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     Od 1 września 2010 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w 
Zawadzkiem mają do dyspozycji piękny, nowoczesny obiekt, którego 
oficjalne otwarcie nastąpiło 19 października 2010 r. podczas uroczystej 
akademii.

Uczymy się nie dla szkołyUczymy się nie dla szkoły

     Ogromnym sukcesem zakończyli zawodnicy Klubu Karate NIDAN 
udział w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych Karate 
WKF, które odbyły się 9 października w Cieszynie. 

Kolejne sukcesy karatekówKolejne sukcesy karateków

     Dzień Edukacji Narodowej, przypada w okresie pięknej Polskiej Złotej 
Jesieni. Dlatego też Publiczne Przedszkole nr 2 w Zawadzkiem 
udekorowane jest w tym czasie kolorowymi liśćmi, a kąciki przyrody 
przepełnione są koszami dojrzałych owoców.

To dla naszej Pani piosenkaTo dla naszej Pani piosenka

Konkurs Bożonarodzeniowy
     Zapraszamy do udziału w konkursie na wykonanie ozdoby

świątecznej w dwóch kategoriach:  stroik i ozdoba.
Styl i technika dowolna. 

Na prace konkursowe czekamy w Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego, 
Urząd Miejski w Zawadzkiem, pokój 304

w terminie do 20 grudnia 2010 r.
 Atrakcyjne nagrody czekają.

Burmistrz Zawadzkiego oraz Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem w latach 2006 - 2010Burmistrz Zawadzkiego oraz Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem w latach 2006 - 2010



XLIV, ostatnia V kadencji sesja odbyła się w dniu 
25 października 2010 r. Na sesję została 
przygotowana i przedstawiona prezentacja z 
podsumowaniem kadencji (w niedługim czasie 
będzie dostępna na stronach internetowych), została 
przyjęta informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Zawadzkie za poprzedni rok 
szko lny  o raz  p rzeds taw iona  in fo rmac ja  
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza 
Zawadzkiego o wynikach analizy oświadczeń 
majątkowych.  Radni podjęli szereg uchwał: w 
sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r., określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2011 r., przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
Miasta i Gminy Zawadzkie na 2011 r., przyjęcia 
Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie na rok 2011, w 
sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Gminy Zawadzkie, przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Zawadzkie z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki 
zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń 
zdrowotnych w placówkach publicznych lub 
prywatnych, naruszył twoje prawa,  zgłoś się do 
Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik Praw 
Pacjenta jest centralnym organem administracji 
rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy 
Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:
- świadczeń zdrowotnych 
- informacji o swoim stanie zdrowia
- zachowania przez osoby udzielające świadczeń 
  zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z   
  leczeniem
- wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie 
  świadczeń zdrowotnych.
- poszanowania intymności i godności
- dokumentacji medycznej
- zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo    
  orzeczenia lekarza
- poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
- opieki duszpasterskiej
- przechowywania rzeczy wartościowych w  
  depozycie.

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń: 
            bezpłatna infolinia: 800-190-590 
(czynna od poniedziałku do piątku  w godzinach od 
9.00 - 21.00) połączenia z tel. komórkowych (płatne 
w g  s t a w e k  o p e r a t o r a )  l u b  n a  n u m e r                                   
2 2  8 3 3 -  0 8 - 8 5 ,  2 2  6 3 5 -  5 9 - 9 6
Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu 
ochrony zdrowia oraz prawnicy.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86; 
sekretariat@bpp.gov.pl;   www.bpp.gov.pl

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?                                                         

poddane testom – 
dziewczyny musiały się wykazać męskimi 
umiejętnościami np. wkręcaniem śrubki, a 
chłopcy damskimi  np. robieniem fryzury i 
makijażu. W nagrodę dostali „pyszne” małe 
co nieco przygotowane przez świetnych 
kucharzy z klasy 6. Po przejściu tego chrztu 
bojowego zostali uroczyście przyjęci do 
grona starszych – tym samym przybyło nam 4 
nowych Marsjan i 16 uroczych Wenusjanek.  
Kolejne otrzęsiny czwartoklasistów już za 
rok. Ciekawe kto tym razem tu zawita.        

 IZA

26.10.2010r. we wsi Kielcza, w ZS-G im. 
Wincentego z Kielczy pojawili się niezwykli 
goście – Marsjanie i Wenusjanki pod wodzą 
Wenus z Milo. Przybyli tu z powodu młodych 
czwartoklasistów. Postanowili przyjąć ich do 
swego grona. Najpierw jednak uświadomili im 
jak ciężkie jest życie Wenusjanek i Marsjan, 
prezentując inscenizacje znanych utworów 
literackich podejmujących temat damsko-
męskich potyczek. Potem młodziki zostały 

„Najnowsze wieści z Marsa i Wenus”

    Dobiega końca kadencja Burmistrza Zawadzkiego 2006-2010 i jak zawsze w takiej chwili 
napływają pytania: jakie były te cztery lata, co przyniosły, jakimi efektami możemy się 
poszczycić? Każdy z nas ma z pewnością swoje zdanie na ten temat. I na pewno jest już za 
późno na wzajemne przekonywanie się, że można było coś zrobić lepiej, że można było 
wyznaczyć inne kierunki, innymi wartościami się zająć, inaczej spojrzeć na miasto i jego 
problemy. Jaka to była kadencja? Myślę, że owocna, że przyniosła rezultaty. Wykorzystaliśmy 
szanse, jakie dała nam polska rzeczywistość, nasza obecność w Unii Europejskiej. 
Wykorzystaliśmy przede wszystkim szanse, jakie dała nam polska samorządność. Dzięki 
odrodzonej, dwudziestoletniej już samorządności możemy decydować o sobie, o naszej 
przyszłości. Myślę, że Zawadzkie zyskało bardzo dużo w ostatnim czteroleciu, choć oczywiście 

apetyty na środki europejskie mieliśmy większe. Natomiast to, co pozostawało w naszej gestii wypełnione zostało 
w sposób więcej niż zadowalający. Dziękuję Państwu Radnym za współpracę i za wiele cennych rad, które 
usłyszałem i które zawsze starałem się uwzględnić w swej działalności. Dziękuję Panu Przewodniczącemu i 
Wiceprzewodniczącym za wszystko, co zrobili, żeby współdziałanie obu organów samorządowych przebiegało 
harmonijnie, bez większych zgrzytów. Dziękuję wszystkim przedstawicielom instytucji, firm i jednostek, z którymi 
zetknąłem się podczas mojej pracy. Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej pięknej gminy. Pozostańmy z 
przeświadczeniem, że była to dobra kadencja, a każdy z nas ma w tym swój udział. Życzę wszystkim kandydatom 
sukcesu wyborczego i uznania w oczach mieszkańców.

Burmistrz Zawadzkiego 
 Mariusz Stachowski

Podziękowania
W dniu 15 października 2010 r. w Żędwoicach 

oraz dniu 22 października 2010 r. w Kielczy odbyły się 
spotkania z Radami Sołeckimi i Odnową Wsi. 
Głównymi tematami było podsumowanie roku                      
i kadencji, fundusz sołecki, możliwości zdobycia 
środków z zewnątrz oraz omówienie Statutów 
Sołectw. Na spotkaniach zarówno Sołtysi jak i Liderzy 
Wsi złożyli sprawozdanie z działalności za minioną 
kadencję. Burmistrz mówił o tym co się udało, a czego 
nie udało się zrealizować podczas 4 lat działalności. 
Zauważył, że pomimo nie największych środków 
finansowych przeznaczonych na działalność Rad 
Sołeckich, udało się wiele zdziałać i to wspólnie                  
z Odnowami Wsi. Podziękował wszystkim                       
za wspólną pracę na rzecz wsi i  gminy Zawadzkie. 
Na ręce Sołtysów oraz Liderów Odnowy Wsi, złożył 
podziękowania Radom Sołeckim i Odnowom Wsi.  
Na obu spotkaniach zebrani opowiedzieli się                       
za wznowieniem działalności spółki wodnej,               
celem uporządkowania spraw melioracji w naszej 
gminie.

Spotkania w sołectwach

Uwaga absolwenci!
Urodzeni w 1962 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawadzkiem!!! 

Serdecznie zapraszamy na zjazd, który odbędzie się 4 czerwca 2011 roku  w Zawadzkiem. Szczegółowych 
Informacji udzielają w Polsce: Franciszek Pandzioch, kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  660 134 662
w Niemczech: Piotr Miodek, kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  0 721 784 204 i
Ewa Lodzik (Kaczmarczyk) kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 0 972 138 016.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny po godzinie 20.00.

Sesja Rady Miejskiej
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2010, w sprawie określenia 
warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju 
sportu na terenie gminy Zawadzkie, w sprawie 
sposobu konsul towania  z  organizac jami  
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
dz ia ła lności  pożytku publ icznego i  o  
wolontar iacie,  projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, w 
sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiana 
odpadów komunalnych, ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Zawadzkie, w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. Na zakończenie kadencji każdy 
z radnych otrzymał specjalne podziękowania za 

pracę na rzecz społeczności lokalnej. Mandat 
radnych Rady Miejskiej kończącej się kadencji 
wygasa 12 listopada br. Po najbliższych wyborach 
samorządowych pierwsze posiedzenie Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem, w nowym składzie odbędzie 
się w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów 
przez Państwową Komisję Wyborczą. 



Wysokość podatków i opłat gminnych w 2011
Gmina ustalając corocznie wysokość opłat lokalnych oraz podatków bierze pod uwagę ich maksymalną 

wysokość ustalaną przez Ministra Finansów. Górne granice stawek oparte są o wskaźnikowi wzrostu cen 
detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Rada Miejska w Zawadzkiem na ostatnim posiedzeniu w kadencji 
2006-2010 określiła następujące wysokości stawek, które będą obowiązywały w 2011 roku:

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości

Górne stawki opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania i usuwania odpadów komunalnych 

Górne stawki opłat ponoszonych za usługi w zakresie selektywnego odbierania i usuwania odpadów komunalnych 

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

Taryfa opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Powódź  pięć miesięcy później...
W maju br. nawiedziła naszą gminę powódź. W 

tych trudnych chwilach wielu poszkodowanych 
mogło liczyć na pomoc ludzi dobrej woli. 
Instytucjonalna pomoc ze strony Ośrodka Pomocy 
Społecznej ukierunkowana była na koordynacje 
poszczególnych form wsparcia. Interdyscyplinarny i 
strategiczny charakter pracy pozwolił wesprzeć 
szeroką rzeszę powodzian. Wieloaspektowość 
pomocy wynika z realizacji pomocy otrzymanej z 
budżetu państwa tj. zasiłków do 6 tys. oraz na cele 
związane z odbudową bądź remontem budynków 
lub lokali mieszkalnych. Na realizację zasiłków 
pierwszoplanowych gmina otrzymała dotacje w 
wysokości 509 tyś. dla 155 rodzin, ponadto w trakcie 
realizacji są zasiłki na cele remontowe. Łączna ilość 
otrzymanych środków na ten cel wynosi 1 595 
800,00 zł. Los mieszkańców naszej gminy nie został 
obojętny dla innych i w tak trudnych chwilach 
społeczeństwo się zintegrowało na rzecz ludzi 
wymagających wsparcia. Ośrodek prowadził 
magazyn rzeczy które przynosiły osoby prywatne, 
instytucje. Nie zabrakło też wsparcia z miast 
partnerskich Bokcenem i Wahrenbrück  kto chciał to 
pomógł drugiemu człowiekowi w potrzebie. 
Współpraca z instytucjami zaowocowała wsparciem 
w niesieniu pomocy m.in. Stacja Caritas w 
Żędowicach dostarczyła pomoc w formie żywności z 
Banku Żywności dla 69 rodzin, Parafia św. Rodziny 
wsparła swoich parafian w formie żywności, środków 
czystości, odzieży, Stacja Sanepidu  dostarczyła 
chloraminę dla 105 rodzin.. Ponadto z pomocy 
rzeczowej w formie środków czystości z darów 
otrzymanych z Gminy Nysa skorzystało 188 rodzin, z 
firmy Intersilesia Mc Bride w Strzelcach Opolskich  
158 rodzin, w formie odzieży z PCK- 13 rodzin, z 
odzieży używanej 163, Nadleśnictwo w Zawadzkiem 
przekazało drewno opałowe 35 rodzinom, 
Cementownia „Górażdże” przekazała cement dla 56 
rodzin, a 37 rodzin otrzymało panele pochodzące z 
firmy DSO Sp.z.o.o ze Strzelec Opolskich. 
Powodzianie otrzymali wsparcie finansowe 
otrzymane ze strony samorządów gmin tj: Urzędu 
Marszałkowskiego, Ujazdu, Nysy Skoroszyc, 
Strzelec Opolskich - na łączną kwotę 144 790 zł. 
Szczególne wsparcie Ośrodek otrzymał ze strony 
członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów 
oraz pracowników MOKSiR w przekazywaniu darów 
dla powodzian. 

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli nas w 
n i e s i e n i u  p o m o c y  s k ł a d a m  s e r d e c z n e  
podziękowania w imieniu swoim i pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Maria Klimowicz
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                         

w Zawadzkiem



2006-2010 – jakie były dla zawadczańskiej policji? 
Panie Komendancie, kończy się kadencja 

s a m o r z ą d o w a ,  t o  d o b r y  m o m e n t  n a  
podsumowania. Jakie to były lata dla Pana i 
komendy?
Dla mnie upłynęły pod znakiem nowych wyzwań, jako 
komendant musiałem sprostać zadaniom, których 
realizacja w określonej sytuacji budżetowej nie jest 
łatwa. Wszyscy wiedzą, że policja, nie tylko w 
Zawadzkiem, boryka się z wieloma problemami, 
brakiem kadry, sprzętu, samochodów.
Pomimo tych trudności w latach 2007 – 2010  
zanotowano spadek przestępstw w większości 
kategorii, najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa 
oraz zwiększono skuteczność ich zwalczania. 
Rezultaty te możliwe były dzięki właściwej dyslokacji 
służb prewencyjnych, poprawie efektywności pracy 
pionu kryminalnego oraz wynikały z pogłębiającej się 
współpracy ze społecznością lokalną i instytucjami 
pozapolicyjnymi. Istotny wpływ na dobre wyniki miało 
również znaczne wsparcie władz miasta min. 
poprzez przeznaczenie środków finansowych, które 
wykorzystane zostały na dodatkowe służby pełnione 
w ramach patroli. Istotne znaczenie miała również 
dalsza współpraca ze Strażą Leśną i SOK, w zakresie 
wspólnych służb patrolowych oraz realizacji zadań na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w naszej gminie. 

Czy mamy się czym pochwalić?
Dzięki pracy funkcjonariuszy komisariatu                     
w zwalczaniu przestępczości na terenie miasta i 
gminy Zawadzkie z roku na rok, dzięki 
systematycznym działaniom utrzymuje się na niskim 
poziomie. Na terenie działania KP Zawadzkie w 2010 
roku odnotowano 255  przestępstw stwierdzonych, to  
o 30 mniej przestępstw niż w roku 2009, przy 
zwiększeniu wykrywalności do 91 %. Zwiększyła się 
także wykrywalność przestępstw kryminalnych do 
poziomu 81 % przy osiągnięciu wykrywalności rzędu 
78 % w 2009 roku, przy wskaźniku dynamiki tych 
przestępstw na poziomie103%. Nastąpił również 
spadek liczby przestępstw w podstawowych 

kategoriach:
-  bójki i pobicia 66 % przy osiągnięciu wykrywalności 
100%
- kradzieży z włamaniem z 24 do 20 (spadek 
stwierdzeń o 17%), przy jednoczesnym znacznym 
wzroście wykrywalności z 42% do 50% ??
-  kradzieży cudzej  rzeczy z 34 do 28                           
(o 6 przestępstwa spadek stwierdzeń o 17 %) przy
jednoczesnym poprawieniu wykrywalności. 

Jakie konkretne działania prewencyjne 
podejmujecie?
W okresie trzech ostatnich lat policjanci pionu 
prewencji uczestniczyli w szeregu różnego rodzaju 
akcjach: „Prędkość i alkohol zero tolerancji dla osób 
naruszających przepisy ruchu drogowego”, 
„Bezpieczna droga”, „Niechroniony uczestnik„, 
„Alkohol,  narkotyki”,  „Pasy”, „Bezpieczny 
weekend”,„Ferie”, „Wakacje”, „Bezpieczna droga do 
szkoły”, „Znicz”. Znacznie zwiększono ilość 
wykonanych patroli pojazdami wyposażonymi w 
videorejestratory. 

Zorganizowaliście również szereg działań o 
charakterze profilaktycznym?
Tak, policjanci z Sekcji Patrolowej i Ruchu 

Drogowego podjęli także wiele działań o 
charakterze profilaktycznym np.: spotkania w 
szkołach i przedszkolach. Zadania w zakresie 
profilaktyki realizowane są w ramach Programu 
Prewencyjno-Profilaktycznego „Bezpieczna 
Szkoła”. Celem tegoż programu jest prowadzenie 
skutecznych działań na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa w gminnych placówkach 
o ś w i a t o w y c h .  D r u g i m  p r o g r a m e m  
profilaktycznych realizowanym jest program „Z 
nami bezpieczniej”, który skierowany jest do 
dorosłej części społeczeństwa. W ramach 
programu „Bezpieczna Szkoła” podejmowanych 
jest szereg akcji. Jedną z nich była akcja pod 
nazwą „Stop agresji”, która miała na celu 
ograniczenie wszelkich przejawów agresji i 
przemocy w środowisku nieletnich. Od 2007 roku 

rozpoczęto realizację nowatorskiego programu 
“Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas spotkań 
zostały zaprezentowane programy z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, omówione 
zostały zasady bezpiecznego poruszania się po 
drogach oraz przyczyny i skutki zdarzeń drogowych 
na terenie naszego powiatu. W trakcie tych zajęć 
rozdano uczniom klas p ierwszych szkół  
podstawowych gadżety. Wiele z tych akcji 
wspomaganych jest przez Burmistrza Zawadzkiego i 
samorząd naszej gminy.  

Na podstawie przedstawionych powyżej 
informacji można przyjąć, iż zawadczańska 

piękne, jasne sale lekcyjne, przestronne korytarze, 
oranżerię. Wielu   dokonało okolicznościowego wpisu 
w księdze pamiątkowej. 

Ten wyjątkowy dzień na zawsze wpisze się na karty 
lokalnej historii. Jednak najmilej będą go wspominać 
gimnazjaliści, którzy po latach oczekiwań mają 
wreszcie odpowiednie warunki do nauki, rozwoju 
swoich pasji, talentów oraz pielęgnowania tradycji, a 
także pedagodzy z utęsknieniem czekający na 
stwarzające nowe możliwości miejsca pracy.

Dyrektor PG nr 1 Róża Paprotna składa 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania nowej szkoły, 
gościom przybyłym na uroczystość otwarcia,  za 
życzenia, upominki oraz motywujące do dalszej 
pracy słowa. Dziękuje również rodzicom za 
przepyszne wypieki oraz  wszystkim pozostałym  
osobom zaangażowanym w przygotowanie 
uroczystości.       

„Ucz się , ucz, bo nauka to potęgi klucz ! ” Ale 
jak tu się uczyć, kiedy warunki nie sprzyjają 
zdobywaniu wiedzy?

Ten problem nie dotyczy już zawadczańskich 
gimnazjalistów ani uczących ich nauczycieli. Od 1 
września 2010 roku uczniowie mają do dyspozycji 
piękny, nowoczesny obiekt, którego oficjalne otwarcie 
nastąpiło 19 października. Podczas uroczystej 
akademii. Z tej właśnie okazji do Publicznego 
Gimnazjum  nr 1 zostali zaproszeni wyjątkowi goście. 
W ich gronie znaleźli się m.in. przedstawiciele władz 
rządowych i samorządowych: Opolski Kurator  
Oświaty Halina Bilik, Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego  Józef Kotyś, Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz 
Stachowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew 
Sworeń i radni. Nie zabrakło również przedstawicieli 
gminnych placówek oświatowych, zaprzyjaźnionych 
instytucji,  rodziców oraz wielu  zaproszonych gości.

Uroczystość oficjalnego otwarcia budynku nowego 
00gimnazjum rozpoczęła się o godzinie 12 . Wszyscy 

zgromadzili się przed głównym wejściem do szkoły, 
gdzie przywitani zostali przez prowadzących 
uroczystość nauczyciel: Victorię Początek  oraz 
Janusza Szygułę. Po krótkim wystąpieniu dyrektora 
PG nr 1 Róży Paprotnej nastąpiło uroczyste przecięcie 
wstęgi dokonane przez przedstawicieli władz Ten 
symboliczny akt stał się momentem oficjalnego 
otwarcia nowej szkoły.

Poświęcenie budynku przez księży miejscowych 
parafii: Bernarda Kotulę oraz Joachima Bombę 
podkreśliło wyjątkowy charakter tego wydarzenia. 

Główna część uroczystości odbyła się w auli 

gimnazjalnej, gdzie po przemówieniach dyrektora 
szkoły oraz zaproszonych gości odbyło się pasowanie 
uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów. Uczniowie 
po złożeniu przysięgi otrzymali akty przyjęcia w poczet 
społeczności gimnazjalnej. Oficjalna część imprezy 
zakończyła się artystycznym występem młodzieży, 

która pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego,  
Victorii Początek, przygotowała pełen tajemniczości i 
efektownych momentów słowno-muzyczny spektakl 
dla wrażliwych odbiorców. Mówiący o wartościach 
niezwykle istotnych w życiu młodego człowieka 
program artystyczny wywołał aplauz, a nastrojowa 
aranżacja wnętrza i starannie przygotowana dekoracja 
przykuły uwagę gości. Oprawę muzyczną uroczystości 
zapewnił szkolny zespół wokalno-instrumentalny 
prowadzony przez  Piotra Piekarskiego.

Po tych duchowych przeżyciach zgromadzeni 
goście mieli okazję zwiedzenia szkoły. Podziwiali m.in. 

Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia

policja uzyskała dobre wyniki w zakresie 
zwalczania przestępczości na terenie gminy 
Zawadzkie?
Zgadza się. Odnotowano znacznie niższą ogólną 
ilość przestępstw stwierdzonych oraz osiągnęliśmy 
wyższy wskaźnik wykrywalności ogólnej i 
kryminalnej. Poprawiła się ujawialność przestępstw 
gospodarczych oraz nietrzeźwych kierowców, 
uzyskano również spadek przestępczości w 
niemalże w każdej kategorii oraz w większości 
przypadków poprawiono ich wykrywalność lub 
utrzymano ją na zadawalającym poziomie. W 2009 i 
2010 ograniczono również liczbę zdarzeń drogowych  
tj. wypadków i kolizji, a dzięki naszej efektywnej pracy 
nie odnotowano  ofiar śmiertelnych. W trosce o 
bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta 
wspólnie z innymi podmiotami przeprowadzono 
szereg programów mających wpływ na zapobieganie 
i zwalczenie przestępczości. Reasumując, w pełni 
zasadnym staje się stwierdzenie, iż nasza Policja 
zrealizowała większość zakładanych planów w 
zakresie wykonywania swoich ustawowych zadań. 
Należy również zaznaczyć, istotny wkład władz 
miejskich w pomoc przy realizacji zadań ustawowych 
nałożonych na policję. 

Jak układa się współpraca z samorządem Gminy 
Zawadzkie? 
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom to jedno 
z podstawowych zadań samorządu. Nikt lepiej nie 
zna ich problemów. By policja mogła skuteczniej 
działać, dobrym rozwiązaniem jest dofinansowanie 
działalności policji z budżetów samorządów. Tak też 
było i jest ze strony władz samorządowych naszej 
gminy. Przekazywane środki finansowe chociażby na 
tzw. służbę dodatkową przyniosło pozytywne efekty. 
Chciałbym podziękować Burmistrzowi Zawadzkiego, 
Mariuszowi Stachowskiemu za zrozumienie naszych 
potrzeb i ogromne wsparcie we wszystkich 
prowadzonych przez nasz Komisariat działaniach.

Czego Pan życzyłby sobie i swoim podwładnym? 
W sferze materialnej życzyłbym policjantom 
godziwych płac-tak jak na to zasługują za 
odpowiedzialną pracę. Każdemu z policjantów życzę 
spokojnej służby, zdarzeń bez narażania zdrowia i 
życia. Specjalne podziękowania chciałbym 
skierować także do ich bliskich-za życzliwość i 
wyrozumiałość, kiedy ich małżonkowie, rodzice 
wracają późno do domu albo w nocy telefonami 
wyrywani są ze snu, bo trzeba stawić się na służbę. 
Wszystkim za zaangażowanie dziękuję.

Dziękujemy komisarzowi Krzysztofowi Łyżwie, 
Komendantowi Komisariatu Policji w Zawadzkiem za 
rozmowę



Jesteśmy harcerzami 19 Drużyny Harcerskiej 
Nieprzetartego Szlaku  „Leśni Ludzie” działającej przy 
DPS. Z niecierpliwością czekaliśmy na I ZBIÓRKĘ 
DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU. Odliczaliśmy 
kolejne dni w kalendarzu, dzielące nas od daty wyjazdu. 
Wreszcie  nastał 20 sierpnia, godzina 11.30, udaliśmy 
się w podróż do grodu Kraka. W latach 2010 – 2011 
harcerstwo na ziemiach polskich obchodzi 100 – lecie 
swego istnienia. Jednym z elementów uczczenia tej 
rocznicy był Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego  
KRAKÓW 2010 , który odbywał się w dniach 16 – 24 
sierpnia 2010 roku. W zlocie uczestniczyło ponad 8.000 
dzieci i młodzieży z Polski, w tym ponad 300 harcerzy 
niepełnosprawnych oraz reprezentacje organizacji 
skautowych z 14 krajów. Harcerstwo w Polsce, 
rozpoczęło działalność w 1910 roku jest ono 
kontynuowane do dziś, a jego siłą jest odpowiadanie na 
wyzwania  jakie niesie rzeczywistość tu i teraz, a także 
w przyszłości. Harcerstwo to ruch społeczny i 
wychowawczy, to braterstwo w zespołowym działaniu i 
radość służby BOGU, OJCZYZNIE I BLIŻNIEMU. To 
r ó w n i e ż  r e w a l i d a c j a  i  i n t e g r a c j a  o s ó b  
niepełnosprawnych z wykorzystaniem różnych form 
aktywności niepełnosprawnych harcerzy. Po kilku 
godzinach jazdy samochodem, naszym oczom ukazał 
się piękny Kraków. Po zakwaterowaniu i zjedzeniu 
kolacji odbyła się zbiórka wszystkich drużyn. W czasie 
spotkania opowiadaliśmy o naszych drużynach i 
regionach Polski, w których mieszkamy. Poznaliśmy 
harcerzy z innych Chorągwi. Wszyscy razem 
śpiewaliśmy i pląsali. Drugiego dnia wraz z pozostałymi 
harcerzami zlotu, udaliśmy się na Rynek Krakowski. 
Tam prezentowaliśmy środowisko Nieprzetartego 
Szlaku mieszkańcom stolicy Małopolski. Braliśmy 
także udział w różnych zajęciach między innymi; 
malowanie, lepienie z gliny, podziwianie ginących 
zawodów jak kowal itp. oraz  oglądaliśmy występy 
różnych zespołów nie tylko harcerzy z Polski, ale także 
skautów z zagranicy. Wybraliśmy się również na 
Wawel. Oddaliśmy hołd tragicznie zmarłemu 
Prezydentowi Polski Lechowi Kaczyńskiemu i jego 
małżonce Marii, modląc się i chyląc czoło nad ich 
grobem. Podziwialiśmy piękno architektury Wawelu i 
Wawelskiej Katedry. Oczywiście nie obeszło się bez 
spotkania z zionącym ogniem smokiem. Wieczorem, 
magiczny czar ogniska zjednoczył wszystkich i 
przypomniał pierwsze chwile w harcerskich szeregach. 

100  -  Lat już mamy i wciąż trwamy
 Dla tych,
 którzy odeszli w nieznany świat,
 płomień na wietrze
 kołysze wiatr.
 Dla nich tyle kwiatów
 pod cmentarnym murem
 i niebo jesienne
 u góry.

 Dla nich
 harcerskie warty
 i chorągiewek
 gromada,
 i dla nich ten dzień -
 pierwszy dzień listopada.
                     Gellnerowa Danuta

Zarówno dawne, jak i obecne obchody ku czci 
zmarłych łączy ta sama intencja. Uczestnicząc w nich 
spłacamy dług pamięci wobec wszystkich naszych 
zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny są w Polsce również dniami pamięci 
na rodowe j .  Zn icze  p łonę ły  na  g robach  
powstańczych, na bezimiennych polnych i leśnych 
mogiłach żołnierskich, na miejscach straceń i 
tablicach pamiątkowych poświęconych pamięci 
poległych we wszystkich wojnach. Są to znaki 
nieprzemijającej pamięci i wiary, że nie wszystko 
umiera.

Dla tych, którzy odeszli 
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Kolejny dzień zlotu, to zwiedzanie wystawy 
poświęconej 100 – leciu istnienia Związku Harcerstwa 
Polskiego. Poznaliśmy wiele szczegółów z życia 
twórców harcerstwa polskiego, Andrzeja i Olgi 
Małkowskich. Mogliśmy się poczuć jak członkowie 
Szarych Szeregów, przechodząc ukrytym wejściem w 
szafie do pomieszczenia, w którym odbywało się 
drukowanie konspiracyjnych ulotek. Po południu 
odwiedziliśmy harcerskie miasteczko, zbudowane na 
k rakowsk ich  B łon iach ,  p rzede  wszys tk im 
odwiedziliśmy Gniazdo Chorągwi Śląskiej. Kiedy 
słońce się chyliło ku zachodowi, znów spotkaliśmy się w 
gronie Nieprzetartego Szlaku, tym razem w Teatrze pod 
Chmurką. Każda z drużyn, w dowolny sposób, 
prezentowała  treść  krakowskich legend, którą 
wcześniej wylosowała. Nasza  drużyna wylosowała 
legendę o Nawojce, pierwszej dziewczynie, która 
została krakowskim żakiem. We wspólnej zabawie 
wcale nie przeszkodziły nam chmary komarów, które 
dotkliwie nas kąsały. Ostatni dzień zbiórki, to uroczysty 
apel, raport drużynowych, dyplomy, podziękowania, 
ostatnie pamiątkowe zdjęcie i zapewnienie, że znów się 
spotkamy. Tak więc z niecierpliwością czekamy na 
kolejną Zbiórkę Drużyn Nieprzetartego Szlaku. Pięć dni 
wspaniałej zabawy, harcerskiej dyscypliny i nowych 
doświadczeń na długo pozostaną w naszej pamięci. 
„Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonić słów, 
przy innym ogniu, w inną noc Do zobaczenia  znów”
Wspomnienia spisał dh. phm. br. Paweł Siennicki 
Drużynowy 19DHNS „Leśni Ludzie” Kierownik Referatu 
NS Chorągwi Śląskiej
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zwyciężył Santex GOK z  Tarnowa Opolskiego – 
Przywor, przed grupą Mini Flash ZSP nr 1 z Dańca i  
Exodusem Mini z Zawadzkiego. Indywidualnością 
festiwalu wybrano Milenę Kopczyńską z Leśnicy. W 
kategorii 10-13 lat wygrała grupa Fuks GOK z 
Tarnowa Opolskiego. Drugie miejsce zajął Exodus 2 
Moksir Zawadzkie. Indywidualnością 
Festiwalu w tej grupie wybrano Natalię Gmyrek 
z  zespołu Exodus Moksir Zawadzkie. W 
kategorii wiekowej 14-16+ lat na najwyższym 
podium stanął Exodus 1 Moksir Zawadzkie. 
Dalej uplasowali się kolejno Element GOK 
Tarnów Opolski oraz Decadance GOK Tarnów 
Opolski Kąty Opolskie. Tytuł indywidualność 
festiwalu przyznano Soni Jędrysik z Exodusu 
Zawadzkie. Grand Prix festiwalu zdobyła 
solistka  Dorota Rieger.. Uczestnikom 
festiwalu, publiczności oraz jury udzielała się 
wspaniała atmosfera występów w duchu 
przyjaznej rywalizacji. W skład burzliwie 
debatującego podczas festiwalu jury wchodzili 
przewodnicząca Jadwiga Breguła, Bożena 
Wanat, Piotr Beier, Damian Kaniak oraz 
Magdalena Maraszek. Festiwal prowadziła 

instruktorka Exodusu Małgorzata Rabicka. 
Oprawą dźwiękową zajmował się Michał Piekacz. 
Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do 
sponsorów festiwalu: niezależnego managera klubu 
ORIFLAME, Księgarni państwa Henryka i Janiny 
Zientek oraz Kariny Puzik.

wierszem, piosenką, życzeniami, kwiatami i 
słodkimi buziakami za wszystko podziękować swoim 
paniom. W występie artystycznym uczestniczyły 
dzieci z wszystkich grup wiekowych. Najbardziej 
przejęte były najmłodsze przedszkolaczki z gr.I, gdyż 
był to ich debiut artystyczny, ale gromkie brawa 
kolegów i koleżanek ze starszych grup, pozwoliły 
stwierdzić, że spisały się świetnie.
W tym miłym i uroczystym dniu dyrektor Jolanta 
Momot, jak co roku doceniła pracę wszystkich 
pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi 

wręczając im listy gratulacyjne z 
nagrodami. Na wniosek dyrektora 
przedszkola za wyróżniającą się 
pracę pedagogiczną oraz 
p o d e j m o w a n e  d z i a ł a n i a  
wpływające na podnoszenie 
jakości pracy przedszkola,  
Katarzyna Rudzik otrzymała 
Nagrodę Burmistrza, która 
została wręczona na uroczystym 
otwarciu nowego budynku 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w 
Z a w a d z k i e m .  N a g r o d ę  
Burmistrza oraz podziękowanie 
za zaangażowanie i wyróżniającą 
pracę pedagoga i dyrektora 
otrzymała także  dyrektor Jolanta 
Momot.

Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem.   Na boisku Orlik 
Moksiru Zawadzkie zorganizowano turniej piłki 
nożnej, w którym poza gośćmi z Czortkowa 
uczestniczyły drużyny z Zawadzkiego i Dobrodzienia. 
Goście okazali się być drużyną bezkonkurencyjną i 
zdobyli puchar za pierwsze miejsce. Atrakcją 
ostatniego dnia był pobyt na krytej pływalni Delfin w 
Dobrodzieniu. Pobyt piłkarzy z Czortkowa wpisał się 
we współpracę pomiędzy miastami partnerskimi. 
Zawiązane zostały liczne więzy przyjaźni polsko-
ukraińskiej.  

Znakomity artysta plastyk Alfons Dunin-
Borkowski żyjący na przełomie IX i XX wieku określił 
taniec jako oddanie „w ruchach zewnętrznych uczuć i 
myśli wewnętrznych”, których prawda wynosi go 
„między sztuki piękne”. Według autora wszelkie 
naśladowanie ruchów jest niczym więcej jak tylko 
„kłamstwem”. 16 października, podczas dziewiątej 
edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Tańca 
”Kuźnia 2010”, „kłamstwa” nie było widać, a sam 
taniec emanował wysokim poziomem umiejętności 
uczestników. W festiwalu wzięły udział dzieci i 
młodzież z wielu miejscowości województwa. 
Uczestnicy „Kuźnia 2010” to wielokrotni laureaci i 
uczestnicy poszczególnych konkursów, przeglądów i 
turniejów taneczno-wokalnych o charakterze 
regionalnym, wojewódzkim i międzynarodowym. 
Festiwal stał się kolejną okazją do zaprezentowania 
talentów taneczno-wokalnych. Poziom prezentacji 
okazał się zaskakująco wysoki. Nawet Burmistrz dał 
pokaz własnych umiejętności wokalnych. Jury przez 
pewien czas nie mogło wyjść  z podziwu po 
wykonaniu piosenki  Whitney Houston „I will always 
love you” przez Dorotę Rieger z Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji. W kategorii wiekowej 7-9 lat 

Roztańczone Zawadzkie - KUŹNIA 2010

Dzień Edukacji Narodowej, przypada w okresie 
pięknej Polskiej Złotej Jesieni. Dlatego też 
przedszkole nr 2 udekorowane jest w tym czasie 
kolorowymi liśćmi, a kąciki przyrody przepełnione są 
koszami dojrzałych owoców. Dzieci uśmiechnięte, 
zadowolone,  znajdują tutaj czas na wspaniałą 
naukę i zabawę. Wiele z nich, a szczególnie te, które 
pierwszy raz znalazły się w przedszkolu, zdążyły już 
przezwyciężyć swoje obawy i świetnie się 
zaaklimatyzowały. Dlatego w tym szczególnym Dniu 
Edukacji Narodowej nasze przedszkolaki starały się 

To dla naszej Pani piosenka wesoła

A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom 

Dzięki  współpracy Opolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Urzędu Miejskiego w 
Zawadzkiem i Dobrodzieniu gościliśmy u nas 
młodych piłkarzy z Ukraińskiego Czortkowa. Pobyt 
drużyny w Polsce wiązał się z licznymi atrakcjami.  
Organizatorzy przygotowali wyjazd do Dinoparku w 
Krasiejowie, trening z piłkarzami Stali Zawadzkie 
oraz wieczorny grill integracyjny. Młodzi piłkarze 
spotkali się z Burmistrzem Zawadzkiego oraz 
przedstawicielami gminy Dobrodzień. Zwiedzali 
nowo wybudowany budynek Publicznego 

Wizyta sportowców z Czortkowa

Ś.p.
Ks. Henryk Galgan MSF
Doradca Duchowy Archidiecezji 
Wiedeńskiej
Dziekan dekanatu Bruck/Leitha
Proboszcz Parafii Bruck i Pachfurth
Kapelan Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pachfurcie
Prokurator Dzieła Misyjnego 
Misjonarzy Świętej Rodziny w Austrii

W czwartek 28 października 2010 roku o godz. 10:55, 
po przyjęciu sakramentów, w 47 roku życia, w 20 roku 
posługi kapłańskiej i w 26 roku życia zakonnego, 
zmarł ksiądz Henryk Galgan. Ks. Henryk urodził się 25 
września 1964 roku w Kielczy. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej uczęszczał do Technikum Elektryczno 
Mechanicznego w Tarnowskich Górach. 18 sierpnia 
1984 roku wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny. Po zakończeniu nowicjatu w Biblinie 
złożył swoje pierwsze śluby zakonne, a następnie 
rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w 
Kazimierzu Biskupim, gdzie 15 czerwca 1991 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie. Na prymicyjnym 
obrazku wypisał słowa: „Bądź wola Twoja...” 
Posłuszny woli Bożej rozpoczyna swoją pracę 
duszpasterską jako wikary w Złotowie. Jesienią 1993 
roku został przeniesiony do domu zakonnego w 
Austrii. Na początku pracował jako wikary w Maria 
Ellend, a już od 1994 roku jako proboszcz w 
Pachfurcie. We wrześniu 1999 roku objął dodatkowo 
Parafię w mieście powiatowym Bruck nad rzeką 
Leitha. W roku 2001 został wybrany Dziekanem 
dekanatu Bruck. Swoją pracę wypełniał z wielkim 
zaangażowaniem starając się zawsze o dobrą 
atmosferę w dekanacie. Jego wielkim marzeniem był 
wyjazd na Madagaskar. Dlatego też do swoich 
licznych obowiązków dołożył prowadzenie założonej 
przez siebie Filii Polskiej Prokury Misyjnej w Austrii. 
Misja pod jego kierownictwem realizowała projekty na 
Białorusi, Madagaskarze oraz w Papui Nowej Gwinei. 
Ostanie dziesięć miesięcy Jego życia naznaczone 
było wielkim krzyżem cierpienia, który przyjął z wielką 
godnością i pokorą. Uroczystości pogrzebowe, 
którym przewodniczył Arcybiskup Archidiecezji 
Wiedeńskiej, Jego Eminencja Kardynał Christoph 
Schönborn, odbyły się w sobotę 6 listopada 2010 roku  
w kościele parafialnym w Austriackim Brucku. Ciało 
zostało złożone na cmentarzu w Maria Ellen, w grobie 
w kwaterze Misjonarzy Świętej Rodziny. W 
uroczystości pogrzebowej wzięła również udział 
rodzina, przyjaciele oraz parafianie kościoła pw. Św. 
Bartłomieja Ap. z Kielczy.

Ostatnie pożegnanie
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VI Festyn Rodzinny  PSP w Zawadzkiem
Już po raz szósty 9 października odbył się                    

w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem 
Integracyjny Festyn Rodzinny. Czas gościom umiliły 
występy szkolnych zespołów: taneczny „Figiel”,  
muzyczno-wokalny „Nutki” oraz teatralne „Mali 
Aktorzy” i  „Słowo”. Główną atrakcją festynu były  
konkursy  organizowane dla wszystkich chętnych 

rodzin. Była to rywalizacja zespołów rodzinnych 
pod hasłem „ Z rodziną na wesoło”. Odbyły się 
konkursy rodzinne: plastyczny „Rodzinny 
wieczór z książką”, matematyczny „Liczę z 
Pitagorasem”, sprawnościowy „Sporty dziwne” 
i „Familiada Rodzinna”. Rodzice ze swoimi 
pociechami wykazali swoje umiejętności 
matematyczne, talent plastyczny,  sprawność 
manualną i fizyczną. 
Podczas imprezy miało miejsce rozstrzygniecie 
konkursu plastycznego i literackiego pn. 
„Młodzi Solidarni w XXI wieku”. Gdy rodzice 
c z ę s t o w a l i  s i ę  c i e p ł y m i  p l a c k a m i  
ziemniaczanymi,  goframi i pysznymi ciastami 

Pan Herbert Pawełczyk, emeryt z 
Zawadzkiego, od kilku lat fotografuje ciekawe 
wydarzenia w Zawadzkiem. Zamiłowanie do 
fotografii odkrył w sobie kiedy dostał na 70 
urodziny cyfrowy aparat fotograficzny. Jako 
pierwsze fotografował budowę Orlika w 
Zawadzkiem. Codziennie utrwalał krok po 
kroku postępy w budowie. Dzięki temu 
powstała obszerna galeria zdjęć. Kolejna była 
budowa ronda. Następnie przyszedł czas na 
wyburzania dawnego budynku motelu i 
budowę sklepu oraz kolejne inwestycje: boisko 
Orlika koło LO oraz gimnazjum. Aktualnie 
powstaje galeria remontu ulicy Opolskiej w 
Zawadzkiem. Wystawę dokumentującą 
budowę gimnazjum można zobaczyć w 
budynku szkoły, a także w internecie na stronie 
gimnazjum w Zawadzkiem.

Emeryt z pasją

    W 2008 roku minęło 50 – lat od początku powstania 
Nieprzetartego Szlaku. To czas trudu, pracy i 
wyrzeczeń instruktorów, nauczycieli, opiekunów i 
wychowawców dla dobra założonego przed pół 
wiekiem Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa 
Polskiego. W lutym 1958 roku Główna Kwatera ZHP 
zorganizowała kurs metodyczny w Rabce w celu 
przygotowania instruktorów do pracy z dziećmi 
wywodzącymi się z placówek szkolnictwa 
specjalnego. Odbył się pierwszy kurs instruktorów 
Nieprzetartego Szlaku prowadzony przez hm. Marię 
Łyczko. Właśnie w trakcie trwania tego kursu 
powstała nazwa „NIEPRZETARTY SZLAK” 
symbolizująca ustawiczne i wytrwałe pokonywanie 
przeszkód i trudności w pracy z dziećmi 
nieprzystosowanymi społecznie i „sprawnymi 
inaczej” Rok później nazwa ta była już używana 
oficjalnie jako określenie całego pionu ZHP 
obejmującego swoim działaniem wszystkie typy 
szkolnictwa specjalnego. W 2010 roku minęło 100 – 
lat od początku powstania pierwszych drużyn 
harcerskich na ziemiach polskich. To lata wielu 
sukcesów wychowawczych, setki oddanych służbie 
instruktorów i tysięcy młodych ludzi – dzieci i 
młodzieży, również tych borykających się z różnymi 
niepełno sprawnościami – przygotowanych do 
pełnienia swych ról społecznych, zgodnie  z ideałami 
zawartymi w PRAWIE I PRZYZECZENIU 
HARCERSKIM. W DNIU ŚWIĘTA DRZEWA   08.10. 
2010 Dzięki uprzejmości Pana Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Zawadzkie mgr.inż. Zdzisława 
Siewiery została  przekazana sadzonka „BUKA 
KARDYNALSKIEGO” (Fagus silvatica var.rubra) 
oznaczona nr.1. Wyhodowana została z nasion 
zebranych  z  d rzewos tanów nas iennych  
Nadleśnictwa Prudnik. Zasadzeniem sadzonki 
uczciliśmy te dwa wydarzenia opisane wcześniej. 
Sadzonka została posadzona na terenie Leśnego 
Parku im. Zasłużonych Leśników Nadleśnictwa 
Zawadzkie. Do aktu przekazania dołączony był 
certyfikat potwierdzający pochodzenie „Buka 
Kardynalskiego”. Nasza 19 Drużyna Harcerska 
Nieprzetartego Szlaku „ Leśni Ludzie” zobowiązała 
się do pielęgnacji i dbałości o sadzonkę co 
własnoręcznym podpisem w imieniu Drużyny i w 
obecności zgromadzonych  w dniu Święta Drzewa 
potwierdziłem.

Dh.phm. br. Paweł Siennicki 

 Harcerz miłuje przyrodę 
i stara się ją poznać

Serdeczne podziękowanie księdzu proboszczowi, 
delegacjom, orkiestrze, strażakom, 

Burmistrzowi Zawadzkiego, 
Parafialnemu Caritas, 

krewnym, sąsiadom i znajomym
 za modlitwy i udział w ostatniej drodze 

naszego ukochanego męża, ojca i dziadka 
śp. Karola Staś

składają żona i dzieci z Rodzinami

“Ludzie odchodzą, ale pozostawiają po sobie 
ślad w naszych sercach...”

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie

 z powodu śmierci 
śp. Urszuli Taibert 

składają
Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem 
oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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(upieczonymi przez rodziców), ich pociechy świetnie 
bawiły się z harcerzami i nauczycielkami którzy 
prowadzili gry i zabawy. Pod koniec festynu 
rozegrano mecz piłki siatkowej pomiędzy drużyną 
nauczycieli i rodziców. Tym razem zwyciężyła 
drużyna rodziców.
Największą atrakcją jak dotychczas, były placki 

ziemniaczane. Jednak kawiarnia z kawą i 
herbatą, gofry, popccorn, kiełbaski z rożna, 
rozmaite domowe ciasta cieszyły się wielką 
popularnością.
Honorowymi gośćmi by l i  Burmist rz  
Zawadzkiego i Marszałek Województwa 
Opolskiego.

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje 
wszystkim organizatorom tj. rodzicom, 
nauczycielom, pracownikom kuchni,  
administracji i obsługi, harcerzom, którzy 
przyczynili się do organizacji i prowadzenia 
festynu, oraz sponsorom.



Rok 2010 to rok wyborów samorządowych. 
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i radni, 
wybrani przez nas cztery lata temu, 12 listopada 
kończą swoją kadencję. Wybory do samorządu 
terytorialnego odbędą się 21 listopada 2010 roku. 
Chcemy zachęcić Państwa do udziału w wyborach i 
świadomego wyboru swoich przedstawicieli w 
samorządzie lokalnym. Bo to właśnie samorząd ma 
wpływ na wszystko, co się dzieje wokół Nas. Wybierz 
na radnych osoby, które naprawdę będą dbały i 
walczyły o Naszą "małą ojczyznę". 

21 listopada, wybieramy...

Głosowanie na radnych.

Wybory w najmniejszych gminach odbywają się na 
zasadzie większościowej. Radnymi zostają ci 
kandydaci, na których głosowało najwięcej osób. 
Głosuje się stawiając znak "x" w kratce z lewej strony 
obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów (ze wszystkich 
list), ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu. 
Można też głosować na mniejszą liczbę kandydatów. 
Informację gdzie i i lu radnych wybieramy 
zamieszczono w tabeli obok.

Głosowanie na burmistrza

W tym roku już po raz trzeci będziemy głosować 
bezpośrednio na kandydatów na stanowisko wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta. Wcześniej byli oni 
wyłaniani przez rady gmin. Wyborcy mieli więc tylko 
pośredni wpływ na obsadę tych stanowisk  poprzez 
wybór radnych. Głosowanie w tych wyborach jest 
podobne do sposobu wybierania Prezydenta RP. 
Zwykle trzeba przeprowadzić dwie tury. Na pierwszej 
kończy się tylko wtedy, kiedy kandydat na wójta 
otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów. 
Zazwyczaj jednak nikomu się to nie udaje, po dwóch 
tygodniach odbywa się więc druga tura. Przechodzą 
do niej tylko dwaj kandydaci ci, którzy w pierwszej turze 
dostali najwięcej głosów.

Jeżeli taką samą liczbę głosów, uprawniających do 
udziału w kolejnym głosowaniu, otrzyma dwóch lub 
więcej  kandydatów (co jest  bardzo mało 
p r a w d o p o d o b n e ) ,  p o s t ę p u j e  s i ę  t a k :  
- do drugiej tury przechodzi kandydat, który zwyciężył 
w większej liczbie obwodów; 

- jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa, rozstrzyga 
losowanie przeprowadzone przez gminną komisję 
wyborczą.

Sposób głosowania w obu turach jest bardzo prosty.  
Można oddać głos tylko na jednego kandydata, 
stawiając znak "x” w kratce z lewej strony obok jego 
nazwiska. Postawienie “x” przy kilku nazwiskach albo  
w ogóle - unieważnia głos.

      Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak 
również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania 
ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do 
rejestru wyborców w tej samej gminie, 
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek 
wyborcy. Wniosek można pobrać i złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Zawadzkiem przy ulicy Dębowej 13, pok. 
111 - najpóźniej  do dnia  11 listopada 2010 r. 
Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania 
będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do 
głosowania w jego imieniu w dniu ponownego 
głosowania składa wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10 dniu 
przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 25 
listopada 2010r. Do wniosku dołącza się:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem 
zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres 
zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby 
udzielającej pełnomocnictwa   do głosowania;
- w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię 
aktualnego orzeczenia właściwego organu 
o r z e k a j ą c e g o  o  u s t a l e n i u  s t o p n i a  
n iepe łnosp rawnośc i  osoby  udz ie la jące j  
pełnomocnictwa  do głosowania.
   Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować 
głosowanie:
1.  w dniu 21 listopada 2010r. i w dniu ponownego 
głosowania, gdy akt pełnomocnictwa zostanie 
sporządzony przed dniem pierwszego głosowania,                             
2. w dniu ponownego głosowania, gdy akt ten 
zostanie sporządzony po dniu pierwszego 
głosowania.

Głosowanie przez pełnomocnika 
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem

z dnia 2 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Zawadzkiego

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w 

Zawadzkiem podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

1. ORGACKI Mieczysław Zdzisław, lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Kielcza

    zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO

    nie należy do partii politycznej

2. STACHOWSKI Mariusz Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Kielcza

    zgłoszony przez KWW NASZA GMINA ZAWADZKIE 

    nie należy do partii politycznej

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Dariusz Lewandowski
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W październiku w bazie 10. Brygady Logistycznej 
w Opolu, odbył się V Opolski Zjazd Delegatów 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Opolu. Podczas spotkania pan Józef 
Kośkiewicz z Zawadzkiego, jako jedyny, został 
odznaczony dwoma krzyżami, Krzyżem Ludowego 
Wojska Polskiego oraz Krzyżem Czynu Frontowego 
I i II Armii Wojska Polskiego 1943-1945 r. Porucznik 
Józef Kośkiewicz był frontowym żołnierzem 33 pułku 
piechoty 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego. Pan 
Józef pochodzi z Ziemi Wileńskiej. W czerwcu 1944 
roku, jako dwudziestoletni chłopak, trafił do wojska w 
Archangielsku. Stąd został przewieziony do Lublina i 
na Majdanek. Następnie trafił do Fajsławic, gdzie 
tworzono pułk piechoty. W czasie ofensywy 
styczniowej walczył pod Warszawą, po czym trafił na 
Pomorze, gdzie wspierał I armię w obronie 
Kołobrzegu. Znad morza przyjechał pod Wrocław i 
do Nysy, gdzie walczył o sforsowanie Nysy. Walcząc 
w czasie wojny nie szczędzili sił, zdrowia i 
niejednokrotnie ryzykował życiem. To, że uniknął 
śmierci zawdzięcza Opatrzności, Matuli, którą 
bardzo szanował i która się za niego modliła oraz 
zmysłom. Po zakończeniu wojny został żołnierzem 
Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, najpierw na 
zielonej granicy, a później w wojskowej placówce 
granicznej. W Częstochowie ukończył technikum 
mechaniczne i rozpoczął pracę w Hucie 
Częstochowa. Do Zawadzkiego trafił przypadkowo. 
Odwiedzając syna, który pracował już w 
Zawadzkiem, spotkał ludzi, którzy zachęcili go do 
złożenia podania o pracę w hucie. Nie zastanawiając 
się długo przeprowadził się wraz z rodziną do 
Zawadzkiego i rozpoczął pracę jako główny 
nadzorujący maszyny hutnicze. W hucie 
przepracował prawie 20 lat. Od 1985 roku jest na 
emeryturze. Jego hobby to działka. Pan Józef ma na 
swoim koncie kilka odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż 
Zasługi. Został odznaczony także medalem za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Wraz z małżonką, 
którą poznał po wojnie, tworzą od 63 lat szczęśliwe 
małżeństwo. Jak sam mówi, najważniejsza jest 
rodzina. 

Pan Józef Kośkiewicz jest jednym z pięciu żyjących 
kombatantów z terenu naszej gminy. Pozostali to: 
Edward Janik, Maria Chochlewicz (Witoszek), 
Stanisław Gryger oraz Brygida Kośkiewicz.

Odznaczony Kombatant

W sobotę 9 października - w Zespole 
Szkolno - Gimnazjalnym w Żędowicach odbył 
się XIX Dziecięcy Turniej Szachowy. 
Nietypowa to data turnieju, który zwykle 
odbywa się w maju. Tegoroczna powódź 
przyczyniła się do zmiany terminu. W 

zawodach szachowych udział brało 8 drużyn powiatu 
strzeleckiego, jedna drużyna z Opola. Uczestnicy 
grali w dwóch grupach: amatorów i zawodowców. 
Była też grupa najmłodszych  uczestników z klas I-III 
grających towarzysko. W grupie graczy zawodowców 
I miejsce zajęła drużyna LOKiR- Leśnica, II miejsce 
Społem Opole, III miejsce ,,Strzelec'' Strzelce 
Opolskie. W grupie graczy amatorów: I miejsce zajęła 
drużyna Żędowice I - ZSG, II Kielcza ZSG, III gmina 
Strzelce Opolskie. Sędzią głównym był niezawodny 
Henryk Czempiel, który jednocześnie prowadził 
zawody. Ogółem w turnieju brało udział ok. 50 
uczestników z opiekunami i rodzicami. Organizatorzy 
tradycyjnie zaproponowali wszystkim gorący posiłek. 
Wszyscy uczestnicy zaś otrzymali nagrody i drobne 
upominki.

Turniej szachowy
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Mimo chłodniejszej aury, turyści z OZ/PTTK w 
Zawadzkiem w październiku 2010 r. zorganizowali 
dwie imprezy:

X Rajd Rowerowy Ścieżkami Gmin Doliny Małej 
Panwi „Jesień 2010”

W chłodne, ale słoneczne przedpołudnie 9 
października, na metę rajdu przy Letniej Izbie 
Edukacyjnej (Zabytkowa stodoła) w Leśnictwie 
„Dębie” Nadleśnictwa Zawadzkie przybyło 185 
kolarzy z Gmin Zawadzkie i Kolonowskie oraz ze 
Strzelec Opolskich. Na uczestników czekał już 
posiłek,  smakowicie wypieczone kiełbaski z rożna 
oraz ciepła herbata i kawa. Napoje przygotowali 
koledzy z Koła „Wydra”. Uczestników powitali 
organizatorzy z OZ/PTTK w Zawadzkiem, a 
uroczystego otwarcia i  prezentacji programu 
imprezy dokonał Prezes Oddziału kol. Alfred Feliks. 
Licznie obsadzone konkursy: rzuty lotkami i piłkami 
do celu, kolarski slalom i plastyczny plener (tematem 
jego była „Zabytkowa stodoła”), wskazywały na 
zadowolenie turystów, którzy z zapałem przystąpili do 
rywalizacji. Sponsorzy imprezy: UM Zawadzkie, 
UMiG Kolonowskie, Nadleśnictwo Zawadzkie, Wójt 
Gminy Jemielnica, Księgarnia p. Zientek w 
Z a w a d z k i e m ,  
za fundowal i  sporą  
ilością upominków, co 
s p r a w i ł o ,  ż e  
a t r a k c y j n o ś ć  
konkursów była jeszcze 
większa. Za co im 
dziękujemy. Była to 
kolejna udana impreza.

Góry Opawskie 2010

P o w o d z e n i e  
o s t a t n i c h  w y p r a w  
górskich sprawiło, iż 
turyści z OZ/PTTK w 
Z a w a d z k i e m  
p o s t a n o w i l i  
wykorzystać dosyć 
sprzyjającą pogodę na 

Turystyczne wieści z OZ/PTTK w Zawadzkiem
Medycyna akademicka 

w p r a w d z i e  n i e  u z n a j e  
stawiania baniek za skuteczną 
metodę leczenia, ale też jej nie 
po tęp ia .  Zwłaszcza ,  że  
obecnie coraz więcej bakterii 
jest odpornych na antybiotyki, 
a do łask wracają naturalne, 
domowe sposoby leczenia 

dolegliwości, które zastępują nieskuteczne leki. 
Kiedyś bańki z dobrym skutkiem stawiano przy 
wszelkiego rodzaju przeziębieniach i grypie. Również 
i dziś stawia się je w wypadku: zakażeń górnych dróg 
oddechowych, nadmiernie napiętych mięśni, chorób 
reumatycznych oraz dolegliwości towarzyszących 
miesiączce. Na skutek powstającego wewnątrz bańki 
podciśnienia, z małych naczyń krwionośnych 
wydostaje się niewielka ilość krwinek. Gdy znajdą się 
poza naczyniami krwionośnymi, organizm traktuje je 
jak obce ciała i mobilizuje siły do ich zwalczania. 
Stawianie baniek ma na celu pobudzenie i 
wzmocnienie sił obronnych organizmu. Skuteczność 
baniek jest tym większa, im większy obszar ciała nimi 
pokryjemy. Dzieciom, zależnie od wieku, stawiamy 
od 6 do 20 baniek, dorosłym 20-40 sztuk. Bańki 
pozostawiamy na ciele 5-20 minut, zawsze do czasu, 
gdy skóra zmieni zabarwienie. Do tego czasu trzeba 
przykryć chorego kołdrą lub kocem. Przy stawianiu 
baniek trzeba jednak uważać, aby nie oparzyć 
chorego.

Bańki wracają

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego STAL 
Zawadzkie informuje, że przyjmuje zgłoszenia do 

halowej ligi ,,piątek'' na sezon 2010/2011. 
Zgłoszenia przyjmuje Stefan Zych, telefonicznie 
pod nr telefonu 501088133 lub osobiście pod 
adresem Zawadzkie ul. Moniuszki 34, do dnia                 

12 listopada 2010 r.
Koszt zgłoszenia drużyny do 10 zawodników 

wynosi 450,00 zł i 25,00 zł za każdego 
dodatkowego zawodnika. 

Zapraszamy do rozgrywek!

Halowa Liga ,,5 " 

wypad 16 października w Góry Opawskie. Na start 
w Pokrzywnej rajdowicze dotarli autokarem, skąd 
różnymi szlakami powędrowali na Kopę Biskupią  
największe wzniesienie Gór Opawskich. Zdobyty 
szczyt nie należy do najwyższych, ale podejście w 
ostatniej fazie jest bardzo strome. Mimo to, wszyscy 
dotarli do celu, gdzie pokrzepili się napojami od Mirka 
(Czecha rezydującego na szczycie Kopy i 
władającego wieżą widokową, pamiętającą jeszcze 
czasy cesarzy austriackich). Dłuższy postój nastąpił 
w Schronisku PTTK usadowionym na zboczu góry po 
naszej stronie granicy.  Uwaga! Można tam stracić 
krawat  obcinają jako niestosowny atrybut turysty. Po 
odpoczynku towarzystwo wyruszyło w dalszą drogę 
do Jarnołtówka, gdzie na polu biwakowym odbyło się 
spotkanie przy posiłku z rożna ze stosownymi 
napojami i oczywiście turystyczną piosenką. 
Objawiło się nam przy okazji wiele różnorakich 
talentów. Również ta impreza, w opinii uczestników, 
była bardzo udana. Za olbrzymi wkład pracy należy w 
tym miejscu podziękować jej głównym organizatorom 
z OZ/PTTK w Zawadzkiem kol. Bolkowi, Adrianowi i 
Tomkowi.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem



Ogromnym sukcesem zakończyli zawodnicy 
naszego klubu udział w Mistrzostwach Polski 
Juniorów i Juniorów Młodszych Karate WKF, które 
odbyły się 9 października w Cieszynie. Drużyna 
uczestniczyła w czteroosobowym składzie:                        
Natalii Szponder, Bartłomieja Barańskiego, Dariusza 
Sworenia i Patryka Szarka wywalczyli 5 medali w tym 

2 złote i 3 brązowe. W ogólnej klasyfikacji klub zajął 
bardzo wysokie 6 miejsce na 36 uczestniczących w 
Mistrzostwach klubów i 178 zawodników. Złote 
medale wywalczyli Natalia Szponder w konkurencji 
kumite juniorek młodszych tj, rocznik 1994-93 w 
wadze (-48 kg) oraz Bartłomiej Barański w konk. 
kumite juniorów (-75 kg) tj. rocznik 92-91-90.
Brązowe medale wywalczyli:
- Natalia Szponder w konk. kata ind. juniorek 
młodszych,
- Dariusz Sworeń w konk. kumite ind. juniorów 
młodszych (-68 kg),
- Drużyna w składzie Bartłomiej Barański, Dariusz 
Sworeń i Patryk Szarek w konk. kata drużynowe 
juniorów
24 października zawodnicy mogli cieszyć się z 
kolejnych medali wywalczonych na Mistrzostwach 
Polski Shotokan. Na najwyższym podium stanął 
Dariusz Sworeń, który zwyciężył w konkurencji 
kumite kadetów tj. 16-17 lat, srebro wywalczyła 
drużyna kata seniorów w składzie Bartłomiej 
Barański, Mateusz Kaszuba i Dariusz Sworeń, aż 

dwukrotnie na 3 miejscu podium stanęła Natalia 
Szponder w konkurencji kata i kumite kadetek. Dla 
wyjaśnienia podajemy, że zawody w stylu shotokan 
rozgrywane są bez podziału na kategorie wagowe, 
jest rozgrywana tylko jedna kategoria wagowa dla 
każdej grupy wiekowej. Dlatego tak bardzo cenne są 
wszystkie wywalczone medale w konkurencjach 

kumite. W Mistrzostwach uczestniczyło 
130 zawodników z 32 klubów.

Reprezentacji klubu karate brali także 
udział w IV Międzynarodowym Grand Prix 
Bielska Białej  Karate WKF – Bielsko-
Biała 23.10.2010. Do rywalizacji w 
zawodach przystąpiło 300 zawodników z 
36 klubów z Polski, Czech, Słowacji, 
Ukrainy i jeden zawodnik z Danii.  
Organizatorem zawodów był klub 
Sportów Azjatyckich „Atemi” Bielsko 
Biała, który w tym roku obchodzi Jubileusz 
25 lec ia  powstan ia .  Nasz k lub 
reprezentowało 19 zawodników (17 z 
sekcji Zawadczańskiej i 2 z sekcji 
Oz imskie j ) .  Z  występu naszych 
zawodników możemy być bardzo 
zadowoleni bo wywalczyli aż 20 medali w 
tym: 7 złotych, 5 srebrnych i 8 brązowych. 

Złote medale wywalczyli:
1. Grzeczkowicz Daria w konk. 
kata ind. dz. 9 lat
2. Piesiak Mateusz w konk. 
kata ind. chł. 12-13 lat
3. Mraz Robert w konk. kata 
ind. chł. 9 lat
4. Krawiec Aleksandra w konk. 
kumite ind. dz. 10-11 lat (- 40 
kg)
5. Zajdel Ewa w konk. kumite 
ind. dz. 12-13 lat (-45 kg)
6. Drużyna w składzie: Grejner 
Wiktoria, Grzeczkowicz Daria, 
Krawiec Aleksandra w konk. 
kata druż. dz. 9-11 lat
7. Drużyna w składzie: Zajdel 
Ewa, Kalinowska Agata i 
Kanoza Michalina w konk. kata 
druż. dz. 12-13 lat

Kolejne sukcesy karateków
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Srebrne medale wywalczyli:
1. Padus Kacper w konk. kata ind. chł. 7 lat i młodsi
2. Grejner Wiktoria w konk. kumite ind. dz. 10-11 lat (- 
40 kg)
3. Szponder Natalia w konk. kumite ind. dz. 16-17 lat 
(-53 kg)
4. Grejner Weronika w konk. kumite ind. dz. 14-15 lat 
(+54 kg)
5. Drużyna w składzie Gawęda Daniel, Stolarczyk 
Paweł, Szarek Patryk w konk. kumite druż. chł. 14-15 
lat

Brązowe medale:
1. Grejner Wiktora w konk. kata ind. dz. 10-11 lat
2. Kanoza Michalina w konk. kata ind. dz. 12-13 lat
3. Trepka Karolina w konk. Kata ind. dz. 14-15 lat
4. Piaskowska Hanna w konk. kata ind. dz. 9 lat
5. Grzeczkowicz Daria w konk. kumite na fantomach 
9 lat i młodsze
6. Trepka Karolina w konk. kumite ind. dz. 14-15 lat (-
54 kg)
7. Szarek Patryk w konk. kumite ind. chł. 14-15 lat (-
63 kg)
8. Sworeń Dariusz w konk. kumite ind. juniorów 16-
17 lat (-68 kg)
                           GRATULUJEMY!
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Rozmowa z Panią Ewą Brenzlau, prezesem 
Laboratorium Analitycznego Sp. z o.o.                         
w Zawadzkiem. 

Proszę na początku naszej rozmowy 
przedstawić czytelnikom zarys działalności 
Laboratorium Analitycznego w Zawadzkiem:
Laboratorium Analityczne powstało 1992 roku.  Od 
początku istnienia jednym z naszych głównych 
założeń jest świadczenie usług najwyższej  jakości w 
zakresie:
- badań podstawowych (badanie morfologii krwi, 
biochemiczne surowicy, badania moczu, kału i 
nasienia, oznaczanie grupy krwi),
- badań specjalistycznych (badania markerów 

nowotworowych, hormonów, badania serologiczne, 
immunologiczne i wiele innych).

Do kogo kierują Państwo swoją ofertę ? 
Realizujemy zlecenia zarówno dla pacjentów 
Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, firm i 
osób prywatnych. Większość badań wykonywana 
jest codziennie. Istnieje również możliwość 
wykonania badań w trybie cito na zlecenie lekarza 
kierującego. Oferta wykonywanych badań, lista 
współpracujących kontrahentów jak i zakres 
terytorialny działalności firmy ulega wciąż 
rozszerzeniu. 

Nowoczesne laboratorium

Opolszczyzna obfituje w wyjątkowe i niezwykle 
różnorodne okazy przyrodnicze. Bogactwo lasów, 
magiczne meandry Małej Panwi sprawiają, że 
okoliczna przyroda o każdej porze roku szokuje 
pięknem, prowokuje do czynnego wypoczynku i 
nauki na łonie natury. Z myślą o rozwijaniu 
świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za 
stan lokalnego ekosystemu uczniowie Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach wraz z 
uczniami Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem realizują projekt 
„W harmonii z przyrodą” w całości finansowany przez 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich. W 
ramach projektu przybliżamy naszym wychowankom 
okoliczną faunę i florę w cyklu kolejnych pór roku. Tą 
drogą zachęcamy ich do czynnego spędzania 
wolnego czasu i uwrażliwiamy na piękno przyrody. W 
trakcie projektu uczniowie uczestniczą w lekcjach 
przyrodniczych na Górze Św. Anny, spędzają 
jesienne popołudnia przy ognisku, na wycieczkach 
rowerowych i pieszych, odwiedzając min. ogród w 
Jaźwinie, Centrum Edukacyjno - Przyrodnicze w 
Zawadzkiem. Projekt „W harmonii z przyrodą” 
zakłada integrację uczniów Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Żędowicach z rówieśnikami 
Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem. Wspólna nauka i zabawa 
sprawiają, że dzieci uczą się pozytywnych relacji 
opartych na szacunku i tolerancji.

                            Joanna Pietrzela, Małgorzata Jeruszka

W harmonii z przyrodą Warsztaty Terapii Zajęciowej z Zawadzkiego – NAJLEPSZE!!!
23 października w gimnazjum w Lewinie Brzeskim 

odbył się III Wojewódzki Integracyjny Konkurs 
Wiedzy Osób Niepełnosprawnych - „Dzieje II wojny 
światowej”. Reprezentacja WTZ Zawadzkie co roku 
bierze udział w tym konkursie. W tym roku, po raz 
pierwszy, oprócz osób niepełnosprawnych 
reprezentujących warsztaty terapii zajęciowej oraz 
stowarzyszenia zajmujące się rehabilitacją 
społeczną i zawodową, w konkursie wzięli udział 
uczniowie z publicznych szkół z terenu województwa 
opolskiego i dolnośląskiego. Wszystkie pytania 
dotyczyły historii II wojny światowej i wymagały 
ogromnej wiedzy na ten temat. Reprezentacja WTZ 
Zawadzkie w składzie: Paweł Huza, Anna Mientus i 
Agnieszka Wiciok bardzo solidnie przygotowała się 
do konkursu. Uczestnicy wykazali się wiedzą, której 
nie powstydziłby się niejeden nauczyciel historii. 
Pytania były bardzo trudne, jednak nie pokonały one 
naszych uczestników i po długiej dogrywce Warsztaty 
Terapii Zajęciowej z Zawadzkiego zajęli I-sze 
miejsce, ex equo z drużyną z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Lewina Brzeskiego. Organizatorem 
konkursu były Warsztaty Terapii Zajęciowej z Lewina 
Brzeskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób 
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”.  Impreza odbyła 
się dzięki wsparciu Samorządu Województwa 
Opolskiego, Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz 

Po raz dziesiąty zorganizowano Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych klas I-VI o puchar przechodni 
Moksiru. 20 października odbyła się pierwsza część turnieju, będąca rozgrywkami klas trzecich. W rozgrywkach 
turnieju brało udział osiem drużyn, 
podzielonych na dwie grupy, które grały 
systemem każdy z każdym. Na koniec 
zwycięzcy grup grali w wielkim finale. Wyniki 
końcowe rozgrywek pozwoliły wyłonić 
zwycięzcę. Została nim drużyna ze szkoły 
PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich przed 
drużynami z  PSP Piotrówka i PSP 
Jemielnica. Rozgrywki te wpisały się w próbę 
wszczepienia miejscowym dzieciom zdrowej 
rywalizacji sportowej. Mamy nadzieję, że 
pozostałe mecze okażą się tak samo udane.

Jubileuszowy truniej

Od niedawna laborator ium dysponuje 
nowoczesnym budynkiem. Proszę powiedzieć 
jak zmiana ta wpływa na komfort pracy i jakie inne 
czynniki mogą mieć wpływ na jakość badań?
Tak, to prawda od ponad roku laboratorium mieści się 
w nowoczesnym budynku, które spełnia wszelkie 
wymogi i kryteria placówki o tym profilu. 
Dysponujemy przestronnymi pracowniami, 
wyposażonymi w najnowszej klasy sprzęt 
diagnostyczny oraz szerokim zapleczem socjalnym 
w tym m.in. pokojem szkoleń. 
Utrzymaniu jakości wydawanych wyników służą 
codzienne kontrole wewnątrz laboratoryjne. 
Laboratorium uczestniczy także w krajowych i 
międzynarodowych programach jakości, czego 
dowodem są liczne certyfikaty. 
Kolejnym dowodem nowoczesności laboratorium, 
ale także poprawiającym jakość i efektywność pracy 
jest posiadanie profesjonalnego systemu 
informatycznego. Koordynuje on pracę placówki na 
każdym jej etapie. Począwszy od rejestracji pacjenta, 
poprzez pracę specjalistycznych urządzeń, do 
momentu wydania końcowego wyniku. Tylko 
inwestycja w taki system mogła pozwolić nie tylko na 
zwiększenie konkurencyjności laboratorium na rynku 
ale także na skrócenie czasu badań, przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. 

W dzisiejszych czasach wiele się mówi o 
ochronie środowiska. Jakie ma Pani zdanie 
ten temat?
Jak ważne dla każdego człowieka jest 
środowisko naturalne to każdy wie. Niewiele 
jednak się w tym kierunku robi. Rozwiązania pro- 
ekologiczne wciąż są droższe od tradycyjnych co 
dla wielu jest niestety przeszkodą, nie do 
pokonania.

Jakie rozwiązania ekologiczne zatem udało 
się wprowadzić w nowym laboratorium ?
Z daleka już zauważyć można na dachu 
zainstalowane solary. 
Zgadza się. Przy rozbudowie laboratorium, która 
miała miejsce w 2009 r. nie zapomniano  

o środowisku naturalnym. Już na etapie 
projektowania budynku założono zastosowanie 
proekologicznych materiałów i  ekologicznych źródeł 
energii. Do wykończenia podłóg wszystkich 
pomieszczeń wykorzystano kamień naturalny w 
miejsce tradycyjnego PCV. Na dachu laboratorium 
założono wcześniej już wspomniane solary. 
Natomiast do ogrzania całej powierzchni 

2laboratorium, a jest to przeszło 450 m  użyto pieca na 
pelet, który uznawany  jest za, biopaliwo XXI wieku.  

Zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy. 
Gratuluję sukcesu ponieważ stworzenie tak 
nowoczesnego laboratorium zapewne nim jest. 
Proszę zatem powiedzieć co dalej. Jakie cele 
stawia Pani na przyszłość ?
Celem firmy jest ciągłe poszerzanie oferowanych 
badań, jak i praca nad utrzymaniem jakości 
świadczonych usług.  Także planowana inwestycja w 
sukcesywną wymianę specjalistycznych urządzeń na 
najnowsze, jakie oferuje technika, jest tutaj nie do 
przecenienia, dlatego ciągle pracujemy nad tym by 
nasz sprzęt był najwyższej jakości. Dowodem może 
być niedawno zakupiony analizator do badań 
biochemicznych. 
                                              

Dziękuję za rozmowę.

Gminy Lewin Brzeski a patronat medialny 
sprawowało Radio Opole. Konkurs miał na celu 
i n t e g r a c j ę  
s p o ł e c z n ą  
o r a z  
ak t yw izac ję  
o s ó b  
niepełnospraw
nych. Wyniki 
k o n k u r s u  
pokazały, jak 
bardzo osoby 
niepełnospraw
ne  po t ra f i ą  
p o k o n a ć  
s w o j e  
s ł a b o ś c i ,  
rzetelnie przygotować się do zadania, opanować 
bardzo trudny materiał, wykazać się pracowitością i 
zaangażowaniem. Tych cech powinny się uczyć od 
nich gimnazjaliści biorący udział w Konkursie. Tym 
bardziej jest nam miło pogratulować Pawłowi, Ani i 
Agnieszce – reprezentacji WTZ Zawadzkie. 
Jesteśmy z Was dumni i życzymy dalszych 
sukcesów.

Agnieszka Szampera



 PTTK zaprasza
Termin Nazwa imprezy

20 listopad

11 grudnia

Rajd Andrzejkowy „Andrzejki 2010”
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie 
PTTK w terminie do 16 listopada br.

VIII Festiwal Piosenki Turystycznej 
Oddziału PTTK

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
20.11.2010 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie – NMC Powen Zabrze
04.12.2010 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie – Gwardia Opole
Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
14.11.2010 r. godz. 11.00 
II liga juniorów Stal Zawadzkie – LZS Szczedrzyk
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
13.11.2010 r. godz. 10.00 
II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny juniorów/rek                          
i młodzików/czek
14.11.2010 r. godz. 18.00 
II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny kadetów/tek                                  
i żaków/czek
21.11.2010 r. godz. 18.00 
II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny seniorów/rek
10.12.2010 r. godz. 18.00 II liga kobiet KTS MOKSiR 
Zawadzkie – Halembianka Ruda Śl.
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul. Dworcowa 3 
Każdy czwartek godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji 
MOKSiR Zawadzkie

Kącik kucharski

14

gdzie góra, gdzie dół

Surówka z porą z jabłkiem

Grudzień/apteka

APTEKI DYŻURUJĄ

31

listopad/apteka

Sałatka z kalafiora i jajka

Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w 
Zawadzkiem zaprasza wszystkich do udziału w 
konkursie fotograficznym pod nazwą „Obiekty 
Zabytkowe Doliny Małej Panwi”. Tematem są obiekty 
zabytkowe i inne godne utrwalenia na terenie gmin 
Doliny Małej panwi. Każdy uczestnik konkursu 
powiniem przesłać maksymalnie 3 kolorowe zdjęcia 
w formacie 15x21 cm. Zdjęcia z opisem należy 
przesłać na adres Oddziału PTTK w Zawadzkiem do 
13 grudnia 2010 r. Najlepsze zdjęcia będą 
nagrodzone, a z nadesłanych zdjęć zorganizowana 
zostanie wystawa. Zapraszamy.

Konkurs foto

Przychodzi klient do restauracji:
- Poproszę lody truskawkowe.
Kelner przynosi lody, a klient krzyczy:
- Co ta mrówka robi w moich lodach?!
- Nie wiem, pewnie jeździ na nartach...

....................................
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...

....................................
Wygląda dżdżownica z ziemi, patrzy, a tu obok 
druga.
- Dzień dobry!
- Co, dzień dobry!? Własnego tyłka nie 
poznajesz?...

....................................
Rozmawiają dwie pchły:
- Kochasz mnie?
- Kocham
- To kup mi psa...

....................................
Rozmawiają dwie krowy:
- Muuuuuu!
- Meeeee
- Nie zmieniaj tematu

Składniki:
2 pory (tylko białe części), 3 duże kwaśne jabłka, 
łyżka oliwy (lub więcej, jeżeli jabłka są mało 
soczyste), sól, cukier, kwasek cytrynowy 

Sposób przygotowania:
Pory umyć, obrać, przekroić na połowę wzdłuż i 
pokroić w półplasterki. Jabłka zetrzeć na tarce o 
grubych oczkach. Dodać oliwę i przyprawić do smaku 
solą, kwaskiem cytrynowym i cukrem. Pozostawić na 
pół godziny. Surówka nadaje się jako dodatek do 
obiadu. Jeżeli ktoś woli łagodniejsze smaki należy 
użyć więcej jabłek.

Składniki:
kalafior, 3-4 jaja, 3-4 pomidory, cebula, sól, pieprz, 
majonez, śmietana 

Sposób przygotowania:
Jaja ugotować na twardo i pokroić drobno a następnie 
ułożyć do miski. Na to kładziemy pokrojone pomidory 
i posypujemy solą i pieprzem. Kolejna jest cebulka 
pokrojona drobno. Polewamy majonezem i śmietaną 
wcześniej wymieszaną, kto ile woli i dowolnie 
przyprawiona. Na to układamy kalafior drobne kwiaty 
(kalafior oczywiście wcześniej ugotowany w słonej 
wodzie). Posypujemy solą i pieprzem.

Składniki:
słoiczek selera startego, puszka groszku, puszka 
czerwonej fasolki ok. 20 dag, ser żółty, śmietana, 
majonez , sól, pieprz 

Sposób przygotowania:
Seler, groszek, fasolkę odcedzić. Ser zetrzeć na tarce 
o grubości selera. Wszystko mieszamy ze śmietaną i 
majonezem i doprawiamy do smaku.

Sałatka z selera i groszku

Jesienna krzyżówka

1. Co to za pani w złocie, czerwieni, sady maluje, 
lasy przemieni? A gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, 
śnieżna zawieja po niej nastaje!
2. Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie. Kiedy 
deszcz rosi, nad głową go nosisz. 
3. Dom pszczół i Ewa, to będzie…
4. Bez skrzydeł a jednak lecę, nie mam rąk, a jabłka 
zrywam. Nie mam ust-a zgaszę świecę, powiedz, 
jak ja się nazywam?
5. Co jesienią z dębu spada? Co ze smakiem dzik 
zajada?
6. Gdy się te niteczki snują po ścierniskach, to znak 
nieomylny, że jesień jest bliska.
7. Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, że gdy jest 
ciemna, może być deszcz.
8. W lesie go spotkasz i dziwisz się srodze: bo on 
ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze!
9. Na jakim drzewie jesienią koraliki się czerwienią?
10. Skacze po lesie, z wielkiej uciechy że ma w 
spiżarni smaczne orzechy. Zebrała je jesienią,  gdy 
drzewa na złoto się rumienią
11. Co tak w szyby dzwoni?  Kiedy chmurka łzy 
roni?  Kiedy pada........
12. Chociaż nie jest babcią, mówią na nią,, siwa”. 
Na ,,m” się zaczyna, zwykle rano bywa.
13. Spadają z drzewa żółte, czerwone. Wiatr je 
niesie w tę i tamtą stronę.
14. Latem w ogrodzie wyrósł zielony, A zimą w 
beczce leży kiszony.
15. Nie las, nie park, choć się zieleni. Jabłka, 
gruszki, śliwki, znajdziesz tam na jesieni.
16. Mieszkam w zielonej łupinie. Lecz mi się nudzi 
więc, brązowe wkładam ubranie, by spaść na 
ziemię jesienią bęc.

Rozwiązanie krzyżówki należy dostarczyć do 
Redakcji Krajobrazów Zawadzkiego, Urząd Miejski w 
Zawadzkiem, pok. 304, w terminie do 25 listopada 
br. Nagrody czekają.



Tenis stołowy Skat

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

III liga mężczyzn:

   Tabela  
1. KTS Kłodnica Kędzierzyn K.  8 16  64:23
2. KS Orzeł Branice   8 11  58:37

  

3. UGKS Odra Brzeg   8 11  53:36

  

4. KTS MOKSiR Zawadzkie  8 10  54:44

  

5. UKS Dalachów   8 10  54:48

  

6. LZS Młyn -Pol Zakrzów  8   6 44:49

  

7. LZS Kujakowice   8   6 44:49

  

8. KS Lellek Sławice   8   6 42:58

  

9. LUKS MGOKSiR II Korfantów

 

7

   

2

 

22:54
10. LZS Polonia Smardy   7   0 23:56

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

W ostatniej rozegranej kolejce (06.11) drużyna 
Stali Zawadzkie spotkała się z zajmującym 13 
pozycję LZS Chocianowice. Była szansa w 
przypadku zwycięstwa zbliżyć się do lidera na 
„odległość” 3 punktów. Niestety, z taką gra i 
zaangażowaniem, w niedalekiej przyszłości zespół 
będzie musiał  walczyć o utrzymanie. W tym sezonie 
do niższej klasy spadają aż 4 drużyny, a 5 będzie 
walczyłao utrzymanie w barażach. Goście nic 
specjalnego nie pokazali, jednak ambicją oraz 
zaangażowaniem pewnie pokonali gospodarzy 3:1. 
Do końca I rundy pozostały 2 mecze m.in. z liderem 
Unią Murów. Pozycja trenera wydaje się zagrożona. 
Kibice nawet proponowali by drużynę poprowadził 
zwolniony ostatnio z Lecha Poznań Jacek Zieliński. 
Była to napewno złośliwość, jednak zmiana 
szkoleniowca jest bliska. Wyniki pozostałych 
rozegranych w ostatnim okresie meczy i aktualna 

Stal Zawadzkie   -  LZS Brynica   2:0  
Widawa Lubska   -  Stal Zawadzkie   0:0  
Stal Zawadzkie   -  LZS Ligota Oleska  0:0  
LZS Rudniki   -  Stal Zawadzkie  1:4 
  1. Unia Murów    13  27  33:12  
  2  Widawa Lubska   13  27  25:20  
  3. LZS Brynica    13  25  33:23  
  4. LZS Uszyce    13  23  38:24  
  5. LZS  Rudniki    13  23  34:21  

  

6. Stal Zawadzkie   13  21  36:18  
  7. Żubry Smarchowice   13  21  26:16  
  8  Budowlani Pokój   13  21  20:15  
  9. LZS Ligota Oleska   13  20  28:25  
10. GKS Starościn   13  18  18:28  
11. Start II Namysłów   13  17  26:26  
12. LZS Chocianowice   13  15    22:22  
13. Hetman Byczyna   13  14  14:16  
14. MKS Wołczyn   13  14  25:30  
15. LZS Bogacice   13    9 26:39  
16. Piast Gorzów Śl.

  

13

   

0

   

5:74

 

Zagrożona pozycja trenera

 

Mogło być lepiej

LKS Naprzód Kielcza  -  Zieloni Spórok   4:1  
LZS II Piotrówka   -  LZS Kielcza   8:1  
LZS Kielcza   -  Źródło II Krośnica  2:2  
LZS Kadłub   -  LZS Kielcza   3:0  

   1. Naprzód Jemielnica   11  31  42:5  
  2. LZS II Piotrówka   11  27  49:16  
  3. LZS Kadłub    11  25  40:12  
  4. Tempo Grodzisko   11  17  46:23  
  5. Tęcza Szymiszów   11  17  21:22  

6  LZS Izbicko 11 14 25:19
  7. Zieloni Spórok   11  13  23:38  
  8. LZS Staniszcze   11  12  21:27  
  9. LKS Naprzód Kielcza   11  12  18:35
10. Czarni Kalinów   11  12  15:36
11. Źródło II Krośnica   11    6 10:34

  11    2 14:5712. Wiktoria Rożniątów

 

II liga juniorów

Motor Praszka   -  Stal Zawadzkie   1:1
Sokół  Bierdzany   -  Stal Zawadzkie   1:3
Stal Zawadzkie   -  Młodzik Wołczyn  0:3
Małapanew Ozimek  -  Stal Zawadzkie   11:0

 

Stal Zawadzkie   -  KS Krasiejów   4:1
Hetman Byczyna   -  Stal Zawadzkie   1:2

 

Stal Zawadzkie   -  Victoria Chróścice  5:2
LZS Kup

  

-

  

Stal Zawadzkie

  

2:6

 

Stal Zawadzkie   -  LZS Ligota Oleska  1:0
LZS Proślice   -  Stal Zawadzkie   5:0
Stal Zawadzkie   -  LZS Radawie   0:3

Tabela  
  1. LZS Radawie    11  29  33:8  
  2. Młodzik Wołczyn   11  27  28:10
  3. Małapanew Ozimek   11  26  40:8  
  4. LZS Rudniki    11  19 30:17
  5. Stal Zawadzkie   11  19  22:30
  6  Motor Praszka   11  15  18:13
  7. LZS Szczedrzyk   11  15  26:24
  8. LZS Proślice    11  14  27:18
  9. Sokół Bierdzany   11  13  24:27
10. Victoria Chróścice   11  13  22:31
11. KS Krasiejów   11  10  17:31
12. Hetman Byczyna   11    8 17:29
13. LZS Kup    11    5 17:43
14. LZS Ligota Oleska   11    5   8:40

 Liga trampkarzy

  
1. Piast Strzelce Opolskie  8 20  59:6  

  
2. Naprzód Jemielnica   8 19  44:13

 

3. Unia Kolonowskie 8 7 21:28

z Rudy Śląskiej. W meczu z Grunwaldem, 
drużyną w której do niedawna grał i trenował 
aktualny trener ASPR Adam Wodarski, tylko 
sam początek należał do gospodarzy, którzy 
prowadzili 4:1. Potem na boisku górą byli 
goście, którzy do końca kontrolowali wynik i 
pewnie wygrali 33:25. Prezentowana forma nie 
była jednak na miarę możliwości. ASPR 
posiadał w składzie więcej atutów i dlatego 
punkty pojechały do Zawadzkiego. Przed 
drużyną teraz ważne mecze m.in. z 
prowadzącym w tabeli NMC Powenem Zabrze i 
zawsze groźną, mającą ambicje awansu 
Gwardią Opole. Oba mecze zostaną rozegrane 
w Zawadzkiem i wszyscy liczą na zacięte 
widowiskowe spotkania. Tabela po 7 kolejkach 
przedstawia się następująco:

  

 

W rozegranych ostatnich 4 kolejkach ASPR 
Zawadzkie zdobył 6 punktów, a powinno ich być 
komplet. Mecz z Czuwajem Przemyśl wygrany 33:28 
należał do kiepskich widowisk. Cieszyły tylko punkty, 
bo z postawy drużyny nie można było być 
zadowolonym. Kolejne spotkanie rozegrane w 
Zawadzkiem to mecz z Wolsztyniakiem Wolsztyn, 
drużyną, która do tego momentu miała komplet 
zwycięstw, należał do dużo lepszych widowisk. 
Zwycięstwo powinno być znacznie wyższe, jednak 
drużyna ma okres przestojów, w czasie których 
przeciwnik niweluje posiadaną przewagę. 
Ostatecznie zwyciężyli 39:34. Bardzo słabo zagrali w 
kolejnym spotkaniu z Olimpią Piekary. Wprawdzie na 
kilkadziesiąt sekund przed zakończeniem spotkania 
przy stanie 33:34 Paweł Swat wykonywał rzut karny i 
mógł doprowadzić do remisu. Dotychczas wszystkie 
rzucane „7-mki” wykorzystał, ale tej najważniejszej 
niestety nie. Przeciwnik w kontrataku zdobył jeszcze 
jedną bramkę i ostatecznie dwa punkty pojechały do 
Piekar. Trzeba uczciwie przyznać, że zwycięstwo 
gości było w pełni zasłużone. Dobre wieści napłynęły 

1.  NMC Powen Zabrze   7 14  220:140

 

2.  Gwardia Opole    7 12  188:150 
3.  Wolsztyniak Wolsztyn   7  10  236:209

 

4.  ASPR Zawadzkie   7 10  237:217
5.  Olimpia Piekary    7   8 207:204
6.  AZS Radom    7   8 219:226

7.  Grunwald Ruda Śl.   7   6 201:221
 

8.  KSSPR Końskie    7   4 215:211

 

9.  BKS Bochnia    7   4 182:211

 

10.  ChKS Łódź    7   4 189:220

 

11.  MTS Chrzanów    7   2 176:217 

 

12. Czuwaj Przemyśl 7 2 174:218

 

Nierówna gra drużyny

Piłka ręczna
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Sport w Krajobrazach

Ligowe rozgrywki

W II lidze młoda drużyna KTS MOKSiR Zawadzkie 
spisuje się całkiem przyzwoicie. W rozegranych                     
w minionym okresie 4 spotkaniach zdobyła 6 punktów. 
Planem jest znalezienie się w czołowej ósemce, co 
pozwoli na awans do finałowej grupy drużyn walczących 
o awans do rozgrywek barażowych o I ligę. Podstawowy 
skład drużyny to: Kamila Borkowska, Anna Gosztyła, 
Julia Drzozga oraz Daria Hajka. Również zespół męski 
występujący w III lidze poczyna sobie całkiem dobrze. Na 
jedną kolejkę przed zakończeniem I rundy ma na koncie 
10 pkt, z szansą na wywalczenie kolejnych dwóch, gdyż 
ma do rozegrania ma spotkanie z ostatnia drużyną                 
w tabeli. Poniżej podajemy wyniki i aktualne tabele: 

II liga kobiet:

Tabela   
  1. AZS PWSZ Nysa   8 15  69:11
  2. RKS Cukrownik Chybie  8 15  66:14
  3. LZS Victoria Chróścice  8 14  58:22

  
4. AZS Politechnika Gliwice  8 12  51:29

  

5. Silesia Miechowice   8 12  50:30

  6. KTS MOKSiR Zawadzkie  8 10  45:35
  7. KTS Lędziny    8   9 40:40
  8. MKS Cieszko Cieszyn   8   8 35:45
  9. ULKTS Pszczyna   8   7 32:48
10. MKS Siemianowice Śl.  8   6 34:46
11. MKS Skarbek Tarnowskie G.  8   5 29:51
12. Halembianka Ruda Śl.  7   4 25:45
13. JKTS II Jastrzębie Zdrój  7   3 25:45

W  r o z g r y w a n y c h  
mistrzostwach sekcji skata 
MOKSiR Zawadzkie sezonu 
2010/2011 na planowanych do 
r o z e g r a n i a  3 0  t u r n i e j ó w  
rozegrano już 10. Bardzo dobrze 
spisuje się ubiegłoroczny mistrz 

Antoni Świtała, który zdecydowanie wyprzedza 
rywali.  W turniejach do tej pory wzięło udział 35 
skaciorzy. Czołówka klasyfikacji generalnej 
przedstawia się następująco:

Mistrzostwa sekcji

Piłka nożna

Podopieczni Andrzeja Miguły grający w II lidze 
juniorów spisują się całkiem nieźle. Po rozegranych 
11 kolejkach drużyna zajmuje 5 miejsce, jednak bez 
szans na awans, czy groźbę spadku. Komplet 
wyników dotychczas rozegranych spotkań:

W rozgrywkach ligi trampkarzy Podokręgu 
Strzelce Opolskie nasza najmłodsza drużyna 
rywalizuje w grupie I z 4 zespołami. Jak pokazuje nam 
niżej zamieszczona tabela po rozegranych 2 rundach 
zajmują przedostatnie miejsce. Jest jednak nadzieja, 
że na wiosnę wyniki będą dużo lepsze. Świadczą o 
tym wyniki ostatnich 2 meczy. Drużyna urwała punkt 
liderowi remisując 2:2 oraz pokonała Unię 
Kolonowskie 3:1 z którą w pierwszym meczu u siebie 
przegrała 0:10. Komplet wyników rundy jesiennej i 
tabela przedstawia się następująco:

Tylko jedno zwycięstwo i remis, to dorobek 
drużyny LKS Naprzód Kielcza w rozegranych 
ostatnich 4 kolejkach rundy jesiennej. Jest jednak 
szansa, że podopieczni Erwina Kałuży, który 
aktualnie prowadzi drużynę w rundzie wiosennej po 
scementowaniu drużyny zdecydowanie poprawią 
aktualnie zajmowane miejsce. Poniżej wyniki i tabela 
I rundy: 

MKS Cieszko Cieszyn

Fot. Piotr Parkitny

Franciszek  Świtała
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II JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

II JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

Na jarmarku każdy znajdzie coś dla siebie. 
Będzie można skosztować specjałów kuchni regionalnej,

 posmakować świątecznego grzańca
oraz zrobić zakupy przedświąteczne.

W programie przewidziano m.in.:
-występy artystyczne

-sprzedaż kart świątecznych, stroików, bombek, oświetlenia
-sprzedaż pierników,

-sprzedaż choinek, jemioły
-wspólne zapalenie choinki

Najmłodszych Święty Mikołaj obdaruje słodyczami.

Serdecznie zapraszamy!

Po raz drugi chcielibyśmy zainteresować Państwa tym przedsięwzięciem i zachęcić do udziału poprzez wystawienie 
swoich produktów, a poprzez to zareklamowanie się na naszym zawadczańskim rynku. 

W sprawie ustalenia szczegółów dotyczących włączenia się w „Jarmark Bożonarodzeniowy”  proszę 
o kontakt z Referatem Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w 

Zawadzkiem, pokój nr 304 lub telefonicznie pod numerem 77 46 23 113.
Termin zgłoszenia uczestnictwa mija z dniem 22 listopada 2010 r.
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Serdecznie zapraszamy!

5 grudnia 2010 r.
na placu przed Urzędem Miejskim w Zawadzkiem

w godzinach od 14.00 do 19.00 
odbędzie się
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