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Najlepszy produkt z Zawadzkiego

Karatecy na Mistrzostwach Europy

Firma Energo-Silesia Sp. z o.o została laureatem konkursu „Najlepszy
Produkt Powiatu Strzeleckiego 2010” w kategorii działalność
produkcyjna. Firma otrzymała nagrodę za szafę sterowniczą układów
chłodzenia transformatorów dużej mocy.

Dwójka zawodników Klubu Karate „Nidan” w osobach Natalii Szponder
i Bartłomieja Barańskiego zostało powołanych do 18-osobowej kadry
Polski na Mistrzostwa Europy Karate WKF Kadetów i Juniorów oraz
Puchar Europy Juniorów do 21 lat, które odbyły się w Nowym Sadzie
w Serbii.

Śluby wieczyste brata Romana

Wybrano sołtysów

Jerzy Stasz
Sołtys Żędowic

Foto: J. Kluba

We Wrocławiu, w sobotę 12 lutego, profesję uroczystą zwaną ślubami
wieczystymi złożyło sześciu braci mniejszych Prowincji św. Jadwigi,
w tym parafianin z Kielczy Roman Potempa. Dzień później w kościele
w Kielczy odbyła się wzruszająca msza św. dziękczynna za dar powołania
zakonnego.

Jan Czanguleit
Sołtys Kielczy

W gminie Zawadzkie zakończyły się wybory nowych sołtysów i rad
sołeckich. Spotkania sołeckie wywołały spore zainteresowanie wśród
mieszkańców. Władzę po kobietach, które dotychczas pełniły te funkcje,
przejęli teraz panowie.

Rada Miejska na wniosek Burmistrza Zawadzkiego podjęła decyzję o nie podnoszeniu czynszów
za mieszkania komunalne w 2011 roku. Szczegóły na stronie 2.

Realizacja inwestycji Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi w fotografii

APTEKI DYŻURUJĄ

Segreguj śmieci

PTTK zaprasza

konkurs dla gimnazjalistów. Szczegółowe informacje są dostępne w szkołach.

A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom

W gminie Zawadzkie zakończyły się wybory nowych
sołtysów i rad sołeckich. Władzę po kobietach, które
dotychczas pełniły te funkcje w naszych sołectwach,
przejęli teraz panowie. W Żędowicach mieszkańcy
wybierali spośród 2 nowych kandydatów: Jerzego
Stasza i Anny Drewing. Dotychczasowa pani sołtys
Róża Nocoń nie wyraziła zgody na kandydowania,
podobnie jak zgłoszeni przez mieszkańców Janusz
Baranowski-Langer i Danuta Labus. W tajnych
wyborach zwyciężył Jerzy Stasz, zdobywając 107 z
188 oddanych głosów. Wybrano także nową radę
sołecką w składzie: Janusz Baranowski-Langer, Anna
Drewing, Bogdan Góźdź, Jan Kolibaba, Dariusz
Kołodziej, Jerzy Koronczok, Henryk Walęcki, Piotr
Wardenga i Ginter Wodarz.
Na spotkaniu sołeckim w Kielczy mieszkańcy zgłosili
nieco więcej kandydatów na sołtysa, jednak tylko
trzech z nich wyraziło zgodę na kandydowanie. Byli
nimi: Manfred Kroczek, Jan Czangulajt i Czesław
Krzesiński. Nie zgodzili się wystartować w wyborach
Maria Kokoszka i Leon Zielonka. Także tutaj
dotychczasowa pani sołtys Cecylia Cieślik nie
zgodziła się na kandydowanie. Zwyciężył Jan
Czangulajt zdobywając 55 z 80 oddanych głosów.
Nowa kielczańska rada sołecka przedstawia się
następująco: Rafał Kulik, Anna Mudrak, Maria
Kokoszka, Aneta Kocot, Kataryna Garcorz, Gabriel
Wyrwich, Cecylia Cieślik, Andrzej Lechowicz i
Manfred Kroczek.
Rola sołtysów jest daleko niedoceniana – wydaje się,
że nie mają żadnych kompetencji. Realnej władzy w
ich rękach rzeczywiście nie ma, lecz są ogniwem
łączącym mieszkańców z samorządem i mogą
proponować, co warto w danym sołectwie
przeprowadzić w pierwszej kolejności.

Co, gdzie, kiedy w sporcie
Piłka ręczna Hala MOKSiR Zawadzkie
26.03.2011 r. godz. 18.00
I liga ASPR Zawadzkie - Grunwald Ruda Śl.
02.04.2011 r. godz. 18.00
I liga ASPR Zawadzkie - MTS Chrzanów
Piłka nożna Stadion Miejski Zawadzkie
27.03.2011 r. godz. 11.00
II liga juniorów Stal Zawadzkie - Motor Praszka
02.04.2011 r. godz. 16.00
Kl.A seniorów Stal Zawadzkie - LZS Starościn
03.04.2011 r. godz. 11.00
II liga juniorów Stal Zawadzkie - Sokół Bierdzany
Piłka nożna Boisko w Kielczy
10.04.2011 r. godz. 16.00 Kl.B seniorów LZS Kielcza
- Tęcza Szymiszów
Tenis Stołowy Hala MOKSiR Zawadzkie
04.03.2011 r. godz. 18.00
III liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - LZS
Kujakowice
04.03.2011 r. godz. 18.00
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - AZS Gliwice
11.03.2011 r. godz. 18.00
III liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - LUKS
Korfantów II
11.03.2011 r. godz. 18.00
II liga kobiet
KTS MOKSiR Zawadzkie - AZS
PWSZ Nysa
25.03.2011 r. godz. 18.00
III liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie - LZS
Zakrzów
08.04.2011 r. godz. 18.00
II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie - KTS
Lędziny
Skat sala Domu Kultury Zawadzkie ul..
Dworcowa 3
Każdy czwartek godz. 17.30
Mistrzostwa Sekcji MOKSiR Zawadzkie

gdzie góra, gdzie dół

Rolnicze podsumowanie

Foto: R. Kubik

Początek roku sprzyja podsumowaniom działalności w wielu organizacjach i instytucjach. W restauracji państwa Neuman w Jemielnicy Opolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował spotkanie podsumowujące rok 2010. Zaproszono na nie najlepszych rolników z powiatu oraz przedstawicieli
władz samorządowych. Rolnicy naszego powiatu zostali wyróżnieni jako najbardziej aktywni pod względem udziału w różnych konkursach rolniczych. Są oni
nieraz laureatami wielu konkursów, zdobywając prestiżowe wyróżnienia. Wielu z nich plasuje się w czołówce województwa, nierzadko nawet i kraju.
Z terenu gminy Zawadzkie nagrodzono pięć gospodarstw. W Kielczy najlepszymi rolnikami zostali Katarzyna i Daniel Garcorz oraz Gertruda i Eryk Szołtysik.
Z Żędowic wyróżnieni zostali Hildegarda i Edward Długosz, Cecylia i Paweł Szołtysik oraz Helga i Bernard Zientek. Rolnikom wręczono dyplomy
z podziękowaniami za całoroczną ciężką i pełną poświęceń pracę w rolnictwie oraz nagrody ufundowane przez gminę Zawadzkie.

“Powódź, pożar dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą”
W dniu 17 lutego 2011 r. odbyły się eliminacje gminne XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego, który przebiega pod hasłem: „Powódź, pożar dniem czy nocą – straż przychodzi ci
z pomocą”. Konkurs promuje wiedzę na temat działalności służb ratowniczych, szczególnie
straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych
zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz
właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Poszerza
również wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, o trudnej i bardzo potrzebnej pracy
strażaka, pokazuje, że w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary, ale także ratuje ludzi
poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof
chemicznych i ekologicznych. Wiadomo, że na strażaków można liczyć zawsze – walczą
z pożarami, niosą pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych, a jak trzeba to usuną
gniazdo os i zdejmą kota z drzewa. Nigdy zatem dość popularyzowania ich ciężkiej pracy, a co za
tym idzie wiedzy na temat zdarzeń niebezpiecznych i umiejętności zachowania się w takich
sytuacjach. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat w następujących
kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat oraz uczniów niepełnosprawnych
(wychowankowie świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowej, szkół specjalnych).
Do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem wpłynęło 58 prac z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w
Żędowicach, Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem i Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem. Do
etapu powiatowego JURY zakwalifikowało 15 prac przyznając pierwsze, drugie, trzecie, czwarte
i piąte miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. W każdej z grup konkursowych
Komisja wyłoniła najlepsze prace pod względem artystycznym i tematycznym. Tematyka prac
związana była z hasłem konkursu, technika do wyboru – rysunek, grafika, malarstwo, kolaż,
malowanie na tkaninie. Format – od A4 do A2. Konkurs przebiega w kilku etapach: eliminacje
gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz centralne.
I kategoria – 6 – 8 lat
I miejsce – Agnieszka Kusz (Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem)
II miejsce – Agnieszka Chmiel (ZSG w Żędowicach)
III miejsce – Kamil Labus (ZSG w Żędowicach)
IV wyróżnienie – Marcel Stasz (ZSG w Żędowicach)
IV wyróżnienie – Martyna Pyttel (ZSG w Żędowicach)

Agnieszka Kusz - Podstawówka Zawadzkie, gr I, miejsce I

Szymon Czech - Podstawówka Zawadzkie - gr II, miejsce I

II kategoria – 9 – 12 lat
I miejsce – Szymon Czech (Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem)
II miejsce – Magdalena Rudzik (Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem)
III miejsce – Karolina Tredka (Gimnazjum w Zawadzkiem)
IV wyróżnienie – Aleksandra Jamrozik (ZSG w Żędowicach)
IV wyróżnienie – Anna Kot (Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem)
III kategoria – 13 – 16 lat
I miejsce – Natalia Świerc (ZSG w Żędowicach)
II miejsce – Dawid Wąsik (ZSG w Żędowicach)
III miejsce – Beata Czapla (ZSG w Żędowicach)
IV wyróżnienie – Damian Gaworski (Gimnazjum w Zawadzkiem)
IV wyróżnienie – Michał Włodarz (ZSG w Żędowicach)
Natalia Świerc - Gimnazjum Żędowice - gr III, miejsce I
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