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„Śląskie Beranie” w Żędowicach
23 marca w PSP w Żędowicach odbył
się XXI Konkurs Gawędziarski „Śląskie
Beranie”. W tegorocznej edycji konkursu
uczniowie szkoły podstawowej
przedstawiali scenki rodzajowe.
Dowiedzieliśmy się m.in., jak w obliczu
trudnej sytuacji w służbie zdrowia radzić
sobie z różnymi schorzeniami. Mieliśmy
również okazję przypomnieć sobie
żędowicką legendę o Kołotajchu lub o
zmorze, która uprzykrzała ludziom życie.

Natomiast uczniowie z PSP z Zawadzkiego
zaprezentowali portret psychologiczny
kobiety „i do tańca i do różańca”.
Gimnazjaliści zaś w swoich monologach
poruszali głównie temat im bliski,
a mianowicie „jaki fach wybrać, coby dużo
zarobić, ale sie niy narobić”. Jury ustaliło,
że na Wojewódzkim Konkursie
Gawędziarskim w Izbicku, w kategorii
występów indywidualnych, naszą gminę
będą reprezentowali: Antonina Kuś, Adam

Ale jajo!

Koźlik i Tobiasz Spałek. Zaś scenki
rodzajowe przedstawią: uczniowie kl.6 –
„Żandowicka legenda o Kołotajchu”,
uczniowie z PSP z Zawadzkiego - „Kobiyta
je do tańca i do różańca” oraz grupa
uczniów z kl.7 - „U doktora”. Wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękujemy,
a zwycięzcom życzymy powodzenia
w Izbicku.

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych składamy życzenia,
aby w czas Święta Paschy
w Państwa rodzinach i domach
zagościły radość, spokój i wielka
nadzieja odradzającego się życia.
Niech to odrodzenie duchowe da siłę
w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w
przyszłość.

13 marca w PSP im. Wincentego z Kielczy zgodnie z tradycją
uczczono jajo. Jako gwiazda dnia poddane zostało wielorakim
zabiegom upiększającym- kroszono je, farbowano, oklejanożadnemu nie odpuszczono, białej plamki nie zostawiono. Do tego
sfotografowano je z każdej strony, bo ono oblicz, jak i smaków ma
wiele. Wszystko zależy jaki mistrz je w dłoń weźmie Więcej na
stronie 8.

Przewodniczący Rady

Burmistrz Zawadzkiego

Miejskiej w Zawadzkiem

Mariusz Stachowski

Stanisław Kiełek

Informujemy, że w czasie przerwy świątecznej w przypadku konieczności rejestracji w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem zgonu, pełniony będzie dyżur w dniu 2 kwietnia 2018 r. od godz. 11.00 do godz. 14.00. Jednocześnie
informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. Urząd będzie nieczynny, w zamian za święto 6.01.2018 r., przypadające
w dzień dodatkowo wolny od pracy.
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XXXIX Sesja Rady Miejskiej
W dniu 26 lutego 2018 r. odbyła się
XXXIX sesja Rady Miejskiej obecnej
kadencji. Porządek obrad obejmował:
1) przyjęcie sprawozdania Komendanta
Policji z działalności za 2017 r., w tym
informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego;
2) podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/338/17 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej – zaktualizowano wykonanie
d o c h o d ó w i w y d a t k ó w z a 2 0 1 7 r.
z jednoczesną korektą planów wydatków
i dochodów na lata następne;
- o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r. –
zmiany dotyczą dochodów i wydatków
bieżących oraz wydatków majątkowych;

- w sprawie przekazania środków
finansowych dla Policji – środki finansowe
w wysokości 10.000 zł przeznaczone są na
zwiększenie liczby patroli na terenie gminy
Zawadzkie;
- w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
w oddziale żłobkowym prowadzonym przez
gminę Zawadzkie;
- o zmianie uchwały w sprawie regulaminu
określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków oraz wysokość
i warunki wpłacania innych składników
wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,
a także wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego;
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny nieruchomości

sprzedawanej jako lokal mieszkalny;
- w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie zastawu rejestrowego – Rada
Miejska w Zawadzkiem w dniu 28 stycznia
2013 r. wyraziła zgodę na poręczenie
wekslowe pożyczki zaciągniętej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
przez ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. na budowę
kanalizacji sanitarnej w Kielczy. Ze względu
na obecną sytuacją finansową gminy
Zawadzkie korzystniejsza formą
zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy,
gdyż nie rzutuje on na poziom zadłużenia
gminy, a także nie wymaga zabezpieczenia
w planach wydatków bieżących rat
poręczenia pożyczki.
Uchwały podjęte na sesji są dostępne na
stronie www.bip.zawadzkie.pl.

Burmistrz informuje
Gminy Zawadzkie, utrzymywanie zwierząt domowych,
w szczególności psów, nie może stanowić zagrożenia lub
uciążliwości dla ludzi. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych
powinni usuwać właściciele zwierząt niezwłocznie po ich pojawieniu
się np. na trawniku, chodniku. A powstały w tych okolicznościach
„pakiecik” powinien trafić do pojemnika na śmieci. Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie
określa bardzo jasno miejsca, do których nasi pupile nie mają
wstępu, są nimi: place zabaw, piaskownice dla dzieci, kąpieliska
miejskie, placówki handlowe, gastronomiczne, urzędy, szkoły
i placówki wychowawcze itp. Właściciele zwierząt powinni
pamiętać, że zanieczyszczenia powstające z wyprowadzania pupili
na spacer zanieczyszczają tereny przeznaczone do wspólnego
użytku, z których w takim samym stopniu korzysta każdy
mieszkaniec gminy. Czysty trawnik zatem jest w naszym wspólnym
interesie.

Żłobek funkcjonuje

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

Od 27 lutego br. funkcjonuje Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.
Dyrektor żłobka Magdalena Maraszek-Bołda zgodnie z przepisami
ogłosiła nabór na jedno stanowisko urzędnicze. Pozostałych
pracowników rekrutowała spośród złożonych wcześniej podań.
Wśród zatrudnionych znalazły się też opiekunki z oddziału
żłobkowego z ul. Harcerskiej. W sumie w nowej placówce znalazło
zatrudnienie 15 osób. W wyniku przeprowadzonej na początku
lutego rekrutacji rodzice zgłosili do żłobka 52 dzieci, z których 37
zostało zakwalifikowanych, a z 35 rodzicami dzieci dyrektor
podpisała umowy. Część dzieci zostanie przyjęta w późniejszym
terminie, zgodnie z deklaracją rodziców. Dzieci ze względu na wiek
zostały podzielone na 2 grupy. W nowo wyremontowanym obiekcie
dzieci mogą przebywać pod fachową opieką personelu od godziny
6.00 do godziny 16.00. Na dzień dzisiejszy placówka może
opiekować się 40 maluchami, a opłata za dziecko ustalona przez
Radę Miejską w Zawadzkiem wynosi 12 zł za dzień pobytu + 6 zł za
dzienna stawkę żywieniową. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja
ciągła, tak jak w innych tego typu placówkach, a dzieci będą
przyjmowane w miarę zwalniania się miejsc. Praca z małymi
dziećmi jest bardzo specyficzna.

zapobiegania bezdomności zwierząt
Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem
uchwalony zostanie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Zawadzkie w roku 2018.”
Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt
przebywających na terenie gminy Zawadzkie, w tym
w szczególności do bezdomnych psów i wolno żyjących kotów.
Celem programu jest: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
zapewnienie im opieki w schronisku, zapobieganie wzrostowi
populacji zwierząt bezdomnych, edukacja społeczeństwa
w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi oraz zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
Zadania te będą realizowane we współpracy ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt oraz lekarzem weterynarii, z którymi gmina
posiada zawarte stosowne umowy. W przypadku zauważenia na
terenie gminy psa, biegającego bez opieki, należy podjąć próbę
ustalenia czy zwierzę nie posiada właściciela. Gmina może bowiem
reagować wyłącznie w przypadku zwierząt bezdomnych. Po
potwierdzeniu faktu bezdomności zwierzęcia należy powyższe
zgłosić uprawnionym osobom.
Osobami upoważnionymi do wezwania:
- podmiotu odławiającego bezdomne zwierzęta,
- lekarza weterynarii do zwierzęcia rannego,
- podmiotu do uprzątnięcia zwierzęcia padłego, są:

Niemiłe niespodzianki na trawnikach
Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie §
16 i § 17 Uchwały Nr XXII/226/16 z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
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uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie
zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych kategorii
uczniów, określonych typów oraz rodzajów szkół, a także wskaźnika
korygującego, który uwzględnia stopnie awansu zawodowego
nauczycieli. W każdym roku zmienia się system wag oraz istotne dla
ostatecznego wyniku wskaźniki. Ponadto zmienia się również liczba
uczniów oraz liczba etatów nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego.
Na obniżenie wysokości subwencji znacząco wpłynęły:
• Zmniejszenie liczby uczniów oddziałów sportowych, w związku
ze zmniejszaniem się liczby uczniów gimnazjów, w wyniku reformy
• Spadek liczby uczniów klas I-III szkół podstawowych
• Spadek liczby uczniów szkół podstawowych na wsi
• Zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
• Nastąpiły zmiany w strukturze uczniów uczących się j. niem.
jako języka mniejszości narodowej, co znacznie wpłynęło
na obniżenie subwencji oświatowej.
Ponadto zmniejszyły się również 2 najważniejsze wartości, które
służą do obliczeń wysokości subwencji:
1. Wskaźnik korygujący Di, który przy kalkulacji wstępnej kwoty
subwencji na rok 2018 wynosił 1,0806182122, natomiast przy
kalkulacji ostatecznej kwoty subwencji na rok 2018 wynosi
1,0783910853.
2. Kwota finansowego standardu A, który przy kalkulacji wstępnej
kwoty subwencji na rok 2018 wynosił 5.435,5719 zł, a przy kalkulacji
ostatecznej kwoty subwencji na rok 2018 wynosi 5.409,1141 zł.
Zmniejszenie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji
ogólnej wymusza wprowadzenie bardzo oszczędnej gospodarki
finansowej przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy
i podjęcie działań pozwalających na wygenerowanie oszczędności
w każdej sferze działalności gminy.

1) w przypadku, gdy zdarzenie będzie miało miejsce w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem - Pan Grzegorz Wieszołek
– młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa (tel. 77 46 23
146),
2) w przypadku, gdy zdarzenie będzie miało miejsce poza
godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem oraz w dni
ustawowo wolne od pracy:
a) Jan Marciniak – pracownik Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
tel. 694 129 815 (teren miasta Zawadzkie),
b) Jerzy Stasz - sołtys wsi Żędowice, tel. 607 546 739 (sołectwo
Żędowice),
c) Jan Czanguleit - sołtys wsi Kielcza, tel. 504 118 022 (sołectwo
Kielcza),
W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobami
wymienionymi wyżej prosimy o telefon na stanowisko ds.
obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony
przeciwpożarowej - tel. 512 333 568.
Zgodnie z programem, gmina Zawadzkie sprawuje opiekę nad
kotami wolno żyjącymi. Opieka ta polega na zakupie i wydawaniu
karmy, zarejestrowanym w Urzędzie Miejskim społecznym
opiekunom (karmicielom), celem dokarmiania wolno żyjących
kotów w okresie zimowym. Warto zaznaczyć, że zwierzęta wolno
żyjące to zwierzęta dzikie, nieudomowione, które żyją w warunkach
niezależnych od człowieka. Koty zaliczane do zwierząt wolno
żyjących powinny więc wykazywać w/w cechy, tj. między innymi
zachowywać znaczny dystans do ludzi (nawet w stosunku do osób
dokarmiających je), odżywiać się w głównej mierze pokarmem
zdobytym bez udziału człowieka. Natomiast koty stale dokarmiane
przez ludzi mają częściowo ograniczone zaufanie w stosunku do
osób obcych, natomiast w stosunku do osób dokarmiających je są
oswojone i towarzyskie. Zachowanie takie wskazuje, iż są to
zwierzęta udomowione. Kotów wykazujących podane typy
zachowań nie można kwalifikować, jako „wolno żyjące”.

Remont drogi wojewódzkiej nr 901
Trwają prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 901
na odcinku od przejazdu kolejowego w Kielczy do granicy
województwa opolskiego. Oprócz przebudowy jezdni na odcinku od
przejazdu kolejowego do ul. Polnej zostanie wybudowany chodnik
o dł. około 0,5 km. Wykonawca robót poinformował oficjalnym
pismem tutejszy Urząd, że od dnia 9 kwietnia br. zostanie całkowicie
zamknięty odcinek drogi wojewódzkiej o długości 3,5 km od
ul. Dobrego Pasterza w Kielczy do granicy województwa.
Przedmiotowe zamkniecie potrwa do dnia 12 maja br. Ponadto
dobiegają końca prace związane z opracowaniem dokumentacji
projektowej na kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 901
na odcinku od ul. Handlowej w Zawadzkiem do obiektu mostowego
znajdującego się w pobliżu skrzyżowania ul. Wojska Polskiego
i Dworcowej w Żędowicach. Realizacja tego odcinka drogi
przewidziana jest do realizacji w 2019 r. Jeśli możliwości finansowe
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pozwolą, to jeszcze
w bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie
dokumentacji projektowej dla odcinka drogi nr 901 od skrzyżowania
ul. Wojska Polskiego i Dworcowej w Żędowicach do przejazdu
kolejowego w Kielczy.

Informacja na temat subwencji oświatowej na 2018 r.
w gminie Zawadzkie
Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2018 r. wynosi
5.883.750,00 zł, a więc jest niższa o 742.379,00 zł od planowanej
w październiku 2017 r.
Natomiast planowane wydatki szkół i przedszkoli w 2018 roku
wynoszą 14.180.2019, 13 zł (zgodnie z tabelą).
Planowane
wydatki 2018 rok
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołowki szkolne
Świetlice szkolne

5 364 938,81
3 075 159,00
63 307,00
571 913,00
281 916,00

Razem

9 357 233,81

w tym wynagrodzenia

7 355 250,81

otrzymana subwencja

5 883 750,00

różnica pomiędzy otrzymaną subwencja a
kosztami wynagrodzeń
Przedszkola
Ogółem wydatki szkół i przedszkoli

Pozimowe sprzątanie dróg gminnych
Jak co roku po zakończonym okresie zimowym gmina planuje
przeprowadzić zamiatanie dróg gminnych. W tym roku, ze względu
na długoterminowe prognozy pogody zapowiadające opady śniegu,
śniegu z deszczem, a także ze względu na możliwość wystąpienia
zjawiska gołoledzi na ciągach komunikacyjnych zamiatanie dróg
i chodników zaplanowano po okresie świąt wielkanocnych. Ponadto
na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, przypominam, iż na właścicielu nieruchomości
spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku chodników
położonych wzdłuż nieruchomości stanowiącej jego własność lub
będącej w jego zarządzie, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Przez
utrzymanie czystości i porządku należy rozumieć: uprzątnięcie

-1 471 500,81

4 822 985,32
14 180 219,13

Wykorzystane do naliczenia wstępnych kwot części oświatowej
subwencji ogólnej na 2018 r. dane o liczbie uczniów, które
w znacznej części oparte były na danych z poprzedniego roku
szkolnego (2016/2017), uległy zmianom. Wstępnie skalkulowane
ostateczne kwoty subwencji, zostały poddane weryfikacji w styczniu
2018 r. w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne o liczbie
uczniów oraz etatów nauczycieli, w podziale na stopnie awansu
zawodowego.Wysokość subwencji jest uzależniona od liczby
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z odprowadzeniem ich do kolektora zlokalizowanego
w ul. Powstańców Śląskich i koniecznością przebudowy tego
kolektora deszczowego na odcinku około 100m, co spowoduje
znaczną ingerencję w przewidziany do dofinansowania z Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019 odcinek ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkiem, podjęto
decyzję o rezygnacji z realizacji zadania i rezygnacji z przyznanego
dofinansowania. Ponadto na podjętą decyzję miała również wpływ
informacja o mniejszej ostatecznej kwocie subwencji oświatowej
o ponad 742.000,00 zł, w porównaniu do planowanej wstępnej
kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów na funkcjonowanie
gminnych placówek oświatowych w bieżącym roku budżetowym.
Na podjęcie decyzji o rezygnacji z dofinasowania miał też wpływ fakt
rozpoczęcia realizacji przez gminę inwestycji objętej
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Działanie 3.1.1
– Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, w ramach
projektu Poprawa jakości powietrza w Subregionie KędzierzyńskoStrzeleckim (Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020), w ramach którego realizowane jest
zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy
Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych
i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum
przesiadkowego” oraz przystąpienie do realizacji inwestycji
z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2016 – 2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna,
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych, w ramach którego realizowane jest zadanie
pn.: „Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem –
zwiększenie efektywności energetycznej”.

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (w tym m.in. liści)
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Cmentarz komunalny w Zawadzkiem
Trwają prace nad wypracowaniem najkorzystniejszego pod
względem ekonomicznym i społecznym wariantu budowy
cmentarza komunalnego. Oprócz podstawowego wariantu budowy
cmentarza ze środków własnych gmina analizuje inne możliwości
prawne budowy cmentarza komunalnego przy częściowym udziale
środków własnych lub bez wkładu własnego.

Likwidacja barier architektonicznych
Burmistrz Zawadzkiego zarządzeniem nr 388/XXVIII/2018
z dnia 27 lutego 2018 r. powołał zespół do spraw likwidacji barier
architektonicznych na terenie gminy Zawadzkie. W skład zespołu
wchodzą przedstawiciele gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej,
Stacji Opieki Caritas w Żędowicach, Zakładu Gospodarki
Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., Rady Miejskiej, mieszkańcy
gminy Zawadzkie, którym nie są obojętne sprawy związane
z równym dostępem do przestrzeni publicznej dla osób
niepełnosprawnych. W najbliższym czasie zostanie podany do
publicznej wiadomości ostateczny skład zespołu oraz numery
telefonów i adresy poczty elektronicznej pod które będzie można
zgłaszać istniejące bariery architektoniczne wymagające likwidacji.

Wywóz śmieci od kwietnia 2018 r.
W związku z upływającym w dniu 31 marca 2018 r. terminem
obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie, tutejszy Urząd podjął
działania zmierzające do zawarcia nowej umowy. Przetarg
na odbiór i transport odpadów z przyczyn finansowych został
unieważniony, jednakże dla zachowania ciągłości odbierania
odpadów od mieszkańców z terenu gminy Zawadzkie zawarto
umowę na trzy miesiące (od kwietnia do czerwca br.)
z dotychczasowym wykonawcą usługi. Odpady obieranie będą
z zachowaniem ciągłości wywozów.
W tym czasie ogłoszony zostanie kolejny przetarg w celu wyłonienia
wykonawcy usługi na drugie półrocze 2018 r.
Harmonogramy odbioru odpadów na okres od kwietnia do czerwca
2018 r. będą dostarczone do każdej posesji, a także zamieszczone
na stronie internetowej gminy Zawadzkie oraz Zakładu Gospodarki
Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o.
Od kwietnia 2018 r. zmianie ulegnie sposób odbioru odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych (papa
i styropian) a także zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Odpady te będą odbierane w formie mobilnych
zbiórek, które polegać będą na odbieraniu w/w frakcji odpadów
w wyznaczonych dniach i miejscach na terenie gminy
(w Zawadzkiem – plac targowy, w Żędowicach – parking u zbiegu
ulic Ks. Wajdy i Strzeleckiej, w Kielczy – boisko ) . Odpady te nie
będą odbierane spod domów - tak jak miało to miejsce do tej pory.
Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością wprowadzenia
oszczędniejszego systemu gospodarowania odpadami, z uwagi
na ciągle rosnące koszty ( np. z tytułu wzrostu opłat
środowiskowych), a także przygotowania mieszkańców
do oddawania w przyszłości odpadów do planowanego do budowy
w 2020 r. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK). Mamy nadzieję, że wprowadzona zmiana pozwoli
na utrzymanie dotychczasowej stawki za gospodarowanie
odpadami - bez konieczności jej podwyższania.

Nie będzie przebudowy ul. Powstańców Śląskich
w Zawadzkiem
W 2017 r. gmina złożyła wniosek o objęcie dofinansowaniem
zadania pn.: „Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich
w Zawadzkiem” (na odcinku od ul. Opolskiej do kanału hutniczego,
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019) i znalazła się na liście wniosków
przeznaczonych do dofinansowania w pierwszej kolejności.

Ze względu na ujęcie w projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 901 robót związanych z budową kanalizacji deszczowej
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ŚLĄSKICH oraz trzy stalowe wazony przytwierdzone do jednej z
głowic. W centralnej części głowicy obecnie usadowiony jest
stalowy krzyż, który również będzie oddany odnowieniu. Łańcuch
zawieszony na słupach będący częścią pomnika również zostanie
odrestaurowany. Jednocześnie planuje się zagospodarowanie
terenu bezpośrednio przyległego do mogiły w celu podniesienia jej
wartości wizualnej, ale również podniesienia jej dostępności
poprzez odwiedzających cmentarz. W bezpośredniej bliskości
mogiły usadowiony jest postument na flagi, który koresponduje
z mogiłą i w ramach powyższego działania zostanie
wyremontowany. W związku z tym, iż pomiędzy postumentem
a mogiłą znajduje się miejsce – zostanie ono przeznaczone na
powstanie tablicy edukacyjno-informacyjnej dotyczącej powstań
śląskich, samego powstania i przebiegu działań powstania na
terenie gminy Zawadzkie. Całość zadania przewidziana jest do
realizacji w okresie od 4 maja do 10 sierpnia br. Czy przedmiotowe
zamierzenia uda się zrealizować w bieżącym roku? Mamy nadzieję,
że tak. Wszystko zależy od decyzji Ministerstwa.

Czy wiesz jak segregować śmieci ?
O tym, jak ważną rolę w ochronie środowiska i gospodarce
odpadami odgrywa segregacja odpadów wiedzą już nawet
najmłodsi. Dzięki prowadzonej segregacji unikamy zarówno
zanieczyszczania środowiska, ale także pozwalamy na ponowne
wykorzystanie lub przetworzenie powstałych odpadów. Dzięki
segregacji odpadów „u źródła” możemy znacznie wpłynąć na
obniżenie kosztów związanych z systemem gospodarowania
odpadami. Najwięcej bowiem w całym systemie kosztuje
zagospodarowanie odpadów zmieszanych, czyli takich, które nie
zostały posegregowane.
Zgodnie z obowiązującym na terenie gminy Zawadzkie
Regulaminem utrzymania czystości i porządku, segregujemy
następujące frakcje odpadów: szkło oraz opakowania ze szkła
(w pojemnikach lub workach koloru zielonego), papier i tekturę oraz
opakowania z papieru i tektury (w pojemnikach lub workach koloru
niebieskiego lub oznaczonych PAPIER), tworzywa sztuczne i
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe –
np. kartoniki po mleku, po sokach, metale oraz opakowania z metali
( w pojemnikach lub workach koloru żółtego), odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone ( w pojemnikach lub workach
koloru brązowego), popiół ( w pojemnikach metalowych lub innych
oznakowanych ‘POPIÓŁ”).
Ponadto segregujemy: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny, zużyte opony. Odpady
te będzie można przekazać do wyznaczonych na terenie gminy
punktów, które wskazane zostaną w harmonogramach zbiórki
odpadów.
Segregując odpady opakowaniowe, należy pamiętać o tym, aby
odpady te były czyste, a nie zabrudzone, a także odpady te należy
przed wyrzuceniem zgnieść (dot. butelek plastikowych, puszek,
kartoników itp.).
Przypominamy, iż segregacja odpadów jest OBOWIĄZKIEM, zatem
w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów (pomimo
złożenia deklaracji śmieciowej o segregacji) lub nieprzestrzegania
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Zawadzkie, nakładane będą na właścicieli nieruchomości wyższe
opłaty śmieciowe.

Centrum przesiadkowe w Zawadzkiem
W dniu 13 marca br. dokonano otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym, którego przedmiotem jest Opracowanie
wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy
Dworcowej w Zawadzkiem, w ramach zadania pn.: Przebudowa
drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem
z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na
potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego”. Do przetargu
przystąpiło 3 wykonawców. Zaoferowane ceny za wykonanie
przedmiotowej dokumentacji oscylują w przedziale cenowym od
47.724,00 zł brutto do 147.600,00 zł brutto. Dokumentacja ma
zostać opracowana do dnia 27.07.2018 r. wraz z niezbędnymi
pozwoleniami budowalnymi i uzgodnieniami. Po opracowaniu
dokumentacji znany będzie szacunkowy koszt wykonania robót
budowlanych, pozwalających na utworzenie Centrum
przesiadkowego, którego powstanie planowane jest do końca br.

Remont mogiły
Zły stan techniczny mogiły Powstańców Śląskich na cmentarzu
parafialnym w Zawadzkiem, to temat znany wielu mieszkańcom
od lat. Mając na uwadze poszanowanie dla zmarłych oraz wartość
historyczną Zbiorowej Mogiły Powstańców Śląskich, która wpisana
jest do rejestru zabytków, koniecznym wydaje się przeprowadzenie
robót budowlano-remontowych przywracających jej znaczenie,
pamięć i należną cześć jako nośnika pamięci historycznej. Mogiła
ta bowiem stanowi dla mieszkańców naszej gminy waży element
świadomości historycznej naszych przodków, wspólnej przeszłości
oraz wyrazu szacunku, przekazu wartości i wzorów. Remont
mogiły planowany był już w latach ubiegłych, jednakże z uwagi na
wytyczne konserwatora zabytków oraz brak odpowiednich
funduszy na przeprowadzenie remontu zgodnie z tymi wytycznymi,
nie udało się zrealizować tego przedsięwzięcia. W roku bieżącym
wystąpiono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z wnioskiem o dofinansowanie remontu mogiły w ramach programu
Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi
upamiętnieniami w kraju. Wniosek nie został jeszcze oceniony
(nabór wniosków trwał do 31 stycznia 2018 r. ). Jeśli wniosek
zostanie rozpatrzony pozytywnie i gmina Zawadzkie otrzyma
dofinansowanie, wówczas możliwe będzie wykonanie remontu.
Prace remontowo-budowlane polegać będą na wymianie całej
ramy mogiły wspierającej pomnik, trzech płyt głównych w tym jednej
z nazwiskami powstańców, płyt bocznych, trzech głowic, na których
odnowione zostaną: oryginalny napis BOJOWNIKOM POWSTAŃ

Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem
Obecnie trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu
na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja ma
zostać wykonana wraz z niezbędnymi pozwoleniami budowlanymi
i uzgodnieniami w terminie do dnia 28.09.2018 r. Roboty
budowlane związane z przeprowadzeniem termomodernizacji
planowane są na rok 2019 .
Podatki
Urząd Miejski w Zawadzkiem w ramach wymiaru podatku za rok
2018 wydał 3405 sztuk decyzji podatkowych. W mieście Zawadzkie
decyzje były dostarczane przez pracownika urzędu, natomiast
w sołectwach: Żędowice i Kielcza decyzje dostępne były u sołtysów
wsi. Dziękujemy sołtysom za ich pomoc. Część decyzji dla
podatników spoza gminy Zawadzkie wysłano pocztą.
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Informacje dotyczące planów zagospodarowania

Zadaszenie dla karetki pogotowia
Z poczynionych dotychczas ustaleń w związku ze złożonym
wnioskiem o zadaszenie dla karetki pogotowia wynika, iż miejsce
postojowe karetki spełnia ogólnie przyjęte standardy w tym
zakresie. Miejsce postojowe jest utwardzone, posiada dostęp do
energii elektrycznej (zasilającej m.in. ogrzewanie postojowe
przedziału medycznego i silnika) i nie wyróżnia się negatywnie na tle
innych Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie kraju.
Rozpatrywane są różne warianty techniczne: namiot halowy lub
wiata drewniana. Należy bowiem pamiętać, że budynek OPS
znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i wszelkie zmiany jego
wyglądu zewnętrznego muszą zostać zaakceptowane przez
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Obecnie
trwają wyceny kosztów przedsięwzięcia, a ponadto - biorąc pod
uwagę, że miejsce to ma służyć podmiotom trzecim - zwrócono się
do Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz prywatnego
operatora (realizującego transport medyczny na jego zlecenie) o
opinię w przedmiotowej sprawie i informację w zakresie ewentualnej
partycypacji w kosztach. Jak dotąd nie otrzymano jeszcze
odpowiedzi od firmy transportowej ze Starogardu Gdańskiego.
Aktualnie jest rozpatrywany pomysł Burmistrza Zawadzkiego, aby
przenieść miejsce postojowe karetki na teren OSP w Zawadzkiem.

W dniu 7 lutego 2018 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kielczy odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Kielcza. W dyskusji wzięło udział ok. 20 mieszkańców wsi, którzy mogli
porozmawiać z urbanistami - autorami projektu planu i wyjaśnić wszystkie
swoje wątpliwości. Do dnia 12 marca 2018 r. była możliwość składania uwag
do w/w projektu planu – w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem wpłynęły dwie uwagi. W chwili obecnej złożone uwagi
zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Zawadzkiego a następnie projekt

planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag zostanie przedłożony Radzie
Miejskiej w Zawadzkiem w celu jego uchwalenia. Kolejnym etapem
procedury uchwalania planu jest przekazanie Wojewodzie Opolskiem
uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiemu w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza wraz
z dokumentacją prac planistycznych, celem oceny ich zgodności
z przepisami prawa. Plan miejscowy wejdzie w życie po 30 dniach od jego
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Jednocześnie informuję, że w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 11
maja 2018 r. zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.
Projekt planu dostępny będzie w pok. 303 w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem lub na stronie internetowej www.zawadzkie.pl w zakładce:
Dokumenty planistyczne - Plan zagospodarowania przestrzennego W dniu
18 kwietnia 2018 r. o godz. 17 w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Strzeleckiej 35 w
Żędowicach odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie planu, w której uczestniczyć będą urbaniści - autorzy planu.

Zimowa pomoc bezdomnym
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadził jak co
roku od października 2017 r. „Akcję zima”. W ramach akcji
pracownicy socjalni (sami lub wraz z patrolem Policji) odwiedzali
osoby bezdomne, samotne, w różny sposób nieporadne życiowo
i w inny sposób zagrożone wychłodzeniem, które szczególnie
narażone są na negatywne skutki zimy. Odwiedzane były również
miejsca (nie nadające się na schronienie), w których mogły
przebywać takie osoby. W ramach udzielanego wsparcia OPS
zabezpieczył podstawowe egzystencjalne potrzeby: schronienie
(noclegowanie, schroniska), posiłek (w formie rzeczowej lub w
formie dofinansowania), niezbędną odzież stosowną do pory roku,
opał w niewielkiej ilości (w formie rzeczowej lub w formie
dofinansowania) itp.

Zawadzkiem.

Pamiętamy o pomordowanych

Jubilat

Przedstawiciele władz samorządowych gminy Zawadzkie
uczestniczyli w powiatowych obchodach rocznicy Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Pod krzyżem upamiętniającym
zbrodnię z września 1946 roku w Dąbrówce, przedstawiciele władz
różnych szczebli, służb mundurowych, jednostek oświatowych
i instytucji złożyli hołd pomordowanym. Zebrani odmówili także
modlitwę za zamordowanych której przewodniczył ks. Jan Wypior,
proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Ap. z Kielczy. Polana śmierci
w Barucie jest symbolem mordów, których UB dokonało jesienią
1946 r. na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału
Henryka Flamego ps. Bartek.

Pan Alfred Ibrom urodził się 12 marca 1928 roku w Zawadzkiem.
W 1945 roku powołany został do wojska i 3 miesiące spędził
w niewoli amerykańskiej. W miejscowej hucie przepracował 43 lata.
Doczekał się 2 dzieci, 4 wnuków i 1 prawnuka. Pan Alfred brał
czynny udział w tworzeniu Koła DFK w Zawadzkiem i przez wiele lat
aktywnie w nim pracował. Dostojnemu jubilatowi z okazji 90 urodzin
życzymy wszelkiej pomyślności.
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Kolejne dotacje przyznane
Burmistrz Zawadzkiego podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi będące wynikiem przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej, turystyki i krajoznawstwa. Dotacje
otrzymały:

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł zadania

Kwota
dofinansowania
[zł]

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
w Żędowicach
ul. Strzelecka 35, Żędowice

„Śląskie Beranie” i Koncert
„Spotkanie z Folklorem” 2018

8.000

Stowarzyszenie „Bliżej Szkoły”
ul. Szkolna 1, Kielcza

Spotkanie z kulturą i sztuką

2.400

Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania
Kultury „Metanoya”
ul. Kościelna 1, Zawadzkie

Kulturalnych spotkań ciąg dalszych

5.600

TSKN na Śląsku Opolskim,
ul. M. Konopnickiej 6, Opole
placówka bezpośrednio realizująca zadanie:
Koło DFK Żędowice

Żędowianie z DFK 2018

4.800

Fundacja „Mały Krok”
ul. Czarna 2, Zawadzkie

Krok ku kulturze

2.400

Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego w Strzelcach Op.,
ul. Krakowska 16, Strzelce Opolskie
placówka bezpośrednio realizująca zadanie:
Koło Terenowe w Zawadzkiem

Integracja osób starszych Seniorzy - Seniorom

6.400

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Klub Seniora
ul. Dębowa 11, Zawadzkie

Integracja osób 60+

6.500

Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku
w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11, Zawadzkie

Uniwersytet III wieku
w Zawadzkiem – z kulturą przez życie

4.000

Klub Karate Nidan
ul Opolska 23, Zawadzkie

Organizacja zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate
shotokan/WKF

36.000

Klub Tenisa Stołowego MOKSIR Zawadzkie
ul Opolska 25, Zawadzkie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie
systematycznych zajęć sportowych w zakresie tenisa
stołowego

30.600

ASPR Zawadzkie
ul Opolska 23, Zawadzkie

Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach piłki
ręcznej zespołów młodzieżowych ASPR Zawadzkie

54.000

SS Klub Sportowy Stal Zawadzkie
ul Opolska 23, Zawadzkie

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Zawadzkie

27.900

SUiWSM Klub Modelarski Zawadzkie
ul Opolska 23, Zawadzkie

Modelarstwo w Zawadzkiem 2018

Stowarzyszenie „Bliżej Szkoły”
ul. Szkolna 1, Kielcza

Zajęcia piłki nożnej

PTTK O/Z Huta Andrzej
ul. Dworcowa 3a, Zawadzkie

Przygoda w Dolinie Małej Panwi

Caritas Diecezji Opolskiej,
ul. Szpitalna 5a, Opole
placówka bezpośrednio realizująca zadanie:
Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej
w Żędowicach

Pomoc społeczna poprzez opiekę nad osobami
chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi
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Ale jajo!
Ono docenione!
Owocem jest kurzego kuperka:)
Natchnienia i talentu dziełem!
Och! ma ono powody do gwiazdorzenia;)
13 marca w PSP im. Wincentego z Kielczy zgodnie z tradycją uczczono jajo. Jako gwiazda dnia poddane zostało wielorakim zabiegom
upiększającym- kroszono je, farbowano, oklejano- żadnemu nie odpuszczono, białej plamki nie zostawiono. Do tego sfotografowano je
z każdej strony, bo ono oblicz, jak i smaków ma wiele. Wszystko zależy jaki mistrz je w dłoń weźmie. Nad tegorocznym XIX Konkursem
Kroszonkarskim Ale jajo! oraz Fotograficznym Ale jajo! Pstryk! patronat objęło Stowarzyszenie Bliżej Szkoły i Burmistrz Zawadzkiego. Wyniki
przedstawiają się następująco:
Konkurs Kroszonkarski:
Klasy I-III technika rytownicza
Klasy I-III technika dowolna
I miejsce – Swoboda Emilia
I miejsce – Wiesner Vanessa
II miejsce – Kozub Emilia
II miejsce – Moczygęba Pascal
III miejsce – Małecka Julia
III miejsce – Bonk Anna
Klasy IV-VIII technika rytownicza
I miejsce – Mrochen Alicja
II miejsce – Trzasko Emilia
III miejsce – Glogaza Kinga

Klasy IV-VII technika dowolna
I miejsce – Saternus Alina
II miejsce – Kołodziej Paulina
III miejsce – Strancich Natalia

Klasy gimnazjalne technika rytownicza
I miejsce – Grondes Roksana
II miejsce Frewer Olivia
III miejsce – Czudaj Agata

Klasy gimnazjalne technika dowolna
I miejsce – Pokorna Agata
II miejsce – Mudrak Angelika
III miejsce – Konieczny Alicja

Konkurs Fotograficzny:
I miejsce – Bonk Paulina
II miejsce – Klonz Emilia
III miejsce – Krawiec Elwira
Jajo stało się także motywem przewodnim w
występach dzieci i młodzieży. Zastanawiały się czy
dać pierwszeństwo jaju, czy kurze, czy lepsze
ugotowane na twardo, czy w naturze. Czy
przynależą one tylko kurze, czy... strach pomyśleć,
tak wiele leży w ich naturze. O szkolnych
bolączkach śpiewająco opowiedzieli gimnazjaliści.
Łezkę z oka wycisnęła wzruszająca piosenka
zaśpiewana przez Melizmat. Zaserwowano też
garść przysłów z jajem w roli głównej. Na deser
jajo z tajemnic odarł pan fizyk. Słowem- wesoło
było- zwłaszcza, że wielu gości przybyło. Za
występy dziękujemy dzieciom i młodzieży z PSP w
Kielczy oraz ich opiekunom- p. Małgosi i p.
Sławomirowi oraz gawędziarzowi z PSP w
Żędowicach Adamowi Koźlikowi; za bystre oko
członkom jury; za piękne dekoracje p. Joli, p.
Teresie, p. Izie; za nagrody i upominki oficjalnym i
nieoficjalnym sponsorom. Gdzie są serca
życzliwe, tam wiele jest możliwe.
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Las w poezji
oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę wybór utworu
literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcję i
intonację, pamięciowe opanowanie tekstu i interpretację, dobór
środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne.
Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Młodzi artyści
sięgnęli zarówno po utwory znanych autorów opisujących piękno
otaczającej nas przyrody, jak również prezentowali własną
twórczość poetycką. Niektóre recytacje wzbogacono odpowiednio
dobranym strojem, rekwizytami i podkładem muzycznym. Oto
wyniki:
Kategoria I – Przedszkola
I miejsce - Hanna Małecka z Publicznego Przedszkola w Kielczy
II miejsce – Martyna Brol z Publicznego Przedszkola w Żędowicach
III miejsce – Maja Siemiątkowska z PP z Oddz. Żłobkowym
w Zawadzkiem
Wyróżnienia: Anna Nawrot z PP z Oddz. Integracyjnym
w Zawadzkiem i Oliwia Obcina z Publicznego Przedszkola
w Żędowicach
Kategoria II – Szkoły podstawowe kl. I- III
I miejsce – Paulina Kłoptocz z kl.1 PSP w Zawadzkiem
II miejsce - Martyna Skorzycka z kl. 1 z PSP w Zawadzkiem
III miejsce – Dominik Kola z kl.3 PSP w Piotrówce
Wyróżnienia: Magdalena Kopyto z kl.3 NSP w Bzinicy Starej
i Mateusz Pietruszka z kl.1 PSP Staniszcze Wielkie –Kolonowskie 3
Kategoria III – Szkoły podstawowe kl. IV- VII
I miejsce – Natalia Stranc z kl.5 PSP w Zawadzkiem
II miejsce – Hanna Elektorowicz z kl.6 PSP w Zawadzkiem
III miejsce – Lena Pazdyga z kl.5 z SP Nr 1w Krupskim Młynie
Wyróżnienia: Romana Lorek z kl.6 PSP Nr 1 w Kolonowskiem
i Emilia Klonz z kl.6 PSP w Zawadzkiem
Kategoria IV – Szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Adam Koźlik z kl.3 gimnazjum PSP w Żędowicach
II miejsce – Dominik Żyłka z kl.2 gimnazjum PG nr1w Zawadzkiem
III miejsce – Patryk Wiertel z kl. 2 gimnazjum PG nr1w Zawadzkiem
Wyróżnienia: Marta Konieczko z kl.2 gimnazjum PG
w Kolonowskiem i Mikołaj Pamuła z kl. 2 gimnazjum PG
nr1w Zawadzkiem
Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśnoprzyrodniczej i polonistycznej, jednocześnie integrująca dzieci,
młodzież, nauczycieli szkół różnego szczebla i przedszkoli
z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Sala
widowiskowa kinoteatru była pełna widzów. Konkurs wzbogaciła
prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej i filmiki
prezentujące popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat
przygotowane przez Jolantę Zajączkowską -nauczycielkę przyrody
z PSP Zawadzkie, natomiast czas oczekiwania na wyniki wypełniły
występy uczniów z PSP Zawadzkie pod kierunkiem Małgorzaty
Rabickiej. Duże podziękowania należą się zaangażowanej grupie
nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, Zarządowi TPL, pracownikom
Nadleśnictwa, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły
się w przygotowanie i organizację konkursu.
Maria Andrzejewska

„To czy będzie woda i las zależy jedynie od nas”
(J. Mirowski)

13 lutego br. odbył się X Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las
w poezji”, którego organizatorami byli: PSP w Zawadzkiem,
Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem
i Nadleśnictwo Zawadzkie. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz
wiekszym zainteresowaniem i popularnością. Do tegorocznej edycji
głosiło się 78 uczestników z 16 placówek oświatowych. Główne
cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczoekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie
uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie
znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa,
nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno
otaczającej przyrody. Uczestnicy wystąpili w czterech kategoriach :
I kat. - przedszkola, II kat. - kl.1-3 szkoły podstawowej, III kat. - kl.4-7

szkoły podstawowej i IV kat. - szkoły ponadpodstawowe. Jury

„Śpij Kochanie moje małe, niech
sen lekarstwem będzie duszy,
Anioły ramieniem Cię otoczą
i ciepłem serca, gdy się wzruszysz.
Niebo otworzą po godzinach, z zanadrza gwiazdkę wyczarują.
Maleńkie skrzydła Ci założą, do raju z Toba poszybują…”
Serdeczne wyrazy współczucia i słowa wsparcia
Pani Beacie Ibrom-Duda oraz jej Rodzinie
z powodu śmierci
córeczki Miriam
składają
Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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Gala Lauri 2018
Po raz kolejny w Strzelcach Opolskich
odbyła się Gala Lauri. Podczas
uroczystości uhonorowani zostali
uczniowie, nauczyciele oraz przedsiębiorcy
z powiatu strzeleckiego, którzy w minionym
roku wykazali się szczególnymi
osiągnięciami. Starostwo po raz kolejny
nagrodziło zasłużonych mieszkańców
naszego powiatu. Wśród laureatów
znalazły się również osoby z terenu gminy
Zawadzkie. Podczas uroczystości
wręczono nagrody m.in. w konkursie
„Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego".
Laureatką w kategorii „UCZEŃ BEZ
BARIER” została NATALIA MOSOŃ
z Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Natalia
jest uczennicą II klasy Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w Zespole
Szkół przy DPS w Zawadzkiem.
To w y j ą t k o w o a m b i t n a , p r a c o w i t a
i koleżeńska nastolatka. Posiada bardzo
dużą wiedzę ogólną. Jest bardzo
zmotywowana do nabywania nowych
umiejętności. Chętnie podejmuje obowiązki
i zadania szkolne. Aktywnie uczestniczy w
zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Jest
zawsze przygotowana do zajęć,
zdyscyplinowana, punktualna, aktywna.
Uczennica jest wyjątkowo kreatywna

artystycznie – tworzy kompozycje
wykorzystując różnorodne materiały,
posługując się wieloma technikami
plastycznymi. Jest wieloletnim członkiem
Szkolnego Zespołu Muzyczno-Wokalnego
„Tęcza”, który od wielu lat uświetnia
wszystkie uroczystości szkolne
i środowiskowe. Wykazuje postawę empatii
oraz chęć niesienia pomocy słabszym
kolegom i koleżankom. Ambitna,
uzdolniona artystycznie i sportowo, pełna
zapału do pracy i zdobywania nowych
umiejętności i kompetencji życiowych
uczennica, jest promocyjną wizytówką
szkoły oraz wzorem do nienaśladowania
dla pozostałych uczniów. Natalia jest
zawodnikiem szkolnego klubu O.S. „Filip”,
bierze udział w zawodach Olimpiad
Specjalnych na szczeblu wojewódzkim
i krajowym oraz z dumą reprezentuje klub
i szkołę na spotkaniach integracyjnych dla
zawodników O.S. Ulubiona dyscyplina
sportowa Natalki to: jazda konna. Natalka to
min. Mistrzyni Opolskiego Mityngu Jazdy
Konnej Olimpiad Specjalnych PolskaOpolskie (I miejsce „Tor przeszkód”);
uczestniczka Ogólnopolskiego Mityngu
Jeździeckiego w Zielonej Górze w ramach
Olimpiad Specjalnych 2017.

W kategorii „NAJLEPSZY UCZEŃ SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH” laureatem został
MICHAŁ LOŃSKI z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem. W roku
szkolnym 2016/17 jego średnia ocen
wynosiła 5,58, zachowanie wzorowe.
Michał osiąga wysokie wyniki w
olimpiadach i konkursach przedmiotowych
Jest laureatem konkursu na Najlepszego
Ucznia Województwa Opolskiego w kat.
szkół podstawowych 2016 „Prymus
Opolszczyzny”, laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego dla uczniów
szkół podstawowych 2016/17; laureatem
(I m. w kraju) Ogólnopolskiej Olimpiady
Matematycznej Multitest 2016; laureatem
Ogólnopolskiej Olimpiady matematycznej
OLIMPUS 2016, OLIMPUS 2017 i
PIONIER; laureatem Ogólnopolskiego
Konkursu Olimpiada Wiedzy Archimedes.
Plus HISTORIA. Plus; laureatem
wojewódzkich konkursów przedmiotowych:
j. angielskiego (I miejsce w etapie
gminnym), polonistycznego (II miejsce
w etapie gminnym), historycznego (II
miejsce w etapie gminnym),
przyrodniczego (III miejsce w etapie
gminnym); osiągnął bardzo wysoki wynik
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny 2017” kat. Beniamin.

"Nawet ciemność nie jest ciemna Panie,
bo przed Tobą noc jak dzień jaśnieje...”
Wyrazy współczucia
Ojcu Lucjanowi Frankowi,
proboszczowi parafii pw. NSPJ w Zawadzkiem
z powodu śmierci
Ojca
składają
Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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Najlepsze na Opolszczyźnie

7 marca grupa dziewczynek, która w
ferie zimowe szlifowała swoje
kroszonkarskie umiejętności na
warsztatach prowadzonych przez Urszulę
Piekacz w Żędowicach, wzięła udział w
Wojewódzkim Konkursie Plastyki
Obrzędowej w Opolu Bierkowicach. Był to

już XXXVII konkurs zdobienia jaj
wielkanocnych, w którym Emilia Kozub,
Weronika Zielonka, Wiktoria PustelnikKura, Emilia Trzasko i Alicja Mrocheń
prezentowały rytowniczą formę zdobienia,
najbardziej popularną na Śląsku Opolskim.
Nasza reprezentantki okazały się najlepsze

w województwie. W kategrii do 12 lat
I miejsce zajęła Wiktoria Pustelnik-Kura
(V klasa), wyróżnienie otrzymała Emilia
Kozoub(III klasa). W kategorii powyżej 12
lat I miejsce zajęła Emilia Trzasko
(VII klasa), II miejsce zajęła Alicja Mrochen
(VII klasa).

Bajkowy Bal Karnawałowy

Na zakończenie karnawału – 13 lutego,
już po raz piąty Zespół Szkół Specjalnych
w Zawadzkiem zorganizował rodzinną
imprezę karnawałową. Dzięki uprzejmości
właścicieli Klubu Bora – Bora Muzyczna
Wyspa w Zawadzkiem mogliśmy bawić się
w najbardziej kosmicznej dyskotece
na Opolszczyźnie. Atmosfera była iście
bajkowa. Zadbali o to między innymi
Państwo Gambuś, dzięki którym na naszym
balu można było spotkać prawdziwe
postacie z bajek: Myszkę Minie i Myszkę
Mickey. To one rozbawiały najmłodszych
i pozowały do wspólnych zdjęć. Do tańca
przygrywał nam DJ Klubu, który

fantastycznie zachęcał do zabawy
wszystkich uczestników. Główną atrakcją
balu charytatywnego były licytacje, które
sprawnie poprowadził jak co roku Konrad
Wacławczyk – Przyjaciel Szkoły. Można
było wylicytować np.: wizytę w salonie
kosmetycznym, u fryzjera, na siłowni,
spływy kajakowe, zabawę na kręgielni,
przejażdżkę bryczką, usługę krawiecką,
szewską, rehabilitacyjną, lustro, degustacje
specjałów lokalnej gastronomi, czy
wynajęcie profesjonalnego animatora
zabaw dla dzieci. Można było również
uzyskać rabat w sklepie odzieżowym,
karnet na mecze Gwardii Opole, a nawet
kurę zapewniającą jajecznicę na cały rok.
Dzięki zebranym środkom będziemy mogli
już w najbliższym czasie wyjechać na
wspaniałą wycieczkę szkolną lub turnus
rehabilitacyjny.
A teraz kierujemy słowa do ludzi dobrej woli
– naszych niezastąpionych sponsorów:
„Szanowni Państwo!
Dziękujemy za
okazane wsparcie,
które traktujemy jako
wyraz Państwa dobroci
i chęci niesienia
p o m o c y
potrzebującym.
D z i ę k u j e m y, ż e
p o tr a fi c i e P a ń s tw o
docenić siłę marzeń
przyczyniając się by na
twarzach dzieci i
m ł o d z i e ż y
niepełnosprawnej
zagościł uśmiech.
Wasza postawa
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zasługuje na uznanie w oczach
społeczności lokalnej. Życzymy Państwu
wielu pięknych chwil w życiu osobistym
i satysfakcji z przedsięwzięć
podejmowanych w pracy zawodowej.
Liczymy na dalszą, owocną współpracę.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.
Wdzięczni Uczniowie, Dyrektor
i Pracownicy Szkoły”
Dziękujemy również naszym kochanym
rodzicom za przepyszne wypieki, wsparcie
i pomoc w organizacji V Charytatywnego
Balu Kostiumowego. Dziękujemy za udział
i uświetnienie imprezy gościom za
przybycie i wspaniałą zabawę.
Wolontariuszom z Gimnazjum i z Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
za sprawną i nieocenioną pomoc oraz
wszystkim tym, którzy choć w części
sprawili, że ten wieczór stał się
niezapomniany i wyjątkowy.
Justyna Gireń

Krajobrazy Zawadzkiego

Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower!!!
W powiecie
strzeleckim
prowadzona jest
akcja znakowania
rowerów. Głównym
celem znakowania
jednośladów jest możliwość identyfikacji
właściciela w przypadku odzyskania
skradzionego roweru, a tym samym
ograniczenie zjawiska kradzieży poprzez
nanoszenie cech identyfikacyjnych.
Działania pn. "Oznakuj swój rower"
prowadzone są przez policjantów na
terenie Komendy Powiatowej Policji w
Strzelcach Opolskich i jednostek
podległych.
Procedura znakowania polega na
wygrawerowaniu specjalnym przyrządem
typu „engrawer", oznaczenia składającego
się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie

danych Policji – elektronicznym rejestrze
przedmiotów oznakowanych.
Mikroudarowa technologia „engrawera"
pozwala na wykonanie precyzyjnego
oznakowania, a ponadto powoduje zmiany
w strukturze materiału wykrywane nawet po
powierzchniowym zatarciu znaków.
Elementy podlegające oznakowaniu oraz
miejsca wykonania oznaczeń:
- rama roweru pod kierownicą,
- w dolnej części ramy przy ramieniu
przekładni ,
- rama pod siodełkiem.
Policjanci indywidualny numer
wygrawerują w co najmniej dwóch w/w
miejscach.
Dzięki takiemu systemowi każdy
oznakowany rower ma inny numer, a
ponadto można łatwo ustalić jednostkę w
której został oznakowany.

• Policjanci przed znakowaniem roweru
wypełnią kartę ewidencyjną roweru, a po
wygrawerowaniu numeru niezwłocznie
zarejestrują rower w elektronicznym
rejestrze przedmiotów oznakowanych
(E-RPO).
• Rejestracja w komputerowej bazie
danych odbywa się na podstawie:
dokumentu tożsamości właściciela (tylko
osoba pełnoletnia).
• Dzieci i młodzież mogą zgłosić się tylko
w obecności rodziców i opiekunów
prawnych - rower będzie ewidencjonowany
na rodzica lub opiekuna.
Te r m i n y z n a k o w a n i a r o w e r ó w
w Komisariacie Policji w Zawadzkiem:
drugi poniedziałek każdego miesiąca
w godzinach od 10.00 do 11.00
Znakowanie rowerów jest bezpłatne.

Porozumienie z Policją podpisane
13 marca br. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem miało miejsce
podpisanie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Zawadzkiego
Mariuszem Stachowskim, a Komendantem Powiatowym Policji
w Strzelcach Opolskich podinsp. Witoldem Apolinarskim w sprawie
przekazania 10.000 zł na sfinansowanie dodatkowych patroli na
terenie gminy w roku 2018. Dzięki przekazanym środkom
wzmożone zostaną dodatkowe patrole, które odbywać się będą
przede wszystkim w najmniej bezpiecznej porze, czyli wieczorem
i nocą, a policjanci będą pełnić służbę w swoim czasie wolnym.
Głównymi celami przyjętego dokumentu są ochrona
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz inicjowanie
i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń na terenie całej gminy Zawadzkie.

Mundurowi oddawali krew pod hasłem „spoKREWnieni służbą"
uczestniczyć w zajęciach praktycznych z zakresu udzielania
pierwszej pomocy prowadzonych przez mł. bryg. Piotra
Zdziechowskiego, dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach
Opolskich. Pogadanka dotyczyła także bezpiecznych zachowań w
domu, na drogach publicznych oraz w obiektach użyteczności
publicznej. Strażacy przekazali również informacje dotyczące
postępowania w przypadku zagrożenia oraz zasad zgłaszania
zdarzenia służbom ratunkowym.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach
Opolskich wraz wspólnie z Klubem HDK PCK w Zawadzkiem
zorganizowała zbiórkę krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą".

Patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Akcja miała miejsce w dniu 2 marca w Ośrodku
Pomocy Społecznej Zawadzkiem. Krew oddawali klubowicze,
druhowie ochotnicy oraz lokalne społeczeństwo. W ramach zbiórki
udało się zebrać 14,75 litra krwi, w tym strażacy ochotnicy oddali 2,7
litra. W ramach akcji mieszkańcy Zawadzkiego mieli możliwość
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Turystyczna zima z OZ/PTTK w Zawadzkiem
wyniki Konkursu FOTO 2017, rozdano uczestnikom dyplomy
z upominkami. W tym roku pozyskaliśmy nagrody z Departamentu
Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu. Za co, Dyrektorowi Departamentu,
Mateuszowi Figlowi, serdecznie dziękujemy. Wszystkim
uczestnikom konkursu gratulujemy wyników i dziękujemy za udział
w zmaganiach. Dyskusja na temat zamierzeń na rok 2018
i przyszłości OZ/PTTK w Zawadzkiem zakończyła spotkanie. Rok
2018 będzie przebiegał w OZ/PTTK w Zawadzkiem pod
oddziałowym hasłem „Przygoda w Dolinie Małej Panwi”.

15.01.2018 r. VII Rajd „Zima w Dolinie Małej Panwi”
W pierwszy dzień ferii zimowych 15.01.2018 r. Szkolne Koło
Turystyczno-Krajoznawcze PTTK z PSP w Zawadzkiem przy
wsparciu OZ/PTTK w Zawadzkiem zorganizowało dla dzieci VII
Rajd Pieszy „Zima w Dolinie Małej Panwi”. Głównym organizatorem
cyklu tych imprez jest opiekun SKKT-PTTK Maria Andrzejewska
i Beata Brzezińska. Pomocy przy obsłudze rajdu udzielają
przedstawiciele OZ/PTTK w Zawadzkiem. Celami imprezy było:
promowanie historii, tradycji, walorów krajoznawczych
i zdrowotnych regionu, promocja hasła PTTK „Razem na szlaku”,
promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu
w warunkach zimowych, rozwijanie więzi turystycznych wśród
dzieci i młodzieży, podnoszenie kwalifikacji turystycznych. W
rajdzie uczestniczyło 75 osób w tym 46 z PSP w Zawadzkiem i 29 z
PSP z Kielczy. Trasa rajdu przebiegała z PSP Zawadzkiem,
leśnymi ścieżkami, do Leśniczówki „Rytwiny”. Na trasie rozegrano
tradycyjną już, grę terenową „Podchody”. Tegoroczne hasło
brzmiało: „Turystyka uczy nas, jak bezpiecznie zwiedzać las”.
Na mecie rajdu: ognisko z pieczeniem kiełbasek i gorąca herbata,
a potem konkurs przyrodniczo-turystyczny z nagrodami (nagrody
ufundowane przez OZ/PTTK i Nadleśnictwo Zawadzkie). Rajd był
też świetną formą integracji dzieci z obu szkół. Pogoda również
dopisała – lekki mróz i słoneczko sprzyjało dosyć długiej wędrówce.

04.03.2018 r. Rajd Kijkowy „Zamek Kąty 2018”
Srogie mrozy w poprzedzających rajd dniach ustąpiły, dzień 4
marca był słoneczny, temperatura początkowo na lekkim minusie
z tendencją do wzrostu. W takiej to przyjemnej atmosferze ok. 70
turystów wyruszyło z Zawadzkiego, Kolonowskiego, Kielczy,
Żędowic i Strzelec Opolskich na szlaki tegorocznego Rajdu
Kijkowego „Zamek Kąty 2018” z metą przy Letnim Centrum
Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Zawadzkie w Kątach (Zabytkowa
Stodoła). Celem wyprawy była popularyzacja turystyki pieszej,
a w szczególności techniki chodzenia z kijkami „Nordic Walking”,
poznanie uroków lasów Doliny Małej Panwi – zwłaszcza zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego „Melepartus”. Na metę turyści dotarli
ok. godz. 12:00, gdzie przywitał ich „turystyczny posiłek” w postaci
pieczonych na rożnie kiełbasek i gorących napitków. Pierwsze
w tym roku rajdowe spotkanie seniorów było też okazją do
zaprezentowania zamierzeń Oddziału PTTK na bieżący rok – czego
dokonał prezes Alfred Feliks. Dobra pogoda dopisała do końca
imprezy, co uczyniło drogę powrotną do miejsc zamieszkania
również przyjemną.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

5.02.2018 r. Spotkanie Noworoczne
Z początkiem każdego roku kalendarzowego turyści z OZ/PTTK
w Zawadzkiem spotykają się aby podsumować pracę w roku
ubiegłym, podziękować osobom i instytucjom wspierających
działania turystyczno-krajoznawcze. Tegoroczne spotkanie odbyło
się 5 lutego w Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem.
W pierwszej części spotkania działalność OZ/PTTK w roku 2017,
popartą prezentacją multimedialną, przedstawili: prezes OZ/PTTK
Alfred Feliks i wiceprezes Zdzisław Andrzejewski.
Z przedstawionych materiałów uwagę zwrócono na dane
statystyczne działalności statutowej Oddziału. W roku 2017
zarejestrowano w 13 kołach 403 członków - w tym 226 młodzieży.
Zorganizowano 83 wyprawy turystyki kwalifikowanej (rajdy piesze
nizinne i górskie oraz rowerowe), w których uczestniczyło 2684
osób, w tym 1311 uczniów. Odbyło się 15 wycieczek
krajoznawczych, w których udział wzięło 473 turystów. W kolejnej
części spotkania skierowano podziękowania do powiatowych
i gminnych władz samorządowych, instytucji i szkół wspierających
działania naszego Oddziału. Aktywnym członkom PTTK wręczono
dyplomy uznania.
Podczas przerwy uczestnicy imprezy mogli skorzystać
z turystycznego poczęstunku oraz obejrzeć wystawę
pokonkursową FOTO 2017 „Flora i fauna w Dolinie Małej Panwi”
i wybrać Grand Prix tego konkursu. 63 prace zgłosiło 22 autorów
w kategoriach wiekowych: Junior i Senior. Po przerwie ogłoszono

OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem - IMPREZY TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ
Lp.

Nazwa imprezy

2018 rok

Termin

Dyscyplina

Miejsce

14 kwiecień

Kolarska

28 kwiecień
12 maj

Górska
Piesza – kolarska

Dolina Małej Panwi
- Zawadzkie
Beskidy – Korbielów
Zawadzkie - DMP

Kolarska - kajakowa
Górska
Kolarska
Górska

Zawadzkie - Kolonowskie
Beskidy - Brenna
Zawadzkie - Kolonowskie
Zakopane / Tatry

8. Wycieczka krajoznawcza - Katowice Muzeum Śląskie
9. Wycieczka turystyki krajoznawczej „Vac - Budapeszt ”
10. Wyprawa szkoleniowa - Zielona Góra-Berlin
11. XXXVII Zlot Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny 2018”

26 maj
9 czerwiec
16 czerwiec
30 czerwiec
- 3 lipiec
28 lipiec
2 – 5 sierpień
7 – 9 wrzesień
15 wrzesień

Krajoznawcza
Krajoznawcza
Szkoleniowa
Piesza-kolarska

Górny Śląsk
Węgry
Ziemia Lubuska
Góra Św. Anny

12. XVIII Rowerowy Rajd Wokół Gmin Doliny Małej Panwi „Jesień 2018”
13. Zakończenie sezonu turystyki górskiej 2018 – Jeseniki - Czechy
14. Rajd Andrzejkowy „Andrzejki 2018”

6 październik
20 październik
24 listopad

Kolarska
Górska
Pieszo-kolarska - Nordic Walking

Gąsiorowice
Jeseniki
Zawadzkie

8 grudzień
Do 21 grudnia

Inna
Fotograficzna

Kolonowskie
Zawadzkie

1. XVII Wiosenny Rajd Kolarski
Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi „Wiosna 2018”
2. Wiosenna wyprawa górska „ Pilsko”
3. XXXVII Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa
„REGOLOWIEC 2018”
4. X Rajd Rododendrona - „Zamek Kąty 2018”
5. Górski Rajd Młodzieży Szkolnej „Błatnia 2018”
6. V Rajd Śladami Poety – Petera Schrata
7. Wycieczka turystyki kwalifikowanej „Tatry 2018”

15. XVI Festiwal Piosenki Turystycznej Oddziału PTTK
16. Finał Konkursu FOTO 2018 – „Przygoda w Dolinie Małej Panwi”
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Zebrania sprawozdawcze
w jednostkach OSP

Młodzi, zdolni, muzycznie
zakręceni…

W lutym i marcu w jednostkach OSP Kielcza, Żędowice
i Zawadzkie odbył się zebrania sprawozdawcze za rok 2017.
Przedstawione zostały sprawozdania z działalności statutowych
oraz operacyjnych jednostek OSP, a także sprawozdania
finansowe i komisji rewizyjnej. Prezesi Zarządu przedstawili plan
działalności finansowej jednostek na 2018 r. Zebrani druhowie
udzielili Zarządom absolutorium na kolejny rok oraz zostały przyjęte
plany pracy i finansowe jednostek OPS na 2018 r.

Sebastian Beier z Zawadzkiego jest uczniem V klasy
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
w Opolu i osiąga już duże sukcesy w karierze muzycznej. Pochodzi
z muzycznie uzdolnionej rodziny. Ojciec Piotr gra na trąbce,
a siostra Marta, także uczennica PSM w Opolu, na kontrabasie.
Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 7 lat, kiedy w ognisku
muzycznym zaczął pobierać naukę gry na fortepianie u pana
Gerarda Szyi. Później rodzice zapisali go do Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Strzelcach Opolskich, gdzie kontynuował grę
na fortepianie. Instrumentami dętymi zaraził go ojciec, dlatego
w wieku 12 lat zamienił fortepian na tubę i do teraz doskonali swoje
umiejętności w grze u pana Haralda Porwósło. Pierwsze próby
swoich zdolności Sebastian zaprezentował w Oławie na XXII
Konfrontacjach Instrumentów Dętych w 2013 roku gdzie zdobył
wyróżnienie. Następne nagrody i wysokie miejsca w konkursach
zdobywał ucząc się już w szkole w Opolu, zajmował kolejno: III
Miejsce w IX Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych
we Wrocławiu (26-28.11.2015 r), II Miejsce w III Ogólnopolskim
Konkursu Instrumentów Dętych Blaszanych w Opolu (4-6.04.2016
r.), I Miejsce i tytuł laureata podczas konkursu 14. Rocnik
Meizinarodni Interpretacni Souteze w Ostravie (8-10.04.2016 r.),
wyróżnienie podczas 2 Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów
i Tubistów im. Pawła Waloszczyka w Bytomiu (3-6.11.2016 r.) oraz I
nagrodę w klasie IV w sekcyjnym konkursie samodzielnie
przygotowanej miniatury lub etiudy uczniów klas I-IV PSM IIst. sekcji
instrumentów dętych blaszanych. W bieżącym roku szkolnym
przyszła kolej na indywidualne sukcesy na skalę ogólnopolską
i międzynarodową. Na początku 2017 roku zdobył I miejsce w XXV
Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych.
W listopadzie Sebastian wziął udział w VII Ogólnopolskim
Konkursie im. Ludwika Lutaka dla uczniów szkół muzycznych II
stopnia grających na instrumentach dętych blaszanych, który odbył
się w Krakowie. Zajął tam pierwsze miejsce w kategorii puzon, tuba,
eufonium. Niedługo potem zdobył I miejsce w XI Międzynarodowym
Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych we Wrocławiu oraz III
nagrodę w IV Świętokrzyskim Festiwalu Instrumentów Dętych
Uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia o randze międzynarodowej
(ponad 350 osób). Był
członkiem Orkiestry Dętej
Miasta i Gminy Zawadzkie.
Wraz z kolegami ze szkoły
muzycznej założył septet
BSA BRASS, który można
usłyszeć na kanale You
Tube. Niejednokrotnie jako
tubista występował wraz z
muzykami Filharmonii
Opolskiej oraz brał udział w
projekcie Orkiestra
Pokoleń, zorganizowanym
z okazji 800 lecia Miasta
Opole. W dniu 25
października 2017 r. na
Zamku Królewskim w
Wa rsza w i e o trzyma ł
stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, jako nagrodę
z a
w s z y s t k i e
d o t y c h c z a s o w e
osiągniecia. Sebastian
mierzy wysoko i osiąga
sukcesy. Gratulujemy i
mamy nadzieję, że jeszcze
o nim usłyszymy.

11 marca Dzień Sołtysa
Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich z Żędowic i Kielczy
z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy wytrwałości i odwagi w realizowaniu założonych celów
oraz pozytywnej energii w działaniu, która przyniesie dużo
satysfakcji i zadowolenia mieszkańcom Waszych miejscowości.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek
w sprawowaniu tej zaszczytnej funkcji oraz za zaangażowanie na
rzecz naszej lokalnej społeczności.
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Co słychać w Kielczy

Kolejny rok w PZERiI za
nami – kilka refleksji

Kobiety uczczone!

Za nami kolejny rok. To dobry moment na kilka uwag i refleksji
na temat naszej działalności. Dzięki dotacji z gminy Zawadzkie
zaplanowane wycieczki były w granicach możliwości finansowych
seniorów. Ponieważ większość członków – emerytów to ludzie już
wiekowi, organizowaliśmy jednodniowe wycieczki, adekwatne
do ich możliwości: niezbyt daleko, w miarę łatwo, a wszyscy dali
radę. W maju odbyła się pierwsza wycieczka do Wrocławia, gdzie
zwiedziliśmy słynne Afrykanarium w ZOO. Dodatkową atrakcją był
rejs statkiem po Odrze. Poznaliśmy urocze zakątki Wrocławia:
Ostrów Tumski, Most Grunwaldzki i inne. Wrocław to przepiękne
miasto, szczególnie Rynek, który prezentuje się wspaniale. W lipcu
wybraliśmy się do Krzeszowa, który leży na szlaku cysterskim. Jest
europejską perłą baroku, zabytkiem klasy zerowej. Bazylika
krzeszowska jest jedną z najpiękniejszych w Europie. Ikona matki
Boskiej łaskawej z XIII wieku jest najwcześniejszą ikoną maryjną
w Polsce słynąca cudami. W skład kompleksu wchodzi Mauzoleum
Piastów Śląskich, Kościół św. Józefa, Zespół Klasztorny. W drodze
powrotnej zwiedziliśmy Kościół Pokoju w Jaworze – największą
drewnianą budowlę wpisaną na listę światowego dziedzictwa
Unesco. Kościół jest świadectwem ofiarności i wiary zwykłych ludzi,
zbudowanym z nietrwałych materiałów drewna, słomy, gliny
i piasku. Na ostatnią wycieczkę pojechaliśmy do Bielska-Białej.
Miasto swoim wyglądem, zabudową, secesyjnymi kamieniczkami
przypomina Wiedeń, stolicę Austrii. Dlatego Bielsko-Biała
nazywane jest małym Wiedniem. Wraz z przewodnikiem
zwiedziliśmy muzeum na Zamku Książąt Sułkowskich. Drugim
etapem wycieczki była Góra Żar – bardzo popularny szczyt
w Beskidzie Małym. Położony jest niedaleko Żywca. Wagoniki
kolejki w ciągu 6 minut zawiozły nas na szczyt, z którego widać było
przepiękna panoramę okolicy. Na górze znajduje się zbiornik wodny
Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka Żar. Niesamowitą
atrakcją są paralotniarze startujący ze szczytu góry. W sierpniu
zorganizowaliśmy tradycyjny piknik w Kręgielni Oaza. Smaczne
kiełbaski oraz inne frykasy wszystkim bardzo smakowały. Seniorzy
spędzili miło o przyjemnie czas. Jesteśmy otwarci na pomysły
i propozycje współpracy.
Zarząd Koła Terenowego PZERiI w Zawadzkiem

Focha kobiecego- prawdziwy- na klatę weźmie,
A gdy czas po temu nadejdzie- uczci!
Czuje- choć często tego nie okazuje,
Etykietę zna, szarmanckością oczaruje,
Typ ten Cię, Kobieto, po prostu potrzebuje:)
8 marca nasi uroczy przedstawiciele płci brzydkiej udowodnili
nam, że tradycję cenią, a nas, kiedy trzeba, docenią. W zabawny
sposób opisali swoje miejsce w kobiecym świecie. Uświadomili płci
pięknej, że to oni poprawiają jej humorki adoracją swą, to oni w razie
czego z gracją cztery kąty posprzątają, a gdy trzeba, ramieniem
silnym podtrzymają. Nieważne ile lat mają, oni się na damach
dużych i małych znają. Uraczą cukiereczkiem, kwiatem obdarzą,
życzenia złożą, uśmiechem okraszą. Dzięki ci, o! brzydka płci
( a właściwie niebrzydka) zdobywająca wiedzę i ją przekazująca
w murach PSP im. Wincentego z Kielczy za pamięć o płci pięknej.
Za przygotowanie apelu dziękujemy naszym uroczym
gimnazjalistom, którzy trenowali pod okiem panów Jerzego
i Sławomira. Szacunek dla tych, którzy zadbali o niezapomniane
chwile w czasie klasowych spotkań (a działo się, oj działo!).
Polecamy się na przyszłość ;)
IZA
Święto łowców słów
2 marca, w przededniu Dnia Pisarza i Pisarki, w PSP im.
Wincentego z Kielczy wystawiono sztukę „Amore mio”.
Szóstoklasiści w zabawny sposób ukazali jakim trudem jest dla nich
pisanie wypracowań i spełnianie zachcianek polonistek, które
„niosą oświaty kaganiec” i zaklinają się, że moc ich będzie uczniów
tak długo gnębić: „aż was, zjadacze chleba- w aniołów przerobi”, co
zapewne znaczy, że chcą bestie owe przyprawić im literackie pióra,
aby na skrzydłach wznieśli się jako rzekł niegdyś wieszcz:
„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj”. Nie z młodymi jednak te
numery. Wezwali na pomoc muzy i bóstwa wprost z Olimpu i ...
zwyciężyli- tak im się przynajmniej wydawało do momentu, kiedy
zza kurtyny przerażające pedagogiczne ciało wyjrzało;) Po części
artystycznej uhonorowano dyplomami PRZYJACIÓŁ JĘZYKA
POLSKIEGO nasze młode pisarki, które zdobyły już literackie laury
i mają już za sobą pierwsze publikacje- Emilię i Wiktorię- oraz
Daniela, który dopiero zdobywa literackie szlify. Podziękowano
również młodym recytatorom- Elwirze, Tobiaszowi i Filipowi- słowo
bowiem musi wybrzmieć, by zyskało moc. Piszącym życzymy
odwagi i weny twórczej, czytającym wielu ciekawych ksiąg, uczniom
i nauczycielom wytrwałości i ducha walki, a za spektakl dziękujemy
klasie 6 oraz paniom Izabeli i Bronisławie.
IZA

Bezpłatne porady psychologa
dla mieszkańców gminy Zawadzkie
Maciej Nocuń - psycholog
Rejestracja telefoniczna: 662257889
miesiąc
Kwiecień
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Żędowicka szkoła
uczniów, również szkolny korytarz został udekorowany w barwy
zarezerwowane dla Dnia Zakochanych.
Nie zabrakło również walentynkowych atrakcji, była poczta
walentynkowa, makijaż walentynkowy, koncert życzeń. Można było
także wziąć udział w konkursie „Taniec na gazecie”. Ten niezwykły
dzień upłynął w naszej szkole w kolorach czerwieni, atmosferze
miłości i przyjaźni. Zwieńczeniem wszystkich atrakcji była szkolna
dyskoteka.

Zaczarowany świat
15 lutego 2018 roku
35-osobowa grupa
uczniów z klas I- III
aktywnie uczestniczyła w
zajęciach matematycznoprzyrodniczych w
p r a c o w n i a c h
eksperymentalnodoświadczalnych
„Zaczarowany Świat”
w Opolu.
„Zaczarowany Świat” to
miejsce, gdzie dziecko,
przez zabawę nauką, może
samodzielnie odkrywać
wspaniały, fascynujący
ś w i a t
n a u k i
i
nowoczesnych technologii.
Warto tam pojechać.
Warsztaty w Castoramie
W dniach 13 i 14. lutego br.
uczniowie klas młodszych
PSP w Żędowicach brali
udział w cyklicznych
warsztatach plastycznotechnicznych organizowanych przez Castoramę w Opolu. Zajęcia
prowadzone były w ciekawej formie. Przygotowano profesjonalne
stanowiska pracy. Dzieci korzystały z różnorodnych materiałów
i życzliwej pomocy organizatorów. W efekcie powstały ciekawe
kompozycje. Uczestnicy warsztatów w interesujący sposób spędzili
dzień, każdy z nich wrócił do domu z własnoręcznie wykonaną
pracą. Kolejny wyjazd zaplanowaliśmy w maju.

Moja pasja-moją tarczą!
Pierwszy dzień astronomicznej wiosny w Publicznej Szkole
Podstawowej w Żędowicach upłynął pod hasłem „Moja pasja-moją
tarczą!”. Uczniowie mieli okazję do zaprezentowania swoich
zainteresowań i pasji. Sala gimnastyczna zamieniła się w centrum
wystawiennicze i estradę artystyczną. Dekorację stanowiła galeria
prac plastycznych i fotografii wykonanych przez uczniów. Swoje
talenty prezentowali wokaliści, tancerze, sportowcy i muzycy.
Podziwiać można było kolekcje: modeli pływających i latających,
kroszonek, dinozaurów, gier komputerowych, komiksów, klocków
lego, origami, bransoletek, kamieni, pamiątek z wakacji, magnesów,
aniołków. Miłośnicy zwierząt prezentowali swoich ulubieńców.
Działalność ZHR przybliżyła działająca w szkole drużyna harcerska.
Występy urozmaicały przygotowane przez uczniów prezentacje.
Swój udział w imprezie miała publiczność, która brawami i wspólną
zabawą doceniła wszystkich występujących.

Z wizytą u strażaków
12 lutego 2018 r. uczniowie klasy III szkoły podstawowej
odwiedzili żędowicką straż pożarną. Dzięki tej wycieczce mieli
okazję zobaczyć wóz strażacki „z bliska i od środka”, aby zapoznać
się z jego wyposażeniem. Panowie strażacy pokazali, jak działają
poszczególne sprzęty oraz tłumaczyli, do czego służą. Można było
także zobaczyć pełne umundurowanie strażaka jadącego do akcji
pożarowej. Strażacy przedstawili nam również, jak wygląda
transport i zabezpieczenie osoby poszkodowanej.
Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żędowicach bardzo
serdecznie DZIĘKUJEMY.

Lekcja muzyki w Filharmonii Opolskiej
9 marca, 36 osobowa grupa uczniów klas I-III, Publicznej Szkoły
Podstawowej w Żędowicach wzięła udział w „Otwartej próbie
generalnej” Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Opolskiej pod
batutą Pani Moniki Wolińskiej, która prowadzi aktywną działalność
koncertową na scenach całego świata.
Podziwialiśmy występ Szymona Krzeszowca- cenionego skrzypka,
rewelacyjnego solisty- obdarzonego wyobraźnią i pomysłowością.
Mieliśmy okazję usłyszeć „Poemat symfoniczny Don Quichotte”
i „Koncert skrzypcowy op.70”. Zajęcia w filharmonii to ciekawa
forma obcowania z muzyką klasyczną.
Magia teatru
6 marca uczniowie klas czwartych PSP w Żędowicach znaleźli
się w magicznym świecie Pana Kleksa, a to za sprawą spektaklu,
który obejrzeli w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Widowisko, będące
adaptacją utworu Jana Brzechwy, zachwycało muzyką, scenografią
oraz wspaniałą grą aktorów, którzy w mistrzowski sposób ożywiali
lalki. Był śpiew, taniec, projekcje multimedialne, teatr cieni, kolorowe
rekwizyty i piękne lalki – wszystko to pozwoliło nam na chwilę
zapomnieć o realnym świecie. Daliśmy się ponieść magii teatru.

Święto Zakochanych
Nie tylko dorośli obchodzą walentynki. Jest to też wyjątkowy
dzień dla starszych i młodszych uczniów. W tym dniu w naszej
szkole obowiązywał specjalny dress code – wszyscy uczniowie
założyli ubrania w kolorze czerwonym, dopuszczalny był także róż
i jego odcienie. Walentynkowe kolory gościły nie tylko na ubraniach
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XXIV Międzynarodowy Turniej Karate Rada Regentów
Do rywalizacji w XXIV Międzynarodowym
Turnieju Karate Rada Regentów przystąpiło
380 zawodników z 31 klubów z Czech,
Słowacji i Polski. Zawody przeprowadzone
zostały w kilku kategoriach wiekowych: dzieci
6, 7, 8, 9, 10, 11 lat, młodzików 12-13 lat,
kadetów 14-15 lat, juniorów 16-17 lat
i seniorów +18. Zawodnicy rywalizowali
w konkurencjach kata indywidualnym
i drużynowym, kumite na fantomach i kumite
czyli walce sportowej. Zmagania trwały 9
godzin, rozegrano 73 konkurencje, wręczono
332 odlewanych medali wykonanych
specjalnie na ten turniej. W klasyfikacji
medalowej zwyciężył Klub Karate NIDAN
Zawadzkie (8 złotych, 9 srebrnych i 20
brązowych medali), drugie miejsce zajął
Budokan Wrocław, trzecie Zarzewie Prudnik.
Jedną z dodatkowych atrakcji było
rozegranie konkurencji kumite seniorów
o nagrody rzeczowe (kamizelki
obciążeniowe), Firmy DBX Bushido. Wśród
seniorek w kategorii + 61 kg zwyciężyła
nasza zawodniczka Wiktoria Grejner,
a w kategorii -61 kg zawodniczka Kumade
Łódz Justyna Gradowska. Wśród seniorów
rozegrano tylko jedną kategorię wagową -67
kg w której zwyciężył Krystian Leusz
z Białostockiego Klubu Karate. Dla
najmłodszych zawodników Gminny Ośrodek
Sportu i Turystki ufundował gadżety,
otrzymali je Oliwia Dudzik z Dąbrowy
Górniczej i Brian Mayer z ATTFIS Ostrawa.
W trakcie zawodów wręczono nagrody
specjale od sponsora, producenta sprzętu
sportowego „RING” z Krasiejowa dla
najliczniejszego klubu z zagranicy, którym
został Klub Karate ATTFIS z Ostrawy oraz
najliczniejszego klubu z Polski Klub
BUSHIDO Kędzierzyn Koźle. W wybranych
kategoriach indywidualnych wręczono
Vouchery, do wykorzystania w Firmie RING.
Ciesząc się z pozytywnego odbioru przez
wszystkich uczestników co do przebiegu
i organizacji zawodów, zarząd klubu składa
serdeczne podziękowania wszystkim
uczestnikom, sędziom, instytucjom
i darczyńcom, którzy wsparli organizację
turnieju. Również serdeczne podziękowania
dla zawodników i rodziców, którzy przyczynili
się do sprawnego przeprowadzenia
zawodów oraz trenerom klubowym
za przygotowanie zawodników do zawodów.

Medale dla naszego klubu wywalczyli:
Złote:
1. Bunkowska Olga w konk. kumite ind. dz. 10
lat fantom
2. Talaga Michał w konk. kata ind chł. 12 lat.
3. Grejner Wiktoria w konk. kumite ind. dz.
+18 lat (+61 kg).
4. Bartodziej Julia w konk. kata ind. dz. 13 lat.
5. Witek Patryk w konk. kata ind. chł. 11 lat.
6. Gotwald Kamil w konk. kumite ind. chł. 10
lat fantom.
7. Pruski Bartosz w konk. kumite ind. chł. 8 lat
fantom.
8. Drużyna w składzie: Gotwald Kamil,
Jainta Bartłomiej i Pruski Bartosz w konk.
kata druż. chł. 9 lat i młodsi.
Srebrne:
1. Szponder Natalia w konk. kumite ind.
dz.+18 lat (-61 kg).
2. Talaga Michał w konk. kata ind chł. 13 lat.
3. Gołaś Kacper w konk. kumite ind. chł. 11 lat
fantom.
4. Guzdek Alicja w konk. kata ind. dz. 10 lat.
5. Gotwald Kamil w konk. kumite ind. chł. 9 lat
fantom.
6. Bartodziej Julia w konk. kumite ind. dz. 1213 lat (+50 kg).
7. Dziedzic Nadia w konk. kumite ind. dz. 9 lat
fantom
8. Dąbrowski Jakub w konk. kumite ind. chł.
10 lat fantom.
9. Drużyna w składzie: Koperska Ilona,
Sprancel Marta i Nawara Maja w konk. kata
druż. dz. 9 lat i młodsze.
Brązowe:
1. Jainta Bartłomiej w konk. kumite ind. chł.
10 lat fantom.

Recytujemy poezję niemiecką
26 lutego br. odbyła się w PSP
w Żędowicach kolejna edycja gminnego
etapu konkursu recytatorskiego poezji
niemieckiej dla młodzieży „Jugend trägt
Gedichte vor”. Jak zawsze w bardzo
miłej, przyjaznej atmosferze uczestnicy,
podzieleni na trzy kategorie wiekowe,
recytowali wybrane utwory.
W kategorii szkół podstawowych 1.
miejsce zajęła Anna Ullmann z PSP
w Zawadzkiem, 2.miejsce-Emilia Klonz
z PSP w Zawadzkiem, 3.miejsce-Kamil
Kopyra z PSP w Żędowicach.
W kategorii gimnazjów 1.miejsce zajęła

Olivia Kopyra z PSP w Żędowicach,
2.miejsce-Julia Bryniowska z PSP
w Żędowicach, 3.miejsceMartynaDanysz z PSP nr 1
w Zawadzkiem.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
1.miejsce wywalczyła Paulina Buczek, a
2. miejsce– Rafał Wilczek, oboje z ZSP
w Zawadzkiem.
Laureatom serdecznie gratulujemy
i obiecujemy trzymać za nich kciuki
podczas etapu rejonowego już
w kwietniu.
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2. Witek Patryk w konk. kata ind. chł. 10 lat.
3. Bartodziej Julia w konk. kata ind. dz. 12 lat.
4. Chromiec Jagoda w konk. kumite ind. dz. 9
lat fantom
5. Gołaś Kacper w konk. kumite ind. chł. 10 lat
fantom.
6. Pruski Bartosz w konk. kata ind. chł. 8 lat.
7. Pruski Bartosz w konk. kata ind. chł. 9 lat.
8. Guzdek Dominik w konk. kata ind. chł. +18
lat.
9. Bunkowska Olga w konk. kumite ind. dz. 10
lat fantom
10. Wirska Kaja w konk. kumite ind. dz. 11 lat
fantom
11. Koperska Ilona w konk. kumite ind. dz. 7
lat fantom
12. Dąbrowski Jakub w konk. kumite ind. chł.
11 lat fantom.
13. Kusz Patryk w konk. kumite ind. chł. 11 lat
fantom.
14. Wit Ksawier w konk. kumite ind. chł. 7 lat
fantom.
15. Talaga Michał w konk. kumite ind. chł. 1213 lat (-40 kg).
16. Chromiec Jagoda w konk. kata ind. dz. 9
lat.
17. Zając Julia w konk. kumite ind. dz. 8 lat
fantom.
18. Drużyna w składzie: Majowska Jagoda,
Jerominek Martyna i Brodowy Nicole w konk.
kata druż. dz. 9 lat i młodsze.
19. Drużyna w składzie: Konieczko Paulina,
Bunkowska Olga i Chromiec Jagoda w konk.
kata druż. dz. 9 lat i młodsze..
20. Drużyna w składzie: Witek Patryk, Gołaś
Kacper i Talaga Michał w konk. kata druż. chł.
10-13 lat.
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Sport
Wygrała z MKS Wołczyn 8:2 oraz STS Gmina Strzelce Op. 8:4.
W pozostałych doznała porażek, z LUKS Nysa 0:10, OKS Olesno
5:8, LUKS Korfantów 3:8 oraz AZS Nysa 2:8. W tabeli z pozycji
lidera spadła na 6 miejsce mając na koncie 22 pkt. Pewnym
usprawiedliwieniem jest brak w drużynie jej podpory Julii Bartoszek,
która doznała drobnej kontuzji i przygotowuje się do Mistrzostw
Polski juniorek.

Piłka ręczna
Jest lepiej, ale nie dobrze
Rozgrywki II rundy piłkarze ręczni nie rozpoczęli dobrze.
W mecze we własnej hali przegrali wyraźnie z czołową drużyną AZS
AWF Biała Podlaska. Mecz praktycznie przegrali w pierwszej
połowie. Goście prowadzili po 30 minutach 18:9. Pościg w II połowie
pozwolił tylko na zmniejszenie różnicy. Ostatecznie spotkanie
zakończyło się wynikiem 27:31. W spotkaniu zadebiutował Maciej
Ścigaj, który do Zawadzkiego przeszedł z wycofanej z rozgrywek
drużyny LKPR Moto Jelcz Oława. Debiut nie wypadł okazale, jednak
było widać, że może być wzmocnieniem naszej drużyny. Najwięcej
bramek dla naszej drużyny strzelili Sebastian Danysz 7 oraz Lesław
Kąpa 6. Miłą niespodziankę sprawili w wyjazdowym spotkaniu
Olimpią Piekary. Faworytem byli gospodarze jednak punkty
pojechały do Zawadzkiego. Swoją klasę potwierdził Maciej Ścigaj,
który strzelił 8 bramek. W drużynie zadebiutował Bogumił Baran
(w przeszłości reprezentował już nasz klub) strzelec 4 bramek.
Podobnie jak Ścigaj do Zawadzkiego przeszedł z Oławy. Końcowy
wynik 32:29 (16:16). Oprócz wymienionych najwięcej bramek
strzelił Sebastian Danysz 6 oraz Paweł Swat 4. Pierwszy punkt we
własnej hali zdobyli z drużyną MSPR Siódemka Miedź Legnica
remisując 26:26. Jeszcze na parę sekund przed upływem 60 minuty
prowadzili 26:25. Nie potrafili jednak obronić tej jednobramkowej
przewagi i na parę sekund prze końcowym wynikiem stracili gola
i dwa punkty. W serii rzutów karnych goście wygrali 4:2 i wywieźli z
Zawadzkiego 2 pkt. Dla naszej drużyny najwięcej bramek strzelili:
Paweł Swat 7, Bogumił Baran oraz Paweł Swat po 5 oraz Maciej
Ścigaj 4. Z dalekiego Przemyśla nie udało się przywieźć punktów.
Spotkanie zakończyło się porażką 29:36 (14:18). Najwięcej bramek
dla drużyny zdobyli:Łukasz Całujek 6 oraz Maciej Ścigaj i Paweł
Swat po 5. Na punkty kibice liczyli w meczu z MKS Wieluń. Niestety
zbyt duża ilość popełnionych błędów na to nie pozwoliła.
Ostatecznie drużyna gości wygrała 29:26 (17:14). Najwięcej
bramek strzelił Maciej Ścigaj 8, jednak w pojedynkę meczu nie
wygra. Kolejne spotkanie to wyjazd do Radomia. W I rundzie
w Zawadzkiem lepsi okazali się Radomianie wygrywając 27:25. Ten
mecz był za 6 punktów. Przegrana naszej drużyny postawiłaby
naszą drużynę w niewesołej sytuacji. Pierwsza połowa to koncert
gry naszej drużyny. Wynik 18:8 wszystko mówi. W II połowie był
moment przestoju naszej drużyny. Prowadząc 28:18 pozwolili
gospodarzom na strzelenie 7 bramek i w 58 minucie na tablicy
widniał wynik 28:25. Tym razem końcówka należała do naszej
drużyny i ostatecznie drużyna zdobyła bardzo ważne 3 punkty
wygrywając 31:27. W II połowie sędziowie ukarali naszą drużynę 10
minutami kary przy 2 minutami dla Radomian. Bramki dla naszej
drużyny zdobyli: Maciej Ścigaj 5, Kevin Kubillas i Paweł Zagórowicz
po 4, Bogumił Baran, Michał Krygowski, Sebastian Danysz oraz
Paweł Swat po 3 oraz Adrian Przybysz, Adam Wacławczyk i Łukasz
Całujek po 2. W kolejnym meczu nasza drużyna spotka się KPR
Ostrovia Ostrów Wlkp. W Ostrowie drużyna zdobyła pierwszy punkt
remisując 37:37. Może w końcu doczekamy się pierwszego
zwycięstwa we własnej hali w II rundzie.

Julia Bartoszek mistrzynią województwa
W Gorzowie Śląskim zostały rozegrane Mistrzostwa
Województwa seniorów. W kategorii seniorek mistrzynią została
juniorka, zawodniczka KTS MOKSiR Zawadzkie Julia Bartoszek,
która w finale pokonała Patrycję Paszek (AZS PWSZ Nysa). Została
również mistrzynią w grze podwójnej. W parze z Julią Wójcik w finale
pokonały parę AZS PWSZ Patrycja Paszek-Ksenia Włóczyńska.
W kategorii seniorów na 3 miejscu uplasował się Maciej Malecha
(KTS MOKSiR Zawadzkie). Mistrzem został Wojciech Głuszek (LZS
Kujakowice). W grze mieszanej Marcin Bula (KTS MOKSiR
Zawadzkie) w parze z Natalią Michorczyk (AZS PWSZ Nysa) zostali
wicemistrzami województwa, w finale ulegli parze Victorii Chróścice
Magda Kozubek-Dawid Połoszczański.
Awanse na Mistrzostwa Polski juniorów
Po zakończeniu turniejów Grand Prix w kategorii juniorów Polski
Związek Tenisa Stołowego ogłosił listy drużyn, które maja limit startu
w Mistrzostwach Polski juniorek i juniorów. Z województwa
opolskiego w finale, który w III dekadzie kwietnia w Krośnie zagrają
drużyny juniorek i juniorów KTS MOKSiR Zawadzkie. Drużyna
juniorek zagra tam w składzie Julia Bartoszek, Aleksandra Górska,
Klaudia Przygoda oraz Adrianna Kolczyk. Juniorzy zagrają w
składzie Leon Kunaszewski, Konrad Kołacha oraz Maciej Malecha.
Indywidualnie limit posiada J.Bartoszek, która w klasyfikacji po 3
turniejach zajmuje 5 miejsce.
Skat
Sezon 2018 rozpoczęty
Drużyna GOSiT-u Zawadzkie rozpoczęła rozgrywki
w najwyższej lidze skata. Zostały rozegrane 2 kolejki. W I kolejce
drużyna uzyskała 11 pkt. a w II kolejce 13 pkt. W tabeli zajmuje 12
miejsce na 25 drużyn. Skład drużyny w inauguracyjnych kolejkach
przedstawiał się następująco: Leopold Dybowski, Marek
Wyszkowski, Franciszek Świtała, Józef Ludwig, Ernest Bryłka oraz
Antoni Świtała. W dniu 7.04.2018 r.
Mistrzostwa Polski
Zostały rozegrane mistrzostwa Polski w kategorii ogólnej
i seniorów. Bardzo dobrze w półfinale spisał się Marek Wyszkowski,
który zakwalifikował się do finałowej 16-stki. Przed ostatnią serią
zajmował 2 miejsce jednak w ostatniej serii uzyskał tylko 1 punkt i z
15 sklasyfikowany został na 6 miejscu. Mistrzem został zawodnik
opolskiego okręgu Piotr Koziorowski (KS SKAT-LUB Kochcice). W
mistrzostwach ponadto startowali Ernest Bryłka, Franciszek Świtała
i Leopold Dybowski bez większych sukcesów.

Młodzieżowa piłka ręczna
Klub ASPR Zawadzkie był gospodarzem 1/16 Mistrzostw Polski.
Jak informowaliśmy Zawadzkie gościło drużyny Orlenu Wisły Płock,
MKS Nielby Wągrowiec oraz ŚKPR Świdnica. Do dalszych gier
kwalifikowały się 2 drużyny. Nasza drużyna zajęła 3 miejsce
przegrywając z ŚKPR Świdnica 18:25, Orlenem Wisła Płock 23:31.
Wygrała z Nielbą Wągrowiec 36:32. Do 1/16 zakwalifikowała się
również drużyna juniorów młodszych zajmując w rozgrywkach
wojewódzkich 2 miejsce za Gwardią Opole.

Mistrzostwa sekcji GOSiT Zawadzkie
W mistrzostwach sekcji GOSiT Zawadzkie w sezonie 2017-2018
zostały rozegrane 27 turnieje na planowanych 30. Nadal na
prowadzeniu zawodnik Victorii Chróścice Marcin Szymski, który ma
na koncie 44054 pkt. Na 2 i 3 miejscu zawodnicy GOSiT-u Antoni
Świtała 42182 pkt. oraz Marek Wyszkowski 41397 pkt. Pozostali
zawodnicy naszej sekcji zajmują następujące miejsca: 6. Leopold
Dybowski 39968 pkt. 7. Józef Waloszek 39014 pkt. 8.Franciszek
Świtała 38497 pkt. 11. Ernest Bryłka 37065 pkt. 14. Reinhold Brysch
33168 pkt. 25. Józef Ludwig 10859 pkt. (grał tylko w 9 turniejach).
Sklasyfikowanych jest 40 zawodników.
W mistrzostwach innych sekcji nasi zawodnicy należą do czołówki.
W Strzelcach Opolskich prowadzi Antoni Świtała wyprzedzając

Tenis Stołowy
W III lidze regres
Druga runda rozgrywek w III lidze jest dużo mniej udana. Zostało
rozegranych 6 spotkań i tylko w 2 drużyna odniosła zwycięstwa.
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kolegę klubowego Marka Wyszkowskiego.
W Kolonowskim A.Świtała zajmuje 2
miejsce a Franciszek Świtała plasuje się na
5 miejscu. Antoni Świtała wygrał cykl
turniejów o Puchar Burmistrza Leśnicy,
które były rozgrywane w Wysokiej. Leopold
Dybowski w klasyfikacji Memoriału Józefa
Jerominka w Pawonkowie plasuje się na 3
miejscu, F.Świtała zajmuje 12 miejsce.
Awans do półfinału Pucharu Polski

W Kolonowskim zostały rozegrane
okręgowe eliminacje Drużynowego
Pucharu Polski. Drużyna GOSiT-u grała w
składzie (w nawiasie zdobyte punkty):
Leopold Dybowski (2729), Józef Ludwig
(2678), Marek Wyszkowski (2103) oraz
Ernest Bryłka (1927) i z wynikiem 9437 pkt
zajęła 3 miejsce. Najlepszą okazała się
drużyna ligi okręgowej LZS Leśnica z
wynikiem 10585 pkt.
Grand Prix Okręgu Opole
W tegorocznej edycji Grand Prix
Opolskiego Związku Skata zostały
rozegrane 3 na 7 planowanych turniejów. W
klasyfikacji po 3 turniejach najwyżej
sklasyfikowany jest Marek Wyszkowski,
który z 242 punktami plasuje się na 6
miejscu. Pozostali zawodnicy zajmują
następujące miejsca: 13 jest Józef Ludwig
202 pkt. 37. Franciszek Świtała 132 pkt.,
47. Ernest Bryłka 104 pkt., Leopold
Dybowski 86 pkt. (wszyscy grali tylko w 2
turniejach), 83.Antoni Świtała 40 pkt.
(zaliczył tylko 1 turniej). Sklasyfikowanych
jest 99 zawodników.
Franciszek Świtała

Najlepsi Sportowcy i Trenerzy 2017 roku
25 lutego br. odbyła się Uroczysta
Gala Mistrzów Sportu gminy Zawadzkie,
w trakcie której wręczone zostały
nagrody w Plebiscycie na Najlepszego
Sportowca, Trenera oraz Najlepszą
Imprezę Sportową roku 2017.
Najlepszym Sportowcem 2017 okazał
się Mariusz Kowalik za wyciskanie
s z t a n g i w p o z y c j i l e ż ą c e j . Ty t u ł
N a j l e p s z e g o Tr e n e r a 2 0 1 7 r o k u
otrzymał Dariusz Sworeń z Klubu Karate
Nidan.
Tytuł Najlepszego Młodego Sportowca
2017 roku w kategorii szkół
podstawowych otrzymał Marian Kiwka
z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem.
Tytuł Najlepszego Młodego Sportowca
2017 roku w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych otrzymała Julia
Bartoszek z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.
Najlepszą imprezą sportową w tamtym
roku głosujący wybrali Probus Liga
Piątek.
Przyznane zostały również honorowe
nagrody i wyróżnienia „Zawadzkie
Dziękuje". Nagroda ma na celu
uhonorowanie osób, firm lub instytucji,
które wspierały działalność gminy oraz
GOSiTu w roku 2017. Nagrody
przyznano Firmie Kapica, Firmie
Technodrew Polska oraz Nadleśnictwu
Zawadzkie, natomiast wyróżnienia
otrzymali: Bartłomiej Kowalczyk, Łukasz
Morzyk, Ewa Brenzlau, Jerzy Gajda,
Joanna i Przemysław Klonz. Ozdobą
Gali był koncert zespołu „The Shout”
oraz pokaz trialu rowerowego
na mobilnym torze przeszkód w
wykonaniu Mateusza Kowalczyka.
Gratulujemy zwycięzcom i do
zobaczenia za rok!

Sławomir Szmal zaprasza

fot. Łukasz Kubik
120 młodych adeptów piłki ręcznej
rywalizowało w turnieju pod patronatem
Sławomira Szmala, reprezentanta Polski i
medalisty mistrzostw świata, który pochodzi
z naszego miasta. Od kilku lat
Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej

fot. Łukasz Kubik
z Zawadzkiego organizuje turniej dla
młodzieży trenującej piłkę ręczną. W
tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 6
drużyn: ASPR Zawadzkie, Orzeł Opole,
UKS Czwórka Libiąż, Olimp Grodków, VIVE
Tauron Kielce oraz UKS Anilana Łódź.
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Zwycięzcą turnieju została drużyna ASPR
Zawadzkie prowadzona przez braci
Łukasza i Michała Morzyków. Turniej
dofinansowany został z budżetu gminy
Zawadzkie. Serdecznie gratulujemy
sukcesu!

Kolejny sukcesów karateków
Ogromny sukces odnieśli zawodnicy KK NIDAN podczas
XXXVIII Mistrzostw Polski Seniorów Karate WKF, które odbyły się w
Lęborku. Wywalczyli 2 złote, 2 srebrne i 3 brązowe medale,
zajmując 4 miejsce klasyfikacji medalowej. W mistrzostwach
uczestniczyło 150 zawodników z 40 klubów. NIDAN
reprezentowało 6 zawodników w osobach: Natalia Szponder, Ewa
Zajdel, Dominik Guzdek, Robert Mraz, Mateusz Łapot, Wiktoria
Grejner oraz trener/sędzia Zbigniew Sworeń i kierownik ekipy Artur
Barański. Całej ekipie należą się podziękowania i gratulacje
za udział i uzyskany wynik, a w szczególności Natalii i Wiktorii, które
w tym dniu spisały się rewelacyjnie, odnosząc swój życiowy sukces
w kategorii seniorów dobywając tytuły Mistrzyń Polski. Medale dla
naszego klubu wywalczyli:
Złote:
1. Grejner Wiktoria w konk. kumite ind. seniorek (open).
2. Szponder Natalia w konk. kumite seniorek (-55 kg).
Srebrne:
1. Grejner Wiktoria w konk. kumite seniorek (-68 kg).
2. Szponder Natalia w konk. kumite seniorek (open).
Brązowe:
1. Drużyna w składzie Robert Mraz, Dominik Guzdek i Mateusz
Łapot w konk. kata drużynowe seniorów.
2. Drużyna w składzie Natalia Szponder, Wiktoria Grejner i Ewa

Zajdel w konk. kata drużynowe seniorek.
3. Drużyna w składzie Natalia Szponder, Wiktoria Grejner i Ewa
Zajdel w konk. kumite drużynowe seniorek.

Apteki dyżurują
Apteki w Zawadzkiem prowadzą dyżury naprzemiennie w
niedziele i święta w godzinach od 16.00 do 17.00. W godzinach
nocnych receptę można zrealizować w aptekach w Strzelcach
Op.
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel.
77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, ul. Os. Piastów 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728-309-383
5. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, u. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr.Max’”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00
Dzień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kwiecień
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„LIBRA”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
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Dzień
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kwiecień
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„LIBRA”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„LIBRA”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”

