stołowego „MOKSiR”, Ludowy Klub Sportowy
“Naprzód” w Kielczy, Fundacja Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych im. Św. Jana De La Salle,
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola
Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Zawadzkiem. Namawiamy do przekazania 1%
organizacją z Gminy Zawadzkie.

Grudzień w żędowickiej szkole
ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
,,A teraz ślubować z honorem możemy, jak być
dobrym uczniem wszyscy dobrze wiemy”. Tymi
słowami uczniowie klasy pierwszej ZSG
w Żędowicach zadeklarowali chęć przynależności do
braci uczniowskiej. Dyrektor szkoły Małgorzata Kozioł
przywitała zaproszonych gości, a uczniowie klasy I
w jej obecności, rodziców oraz starszych kolegów
złożyli ślubowanie. Na tej uroczystości rodzice mogli
zobaczyć swoje dzieci w roli aktora i ucznia. Było
wiele radości i zabawy. Starsi uczniowie z klasy II i III
przyjęli swoich młodszych kolegów do grona uczniów.
SPOTKANIE WIGILIJNE
22 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne, w którym
wzięła udział cała społeczność uczniowska oraz
nauczyciele i pracownicy szkoły. Były świąteczne
życzenia, a uczniowie z koła teatralnego pod
kierunkiem A. Stachowskiej wprowadzili wszystkich
w klimaty świąteczne sztuką pt. ,,Opowieść wigilijna”.
Zachwycił wszystkich także występ chóru pod
kierunkiem S. Czech, który wykonał kolędy
i pastorałki, z którymi w połowie grudnia wystąpił
w czeskich Otrokovicach. W nastroju świątecznym
przebiegała też dalsza część dnia - spotkania wigilijne
uczniów w klasach z wychowawcami i zaproszonymi
nauczycielami. Dzień zakończyło bardzo serdeczne
spotkanie opłatkowe wszystkich pracowników szkoły
przy kawie, piernikach i tradycyjnych, śląskich
makówkach.

VII spotkanie z piosenką turystyczną
W Publicznej Szkole Podstawowej
w Zawadzkiem odbył się VII Festiwal Piosenki
Tu r y s t y c z n e j O Z / P T T K „ H u t a A n d r z e j ”
w Zawadzkiem. Uczestniczyły w nim zespoły i soliści
ze szkół gminy Kolonowskie oraz gminy Zawadzkie.
Ogółem w festiwalu uczestniczyło ok. 200 osób.
Dzieci i młodzież wykonują piosenki, które można
śpiewać na turystycznym szlaku, wycieczce, spływie
kajakowym, czy żeglarskim rejsie a towarzyszyć im
mogą, możliwe do zabrania z sobą akustyczne
instrumenty. Piosenka turystyczna posiada wiele
walorów wychowawczych, poznawczych
i artystycznych. Wiele z nich ma prostą i nie
sprawiającą większych trudności wykonawczych,
melodię i wpadający w ucho refren. Dlatego wspólne
śpiewanie przy ognisku z towarzyszeniem gitary daje
wiele przyjemności. Poziom konkursu był wysoki
młodzi wykonawcy, ich opiekunowie i organizatorzy
stanęli na wysokości zadania. W sali panowała miła
atmosfera i dobra zabawa. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali upominki, a zwycięzcy atrakcyjne
nagrody. Już dziś zapraszamy do ponownej
wędrówki z piosenką. Do zobaczenia za rok.

I miejsce Sabina Jędrasz, Julia Zaręba
- PSP Zawadzkie
II miejsce Robert Signus
- ZSG Żedowice
III miejsce Anna Leja, Sonia Springer
- PSP Staniszcze Małe-Spórok
Wyróżnienie: Aleksandra Smieszkoł,
Magdalena Szaton - Staniszcze
Wielkie-Kolonowskie 3.
W kategorii szkół specjalnych:
- zespoły:
I miejsce ZSS Zawadzkie
II Miejsce ZSS Kadłub
- duety/soliści:
I miejsce Piotr Bosy ZSS\Kadłub
Grand Prix Festiwalu (Nagroda
Publiczności) wywalczył zespół
z ZSS Kadłub.

Oto zwycięzcy:
W kategorii szkół gimnazjalnych i średnich;
- zespoły:
I miejsce PG Kolonowskie
II miejsce ZSG/PG Żędowice
III miejsce PG Zawadzkie
- duety/soliści:
I miejsce Monika Gajda, Katarzyna Spałek
- PG Kolonowskie
II miejsce
Karolina Stachowska
- ZSG Kielcza
III miejsce Katarzyna Kusz, Natalia Świerc
ZSG Żedowice
Wyróżnienie:
Anna Grycan, Monika Klucznik
- LO Zawadzkie
Dominika Baron, Kamil Siwek
- PG Zawadzkie
W kategorii szkół podstawowych :
- zespoły:
I miejsce PSP Staniszcze Małe-Spórok
II miejsce PSP Zawadzkie
III miejsce
PSP Staniszcze WielkieKolonwskie 3
- duety/soliści:

Była również niespodzianka. Poza konkursem
wystąpił ze swoją piosenką o Małej Panwi, gość
festiwalu, Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Józef Kotyś.
Wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły
organizację festiwalu dziękujemy.

Zdobywcy Grand PriX - ZSS Kadłub

Trzymaj formę
Pod takim hasłem w Zespole Szkolno
Gimnazjalnym w Żędowicach oraz Kielczy odbył się
szkolny Dzień Profilaktyki.
Kielcza - „W zdrowym ciele – zdrowy duch”
Hasło przewodnie brzmiało „Trzymaj formę!”,
a powracającym motywem muzycznym był radosny
refren „Wyginam śmiało ciało”. Co jednak robić, by się
to ciało wyginać chciało? Na początek wysłuchaliśmy
prelekcji dotyczącej zdrowego odżywiania i zaburzeń

odżywiania wygłoszonej przez p. K. Krępę Stefanik.
Następnie miały miejsce prezentacje klas naszej
szkoły, w których przekonywano, jak dbać o ciało
i ducha. Furorę zrobiła piosenka „Najwięcej witaminy”
wyśpiewania przez Artura. Klasa I przekazała nam
jak zdrowa jest chwilka spędzona na basenie, klasa II
podkreślała zalety rodzinnego spędzania czasu
wolnego, klasa III radziła co robić, gdy ktoś jest chory
jak Pan Kotek, klasa IV śpiewająco doradzała co jeść,
klasa V zaprosiła na wycieczkę rowerową, klasa VI
zaproponowała zestaw ćwiczeń dla każdego, klasa I
gimnazjum zaprezentowała przedstawienie
„Szlachetne zdrowie”, klasa II gimnazjum
opowiedziała o zdrowym trybie życia, a na

zakończenie klasa III gimnazjum zbudowała dla
nas piramidę żywieniową. Po pierwszej części w
klasach czekał na wszystkich zdrowy posiłek. Po
małym co nieco na scenę wkroczyli nasi goście.
Uczniowie PSP w Zawadzkiem zaprezentowali
przedstawienie ukazujące zalety witaminek.
Poczęstowali wszystkich pyszną zdrową
marchewką. Młodzież
z żędowickiej szkoły
obrazowo przedstawiła, jak niezdrowo potrafimy
karmić swój żołądek, zaprezentowała
mrożące krew w żyłach akrobacje.
Gimnazjaliści w PG
w
Zawadzkiem w sztuce „Przebudzenie”
opowiedzieli o problemach nękających
młodzież – osamotnieniu, poczuciu
odrzucenia, popadaniu w nałogi, nie
radzeniu sobie z agresją. Lekiem na całe
zło jest miłość. Tego dnia nagrodzono
laureatów konkursu związanego
z promocją zdrowia „Marchewka,
pietruszka i seler”. I miejsce zajęli Rafał
i Paweł Mudrak, II miejsce – Krzysztof
Pawelczyk, III miejsce Emilia Nowak.
Te m a t e m k o l e j n e g o
konkursu będą „Nowalijki”.
Tego dnia aż trzykrotnie
przywoływano słowa mistrza
z Czarnolasu: „Szlachetne
zdrowie, nikt się nie dowie, jako
smakujesz, aż się zepsujesz”. Dzięki
wszystkim prezentacjom będziemy
wiedzieli jak
o nie zadbać.
IZA

Żędowice - “W zdrowym ciele
zdrowy duch, więc propaguj
wszędzie ruch”
Trzecioklasiści z
gimnazjum
w Żędowicach, w ramach
organizowanej od kilku lat
ogólnopolskiej akcji ,,Trzymaj Formę”,
przygotowali apel propagujący zdrowy
styl życia. Uczniowie zachęcając do

własną sprawnością fizyczną. Zaprezentowali
w formie piramid zestaw ćwiczeń akrobatycznych
oraz kroki do fitnessu. W pomysłowy sposób zwrócili
uwagę na żywieniowe grzeszki, jakie ma na sumieniu
niejeden z nas. Obrazująca żołądek – szklana miska
zapełniała się chipsami, słodyczami, kolorowymi
napojami, jedzeniem z fast foodów itp. W ten sposób
pokazano publiczności, jak żołądek zamienia się
w śmietnik. Wymyślone przez młodzież hasła
zwracały uwagę na właściwe zasady odżywiania. Na
zakończenie podano przepis na zdrową,
niskokaloryczną sałatkę:
,,Dużą ilość pozytywnego myślenia łączymy
z planem do zrobienia. Z przypraw nie stosujemy
złości, natomiast bez ograniczeń dodajemy moc
życzliwości. Uśmiech i radość mile widziana,
ponurość nie jest wskazana.
Na koniec wsypać garść optymizmu.
Zamieszać dokładnie i sałatka gotowa. Potrawę
można jeść w ilościach - do woli. Gwarantowane
dobre samopoczucie, po niej wątroba, ani żołądek nie
boli.”

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
poleca
Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy z usługa internetową

- INTERNET ZA 0 ZŁ
- KARTA ZA 0 ZŁ
- ZLECENIE STAŁE ZA 0 ZŁ
- PRZELEWY INTERNETOWE ZA 0 ZŁ

@24.BS-ZAWADZKIE

@24.BS-ZAWADZKIE
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Świąteczne kiermasze
Grudzień to miesiąc w którym już tradycyjnie
odbywają się przedświąteczne kiermasze.
Przedświąteczny czas jest wyjątkowy. Ludziom
otwierają się serca. Są bardziej wrażliwi i hojni.
Kiermasze cieszą się coraz większym
zainteresowaniem naszych mieszkańców. Tak
też było na kiermaszu zorganizowanym przez
Caritas przy parafii św. Rodziny w Zawadzkiem
oraz na stoisku zorganizowanym
w miejscowym urzędzie przez Warsztaty Terapii
Zajęciowej przy DPS w Zawadzkiem.
Sprzedawane były własne wyroby, których
różnorodność i pomysłowość były wprost
zadziwiające. Znalazły się wśród nich stroiki,
ozdoby choinkowe kartki świąteczne
Caritas przy parafii św. Rodziny w Zawadzkiem i pachnące pomarańczą i goździkami pierniki.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zawadziem

W blasku gwiazd

Mikołaj o nas nie zapomniał !!!
Do Ośrodka Pomocy Społecznej
Zawadzkiem przybył Święty Mikołaj. Małe
pociechy tłumnie przybyły na spotkanie z
nim, niejednokrotnie w towarzystwie
swoich rodziców. Tak wyniosłą uroczystość
uświetnił występ artystyczny dzieci z
Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zawadzkiem pod kierunkiem
zaprzyjaźnionych z Ośrodkiem
nauczycieli. Wszyscy zebrani mieli
niepowtarzalną okazję zapoznać się z
umiejętnościami muzyczno-teatralnymi
swoich kolegów i koleżanek. Bogaty
program artystyczny , otrzymane prezenty
od Mikołaja
wywołały uśmiechy na
twarzach naszych "milusińskich". Wspólna
zabawa z tak "znaczącym gościem" na
długo zapadnie w pamięci w oczekiwaniu
na kolejne odwiedziny za rok.

To już kolejne spotkania w ramach cyklu
„W blasku gwiazd”. 16 grudnia 2009 r. mieliśmy
przyjemność gościć Adama Jakubowskiego, lekarza

Kochane Babcie i Dziadkowie
Dzień Babci, dzień Dziadka to dzieciaki niosące z
dumą laurki dla swoich ukochanych babć i dziadków,
przedszkolne i szkolne przedstawienia, ale także
ciepłe wspomnienia dorosłych o swoich babciach i
dziadkach. Jeśli ktoś ma szczęście i jego dziadkowie
wciąż są wśród nas niech pamięta, że gdy ich
zabraknie będzie żałował każdej chwili, którą mógł,
ale nie chciał wykorzystać na zbliżenie się do tych
wyjątkowych dla nas osób. Nie chodzi przecież o to
by 21 stycznia biec do sklepu i kupować cokolwiek
byleby babcia wiedziała, że pamiętaliśmy. Rzecz nie
leży przecież w kwiatkach i czekoladkach, ale w
odrobinie wdzięczności i poświęcenia chwili czasu
ludziom, którzy dla nas zrobili tak wiele. Zapominamy,
nie tylko o tym, że teraz my jesteśmy potrzebni im, tak
jak my kiedyś potrzebowaliśmy ich. Nie pamiętamy
także, że ich towarzystwo może być o wiele bardziej
fascynujące niż to, co oferuje nam codzienność. Nie
myślimy też, jak bardzo będzie nam brakować każdej

chwili spędzonej z nimi gdy ich zabraknie. Być
może wcale nie chcemy o tym myśleć. Żyjemy
codziennością, przekonani o ważności własnych
spraw i problemów. Nie myślimy o tych, którzy pragną
naszego towarzystwa i tak niewiele trzeba im do
szczęścia. Wystarczy tak niewiele by dać tak wiele.
Banalne, ale prawdziwe. Nie kwiatek, nie prezent, ale
czas i szacunek. Jeśli jeszcze masz tę szansę,
przejdź się do dziadków i powiedz, że ich kochasz.
Posłuchaj tego, co mają do powiedzenia. A swoje
dzieci uczmy szacunku do swoich babć i dziadków i
do wszystkich starszych ludzi, którym on się należy.

Z okazji minionego Dnia Babci i Dziadka,
życzymy wszystkim babciom i dziadkom
wielu chwil radości, aby każdy dzień był
dla Was przygodą i powodem do dumy
z waszych ukochanych wnucząt.

Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji

reprezentacji Polski. Głównym tematem spotkania
była relacja z pobytu na igrzyskach olimpijskich
w Pekinie. Dziękujemy Panu Adamowi za przybycie
i możliwość wysłuchania wielu ciekawych informacji
z „zaplecza” sportowego.
Natomiast 22 stycznia br. odbyło się kolejne
spotkanie. Tym razem gościem był Wicemarszałek
Województwa
Opolskiego Józef
Kotyś. Kameralnie
i w bardzo
sympatycznej
atmosferze
mieliśmy okazję
wysłuchać, jak
kształtowała się
droga życiowa
naszego gościa
i zapytać o ważne
dla nas sprawy.
Serdecznie
dziękujemy Panu
Wicemarszałkowi
za przybycie!

(pozw. Wojewody Śl. Nr ŚR/I/66200/68/1/08)

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację
spotkania Mikołajkowego w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem, składamy serdeczne
podziękowania z nadzieją na dalszą owocną
współpracę .

Stacja demontażu pojazdów
42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21

Kierownik i pracownicy OPS

Tel. 034.3567 444
kom. 605.272 666, 603.363 638

Wszystkim dzieciom i pracownikom Przedszkola
Nr 2 w Zawadzkiem za zorganizowanie przepięknych
obchodów "Dnia Babci i Dziadka” serdeczne
podziękowania składają babcie i dziadkowie

info@demontaz.com
(niepsprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)
Dobrodzień

Pawonków
Skrzydłowice
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Lubliniec

Częstochowa

W imieniu dzieci i młodzieży serdecznie
dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zawadzkiem za bezinteresowne zaangażowanie
się w przygotowanie lodowiska przy ul. Powstańców
Śląskich.

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Opolu

18 koncert orkiestry
10 stycznia odbył się XVIII finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, a grano dla dzieci
z chorobami onkologicznymi. W tym roku 43
młodych ludzi stworzyło sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przy Miejskim Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem. To jeden
z 1,5 tys. utworzonych sztabów. W Zawadzkiem,
Żędowicach i Kielczy podczas niedzielnego finału
zebrano 9.998,78 złotych. Tym samym mimo
arktycznej aury pobito zeszłoroczny rekord. Bardzo
się cieszymy, że chcecie pomagać i bawić się
z nami.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na
Śląsku Opolskim było organizatorem Kiermaszu
Bożonarodzeniowego w Opolu, do udziału w którym
zaproszono Zespół Szkolno Gimnazjalny w Kielczy.
Była to jedna z dziesięciu szkół naszego województwa
zaproszona do zaprezentowania się mieszkańcom
Opolszczyzny. Dzieciaki z klas I-III przygotowały

przedstawienie, a na szkolnym straganie można
było nabyć ozdoby bożonarodzeniowe. W czasie tego
kiermaszu prowadzona była rywalizacja pomiędzy
uczestniczącymi szkołami. Oceniające jury brało pod
uwagę między innymi występy, wystrój straganu. To był
pierwszy taki „występ”, na tak wielkiej arenie, a już
zajęli 4. miejsce. Gratulujemy.

W imieniu organizatorów dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczną akcję,
dziękujemy członkom Klubu @ctiv@, harcerzom
i harcerkom oraz sponsorom, za okazane serce
i pomoc.
Siema i do zobaczenia za rok.

Bezpieczne ferie
28 stycznia zorganizowane zostało w Szkole
Podstawowej w Zawadzkiem spotkanie
przedstawiciela Komisariatu Policji w Zawadzkiem
sierż. Anny Kutynia-Łotockiej oraz pracownika

Urzędu Miejskiego ds. Obrony Cywilnej i
Zarządzania Kryzysowego – Damiana Macioszka
poświęcone zasadom bezpieczeństwa oraz
zasadom postępowania na wypadek różnych
zagrożeń. Organizowane w czasie ferii zimowych
różne formy wypoczynku, oprócz roli poznawczej
i wychowawczej, powinny być przede wszystkim
bezpieczne. Nie wszyscy jednak wyjadą na zimowy
wypoczynek, większa część dzieci i młodzieży
pozostanie w domu. Czas, jakim będą
dysponowały, nie zawsze będzie spędzony
w bezpieczny sposób. W trakcie spotkania sierż.
Anna Kutynia-Łotocka przedstawiła dzieciom
zagrożenia z jakimi mogą się spotkać podczas
zimowego wypoczynku, jak i również zwróciła
młodym ludziom uwagę na to, jak nie stać się
ofiarą przestępstwa. Pod koniec spotkania
w ramach podsumowania dzieci miały możliwość
wykazać się tym, co zapamiętały, za co oczywiście
otrzymały drobne upominki ufundowane przez
Urząd Miejski. W trakcie spotkanie przekazano

dzieciom ulotkę pt. ”Zasady postępowania na
wypadek różnych zagrożeń” zawierającą wiele
cennych informacji.
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Jutro jest... wtedy pochylisz się nad sobą

Co w Kielczy piszczy?
Bieda? Ależ skąd! W kielczańskiej szkole w tętni
życiem. Oto jak w kalejdoskopowym skrócie
przedstawiają się wieści ze szkoły.
Dzień cytrusów - akcji promującej zdrowy styl życia
towarzyszył konkurs plastyczny. Wzięło w nim udział
19 uczniów. W kategorii klas I-III zwycięzcami zostali:

I m. Marietta Krawiec, II m. Patryk Mańka, III m.
Krzysztof Pawelczyk, w kategorii klas IV- VI: I m.
Manuela Bok II m. Paulina Orlik, III m. Florian
Potempa. Styczniowymi bohaterkami akcji będą:
marchew, seler i pietruszka. Nagrody wręczono na
uroczystym apelu, wtedy również uczniowie mogli m.
in. dowiedzieć się jak cytrynka pomaga zapobiegać
grypie. Tego dnia częstowano wszystkich galaretkami
z owocami cytrusowymi.
Dzień Wolontariatu - 15 grudnia wyróżniono 25
uczniów, którzy aktywnie włączyli się w prace
Szkolnego Koła Caritas. Jak co roku odwiedzano
chorych mieszkańców, przygotowano spotkanie dla
seniorów i osób chorych. Nawiązano współpracę
z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniczach.
Przygotowano "Szlachetną Paczkę" dla wybranej
rodziny.
Dzieło „Adopcja Serca” – uczniowie i pracownicy
naszej szkoły są rodzicami adopcyjnymi dwóch
młodych ludzi z Rwandy – Kirunde Kasereka i Jerome

Kakule.
Sukces szachistów – nasi uczniowie wzięli udział w
Powiatowym Turnieju Szachowym do lat 12 w Leśnicy;
w młodszej grupie wiekowej III m. zajęła Julia
Bartoszek, w starszej I m. Artur Mazur, a III m. Dominik
Bartoszek.
Występ jak z nut – nasz chór szkolny wyśpiewał II
miejsce w Przeglądzie Kolęd w Języku Niemieckim
w Opolu.
Wigilia - wreszcie nadszedł dzień, kiedy to ostatni raz
przed feriami bożonarodzeniowymi uczniowie przybyli
do szkoły. Tradycją naszej szkoły stało się, że właśnie
w tym dniu jedyną lekcją jest godzina z wychowawcą,
w czasie której uczniowie i ich wychowawcy spotykają
się w swoich salach na klasowych wigiliach. Jest
dzielenie się opłatkiem, pogawędki o rodzinnych
zwyczajach wigilijnych. Potem wszyscy spotykają się
w sali gimnastycznej, w której zobaczyć mogą
przedstawienie wprowadzające w klimat świąteczny,

pośpiewać i wysłuchać kolęd. Nie inaczej było i w tym
roku. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy III i
VI pod kierunkiem swoich wychowawców oraz szkolny
zespół muzyczno-wokalny.
Dziękujemy wszystkim za chwile radości i dumy,
których nam dostarczyli. Życzymy dalszych sukcesów.
IZA

Artystyczne rękodzieła gimnazjalistów
Młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Zawadzkiem wystawiła swe prace na Kiermaszu
Świątecznym zorganizowanym przez Urząd Miejski.
Wykonanie wszystkich arcydzieł okazało się
zadaniem niezwykle pracochłonnym. Każdy artysta
z niezwykłą precyzją łączył poszczególne elementy
ozdób choinkowych, dbał o estetykę prac oraz

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Zawadzkiem oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Zawadzkiem wzięli udział w programie
profilaktycznym pt. ”Jutro jest … wtedy pochylisz się
nad sobą” w wykonaniu byłego wokalisty zespołu
Oddział Zamknięty, Jarka Wajka. Program
artystyczny, w którym braliśmy udział jest
pamiętnikiem, zapisem drogi autora przez
samotność, nałogi, zwątpienie. Punktem zwrotnym
w jego życiu była śmierć Ryszarda Riedla (wokalisty
grupy Dżem). Teraz mówi i śpiewa o tym, czym jest
nałóg, o drodze wyjścia z problemu, na który składają
się trzy, zdaniem artysty, niezbędne wręcz czynniki:
osobista chęć zmiany, miłość i wybaczenie ze strony
bliskich osób oraz wiara. Wajk walczy z teoriami,
które mówią, że są groźne i mniej groźne narkotyki,
że jedne są "twarde", a inne "miękkie"... - to totalna
bzdura. To przykrywka dla handlujących
zalegalizowanymi narkotykami: alkoholem,
papierosami i tych, którzy przygotowują grunt do
wprowadzania w oficjalny obieg kolejnych.
Wszystkie prowadzą do jednego - do uzależnienia,
a każdy eksperyment z narkotykami kończy się
dramatem! Była to również lekcja nauki
o człowieczeństwie i opowieść o nadziei i wierze
w drugiego człowieka. Wartość tego przedstawienia
potwierdzają odczucia uczniów i ich wychowawców.

o właściwy dobór kolorów.
Za symboliczną kwotę młodzież sprzedawała
wszystko, co wiąże się ze świętami Bożego
Narodzenia, m.in. ozdoby choinkowe z bibułki czy
słomy, kartki świąteczne, a także stroiki. Mieszkańcy
naszego miasta szukający pomysłu na dekorację
stołu wigilijnego mogli przebierać w ozdobnych
girlandach, figurkach drewnianych, kolorowych
ptaszkach i ludowych drewnianych zabawkach.
Przy kramach dyżurowali młodzi artyści oraz ich
opiekunowie. Ciepły, świąteczny klimat oraz
niepowtarzalna atmosfera zbliżających się świąt
dawały o sobie znać, zarówno sprzedającym, jak i
nabywającym. Pachnące lasem świerkowe stroiki
oraz elementy dekoracji świątecznych były
najchętniej kupowane przez zawadczan. Cieszy
fakt, że każdy młody człowiek wniósł do tego
przedświątecznego przedsięwzięcia cząstkę
siebie i tym samym zaangażował się w pracę na
rzecz szkoły. Dochód z kiermaszu przeznaczony
został na zakup materiałów potrzebnych do
wyposażenia sal lekcyjnych oraz niezbędnych
pomocy dydaktycznych.

Dostojny Jubilat
28 grudnia urodził się nasz Dostojny Jubilat pan
Ryszard Panchyrz. Z okazji tego wspaniałego
Jubileuszu 90. urodzin z życzeniami udał się
Burmistrz Zawadzkiego oraz Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Pan Ryszard
doczekał się 3 synów i 1 córki, 11 wnuków i 6
prawnuków. Jak nam opowiedział poranek zaczyna
od jogurtu, kawy i zapalenia ulubionej fajki. Jubilatowi
życzmy wielu pogodnych dni.

Emanuela Jędryszek Cyrkler

Koncert Przyjaźni
W niedzielę 13 grudnia br. w Otrokowickim
Domu Kultury “Otrokovicka Beseda” odbył się
międzynarodowy koncert kolęd „Koledy tří
národů - Kolędy z Polska, Slovenska a Česka
zazní na předvánočním setkání souborů
z partnerských měst Zawadzkie, Dubnica nad
Váhom a Otrokovice”. Pod takim tytułem
odbyło się kulturalne spotkanie miast
partnerskich z Otrokowic w Czechach,
Dubnicy ze Słowacji i Zawadzkiego, które jest
efektem współpracy naszych miast. W sali
koncertowej Domu Kultury Beseda ze swoim
koncertem wystąpił Zespół Ludowy
Żędowianie z Zespołu Szkolno
Gimnazjalnego w Żędowicach. W
przepięknych strojach oczarowali widzów
swoim tańcem i wspaniałymi kolędami. Ich
występ spotkał się z ciepłym, serdecznym
przyjęciem oraz wielkim aplauzem.
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Śnieg i mróz
Styczniowe opady śniegu i mróz utrudniły jazdę
w całej Polsce. Dały się we znaki również
mieszkańcom naszej gminy. Najgorzej jest na
drogach bocznych, gdzie śnieg zalegający na
poboczach utrudnia ruch. Dla wielu mieszkańców,
po raz kolejny, te warunki pogodowe były próbą
nerwów, szoferskich umiejętności, sąsiedzkiej
solidarności czy po prostu zdrowego rozsądku.
Trudno jednak mieć pretensje do drogowców, taki
urok naszego klimatu. W naszej gminie dodatkowo
pracownicy wykonujący prace społeczno użyteczne, zatrudnieni w miejscowym magistracie,
również dbali o chodniki w miejscach publicznych.
Na odśnieżanie gminnych dróg w 2010 roku
zaplanowano kwotę 110 000 zł. Sama akcja
przeprowadzona w pierwszej połowie stycznia
pochłonęła kwotę 58 000 zł, co stanowi 50 %
całorocznego budżetu na zimowe utrzymanie dróg.

Otwarcie Orlika
Mieszkańcy naszej gminy mogą się cieszyć nowym Orlikiem. To druga taka inwestycja na terenie Zawadzkiego, która powstała przy Liceum Ogólnokształcącym
w Zawadzkiem, w ramach rządowego programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Inwestycja kosztowała około 1,1 mln złotych, a pieniądze wyłożyło Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich. Z nowego oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki
nożnej, siatkówki i koszykówki będą korzystać uczniowie liceum, ale również mieszkańcy już wiosną.

Kilka świątecznych życzeń
Od dawna wiadomo, że człowiek pragnie wyrażać
swoje emocje. Ale jak zrobić to tak, aby nie
skrzywdzić innych ludzi i samych siebie? Złoty środek
znalazła nauczycielka języka polskiego
z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem
Victoria Początek, opiekun szkolnego koła
teatralnego. Widząc talent i zapał swoich uczniów,
postanowiła wystawić dla społeczności szkolnej
kolejne przedstawienie, spektakl pt. Kilka
świątecznych życzeń ukazujący treści świąteczne
z poezją księdza Jana Twardowskiego w tle. Owo
arcydzieło to refleksyjny dialog o niezwykłym
wigilijnym wieczorze rozpisany na trzy głosy ludzkie
i jeden anielski. Rzecz o zagubionej i odnalezionej
nadziei, gdzie podstawowe wartości: wiara, przyjaźń,

Magia Wigilii

miłość oraz szczęście istnieją wszędzie i nigdy nie
opuszczają człowieka.
Spontaniczność, energia, wspaniała dykcja - tak
najkrócej można opisać przedstawienie aktorów
z Zawadzkiego. Cała publiczność dała się porwać
niesamowitej sile tego spektaklu i entuzjazmowi
młodych wykonawców. Taniec, scenografia,
kostiumy - wszystko zostało tak dobrane, żeby na
pierwszy plan wybijała się niesamowita energia
aktorów. Choreografia przygotowana przez dwie
uczennice klasy III dodawała teatralnemu
przedsięwzięciu niezwykłości i tajemniczości.
Podobnie jest z kostiumami. To niby codzienne
ubrania, jakie nosi przeciętny człowiek na całym
świecie, ale dzięki nim postać zostaje
scharakteryzowana, zanim jeszcze mamy okazję ją
poznać. Tutaj też dominuje różnorodność, która
rysuje szeroką perspektywę ludzkich osobowości.
Młodym aktorom energii nie brakuje, ale to
zasługa prowadzącej koło, że udało się nad nią
zapanować. Nauczycielka nie tylko nauczyła
młodzież prawideł rządzących teatrem, ale także
doskonale potrafiła wykorzystać ich pasję i potencjał.
Pod jej wodzą kilkunastu gimnazjalistów, do
niedawna w większości jeszcze amatorów, stało się
profesjonalnym zespołem teatralnym gotowym na
kolejne wyzwania.

W wigilię w kościele pw. Świętej Rodziny
w Zawadzkiem grupa dzieci z Ogniska
Środowiskowego przedstawiła licznie zgromadzonym
w świątyni piękne jasełka. W tym roku w jasełkach, w
rolę małego dzieciątka Jezus wcielił się sześcio
miesięczny Filipek Rataj. Bardzo się przejął swoją rolą
i całe przedstawienie smacznie przespał, utulony
w ramionach Maryji, którą zagrała mama Filipa, Ewa.
Święty Józef ( tata Filipka - Andrzej Rataj ) przywitał
gości, którzy przybyli do żłóbka: pastuszków, trzech
króli i dzieci. Jasełka uświetniła swoim śpiewem
parafialna schola. Radość Świąt Bożego Narodzenia
napełniła wszystkich, zwłaszcza aktorów
występujących w jasełkach, którzy za swój występ
otrzymali wiele oklasków.

Emanuela Jędryszek Cyrkler

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

Psycholog przyjmuje
Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują
wsparcia, bądź pomocy psychologa do skorzystania
z bezpłatnych porad w Punkcie Konsultacyjnym,
który mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem. Psycholog przyjmuje w każdy
poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00
do 17.00
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Służba pisana słabością, chorobą, cierpieniem….
Posługa wśród upośledzonych fizycznie i intelektualnie….
Bardzo często na stronach kolorowych czasopism
pokazywane są zdjęcia ludzi zdolnych,
wysportowanych, uśmiechniętych, otoczonych
przyjaciółmi, po prostu „normalnych”. Na jednym
zdjęciu zakochani zajadają kolację w restauracji, na
drugim-młodzież opalająca się na plaży, na innym
jeszcze wszyscy spaceruję po lesie w słoneczny
dzień…A czemu tak rzadko pokazuje się osoby mniej
sprawne fizycznie i umysłowo?
Jako osoba, która od kilku lat codziennie stykam się i
pracuję wśród takich osób pragnę podzielić się
refleksjami i spostrzeżeniami z tej posługi opiekunawychowawcy, jaką pełnię w Zgromadzeniu Braci
Szkół Chrześcijańskich. Dzieląc się doświadczeniem
z wykonywania tej służby najbardziej potrzebującym
chcę przede wszystkim ukazać, że te osoby mogą
żyć normalnie, być szczęśliwe i w pełni cieszyć się
tym, co przynosi życie. Podejmując tę pracę
opiekuńczą-wychowawczą zadawałem sobie wiele
pytań: czy dam radę, czy przełamie się do takich
osób, czy podołam różnym trudnościom i
problemom? Najbardziej jednak nurtowała mnie ta
wątpliwość: czy służba takim osobom ma sens, czy
przynosi jakiekolwiek owoce i satysfakcje? A świat
często woła, że to osoby są: „inne, dziwne, śmieszne,
głupie, małowartościowe, nic nieznaczące…”
Najtrudniejsze są początki. Nie wiedziałem do
końca jak opiekować się nimi, jak ich wychowywać,
co robić w różnych sytuacjach. U początku realizacji
tej posługi byłem onieśmielony, trochę wystraszony,
pełen obaw i lęków. Pierwsze dni pracy nie zawsze
były udane i satysfakcjonujące, ale widząc radość w
oczach i uśmiech na twarzy powoli przełamywałem
wszelkie opory i bariery. Dziś po kilku latach mogę z
całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jestem
szczęśliwy bo mogę realizować swe życiowe
powołanie posługując pośród takich osób. Moim
hasłem-mottem w tej pracy to słowa, który nie są dla
mnie tylko pięknym nic nieznaczącym sloganem:
Każdego dnia, każdej chwili muszę być dla nich, z
nimi i przy nich. Dla dzieci i młodzieży którym służę
pragnę być wszystkim: dobrą matką, troskliwym
ojcem, starszym bratem i zaangażowanym
terapeutą…Bardzo często cierpienie, mniejsza
atrakcyjność i ograniczenia związane z
niepełnosprawnością, wiążą się dla tych osób z
lękiem, strachem, poczuciem bycia ciężarem dla
innych. Poznając osoby wśród których przychodzi mi
pracować, muszę najpierw dać im odczuć, że jestem
dla nich bo ich kocham, cenię, że akceptuję ich takimi

jakimi są. Muszę zrobić wszystko co w mej mocy,
aby sami uwierzyli w siebie, przez to że pomogę im
niejako pogodzić się z ich kalectwem oraz wadami.
Tak jak w ramionach kochającej matki muszą czuć się
potrzebni, bezpieczni, wiedząc, że jestem z nimi i
poświęcam im swój czas. Tak jak tylko potrafię staram
się poznawać ich potrzeby i w miarę możliwość
zaspokajać je. Niektórym moim podopiecznym
pomagam spożywać posiłki, zmieniać pampersy i
pomagać przy ubieraniu oraz wielu innych
czynnościach. Bardzo piękne i wzruszające jest to, że
często się te osoby przytulają do mnie, trzymając za
ręce…wtedy jakiekolwiek słowa są zbędne.
Na ile to możliwe, zwracając uwagę na rodzaj i
stopień ich niepełnosprawności, staram się w swej
pracy być dla nich także ojcem.
Posługa wśród osób chorych i upośledzonych
jako ojca jest niezwykle ważna i sensowna.
Zastępując im ojca ukazuję im i ciągle przypominam,
że obok praw mają też obowiązki; że istnieje świat
wartości; ukazuję im dobre i złe rzeczy, które są na
świecie. Pełniąc służbę ojcowską tak jak każdy
kochający i troszczący się ojciec muszę być dla nich
czasem stanowczy, konsekwentny oraz wymagający.
Jako opiekun tych osób, ale przede wszystkim jako
brat zakonny, rozwijam ich życie religijne,
uczestnicząc z nimi w życiu sakramentalnym. Daje
się zauważyć, że ich modlitwa tak często prosta, nie
sformułowana jest autentyczna bo wypływająca z
głębi serca.
Dla moich podopiecznych jestem także starszym
bratem, który przede wszystkim ma dla nich czas,
mając cierpliwość i okazując zrozumienie. Spędzając
z nimi prawie cały dzień dużo rozmawiamy, dzielimy
się swymi radościami i smutkami. Nie brakuje
różnych form czynnego wypoczynku, zabawy i
relaksu. Planując swoje zajęcia z nimi często
wychodzimy na spacery, przyrządzamy razem
posiłki, gramy w różne gry na świetlicy lub na boisku.
Kilka razy do roku przy pomocy innych pracowników
wyjeżdżamy na wycieczki, kolonie letnie czy turnusy
leczniczo-rehabilitacyjne. Organizujemy różne
imprezy kulturalne i uroczystości religijne. Nie
brakuje też wspólnych urodzin czy imienin co
sprawia, że te osoby czują się jak w rodzinie będąc
naprawdę kochane i szanowane. Najbardziej
wzruszające i sprawiające łzę w oku jest wspólna
kolacja wigilijna i śniadanie wielkanocne.
W swej posłudze jestem też niejako terapeutą,
animatorem różnych prac i zajęć. Wszelkie te i

O tym, jak spędziliśmy ostatnie tygodnie 2009 roku
Ostatnie tygodnie grudnia nie należały do
najłatwiejszych w roku. Młodzież borykała się
z wieloma poważnymi zadaniami: przygotowaniami
do kiermaszu świątecznego, próbami do spektaklu
bożonarodzeniowego oraz zmaganiami na
sprawdzianach i kartkówkach. Nie zabrakło jednak
chwil spędzonych poza murami szkoły, działań
dostarczających przeżyć i wzruszeń wpływających na
kształtowanie i rozwijanie u młodego człowieka
postaw patriotycznych, społecznych i estetycznych.
W grudniu uczniowie klas pierwszych obejrzeli
spektakl pt. Mr. Scrooge w Teatrze Lalki i Aktora
w Opolu. Inscenizacja "Opowieści wigilijnej" została
entuzjastycznie przyjęta przez młodzież. Jej
największym atutem była kapitalna scenografia
i kostiumy. Uczniowie
podziwiali grę
w żywym planie i lalki
m a r i o n e t k i .
Jednogłośnie
stwierdzili, iż był to
naprawdę udany
spektakl.
S p o r y m
zainteresowaniem
cieszyła się również
tego dnia zabawa na
tafli lodowiska Toropol.
Młodzież pokazała, że
wspaniale radzi sobie
w jeździe na łyżwach.
Chłopcy zajęli się
łyżwiarstwem szybkim,
natomiast dziewczyny
zdecydowanie polubiły
łyżwiarstwo figurowe.
Nie zabrakło również
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tych, którzy uczyli się utrzymania równowagi na
lodzie. Humory dopisywały i wszyscy bawili się
wspaniale.
Wycieczka rozbudziła chęci na uczestnictwo
w kolejnych spektaklach teatralnych. Dla miłośników
musicalu, zaplanowaliśmy 4 stycznia b.r. wyjazd na
spektakl pt.”High school musical” do Teatru
Muzycznego w Gliwicach. Pomysł okazał się
naprawdę doskonały. 25 gimnazjalistów zobaczyło
amerykański hit 2009 roku. Młodzieńcza żywiołowość
zaimponowała widzom. Dynamiczne układy
taneczne, bogatą scenografię, kostiumy
i choreografię oglądano z prawdziwą przyjemnością.
Emanuela Jędryszek Cyrkler

czynności usprawniają manualność rąk i palców,
ćwiczą koordynację wzrokowo - ruchową, uwagę
oraz orientację w przestrzeni. Każda praca wykonana
przez podopiecznego jest zawsze dla niego dumą i
radością, dlatego też chętnie o niej mówi i cieszy się,
gdy inni ją podziwiają. Zajęcia te kształtują
cierpliwość, wytrwałość, poczucie odpowiedzialności
za wykonywaną pracę i stanowisko pracy oraz uczą
współdziałania w grupie. Mając uzdolnienia
muzyczne prowadzę też dla nich muzykoterapię
połączoną z zabawą i ćwiczeniami rytmicznymi.
Zauważyłem, że twórcza i radosna działalność osób
upośledzonych umysłowo czy fizycznie może być
ciekawym i pięknym elementem ich terapii oraz
dowartościowania i ukazania ich talentów czy
umiejętności. A jak wiemy muzyka łagodzi obyczaje i
stwarza niepowtarzalny klimat ciepła i uśmiechu.
Mając na grupie, w której posługuje 12
podopiecznych, którzy są w różnych stopniach
niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej,
spotykam się często z ich różnymi problemami,
nastrojami, zmianami zachowań czy postaw wobec
mnie lub współmieszkańców. Dlatego nieraz pojawia
się we mnie smutek, niezadowolenie, brak satysfakcji
i wewnętrznego niespełnienia, że nie potrafiłem im
pomóc, zaradzić w czymkolwiek…Pragnę w tym
miejscu podkreślić, że źródłem, mocą i siłą w tej
posłudze jest sam Bóg, który darząc mnie Miłością,
chce abym ją dzielił z innymi, z tymi dla których
zostałem powołany. To Jemu powierzam każdego
dnia me życie, moje powołanie do życia zakonnego,
które właśnie realizuję w służbie najbardziej
potrzebującym, często odrzuconym i nie rozumianym
przez innych.
Jestem głęboko przekonany, że warto realizować
takie specyficzne powołanie, warto poświęcić się tej
drodze cierpienia, bólu i niezrozumienia…Bo takie
powołanie i taka życiowa droga jest dawaniem siebie
innym i prowadzi do pełniejszego i wartościowego
życia na tej ziemi.
Życzę Tobie Drogi czytelniku i sobie, abyśmy
jeszcze bardziej pokochali, dostrzegali i rozumieli
ludzi niepełnosprawnych fizycznie czy umysłowo.
Wierzę, że tylko wtedy sformułowania typu: „więcej
tolerancji, pokonywanie barier…” nie będą tylko
pięknymi sloganami, ale nabiorą autentycznego
znaczenia i wydźwięku przez nasze osobiste
postępowanie.
br. Adam Kasprzak FSC

Zostań krwiodawcą!
30 grudnia w siedzibie Miejsko Gminnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi w Zawadzkiem odbyło się
świąteczno-noworoczne spotkanie. Prezes Klubu
Tadeusz Jarawka podsumował dotychczasową
działalność klubu i jednocześnie podziękował
wszystkim dawcom za bezinteresowne składanie tak
drogocennego daru, jakim jest krew. Koniec roku, to
czas nie tylko podsumowań, ale również nagradzania.
W czasie spotkania wręczone zostały odznaki
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III, II i I stopnia. Te
zaszczytne odznaczenia otrzymali: Lidia Jureczko (III
st.), Adam Dębowski (III st.), Wiesław Lizurej (III i II st.),
Krzysztof Szymanek (III, II i I st.), Krzysztof Misztela (I
st.). W ubiegłym roku z Miejsko Gminnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi w Zawadzkiem
odznaczonych zostało 15 dawców, w tym 2 kobiety. My
również możemy pomóc potrzebującym. Oddając
krew spełniasz najpiękniejszy czyn - ratujesz
zagrożone życie. W dniu 5 lutego w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem odbędzie się pierwsza w
tym roku akcja krwiodawstwa. Kolejne to: 2 kwietnia,
4 czerwca, 6 sierpnia, 1 października, 3 grudnia.
Nie bój się oddawać krwi.
- w krwiobiegu dorosłego człowieka krąży około 5 litrów
krwi. Za jednym razem dawca oddaje 450 ml, czyli
mniej niż 10 %. Mężczyźni mogą to robić co 8 tygodni,
kobiety co 12 tygodni.
- oddawanie krwi nie boli
- sprzęt do jej pobierania jest jednorazowy, warunki
sterylne; toteż nie grozi ci zakażenie żadnymi wirusami
przenoszonymi przez krew
- organizm w ciągu kilku godzin uzupełnia ilość
oddanej krwi
- przed jej pobraniem każdy dawca przechodzi
badanie, aby ustalić, czy jest zdrowy
- krew dawcy jest badana na obecność zarazków
chorób wenerycznych, HIV czy żółtaczki zakaźnej

Spotkanie noworoczne
14 stycznia odbyło się spotkanie
noworoczne władz naszego miasta.
To dogodna okazja do wymiany
doświadczeń i spostrzeżeń oraz
wspólnego spotkania Burmistrza
z prezesami i dyrektorami firm,
zakładów usługowych, instytucji
o ś w i a t y, k u l t u r y, s p o r t u ,
duchowieństwa. Wzięło w nim udział
ponad 80 osób. W swoim
przemówieniu Burmistrz
podziękował wszystkim za
współpracę oraz za zaangażowanie
w tworzenie pozytywnego
wizerunku naszej gminy.

Podziękował również za
zaangażowanie na rzecz rozwoju naszej
gminy, za wyrozumiałość i okazywaną
sympatię dla podejmowanych przez
samorząd działań oraz za ogromne
wsparcie finansowe nie tylko Urzędu
Miejskiego lecz przede wszystkim
organizacji pozarządowych działających
na terenie naszej gminy. Wszystkim
zebranym czas umilił występ Zespołu
Żędowianie z Zespołu Szkolno
Gimnazjalnego w Żędowicach.

Zwykli (nie)zwykli
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym "Siedlisko" w Zawadzkiem obecnie
realizuje projekt "Zwykli (nie)zwykli". Powyższa
inicjatywa, obejmuje swym zasięgiem województwo
opolskie, a jej celem jest popularyzacja wśród lokalnej
społeczności zasadniczych problemów
niepełnosprawności intelektualnej. Istotnym rezultatem
projektu "Zwykli (nie)zwykli jest kalendarz na rok 2010,
którego głównymi bohaterami są osoby znane
i zasłużone dla województwa opolskiego (min. Michał
Bajor, Paweł Kukiz, Sławek Szmal) oraz osoby
niepełnosprawne intelektualnie (podopieczni
Stowarzyszenia "Siedlisko"). Dzięki emisji kalendarza,
pragną nie tylko przybliżyć Państwu
potrzeby
podopiecznych, ale także zebrać środki finansowe na
stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Kup
kalendarz, jego cena to tylko 30 złotych. Kalendarz
w sprzedaży na allegro:http://allegro.pl/item879686160_
kalendarz_na_2010_stowarzyszenie_siedlisko.html,
poprzez kontakt za pośrednictwem poczty e-mail:
siedlisko.zawadzkie@gmail.com oraz telefoniczny:
508 320 561
Cena kalendarza: 30 zł.
POMÓŻ ZREALIZOWAĆ ICH MARZENIA!!!

Gratulacje
Uczniowie z Koła Teatralnego i Koła Tanecznego
z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach wzięli
udział w XV Rejonowym Przeglądzie Teatrów
Jasełkowych w Ozimku. Zaprezentowali ,,Opowieść
wigilijną” wg K. Dickensa. W konkursie zajęli II miejsce.

Kielcza

Zawadzkie ul. Lubliniecka
(obok Walcowni Rur)
tel. 077/461 65 17
tel. kom. 603 873 186
691 683 383
ZBUPH Rudolf Błyszcz
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Spotkania seniorów
Z inicjatywy Zarządu Klubu Seniora,
14 stycznia, przy kawie, smakowitym cieście i
ciepłym poczęstunku doszło do noworocznego

Wyjątkowi goście i niezapomniana wizyta…
W poniedziałkowe popołudnie, 18 stycznia, przy
pięknej zimowej scenerii do Domu Pomocy
Społecznej prowadzonym przez Braci Szkół
Chrześcijańskich w Zawadzkiem przybyli wyjątkowi
goście z zagranicy. Przyjechało bowiem 58 braci
prowincjałów-wizytatorów z Europy i Bliskiego
Wschodu z Bratem Generałem Álvaro Rodríguez
Echeverría na czele i Radą Generalną Zgromadzenia
Braci Szkolnych. Bracia prowincjałowie z tych
regionów od 10 do 20 stycznia uczestniczyli w swej
dorocznej konferencji która tym razem została
zorganizowana w Polsce w Częstochowie. U progu
wizyty w Zawadzkiem bracia zgromadzili się
w Kaplicy gdzie po wspólnej modlitwie zostali
przywitani przez br. Krzysztofa Siemińskiego
dyrektora tej placówki, a zarazem przełożonego
wspólnoty braci. Następnie bracia udali się na

zwiedzanie Domu Pomocy Społecznej, gdzie mieli
możliwość zobaczenia miejsc w których przebywają
osoby upośledzone fizycznie i intelektualnie.
Jednocześnie zapoznawali się z bogatą historią tego
miejsca i charakterowi pracy jaka jest tu
podejmowana. Przy obficie zastawionym stole
szwedzkim znakomici goście spożywając różnorodne
posiłki, dzieli się nawzajem swymi wrażeniami i
spostrzeżeniami. Spotkanie przebiegało w miłej,
radosnej i serdecznej atmosferze. Bracia z innych
zakątków ziemi nie kryli podziwu i zachwytu nad
dziełem, który jest tu prowadzony w służbie dzieciom i
młodzieży. Wdzięczna pamięć serca należy się
Burmistrzowi Zawadzkiego za podarowanie,
każdemu uczestnikowi tego wyjątkowego spotkania,
kompletu materiałów promocyjnych oraz folderów o
uroczych zakątkach ziemi zawadczańskiej. Bez
wątpienia spotkanie braci prowincjałów-wizytatorów
zapisało się pięknymi zgłoskami w dziejach Domu
Pomocy Społecznej i na długo pozostanie w pamięci
tutejszej wspólnoty braci, mieszkańców i personelu.

Segreguj śmieci
Podajemy harmonogram selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w miesiącu lutym
Zbiórka odpadów
termin
zbiórka odpadów segregowanych i
gromadzonych selektywnie
(makulatura, szkło białe i kolorowe,
t w o r z y w a s z t . ) w w o r k a c h 19 lutego
dostarczanych bezpośrednio na
posesje w zabudowie jednorodzinnej
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spotkania samotnych emerytów i rencistów
zrzeszonych w Klubie. Na spotkanie przybyło
kilkudziesięciu członków stowarzyszenia, którzy
rozmawiali o tym co minęło, jaki był ten
2009 rok, jakie mają plany i
marzenia w tym roku. Prezes
Klubu przedłożyła zebranym
sprawozdanie z działalności
prowadzonej w mijającym
roku oraz plany na rok obecny.
Na zaproszenie Burmistrza
Zawadzkiego oraz
Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem,
osoby samotne oraz
członkowie Związku
Emerytów Rencistów
i Inwalidów w dniu 19 stycznia
spotkali się w Sali Ośrodka
Pomocy Społecznej, aby
wspólnie spędzić czas. Była
serdeczna rozmowa,
smaczne ciasto oraz

świąteczne pierniczki. Z radością uczestniczyli
w przedstawieniu przygotowanym przez młodzież
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.
Wszyscy znakomicie bawili się.

I Jarmark Bożonarodzeniowy
13 grudnia o godzinie 13.00 na placu
przed Urzędem Miejskim w Zawadzkiem
rozpoczął się I Jarmark Bożonarodzeniowy.
Było to pięciogodzinne wydarzenie, na które
złożyły się występy lokalnych zespołów,
stoiska ze świątecznymi ozdobami,
wspólna rozmowa i zabawa oraz zapalenie
choinki. Impreza miała charakter handlowy,
rekreacyjny, interaktywny i przeznaczona
była dla wszystkich. Stanowiła
wprowadzenie w atmosferę zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia. Podczas
Jarmarku można było nabyć
okolicznościowe artykuły na prezenty
gwiazdkowe, skosztować grzańca, ogrzać

się przy ogniskach przygotowanych przez
Centrum Ogrodnicze państwa Mrohs oraz
otrzymać różnorodne niespodzianki od
Mikołaja.
Pierwszy raz widzę jarmark w Zawadzkiem
i przyznam, że jestem pozytywnie zaskoczony mówi pan Adam.- Pochodzę z Olsztyna
i jeszcze nigdy nie spotkałem się z takimi
obchodami w moim mieście. A przecież Boże
Narodzenie to najpiękniejsze święta w roku
i trzeba je obchodzić z wielką pompą - dodaje.
To pierwsza tego typu impreza w naszej
gminie. Mamy nadzieję, że zorganizowana
zostanie kolejna już w tym roku.

GABINET GINEKOLOGICZNY
ginekolog - położnik Mirosława Zajdel
Zawadzkie, Oś. Świerkle 6
środa, piątek, 1800 - 2000
tel. 77 46 16 041

20 Jubileuszowa zabawa karnawałowa
„Dobrych ludzi nikt nie zapomina”
W sobotę 16 stycznia w Publicznej Szkole
Podstawowej w Zawadzkiem odbyła się w już 20
zabawa karnawałowa, w której brali udział rodzice,
przyjaciele, darczyńcy i pracownicy szkoły, w sumie
135 osób. Organizatorami zabaw od 1991 roku są
rodzice, dyrekcja oraz pracownicy szkoły. Kolejni
przewodniczący Rad Rodziców: Zbigniew Rataj,
Halina Najgebauer, Wilhelm Kulik, Danuta Pilawa,
Andrzej Włóczyk, Joachim Leja, Teresa Orłowska,
Barbara Młocek wraz z Zarządami angażowali się w
organizację balów i pozyskiwanie środków
pozabudżetowych. Na tegorocznej zabawie, jak
zwykle atrakcji było wiele. Każda para zatańczyła
taniec z kotylionami wykonanymi przez kwiaciarnię
„Magnolia”. Wszyscy wspaniale się bawili przy
niezawodnym zespole „Syndrom”. Oczywiście były

niespodzianki w postaci super losów. Można było
wygrać: ekspres do kawy, suszarkę, duży proszek,
bilet na następną zabawę, pościel, filtr do wody,
usługę fryzjerską, kosmetyczną, krawiecką, badanie
wzroku, laboratoryjne, stomatologiczne, zakupy w
sklepach mięsnych, środki czystości, odzież, jajka,
artykuły malarskie i wiele innych ciekawych rzeczy.
Duże emocje towarzyszyły również przy licytacji
wartościowych rzeczy np.: pięknej biżuterii
ofiarowanej przez Zakład Jubilerski „MOROKSYT”,
obrazów-akwareli autorów Marii Buchwald, oraz
Wilhelma Kulika, stroików, tortów i
słodkich
niespodzianek, piernikowych serc i innych
atrakcyjnych rzeczy.
Poprzez organizację zabaw karnawałowych,
Rada Rodziców, dobroczyńcy i darczyńcy
wspomagają szkołę w realizacji wielu zadań
statutowych, wzbogacają w pomoce
dydaktyczne i sprzęt. W tym roku wręczono
statuetki „Super Sponsorom” i „Super
Zespołowi Muzycznemu” za wieloletnie
sponsorowanie szkoły. Kolejne bardzo udane
zabawy są przykładem świetnych imprez
środowiskowych integrujących rodziców,
pracowników szkoły i wszystkich jej przyjaciół.
Stały się tradycją szkoły.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i uczniowie PSP w Zawadzkiem serdecznie
dziękują Radzie Rodziców, 105 sponsorom
i wszystkim uczestnikom zabawy za pomoc
w organizacji, zaangażowanie, wsparcie
finansowe i rzeczowe.

Spotkanie biesiadne
15 grudnia w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej odbyło się biesiadne spotkanie
uczestników Klubu Integracji Społecznej. Od
listopada realizowany program zajęć w ramach
reintegracji społeczno-zawodowej cieszy się
uznaniem wśród jego członków. Poprawna
komunikacja interpersonalna, nawiązanie
pozytywnych więzi zainspirowały pomysłodawców co
do realizacji spotkania. W spotkaniu wzięło udział 15
uczestników, lider klubu, wykładowcy oraz
organizatorzy. Świąteczną atmosferę spotkania
podkreślił występ artystyczny dzieci ze Świetlicy
Socjoterapeutycznej "Niezapominajka”. Życzenia
świąteczne, wspólne kolędowanie przy poczęstunku
stanowiły miły akcent pozwalając uczestnikom
spojrzeć z nadzieją na lepsze jutro w nadchodzącym
Nowym Roku.
Składamy gorące podziękowania wszystkim
anonimowym mieszkańcom naszej gminy za dary
złożone do "Koszyków dobroci" w wybranych
sklepach na terenie miasta Zawadzkie.
Prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia pogody ducha i wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2010.
Kierownik i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem

Dolina Małej Panwi w obiektywie
Jak co roku członkowie oraz przyjaciele Oddziału
Zakładowego PTTK „Huta Andrzej” spotkali się
w Domu Kultury, aby dokonać podsumowania
wszystkich przedsięwzięć zorganizowanych w 2009
roku. W swoim wystąpieniu prezes Alfred Feliks
mówił o sukcesach, do których niewątpliwie
należy zaliczyć ilość zorganizowanych imprez,
w których wzięli udział nie tylko dorośli, ale
przede wszystkim dzieci i młodzież. Spotkanie
to było również okazją do podsumowań
i nagrodzenia laureatów konkursu
fotograficznego zorganizowanego wspólnie z
Nadleśnictwem Zawadzkie. Do konkursu o
dźwięcznej nazwie „Dolina Małej Panwi w
barwach jesieni” zgłosiło swe prace 18
autorów, w dwóch kategoriach wiekowych:
juniorzy i seniorzy. Wpłynęło 68 zdjęć.
W kategorii juniorzy I miejsce zdobył Tomasz
Żuchowski, II m. Anna Gawlik, III m. Patrycja

Garcorz. W kategorii seniorów I miejsce zajął
Rafał Czuban, II m. Joanna Uryga, III m. Jan
Miszczyk, IV m. Michał Szrajber,
V m.
Arkadiusz Mańczyk, VI m. Hiacynta Zyzik.

Tradycyjną intradą Narodził się Jezus Chrystus
rozpoczęło się kolędowanie Orkiestry Dętej Miasta i
Gminy. 17 stycznia Orkiestra ubogaciła niedzielne
popołudnie kolędując z wiernymi kościoła pw. św.
Rodziny w Zawadzkiem. Wykonywane kolędy
opracowane wg Chorału Opolskiego rozpisane
zostały na potrzeby naszych muzyków przez Alfreda
Wernera. Niespodzianką był także przepiękny
występ Gabrysi Werner, która wykonała mało
słyszane na naszych terenach kolędy z Mazowsza.
Wspólnie odśpiewano wiele pięknych kolęd.

Nagrodzono również wyróżnieniami prace:
Martyny Hajduk, Wiktorii Saternus, Katarzyny
Marzok, Piotra Jędruś, Beaty Jędruś, Michała
Plocha, Lucjana Popławskiego, Janusza
Pawlaka oraz Zdzisława Andrzejewskiego.
Oprócz wyżej
nagrodzonych komisja
konkursowa zaproponowała wybór
„najlepszego” zdjęcia wystawy tzw. Grand Prix
Foto 2009. Wyboru dokonali uczestnicy
noworocznego spotkania. Grand Prix Foto 2009
publiczności otrzymało zdjęcie Martyny Hajduk.
Zdjęcia podziwiać można na wystawie w
Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem

Jesteśmy dumni ze Sławka
Mistrzostwa Europy w Piłce
Ręcznej Austria 2010, to kolejny
turniej tak wielkiej rangi, w którym
nasz znakomity szczypiornista
Sławek Szmal pseudonim „Kasa”
dostarczył nam wielu emocji
i wzruszeń. Wielu mieszkańców
naszej gminy w dniach, w których
nasza reprezentacja ze
Sławkiem na czele walczyła
o kolejny awans, zasiadało przed
telewizorami, aby mu
dopingować. Młodzież spotykała się w lokalnych
kawiarniach i pubach, ale byli i tacy, którzy
dopingowali Sławkowi bezpośrednio, uczestnicząc

Noworoczne kolędowanie

w meczach w Insbruku. Wielkim zaskoczeniem
w trakcje transmisji był moment, kiedy kamery
telewizyjne pokazały naszą narodową flagę
z ogromnym napisem „Zawadzkie”. Sam Sławek był
również zaskoczony. Miłym akcentem była rozmowa
Sławka z naszymi kibicami na trybunach
w austryjackiej hali. Wywołało to zdziwienie
i poruszenie pozostałych kibiców, którzy nie mieli
pojęcia, że „Kasa” zauważył zawadczańskich
kibiców: Łukasza Morzyka, Leszka Kaczmarczyka
i Marcina Polaczkiewicza. Chciał podziękować im za
to, że przyjechali. Zawadzkie nadal żyje
mistrzostwami, każdy mecz i postawa Sławka są
u nas szeroko komentowane. Jesteśmy dumni, że
najlepszy polski bramkarz pochodzi z Zawadzkiego.

Ważne dla przedsiębiorców
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina
Dinozaurów” zaprasza wszystkich chętnych na
szkolenie pn. „MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA
FUNDUSZY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW”,
które odbędzie się 20 lutego br. od godz. 9.00 w
siedzibie biura Stowarzyszenia w Spóroku.
Zgłoszenia zawierające dane adresowe i numer
telefonu należy przesyłać do 10 lutego na adres
e-mail: krainadino@onet.eu
Szczegółowe informacje uzyskać można również
pod numerami telefonu 077 461 12 28 lub 605 052

Dyrektor MOKSiR
Wkraczamy w ten Nowy 2010 Rok z nową
nominacją. W wyniku przeprowadzonego konkursu
na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem dyrektorem
został Robert Gwoźdź.
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Krzyżówka

Kącik kucharski
Karnawał w pełni. Może warto byłoby pomyśleć
o urządzeniu u siebie imprezy? Goście, odpowiednia
muzyka i dekoracje to podstawa, ale nie zapominaj,
że to co podasz im do jedzenia wpłynie na jakość
waszej imprezy. Czy będzie niezapomniana? Na
pewno.

luty/apteka

Meksykańska sałatka
Składniki:
130 g sałaty lodowej, 2 jabłka, 2 dymki, 300 g
gotowanego w osolonej wodzie mięsa kurczaka

Aforyzmy o miłości
"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im
więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.”
A. de Saint-Exupery

Zapraszamy po nagrody
Prawidłowe rozwiązanie świątecznej krzyżówki
hasło „Wesołych Świąt” przesłała Helena Lebok
z Żędowic. Po odbiór nagrody zapraszamy do
Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem, pokój nr 304. Gratulujemy.

Nagroda czeka...
Każdy numer gazety Krajobrazy
Zawadzkiego wydany w roku 2009 zawierał
kupon konkursowy o treści „WYTNIJ
I ZACHOWAJ”. Zebranie wszystkich
kuponów
z całorocznego wydania dało szansę na wylosowanie
nagrody głównej oraz dwóch nagród pocieszenia.
Pierwszą nagrodę w postaci aparatu fotograficznego
wylosowała
Marta
Chrapla
Zawadzkiego, czajnik
gdzie
góra,
gdziez dół
bezprzewodowy wylosowała Maria Ludwig z Kielczy
i nasze gminne gadżety wylosował Werner Wind
z Kielczy. Serdecznie zapraszamy po odbiór nagród
do Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego-Urząd
Miejski w Zawadzkiem, pokój 304. Naszych
wszystkich wiernych czytelników zapraszamy do
udziału w konkurach.

Konkurs Wielkanocny
Zapraszamy do udziału w konkursie
na wykonanie ozdoby wielkanocnej. Styl
i technika dowolna. Ozdoby prosimy
przynosić do Redakcji Krajobrazów
Zawadzkiego, Urząd Miejski w Zawadzkiem,
pokój 304 w terminie do 20 marca 2010 r.
Atrakcyjne nagrody czekają.

Iluzja optyczna
Żaglowce czy chmury?

"Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do
najwyższej rzeczywistości"
Martin Luther King
"Miarą miłości jest miłość bez miary"
Św. Franciszek Salezy
"Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron
grzało nas słońce."
Dr Davis Viscott
"Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a
nie otrzymywać."
Bertold Brecht
"Człowiek bez miłości jest zgubiony w świecie
obcych i wrogów."
Lew Tołstoj
"Nie żył ten, kto nie kochał i nie znał miłości."
J. Gawiński

Wyślij życzenia
W dniu 14 lutego wyślij swojej miłości sms, który
wyrazi twoje uczucia. Jeśli nie potrafisz napisać
samodzielnie może
znajdziesz coś co Ci się
spodoba.
Na Świętego Walentego, me serduszko lgnie do
Twego. Szepce cicho i kusząco, abyś kochał mnie
gorąco!
Kocham Cię jak powietrze, jak dziurę w starym
swetrze, jak drzewo na polanie, po prostu - kocham
Cię, Kochanie.
To był strzał w dziesiątkę, tworzymy parę na piątkę,
obyśmy o tym pamiętali i dalej namiętnie się kochali!!
Są ludzie, co lubią róże, są tacy, co lubią bzy. A ja
kocham niezapominajki, a nimi jesteś Ty.
Każdy Twój dotyk działa jak narkotyk, kiedy jesteś
blisko płonie we mnie wszystko, gdy patrzę na Ciebie
słodko mi jak w niebie.
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Sałatę i mięso kroimy w paski. Dymkę drobno
siekamy. Jabłka obieramy i kroimy w słupki.
Polewamy sosem i mieszamy.

Sałatka gyros z karkówki
Składniki:
6 plastrów karkówki, marynata (torebka przyprawy do
gyrosa, sól, 200 ml oleju, 2 łyżki musztardy, 4 ząbki
czosnku), 1 żółta papryka, 4 ogórki konserwowe,
1 czerwona cebula, 1 mała główka kapusty
pekińskiej, keczup do polania.
Przygotować karkówkę w marynacie według
podanego przepisu. Usmażoną odsączyć na
papierowym ręczniku. Ogórki pokroić w plasterki,
paprykę w cienkie paseczki, kapustę poszarpać
drobno, cebulę pokroić w piórka. Wszystkie warzywa
wymieszać w misce, dodać mięso z karkówki i polać
keczupem. Podawać zanim gyros ostygnie.

Śmieszne zagadki
1.Jak brzmi najmilszy zwrot w języku polskim?
2.Pewien człowiek mieszka na ostatnim piętrze
bardzo wysokiego budynku. Każdego dnia idąc do
pracy jedzie windą aż na parter, jednak wracając z
pracy wyjeżdża windą tylko do połowy wysokości, a
dalej idzie po schodach. Chyba, że jest zła pogoda
- wtedy wyjeżdża windą na samą górę! Dlaczego?
3.Kierowca Fiata ma brata, lecz brat kierowcy Fiata
nie ma brata. Kim kierowca Fiata jest dla brata?
4. Jakie zwierzę pije wodę słoną za życia, a słodką
po śmierci?
5. 5 pająków łapie 5 much w ciągu 5 godzin. Ile
much łapie 100 pająków w ciągu 100 godzin?
6. Ile jest zakrętów w Polsce?
7.Co to jest: zaczyna się na literę „d' i zużywa dużo
papieru?
8.Dlaczego włosy na głowie prędzej siwieją niż na
brodzie?
Odpowiedzi:
1.Zwrot podatku!
2. jest zbyt niski, żeby dosięgnąć przycisku ostatnie
piętro.
3. siostrą
4. Gąbka.
5. Sto pająków łapie w ciągu stu godzin 2000 much.
6. Dwa-w prawo i w lewo.
7. Drukarnia.
8. Bo są starsze

Rady babuni
Jeśli zupa jest za słona, to trzeba wrzucić do niej
obranego ziemniaka (podobno "wciąga" sól)
..............................
Aby zabić zapaszek pora, cebulki lub czosnku
(niezastąpionych w sałatkach imprezowych) trzeba
po ich spożyciu porzuć troszeczkę natki pietruszki.
..............................
Do rosołu warto wrzucić opaloną (może być na
palniku kuchenki) cebula - nie obrana
nadaje cudowny smak i aromat.
..............................
Gdy boli gardło, zmieszaj 1 łyżeczkę wapna z łyżką
stołową miodu. Ból powinien ustąpić po ok 2-3
dniach.

sos:
1 dojrzałe awokado,
obrane 2-3 obrane ząbki czosnku
pieprz, sól
125 ml śmietany 18%
sok z połowy limonki
Wszystkie składniki sosu miksujemy.

Przyjaciel pyta Fąfarę:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne
potrawy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi
ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską.
....................................
Dwa świetliki wybrały się na podryw. W oddali widać
światełko:
- To ja lecę - mówi jeden.
Po chwili słychać bardzo głośny pisk i świetlik
wraca:
- I co, laska? - pyta drugi.
- Nie, papieros...

Sport w Krajobrazach
Dobrze wystartowali
W ostatnim meczu I kolejki I ligi mężczyzn drużyna
ASPR Zawadzkie podejmowała Wisłę Sandomierz.
Spotkanie nie należało do udanych. Goście przez
większość spotkania prowadzili wyrównany bój.
Dopiero w końcówce podopieczni G.Kamielina zagrali
trochę lepiej i ostatecznie wygrali 32:24.
Podsumowując I rundę rozgrywek trzeba zaznaczyć,
że 3 miejsce to jest to na co aktualnie stać drużynę. W
czołowej dwudziestce strzelców tej grupy nie ma
zawodników ASPR. Świadczy to, że drużyna jest
bardzo wyrównana i bramki zdobywają prawie wszyscy
zawodnicy grający w polu. Po świątecznej przerwie
9 stycznia 2010 r. rozpoczęły się rozgrywki II rundy.
W pierwszym meczu przeciwnikiem naszej drużyny był
AZS Radom, drużyna, która w 1 kolejce pokonała nasz
zespół 29:23. Zespół do meczu przystąpił w pełni
skoncentrowany. Pierwsze 20 minut były w miarę
wyrównane, choć goście ani razu nie prowadzili.
Ostatnie 10 minut pierwszej połowy to już pewna gra
naszej drużyny. Ostatecznie na przerwę schodzili
prowadząc 17:14. Początek drugiej połowy praktycznie
ustawił mecz. ASPR powiększył przewagę w 42 min do
8 bramek i do końca kontrolował grę by ostatecznie
wyraźnie wygrać 33:22. Bramki zdobywało 10
zawodników z 14 umieszczonych w protokole
meczowym (w tym 3 bramkarzy) co potwierdza, że
drużyna nie jest oparta na kilku zawodnikach, którzy
decydują o wyniku. Łupem bramkowym w tym meczu
podzielili się: Dominik Droździk 7, Daniel Skowroński 6
(w tym 3 z rzutów karnych), Artur Pietruch 5, Paweł
Swat i Bogumił Baran po 3, Patryk Całujek, Andrzej
Kryński, Grzegorz Giebel i Wojciech Knop po 2 oraz
Michał Morzyk 1. Zawsze niewiadomą są spotkania
derbowe. Doszło do niego w 2 kolejce i było
rzeczywiście bardzo zacięte i wyrównane. W 48
minucie prowadziła Gwardia 19:17, jednak od tego
momentu na parkiecie odrodziła się ASPR i ostatecznie
wygrała 23:20. Bramki w meczu zdobywali: A.Pietrucha
i D.Skowroński po 5, P.Swat 4, B.Baran 3 oraz
A.Kryński, D.Droździk i W.Knop po 2.

Tabela po 13 kolejkach przedstawia się następująco:

1. Stal Mielec
2. Miedź Legnica
3. ASPR Zawadzkie
4. KS Końskie
5. Olimpia Piekary
6. ChKS Łódź
7. AZS Radom
8. BKS Bochnia
9. Wisła Sandomierz
10. MTS Chrzanów
11. AZS Biała Podlaska
12. Gwardia Opole

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

26
21
18
17
12
11
10
9
9
9
8
6

528:362
445:346
392:351
387:3372
390:412
362:382
355:376
379:445
375:425
370:399
333:410
330:366

Terminarz II rundy I ligi piłki ręcznej
06.02.2010
20.02.2010
06.03.2010
13.03.2010
27.03.2010
10.04.2010
24.04.2010
01.05.2010

ASPR Zawadzkie
MTS Chrzanów
ASPR Zawadzkie
Olimpia Piekary
ASPR Zawadzkie
Miedź Legnica
ASPR Zawadzkie
Wisła Sandomierz

-CHKS Łódź
-ASPR Zawadzkie
-BKS Bochnia
- ASPR Zawadzkie
-AZS Biała Podlaska
-ASPR Zawadzkie
-Stal Mielec
-ASPR Zawadzkie

Mecze ASPR jako gospodarza rozpoczynają się
o godz. 18.00 Hala MOKSiR Zawadzkie.

IX Turniej o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego
Po raz IX został rozegrany Międzynarodowy Turniej
o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego
w turnieju wystartowały wszystkie zapowiedziane
drużyny. W Zawadzkiem odbyły się mecze
eliminacyjne w grupach B i C. Wyraźnie dominowały
w nim zespoły polskiej ekstraklasy Vive Targi Kielce
(bez kadrowiczów) oraz MKS Piotrkowianin. ASPR
Zawadzkie mogła pokusić się o zwycięstwo z MKS
Piotrkowianinem prowadząc do przerwy 14:10. Górą
jednak była bardziej doświadczona drużyna
z Piotrkowa Trybunalskiego zwyciężając 26:25.
W grupie A, która mecze eliminacyjne grała

w Strzelcach Opolskich najlepsza okazała się
kolejna drużyna ekstraklasy KS Azoty Puławy. O
prymat walczyły więc Vive Targi Kielce, MKS
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski oraz KS Azoty
Puławy. Mecze finałowe były bardzo wyrównane.
Ostatecznie wygrał zespół aktualnego lidera
ekstraklasy Vive Targi Kielce, który pokonał MKS
Piotrkowianina 23:21 oraz KS Azoty Puławy 23:17. Na
2 miejscu uplasowała się drużyna KS Puławy, która
wygrała z Piotrkowianinem 23:22. Nasza drużyna
zagrała dobre spotkania. Grając w grupie o miejsce 46 przegrała z kolejną drużyną polskiej ekstraklasy
NMC Powen Zabrze 15:22 oraz pokonała Sokół HS
Prerov 22:15
i ostatecznie zajęła 5
miejsce. Turniej jak wynika z nazwy zaszczycił swoją
obecnością Marszałek Województwa Józef Sebesta.
Obecne były również lokalne władze Zawadzkiego i
Strzelec Opolskich. Nad sprawnym
przeprowadzeniem turnieju czuwał sędzia główny,
którym był Marek Musiał z Ozimka.
Kolejność w turnieju była następująca:
1. Vive Targi Kielce
2. KS Azoty Puławy
3. MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
4. NMC Powen Zabrze
5. ASPR Zawadzkie
6. Sokol HS Prerov
7. Tatran Litovel
8. KS Gwardia Opole
9. HK Dubnica
Puchar Fair Play zdobyła HK Dubnica, która
otrzymała tylko 14 punktów karnych.
Najskuteczniejszym strzelcem został Rafał Gliński
(Vive) 26 bramek. Najlepszym zawodnikiem uznano
Bartosza Konitza (Vive), najlepszym bramkarzem
również został również zawodnik Vive Kazimierz
Kotliński. Najlepszym zawodnikiem drużyny
gospodarzy uznano Dominika Droździka. Wybrano
również najsympatyczniejszego trenera. Został nim
Genadiy Kamielin (ASPR Zawadzkie).

Piłka nożna
Problemy LKS Naprzód Kielcza
Jesienna runda sezonu rozgrywkowego 2009/10 w
Kl.C została zakończona. LKS Naprzód jak
informowaliśmy w ostatnim numerze mimo dużych
apetytów zajęła 4 miejsce ze stratą do prowadzących
drużyn Plonu Błotnica 10 pkt, LZS Poręba 9 pkt. oraz
LZS Staniszcze Wielkie 6 pkt. Mecze z tymi drużynami
należały do wyrównanych jednak to przeciwnicy
zgarniali komplety punktów.
Były problemy ze
skompletowaniem składów. W jednym z meczy
najskuteczniejszy strzelec zamiast strzelać bramki
musiał jej bronić, gdyż etatowy bramkarz po prostu nie
zjawił się na meczu. Trzeba się zastanowić jak
poprawić organizację sekcji. Problemem jest brak
o d p o w i e d z i a l n y c h d z i a ł a c z y, p o m i m o , ż e
krytykujących nie brakuje. Może by tak niektórzy z nich
czynnie włączyli się do działalności w klubie.
Szczególnie brak jest odpowiedniej opieki nad
drużynami młodzieżowymi. Z powodu problemów ze
skompletowaniem składów wycofana została
z rozgrywek drużyna trampkarzy. Na jedną kolejkę
przed zakończeniem I rundy została wycofana przez
WGiD w Strzelcach Opolskich drużyna juniorów
grająca w Kl.A. Mając na uwadze, że część trampkarzy
zasili drużynę juniorów, skład kadrowy powinien
zabezpieczyć bezproblemowe kontynuowanie
rozgrywek w II rundzie. Zależy to jednak od decyzji
WGiD czy przychylnie ustosunkuje się do odwołania

Tenis stołowy

złożonego przez Prezesa LKS w którym prosi on o
przywrócenie do rozgrywek drużyny juniorów.

Awans trenera
W miesiącu grudniu został rozstrzygnięty konkurs
na Dyrektora MOKSiR-u. Jednym z kandydatów był
trener A klasowej drużyny Stali Zawadzkie Robert
Gwóźdź. Decyzją Komisji konkursowej został wybrany
na to stanowisko co niestety sprawiło, że zrezygnował
z prowadzenia drużyny, którą zostawił w „dobrym
stanie” na 1 miejscu w tabeli ze stabilnym składem.
Życzymy Panu Robertowi podobnych sukcesów
w zarządzaniu MOKSiR-em. Zarząd Stali Zawadzkie
ma natomiast problem, musi znaleźć następcę.
Podobno kandydatów jest trzech.

Grają 5-tki
Tradycyjnie w okresie przerwy w rozgrywkach,
działacze Stali Zawadzkie organizują halową ligę 5tek. Rozgrywki cieszą się dużym zainteresowaniem
drużyn. W tym sezonie do rozgrywek zgłosiło się 15
drużyn podzielonych na dwie grupy rozgrywkowe.
Aktualnie do rozegrania pozostał tylko mecz w grupie A
pomiędzy Brukiem Pawonków oraz Pasjonaci Stal
Zawadzkie, który decyduje o zajęciu 2 miejsca.
Pasjonaci muszą spotkanie wygrać, rywalom
wystarczy remis. Pierwsze miejsce w grupie zajęła
drużyna AR MASZ Grodzisko, natomiast w grupie B do
półfinału zakwalifikowały się drużyny Ogrodzenia

Skat

Zakończyły na 4 miejscu

Mistrzostwa sekcji

W ostatnim okresie podopieczne Marty Lityńskiej
rozegrały ostatnie trzy spotkania I kolejki II ligi kobiet.
W pierwszym meczu przegrały z wiceliderem AZS
PWSZ Nysa 2:8 by wygrać kolejne u siebie z AZS
Politechniką Gliwice 6:4 oraz wyjazdowe z LKS 45
Bujaków Mikołów 9:1. W wygranych spotkaniach
punkty dla drużyny zdobyły: Kamila Borkowska 5
(komplet), Anna Świtała 4, Julia Drzozga i Anna
Gosztyła po 2,5 oraz Daria Hajka 1. Zaowocowało to
awansem na 4 miejsce w tabeli po I rundzie rozgrywek.
Końcowa tabela przedstawia się następująco:
15 30 125:25
15 28 125:25
15 24 102:38
15 22 99:51
15 20 98:52
15 20 82:68
15 18 88:62

W miesiącu grudniu oraz w styczniu zostały
rozegrane 5 turniejów w ramach mistrzostw sekcji
skata MOKSiR Zawadzkie. Rywalizacja jest bardzo
zacięta o czym świadczy zamieszczona niżej
klasyfikacja po 18 turniejach .

W rozegranych 17 turniejach sklasyfikowanych
została 37 zawodników.

Czarków i Młode Wilki Stal Zawadzkie. Mecze
finałowe odbędą się 5.02.2010.
W klasyfikacji
strzelców prowadzi Marcin Burda (Czarków) 14
bramek wyprzedzając Dawida Janoszkę (Grodzisko)
13 bramek. W rywalizacji o tytuł drużyny Fair Play
najlepszą okazała się 4-Profit Krupski Młyn, która nie
splamiła swojego konta żadną karą.

Nowy trener Stali Zawadzkie
Jak informowaliśmy wyżej Zarząd Stali Zawadzkie
dokonał wyboru z grona 3 kandydatów do
prowadzenia drużyny seniorów. Został nim Janusz
Parkitny z Krupskiego Młyna. W przeszłości prowadził
drużyny Nitronu Krupski Młyn oraz Sparty Tworóg. Po
zimowej przerwie drużyna wznowiła treningi 18.01. Nie
wznowił treningów Mariusz Asztemborski. Drużynę
zasili prawdopodobnie brat trenera Artur Parkitny. W
skład kadry I drużyny wszedł z grupy juniorów Maciej
Pałkowski. Planowane jest zgrupowanie dochodzące
w Zawadzkiem w I dekadzie lutego. Są problemy
z treningami w Hali MOKSiR-u. Problem na pewno
rozwiąże nowy Dyrektor, były trener drużyny. Drużyną
juniorów nadal opiekuje się Andrzej Miguła. Skład
kadry juniorów uzupełnili wyróżniający się trampkarze
Patryk Szostok oraz Dawid Pawelec. Nastąpiła
również zmiana trenera drużyn trampkarzy. Marcina
Asztemborskiego zastąpił Robert Kafarski.

Co, gdzie, kiedy w sporcie
„Liga Piątek” Hala MOKSiR Zawadzkie
Każdy wtorek, czwartek i piątek od godz. 20.00
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
05.02.2010 r. godz. 18.00
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - LKS 45
Bujaków Mikołów
19.02.2010 r. godz. 18.00
III liga Mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - MKS
Sokół Niemodlin
Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
06.02.2010 r. godz. 18.00
I liga ASPR Zawadzkie - ChKS Łódź
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie
ul. Dworcowa 3
Każdy czwartek godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji
MOKSiR Zawadzkie
Franciszek Świtała
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