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Zaprzysiężenie radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem
2 grudnia br. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem, na której zaprzysiężeni zostali nowo wybrani radni. Na zdjęciu - stoją od lewej:
Piotr Guzy, Joachim Szulc, Danieliusz Gałązka, Ryszard Opas, Andrzej Orłowski, Joachim Bielski, Piotr Beier, Józef Romberg, Stanisław Kiełek.
Siedzą od lewej: Beata Mańka-Kulik, Paweł Klencz, Andrzej Pietrusiak, Dariusz Nowosielski, Brygida Polak. Na zdjęciu brakuje Kazimierza Szmala.

Cztery Pory Roku w Kielczy

II Jarmark Bożonarodzeniowy

W listopadzie br. odbył się ostatni już w tym roku koncert pod nazwą
„Jesień”. Niesamowitych wrażeń słuchaczom dostarczył kwartet
smyczkowy "VERBUM" po dyrekcją Jacka Siemka oraz soliści Alina
Urbańczyk Mróz (sopran) i Bartosz Araszkiewicz (bas).

Zorganizowany Jarmark Bożonarodzeniowy stanowił wprowadzenie w
atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Podczas Jarmarku
można było nabyć okolicznościowe artykuły na prezenty gwiazdkowe,
skosztować grzańca i otrzymać słodkości od Mikołaja.

Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe jak ten jeden wigilijny wieczór,
Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech radości
A Gwiazda Betlejemska prowadziła ku miłości
Zaś wiara i nadzieja nie opuszczały nigdy serca w potrzebie.
Spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia i radości w Nowym 2011 Roku
Wszystkim mieszkańcom życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pietrusiak

Burmistrz Zawadzkiego
Mieczysław Orgacki

Sesja Rady Miejskiej
2 grudnia 2010 r. nowa rada spotkała się na
inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej. Głównym celem
obrad sesji było ślubowanie radnych wybranych w
wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada
2010 r. oraz wybranie przewodniczącego rady i jego
zastępców. Do czasu wyboru Przewodniczącego
Rady obradom sesji przewodniczył radny senior
Stanisław Kiełek. Po złożeniu ślubowania przez

radnych wyłoniono Komisję Skrutacyjną dla
przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem
przewodniczącego rady. Do pracy w Komisji
Skrutacyjnej powołano radnych: Piotra Guzego,
Danieliusza Gałązkę oraz Joachima Bielskiego. Na
Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszono
kandydatury radnego Andrzeja Orłowskiego oraz
Andrzeja Pietrusiaka. W wyniku przeprowadzenia
tajnego głosowania bezwzględną większością
głosów Przewodniczącym Rady Miejskiej w
Zawadzkiem VI kadencji został wybrany radny
Andrzej Pietrusiak. Od tej chwili prowadzenie obrad
sesji przekazano wybranemu przewodniczącemu.
Następnie Komisja Skrutacyjna w tym
samym składzie przeprowadziła wybory
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Na
stanowisko to zgłoszono radnych Pawła Klencza
oraz Dariusza Nowosielskiego. W tajnym głosowaniu

radni opowiedzieli się za obiema kandydaturami.
W kolejnym punkcie obrad Burmistrz V kadencji
Mariusz Stachowski
złożył na ręce
Przewodniczącego Rady Miejskiej sprawozdanie o
stanie gminy, a Skarbnik Gminy Karina Nowak
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2010 r. oraz w sprawie zmiany
uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.
W czwartek 9 grudnia 2010 r. w czasie obrad II
Sesji Rady Miejskiej odbyło się uroczyste
zaprzysiężenie Burmistrza Zawadzkiego
Mieczysława Orgackiego. „Obejmując urząd
Burmistrza Zawadzkiego, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi
dopomóż mi Bóg” – tymi to słowami ślubowania
Mieczysław Orgacki objął obowiązki Burmistrza
Zawadzkiego. Realizując kolejne punkty Sesji
radni po zapoznaniu się i wysłuchaniu wyjaśnień
Skarbnika Gminy podjęli uchwałę w sprawie
zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały
dotyczącej podatków i opłat lokalnych. Porządek
sesji obejmował również powołanie komisji
stałych oraz ustalenia ich składu osobowego.
Zdecydowano, że komisje będą pracowały w
pięcioosobowych składach, czyli liczbowo tak samo

jak w poprzednich kadencjach. Zgodnie ze
Statutem Gminy powołano: Komisję Rewizyjną (Piotr
Guzy – przewodniczący, Beata Mańka-Kulik,
Danieliusz Gałązka, Ryszard Opas, Andrzej
Orłowski), Budżetowo-Gospodarczą (Stanisław
Kiełek – przewodniczący, Joachim Szulc, Brygida
Polak, Paweł Klencz, Joachim Bielski ), Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu (Beata Mańka-Kulik –
przewodnicząca, Brygida Polak, Piotr Beier, Joachim
Bielski, Joachim Szulc) oraz Samorządności i
Porządku Publicznego (przewodniczący – Danieliusz
Gałązka, Stanisław Kiełek, Dariusz Nowosielski,
Piotr Guzy, Józef Romberg). W dalszej części obrad
podjęto uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Burmistrza. Ostatnim punktem obrad
sesji było przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i
Wniosków, powołanej w składzie Beata Mańka –
Kulik, Ryszard Opas, Piotr Beier. Do komisji wpłynął
wniosek radnego Andrzeja Orłowskiego - prośba
mieszkańców Żędowic z ulicy Stawowej od numerów
9a do 17, by rozpatrzyć w ramach możliwości
wykonanie kanalizacji dla tych domostw. Wszyscy
mieszkańcy tych domów wyrazili zgodę. Wniosek
przyjęto jednogłośnie. Zgodnie z przepisami prawa
uchwały podjęte na sesji znajdują się na stronie
internetowej www.bip.zawadzkie.pl.

XIII MIKOŁAJKOWY KLUBOWY TURNIEJ KARATE ZAWADZKIE
Już po raz trzynasty zorganizowaliśmy dla naszych
członków Mikołajkowy Turniej Karate. W tym roku
odbył się w pięknej zimowej aurze. Tradycyjne do
rywalizacji w dwóch konkurencjach tj. konkurencji
sprawnościowej polegającej na pokonaniu toru
sprawnościowego w jak najkrótszym czasie i
konkurencji kata (czyli układach technicznych)
przystąpiły dzieci w wieku do 13 lat z naszych
klubowych sekcji z Strzelec Opolskich, Ozimka,
Dobrodzienia i Zawadzkiego. Ogółem rywalizowało
95 zawodników. Starsi zawodnicy i członkowie klubu
pomagali w sprawnym przeprowadzeniu turnieju. Po
zakończeniu rywalizacji dokonano uroczystego
otwarcia witając przybyłych gości w osobach:
Burmistrza Zawadzkiego Pana Mieczysława
Orgackiego, Radnego Sejmiku Województwa Pana
Dariusza Zajdla, Przewodniczącego Komisji
Budżetowo Gospodarczej
Rady Miejskiej w
Zawadzkiem Pana
Stanisława Kiełka,
Nadleśniczego Pana
Zdzisława Siewierę.
Przyjaciół klubu
reprezentujących firmy:
Orland Pan Łukasz
Orłowski, Drukarnia SilVeg
Druk Państwo Pełka, PK
ACTIVE PLUS Łukasz
Kalinowski, Niestety z
powodów służbowych
wcześniej opuścił nasz
turniej Burmistrz Ozimka
Pan Marek Korniak.
Następnie Prezes klubu
Zbigniew Sworeń
przedstawił sprawozdanie
z działalności w roku
2010, które będzie
dostępne na stronie
www.nidan.zawadzkie.pl
Kolejnym bardzo miłym
akcentem było wręczenie
zawodnikom Dariuszowi
Sworenowi, Bartłomiejowi
Barańskiemu i Natalii
Szponder za wybitne

osiągnięcia w roku 2010 nagród od sponsorów, które
ufundowali: Zakład Gospodarczy Orland,
MagnusTrans, Bruktermm, PK Active Plus.
Przypomnijmy, że Natalia i Dariusz są aktualnymi
medalistami Mistrzostw Europy, a cała trójka w tym
roku wywalczyła tytuły Mistrzów Polski. Następnie
Zarząd klubu wręczył nagrody rzeczowe wszystkim
medalistom Mistrzostw Polski w roku bieżącym,
oprócz wcześniej wymienionych zawodników
nagrody otrzymali: Mateusz Kaszuba, Patryk Szarek i
Marcin Zadrożny. Na zakończenie tej części
dokonano dekoracji zwycięzców w poszczególnych
konkurencjach, których rozegrano 15. Po wręczeniu
nagród głos zabrał Burmistrz Zawadzkiego Pan
Mieczysław Orgacki. Kolejnym punktem programu
były pokazy sztuk walki w wykonaniu przedstawicieli
Szkoły Tai Chi z Rybnika w osobach Iwony

Wojciechowskiej i Antoniego Żoczka,
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikido z Opola
oraz sekcji karate z Zawadzkiego. Pokazy jak i
występy artystyczne członków klubu
bardzo
spodobały się wszystkim obecnym i były nagradzane
gromkimi brawami.
Na zakończenie Św. Mikołaj wszystkim uczestnikom
turnieju wręczył paczki ze słodyczami. W tym roku
organizację turnieju i przygotowanie paczek
wspierali: Sp. z o.o Technar z Rudy Śląskiej, sp. z o.o
Zaw-Kom Zawadzkiego, PAJ MEBEL Adrian i Marcin
Pryszcz, P.H. Styl Zielona Oberża Pana Romana
Sprancel, PK Active Plus, S.C Dromex, Unimot,
Elżbieta Pisula. Za dobre serce zarząd i członkowie
klubu serdecznie dziękują.

Zima w naszej gminie kontra drogowcy
W wyniku przeprowadzonego przetargu
wyłonione zostały dwie firmy, które odpowiedzialne
będą za tegoroczne zimowe utrzymanie szlaków
komunikacyjnych. Akcją „Zima” objętych jest w
naszej gminie 51 km dróg gminnych oraz 13 km
chodników w ciągu dróg gminnych. Jednokrotne
posypywanie dróg i chodników piaskiem to kwota
5.108,44 zł, a odśnieżanie to koszt 2.690,14 zł. Na
terenie naszej gminy znajdują się również trzy drogi
wojewódzkiego, za które odpowiedzialny jest Zarząd
Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Oleśnie.
Jakie to drogi? Ulica Opolska, Strzelecka w
Zawadzkiem oraz droga w kierunku Kolonowskiego.
W zarządzaniu Powiatu Strzeleckiego są ulice
Strzelecka w Żędowicach i Wiosenna w Kielczy.
Warto dodać, że do zimy musimy przygotować się
wszyscy, dobre przygotowanie do zimy zależy też od
nas samych. Przypomnijmy też, że obowiązkiem
każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie
śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż jego
posesji. Piach i sprzęt do odśnieżania będzie więc
niezbędny. Śnieżyca jest żywiołem, a więc trudna do
opanowania. Wspomóżmy odpowiednie służby i
uzbrójmy się w cierpliwość. Nadzór nad „Akcją Zima”
prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej pod nr
telefonu (w godzinach pracy Urzędu) 774623136.
Jednocześnie przypominamy właścicielom
nieruchomości, iż pozostałe odcinki - przylegające
bezpośrednio do nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust.
1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
właściciele nieruchomości mają obowiązek
oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i
innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości. Pod pojęciem chodnika
rozumie się wydzieloną część drogi publicznej
służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio
przy granicy nieruchomości. Jako właściciela
nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne,

osoby fizyczne i prawne, posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością. Ponadto właściciele i
zarządcy obiektów budowlanych, że w razie
występowania niekorzystnych warunków
atmosferycznych, które mogą spowodować
uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i
zarządcy zobowiązani są do zapewnienia
bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. W
szczególności do obowiązków właścicieli i
zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny
budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia
konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg
i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania
dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten
obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów
lodowych i śniegowych, mogących zagrozić
bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach
pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio
przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że
niewłaściwe wykonywanie prac związanych z
usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne
zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób
wykonujących te prace. Dlatego muszą być one
prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i
przepisów BHP. Przypominam jednocześnie, że
niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu
budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest
grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń,
prosimy wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne
spełnienie obowiązków wynikających z ww.
przepisów.

II Jarmark Bożonarodzeniowy
5 grudnia o godzinie 14.00 w hali
widowiskowo-sportowej w Zawadzkiem
rozpoczął się II Jarmark
Bożonarodzeniowy. Na to prawie
sześciogodzinne wydarzenie, złożył się
występy Orkiestry Dętej i wielka
atrakcja, jaką był występ Eleni. Już od
samego otwarcia jarmark cieszył się
wielką popularnością. Stoiska ze
świątecznymi ozdobami i smakowitymi
wypiekami przyciągały odwiedzających.
Impreza miała charakter handlowy,
r e k r e a c y j n y, i n t e r a k t y w n y i
przeznaczona była dla wszystkich.
Stanowiła wprowadzenie w atmosferę
zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. Podczas Jarmarku można
było nabyć okolicznościowe artykuły na

Uwaga rolnicy!
Jesteś rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika –
kobietą, mężczyzną?
Jesteś ubezpieczony w KRUS-ie?
Chciałbyś w przyszłości podjąć zatrudnienie
poza rolnictwem lub podjąć pozarolniczą
działalność gospodarczą?
Jesteś zameldowany na terenie województwa
opolskiego?
Jesteś mieszkańcem gmin wiejskich, miejskowiejskich oraz miastach do 25 tys.
mieszkańców?
Weź udział Projekcie „Nowy zawód poza
rolnictwem”
Projekt realizowany jest przez Izbę Rolniczą w Opolu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Celem
głównym projektu jest uzyskanie nowych kwalifikacji
zawodowych poprzez wsparcie składające się z
doradztwa zawodowego i szkolenia oraz zwiększenia
kompetencji kluczowych przez osoby odchodzące z
rolnictwa.
Realizator projektu
Izba Rolnicza w Opolu
Uczestnicy Projektu
Projekt skierowany jest do rolników i ich
domowników zamierzających podjąć zatrudnienie w
obszarach nie związanych z Rolnictwem
zamieszkałych na terenie województwa opolskiego,
którzy spełniają łącznie trzy kryteria:
1.Są ubezpieczeni w KRUS
2.Są mieszkańcem gmin wiejskich, miejskowiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców
3.Nie mogą być zatrudnione na podstawie umowy o
pracę, zlecenie itp., prowadzić pozarolniczą
działalność gospodarczą
W ramach projektu realizator oferuje m.in.:
Każdy ustnik zakwalifikowany do projektu będzie
uczestniczył w spotkaniach z doradcą zawodowym w
celu opracowania Indywidualnego Planu Działania.
Następnie zostanie skierowany na jedno z
następujących szkoleń: Specjalista ds. kadr (dla 20
osób), Operator maszyn do robót ziemnych (dla 10
osób), Pilarz (dla 10 osób), Florysta (dla 24 osób),
Kierowca wózków jezdniowych (dla 24 osób),
Spawacz MAG (dla 12 osób), Spawacz TIG (dla 12
osób), Kierowca samochodu ciężarowego (dla 30
osób (kat. C)), Kierowca samochodu ciężarowego
(dla 10 osób (kat. C+E)), Elektromonter (elektryk) (dla
20 osób), Samodzielny księgowy (dla 10 osób),
Ogrodnik terenów zielonych (projektant) (dla 10
osób).
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.
Szczegóły oraz ankieta zgłoszeniowa dostępne są na
stronie internetowej www.izbarolnicza.opole.pl

Andrzejkowe spotkanie emerytów

prezenty gwiazdkowe, skosztować grzańca i
otrzymać słodkości od Mikołaja. Różnorodność
ozdób przygotowanych przez nasze lokalne
organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe
wprowadzały odwiedzających imprezę w zachwyt.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze
zaproszenie do udziału w Jarmarku. Dziękujemy
zarówno tym, którzy wiele czasu i energii włożyli w
przygotowanie, jak również tym, którzy zechcieli w
nim uczestniczyć.

Słynący z doskonałej organizacji,
nadzwyczajnych pomysłów i ogromnej energii
zawadzczańscy emeryci spotkali się w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem na dorocznej
imprezie Andrzejkowej. Spotkanie w którym
uczestniczyło ponad 70 osób odbyło się przy kawie i
ciasteczkach. Wszyscy świetnie się bawili i powracali
do domu w wyśmienitych humorach. Zgodnie ustalili,
że spotkają się tym razem na spotkaniu
noworocznym już w styczniu. Przewodnicząca Koła
w imieniu jego członków gorąco dziękuje wszystkim
sponsorom za to, że sprawili, iż ten zdawałoby się
zwykły, szary listopadowy dzień stał się dla naszych
seniorów dniem pięknym, niezwykle radosnym i
niezapomnianym.
Członkowie zawadczańskiego Koła Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów pragną
podziękować wszystkim sponsorom i ofiarodawcom,
Dzięki którym mogli integorwać się, uczestniczyć w
wyjazdach na krytą pływalnię do Tranowskich Gór
oraz licznych wycieczkach krajoznawczych,
Wszystkim za wszystko dziękujemy.

Ogłoszenie
Zawadzkie, dwupokojowe mieszkanie
z ogrodem, sprzedam, 605343354

MOKSiR informuje
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przy
współpracy z właścicielem „Kawiarni Kwiatek” przy
ulicy Opolskiej 53 przygotował projekt skierowany do
miejscowych miłośników sztuki filmowej. Plan
projekcji filmowych powstaje z miesięcznym
wyprzedzeniem bazując na oryginalnych filmach w
formacie DVD zebranych przez zainteresowane i
zaangażowane osoby. Cały projekt koordynowany
jest przez stażystę po ukończonych studiach
kulturoznawczych i zatrudnionego w MOKSiR.

Projekt wpisuje się w próbę zagospodarowania
wolnego weekendowego czasu oraz podniesienia
ogólnej wiedzy o kinematografii polskiej i światowej.
Jest także próbą połączenia kina ambitnego z formą
zdecydowanie lżejszą w odbiorze. Pomysł
prowadzenia Klubu filmowego bazuje na dwóch co
tygodniowych, podzielonych tematycznie
projekcjach w piątek i w niedzielę. Do podziału
tematycznego nawiązują nazwy poszczególnych dni,
w których piątek to „Kino mocnych wrażeń”, a sobota

II Sesja Treningowa Koszykówki
Zunifikowanej Mężczyzn Olimpiad Specjalnych

to „Kino głębokich uczuć”. Piątek 29 października
był dniem premierowym dla Zawadczańskego klubu
filmowego. Odbyła się w niedużej, ale miłej i
przytulnej sali kawiarni Iwony Kwiatek. Zewsząd
atmosferę wypełniał przyjemny zapach parzącej się
kawy i herbaty oraz wyśmienitych wypieków.
Dodatkowego uroku miejscu dawało punktowe
oświetlenie żarówkami halogenowymi
oświetlającymi twarze oglądających z
zainteresowaniem projekcję filmową. Uczestnicy z
zainteresowaniem spoglądali w strone tablicy, na
któej projektor filmowy wyświetlał film z roku
1 9 6 5 r. „ S a l t o ” w r e ż y s e r i i Ta d e u s z a
Konwickiego. Wpatrzeni w projekcje filmową
zdradzali duże zainteresowanie, a ciszy nie śmiał
nikt przerwać nawet kichnięciem. Niedziela była
dniem przeznaczonym dla kina lżejszego, które
można byłoby nazwać ze względu na
romantyczną treść „kinem dla dwojga”. W miłej
atmosferze odtwarzano romantyczną komedię
włoską„ Rozwód po włosku” z Marcello
Mastroiannim.
Kolejne tym razem już listopadowe
propozycje filmowe bazowały przede wszystkim
na „polskiej szkole filmowej” reżyserów takich jak
Andrzej Wajda, Janusz Morgenstern oraz Jerzy
Kawalerowicz. Obejmowały one tak
sztandarowe dla polskiej kinematografii filmy jak:
„Pociąg”, „Do widzenia, do jutra”, „Lotna” oraz
„Popiół i diament”. Były także zdecydowanie
lżejsze, ale wydaje się, że równie ciekawe
propozycje jak: „Belle epoque” Fernando Trueby,
„Piknik pod wiszącą skałą” Petera Weira,
„Angielski pacjent” Anthonego Minghella oraz „Plac
Waszyngtona” Agnieszki Holland.
Mamy nadzieję, że pomysł ten stanie się trwałym
elementem kulturalnego pejzażu Zawadzkiego. Oby
pomysły te wyszły poza hermetycznie zamkniętą
grupę osób zainteresowanych i inspirowały resztę z
lokalnej społeczności do rozwijania własnych
zainteresowań.
Damian Kaniak

Święto Niepodległości
11 listopada w Domu Kultury w Zawadzkiem,
odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski Poezji
Patriotycznej „Dulce et deorum est pro patria mori”.
Zorganizowany został przez MOKSiR przy
współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową i
Publicznym Gimnazjum w Zawadzkiem oraz
Zespołem Szkolno Gimnazjalnym w Kielczy. W
konkursie uczestniczyła młodzież i dzieci
reprezentujące każdą ze szkół. Poszczególne
recytacje wierszy w wykonaniu dzieci i młodzieży
przeplatane były muzyką Fryderyka Chopina w
wykonaniu Iwony Puzik i Daniela Kanasa z Ogniska
Muzycznego pod kierownictwem Zuzanny Kołodziej.
Ostatnie minuty konkursu były ich autorskim
występem z piosenkami m.in „Nie mogę ci wiele dać”.
Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Nowak (Janusz
Szczepanowski „Opowiedz nam Ojczyzno”), drugie
miejsce zajął Kamil Brożyna (Maria Konopnicka
„Pieśń o Domu”) i trzecie miejsce zajęła Dagmara
Żyłka (Władysław Bełza „Do polskiego chłopięcia”).

Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia i miłe
upominki ufundowane przez Nadleśnictwo
Zawadzkie.

Turniej piłki nożej
Pod koniec listopada odbył się trzeci
turniej Piłki Nożnej
szkół
podstawowych o puchar MOKSiR w
Zawadzkiem. Tym razem rywalizowali
uczniowie klas V. Tradycyjnie drużyny
podzielono na dwie grupy. Drużyny
rywalizowały w poszczególnych
grupach systemem ”każdy z każdym” .
W fazie finałowej w meczu o 7. miejsce
uczniowie ZSG KIELCZA pokonali
swoich rówieśników z ŻĘDOWIC 3:0.
W meczu o 5. miejsce Piotrówka 1:0
pokonała Jemielnicę. W tym samym
stosunku Ozimek pokonał Zawadzkie w
meczu o 3. miejsce. Zwycięzcą okazała
się drużyna PSP KOLONOWSKIE,
która w finale pokonała PSP nr 7
STRZELCE Op. 3:0.

16 listopada na Hali Sportowej w Zawadzkiem
zorganizowana została II Sesja Treningowa
Koszykówki Zunifikowanej Mężczyzn Olimpiad
Specjalnych. Podczas treningu zawodnicy Olimpiad
Specjalnych mogą w jednej drużynie współpracować
ze swoimi partnerami, uczyć się od nich, doskonalić
swe umiejętności. Sporty zunifikowane mają za
zadanie łączyć osoby z niepełnosprawnością
intelektualną z osobami bez niepełnosprawności
intelektualnej, stawiają przed zawodnikami i
partnerami nowe wyzwania, zmniejszają bariery
dzielące świat zawodników i partnerów oraz
zwiększają świadomość na temat możliwości
fizycznych oraz ducha sportowego osób z
niepełnosprawnością intelektualną. Motto sportów
zunifikowanych brzmi: „Podczas zawodów jesteśmy
członkami tej samej drużyny, po zawodach jesteśmy
przyjaciółmi”. Pierwsza sesja treningowa odbyła się
w Strzelcach Opolskich i zarówno w niej, jak i w sesji
organizowanej w Zawadzkiem udział wzięły sekcje:
„Promyk” z Głogówka, „Szczygły” ze Strzelc
Opolskich, „Karlusy” z Leśnicy oraz zawadczańska
sekcja „Filip”.

Jako społeczność szkolna Zespołu Szkół
Specjalnych w Zawadzkiem chcielibyśmy
podziękować naszym partnerom z Publicznego
Gimnazjum w Zawadzkiem: Pawłowi Zagórowiczowi,
Denisowi Hertlowi, Wojtkowi Bindzie i p. Magdzie
Maraszek za stworzenie zunifikowanej drużyny
koszykówki. Dziękujemy także sponsorom:
Indywidualnej Stomatologicznej Praktyce Lekarskiej
Annie Drzyzga-Walkowiak, Księgarni J.H Zientek,
Urzędowi Miejskiemu w Zawadzkiem, MOKSiR-owi
Zawadzkie, Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. oraz
Olimpiadom Specjalnym - Oddziałowi Regionalnemu
w Opolu.
P. Nawrot, A.Walkowiak

Dostojny Jubilat
27 listopada pan Jerzy Majnusz obchodził
Jubileusz 90. urodzin. Życzenia płynęły od
najbliższych, ale nie tylko oni pamiętali o jubilacie.
List gratulacyjny wraz z wiązanką kwiatów wręczył
Sekretarz Gminy Zdzisław Ćwieląg oraz kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Klimowicz. Pan
Jerzy mieszka w Kielczy wspólnie z żoną oraz córką i
jej rodziną. Jest niesamowicie pogodną, wesołą
i uśmiechniętą osobą. Wspólnie z żoną na bieżąco
śledzą wiadomości i uwielbiają rozwiązywać
krzyżówki. Doczekał się dwóch córek, 4 wnuków i
2 prawnuków. Dostojnemu Jubilatowi życzmy wielu
pogodnych dni, dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

Mistrzostwa Europy KARTE SHOTOKAN
Ogromnym sukcesem zakończyły się
zorganizowane w niemieckim Koblenz Mistrzostwa
Europy Karate Shotokan Kadetów, Juniorów i
Seniorów, dla zawodników Klubu Karate Nidan. W
składzie kadry Narodowej na te zawody znaleźli się
Dariusz Sworeń i Natalia Szponder. Nasza
skromna dwuosobowa ekipa wywalczyła dla Polski
4 medale, z dziewięciu jakie cała reprezentacja
wywalczyła na tych Mistrzostwach (dorobek
medalowy reprezentacji to 3 srebrne i 6 brązowych).
Pierwszy na podium stanął Dariusz Sworeń wraz z
kolegami: Sebastianem Kubatkiem Zarzewie
Prudnik, Michałem Bąbosem Bonsai Tomaszów
Mazowiecki oraz Filipem Pająkiem również z
Tomaszowa, wywalczyli brązowy medal w
konkurencji kumite drużynowe kadetów (tj 16-17
lat). Darek startował również indywidualnie w konk.
kumite kadetów wygrywając dwie walki, odpadł
dopiero w trzeciej rundzie plasując się na 9 miejscu
w stawce 52 zawodników. Druga nasza kadrowiczka
Natalia Szponder na podium stawała aż trzykrotnie
i tak w konk. kata indywidualne kadetek zajęła
trzecie miejsce. W konkurencji kata drużynowe
juniorek wraz z Karoliną Ścieszką Atemi BielskoBiała i Bereniką Prządka z klubu Kamikaze Gryfino
zajęła 2 miejsce i również 2 miejsce zajęła w
konkurencji kumite drużynowe kadetek razem z Anią
Ziółkowską Kumade Łódź, Klaudią Zawierta
Kumade Łódź oraz Aleksandrą Grzelak
reprezentująca klub Budokan Wrocław, ale
mieszkająca w Opolu. Podsumowując start naszych
zawodników jest to dla nich i dla mnie ogromnym
sukcesem, który sprawił nam wiele radości i jest nie
wątpliwie powodem do dumy, tym bardziej że był to
ich debiut w barwach biało czerwonych.
Zarząd klubu składa serdeczne podziękowania
Panu Burmistrzowi Mariuszowi Stachowskiemu,
Zarządowi Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem,
Firmie P.K Active plus Danta i Łukasz Kalinowscy
oraz Firmie Bruktermm z Krasiejowa za wsparcie
wyjazdu.

Srebne medale:
1. Szponder Natalia w konk. kata drużynowe
juniorek (18-20 lat)
2. Szponder Natalia w konk. kumite drużynowe
kadetek (16-17 lat)
Brązowe medale:
1. Dariusz Sworeń w konk. kumite drużynowe
kadetów (16-17 lat)
2. Szponder Natalia w konk. kata indywidualne
kadetek (16-17 lat)
Kierownik wyszkolenia Zbigniew Sworeń.

Remont stawu rozpoczęty
4 listopada br. podpisano umowę na realizację
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Stawu
Hutniczego jako miejsca rekreacji wodnej wraz z
budową deptaka łączącego staw z Kanałem
Hutniczym w Zawadzkiem”. Niniejsze zadanie jest
jednym z elementów projektu Utworzenie
Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej
Panwi” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2007-201.
Roboty budowlane obejmują miedzy innymi:
- rewitalizację części istniejącego stawu,
- budowę kładek dla pieszych oraz deptaka na
murze oporowym,
- budowę parkingu dla samochodów osobowych
- elementy małej architektury (w tym plac zabaw dla
dzieci).

Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień
30 września 2011 roku.

Rozwiązanie krzyżówki
Prawidłowe rozwiązane jesiennej krzyżówki
opublikowanej w poprzednim wydaniu KZ brzmi:
Złota Jesień. Spośród nadesłanych prawidłowych
odpowiedzi wylosowana została p. Kulibaba Wanda z
Zawadzkiego. Prosimy zgłosić się po odbiór nagrody
w Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego, Urząd Miejski
w Zawadzkiem, pokój 304. Gratulujemy.
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Obchody św. Marcina
Tradycyjnie już, 11 listopada, w kościele św.
Rodziny w Zawadzkiem miały miejsce obchody dnia
ś w. M a r c i n a . W y c h o w a n k o w i e O g n i s k a
Środowiskowego wraz z opiekunem Sabiną Sworeń
przygotowali inscenizację przedstawiającą życie św.
Marcina. Inscenizacja łączyła w sobie elementy
historyczne z elementami legendy. Występy

poprzedziło wspólne śpiewanie pieśni religijnych,
po czym rozświetlonym lampionami korowodem
dzieci wraz z rodzicami podążali za św. Marcinem do
ogrodu przykościelnego. Tam obdarowani zostali
rogalami przygotowanymi przez Panie z
Przyparafialnego Caritas oraz maskotkami, a przy
ognisko można było się ogrzać.

Obowiązkowa
wymiana książeczki RUM
Po 31 grudnia dotychczasowa
książeczka RUM będzie
nieważna. Opolski NFZ wycofuje
d o t y c h c z a s o w e w z o r y, b y
zastąpić je nowymi. To decyzja
Ministerstwa Zdrowia. To ono
wymaga, aby recepty w całym
kraju były jednakowe. Książeczki
różnią się od siebie kodem
kreskowym. Wyrobienie
książeczki w ZOZ Strzelcach
Opolskich trwa kilka minut, jednak przyjście wilu osób
powoduje, żę tworzą się kolejki, w których trzeba
spędzić od kilku do kilkunastu minut. Dlatego nie
czekajmy na ostatni tydzień grudnia. Mieszkańcy
chcący wymienić książeczki RUM, mogą zgłosić się
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.
Upoważniony pracownik dopełni wszelkich
formalności i nowo wydany dokument odebrać
będzie można w OPS po kilku dniach.

Spotkanie ze św. Mikołajem
Tradycyjnie, jak co roku Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem zorganizował w dniu 6
grudnia 2010 r. spotkanie dla dzieci ze św. Mikołajem.
Spotkanie przebiegało w serdecznej, świątecznej
atmosferze. Oczekując na św. Mikołaja dzieci
zobaczyły występy artystyczne „na ludowo” w
wykonaniu dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zawadzkiem oraz zespołu wokalnego młodzieży z
Gimnazjum w Zawadzkiem. Imprezę poprowadziła
Danuta Bartosik – wychowawca Świetlicy
Socjoterapeutycznej „NIEZAPOMINAJKA” wraz z
wychowankami oraz z Dj. Wkręcikiem. Wszystkie
występy bardzo się podobały, więc oklaski były
zasłużone. Dla swoich podopiecznych pracownicy z
OPS przygotowali paczki ze słodyczami. Nareszcie
nadszedł czas, by powitać długo oczekiwanego

gościa – św. Mikołaja, który został
przywitany bardzo gorąco. Od razu było
widać, że wszyscy go znają. Świąteczny i
radosny nastrój udzielił się również
rodzicom. Wszyscy doskonale wspólnie się
bawili z długo oczekiwanym gościem.
Wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania imprezy składamy
serdeczne podziękowania życząc pięknych,
niezapomnianych Świąt Bożego
Narodzenia, które przyniosą radość
i wzruszenie oraz wzajemną życzliwość
i optymizm w nadchodzącym Nowym Roku!
Pracownicy OPS w Zawadzkiem

„Dążę do wyznaczonego celu”
Adam Adamski
to znany polski
kulturysta, jedna z
najlepszych
sylwetek w polskim
bodybuildingu.
Mieszkający
o b e c n i e w
Poznaniu, mistrz
P o l s k i
w
kulturystyce w
kategorii wagowej
do 87,5 kg oraz
zdobywca Pucharu
Polski, finalista
Mistrzostw Europy
w
S a n k t
Petersburgu w 2004
r o k u
o r a z
Mistrzostw Świata w
Bahrajnie w 2008
roku, to były mieszkaniec Zawadzkiego.
Skąd u Pana zainteresowania kulturystyką?
Dorastałem w Zawadzkiem, gdzie zawsze
pielęgnowano tradycje sportowe. W szkole
podstawowej chodziłem do klasy sportowej i
trenowałem piłkę ręczną. Razem z kolegą zaczęliśmy
chodzić także regularnie na siłownię. Po czasie
zaczął mnie wciągać ten sport. Obudziła się we mnie,
drzemiąca przecież w każdym mężczyźnie, chęć
rywalizacji, walki i współzawodnictwa. Chciałem
dobrze wyglądać i być silnym. Punktem
kulminacyjnym były Mistrzostwa Świata w
Katowicach w 1991r. Od tego czasu trwa moja
przygoda z kulturystyką. Na początku moje treningi
były naprawdę amatorskie. Później pod okiem
mojego brata stały się poukładane, efektywne i coraz
bardziej profesjonalne, aż w roku 1999
zdecydowałem się na mój pierwszy start w zawodach
kulturystycznych. Były to mistrzostwa woj. lubuskiego
w Nowym Miasteczku, w których zająłem drugie
miejsce. Gdy nawiązałem kontakt z Grzegorzem
Gałęzowskim, ówczesnym topowym Polskim
kulturystą moja wiedza na temat diety, przygotowań i
sposobu wykonywania poszczególnych ćwiczeń
zaczęła się pogłębiać. Wtedy właśnie zrozumiałem
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jak wiele rzeczy robiłem źle i jak wiele poświęceń
będzie wymagać ode mnie ten sport
Jak godzi Pan kulturystykę, z życiem rodzinnym i
pracą?
To jedna z trudniejszych rzeczy jaką mam do
pokonania w czasie przygotowań do zawodów. W
„najgorętszym okresie”, czyli na trzy miesiące przed
zawodami i aż do zawodów, nie mam prawie w ogóle
czasu dla mojej żony Agnieszki i syna Adriana. Gdy
wracam z pracy przygotowuję sobie posiłki na resztę
dnia, potem idę na trening, gdy wracam chwilę
odpoczywam i wsiadam na rower, na którym jeżdżę
około godziny. Gdy kończę jeździć jest już koło 20,00,
wtedy mój syn idzie spać, a ja przygotowuje sobie
posiłki na następny dzień… Moja żona również
pracuję zawodowo, więc czasami denerwuje się, że
wszystkie obowiązki domowe są na jej głowie.
Jednak Agnieszka wie, jak ważne jest dla mnie
osiągnięcie wyznaczonego sobie przed laty celu. Jest
nim zdobycie tak wysokiego poziomu w kulturystyce,
jaki udaje się zdobyć najlepszym.
Czy jest Pan zadowolony z tego, co Pan dotąd
osiągnął?
Jestem zadowolony, ale nie usatysfakcjonowany.
Nie mogę powiedzieć, że nie cieszę się z moich
osiągnięć, gdyż byłoby to przekreślenie moich
kilkunastoletnich starań, ogromnych poświęceń i
wyrzeczeń. Zdobyłem tytuł Mistrza Polski
indywidualnie w 2004 r. Odnosiłem mniejsze i
większe sukcesy na zawodach międzynarodowych.
W 2008 roku na Mistrzostwach Świata w Bahrajnie
byłem szósty, w tym roku zdobyłem Puchar Polski w
kategorii wszechwag. Nie każdy ma takie
osiągnięcia. Jednak moje ambicje sięgają dużo
wyżej. Mam nadzieję, że osiągnę wyznaczone sobie
cele i spełnię swoje aspiracje, jakie wiążę z
kulturystyką. Optymalnym dla mnie rezultatem jest
osiągnięcie takiego pułapu w przygotowaniach, w
którym wkład pracy byłby adekwatny do osiąganych
wyników.
Jak często Pan trenuje, jak wygląda Pana dieta?
Aktualnie trenuję systemem pięć dni treningu w
tygodniu, 3 dni treningu dzień przerwy 2 dni treningu
dzień przerwy. Rozkład tygodnia wygląda zazwyczaj

następująco. W poniedziałek trenuję klatka
piersiową i brzuch, wtorek barki i łydki, w środę
mięśnie dwugłowe i czworogłowe ud oraz brzuch,
czwartek jest dniem wolnym, w piątek biceps, triceps i
łydki, w sobotę najszerszy grzbietu oraz brzuch.
Niedziela jest dniem wolnym od ćwiczeń. Jem
odpowiednio wyliczone posiłki pod względem ilości
białka, węglowodanów i tłuszczy, adekwatne do
mojej aktualnej wagi. Odżywiam się tak, aby mój
organizm otrzymywał nieco więcej niż jest mu
potrzebne do zachowania masy mięśniowej na
stałym poziomie. Moja codzienna dieta składa się z 6
posiłków. Pierwszy jadam o godz. 6.00 i zazwyczaj
jest to 120gr płatków owsianych, banan 30gr bakalii
oraz białka 10 jaj. Pozostałe posiłki zawierają duże
ilości białka troszeczkę mniej węglowodanów i około
100gr tłuszczy z oleju lnianego bądź oliwy z oliwek.
Potrawy składają się z chudej ryby i drobiu, cielęciny,
ryżu brązowego, makaronu i kaszy gryczanej oraz
warzyw.
Czym się Pan interesuje poza kulturystyką?
Człowiek, który konserwatywnie zamyka się w
kręgu tych samych pojęć cofa się intelektualnie i traci
kontakt ze światem. Moją drugą pasją jest grafika
komputerowa. Pracuję w reklamie i każdą wolną
chwilę jaką mam poświęcam pogłębianiu mojej
wiedzy na ten temat. Obecnie prowadzę Studio
R e k l a m y, z a j m u j ę s i ę p r o j e k t o w a n i e m i
przygotowaniem do druku plakatów, ulotek,
katalogów itp. Zajmuję się także profesjonalną
obsługą w zakresie suplementacji diety i treningu.
Jakie są Pana plany i oczekiwania na nowy rok?
W tym roku wystartowałem po dwuletniej przerwie
i wszystko wyszło tak jak powinno. Starty rok w rok nie
służą mi, więc plany na najbliższy czas wyglądają tak:
najpierw okres regeneracji i odpoczynku, następnie
będę przystępował do fazy treningów
zwiększających siłę, a następnie faza budowania
masy mięśniowej. W tym roku startowałem w mojej
docelowej kategorii wagowej, w kategorii ciężkiej.
Brakowało mi do górnego limitu kilku kilogramów i
nad tym będę się teraz starał skupić, aby za dwa lata
zakwalifikować się i wystartować w mistrzostwach
świata w kategorii ciężkiej, z górnym limitem wagi.
Dziękuję za rozmowę i życzymy powodzenia

Radość ruchu, radość życia –zadbaj o swoje zdrowie
„Zadbaj o swoje zdrowie”- pod takim hasłem w
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach,
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach,
realizowało w okresie od maja do grudnia projekt,
finansowany przez Starostwo Powiatowe w
Strzelcach Opolskich. Na realizację zadań
otrzymaliśmy dotację w wysokości 5 000,00 złotych.
Celem projektu była promocja zdrowego stylu życia,
zwiększenie świadomości zagrożeń chorobami
cywilizacyjnymi oraz poprawa zdrowia i kondycji. W
ramach projektu cyklicznie odbywały się imprezy o
charakterze rekreacyjno- zdrowotnym dla uczniów i
mieszkańców Żędowic. Wiele imprez takich jak biegi
przełajowe, biegi na orientację miało charakter

masowy. Dużą popularnością
cieszyły się zajęcia nordic walking,
wyjazdy na basen, wycieczki rowerowe.
Spotkania ze specjalistami dostarczyły
wiedzy jak dbać o zdrowie. Zasady
zdrowego odżywiania uczniowie poznali
podczas spotkania z dietetykiem.
Zaproszony do szkoły lekarz przybliżył
problematykę zagrożeń chorobami
cywilizacyjnymi: nadwagą,
nadciśnieniem, nałogami, cukrzycą.
Dużą popularnością wśród dzieci i
dorosłych cieszyły się warsztaty
„Rzeźby w owocach i warzywach”, miały
one na celu nie tylko poznanie tej
ciekawej sztuki, ale
również zachęcenie do
spożywania świeżych
w a r z y w i o w o c ó w.
Uczniowie gimnazjum
brali udział w
w a r s z t a t a c h
profilaktycznych pod hasłem „Każda
używka to fałszywka”. Pod wspólnym
hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”
odbył się happening i konkurs
plastyczny. Teatr Grecki Katharsis z
Krakowa wystawił dwa spektakle
profilaktyczne, które poza walorami
dydaktyczno-poznawczymi,
dostarczyły widzom
świetnej
zabawy. W grudniu z okazji Świąt
Bożego Narodzenia dzieci
odwiedziły miejscowy Caritas,

własnoręcznie wykonane aniołki, życząc dużo
zdrowia i spokojnych świat. Dzięki dotacji
zakupiliśmy sprzęt sportowy. Uczestnicy zajęć
korzystali z poczęstunków, a zwycięscy konkursów
otrzymywali drobne nagrody. Ciekawe formy zajęć,
ich realizacja w otoczeniu natury - gwarantowały
świetną zabawę i były sposobem na atrakcyjne
spędzenie czasu wolnego. Tym samym realizatorzy i
uczestnicy projektu dziękują
Starostwu
Powiatowemu za finansowanie przedsięwzięcia.
B.Śmich, A.Spałek

Turystyczne wieści z OZ/PTTK w Zawadzkiem
Przyczyny organizacyjne sprawiły, że turyści z
PTTK w Zawadzkiem, tegoroczny Rajd
Andrzejkowy zorganizowali już 20 listopada. Cele
imprezy pozostały bez zmian:
- uczczenie 60 rocznicy powstania PTTK i 45
rocznicy powstania OZ/PTTK w Zawadzkiem,
- zakończenie sezonu turystycznego 2010,
- popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej (w tym
Nordic Walking),
- odkrywanie jesiennych walorów Doliny Małej
Panwi,
Swoje drużyny do rajdu zgłosiły: Komisja Turystyki
Kolarskiej OZ/PTTK, Koło „Wydra” przy DPS w
Zawadzkiem, Koło „Leśnik” przy Nadleśnictwie w
Zawadzkiem, Koło Emerytów i Rencistów, Koło
Międzyzakładowe OZ/PTTK, Koło PTTK „Kamienie
Szlachetne” ze Strzelec Opolskich. W imprezie
uczestniczyła też spora grupa turystów
indywidualnych. Wszyscy, wybranymi przez siebie
ścieżkami i sposobami, dotarli na metę
umiejscowioną przy DPS w Zawadzkiem.
Deszczowa pogoda spowodowała, iż spotkanie
odbyło się w świetlicy ośrodka. Tam na uczestników,

Zapraszamy do udziału
w bezpłatnych szkoleniach
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców
Żędowic do udziału w projekcie „Dla mnie i mojej wsi”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i realizowany będzie do 30 czerwca
2011 roku.
W ramach projektu odbędą się następujące kursy
i szkolenia: kurs florystyki, kształtowania terenów
zielonych, komputerowy, rękodzieła artystycznego,
gotowania i pieczenia oraz warsztaty taneczne dla
zespołu „Żędowianie”.
Informujemy, że uczestnictwo w kursach jest
bezpłatne, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność
zgłoszeń, istnieje możliwość uczestniczenia w dwóch
różnych szkoleniach. Informację o terminach
rozpoczęcia można będzie znaleźć na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl, na stronie Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach
www.zedowice.zaw.net.pl oraz w prasie lokalnej i na
plakatach.
Swój udział można zgłaszać pod numerem
telefonu: 774616796 lub osobiście w sekretariacie
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach.

czekały:
- Dla pokrzepienia ciała – turystyczny posiłek,
- Dla wzbogacenia wiedzy – prelekcja kol.
Stanisława Niewęgłowskiego
(sternika jachtowego) dotycząca
jego majowego rejsu po Morzu
Egejskim pomiędzy wyspami
Archipelagu Cyklady (Grecja).
Temat wybrany z uwagi na
trwający jeszcze Rok Wody w
PTTK.
- Dla wzmocnienia więzi pomiędzy
uczestnikami rajdu (osób w
różnym wieku, pochodzących z
różnych miejscowości)
oraz
doskonalenia umiejętności
śpiewaczych – spotkanie przy
piosence turystycznej i biesiadnej,
wspomagane gorącą ….. herbatą i
kawą.
Jak wszystkie poprzednie i ta
impreza była niezwykle
udana – co stwierdziło 55 jej

udana – co stwierdziło 55 jej uczestników.
Dziękujemy za gościnę gospodarzom DPS
w Zawadzkiem.

Darz bór!
Polowania Hubertowskie to wieloletnia już
tradycja. Polowanie to, jest drugim, po polowaniu
wigilijnym, najważniejszym dla myśliwych. Coroczne
polowanie koła łowieckiego „Daniel” rozpoczęło się
uroczystym ślubowaniem nowo wstępujących
członków. Rotę ślubowania złożył Janusz Szampera i
Janusz Kapuściński, po czym wszystkim zebranym
przedstawiony został regulamin polowania oraz
przypomniano zasady bezpieczeństwa. Myśliwi
podzieleni zostali na dwie grupy, a swoją obecnością
hubertowskie łowy zaszczycił Grzegorz Furmański,
zastępca Dyrektora Generalnego lasów
Państwowych. Polowanie zakończyło się sukcesem,

albowiem łowczy udowodnili swoje umiejętności
łowieckie-widoczne w czasie pokotu.. Zgodnie z
hierarchią ułożony został jeleń byk (usmak), jeleń byk
(szustak), daniel byk (szpicak) oraz dwa jelenie łanie.
Tegorocznym królem polowania został Gerard
Matheja.
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Wyniki Wyborów Samorządowych 2010 w Gminie Zawadzkie
Po zakończeniu kampanii samorządowej przyszedł czas podsumowań.
Zbiorcze informacje o obwodach:

O bw ód
nr

A dres o bw o du

U pra w nionyc h
d o g ło s o w a n ia

G ło s ó w
od dany ch

fr e k w e n c ja

G ło s ó w
w ażn ych

1

O ś ro d e k P o m o c y S p o łe c z n e j, Z a w a d z k ie

153 3

425

2 7 ,7 2 %

41 7

2

P u b lic z n a S z k o ła P o d s ta w o w a , Z a w a d z k ie

169 5

519

3 0 ,6 2 %

50 2

3

P rz e d s z k o l e P u b li c z n e N r 2 z O d d z ia ł e m
In te g ra c y jn y m , Z a w a d z k ie

169 6

637

3 7 ,5 6 %

62 1

4

Z e spół S z kół Z a w odo w yc h, Z aw a dzkie

166 9

494

2 9 ,6 0 %

47 8

5

Z e s p ó ł S z k o ln o -G i m n a z j a ln y , Ż ę d o w i c e

203 6

625

3 0 ,7 0 %

61 8

6

Z a b y tk o w a C h a ta , K ie lc z a

161 7

712

4 4 ,0 3 %

70 2

1 0 .2 4 6

3 .4 1 2

3 3 ,3 0 %

3 .3 3 8

O g ó łe m
Wybory Burmistrza Zawadzkiego
W wyniku głosowania Burmistrzem Zawadzkiego został Mieczysław Orgacki.

Na zw isko i im ion a
O rgac ki M iec zysła w Zdz isław

W iek
51

Liczba g łosów odda nyc h
1 793

% głosó w
5 3.71%

S tacho wski M ariu sz Kazim ier z

48

1 545

4 6.29%

Wybory Radnych do Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Reelekcji doczekało się aż 9 radnych. Nowych nazwisk jest 7. Oto nasi radni:
Guzy Piotr, Romberg Józef, Szmal Kazimierz, Pietrusiak Andrzej, Opas Ryszard, Beier Piotr, Bielski Joachim, Polak Brygida, Kiełek Stanisław, Gałązka Danieliusz,
Szulc Joachim, Nowosielski Dariusz, Orłowski Andrzej, Klencz Paweł, Mańka-Kulik Beata

Nazwisko i Imiona
Barański Artur Jacek
Plank Joanna Iwona
Pińkowska Sybilla Wiktoria
Guzy Piotr Paweł
Anlauf Henryk Jan
Jagoda Wojciech Piotr
Romberg Józef Jerzy
Labus-Gałuszka Aleksandra
Maria
Łucarz Adam
Szmal Kazimierz Jan
Szarama January Józef
Buczek Leon Teofil
Pietrusiak Andrzej
Wójcik Oleg Piotr
Imiełowski Bolesław
Zbigniew
Rabicka Małgorzata Maria
Opas Ryszard Józef
Jacek Michał Alfons
Konieczko Michał Aleksander
Kowalczyk Bartłomiej
Stanisław
Sowka Joachim Andrzej
Budnik Marek
Beier Piotr Paweł
Bielski Joachim Krzysztof
Wróblewska Bożena Marianna
Więckowski Waldemar
Tadeusz
Matuszczyk Teresa Anna
Polak Brygida Janina
Spik Leokadia Teresa
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Nazwa komitetu
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNOKULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE

Liczba głosów ważnych
oddanych na
kandydata
44
40
75
104
39
99
128

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE

72

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNOKULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO

31
180
52

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO

128

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

87
183
91
58

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

101

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW

92
106
209
203
131

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

27

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

28
170
52

102
256
119

Nazwisko i Imiona
Spik Leokadia Teresa
Stanek Jan Jerzy
Kiełek Stanisław
Nemś Grzegorz Roman
Gałązka Danieliusz
Sławomir
Gurazdowski Henryk
Tadeusz
Bralich Kinga Olimpia
Węglarz Michał
Szulc Joachim Marian
Wodarz Ginter Jan
Nowosielski Dariusz
Edward
Kamińska Elżbieta Maria
Orłowski Andrzej Józef
Sagan Wilhelm Józef
Cieślik Cecylia Aniela
Kroczek Manfred Gerard
Klencz Paweł
Czanguleit Jan Bernard
Czuban Rafał Tadeusz
Małek Teresa Maria
Mańka-Kulik Beata Maria

Nazwa komitetu
KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE
NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO

Liczba głosów ważnych
oddanych na
kandydata
52
127
150
124

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO

141

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE

25

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO

94
73
358
130

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO

236

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE
NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE
NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZAWADZKIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA KIELCZA

187
364
210
126
64
289
150
111
76
262

Radnymi z naszego okręgu zostali:

Wybory do Rady Powiatu:

N azw isko i imię
K ubal K azim ierz
S zosto k Wand a
B arto szek Henryk

Nazwa komitetu
KW P latfo rma Ob ywatelska R P
KW W Razem dla Śląska
KW T owarzystwo S połeczno -Kulturalne Niemców N a Ś ląsku Opo lskim

Podziękowania
W imieniu wszystkich podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem składam
serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom,
którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą
działalność.
Maria Klimowicz

Redakcja składa podziękowania Panom Horstowi
Beierowi oraz Janowi Maniura za pomoc przy
tworzeniu kalendarza na rok 2011 o tradycjach
hutniczych.
Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i
Zamówień Publicznych składa serdeczne
podziękowania wszystkim szkołom, instytucjom i
organizacjom pozarządowym za współpracę i
wszelką pomoc okazaną w mijającym roku.

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
Grupa Anonimowych Alkoholików „NOVA” informuje,
że spotkania grupy odbywają się w każdy czwartek
miesiąca od godziny 17.00 w salce parafialnej przy
parafii św.Rodziny w Zawadzkiem.

Serdeczne podziękowania mieszkańcom Miasta
i Gminy Zawadzkie, którzy oddali na nas swój głos w
wyborach samorządowych
składają z poważaniem
Kazimierz Kubal
radny Rady Powiatu w Strzelcach Opolskich
Dariusz Zajdel
radny Sejmiku Wojewódzkiego w Opolu
Wszystkim, którzy oddali na mnie głos w
wyborach do Rady Powiatu
składam serdeczne podziękowania.
Henryk Bartoszek
W związku z wyborem na radnego Rady
Miejskiej w Zawadzkiem pragnę
serdecznie podziękować moim
wyborcom za okazane mi po raz kolejny
zaufania, życzliwość oraz oddanie na
mnie głosu.
Postaram się zaufania nie zawieść.
z poważaniem
Józef Romberg

Serdecznie dziękuję
moim
wyborcom za okazane zaufanie i
życzliwość. Dziękuję za każdy głos
oddany na mnie, jak również na radnych
z Komitetu Wyborczego Nasza Gmina
Zawadzkie. Dziękuję serdecznie
współpracownikom z Urzędu
Miejskiego, radnym, organizacjom i
instytucjom oraz mieszkańcom za
współpracę. Życzę Mieszkańcom
Gminy Zawadzkie, żeby wybrane przez
Państwa władze okazały się
kompetentne, niezależnie od
reprezentowanych komitetów
wyborczych.
z poważaniem
Mariusz Stachowski
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Cztery Pory Roku w Zabytkowej Chacie
Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy w 2010 r.
ramach pozyskanych środków było realizatorem
projektu pod nazwą Cztery Pory Roku w Zabytkowej
Chacie. Projekt ten dotyczył czterech przedsięwzięć
związanych z fotografią, poezją i muzyką,
realizowanych przez cztery grupy wiekowe,
mieszkańców Kielczy (Wiosna, Lato, Jesień, Zima).
Wiosna to grupa dzieci i młodzieży w wieku 10 -18 lat.
Lato to młodzież w wieku 19 -30 lat. Jesień to grupa
seniorów 60+, a zima to mieszkańcy w wieku 30-60
lat. Każda z grup przygotowywała o Kielczy materiał

fotograficzny w
określonej porze roku
oraz opracowywała
fragmenty poezji, które
zaprezentowane
zostały uczestnikom
spotkań. 7 listopada
odbył się ostatni już w
tym roku koncert pod
nazwą „Jesień”.
Niesamowitych
w r a ż e ń
słuchaczom
dostarczył
k w a r t e t
smyczkowy
"VERBUM"
pod dyrekcją
Jacka Siemka
oraz soliści
A l i n a
Urbańczyk
Mróz (sopran) i Bartosz Araszkiewicz (bas).
Po zakończonym koncercie mieszkańcy
oraz przybyli goście przy aromatycznej
kawie i cieście mogli wsłuchać się w
recytowaną poezją oraz podziwiać piękno
swojej miejscowości w „Jesiennych

Najlepsi uczniowie Opolszczyzny
W sali koncertowej
Państwowej Szkoły
Muzycznej w Opolu
miało miejsce
niezwykle ważne
wydarzenie –
wręczenie najlepszym
u c z n i o m
z
w o j e w ó d z t w a
dyplomów Stypendysty
Prezesa Rady
Ministrów i Stypendysty
Ministra Edukacji
N a r o d o w e j . To
szczególny dzień dla
tych młodych ludzi ,
k t ó r z y s w o j ą
pracowitością i
w y s o k i m i
osiągnięciami zasłużyli
sobie na tak wyjątkowe wyróżnienie. Z przyjemnością
pragniemy poinformować, że wśród stypendystów
z n a l a z ł s i ę u c z e ń I V k l a s y Te c h n i k u m
Informatycznego w Zespole Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem, Jakub Konieczny.
Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych,
jeszcze większych osiągnięć.

11 Listopada w Zespole
Szkół Specjalnych w Zawadzkiem
„11 Listopada roku 1918-tego następuje koniec
zaboru obcego”.
9 listopada 2010 roku – już po raz trzeci – w
Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem zorganizowano
Wieczorek Piosenki Patriotycznej, poświęcony
obchodom Dnia Niepodległości „dla upamiętnienia
rocznicy odzyskania przez Naród Polski
niepodległego bytu państwowego”. Uczestnicy
Grantów Edukacyjnych Powiatu Strzeleckiego 2010
– zajęcia pozalekcyjne pt. „Śpiewajmy razem” bardzo
zaangażowali się w przygotowanie tego wieczorku.
Okolicznościową dekorację wykonali uczniowie, pod
kierunkiem p. Artura. Po uroczystym wprowadzeniu
pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu
państwowego, uczniowie recytowali wiersze
przypominające niezłomną walkę Polaków o
niepodległość i rolę marszałka Józefa Piłsudskiego w
odrodzeniu Polski. Recytację wierszy urozmaicały
pieśni patriotyczne w wykonaniu zespołu muzyczno –
wokalnego „Tęcza”. Wielkimi brawami nagrodzono
inscenizację „Serce w plecaku”, w której wystąpili
Justyna i Marcin. Dziewczyna z płaczem żegna
udającego się na wojnę chłopca, którego woła
Ojczyzna. Bardzo ekspresyjna i wzruszająca była
wspólna recytacja „Katechizmu młodego Polaka” i
śpiewanie piosenki „Kocham Cię, Polsko”,
utrwalające znajomość symboli narodowych (godło,
flaga i hymn). Na zakończenie części artystycznej
zatańczono poloneza do muzyki z filmu „Pan
Tadeusz”. Nie mogło zabraknąć ciepłej herbatki z
cytryną oraz smakowitych ciast przygotowanych
przez niezawodne mamy.
Wieczorek Piosenki Patriotycznej był prawdziwą
lekcją patriotyzmu dla uczniów i na stałe wpisał się już
w kalendarz uroczystości szkolnych Zespołu Szkół
Specjalnych w Zawadzkiem.
Monika Nowak

Kup kartkę
Zapraszamy do zakupu kart świątecznych,
których projekty wykonane zostały przez naszych
mieszkańców. Kartę wraz z kopertą w cenie 1 zł
można zakupić w siedzibie Urzędu Miejskiego,
pokój 304. Zapraszamy.
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Z świątecznym akcentem
Domalowywanka

Źródło: www.domowyprzedszkolak.pl

Świąteczne życzenia
W dzisiejszych czasach porozumiewamy się na wiele sposobów, najczęściej przez elektroniczne formy
przekazu. Na szczęście jednak nadal jest żywy zwyczaj wysyłania tradycyjnych kart świątecznych. Święta
Bożego Narodzenia wymagają szczególnej oprawy, a zapewnić to mogą kartki świąteczne, jeden z ważniejszych
atrybutów tego szczególnego czasu. Kartki świąteczne mają nie tylko cieszyć, ale także zmuszać do refleksji i
zadumy nad otaczającym światem. Przesłanie kartki podkreśla bliskość emocjonalną, świadczy o ogromnej więzi
z bliskimi. Jest symbolem, że ktoś o nas myśli w ten szczególny czas. To dar słowa pisanego, w którym zawarte są
życzenia zdrowia, pomyślności oraz dowód szacunku. Coraz większa komercjalizacja świąt nie może sprawić,
żebyśmy zapomnieli, czym one są naprawdę. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku, kiedy swoim
bliskim składa się wyjątkowe życzenia. Wybierz najpiękniejsze świąteczne życzenia:
„Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, Jak ten jeden wigilijny wieczór. Aby Twoja twarz i twarze
Twoich najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech, A gwiazda Betlejemska prowadziła Cię ku szczytom.”
Niech przy żywicznym zapachu strojonej choinki, upłyną piękne chwile polskiej Wigilii: we wspólnie śpiewaną
kolędą, z upragnionym gościem przy stole i w rodzinnym, pełnym radości gronie.
Aby wszyscy z Was znaleźli swoje miejsce przy stole wigilijnym, by spełniły się Wasze najskrytsze marzenia,
aby każdy kolejny dzień był jeszcze lepszy, bądźmy dla siebie bardziej serdeczni, patrzmy na to co dobre a nie na
to co nasz dzieli. Wszystkiego najlepszego na święta i Nowy Rok.
Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w
smutku dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju życzy…
Zaczarowany magią Świąt stanę samotnie pod rozgwieżdżonym niebem i patrząc na spadające płatki śniegu
pomyślę o ludziach, których noszę w sercu życząc im spokojnych Świąt wszędzie tam, gdziekolwiek są …
Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech, a gwiazda Betlejemska
prowadziła Was ku szczytom.

„Aniołek nad Betlejem”
Aniołek maleńki jak wróbelek
przyfrunął do szopy do Betlejem.
Zapalił na niebie wielką gwiazdę,
Aż noc się zrobiła jak dzień jasna.
Zaśpiewam głosikiem jak dzwoneczek,
że w szopie na sianie leży dziecię.
Kto widział te cuda nad cudami,
Że Bóg maleńki będzie z nami.
Przybiegli pasterze i zwierzęta,
królowie przynieśli juz prezenty
i ciebie zaprasza do Betlejem
aniołek maleńki jak wróbelek.

Z okazji Bożego Narodzenia, składam Wam serdeczne życzenia. Niech Wam święta miłe będą, z dźwiękiem
śpiewu i kolędą. Z wigilią tuż po zmroku, i w radosnym Nowym Roku.
Z dźwiękiem dzwonów melodyjnych, wraz z opłatkiem wigilijnym, w dzień Bożego Narodzenia, ślę serdeczne
te życzenia - zdrowia, szczęścia, powodzenia w Nowym Roku marzeń spełnienia.

Zazwyczaj wszyscy życzą tego, co najlepsze, najwspanialsze i najpiękniejsze.
Życzymy Państwu, aby każdy problem czy przeszkoda była tylko kolejnym
etapem w drodze do celu, niech każdy zdobyty szczyt w Waszym życiu będzie
tym jedynym i niepowtarzalnym. Bądźcie sobą i nie bójcie się mówić kocham.
Życzymy Wam, aby 2011 rok był jeszcze bardziej ciekawszy i bogatszy w
doświadczenia niż poprzedni, ale przede wszystkim spokojny i pogodny.
Redakcja Krajobrazów Zawadzkiego
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Lepszy start
Zawodowo „LEPSZY START” W Gminie Zawadzkie.
26 listopada odbyło się spotkanie integracyjne
Impreza zintegrowała osoby zaangażowane w jego
podsumowujące realizację projektu
realizację pozwalając uzyskać pozytywne rezultaty
„LEPSZY START” w Gminie Zawadzkie. Głównym
celem spotkania było podsumowanie
zrealizowanego
A tak najmłodsi
dziękowaliprojektodawców.
swoim Paniom W trakcie imprezy uczestnicy
otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie
w 2010 roku projektu pn.: Program Aktywizacji
kwalifikacji zawodowych. W projekcie udział wzięło 10
Społeczno-Zawodowej Osób Nieaktywnych
osób.W ramach kontraktu socjalnego
zastosowano instrumenty aktywnej integracji
m.in. trening umiejętności psychospołecznych,
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kursy
zawodowe/szkolenia:
• opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
• obsługa kasy fiskalnej,
• księgowość komputerowa,
• palacz centralnego ogrzewania,
• obsługa wózków jezdniowych z napędem
silnikowym,
• podstawy komputera.
Udział w projekcie pozwolił na uzyskanie w/w
kwalifikacji zawodowych, rozwinięcie
umiejętności samodzielnego poruszania się na
rynku pracy, pobudzenia motywacji i wiary we
własne siły.

Ratują życie…
Oddając krew spełniasz najpiękniejszy
czyn - ratujesz zagrożone życie. Miejsko
Gminny Klub Honorowych Dawców krwi im.
dr. Karola Marcinkowskiego w Zawadzkiem
jest organizatorem cyklicznych akcji poboru
krwi wśród naszych mieszkańców. W 2010
roku takich akcji przeprowadzono sześć i
pozyskano ponad 121 500 ml krwi.
Jednorazowy pobór krwi to około 450 ml, tak
więc krew oddało 270 dawców krwi. W 2011
roku akcje poboru krwi przeprowadzone
zostaną w dniach: 4 lutego, 1 kwietnia,
3 czerwca, 5 sierpnia, 7 października,
2 grudnia. Chętnych zapraszamy w tych
dniach do Ośrodka Pomocy Społecznej.
W przyszłym roku w miesiącu wrześniu
zawadczański Klub obchodzić będzie
40 lecie istnienia.
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Urząd w czasie świąt
W związku z okresem świątecznym i końcem roku
ulęgają zmianie godziny pracy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem:
24 grudnia 2010 r. nieczynny
30 grudnia 2010 r. od godziny 7.00 do 15.00 (kasa
czynna do godziny 12.00)
31 grudnia 2010 r. od godziny 7.00 do 14.00 (kasa
nieczynna).

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie
z powodu śmierci
śp. Zygfryda Maniurka
składają
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem
„Żyjesz i żyć będziesz dopóki żyjesz w nas”
Szczere i serdeczne podziękowania
dla wszystkich, którzy uczestniczyli
we mszy św. i ceremonii pogrzebowej
Kochanego Męża, Ojca i Dziadka
śp. Zygfryda Maniurka,
a w szczególności bliskim,
przyjaciołom, rodzinie, znajomym,
sąsiadom i delegacjom
dziękuje żona oraz córki z wnukami
„Ludzie odchodzą, ale pozostawiają po sobie
ślad w naszych sercach…”

Przedświąteczna rekordowa akcja.
Wzięło w niej udział 136 osób

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal
oraz za liczny udział
w uroczystości pogrzebowej
Kochanej Córki, Matki i Babci
śp. Urszuli Taibert
składa matka i córka z rodziną

Szkolne wieści z Kielczy
Barwy jesieni
Pod takim tytułem odbył się konkurs
fotograficzny, w którym wzięło udział 15
uczniów klas podstawowych i
gimnazjalnych. Łącznie do konkursu
zgłoszonych zostało ponad 140 zdjęć. I tak:
I miejsce zajęła Agata Muc i Anna Blimer,
II miejsce Manuela Bok,
III miejsce Aleksandra Pryszcz,
a wyróżnienie otrzymała Daria Kokoszka,
Małgorzata Kulik i Karolina Wanat.

Andrzejki 2010
W tym roku troszeczkę wcześniej, bo już 24
listopada odbyła się zabawa andrzejkowa. Nim
jednak dzieci i młodzież zaczęli się bujać w takt
muzyki, mogli skorzystać z tradycyjnych
andrzejkowych wróżb i wizyty w salonie piękności.
Wszystkim zajęli się licencjonowane wróżki i wróżowi
z klasy III gimnazjum, a także wizażystki z tej klasy.
Wszyscy świetnie się bawili.

Święto Odzyskania Niepodległości
Z okazji 92 rocznicy Odzyskania
Niepodległości uczniowie pod
kierownictwem Roberta Szecla pokazali
całej szkole przedstawienie patriotyczne.
Były wiadomości o tym, jak Polacy w XIX
wieku próbowali odzyskać niepodległość
walcząc z zaborcami w powstaniach, jak w
końcu tę niepodległość w wyniku I wojny
światowej odzyskali. Całość przeplatana
była wierszami i pieśniami o tematyce
patriotycznej.

Zwykli (nie)zwykli 2011
Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Zawadzkie.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Siedlisko” jest organizacją
służącą pomocą niepełnosprawnej intelektualnie
młodzieży. Podstawowym celem naszej działalności
jest rehabilitacja społeczna i zawodowa
podopiecznych Siedliska. Prowadzimy szereg
projektów włączających naszych podopiecznych w
otwarte społeczeństwo. Zapewniamy wypoczynek
letni i zimowy.
Stowarzyszenie w roku 2009 realizowało projekt „Bez
barier”, w którym swój wyjątkowy udział mieli Seniorzy
z terenu Miasta i Gminy Zawadzkie. W trakcie projektu
uczestnicy wspólnie się uczyli, bawili i poznawali
najbliższą okolicę. Po rocznej współpracy została
przyjaźń i serdeczne stosunki bardzo pielęgnowane
przez obie grupy. Nasi podopieczni zapraszają
Seniorów na okolicznościowe spotkania z okazji Dnia
Dziadka i Babci, zaś Seniorzy pamiętają o nas w Dniu
Dziecka, w Andrzejki oraz w tym wyjątkowym
świątecznym okresie.
Realizowany projekt „Bez barier” stał się dla nas
inspiracją w określaniu kierunku aktywizacji
zawodowej upośledzonych absolwentów szkół
specjalnych. Chcemy powołać Kompleks SIEDLISKO
jako miejsce pracy, ale także miejsce opieki
pielęgnacyjnych dla osób starszych.
Aby znaleźć środki finansowe potrzebne na
stworzenie Kompleksu SIEDLISKO Stowarzyszenie
po raz drugi wydaje kalendarz „Zwykli (nie)zwykli”.
Kalendarz prezentuje marzenia niepełnosprawnych
osób, które są takie same jak nasze. Jedyna różnica
polega na tym, że oni bez pomocy i wsparcia nie są w
stanie osiągnąć niczego. Bohaterami tegorocznej
edycji obok uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w

Zawadzkiem są znani, sławni i popularni
niepełnosprawni Polacy. Na kartach kalendarza
znaleźli się m.in. Janina Ochojska działaczka
humanitarna Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, Piotr
Pawłowski społecznik Prezes Stowarzyszenia
Integracja, Marek Plura niepełnosprawny Poseł na
wózku oraz wielu innych. Ewenementem tego wydania
jest włączenie w każde zdjęcie piktogramu
przedstawiającego potrzeby naszych podopiecznych.
Piktogramy zaprojektowała zaprzyjaźniona z naszą
organizacją artystka Katarzyna Rataj.
Zachęcamy Państwa do zakupu kalendarza
„Zwykli (nie)zwykli 2011” zwracając Waszą uwagę na
cel, któremu służy. Środki pozyskane w ten sposób
przeznaczymy na rozwój infrastruktury opiekuńczej dla
osób przewlekle chorych, która posłuży mieszkańcom
Powiatu Strzeleckiego oferując wysoki poziom
świadczonych usług. Korzystając z okazji prosimy o
jednoprocentowy odpis podatku za rok 2010 na naszą
organizację, tym samym obiecując, że wykorzystamy
je celem poprawiania jakości życia mieszkańców
naszego regionu. Kalendarz „Zwykli (nie)zwykli 2011”
można kupić za pośrednictwem:
- naszej strony internetowej www.siedlisko.org.pl
- telefonicznie pod numerem: 508 320 561, 506 495
439
- na terenie Zawadzkiego w Księgarni Janiny Zientek,
w Sklepie Spożywczym Iwony Andreasik przy ul. Kani
1b, we wszystkich Sklepach PSS „Społem” na terenie
Zawadzkiego. Cena kalendarza: 40 zł.
Korzystając z okazji życzymy wszystkim zdrowych,
pogodnych, ciepłych i pełnych miłości Świąt Bożego
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2011.
Stowarzyszenie „Siedlisko”

Kolędowali u naszych partnerów
W pierwszy weekend grudnia zespół muzyczny z
ZSG Kielcza uświetnił swoim występem Spotkanie
Opłatkowe z Mikołajem 2010 w Dubnicy na Słowacji.
Imprezę Mikołajkową, którą swoją obecnością
zaszczycił konsul RP Grzegorz Nowacki oraz władze
samorządowe Dubnicy i media polonijne,
zorganizował Klub Polski Środkowe Poważe.
Tydzień później zespół kolędniczy z ZSG Żędowice
występował u naszych czeskich partnerów w
Otrokovicach, podczas międzynarodowego koncertu
kolęd pn. „Kolędy trzech narodów”. W jednym i
drugim mieście
młodzież
oczarowała
w i d z ó w
przepięknymi
programami
artystycznymi
z polskimi
kolędami.
W y s t ę p y
spotkały się z
c i e p ł y m
przyjęciem i
w i e l k i m
aplauzem.

Gest przyjaźni
Nie jesteśmy w stanie doliczyć się, ile to już razy
nasi przyjaciele z niemieckiego miasta Wahrenbrück
odwiedzali naszą gminę przywożąc podarunki. Katrin
Philipp, przewodnicząca niemieckiego
stowarzyszenia po raz kolejny przyjechała z darami
dla wychowanków Domu Pomocy Społecznej (Caritas)
w Zawadzkiem, podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem, Ogniska Środowiskowego
przy parafii św. Rodziny oraz uczniów Zespołu Szkolno
Gimnazjalnego w Żędowicach. Oprócz darów
rzeczowych podarowano wiele słodkości. Bardzo
dziękujemy władzom miasta Wahrenbrück oraz
wszystkim mieszkańcom naszego partnerskiego
miasteczka za okazane serce i tak liczne dary.
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APTEKI DYŻURUJĄ

Świąteczna krzyżówka

Kącik kucharski
świąteczne pierniki

grudzień/apteka

31

„Bez barier”
W Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem uczy się niepełnosprawna
intelektualnie młodzież. Spora grupa uczniów nie
utrzymuje kontaktów ze swoimi najbliższymi. To z
kolei rodzi poczucie opuszczenia, frustrację i
negatywnie wpływa na formę psychofizyczną. W
efekcie tego są oni samotni i pozbawieni przyjaciół.
Aby złagodzić skutki powyższego problemu
stowarzyszenie siedlisko realizowało na przestrzeni
roku 2009 projekt „Bez barier” w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Głównym przedsięwzięciem była szeroko
rozumiana integracja oraz rozwój umiejętności i
wiedzy beneficjentów w ramach wielu różnorodnych
zadań. Zorganizowaliśmy cykl spotkań
emerytowanych mieszkańców gminy Zawadzkie
oraz naszych podopiecznych. Tym samym
stworzyliśmy warunki do wspólnej nauki, pracy
opartej na przyjaznych relacjach. Projekt został
zakończony w grudniu 2009 roku pozostawiając
przyjaźnie. Emerytowani beneficjenci projektu „Bez
barier” regularnie odwiedzają naszych
wychowanków, pamiętają o urodzinach, świętach
albo tak jak ostatnio spotykają się z potrzeby serca.
podczas spotkań toczą się zwyczajne rozmowy,
oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
Nasze babcie i dziadkowie przyjeżdżają z mnóstwem
przysmaków i domowych specjałów. Przywożą
naszym podopiecznym nie tylko słodkie dobroci ale
wiele ciepła, miłości. Powyższe relacje przynoszą
nieocenione rezultaty; wpływają pozytywnie na
nastrój, poczucie przynależności i bezpieczeństwa.
Cieszymy się, ze wdrożony przez nas projekt
ewaluuje i pozytywnie wpływa na osoby zagrożone
wykluczeniem. Jedno z takich spotkań odbyło się 24
listopada. W spotkaniu andrzejkowym uczestniczyli
słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz młodzież.
Przez kilka godzin trwała wspólna zabawa,
J. Pietrzela/D.Prychidna

1. Wiszą na choince
2. Przychodzi do nas 6.12
3. Leży w nim Pan Jezus
4. Znajdziesz je pod choinką
5. Ciągną sanie Mikołaja
6. Ryba jedzona na Wigilię
7. Z 31.12 na 1.01
8. Wielki z prezentami
9. Biała na twarzy Mikołaja
10. Przed świętami robimy ...
11. Dzielisz się nim przy Wigilijnym stole
12. Powtórne oczekiwanie na przyjście Pana
Jezusa
13. Zielone drzewko (inaczej świerk)
14. Powóz św. Mikołaja
Rozwiązanie krzyżówki należy dostarczyć do
Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego, Urząd Miejski w
Zawadzkiem, pokój 304 w terminie do 28 grudnia br.

Finał konkursu wytnij i zachowaj
Dobiegła końca nasza zabawa
pod hasłem „Wytnij i zachowaj”,
zorganizowana przez redakcję
naszego miesięcznika.
Przypominamy, że każdy numer
gazety Krajobrazy Zawadzkiego
wydany w 2010 roku zawierał kupon
konkursowy. Zebranie wszystkich 9 kuponów i
dostarczenie ich do biura 304, bądź przesłanie ich
listownie na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem
Konkurs „Wytnij i zachowaj”, daje szansą na
wylosowanie głównej nagrody. Na kupony czekamy
do dnia 25 stycznia br. Serdecznie zapraszamy do
udziału w zabawie wszystkich wiernych czytelników i
zapraszamy do kolekcjonowania kuponów w 2011
roku

Informacja
Informujemy czytelników, że kolejne wydanie gazety
ukaże się na początku lutego 2011

Piłkarzyki Cup 2010
W ostatnią sobotę listopada odbył się II Turniej Piłki Stołowej
„Piłkarzyki Zawadzkie Cup 2010”. Tegorocznym rozgrywkom
towarzyszyły emocje nie mniejsze niż podczas rozgrywek
meczów mundialowych. Była ustalona taktyka, nerwy, gorycz
porażki i radość zwycięzców. Wystartowało siedem
dwuosobowych drużyn, a pojedynek pomiędzy drużynami był
wyjątkowo zacięty i trwał do ostatniej piłki. Bezkonkurencyjna
okazała się drużyna DART KIELCZA w składzie Kamil Góźdź i
Sebastian Frank. Drugie miejsce zajęła drużyna RESZTA
ŚWIATA w składzie Łukasz Guzy i Piotr Guzy, natomiast na
trzecim miejscu uplasowała się drużyna MAKUSEK, którą
reprezentował Tadeusz i Krzysztof Makusek
To już drugi taki turniej, a miłośników zapraszamy już na kolejny,
który zorganizowany zostanie w czasie ferii zimowych 2011.

Ciasteczka:
350g miodu, 250g masła,4 łyżki przyprawy do
piernika + 1 łyżka cynamonu, 200ml kwaśnej gęstej
śmietany, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 białka +
8 żółtek, 1 szklanka cukru, 1kg mąki pszennej,
5 łyżek kakao.
Do ozdoby:
polewa czekoladowa, płatki migdałowe, rodzynki,
orzechy, kokos itp.
Dzień przed pieczeniem:
Miód podgrzać z przyprawami (nie gotować), dodać
masło, mieszać aż się rozpuści. Odstawi do
wystudzenia. Śmietanę wymieszać z proszkiem do
pieczenia (spulchnieje i powiększy swoją objętość).
Mąkę i kakao przesiać. Białka ubić na sztywną pianę,
dodać cukier i miksując dodawać po jednym żółtku.
Ubite jaja wlać do mąki, delikatnie wymieszać.
Następnie wlać miód i mieszając wlewać śmietanę.
Wszystko dokładnie połączyć (ciasto powinno być
kleiste i dość luźne). Przykryć i odstawić na noc do
lodówki (na ok.16h).
Przed pieczeniem
Ciasto wyjąć z lodówki na ok. 1h przed planowanym
pieczeniem. Ciasto partiami wałkować na grubość 5
mm (w razie potrzeby podsypać mąką). Wykrawać
ciasteczka za pomocą foremek. Układać na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia. Piec ok. 8-12 min.
w temp. 180st. C. Kiedy wystygną zamknąć w
puszce.Te pierniczki powinno robić się z
wyprzedzeniem. Przed świętami wyjąć pierniczki z
puszki, polać polewą i udekorować migdałami,
rodzynkami, orzechami oraz kokosem.

pierniczki, które zawsze wychodzą
Ciasto:
300g mąki, szczypta soli, 1 łyżeczka proszku do
pieczenia, 1 łyżeczka mielonego cynamonu, 1/4
łyżeczki mielonych goździków, 1-2 łyżeczki świeżo
mielonego czarnego pieprzu, 100g miękkiego
masła, 100g cukru pudru, 2 duże jajka, 4 łyżki
miodu,
Lukier: 2 białka, 35 dag cukru pudru, sok z 1 cytryny

Margarynę utrzeć z cukrem i jajami. Dodać resztę
składników i dalej ucierać mikserem. Przełożyć do
miski i wyrobić ręcznie do połączenia wszystkich
składników. Następnie ciasto schłodzić w lodówce 1
godzinę. Z gotowego ciasta wykrawać ciasteczka i
gdzie
góra,
gdzie
dół 170 stopni przez 30
układać na
blaszce.
Piec
w temp.
minut.
Aby zrobić lukier trzeba białka lekko ubić a następnie
ucierać z cukrem pudrem. Dodać sok z jednej cytryny.
Lukier ma być gesty.
Pierniczki zaraz po upieczeniu są jeszcze mięciutkie,
lecz potem robią się jak kamienie. Ale bez obawy.
Należy je przechowywać w słoju, a do świąt staną się
mięciutkie.

Świąteczne zagadki
W święta uroczyste, grudniowe.
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe.
Wisi kolorowa, okrągła i szklana,
od choinkowych lampek rozgrzana.
Gałązki zielone igiełkami usiane
ma to drzewko świąteczne,
przez dzieci kochane.
W centralnym miejscu stołu leży,
Między siankiem i stosem talerzy.
Wśród karpia, stroika i mazurka,
nim się dzielą tata, mama oraz córka.
Długi sznurem choinkę oplatają
i ją pięknie oświetlają.
Na samym wierzchołku ma ją choineczka.
To błyszcząca ...
Co roku wyrusza w długą drogę.
Czerwoną ma czapę i długą białą brodę.
Wyraz twarzy uśmiechnięty.
Czy już wiecie, kto to taki to...
Co roku w grudniową noc,
wszystko ma czarodziejską moc.
Wtedy też Mikołaj Święty,
rozdaje dzieciom ...
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Sport w Krajobrazach
Piłka nożna
Lepszy przeciwnik - lepsze wyniki
Po kiepskim meczu i porażką 1:3 z drużyną
znajdującą się w strefie spadkowej podopieczni
Sławomira Kozłowskiego wzięli się w garść i w
ostatnich 2 meczach zdobyli komplet punktów.
Pokonali u siebie Budowlanych Pokój 3:0 oraz
wygrali z liderem Unia Murów na jej boisku 4:2.
Bardzo cieszą punkty, jednak postawa drużyny
szczególnie w formacjach obronnych daje wiele do
życzenia. Szkoda straconych punktów w meczach z
drużynami niżej notowanymi, tabela wówczas
wyglądałaby dużo bardziej przyzwoicie. Po
zakończonej I rundzie drużyna okres roztrenowania
przeprowadza w rozgrywkach halowych ligi 5-tek.
Rozpoczęcie przygotowań do II rundy planuje się
15.01.2011 treningami w hali oraz w przypadku
sprzyjającej pogody na boisku Orlika oraz boisku
treningowym na stadionie. Planuje się
zorganizowanie kilkudniowego zgrupowania. Czyni
się starania celem wzmocnienia linii obrony. Może w
trakcie turnieju halowego uda się wyłowić
odpowiednich zawodników. Końcowa tabela I rundy
przedstawia się następująco:
1 Widawa Lubska
2. Unia Murów

15
15

33
30

32:22
37:16

3. LZS Brynica
4. Stal Zawadzkie
5. LZS Uszyce
6. Żubry Smarchowice
7. LZS Rudniki
8. LZS Ligota Oleska
9 Budowlani Pokój
10. Start II Namysłów
11. GKS Starościn
12. LZS Chocianowice
13. MKS Wołczyn
14. Hetman Byczyna
16. Piast Gorzów Śl.
15. LZS Bogacice

29
27
23
23
23
23
22
21
21
17
17
15
15
0

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

37:26
43:20
41:30
27:17
36:27
33:31
21:19
30:28
21:31
24:24
32:37
17:20
32:40
7:82

W ostatnim meczu I rundy I ligi w Zawadzkiem
odbyły się derby „Opolszczyzny”. ASPR gościł u
siebie lokalnego rywala Gwardię Opole.
Teoretycznie faworytem była Gwardia zajmująca 2
miejsce po 10 rozegranych kolejkach. Tak też się
zapowiadało. Gwardia objęła prowadzenie 3:0
jednak po przerwie to ASPR prowadził 15:14. W II
połowie znakomicie bronił Łukasz Romatowski i
drużyna w 49 minucie prowadziła 23:18. Trenerzy
Gwardii polecili pilnowanie Artura Pietruchy i
wtenczas w szeregi gospodarzy wkradła się niemoc
strzelecka. W 54 minucie było jeszcze 25:21 dla
naszej drużyny Do końca meczu podopieczni
Adama Wodarskiego nie zdołali pokonać dobrze
broniącego Sławomira Donosewicza a, Gwardia
zdobywając kolejno 4 bramki doprowadziła do
remisu. Mecz powinien zakończyć się zwycięstwem,
jednak należy się cieszyć ze zdobytego 1 punktu.
Był to jedyny punkt zdobyty w ostatnich 3 meczach
I rundy. Najpierw przegrali z NMC Powenem Zabrze,
po dobrej II połowie, różnicą tylko 2 bramek (30:32).
Z wyjazdowego meczu z Radomia przyjechali bez
punktów przegrywając 1 bramką (27:28).
Podsumowując I rundę ma się mieszane uczucia.
Drużyna grała bardzo nierówno, duży wpływ miały tu
poważne zmiany kadrowe. Na dodatek po 2
kolejkach nastąpiła zmiana na stanowisku trenera.
Teraz przed rewanżami, które planowane są na
22.01.2011 r. jest okazja do skonsolidowania
drużyny. W składzie nie ma nadmiaru zawodników,

Zakończyli rozgrywki w II lidze juniorów
podopieczni Andrzeja Miguły. W ostatnich 2 meczach
swoje konto wzbogacili jedynie o 1 punkt remisując z
LZS Rudniki 4:4. W ostatnim meczu I kolejki ulegli u
siebie LZS Szczedrzyk 1:2 i w końcowej tabeli po 1
rundzie zajmują 5 miejsce. Aktualny stan kadry ma za
zadanie utrzymanie się w środkowej części tabeli
gwarantującej utrzymanie się w tej klasie. Dla
zobrazowania zamieszczamy niżej tabelę po 1
rundzie.

33
32
29
21
20
19
18
17
16
14
13
10
9
6

34:11
50:10
35:13
30:25
27:36
41:29
36:29
32:26
20:19
24:31
24:46
20:41
25:48
13:47

Tradycyjnie w okresie zimowym KS Stal jest
organizatorem rozgrywek halowych ligi 5-tek. W tym
roku do rywalizacji zgłosiło się 15 drużyn. Oprócz
gospodarzy, którzy do rozgrywek zgłosili 4 drużyny o
punkty walczą drużyny LZS Piotrówka, Unii
Kolonowskie, Nitronu Krupski Młyn, Startu
Dobrodzień, Mrówki Opole, Naprzodu Jemielnica czy
Armaszu Grodzisko. Rozgrywki aktualnie są w
stadium początkowym. Organizatorzy zapraszają
wszystkich sympatyków we wtorki, czwartki o
godz.20.00 (2 mecze) oraz w soboty o godz. 17.00 (3
mecze).

Skat

którzy byliby zagrożeniem dla przeciwników
z drugiej linii. Trzeba maksymalnie wykorzystać te
atuty, którymi dysponuje drużyna. W ostatnim
okresie brak wykorzystania szybkiego ataku co w
przeszłości skutkowało dużą ilością bramek.
W inauguracyjnym spotkaniu II rundy ASPR będzie
podejmował CHKS Łódź z którym wygrał na
wyjeździe 37:34.
1. NMC Powen Zabrze
2. Gwardia Opole
3. Wolsztyniak Wolsztyn
4. ASPR Zawadzkie
5. Olimpia Piekary
6. AZS Radom
7. KSSPR Końskie
8. BKS Bochnia
9. ChKS Łódź
10. Grunwald Ruda Śl.
11.MTS Chrzanów
12. Czuwaj Przemyśl

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

Liga 5-tek

II liga juniorów

Piłka ręczna
Dobry i remis

1. Młodzik Wołczyn
2. Małapanew Ozimek
3. LZS Radawie
4. LZS Szczedrzyk
5. Stal Zawadzkie
6. Sokół Bierdzany
7. LZS Rudniki
8. LZS Proślice
9 Motor Praszka
10. Hetman Byczyna
11. Victoria Chróścice
12. KS Krasiejów
13. LZS Kup
14. LZS Ligota Oleska

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

22
18
14
13
12
12
10
10
8
7
4
2

366:241
297:252
363:329
353:334
325:320
330:354
340:334
310:325
313:344
314:356
291:342
181:352

Wygrał Centralną Barbórkę
W Rudzie Śląskiej odbyła się ostatnia eliminacja
do Indywidualnych Mistrzostw Polski. Była nią
Centralna Barbórka w której wzięło udział 460
zawodników. Najlepszy okazał się zawodnik naszego
MOKSiR-u Zawadzkie Antoni Świtała, który
zwyciężył z wynikiem 3278 pkt. Aktualnie do
mistrzostw Polski zakwalifikował się inny zawodnik
MOKSiR-u Jan Mikołajczyk, który zmieścił się w
limicie 90 awansujących zawodników. A. Świtała taką
szansę ma z limitu Opolskiego Związku Skata, jednak
do zakończenia turniejów pozostały jeszcze 2
turnieje. Aktualnie zajmuje 4 premiowane miejsce
lecz musi je przynajmniej obronić a najlepiej
poprawić. Szansę na awans ma ponadto jeszcze
Józef Ludwig, który również znajduje się w czołówce
klasyfikacji GP OZSkat. A.Świtała bardzo dobrze
spisuje się w rozgrywanych mistrzostwach sekcji
MOKSiR Zawadzkie. Po rozegranych 13 turniejach
jest zdecydowanie na prowadzeniu. Aktualnie
czołówka przedstawia się następująco:

W dniach 15/16.01.2011 odbędzie się kolejny
turniej o Puchar Marszałka Województwa
Opolskiego. Mecze eliminacyjne zostaną rozegrane
w halach sportowych Strzelec Opolskich oraz
Zawadzkiem, natomiast finały w dniu 16.01.2011 w
Zawadzkiem. W turnieju wystartują drużyny
ubiegłorocznego zwycięzcy Vive Kielce, drużyna
byłego trenera naszej drużyny Gienadija Kamielina
Nielba Wągrowiec, Gwardia Opole oraz drużyny z
Czech, Niemiec oraz Austrii. (szczegóły na afiszach)
Aktualnie sklasyfikowanych jest 39 zawodników.

Tenis stołowy
Walczą o ósemkę
Planem minimum podopiecznych trenerki Marty
Lityńskiej jest zajęcie przez drużynę miejsca w
pierwszej ósemce, która gwarantuje grę w II rundzie
w grupie finałowej. Młoda drużyna w meczach z
silniejszymi drużynami powinna podnieść swoje
umiejętności, które winne procentować w
następnych sezonach. W ostatnich 2 meczach
pokonały na wyjeździe ULKTS Pszczyna 7:3 oraz
uległy liderowi AZS PWSZ Nysa 1:9. Po 10 kolejkach
tabela przedstawia się następująco:
1. AZS PWSZ Nysa
2. RKS Cukrownik Chybie
3. LZS Victoria Chróścice
4. AZS Politechnika Gliwice
5. Silesia Miechowice
6 KTS MOKSiR Zawadzkie
7. MKS Cieszko Cieszyn
8. KTS Lędziny
9. ULKTS Pszczyna
10. MKS Siemianowice
11. MKS Skarbek Tarnowskie Góry
12. Halembianka Ruda Śl.
13. LKS 45 Bujaków Mikołów
14. UKS Dalachów

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

19
19
18
15
14
12
12
11
9
7
7
6
4
3

86:14
82:18
76:24
62:38
58:42
53:47
51:49
52:48
42:58
43:57
38:62
37:63
29:71
33:67

15. JKTS II Jastrzębie Zdrój
10
16. LKS Lesznianka Leszna G. 10

3
1

30:70
28:72

Niemiłą niespodziankę sprawili natomiast w III
lidze mężczyźni. Doznali w ostatniej kolejce porażki
z drużyną LZS Polonia Smardy, która do tego meczu
nie splamiła swego konta zdobyczą punktową. KTS
MOKSiR przegrał 5:8 i ostatecznie po I rundzie
zajmuje 5 miejsce, a powinna być na 3. Tabela po I
rundzie przedstawia się następująco:
1. KTS Kłodnica K.K.
2. KS Orzeł Branice
3. UKS Dalachów
4. UGKS Odra Brzeg
5. KTS MOKSiR Zawadzkie
6. LZS Młyn Pol Zakrzów
7. KS Lellek Sławice
8. LZS Kujakowice
9. LZS Polonia Smardy
10. LUKS MGOKSiR Korfantów

9
8
9
9
9
9
9
9
9
9

18
11
12
11
10
7
7
6
4
2

72:25
58:37
62:53
58:44
59:52
51:56
49:65
46:58
39:62
25:70

Drużyna rozegrała spotkanie w ramach Pucharu
Polski na szczeblu wojewódzkim pokonując zespół
STS Gmina Strzelce Opolskie 4:0. W następnej
rundzie rozegra spotkanie wyjazdowe z KS Lellek
Opole.

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Piłka nożna Hala MOKSiR Zawadzkie
Każdy wtorek i czwartek godz. 20.00 rozgrywki Ligi 5tek (2 mecze)
w soboty godz. 17.00 rozgrywki Ligi 5-tek (3 mecze)
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
07.01.2011 r. godz. 18.00 II liga kobiet KTS MOKSiR
Zawadzkie LZS Victoria Chróścice
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3

Każdy czwartek godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji
MOKSiR Zawadzkie
Franciszek Świtała
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