


Sesja Rady Miejskiej
28 grudnia 2010 r. odbyła się III Sesja Rady 

Miejskiej. Porządek obrad sesji obejmował między 
innymi ślubowanie radnego Kazimierza Szmala, 
który wobec radnych potwierdził wolę sprawowania 
obowiązków radnego, że pełnić je będzie  godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i 
jej mieszkańców. W punkcie dotyczącym 
sprawozdania Burmistrza z działalności w okresie 
międzysesyjnym, Burmist rz  Zawadzkiego 

Mieczysław Orgacki przedstawił w formie prezentacji 
multimedialnej stopień realizacji najważniejszych 
inwestycji w gminie (przedszkole przy Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Kielczy, kinoteatr w 
Zawadzkiem oraz przebudowa stawu hutniczego).  
Zgodnie z przyjętym porządkiem, który obejmował  
między innymi podjęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetu gminy na 2010 r. – dokonano zmiany 
dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi 
decyzjami z Opolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego 
(zwiększenia bądź zmniejszenia, głównie na 
działalność związaną z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej). Kolejne podjęte uchwały to: w sprawie 
zmiany siedziby Przedszkola Publicznego w Kielczy 
(z dniem 1 września 2011 r. zmienia się siedzibę 
Przedszkola Publicznego w Kielczy), w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę 
Zawadzkie publicznych przedszkoli (uchwała ta 
wiąże się bezpośrednio z poprzednią uchwałą, 
dotyczy zmiany siedziby przedszkola w Kielczy – ul. 
Szkolna 1), w sprawie ponownego przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Zawadzkie z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2011 (uchwała  podjęta na sesji 
w dniu 25 października 2010 r.  została uchylona 
przez Wojewodę Opolskiego). Uchwałą tą został 
przyjęty program, którego głównym celem jest 
budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 
Gminą Zawadzkie, a organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. W uchwale zostały określone 
również wysokości środków przeznaczonych na 
realizację programu: zadania w zakresie wspierania 
usług dotyczących udzielania świadczeń 
zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe 
połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów – 
110.000 zł, w zakresie kultury, sztuki, działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym – 10.000 zł, 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu dzieci i młodzieży – 170.000 zł, turystyki i 
krajoznawstwa – 8.000 zł, przeciwdziałania 
uzależnieniom i  patologiom społecznym, 
wypoczynku dzieci i młodzieży – 20.000 zł. Następnie 
została podjęta uchwała w sprawie wyznaczenia 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do 
wykonywania czynności polegających na zleceniu 
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady 
Miejskiej oraz określenia stawek dla radnych za 
używanie pojazdów niebędących własnością gminy 

dla celów służbowych – dla Przewodniczącego 
Rady Miejskiej czynności te będzie wykonywał 
Wiceprzewodniczący Paweł Klencz, a w razie jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący Dariusz 
Nowosielski. Radni zaopiniowali również projekt 
uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w 
sprawie przekształcenia poprzez likwidację 
działalności medycznej Samodzielnego Publicznego 
Z e s p o ł u  S z p i t a l i  P u l m o n o l o g i c z n o -

Reumatologicznych z siedzibą w Kup 
– zmiana polega na utworzeniu 
jednego, dużego oddziału, który 
przejmie zadania i  obowiązki  
dotychczasowego oddzia łu.  Z 
porządku obrad sesji wycofano punkt 
dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Poprzednia 
Rada Miejska podjęła uchwałę w tej 
sprawie, jednakże nadzór wojewody 
wszczął postępowanie nadzorcze 
wobec tej uchwały, w wyniku czego 
stwierdzono jej nieważność. Po 
szczegółowej analizie projektu 

uchwały, uwzględniając bezzasadność dodatkowego 
obciążania mieszkańców gminy,  Burmistrz 
Zawadzkiego postanowił przedłożyć wniosek o 
wycofaniu z porządku obrad sesji tego punktu. Do 
Komisji Uchwał i Wniosków  wpłynęły następujące 
wnioski: 
1. Radny Józef Romberg:
- wniosek dotyczący przedstawienia obrad sesji w 
Krajobrazach Zawadzkiego z uwzględnieniem 
uchwał, wniosków i interpelacji przekazanych do 
realizacji (14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”),
- wniosek o rozpatrzenie możliwości zmiany 
przebudowy przepustu pomiędzy stawem 
hutniczym a stawem hodowlanym przy współpracy z 
WRA (15 głosów „za”).
2. Radny Joachim Bielski – wniosek do Komisji 
Rewizyjnej o ujęcie w planie kontroli na  2011 r.  
kontrolę budowy przedszkola w Kielczy, a w 
szczególności etapy budowy, terminy płatności oraz  
nadzór ze strony Gminy (14 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”).
3. Radny Paweł Klencz – wniosek o ustalenie i 
wskazanie instytucji oraz osób odpowiedzialnych za 
utrzymanie infrastruktury odprowadzającej wody 
gruntowe z terenów zabudowanych (mieszkalnych) 
na terenie Gminy Zawadzkie począwszy od sołectwa 
Kielcza (13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”).
Została złożona również interpelacja radnego 
Andrzeja Orłowskiego dotycząca wyjaśnienia w 
sprawie umieszczenia życzeń w Nowej Trybunie 
Opolskiej, które były błędnie podpisane, oraz 
mieszkaniec Żędowic Joachim Szostok zwrócił się o 
wystąpienie do podmiotu odpowiedzialnego o 
wyjaśnienie  przyczyn częstych przerw w 
dostarczaniu energii elektrycznej i nie informowaniu o 
tym  mieszkańców.

Pierwsza w tym roku, a IV tej kadencji Sesja Rady 
Miejskiej odbyła się w dniu 20 stycznia 2011 r. 
Zasadniczym tematem Sesji było przyjęcie budżetu 
gminy na 2011 r. Na temat projektu budżetu oraz o 
możliwości sfinansowania deficytu określonego w 
projekcie uchwały budżetowej wypowiedziała się 
Regionalna Izba Obrachunkowa opiniując 
pozytywnie powyższe akty prawne.   Projekt budżetu 
pozytywnie zaopiniowały komisje problemowe, a 
Przewodniczący Klubu Radnych „Nasza Gmina 
Zawadzkie” radny Andrzej Orłowski zabierając głos 
powiedział, że również klub popiera zaproponowany 
budżet, równocześnie wnioskuje o rozpoczęcie prac 
nad przygotowaniem budżetu na 2012 r., który 

uwzględniać powinien działania związane z jednej 
strony ze zwiększeniem dochodów, a z drugiej 
zmnie jszenia kosztów.  Zasadniczo duże 
zaniepokojenie wśród radnych wzbudził stan 
budżetu, a w zasadzie jego zadłużenie, które na 
dzień dzisiejszy wynosi  6.927.600,00 zł. Składa się 
na to kredyt w wysokości 6.650.000 zł (budowa 
Gimnazjum w Zawadzkiem) i pożyczka w wysokości 
277.600 zł (termomodernizacja Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Żędowicach) Prognozowany 
kredyt do zaciągnięcia na planowane wydatki 
majątkowe przewidywany jest w wysokości 
3.101.266,00 zł. Kwota długu na koniec roku 
zaplanowana jest w kwocie 9.349.700 zł. Po wielu 
wątpliwościach radni w głosowaniu jawnym 
jednogłośnie  uchwalili budżet gminy na 2011, który 
kształtuje się następująco: dochody – 29.634.206,02 
zł (dochody bieżące 24.460.806,02 zł, dochody 
mają tkowe 5 .173.400,00  z ł ) ,  wydatk i  –  
35.056.306,02 zł (wydatki bieżące 24.460.806,02 zł, 
wydatki majątkowe 10.595.500,00 zł). Deficyt 
budżetu w kwocie 5.22.100,00 zł zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów 
– 2.422.100,00 zł oraz z wolnych środków, jako 
nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000,00 
zł. Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 
6.101.266,00 zł, a rozchody budżetu w łącznej 
kwocie 679.166,00 zł. Na sesji radni uchwalili również 
wieloletnią prognozę finansową, przyjęto plan sesji 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2011 r., plan 
kontroli Komisji Rewizyjnej oraz uchwalono plany 
pracy komisji problemowych, wyznaczono też  
przedstawiciela Gminy Zawadzkie do Zgromadzenia 
Związku Gmin Śląska Opolskiego (w przypadku gdy 
Burmistrz Zawadzkiego nie będzie mógł brać  udziału 
w Zgromadzeniu, przedstawicielem Gminy 
Zawadzkie będzie Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Dariusz Nowosielski). Zmieniony został 
również skład osobowy Komisji Budżetowo-
Gospodarczej. Wobec złożenia Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej rezygnacji  radnego Joachima Szulca 
z prac w Komisji Budżetowo-Gospodarczej, 
powołano do komisji radnego Kazimierza Szmala. Do 
Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły wnioski, które 
przegłosowano: 
1. Radna Brygida Polak – wniosek w sprawie 
możliwości poszukania inwestora na wykonanie 
basenu miejskiego w Zawadzkiem w celu jego 
odbudowy i uruchomienia (14 głosów „za”).
2. Radny Andrzej Orłowski – rozważenie możliwości 
dofinansowania Stacji Opieki Caritas w trakcie roku 
2011, jeżeli możliwości budżetowe na to pozwolą (14 
głosów „za”).
 Następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 
28 lutego 2011 r.
Plan sesji na 2011 r.  znajduje się na stronie  5.
 

BRM

W miesiącu grudniu 2010 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Zawadzkiem odbyła się wspaniała 
u r o c z y s t o ś ć  –  P a s o w a n i e  n a  U c z n i a .  
Pierwszoplanowe role odgrywali tu oczywiście 
uczniowie klas pierwszych. Pierwszoplanowe, 
ponieważ byli oni głównymi bohaterami tej 
uroczystości  oraz jednocześnie aktorami, którzy na 
prawdziwej scenie, w świetle jupiterów, na tle  
teatralnej scenografi i  prezentowali swoje 
umiejętności i nabyte do tej pory w szkole 
wiadomości. Uczniowie klasy Ia zaprezentowali 
program ar tys tyczny odnoszący s ię  do 
prowadzonego w szkole Happeningu 

Profilaktycznego „Ada, to nie wypada”, a 
rzecz się miała o dobrym wychowaniu, 
odpowiednim zachowaniu i czarodziejskich 
słowach„ proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. 
Uczniowie klasy Ib wprowadzili widzów w 
atmosferę jesieni. Opowiedzieli też o 
znaczeniu nauki i przyjaźni. Po zdanym 
egzaminie oraz złożeniu uroczystego 
ślubowania, pierwszaczki zostały pasowane 
przez dyrektora szkoły na uczniów PSP w 
Zawadzkiem. Dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i plakietki.

GP

Pasowanie na ucznia



Budżet gminy
Budżet na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 20 stycznia 2011 r. W wyniku zmiany 

ustawy o finansach publicznych od pierwszego stycznia 2011 r. obowiązuje nowy przepis, który mówi o tym, że 
wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Wprowadzenie tego przepisu zabrania gminom 
zaciągania kredytów na bieżące wydatki, pozostawiając możliwość skorzystania wyłącznie z kredytów na 
potrzeby inwestycyjne. W budżecie Gminy Zawadzkie na 2011 rok dochody zostały zaplanowane na łączną 
kwotę 29.634.206,02 zł.
Dochody bieżące wynoszą 24 460 806,02 zł stanowią 82,55% dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe 
wynoszą 5 173 400,00 zł tj. 17,45% dochodów ogółem.

Szczegółowe źródła dochodu gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Najogólniej możemy je podzielić na trzy grupy główne: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe                      
z budżetu państwa.

Natomiast w dochodach majątkowych dochody ze sprzedaży majątku stanowią 23,0%, dochody z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,04%, dotacje i środki na inwestycje 
76,96%.  

ZADŁUŻENIE GMINY
 w okresie 2006-2019 (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową) przedstawia się następująco:

Powyższa tabela pokazuje, iż poprzedni burmistrz rozpoczął kadencję z zadłużeniem 1 
mln. 185 tys., a kończąc swoją kadencję pozostawił w 2011 r. zadłużenie w wys. 9 mln. 
349 tys. Zadłużenie to jest wynikiem przystąpienia gminy do realizacji inwestycji „Centrum 
Doliny Małej Panwi”  oraz zaciągniętego kredytu na całkowite sfinansowanie budowy 
gimnazjum w Zawadzkiem. Przebudowa kinoteatru oraz remont stawu hutniczego 
wykonywane są w ramach projektu „Centrum Doliny Małej Panwi”, a ich całkowity koszt 
wynosi   7 mln. 400 tys. zł, z czego 3 mln. 419 tys. w 2011 r. musimy pokryć z budżetu 
gminy. Są to inwestycje nietrafione i nieprzemyślane pod katem zdolności finansowej 
gminy. Obecna rada miejska oraz burmistrz muszą je jednak realizować dalej, gdyż wynika 
to z podpisanych umów.  Tym sposobem zamknięta została możliwość realizacji innych  
ewentualnych inwestycji w gminie na najbliższe lata. Fakt ten obrazuje uchwała Rady 
Miejskiej w „sprawie wieloletniej prognozy finansowej”, opracowana przez „poprzednika”. 
Z przedstawionej informacji wynika, że możliwości finansowe Gminy Zawadzkie będą w 
tym czasie bardzo ograniczone, gdyż dochód zrówna się z obecnym dopiero w 2019 r., a 
zadłużenie w tym okresie obniży się do poziomu 3 mln. 801 tys.
Szczegółowa informacja na powyższy temat znajduje się na stronie internetowej: bip@zawadzkie.pl  w zakładce 
Rada Miejska, Uchwały Rady Miejskiej, Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 stycznia 2011 r. 

Od 1 lipca 2011 r. zostanie uruchomiona 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) – system umożliwiający 
ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą 
elektroniczną i udostępniający informacje o 
przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane 
przez CEIDG będą jawne. Każdy będzie miał prawo 
dostępu do danych i informacji udostępnianych przez 
CEIDG. CEIDG udostępni dane i informacje o 
przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi z 
wyjątkiem tzw. danych wrażliwych (PESEL oraz 
adres zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak 
miejsce wykonywania działalności gospodarczej). 
Obecnie dane nie są scentralizowane. Dostęp do 
danych przedsiębiorcy jest możliwy poprzez urząd 
gminy, w którym dokonano rejestracji przedsiębiorcy. 
W ramach procesu centralizacji urzędy gmin 
przekażą dane przedsiębiorców wykonujących 
działalność oraz tych, którzy zawiesili działalność 
gospodarczą, zawarte w dotychczasowych 
ewidencjach.

Ważne dla prowadzących 
działalność gospodarczą

Istotnym jest więc, aby osoby, które 
kiedykolwiek prowadziły firmę i rejestrowały 
się w ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Burmistrza Zawadzkiego 
sprawdzi ły  czy dzia ła lność została  
wyrejestrowana. Nie wystarczy jednak 
wyrejestrowanie w Urzędzie Skarbowym, 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i 
Urzędzie Statystycznym. Prosimy o 
sprawdzenie czy nadal nie figurujecie 
Państwo w ewidencji. Przypominamy 
również, że w związku ze zmianą klasyfikacji 
PKD od stycznia 2008 roku należało dokonać 
uaktualnienia i przeklasyfikowania zakresu 
prowadzonej działalności. Zmiana nr PKD 
powinna nastąpić w terminie do końca 2009 
roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w 
Referacie Promocji, Rozwoju Gospodarczego 
i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w 
Zawadzkiem, pokój nr 304 lub pod nr telefonu 
77 46 23 113.                                                    GP

Harmonogram zbiórki odpadów
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Zbiórki odpadów komunalnych segregowanych i 
gromadzonych selektywnie (makulatura, szkło, 
tworzywa sztuczne) w workach w zabudowie 
jednorodzinnej

Zbiórka odpadów niebezpiecznych wytworzonych     
w sektorze komunalnym (pojemniki ustawiane są                 
w stałych miejscach)
a) w systemie pojemnikowym 120 l, 240 l  
    17 czerwca i 16 grudnia
b) w systemie kontenerowym    
    12,13,14 kwietnia i 18,19,20 października
c) w systemie pojemnikowym 40 l  
    17 czerwca i 16 grudnia
Kontener do składowania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego znajduje się na 
parkingu przed Urzędem Miejskim. Sprzęt można 
składować codziennie,  w godzinach pracy urzędu 
(klucze dostępne są u pracownika referatu 
Gospodarki Komunalnej, pok.103).

GP



Z dniem 4 stycznia 
b r. ,  po  40  la tach  
przepracowanych w 
administracji, przeszła 
na emeryturę pani 
E leono ra  Rych l i k ,  
k ierownik Referatu 
F i n a n s o w o  -  
B u d ż e t o w e g o  w  
Urzędzie Miejskim. 
Pani Lora dała się 
poznać jako pracownik 
bardzo obowiązkowy, 
otwarty na kontakty               
z  l udźmi ,  chę tn ie   
d z i e l ą c y  s i ę                       
s w o j ą  w i e d z ą                                  
i doświadczeniem oraz 

jako osoba, na której można było polegać. 
Swoją karierę zawodową rozpoczęła z dniem 8 
marca 1971 roku w Prezydium Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Zawadzkiem-Biuro Gromadzkie w 
K ie lczy,  gdz ie  p racowa ła  jako  re fe ren t  
administracyjny oraz prowadziła kasę. Dwa lata 
później po reorganizacji przeszła do pracy w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Zawadzkiem na 
stanowisko ds. finansów. W roku 1996 została 
awansowana na stanowisko kierownika referatu 
Finansowo-Budżetowego, gdzie pracowała do 
emerytury. Pani Eleonora brała udział w tworzeniu 
instytucji MOKSiRu i w latach 1998-2002 pracowała 
w księgowości tej instytucji. Obecny burmistrz był, 
choć krótko, jej dziesiątym przełożonym. Prywatnie 
nasza „świeżo upieczona emerytka” ma szczęśliwą 
rodzinę, kochającego męża, syna i synową. Oczkiem 
w głowie pani Lory jest wnuczek Igor, któremu 
postara się poświęcić teraz jak najwięcej czasu. 
Życzymy, aby korzystając z zasłużonej emerytury, 
cieszyła się przez następne lata dobrym zdrowiem i 
pogodą ducha oraz aby mogła zrealizować swoje 
marzenia o wojażach po świecie. 

GP

Podziękowanie

Składam wyrazy podziękowania wszystkim 
współpracownikom, tym byłym i obecnym,                     
za wspólne lata pracy. Dziękuję wszystkim                     
za wyrozumiałość i tolerowanie moich „humorów”.             
W sposób szczególny dziękuję „moim dziewczynkom 
z referatu finansowego”. Praca w urzędzie to nie 
miód, jak się niektórym wydaje. Przez te 40 lat 
mogłam się o tym niejednokrotnie przekonać. Jednak 
miło wspominam te lata pracy. Życzę moim 
koleżankom i kolegom przede wszystkim 
wytrwałości.

Eleonora Rychlik

Zasłużona emerytka 

Uczniowie z Klubu Dziupla uczestniczący w 
zajęciach socjoterapeutycznych w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Zawadzkiem dziękują Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
działającej przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem za 
sfinansowanie wyjazdu do Parku Wodnego w 
Tarnowskich Górach. 

Uczniowie wraz z opiekunami
D.Malik, B.Michael-Konarska

Zawadzkie WOŚP 2011
9 stycznia br. fundacja Jerzego Owsiaka zbierała 

pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla dzieci 
z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Nasz 
Dziewiętnasty Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy poprzedzony został przez zbiórki pieniędzy 
na ulicach miasta i gminy Zawadzkie. Pisząc o 
zbiórce należy zwrócić uwagę na ofiarność i wielkie 
serce naszych czterdziestu dwóch wolontariuszy, 
którzy nie bacząc na pogodę kwestowali od 

wczesnych godzin rannych. W tym roku 
Zawadczański sztab WOŚP zebrał kwotę ponad 11 
220 zł. pobijając sumę pieniędzy zebraną w 
poprzednim roku. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Zawadzkim zorganizowany 
został w miejscowym Domu Kultury. W tym roku 
posiadał trzy charakterystyczne części, jak 
jasełkową, taneczną i koncertową, w których 
udzielała się głównie młodzież Publicznego 
Gimnazjum, Publicznej Szkoły Podstawowej oraz 
sekcji tańca Exodus. W pierwszej części młodzież 
Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum wystawiała Bożonarodzeniowe jasełka 
zatytułowane „Jasełka na wesoło” oraz „Smutne 
Święta”. Druga część to występ tanecznego zespołu 
Exodus gdzie nasze dziewczyny zaprezentowały 
swój taneczny kunszt. O trzeciej części finału można 
powiedzieć, że ze względu na swój koncertowy 
charakter przeznaczona została dla dorosłych i 
odrobinę starszej młodzieży. Ta część programu stała 
się możliwością zaprezentowania się publiczności 
zespołom Cameleon II oraz Follow the Cat. Ze sceny 
dobiegały dźwięki różne, ale zawsze przyjemnie 

skomponowane w repertuarze lirycznym, 
popowym, a także rockowym. Rytmiczne oklaski 
publiczności towarzyszyły zespołowi Cameleon II, w 
którego repertuarze było wiele znanych przebojów. 
Krótki koncert zespołu Follow the Cat to promocja 
własnej autorskiej płyty z ostrą rockową muzyką, 
która mogłaby zaspokoić każdego wielbiciela tego 
gatunku. Trzeba przyznać, że publiczność „poczuła 
bluesa” na tyle by dobrze się bawić i nagrodzić 
brawami naszych miejscowych artystów. Na koniec 
pozostaje jedynie złożyć „wielkie dzięki” 
wolontar iuszom, organizatorom WOŚP w 
Zawadzkim oraz wszystkim mieszkańcom miasta i 
gminy Zawadzkie wspierającym naszą tegoroczną 
akcję. Pamiętajmy o tym, że nigdy nie wolno spocząć 
na laurach szczególnie, jeżeli chodzi o czynienie 
dobra. Piszę te ostatnie słowa z mocnym 
przekonaniem, że już za rok kolejny rekord zostanie 
pobity.

Damian Kaniak

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji składa serdeczne podziękowania 
sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania XIX Finału WOŚP w Zawadzkiem. 
Byli nimi: Firma Bronder, p. Rudolf Ziaja, Teresa 
Buszka – Oriflame i tygodnik Strzelec Opolski. W 
sposób szczególny dziękuję uczniom i nauczycielom 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Zawadzkiem, 
zespołowi Cameleon II p. Piotra Piekarskiego, grupie 
Follow the Cat, zespołowi tanecznemu EXODUS i 
wszystkim wolontariuszom.

Urodzeni w 1962 roku, uczniowie szkoły podstawowej nr 1 i nr 2 w Zawadzkiem!!!                        
Serdecznie zapraszamy na zjazd, który odbędzie się 4 czerwca 2011 roku w Zawadzkiem.

Szczegółowych Informacji udzielają:
w Polsce:              Franciszek Pandzioch   tel. 660 134 662
w Niemczech:        Piotr Miodek  tel. 0 721 784 204

       Ewa Lodzik (Kaczmarczyk) tel. 0 972 138 016

Prosimy dzwonić po godzinie 20.00

Uwaga

Kasacja pojazdów
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji

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

Stacja demontażu pojazdów

42-772 Skrzydłowice   ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444
kom. 605.272 666,   603.363 638

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

Dobrodzień Pawonków Lubliniec Częstochowa

Skrzydłowice
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Jasełka dla seniorów
„Idziemy do was z kolędą,

ciekawe rzeczy przedstawiać się będą.
Bóg się rodzi podaruj uśmiech światu,
Bóg się rodzi przebacz twemu bratu,

Bóg się rodzi zapomnij wszystkie złości,
Bóg się rodzi zrób miejsce dla miłości.”

Mimo, iż święta Bożego Narodzenia już za nami to okres noworoczny daje 
jeszcze możliwość wspólnego przeżywania minionych świąt. W czwartek 13 
stycznia 2011 roku w sali św. Anny przy kościele pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa Jasełka Bożonarodzeniowe 
zaprezentowały dzieci z grupy integracyjnej „Ślimaki” z Przedszkola 
Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem. Tegoroczny 
występ przedszkolaków zaprezentowany został seniorom parafii podczas 
spotkania opłatkowego zorganizowanego przez Parafialny Zespół Caritas. 
Przedszkolaki z dziecięcym wdziękiem, ochotą i zapałem wcieliły się w 
odgrywane role wprowadzając zebranych gości w nastrój betlejemskiej 
stajenki, przedstawiając istotę świąt Bożego Narodzenia. Szczególnego 
uroku wydarzeniu dodawała świąteczna dekoracja i piękne stroje dzieci. Nie 
zabrakło też tradycyjnych kolęd i pastorałek z tańcami. Na zakończenie 
roztańczyły się anioły z wysokiego nieba, w szybkim rock end rolu -„Panie 
Boże przebacz, ale dzisiaj tak wesoło wszystkim ludziom i aniołom”. Panie z 
parafialnego Zespołu Caritas udekorowały pięknie stoły i wykonały dla 
każdego uczestnika spotkania pamiątkowego aniołka, którego wręczyły 
dzieci podczas śpiewania pastorałki „Zleciał z nieba biały aniołeczek”. 
Występy dzieci były bardzo mile i serdecznie przyjęte przez zgromadzonych. 
Ksiądz proboszcz Bernard Kotula w ciepłych i miłych słowach podziękował 
artystom za piękny występ. Mali wykonawcy otrzymali gorące brawa 
zachwyconych gości i zostali obdarowani słodyczami i soczkami. Zadowoleni 
byli goście i sami aktorzy. Następny występ 10 lutego będzie dedykowany 
wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta w wykonaniu dzieci z gr. III - 
„Pszczółek”. Serdecznie zapraszamy i życzymy miłych i niezapomnianych 
przeżyć w naszym gronie.

GP

Plan sesji na 2011 r. przedstawia się nastepująco: 
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Festiwal Piosenki Turystycznej
Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem  gościło 

ok. 200 uczestników VIII Festiwalu Piosenki 
Turystycznej Oddziału Zakładowego PTTK w 
Zawadzkiem. W repertuarze piosenki wodniackiej 
(szanty) wystąpiły zespoły ze wszystkich szkół Gminy 
Zawadzkie i Kolonowskie, w których działają Szkolne 
Koła PTTK. Po oficjalnym otwarciu imprezy i hejnale 
sygnalisty z zespołu „Waltornia” (Nadleśnictwo 
Zawadzkie), na scenę wkroczyły – gościnnie 

występujące - prawdziwe profesjonalistki – harcerki z 
drużyny wodniackiej z Opola. Szanty w ich 
wykonaniu od samego początku 
rozruszały publiczność i wprowadziły w 
odpowiedni nastrój.  Po tak miłym 
początku kolejno na scenie pojawiali się 
marynarze i piraci – uczestnicy 
piosenkarskich zmagań, z przejęciem 
wykonując swoje artystyczne „numery”. 
Piosenkarzy często wspomagal i  
tancerze. Poziom wykonywanych 
utworów był bardzo wysoki i zachwycił 
publiczność, a wśród niej włodarzy 
Gminy Kolonowskie i Zawadzkie. 
Zmartwił natomiast nieco festiwalowe 
Jury – bo wielki kłopot mieli z wyborem 
najlepszych wykonawców. Po przerwie 
wypełnionej turystycznym posiłkiem i 
występem harcerek z Opola ogłoszono 
w y n i k i  V I I I  F e s t i w a l  P i o s e n k i  
Turystycznej.

W kategorii „Szkoły Podstawowe – zespoły”:

- I miejsce – zespół „Nutki” z PSP w Zawadzkiem 
- II miejsce – zespół „Żeglarze” z PSP  w
                    Żędowicach 
- III miejsce – zespół  z PSP Staniszcze Wielkie-
   Kolonowskie 3

W kategorii „Szkoły Podstawowe – soliści lub 
duety”:

- I miejsce – Natalia Machelska z zespołem „Mali 
Aktorzy” PSP Zawadzkie
- II miejsce – Szymon Marzok PSP Staniszcze Małe-
Spórok
- III miejsce – Weronika Spałek i Aleksandra 
Szymczyk PSP Staniszcze Wielki-Kolonowskie 3

W kategorii „Gimnazja – zespoły”:
- I miejsce  - zespół „Cameleon 2” PG 
Zawadzkie
- II miejsce – zespół z PG Kolonowskie

W kategorii „Gimnazja – soliści lub 
duety”:

- I miejsce – Natalia Świercok – ZSG  
   Żędowice
- II miejsce – Nikola Dudek PG Kolonowskie
- III miejsce – Martyna Niesłony i Dominika  
   Baron PG Zawadzkie

W kategorii „ZSS”:
- I miejsce – zespół „Tęcza” ZSS Zawadzkie

W wyniku głosowania publiczności – 
Grand Prix Festiwalu zdobył Zespół „Tęcza” 

ZSS Zawadzkie.

VIII Festiwal Piosenki Turystycznej, jak każdy 
poprzedni, okazał się imprezą bardzo udaną. 
Szczególne podziękowania należą się gospodarzom 
– PG w Kolonowskiem. Dziękujemy także za 
wsparcie Urzędom Miejskim Kolonowskiego i 
Zawadzkiego, Nadleśnictwu Zawadzkie oraz 
Państwu Zientek właścicielom Księgarni w 
Zawadzkiem.

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Sławomir Szmal w 2010 roku został najlepszym 
bramkarzem mistrzostw Europy, później przez cały 
rok potwierdzał swoją klasę grając w reprezentacji i w 
barwach Rhein-Neckar Loewen. Bramkarz 
reprezentacji Polski w plebiscycie Międzynarodowej 
Federacji Piłki Ręcznej (IHF) został wybrany 
najlepszym graczem 2009 roku. Rok 2011 rozpoczął 
od kolejnego sukcesu. W 76. Plebiscycie Przeglądu 
Sportowego na 10 Najlepszych Sportowców Polski 
2010 r. zajął wysoką 6 pozycję. W konkursie 
nominowanych było 25 sportowców, którzy w 
minionym roku odnosili największe sukcesy. Sławek 
S z m a l  j e s t  p i e r w s z y m  r e p r e z e n t a n t e m   
Opolszczyzny, który znalazł się w czołówce tego 
plebiscytu.  Od sezonu 2011/12 będzie 
reprezentować barwy obecnego mistrza Polski - KS 
Vive Targi Kielce

Tytuły i sukcesy w karierze sportowej 

Reprezentacyjne 

Medale Mistrzostw Świata: srebrny w 2007 i 
brązowy w 2009 
Superpuchar Europy w 2007
5 miejsce na Olimpiadzie w Pekinie w 2008

Klubowe 

Mistrzostwa Polski w 2002 i 2003
Puchar Polski w 2002
Brązowy Medal Mistrzostwa Niemiec w 2009
Srebrny medal Pucharu Niemiec w 2006 i 2007

Nagrody Indywidualne

Najlepszy piłkarz ręczny świata w 2009
Najlepszy bramkarz Mistrzostw Europy- Zawodnik 
„Drużyny Gwiazd" Mistrzostw Europy w Austrii w 
2010
6. miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego, za 
osiągnięcia w 2010 roku

GP

Jeden z dziesięciu – najlepszych!

Termin Nazw imprezy Dyscyplina Miejsce 
1. 19 .02 Kijkowy Rajd „Zamek Kąty 2011” Pieszo  -   kolarska,    Nordic       Walking Katy-Zawadzkie
2. 26 .03 Wiosenna wyprawa    –   „Ślęza 2011” Górska Masyw Ślęzy 
3. 16.04 X Wiosenny Rajd kolarski „Ścieżkami Gmin 

Doliny Małej Panwi”

 

Kolarska 

 

Zawadzkie –
Kolonowskie

4. 30.04-
3.05

Wyprawa górska w Bieszczady „Bieszczady 
2011”

 

Górska

 

Ustrzyki Górne

5. 14 .05 XXX Jubileuszowy Zlot Sadami    Dawnego 
Hutnictwa „regolowiec 2011

 

Pieszo    -   kolarska,No  rdic        Walking

 

Zawadzkie-
Regolowiec

6. 29.05 Rajd Młodzieży Szkolnej „Góry Opawskie 2011” 
z okazji Dnia Dziecka

 

Górska

 

Jarnołtówek

7. 11.06
16.07

Wyprawa „rajd Rododendrona       2011” 

 

I etap Świerkle-Katy, II etap Kąty  -

 
 Kolonowskie

 
Kolarska-kajakowa

 

Zamek Katy  -
Kolonowskie

8. 18.06  IV Rowerowy Rajd Rodzinny 
 

– Dni Zawadzkiego 
Kolarska 

 
Świerkle - Kąty

9. 7-10.07 Wycieczka/rajd „Tatry 2011” górska  Zakopane
10. 23 lipiec III Wyprawa rowerowa 

 „Szlakiem Stawów Doliny Małej Panwi 2011”

 

kolarska

 
Okoliczne stawy

11. 30 lipiec Wyprawa szlakiem Gór Stołowych     –

 
„Szczeliniec2011”

 

górska

 

Kotlina Kłodzka

12. 12-15.08 Wyprawa górska „Czeska Szwajcaria”/ Czechy

 

górska

 

„Czeska 
Szwajcaria”

13. 26-28.08 Wyprawa szkol  eniowa

 

szkoleniowa

 

do uzgodnienia 
14. 17.09 Zlot Młodzieży Szk  o  lnej „Góra św. Anny 2011”

 

Pieszo   -   kolarska, Nor      d       ic Walking

 

Góra sw. Anny
15. 08.10 XI Rowerowy Rajd  Ś  cieżkami Gmin Doliny 

Małej Panwi „Jesień

 

 2011”

 

kolarska

 

Zawadzkie-
Kolonowskie

16. 26.11 Rajd Andrzejkowy „Andrzejki 2011”

 

Pieszo    -  kolarska, Nordic        Walking

 

Zawadzkie-
Kolonowskie

17. 03.12 IX Festiwal Piosenki Turystycznej 

 

Oddziału PTTK
inna

 

Zawadzkie-
Kolonowskie

18. 15.12 Finał Konkursu FOTO      –   cztery Pory Roku 
Doliny Małej Panwi 2011 r.

fotograficzna inna

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 45 61 309 lub osobiście w siedzibie oddziału przy ul. Ks. Wajdy 1
 (biurowiec Huty pok. 413)

IMPREZY TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ NA ROK 2011
organizowane przez OZPTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem I ty pomóż bezdomnym zwierzętom!

W miesiącu grudniu uczniowie klasy Ia 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem, 
wychowankowie Aleksandy Morawiec, gościli w 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Udali 
się tam, by przekazać pozyskaną podczas szkolnej 
zbiórki karmę oraz koce i poduszki, które szczególnie 
w okresie zimowym są w schronisku bardzo 
potrzebne. Włączając się w zbiórkę, uczniowie, 
pokazali, iż są ludźmi o wielkim sercu, bo do takich 
niewątpliwie należą osoby, którym los zwierząt nie 
jest obojętny.

Gratulujemy!
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data

 

wydarzenie

 

miejsce Godziny

  
 

YOU CAN DANCE konkurs tańca - edycja zimowa 

 

wtorek

 

 
 

 

Dom Kultury

16. II

 

środa

 

 
 

 
 

   

Dom Kultury

 
  

 

piątek

 

 
 

 

 

21. II

 

 

 

  

Dom Kultury22. II

 

wtorek

 
  

 

Dom Kultury23. II

 
 

 
 

Hala Sportowa

Bytom

piątek

Hala Sportowa

SZCZEGÓŁY ORAZ AKTUALIZACJE NINIEJSZYCH INFORMACJI NA STRONIE

ZAPRASZAMY

Warsztaty plastyczne 
Indywidualny Turniej Badmintona 

Body Art. – system ćwiczeń modelujących ciało

PIŁKARZYKI

Pokazy samochodów zdalnie sterowanych Dom Kultury

17. II

poniedziałek

Halowy Turniej Piłki Nożnej – szkoły   podstawowe

czwartek

18. II
Warsztaty samoobrony - Sesja TAI-CHI
PIŁKARZYKI i turniej uczniów Gimnazjum Hol Hali Sportowej

Dom Kultury

czwartek

Turniej Tenisa Stołowego dla amatorów - nowa formuła

Warsztaty plastyczne

Zawody Modeli Kołowych. Wyścigi i tor przeszkód

Dom Kultury

Warsztaty plastyczne

Halowy Turniej Piłki Nożnej  - Gimnazjum

 Kto nie trąba dmucha w trąbę” –

Warsztaty samoobrony -  Sesja TAI-CHI

Dom Kultury
Hala Sportowa

Dom Kultury 10:00-13:00

Hala SportowaBaw się z nami 

17:00-19:00

10:00

18:30- 19.30

10:00

11:00-13:00“Kto nie trąba dmucha w trąbę”   

16:00-19:00

10:00

15. II

Turniej tenisa stołowego na wesoło Hala Sportowa

”Spotkanie z Karate” 

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00

18:30-19:30

10:00

Warsztaty taneczne z zespołem EXODUS Dom Kultury 10:00-12:00

“Ferie na wesoło” - gry i zabawy dla dzieci 

Gry i zabawy ruchowe

Hala Sportowa 10:00-12:00

17:00-19:00

Hala Sportowa 10:00-12:00

18:30-19:30

Wyjazd do teatru na spektakl  „Upiór w operze” 

Hala Sportowa

10:00-12:00

10:00

17:00

17:00-19:00

  Spotkanie z Orkiestrą Dętą. Zapoznanie z instrumentami. 

24. II

środa

25. II

  z elementami sportów walki karate 

Masz zdalnie sterowany samochód – przyjdź i wystartuj

11:00-13:00

18:30-19:30

10:00

14. II

   www.moksir.zawadzkie.pl

Z  MIEJSKIM  OŚRODKIEM  KULTURY 
SPORTU  I  REKREACJI  W  ZAWADZKIEM

 Gry i zabawy z elementami współzawodnictwa 

Dom Kultury

Warsztaty plastyczne
Turniej dla uczniów szkół podstawowych 

Dla dziewcząt i chłopców

Zajęcia z instruktorem dla początkujących

Hala Sportowa

Hala Sportowa

Hol Hali Sportowej

Dom Kultury

Body Art. – system ćwiczeń modelujących ciało

poniedziałek

Dom Kultury

Dnio otwarte w Ognisku Muzycznym Dom Kultury 13:00-17:00

17:00-19:00

Dni Otwarte w Ognisku Muzycznym Dom Kultury 13:00-17:00

Kolejny  BAL KARNAWAŁOWY udany…
W sobotę 15 stycznia odbyła się już 21 zabawa 

karnawałowa, w której brali udział rodzice, 
przyjaciele, darczyńcy i pracownicy szkoły.  Atrakcji 
było wiele. Dużym zaskoczeniem były ciekawe i 
oryginalne przebrania uczestników, którzy skorzystali 
z propozycji na zaproszeniu „Mile widziane 
przebranie”. Oczywiście odbył się taniec z 
kotylionami wykonanymi przez kwiaciarnię 
„Magnolia” i konkurs na przebranie. Dopisywały 
humory, wszyscy (116 osób) wspaniale się bawili przy 
zespole „Syndrom'. Jak zwykle były niespodzianki w 
postaci losów. Można było wygrać: usługę fryzjerską, 
kosmetyczną, krawiecką, badanie wzroku, badania 
laboratoryjne, usługi stomatologiczne, zakupy w 
sklepach mięsnych, pościel, filtr do wody, środki 
czystości, odzież, jajka, artykuły malarskie i wiele 
innych  rzeczy. Duże emocje towarzyszyły przy 
licytacji wartościowych rzeczy np.: pięknej biżuterii z 
„Moroksytu”, obrazów p. W.Kulika, kosza z „Darami 
natury”  p.M.Chromy, stro ika p. I .Kwiatek,  
piernikowych serc p.B.Baranowskiej, roweru, 
zaproszenia na kolację do Renomy.
Poprzez organizację zabaw karnawałowych Rada 
Rodziców, dobroczyńcy i darczyńcy wspomagają 

PFDiM ogłasza kolejną edycję 
O g ó l n o p o l s k i e g o  K o n k u r s u  
Grantowego w ramach Programu 
"Równać Szanse". W konkursie na 
działania służące wyrównywaniu 
s z a n s  m ł o d z i e ż y  z  m a ł y c h  
miejscowości  mogą apl ikować 
organizacje pozarządowe ze wsi i 
miast do 20 000 mieszkańców. Polska 
Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza 

"Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach 
Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Celem konkursu 
jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans 
młodzieży z małych miejscowości na dobry start w 
dorosłe życie. O dotacje do 40 000 zł na działania 
trwające 15 miesięcy, prowadzone ze stałą, minimum 
25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat, 
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z 
miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. 
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch 
etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący 
przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w 
drugim (do którego zakwalifikuje się część 
wnioskujących) organizacje przygotują projekty. 
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie 
konkursu mija 22 lutego 2011 roku o godzinie 24.00. 
Szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty 
konkursowe oraz dostęp do elektronicznego 
formularza wniosków znajdują się na stronie 
www.rownacszanse.pl

GP

Równać Szanse 2011  

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 
konkurs dla dyrektorów szkół o nagrodę im. Anny 
Radziwił za działania na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego, którego celem było wyłonienie 
najbardziej aktywnych dyrektorów. Małgorzata Kozioł 
– dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 
Żędowicach otrzymała nominację jednostki 
samorządu terytorialnego do uczestnictwa w 
konkursie. Konkurs miał zasięg ogólnopolski, a 
rozstrzygany był na dwóch etapach: wojewódzkim i 
krajowym. Warunkiem uczestnictwa było złożenie w 
kuratorium oświaty wymaganej dokumentacji, która 
z a w i e r a ł a  p r e z e n t a c j ę  m u l t i m e d i a l n ą  
przedstawiającą osiągnięcia dyrektora szkoły, jak 
również opinie i rekomendacje na temat działań 
prospołecznych. W kategorii dyrektor gimnazjum, 
Małgorzata Kozioł otrzymała rekomendacje 
burmistrzów Zawadzkiego, Wahrenbr ck, Otrokowic 
i Dubnicy oraz wielu organizacji, stowarzyszeń z 
naszej gminy, powiatu i województwa. Na etapie 
wojewódzkim Opolski Kurator Oświaty I miejsce 
przyznał pani dyrektor z Żędowic. Gala finałowa 
kończąca zmagania dyrektorów odbyła się 17 
grudnia w Warszawie w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej w sali im. Anny Radziwił, a nagrody 
wręczała minister Katarzyna Hall. W ten sposób 
dyrektor Małgorzata Kozioł znalazła się wśród 
czołówki dyrektorów gimnazjów naszego kraju 
tworzących „Szkoły obywateli”.

GP

ü

Żędowicka „Szkoła obywateli”

szkołę w realizacji wielu zadań statutowych poprzez 
wzbogacenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt. 
oraz poprawę warunków nauki i pracy. Sama zabawa 
jest przykładem 
świetnej imprezy 
ś r o d o w i s k o w e j  
i n t e g r u j ą c e j  
r o d z i c ó w ,  
p r a c o w n i k ó w  
szkoły i wszystkich 
jej przyjaciół. 

Podziękowanie

Dyrekcja, Grono 
Pedagogiczne i 
uczniowie PSP w 
Z a w a d z k i e m  
s e r d e c z n i e  
dziękują  Radzie 
R o d z i c ó w,  9 2  
s p o n s o r o m  i  
w s z y s t k i m  
u c z e s t n i k o m  

zabawy za pomoc w organizacji, zaangażowanie, 
wsparcie finansowe i rzeczowe, wspaniałą zabawę. 

GP
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Rok 2010, podobnie jak poprzedni obfitował w jubileusze małżeńskie. W sali restauracyjnej ”Renoma” w Zawadzkiem w dniu 21 grudnia 2010 roku miało miejsce 
uroczyste spotkanie z okazji ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH GODÓW, na które zaproszono 29 par małżeńskich. 

DIAMENTOWE GODY świętowali państwo Róża i Józef  SWOBODA z Zawadzkiego, którzy byli obecni na spotkaniu oraz państwo Cecylia i Paweł PIECYK z Kielczy, do 
których z wizytą udał się następnego dnia burmistrz i kierownik USC. ZŁOTE GODY świętowało 27 par: z Zawadzkiego 17 par, z Żędowic i z Kielczy po 5 par. 

W imieniu gospodarzy gości przywitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Dziuba. Małżonkowie złożyli sobie wzajemnie słowa podziękowania za okazywaną 
przez te wspólne lata, miłość, przywiązanie i opiekę. Trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny doceniony został przez władze państwowe, czego 
dowodem są nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia. Uroczystego aktu dekoracji Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał 
burmistrz Mieczysław Orgacki w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Pietrusiaka. Wszystkim parom małżeńskim zostały wręczone listy gratulacyjne, 
nagrody i kwiaty. Gratulacje i pamiątkowe zdjęcia to stały element spotkań. Tradycyjnie również wzniesiono toast szampanem, a przy filiżance kawy i torcie był czas na 
wspomnienia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a jubilaci obchodzący jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego życzyli pozostałym parom, aby dane było im spotkać 
się w tym samym gronie za 10 lat. Dla dostojnych jubilatów z programem artystycznym wystąpił zespół  ”ŻĘDOWIANIE” pod kierunkiem pani Jadwigi Breguły i pani Sybilli 
Czech z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach.
Małżonków, którzy nie mogli zaszczycić nas swoją obecnością, w domu odwiedził ich Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki wraz z kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego.

USC

ZŁOTE   I   DIAMENTOWE  GODY  -  SPOTKANIE  JUBILATÓW

Państwo Aniela i Marian Kuczera Państwo Elżbieta i Józef Płaczek

Państwo Eryka   i   Józef Gomoła Państwo Rita   i   Teodor Rudzik Państwo Renata i Jerzy Bielscy 

Państwo Teresa i Anton Zyzik Państwo Gertruda i Adolf Jordan Państwo Magdalena i Wiktor Thomann

Państwo Hildegarda i Jerzy Student Państwo Gertruda i Werner Halaczynscy Państwo Janina i Jerzy Zyzik

Państwo Katarzyna i Antoni Spik Państwo Maria i Franciszek Szaton Państwo Maria i Józef Ptok

Państwo Leonarda i Eryk Jelonek
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Państwo Teresa i Józef Gajda Państwo Anna i Jan Cieślik Państwo Róża i Ernest Tyślik

Państwo Elfryda i Gerard Buchwlad Państwo Teresa i Oswald Althof Państwo Joanna i Jerzy Wieszołek

Państwo Edeltrauda i Teodor Bryś Państwo Hildegarda i Józef Zymela Państwo Maria i Herbert Tyraza

Państwo Aleksandra i Józef Mirowscy Państwo Alfreda i Józef Szewczak Państwo Hildegarda i Józef Wolan

Państwo Róża i Józef Swoboda Państwo Cecylia i Paweł Piecyk

Dostojni Jubilaci
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Laureaci klas I - III

Podatnikom będzie łatwiej odpisać 1% za rok 
2010. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w 
formularzach PIT.
Na stronie Ministerstwa Finansów, pod adresem: 
www.mf.gov.pl/dokument.php dostępne są już wzory 
formularzy PIT do rozliczenia podatku dochodowego 
od osób fizycznych za rok 2010. W zakresie odliczeń 
1% na rzecz organizacji pożytku publicznego 
formularze te zawierają istotną zmianę w porównaniu 
z dotychczas stosowanymi. W rozliczeniu za rok 
2010 podatnik nie będzie podawał nazwy organizacji 
pożytku publicznego - nie ma takiej rubryki - a jedynie 
numer KRS organizacji, na rzecz której chce 
przekazać 1% należnego podatku. Jest to z 
pewnością ułatwienie, gdyż nazwy organizacji są 
czasem długie i skomplikowane, a zdarzały się 
przypadki, w których z powodu błędnie wpisanej 
przez podatnika nazwy OPP urzędy skarbowe nie 
przekazywały 1%.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO 
UPRAWNIONE DO OTRZYMYWANIA 1% 

PODATKU ZA 2010 ROK Z TERENU GMINY 
ZAWADZKIE

 
Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie” 
Numer KRS: 0000025552

Klub Tenisa Stołowego MOKSiR
Numer KRS: 0000025826

Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "Stal" 
Zawadzkie
Numer KRS: 0000035716

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
im. Św. Jana De La Salle
Numer KRS: 0000216692

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym "Siedlisko” 
Numer KRS: 0000254998

Stowarzyszenie Przyjaciół  Przedszkola 
Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w 
Zawadzkiem
Numer KRS: 0000343588

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
Numer KRS: 0000258236

Ludowy Klub Sportowy "Naprzód" Kielcza
Numer KRS: 0000057026

Ochotnicza Straż Pożarna w Żędowicach
Numer KRS: 0000014579

Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy
Numer KRS: 0000013044

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzkiem
Numer KRS: 0000025124

Organizacje, które nie zostały wykazane proszone 
są o kontakt z redakcją.                                       GP

Łatwiejszy 1%

W chwili obecnej książeczki RUM nie są już 
nigdzie wydawane. System książeczkowy na 
Opolszczyźnie zostaje stopniowo wycofany. Kupony 
książeczek RUM starego typu (numer kuponu 
zaczyna się od PESEL) mogą być nadal 
wykorzystywane, ale wyłącznie do wypisywania 
skierowań. Kuponu książeczek RUM nowego typu 
(numer kuponu zaczynający się od symbolu oddziału 
NFZ-08) mogą służyć do wyczerpania zarówno jako 
skierowania jak i recepty. 
WAŻNE:
Do uzyskania świadczeń finansowych przez NFZ 
książeczka RUM NIE JEST obowiązkowa. Należy 
natomiast obowiązkowo posiadać ważny dokument 
potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne 
odpowiednio np.: legitymację emeryta (rencisty, 
raport RMUA, druk ZCZA (ZCNA), podbitą aktualnie 
legitymację ubezpieczeniową lub rodzinną, inne 
zaświadczenie płatnika potwierdzające zgłoszenie 
do ubezpieczenia oraz opłacanie składek. 
Świadczeniodawcy posiadający kontrakt z NFZ mają 
obowiązek posiadania i wypisywania zarówno 
skierowań jak i recept na obowiązujących blankietach 
zgodnych z odrębnymi przepisami. Brak książeczki 
RUM nie może stanowić przyczyny odmowy 
udzielenia świadczenia ani obciążenia pacjenta jego 
kosztem. 

GP

Do lekarza bez książeczek 
19 stycznia br. w Ośrodku Pomocy 

Społecznej odbyło się spotkanie dla seniorów ,w 
którym wzięło udział 60 osób z terenu gminy 
Zawadzkie. Życzenia noworoczne wszystkim 
zebranym złożył Mieczysław Orgacki-Burmistrz 
Zawadzkiego wraz z Marią Klimowicz 
Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zawadzkiem. Występ artystyczny "na ludowo" 
oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu 
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej 
uświetniły uroczystość.  Integracyjny charakter 

Spotkanie noworoczne dla seniorów

imprezy, wspólny poczęstunek, pomógł w 
nawiązaniu i podtrzymywaniu znajomości 
zebranym oraz w kreowaniu ich aktywnego stylu 
życia. Pomysły uczestników przede wszystkim 
członków Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytetu III 
Wieku najprawdopodobniej zaowocują 
wspólnymi przedsięwzięciami dla tej grupy osób.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji spotkania.

OPS
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Narodowy Spis Powszechny
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań  zostanie przeprowadzony w 

dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00. 
Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011 r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem 
powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem 
członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. 
konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz 
społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję 
Europejską. Spis powszechny ludności i mieszkań jest największym i najważniejszym 
badaniem statystycznym w Polsce. Spis będzie po raz pierwszy przeprowadzony w 
oparciu o dane zgromadzone w rejestrach administracyjnych.
Spisem objęte zostaną: 
- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
- osoby niemające miejsca zamieszkania,
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Celem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 jest:
- zebranie informacji o sytuacji 
demograficzno-społecznej oraz 
społeczno-ekonomicznej ludności 
niezbędnych dla realizacji polityki 
społecznej i planowania rozwoju 
gospodarczego poszczególnych 
jednostek podziału terytorialnego 
kraju,
- poznanie zmian zachodzących w 
procesach demograficznych i 
społecznych,
- zebranie informacji o liczbie i 
strukturze gospodarstw domowych 
i rodzin,
- uzyskanie informacji społeczno-
ekonomicznych, w tym o poziomie 
w y k s z t a ł c e n i a ,  a k t y w n o ś c i  
ekonomicznej, dojazdach do pracy 
oraz źródłach utrzymania ludności,
- poznanie rozmiarów i przyczyn 
migracji oraz ich wpływu na 
strukturę gospodarstw domowych i 
rodzin. Prosimy mieszkańców o 
wyrozumiałość dla rachmistrzów 
oraz pomoc przy wypełnianiu 
kwestionariusza. 

Podczas 61. sesji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ 20 grudnia 2006 r. 
u s t a n o w i o n o  r o k  2 0 1 1  
Międzynarodowym Rokiem Lasów. 
Wezwano wówczas wszystkie 
państwa w ONZ z odpowiednimi 
o r g a n i z a c j a m i  r z ą d o w y m i ,  
pozarządowymi, sektorem prywatnym 

i innymi podmiotami do podjęcia wspólnego wysiłku, 
którego celem jest podniesienie świadomości na 
temat zrównoważonego zarządzania, ochrony i 
zrównoważonego rozwoju wszystkich 
rodzajów lasów. Do działań związanych z 
Międzynarodowym Rokiem Lasów aktywnie 
włączyli się leśnicy z Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach 
przygotowując wiele okolicznościowych 
k a m p a n i i ,  a k c j i ,  f e s t y n ó w  i t p .  
p r z y b l i ż a j ą c y c h  w s z y s t k i m  
zainteresowanym tematy związane z lasem. 
Będziemy sukcesywnie o nich informować 
na łamach naszej gazety. Jedną z 
pierwszych propozycji jest akcja „Zima w 
lesie” adresowana głównie do dzieci i 
młodzieży, która zastanawia się jak spędzić 
ferie zimowe. Opiekunowie grup mogą 
zadzwonić do najbliższego nadleśnictwa i 
umówić się na spotkanie z leśnikiem. Zimą 
las żyje innym, nieznanym przeciętnemu 

2011 – Międzynarodowym Rokiem Lasów
turyście rytmem. Leśnicy znają tajemnice drzew i 

krzewów w stanie bezlistnym, przygotowania roślin i 
zwierząt do zimy, bez trudu wskazują kierunki świata. 
Łatwo odnajdują ślady i tropy „leśnej społeczności”. 
Ciepła odzież i wygodne buty wystarczą, aby bez 
przeszkód cieszyć się urokami natury. Zapraszamy 
na zajęcia przyrodniczo-leśne zimą. 

Źródło: informacja prasowa, autor Krzysztof 
Chojecki, Główny Specjalista ds. Informacji i 
Komunikacji Społecznej|RDLP w Katowicach

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Działania „Kraina 
D i n o z a u r ó w ”  
z a p r a s z a  

wszystkich chętnych na szkolenie „PODSTAWY 
PRAWNE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODACZEJ I JEJ PROWADZENIE”. Szkolenie 
odbędzie się 10 lutego 2011 roku o godz. 16.00               
w siedzibie biura Stowarzyszenia w Spóroku. 
Zgłoszenia zawierające dane adresowe oraz numer 
telefonu chętnych należy przesyłać do dnia 7 lutego 
2011 roku na adres e-mail: krainadino@onet.eu 
(liczba miejsc ograniczona).  

Szczegółowe informacje uzyskać można pod 
numerami telefonu 77 461 12 28 lub 605 052 777.
    LGD Kraina Dinozaurów ze środków programu 
LEADER udziela dofinansowania na projekty z 
zakresu organizacji szkoleń, rozwoju turystyki, 
aktywizacji mieszkańców, organizacji imprez 
lokalnych, renowacji charakterystycznych dla 
regionu obiektów, wsparcia przedsiębiorczości, 
różnicowania w kierunku działalności nierolniczej i 
inne. Na rok 2011 zaplanowano nabory w ramach 
działań Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej oraz Małe Projekty. O terminach 
konkursów będziemy informować na bieżąco na 
łamach naszej gazety. Zainteresowanych prosimy 
także śledzić strony internetowe www.zawadzkie.pl 
oraz www.krainadinozaurow.pl.

GP

Zapraszamy na szkolenie

Wędrówka do Betlejem
Z okazji świąt Bożego Narodzenia uczniowie klasy piątej             

ZS-G im.Wincentego z Kielczy w Kielczy przygotowali jasełka. 
Wystawili sztukę „Wędrówka do Betlejem”. Opowiadała ona o 
trudach podróży do Betlejem zwykłego chłopca ze zwyczajnej 
rodziny. W czasie swego pielgrzymowania mały Jasiek spotykał 
niezwyczajnych wędrowców, którzy przy pomocy rozważań 
Klausa Hammerle przybliżyli mu istotę świąt Bożego Narodzenia. 
Występom młodych aktorów towarzyszył szkolny chór. Jasełka 
zaprezentowano  mieszkańcom i pracownikom DPS w 
Wiśniczach. Szkolne Koło Caritas przygotowało dla nich drobne 
świąteczne upominki. Sztukę pokazano również mieszkańcom 
Kielczy w czasie nabożeństwa w miejscowym kościele. Młodzi 
aktorzy przypomnieli nam, że Święta Bożego Narodzenia to czas 
narodzin Jezusa i przeżywa się je w sercu, reszta to tylko otoczka.           
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A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom 

W okresie świątecznym zazwyczaj odbywają się 
spotkania opłatkowe - w szkołach i przedszkolach, w 
urzędach, zakładach pracy i firmach. Wszyscy  
spotykają się, by złożyć sobie życzenia, przełamać 
się opłatkiem, pośpiewać kolędy i podsumować 
mijający rok. Bożonarodzeniową atmosferę 
poczuli również pracownicy oraz  młodzież 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem. 22 
grudnia 2010 roku gimnazjaliści należący do 
szkolnego koła teatralnego pod okiem opiekunki 
–Victorii Początek, zaprezentowali swoim 
kolegom i koleżankom spektakl „Smutne święta?”, 
który powstał  w ramach projektu „Kapitał Ludzki”.

Uwspółcześnione jasełka spodobały się 
publ iczności ,  k tóra żywo reagowała i  
komentowała inscenizację. Temat tradycji 
bożonarodzeniowej pokazany został w 
nowoczesnej, zabawnej, ale nie pozbawionej 
refleksji formie. Uwagę widzów przykuły 
nietuzinkowe stroje, dekoracje, ale przede 

Współczesne jasełka 
wszystkim gra aktorska zawadczańskich młodych 

ta len tów.  Wyją tkowej  a tmosfery  ca łemu 
przedstawieniu nadała oprawa muzyczna w postaci 
kolęd  i piosenek o świątecznym charakterze  w 

wykonaniu uczennic-Martyny Niesłony i 
Dominiki Baron, a Szymon Lizurej,  swoją 
przejmującą grą na akordeonie wprowadził 
zebranych w nastrój zadumy. Podopieczni p. 
Początek byli wrażliwi, zaangażowani, mieli 
niezwykłe poczucie humoru, co można było 
dostrzec nie tylko podczas prób, które trwały 
od października, lecz również w trakcie 
spektaklu. Artyści otrzymali zasłużone 
gromkie brawa. 

Z tym samym przedstawieniem, tym razem 
dla szerszej publiczności,  uczniowie 
gimnazjum wystąpili podczas 19 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który 
odbył się 10 stycznia 2011 roku w Domu 
Kultury w Zawadzkiem. 

      Po przerwie wznawia działalność świetlica z siedzibą w remizie OSP Kielcza. Od lutego świetlica czynna 
będzie 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 17.00 do 20.00. Świetlica zapewnia 
możliwość bezpłatnego korzystania z internetu dla dzieci i młodzieży. 

Zapraszamy do świetlicy

Z dniem 1 stycznia 2011 r. Starosta Strzelecki 
wprowadził nowy harmonogram, według którego 
prowadzone będzie doradztwo rolnicze i cechowanie 
drewna.

Doradztwo rolnicze

*druga i czwarta środa w miesiącu, w okresie 
zimowym każda środa

Miejsca i godziny spotkań z właścicielami lasów 
na terenie Gminy Zawadzkie:

1. Żędowice, parking koło „Brondera”  godz. 12.00 

2. Kielcza, parking koło kościoła  godz. 13.15

Doradztwo leśne oraz cechowanie drewna są 
bezp ła tne d la  właśc ic ie l i  lasów u ję tych 
w ewidencji gruntów i budynków oraz dla lasów, dla 
których istnieje dokumentacja: uproszczony plan 
urządzania lasu lub inwentaryzacja. Zamiar 
cechowania drewna lub wyznaczania drzew do 
wycinki należy zgłaszać przed wyznaczonym 
terminem spotkań telefonicznie lub osobiście 
(pisemnie) w Starostwie Powiatowym w Strzelcach 
Opolskich, ul. Jordanowska 2, Strzelce Opolskie, 
pok. 309, tel. 77 44 01 786.

Harmonogram nadzoru nad lasami niepaństwowymi 
na rok 2011

Dzień Babci i Dziadka
Dziś słoneczko jasno świeci,

Biała zima śpiewa
A w przedszkolu, przedszkolaki, 

Składają życzenia
Wszystkim Babciom, wszystkim Dziadkom

Zdrowia, pomyślności,
Uśmiechu na co dzień i dużo radości!

Każda uroczystość przedszkolna jest okazją do 
wzajemnej integracji, przeżywania wzruszeń, 
kształtowania postawy współuczestnictwa i 
współdziałania w życiu przedszkola. Szczególnie 
cenne są uroczystości pozwalające przeżywać 
chwile radości w gronie najbliższych np. babć i 
dziadków. Ważne jest przecież by dzieci już od 
najmłodszych lat doceniły troskę i miłość, jaką darzą 
ich ,,dziadkowie”. Powinny przyzwyczajać się do 
okazywania swoich uczuć osobom starszym, 
nauczyć się doceniać  ich wiedzę i tradycje, jaką im 
przekazują. Obok rodziców to oni zajmują najwięcej 
miejsca w sercach wszystkich wnuków. Odpowiednią 
okazją ku temu jest Dzień Babci i Dziadka, bardzo 
uroczyście obchodzony 
każdego roku w Przedszkolu 
Publicznym Nr 2 z Oddziałem 
I n t e g r a c y j n y m  w  
Zawadzkiem. Najlepszym 
prezentem dla nich  będzie z 
p e w n o ś c i ą  w s p ó l n i e  
spędzony czas, ale wizyta w 
przedszkolu to również 
okazja do zaobserwowania 
swoich wnuków w ro l i  
aktorów, piosenkarzy czy 
tancerzy. Wszystkie grupy do 
t e j  u r o c z y s t o ś c i  
p r z y g o t o w y w a ł y  s i ę  
niezwykle starannie. Poza 
programem artystycznym 
t r z e b a  b o w i e m  b y ł o  
p r z y g o t o w a ć  c i e k a w e  
dekoracje w salach, zadbać o 
estetyczne nakrycie stołów. 
Z e  w z g l ę d ó w  
organizacyjnych dzień Babci i 
Dziadka w Przedszkolu Nr 2 

obchodzony był w dwóch dniach. W dniu 
20.01.2011r. zaproszono babcie i dziadków, dzieci 
uczęszczających do grupy IV i V, natomiast w dniu 
21.01.2011r. z grup I, II i III. Na programy artystyczne 
składały się wiersze, humorystyczne inscenizacje z 
pomysłowymi rekwizytami, piosenki i utwory 
muzyczne do których dzieci przygrywały na 
instrumentach muzycznych. Prawie w każdej sali 
występy kończyły wspólne tańce dzieci z babcią lub 
dziadkiem, które sprawiały wszystkim uczestnikom 
wiele radości. Przy taktach piosenki ,,100 lat”, 
przedszkolaki wręczały wykonane przez siebie 
drobne upominki i obsypywały swoje babcie i 
dziadków słodkimi buziaczkami. Uroczystość 
zakończył poczęstunek w postaci pysznego ciasta 
upieczonego przez panie ,,kuchareczki” oraz kawa, 
herbata i soczek dla dzieci. Wszystkim bardzo miło i 
przyjemnie upłynął ten styczniowy, zimowy poranek 
w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem 
Integracyjnym w Zawadzkiem, a Babcie i Dziadków 
już dzisiaj zapraszamy za rok.                               GP

Nasi seniorzy
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Klub 

Seniora” w Zawadzkiem tradycyjnie już zorganizował 
spotkanie noworoczne dla samotnych członków 
klubu. 13 stycznia  w sali Domu Kultury zebrało się 68 
osób. Przy kawie i skromnym poczęstunku oraz 
akompaniamencie akordeonu śpiewano kolędy oraz 
popularne piosenki. Słowa nadziei i otuchy, w 
nawiązaniu do przekazanego wcześniej Światełka 
Pokoju, przekazał brat Paweł z DPS w Zawadzkiem. 

GP

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
12.02.2011 r. godz. 18.00 
I liga ASPR Zawadzkie  -  BKS Bochnia
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
19.02.2011 r. godz. 10.00 
II Turniej TOP 12 juniorek
20.02.2011 r. godz. 9.00 
Mistrzostwa Województwa seniorów
25.02.2011 r. godz. 18.00 
III liga mężczyzn  KTS MOKSiR Zawadzkie – LZS 
Kujakowice
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie                          
ul.. Dworcowa 3 
Każdy czwartek godz. 17.30 Mistrzostwa Sekcji 
MOKSiR Zawadzkie



13

Co się dzieje w ZSG w Żędowicach?
Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów 

ZSG w Żędowicach mają już wieloletnią tradycję. 
Tegoroczne widowisko było nieco odmienne w swym 
artystycznym wyrazie, bo wzbogacone obrazami 

                
wykorzystaniem środków multimedialnych. Obrazy 
ogrodu rajskiego –Edenu- oglądaliśmy na wielkim

Studniówki 2011

z 
pantomima młodych tancerzy. Przygotowane pod 
kierunkiem Anity Stachowskiej i Jadwigi Breguły 
przedstawienie mogli zobaczyć mieszkańcy Żędowic 
w niedzielę, gdy grała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy.
Sukcesem zakończył się także występ uczniów w 
Rejonowym Przeglądzie Teatrów Jasełkowych, 
o r g a n i z o w a n y m  c y k l i c z n i e  w  O z i m k u .  
Czterdziestupięciu występujących uczniów zajęło 
wysokie trzecie miejsce. Gratulujemy.
Tradycją stała się również organizacja zabawy 
karnawałowej. Organizacja tej imprezy nie byłaby 
możliwa bez wsparcia ze strony darczyńców. 
Dyrekcja oraz Rada Rodziców dziękujemy wszystkim 
zakładom, firmom i prywatnym osobom za wszelką 
pomoc i dary. 

Pisaliśmy we wcześniejszych wydania KZ o 
organizowanych dla mieszkańców zajęciach w 
ramach Projektu ,,Kapitał Ludzki"  pod nazwą ,,DLA 

ekranie; uzupełnieniem była wymowna ogrodu rajskiego –Edenu- oglądaliśmy na wielkim 
MNIE I MOJEJ WSI" . W ramach projektu 
realizowane są kursy: florystyczny, komputerowy, 
rękodzieła artystycznego, kształtowania terenów 
zielonych.

GP 

Liceum Ogólnokształcące klasa 3c Liceum Ogólnokształcące klasa 3b

Liceum Ogólnokształcące klasa 3d Zespół Szkół Zawodowych - IV Technikum Ekonomiczne 

Zespół Szkół Zawodowych - IV Technikum Informatyczne

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej przekazała dwóm jednostkom z terenu naszej 
Gminy sprzęt w postaci motopompy pływającej "Posejdon" dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kielczy oraz agregat prądotwórczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Żędowicach. Sprzęt został zakupiony w ramach akcji „STOP POWODZIOM”, którą 
Fundacja WOŚP przeprowadziła 4 lipca 2010 r. Zebrano wówczas 2.644.507,34 złotych i 
za te pieniądze kupiono sprzęt dla 575 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 430 
motopomp, 145 agregatów prądotwórczych. Trafił on przede wszystkim do tych miejsc, 
które zmagały się w roku 2010 z powodzią lub które mieszczą się na terenach zagrożonych 
powodziami w przyszłości. W województwie opolskim sprzęt zakupiony przez organizację 
otrzymało 36 jednostek OSP. Fundacja WOŚP obdarowała tymi urządzeniami strażaków-
ochotników, dla których to zajęcie jest pasją, którzy na co dzień zajmują się wieloma innymi 
rzeczami, a na dźwięk syreny w ich jednostkach – rzucają co mają w rękach i biegną do 
swoich remiz. Najczęściej to oni są pierwszymi ratownikami, którzy docierają do miejsc 
gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Na drodze, w przypadku pożarów, a także przy klęsce 
powodzi – to strażacy-ochotnicy stanowią pierwszy front walki o życie i zdrowie ludzi i o ich 
dobytek. W swoje zadania angażują się z poświęceniem, często wiele ryzykując, a to 
przecież wolontariusze, ochotnicy, nie jest to dla nich w żadnym razie działalność 
zawodowa, zarobkowa. W imieniu naszych gminnych jednostek OSP dziękujemy Fundacji 
WOŚP za okazane zaufanie. Sprzęt będzie wykorzystywany podczas akcji 
poszukiwawczych oraz ćwiczeń i szkoleń, a w razie potrzeby jednostki będą gotowe nieść 
pomoc poszkodowanym przez powódź.

Dar Orkiestry dla strażaków
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gdzie góra, gdzie dół

dekorowanie potraw

Prawidłowe rozwiązanie światecznej krzyżówki brzmi 
„Boże Narodzenie”. Nagrodę wylosowała Kamila 
Lorek zamieszkała w Zawadzkiem. Zapraszamy po 
odbiór nagrody, do Redakcji Krajobrazów 
Zawadzkiego w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, 
pokój nr 304.Gratulujemy.

Świąteczna krzyżówka

Wszystko wskazuje na to, że dzieci i młodzież nie 
trzeba zbytnio zachęcać do kultywowania pięknej 
tradycji związanej z przygotowywaniem stroików 
bożonarodzeniowych. Konkurs plastyczny na stroik i 
ozdobę świąteczną cieszył się dużym powodzeniem, 
Były stroiki i ozdoby wykonane z drewna, papieru, 
gałązek świerku, a nawet gigantyczna chatka z 
piernika. Po długiej debacie w kategorii stroik główną 
nagrodę otrzymała Antonina Kuś z mamą z Żędowic, 
a wyróżnienie przyznane zostało Warsztatom Terapii 
Zajęciowej. W kategorii ozdoba główna nagroda 
przyznana została Karolinie Marczyńskiej z 
Zawadzkiego, wyróżnienie otrzymał Kacper Gallas z 
Zawadzkiego.  Zwycięzcom gratu lu jemy i  
zapraszamy po odbiór nagrody do Redakcji 
Krajobrazów Zawadzkiego, pokój 304.

Konkurs świąteczny rozstrzygnięty

- Tato, a gdzie żyją jeże? 
- Nie wiem! 
- Tato, a czemu jeże kłują? 
- Nie wiem! 
- Tato, a kiedy jeże pojawiły się na ziemi? 
- Nie wiem! 
- Zostaw tatę w spokoju - wtrąca się mama. 
- Nie, niech pyta, skąd ma się chłopak dowiedzieć  
  wszystkiego o jeżach!

....................................
Czerwony Kapturek widzi wilka pędzącego z 
bukietem róż.
- Wilku, dokąd gnasz z tymi kwiatami?
- Jak to dokąd?! Przecież dzisiaj jest Dzień Babci!

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

Pani zadała temat wypracowania: "Kim będziesz jak 
dorośniesz". 
Jaś napisał w wypracowaniu: 
"Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. Potem 
zostanę prawnikiem, jak chce mama. A na końcu 
zostanę kominiarzem, bo mi się też coś od życia 
należy..."

Niemożliwe jest polizanie własnego łokcia.
....................................

Gdy mocno kichasz możesz złamać sobie żebra.
                       ....................................
W swoim życiu, w czasie snu zjadasz około 70 
insektów i 10 pająków. 
                       ....................................
Dokładnie jak odciski palców, odcisk języka jest 
niepowtarzalny.
                       ....................................
Ponad 75% osób, które to czytają będą próbować 
polizać swój łokieć.
                       ....................................
Budowa ciała świni uniemożliwia jej spojrzenie w 
niebo.
                       ....................................
Szczury i konie nie mogą wymiotować.
                       ....................................
Kocie siki fosforyzują w ciemności.
                       ....................................
Oko strusia jest większe niż jego mózg.
                       ....................................
Zapalniczkę wynaleziono wcześniej niż zapałki.
                       ....................................
Kwakanie kaczki nie powoduje echa i nikt nie wie 
dlaczego.
                       ....................................
Gdybyś krzyczał/a nieprzerwanie 8 lat, 7 miesięcy i 
6 dni wyprodukowałbyś/wyprodukowałabyś energię 
potrzebną do zaparzenia filiżanki kawy.
                        ....................................
Karaluch bez głowy żyje prze 9 dni zanim umrze z 
głodu.
                        ....................................
Słonie są jedynymi zwierzętami, które nie potrafią 
skakać.

Niemożliwe i zaskakujące

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

"Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do 
najwyższej rzeczywistości"
Martin Luther King

"Miarą miłości jest miłość bez miary"
Św. Franciszek Salezy

"Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron 
grzało nas słońce."
Dr Davis Viscott

"Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a 
nie otrzymywać."
Bertold Brecht

"Człowiek bez miłości jest zgubiony w świecie 
obcych i wrogów."
Lew Tołstoj

"Nie żył ten, kto nie kochał i nie znal miłości."
J. Gawiński

Aforyzmy o miłości

Jeś l i  l ub isz  go tować  i  masz  ocho tę  
poeksperymentować w kuchni, zapraszamy. 
Zapraszamy również do przekazywania nam 
Waszych niesamowitych, sprawdzonych przepisów, 
które będziemy publikować na łamach naszej gazety. 
Przepisy można dostarczać do redakcji Krajobrazów 
Zawadzkiego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w 
Zawadzkiem pokój 304.

Dla  każdej  pot rawy 
ważne jest nie tylko smak 
ale i sposób jej podania. 
Pomyśl z jakim apetytem 
Twoje dzieci będą jadły 
posiłek, który będzie 
p r z y p o m i n a ł  s w o i m  
w y g l ą d e m  g r z y b k i ,  
myszki czy inne stworki.

Z obranej marchewki 
kroimy grubsze plastry 
(ok. 7 mm) i przy pomocy 
ostrego nożyka wycinamy 
dowolne wzorki i nacięcia. 
Może to być bardzo 
prosta kratka, kwiat lub 
obręcz z umieszczoną w 
ś r o d k u  o b r a n a  
rzodkiewką.

Z długiej, prostej marchewki odkrawamy końce. 
Obkrawamy ją tak aby powstała równa powierzchnia. 
Przy pomocy obieraczki do warzyw lub długiego noża 
odcinamy wzdłuż marchewki plastry. Paski marchwi 
wkładamy do mocno osolonej wody aby zmiękły i dały 
się swobodnie kształtować. W każdym z pasków 
robimy na jednym końcu nacięcie, aby móc 
przeciągnąć przez nie drugi koniec. Możemy wyciąć 
nacięcie o szerokości około 2 mm co ułatwi 
przeciąganie drugiego końca. Gotową dekorację 
możemy dodatkowo ozdobić natką pietruszki lub 
sałatą.

Karbowanego ogórka 
kroimy w grubsze plastry. 
O s t r y m  i  w ą s k o  
zakończonym nożykiem 
w y k r a w a m y  ś r o d k i  
plastrów. Co drugi plaster 
przecinamy, tak aby 
można było przełożyć go 
przez cały plaster. Łącząc 
za sobą plastry ogórka 
ot rzymujemy z ie lony 

łańcuch nadający się do dekoracji półmisków.

Rosół będzie miał ładny kolor, jeśli do garnka 
włożymy umytą łuskę od cebuli.

....................................
Aby rozgrzany tłuszcz nie pryskał z patelni, posyp 
go szczyptą soli.
                        ....................................
 Jeśli umyte i pokrojone pieczarki skropisz sokiem z 
cytryny, nie będą ciemniały.
                        ....................................
Zabarwione ręce podczas obierania warzyw znowu 
odzyskają swój naturalny kolor po wyczyszczeniu 
ich plasterkiem cytryny.

....................................
Świece palą się jaśniej i wolniej się stapiają, jeśli 
wokół knota podsypiemy trochę soli.

....................................
Jeśli buty farbują ci rajstopy przetrzyj je szmatką 
nasączoną octem lub spryskaj lakierem do włosów. 
Buty możesz włożyć dopiero gdy całkowicie 
wyschną.

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

Wyschnięte rodzynki znów staną się miękkie, gdy 
włożysz je na pół godziny do soku z cytryny.

Rady babuni

Zawadzkie, dwupokojowe mieszkanie               
z ogrodem, sprzedam, 605343354

Ogłoszenie

Nasz znakomity szczypiornista Sławek Szmal 
pseudonim „Kasa” dostarczył nam wielu emocji i 
wzruszeń. Nasz bramkarz w decydujących 
momentach spotkań popisał się kapitalnymi 
interwencjami, a obrona rzutów karnych jest 
fantastyczna. 
Proponujemy Państwu udział w konkursie, w którym 
nagrodami są min. gadżety z autografem Sławka. 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na cztery pytania i 
przesłanie ich na adres Redakcji Krajobrazów 
Zawadzkiego, Urząd Miejski w Zawadzkiem, pokój nr 
304 w terminie do 20 lutego br.
1. W obecnie jakim Klubie występuje Sławomir 
Szmal ?
2.W którym roku Sławkowi nadano tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie?
3. W którym roku „Kasa” otrzymał tytuł Najlepszego 
piłkarza ręcznego świata?
4. W jakich latach Sławek reprezentował Klub Stal 
Zwadzkie?
5. Kto był pierwszym trenerem Sławka?

Jesteśmy dumni ze Sławka

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie

 z powodu śmierci 
śp. Renaty Ledwoń  

składają
pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Walentynki - święto zakochanych
W dniu świętego Walentego wyrażanie uczuć ma 

charakter świąteczny, a zwyczaj choć przypisywany 
głównie zakochanym, obejmuje okazywanie ich 
także osobom które kochamy. Drobne symboliczne 
prezenciki zwane Walentynkami ofiarowuje się 
zwykle anonimowo, na pamiątkę legendy 
podpisując jedynie "Twój Walenty" czy "Twoja 
Walentynka". Chociaż wartości uniwersalne jakimi 
są miłość i przyjaźń pielęgnować należy stale, bez 
szukania pretekstu dla słowa "kocham", dlaczego 
nie zaakceptować dnia okazywania uczuć?

Wszak łakną ich wszyscy, niezależnie kto i w jakim 
dniu im patronuje. Pamiętajmy 14 luty.

Wytnij i zachowaj

Za obdarowanie mnie zaufaniem w wyborach do 
Rady Miejskiej oraz Rady Parafialnej Kościoła NSPJ 
dziękuję, zapewniając, że z przyjętych na siebie 
obowiązków będę wywiązywał się rzetelnie, zarówno 
wobec Boga jak i mieszkańców. 

Ryszard Opas

1

Podziękowanie



Skat

Piłka ręczna
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Sport w Krajobrazach

Piłka nożna
Liga 5-tek na finiszu

Szpital w drużynie

Podsumowanie sezonu

Nie mamy dobrych wiadomości z obozu piłkarzy 
ręcznych ASPR Zawadzkie. Tradycyjnie w miesiącu 
styczniu rozgrywany jest Międzynarodowy Turniej o 
Puchar Marszałka województwa Opolskiego. 
Niestety nasza drużyna na tym turnieju wypadła 
blado zajmując ostatnie 8 miejsce. Wynik nie był 
jednak sprawą najważniejszą. Był to ostatni 
sprawdzian przed rozpoczęciem II rundy w I lidze. W 
turnieju, który rozgrywany był w Strzelcach Opolskich 
oraz Zawadzkiem zagrało 8 drużyn. Gościliśmy 
mistrza Polski Vive Kielce (bez kadrowiczów), Stal 
Mielec, Olimpię Piekary, MKS Jurand Ciechanów, 
Gwardię Opole, Sokola Prerov, Tatrana Litovel. 
Nasza drużyna w rozgrywkach grupowych przegrała 
z Olimpią Piekary 23:24 oraz Vive Kielce 22:26 oraz 
pokonała Tatrana Litowel 24:23 zajmując w grupie 3 
miejsce. W meczach o miejsca najpierw uległa 
Gwardii Opole 21:23 i w turnieju mogła zająć najwyżej 
7 miejsce. Drużyna Litovelu zrewanżowała się jednak 
ASPR-wi za porażkę w grupie wygrywając 29:27. 
Porażki nie cieszą, martwią kontuzje naszych 
zawodników. Przed rozpoczynającą się rundą 
rewanżową nie napawa optymizmem. Zwycięzcą 
turnieju, jak było do przewidzenia, została drużyna 
Vive Kielce, która w finale pokonała Stal Mielec. 
Najlepszym zawodnikiem uznano Pawła Podsiadłę 
(Vive Kielce), najlepszym bramkarzem Krzysztofa 
L ipkę (Sta l  Mie lec) .  Najskutecznie jszym 
zawodnikiem został Paweł Swat (ASPR), najlepszym 
zawodnikiem drużyny gospodarzy uznano Tomasza 
Wasilewicza (ASPR). Najsympatyczniejszym 

trenerem został Tomasz Strząbała (Vive). Puchar 
Fair Play otrzymała drużyna Vive Kielce. Inauguracja 
rozgrywek II rundy w I lidze odbyła się w Zawadzkiemi 
niestety była nieudana. Drużyna CHKS Łódź 
zrewanżowała się za porażkę w I rundzie wygrywając 
pewnie 32:27. Porażkę w małym stopniu tłumaczy 
brak w składzie Artura Pietruchy, którego kontuzja 
wyeliminowała na dłuższy okres. Kolejne wyjazdowe 
spotkanie do Końskich również zakończyło się 
porażka. Była drużyna Pawła Swata wygrała pewnie 
34:28. W składzie zabrakło Artura Pietruchy, 
Grzegorz Gibla oraz Tomasza Sadowskiego. 
Sytuacja w tabeli zaczyna być niepokojąca. Zamiast 
walczyć o pozycję w „czubie” trzeba zacząć myśleć o 
zachowaniu pozycji gwarantującą utrzymanie. W 
kolejnych meczach drużyna zagra u siebie z BKS 
Bochnia i wyjeżdża do Czuwaja  Przemyśl. Liczymy 
na punkty i poprawę pozycji w tabeli. 

1. NMC Powen Zabrze
2. Gwardia Opole
3. Wolsztyniak Wolsztyn
4. KSSPR Końskie
5. Olimpia Piekary
6. BKS Bochnia
7. ASPR Zawadzkie
8. AZS Radom
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

26
20
16
14
14
14
13
12
10
7
4
2

426:287
350:313 
363:329
411:384
383:373
371:380
408:400
388:420
371:398
366:427
347:401 
334:411

Pod auspicjami ASPR Zawadzkie prowadzone są 
rozgrywki ligi wojewódzkiej dziewcząt w kategorii 
dzieci. W grupie B która ma jeszcze umowną nazwę 
„Kler liga” występują drużyny 5 szkółek. Rozgrywki 
prowadzone są systemem turniejowym. Rozegrano 
już 2 turnieje. Ostatni odbył się w Pawonkowie w 
którym uzyskano następujące wyniki
ASPR Zawadzkie  -  ASPR Dobrodzień 1:0!, ASPR 
Kolonowskie  - ASPR Jemielnica 2:8, ASPR 
Dobrodzień - ASPR Kolonowskie 5:3, ASPR 
Pawonków  - ASPR Zawadzkie 9:1, ASPR 
Dobrodzień -  ASPR Jemielnica 1:2 oraz ASPR 
Pawonków  -  ASPR Kolonowskie 13:2. Aktualnie 
tabela przedstawia się następująco:

1. ASPR Pawonków
2. ASPR Jemielnica
3. ASPR Zawadzkie
4. ASPR Dobrodzień
5. ASPR Kolonowskie

5
5
4
5
5

10
8
4
2
0

42:10
20:10 
9:14
8:16
13:42

Rozgrywki są również eliminacją wojewódzką do 
Mistrzostw Polski dzieci. Organizatorzy prowadzą 
również klasyfikację najlepszych strzelców. Aktualnie 
w klasyfikacji prowadzi duet ASPR Pawonków: Agata 
Mańczyk 13 bramek wyprzedzając Agatę Forytę 11 
bramek. Dla ASPR Zawadzkie bramki zdobywały: 
Roksana Tomala, oraz Milena Kaczmarczyk, Wiktoria 
Kalus oraz Weronika Wiśniewska po 2.
Prowadzone są również rozgrywki chłopców w 
kategorii dzieci oraz młodzików w których grają 
również nasze drużyny. O szczegółach w następnym 
numerze.

Z a k o ń c z y ł y  s i ę  
r o z g r y w k i  g r u p o w e  
tegorocznej edycji ligi 5-
tek. Przed finałowymi 
m e c z a m i  t a b e l e  
poszczegó lnych grup 
p r z e d s t a w i a ł y  s i ę  
następująco:

Grupa A
1. Pasjonacji Stal Zawadzkie
2. Start Dobrodzień
3. Orlik Team Zawadzkie
4. Mrówka Opole
5. Armasz Grodzisko
6. Naprzód Jemielnica
7. Ogrodzenie Czarków
8. KS Potempa
Grupa B
1. Unia Kolonowskie
2. Wieża Magów Zawadzkie
3. Młode Wilki
4. Nitron Krupski Młyn
5. Cosmos Dąbrówka
6. LZS Piotrówka
7. Kafar Team Zawadzkie

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
6
6
6
6
6

19
18
12
12
9
9
4
0

15
12
12
10
7
4
1

33:6
47:15
30:23
20:33
23:18
27:31
20:36
14:52

44:14
26:16
20:14
18:16
13:20
14:28
9:36

Plan wykonany
Do zakończenia I rundy rozgrywek w II lidze kobiet 

pozostało jeszcze jedno spotkanie z MKS Tarnowskie 
Góry, które nie ma już wpływu na pozycję w tabeli. 
Zakładany plan zajęcia miejsca w czołowej ósemce 
przez młodą drużynę został wykonany w 100 %. W 
ostatnich meczach drużyna uzyskała następujące 
wyniki: Z Halembianką Ruda Śl. 7:3, z KTS Lędziny 
6:4, LZS Victoria Chróścice 0:10 oraz UKS Dalachów 
7:3. Tabela przed ostatnią kolejką przedstawia się 
następująco:

1. LZS Victoria Chróścice
2. AZS PWSZ Nysa
3. RKS Cukrownik Chybie
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. UKS Dalachów
13. LKS 45 Bujaków Mikołów
14. Halembianka Ruda Śl.
15. JKTS II Jastrzębie Zdrój
16. LKS Lesznianka Leszna G.

15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

122:28
124:16
114:26
88:52
85:55
73:67 
69:71
68:82
58:82
60:80  
57:83
53:87
47:93
45:95
34:106
33:107

Rewanżową rundę rozgrywek w III lidze rozpoczęli 
pingpongiści KTS MOKSiR Zawadzkie. Niestety w 
rozegranych dwóch spotkaniach doznali porażek. W 
10 kolejce ulegli KS Lellek Sławice 2:8 a w 11 UGKS 
Odra Brzeg 6:8. W minionym sezonie drużyna w II 

1. KTS Kłodnica K.K.
2. KS Orzeł Branice
3. UGKS Odra Brzeg
4. UKS Dalachów
5. KTS MOKSiR Zawadzkie
6. LZS Młyn Pol Zakrzów
7. KS Lellek Sławice
8. LZS Kujakowice
9. LZS Polonia Smardy
10. LUKS MGOKSiR Korfantów

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

22
16
15
15
10
9
9
8
4
2

88:28
81:52   
74:53
77:66
67:68
62:67
63:75
60:72
43:78
30:86

Festiwal Tenisa Stołowego
W Zawadzkiem został rozegrany finał wojewódzki 

tenisa stołowego dzieci. Turniej rozgrywany był w 3 
kategoriach wiekowych wśród dziewcząt i chłopców. 
Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc kwalifikują się 
do finału ogólnopolskiego, który w miesiącu marcu 
odbędzie się w Olkuszu. Bardzo dobrze spisała się 
Julia Bartoszek, która w najmłodszej kategorii 
dziewcząt zajęła 1 miejsce. Również awans do finału 
wywalczyła Nicole Zyzik, która w kategorii dziewcząt 
starszych zajęła 2 miejsce. W tej kategorii zwyciężyła 
Magda Kozubek, również podopieczna trenerki Marty 

Z inicjatywy kierownictwa klubu KTS MOKSiR 
Zawadzkie zorganizowany został cykl turniejów pod 
umowna nazwą TOP 12 juniorek. Pierwszy turniej 
odbył się w dniu 29.01.2011 r. z udziałem całej 
czołówki wojewódzkiej. Jak było do przewidzenia 
prym wiodły wychowanki Pani Marty Lityńskiej, które 
zajęły 5 pierwszych miejsc. Zwyciężyły zawodniczki 
LZS Victoria Chróścice w kolejności 1. Jessica 
Andraczek, 2. Sylwia Szlapa, 3. Aleksandra Nowak. 
Kolejne miejsca zajęły reprezentantki KTS MOKSiR 
Zawadzkie. Czwarte miejsce zajęła Anna Gosztyła, a 
piąte Julia Drzozga. 

Turniej Top 12 juniorek

Sekcja skata MOKSiR Zawadzkie rok 2010 może 
uznać za udany. Byłoby jeszcze lepiej gdyby udało się 
awansować do I ligi. Zabrakło jednego punktu. Może w 
tym roku będzie lepiej. Kadrę drużyny wzmocnili 
Leopold Dybowski dotychczas występujący w II 
ligowej drużynie LZS Ligota Dolna oraz Roman 
Kościelny, czołowy zawodnik Unii Kolonowskie. 
Niestety z przyczyn zdrowotnych nie zagra już Jan 
Pietrzak, który był pewnym punktem drużyny. W 
rozgrywkach indywidualnych, a były nimi Turnieje 
Grand Prix Polskiego i Opolskiego Związku Skata, 
które były eliminacjami do Indywidualnych Mistrzostw 
Polski  i  Okręgu. W rozgrywkach PZSkat 
systematycznie brał udział nasz zawodnik Jan 
Mikołajczyk i zakwalifikował się do Indywidualnych 
Mistrzostw Polski zajmując w klasyfikacji końcowej 78 
miejsce na 882 sklasyfikowanych zawodników. Do 
finału z tej klasyfikacji awansowało 90 zawodników. 
Pozostali uczestniczyli w turniejach sporadycznie. 
Antoni Świtała (MOKSiR Zawadzkie) wygrał Centralną 
Barbórkę, a Józef Ludwig (MOKSiR) w Grand Prix 
Zabrza uplasował się na 6 miejscu. Lepiej było w 
okręgowych turniejach. W klasyfikacji końcowej dwa 
pierwsze miejsca zajęli zawodnicy MOKSiR-u 
Zawadzkie. Wygrał Jan Mikołajczyk, który zgromadził 
557 pkt., który wyprzedził swego kolegę klubowego 
Antoniego Świtałę o 3 punkty. Z tego tytułu Antoni 

Mistrzostwa sekcji
W mistrzostwach sekcji skata sezon 2010/2011 

rozegrano już 20 na 30 planowanych turniejów. Nadal 
na czele z dużą przewagą Antoni Świtała. W turniejach 
tegorocznej edycji wzięło już udział 48 zawodników. 
Aktualna klasyfikacja po 20 turniejach przedstawia się 
następująco:

Św i ta ła  wspó ln ie  z  ko legą  k lubowym 
J.Mikołajczykiem w miesiącu marcu weźmie udział w 
Indywidualnych Mistrzostwach Polski .  Dla 
przypomnienia informujemy, że Antoni Świtała w roku 
2002 został mistrzem Polski. Indywidualne 
Mistrzostwa Opolskiego Związku Skata odbyły się w 
Lublińcu. Uczestniczyło w nich 3 reprezentantów 
naszej sekcji. Mistrzem został zawodnik Skata 
Lubliniec Marian Koziorowski, a na 2 miejscu 
uplasował się Jan Mikołajczyk. Na 6 miejscu uplasował 
się Antoni Świtała, a na 12 Józef Ludwig. W 
rozgrywkach Grand Prix Okręgu rozegrano                    

Liga wojewódzka dziewcząt

Tenis Stołowy
Lityńskiej, reprezentująca LZS Victorię Chróścice.  

Zwyciężczyni Julia Bartoszek




