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Jubileuszowa Rada Regentów

W Jubileuszowym 25 Międzynarodowym Turnieju Karate WKF
RADA REGENTÓW udział wzięło 277 zawodników z 24 klubów
z Czech, Słowacji i Polski. Zawody przeprowadzono w kilku
kategoriach wiekowych, a zawodnicy rywalizowali w konkurencjach
kata indywidualnym i drużynowym oraz kumite czyli walce

sportowej. Zmagania trwały 6 godzin w trakcie których rozegrano 62
konkurencje. W klasyfikacji medalowej zwyciężył BUDOKAN
Wrocław przed Klubem Karate NIDAN Zawadzkie (8 złotych,
5 srebrnych i 15 brązowych medali) i Zarzewiem Prudnik.
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 tym anonimowym.
Serdeczne podziękowania kierujemy również dla zawodników
i rodziców, którzy przyczynili się do sprawnego
przeprowadzenia zawodów oraz trenerom klubowym
za przygotowanie zawodników do zawodów.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
czas pogłębiania wiary, również w drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Państwa
pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Przewodniczący

Burmistrz Zawadzkiego

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Mariusz Stachowski

Krajobrazy Zawadzkiego

V Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
na temat odbytej sesji w KZ. Dotyczy to informacji na temat
wniosków – wymienienie wszystkich poddanych pod głosowanie
wraz z wynikami głosowań – 12 głosów „za, 2 głosy „przeciw”.
4. Radny Michał Rytel – wniosek dot. sprostowania odpowiedzi
dotyczącej uchwały Nr II/19/18 dot. likwidacji GOSiT-u. Rada
Miejska, a przynajmniej jej część nie była poinformowana o tym, że
powstanie problem z utrzymaniem istniejących etatów. Radni byli
zapewnieni o etatach dla wszystkich pracowników, a nie
częściowym zatrudnieniu. Brak jasnych propozycji na początku
likwidacji – 10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące
się”.
Na ręce Przewodniczącego Rady wpłynęły zapytania radnego
Józefa Romberga:
1. Kiedy ostatnio były czyszczone studzienki chłonne w mieście
i gminie?
2. Jaki jest koszt czyszczenia w/w studzienek rok po roku (od 2015
r. do chwili obecnej)?
3. Co z piaskiem, który spływa do studzienek podłączonych do
sieci deszczowej i tam zalega?
4. Czy ta sieć deszczowa też jest czyszczona i jaki jest to koszt?
5. Co z budynkiem na ul. Opolskiej 20, który mało, że szpeci,
to stanowi zagrożenie dla otoczenia i mieszkańców.
Następna sesja odbędzie się w dnu 29 kwietnia 2019 r.,
(poniedziałek) o godz. 14.00.
Tematyka sesji:
1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
2. Informacja o systemie zarządzania kryzysowego w gminie,
powiecie i województwie (ratownictwo medyczne, straż pożarna,
ochrona przeciwpowodziowa, wypadki zbiorowe, klęski żywiołowe).
3. Działalność Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży.
4. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych oraz poniesionych nakładach.
Terminy i tematyka posiedzeń komisji problemowych:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza – 23.04.2019 r. (wtorek) godz.
15.00:
1) Analiza wpływów do budżetu pochodzących z gminnych
podatków i opłat.
2) Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy w 2018 r.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – 24.04.2019 r.
(środa) godz. 15.00:
1) Sprawozdanie z działalności GOSiT i BIK za 2018 r.
2) Informacja na temat prac związanych z termomodernizacją hali
sportowej.
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego – 25.04.2019 r.
godz. 12.00:
1) Informacja na temat realizacji ustawowego obowiązku gminy
z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Uchwały podjęte na sesji są dostępne na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo lokalne, imienne wykazy
głosowań w zakładce Rada Miejska kadencja 2018-2023,
Posiedzenia sesji i komisji, natomiast nagrania obrad na stronie
w w w. z a w a d z k i e . p l w z a k ł a d c e S a m o r z ą d o r a z n a
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Rada Miejska kadencja 20182023, Nagrania z posiedzeń Rady Miejskiej.

W dniu 25 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
odbyła się V sesja bieżącej kadencji. Porządek obrad obejmował
między innymi takie tematy:
x sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem,
x informacja ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. o podjętych działaniach
związanych z zabezpieczeniem ciągłości dostaw wody pitnej,
x działalność Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów,
x sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych oraz poniesionych nakładach,
x ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego
niecki basenowej zlokalizowanej w Zawadzkiem przy ul.
Powstańców Śl.
Na sesji Rada procedowała projekty uchwał:
x o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r. (15 głosów „za”);
x w sprawie zmiany uchwały Nr II/24/18 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej (14 głosów „za”, 1 głos „przeciw”);
x w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów
komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (11 głosów „za”,
3 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”);
x o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez
gminę Zawadzkie (1 głos „za”, 11 głosów „przeciw”, 3 głosy
„wstrzymujące się”);
x o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie
na lata 2011-2032”(15 głosów „za”);
x w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat
od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów (10 głosów „za”, 5 głosów
„przeciw”);
x w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Zawadzkie w roku 2019” (15 głosów „za”);
x w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy
Zawadzkie z zakresu kultury fizycznej Zakładowi Gospodarki
Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
(8 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”;
x w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Strzeleckiemu na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych
(15 głosów „za”).
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski:
1. Radna Katarzyna Kanoza - wniosek o przeprowadzenie
szkolenia dla radnych, radna w swym wniosku określiła również
tematykę szkolenia – 14 głosów „za”.
2. Radny Józef Romberg – wniosek dot. podjęcia ustaleń
w sprawie ujednolicenia godziny granicznej zebrań komisji
problemowych, aby wszystkich radnych obowiązywały te same
ramy czasowe – 2 głosy „za”, 12 głosów „przeciw”.
3. Radny Michał Rytel – wniosek o umieszczanie pełnej informacji

Burmistrz informuje
nieruchomości. Na podstawie złożonych wniosków i podpisanych
umów spółka rozpocznie etap projektowania i wykonania sieci
gazowniczej. Po podpisaniu umów mieszkańcy zobowiązani będą
już do podłączenia się do sieci oraz do zaprojektowania i wykonania
wewnętrznej instalacji gazowej.
Na realizację przedsięwzięcia związanego z likwidacją starych
źródeł ciepła i wykonaniem przyłącza gazowego oraz
termomodernizację budynku można pozyskać dofinansowanie
z programu „Czyste powietrze”. Korzystając z programu „Czyste
Powietrze” można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.
W przypadku wymiany dotychczasowego ogrzewania

Gazyfikacja w gminie Zawadzkie
Kolejnym etapem rozbudowy sieci gazowniczej w naszej gminie
było składanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do
sieci gazowniczej. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż
ulicy Opolskiej na odcinku od ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem
do ul. Wojska Polskiego w Żędowicach ww. wnioski składali
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, a następnie zostały one
przekazane do Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład
Gazowniczy w Opolu. Po otrzymaniu wniosków spółka przygotuje
umowy, które zostaną bezpośrednio przekazane właścicielom
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na ogrzewanie gazowe lub termomodernizacją, dofinansowaniem
objęte są:
x audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia –
maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek - do 1.000 zł,
x dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych
oraz wymiany źródła ciepła – maksymalny koszt kwalifikowany na
jeden budynek - do 1.000 zł,
x docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace
towarzyszące - maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek
- do 150 zł/m2 powierzchni przegrody,
x wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych,
drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwartych maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek - do 700 zł/m2
powierzchni,
x wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek - do 2.000 zł/m2
powierzchni,
x kotły gazowe kondensacyjne, zbiornik na gaz – maksymalny
koszt kwalifikowany na jeden budynek - do 15.000 zł za zestaw,
x przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa – maksymalny koszt
kwalifikowany na jeden budynek - do 5.000 zł za zestaw (warunek:
tylko w przypadku podłączenia nowego źródła).
Wysokość dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”
uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania
dofinansowania uzyskać można w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE"
- tel. 77 45 37 611 wew. 142, 111. www.wfosigw.opole.pl

Naprawa dróg gminnych po zimie
W miesiącu kwietniu i maju Zakład Gospodarki Komunalnej
ZAW-KOM Sp. z o.o. będzie prowadził naprawę ubytków
powstałych w jezdni po okresie zimowym na drogach zarządzanych
przez gminę. Ponadto w miesiącu kwietniu zostanie ogłoszony
przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg gminnych.
Kochamy Zawadzkie

Szanowny mieszkańcu gminy Zawadzkie, mocno kochający
miasto Zawadzkie, posprzątaj worki z odpadami i zużytym sprzętem
elektronicznym, który porzuciłeś przy jazie na ul. Kilińskiego
w Zawadzkiem.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Nowe Osiedle
Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej przy ulicy Nowe Osiedle w Zawadzkiem.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest między innymi radny
poprzedniej kadencji Stanisław Kiełek. Do realizacji zadania
wyłoniono Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK”
Zbigniew Bryś z Lublińca. Koszt inwestycji to kwota 49.900,00 zł.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej. Wartość pozyskanego dofinansowania
wynosi 31.815,00 zł. Zakończenie inwestycji przewidziano do dnia 3
czerwca 2019 r.

Przedszkola
Obecnie do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy
Zawadzkie trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020:

Do dnia 4 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych. Następnie w terminie od 5
kwietnia do 12 kwietnia nastąpi potwierdzanie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
16 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
W sumie w przedszkolach trwa nabór na 90 wolnych miejsc.
Po zakończonym procesie rekrutacyjnym okaże się czy konieczne
jest uruchamianie dodatkowego oddziału przedszkolnego.
Zamiatanie dróg ulic i chodników
Gmina Zawadzkie zleciła wykonanie zamiatania ulic, parkingów
i chodników na terenie miasta Zawadzkie firmie Remondis Opole
Sp. z o.o. Usługa była świadczona w dniach od 28.03.
do 12.04.2019 r. Jednocześnie gmina przypomina mieszkańcom,
że jeśli chodnik przylega bezpośrednio do posesji to właściciel
posesji ma obowiązek uprzątnąć chodnik z zanieczyszczeń.
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie
chodników stanowi wykroczenie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Ponadto gmina apeluje do
mieszkańców sprzątających chodniki przy swojej posesji, aby nie
wsypywać zamiecionego piasek do studzienek kanalizacji
deszczowej, gdyż powoduje to zatykanie kanałów rurowych i
konieczność wykonania kosztownego przetykania kanałów na
koszt gminy.

Sprawa do Burmistrza
Przypominamy o możliwości składania wniosków, pomysłów
oraz zadawania pytań Burmistrzowi Zawadzkiego. Można to zrobić
za pośrednictwem formularza kontaktowego „Pytanie do
burmistrza” dostępnego na stronie internetowej www.zawadzkie.pl
lub wysłać na email: burmistrz@zawadzkie.pl.
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Kolejne dotacje przyznane
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań
publicznych Gminy Zawadzkie w 2019 r. w zakresie w zakresie
pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi,

niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; krajoznawstwa i działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa zadania

Caritas Diecezji Opolskiej
ul. Szpitalna 5 a, Opole
Placówka bezpośrednio realizująca
zadanie:
Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej
w Żędowicach
ul. Karola Miarki 1, Żędowice
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Zakładowy Huta
Andrzej w Zawadzkiem
Ul. Dworcowa 3a, Zawadzkie
Fundacja Nowoczesny Konin
ul. Kwiatkowskiego 1 pok.210, Konin

Pomoc społeczna poprzez
opiekę nad osobami chorymi,
niepełnosprawnymi, samotnymi i
starszymi

Stowarzyszenie Bliżej Szkoły w Kielczy
ul. Szkolna 1, Kielcza
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim
ul. Marii Konopnickiej 6, Opole
Placówka bezpośrednio realizująca
zadanie:
DFK Żędowice, Żędowice
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
w Żędowicach
ul. Strzelecka 35, Żędowice
Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów
ul. Krakowska 16, Strzelce Opolskie
Placówka bezpośrednio realizująca
zadanie:
PZERiI Koło Terenowe w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11, Zawadzkie
Stowarzyszenie Uniwersytetu III wieku
w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11, Zawadzkie
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Klub Seniora
ul. Dębowa 11, Zawadzkie

Wysokość dotacji
160.000,00

Rokiem młodych w PTTK pod
hasłem „Z PTTK wspólnym
szlakiem”

8.000,00

„Znam zabytki mojej gminy!
Kościół pw. św. Rodziny w
Zawadzkiem” – warsztaty
architektury sakralnej gminy
Zawadzkie dla dzieci
Ze sztuką na ty

1.000,00

Żędowianie z DFK 2019

3.000,00

XXII Gminny Konkurs
Gawędziarski „Śląskie Beranie”

5.000,00

Bądźmy razem Seniorzy Seniorom

4.000,00

Uniwersytet III Wieku w
Zawadzkiem – z kulturą przez
życie
Integracja osób 60+

4.000,00

1.000,00

5.000,00

Spotkanie z posłem
W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza
Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego z Panem Posłem na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardem Gallą. Tematem spotkania
była działalność mniejszości niemieckiej na terenie gminy
Zawadzkie oraz przyszłość i rozwój Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Kół DFK Zawadzkie,
Żędowice i Kielcza.

Dzień Ekologii
W dniu 20 marca 2019 r. pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem zorganizowali Dzień Ekologii dla uczniów klas VIII
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem wraz z opiekunami.
Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące segregacji
odpadów (korzyści dla środowiska z niej płynące) oraz ochrony
środowiska na terenie gminy Zawadzkie. Uczniowie poznali także
formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie naszej gminy oraz
najciekawsze gatunki roślin i zwierząt występujące w gminie.
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Zawadzkie, 9 kwietnia 2019 r.

WAŻNE !

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

WAŻNE !

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także Uchwały Nr XIX/207/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 maja
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie oraz Uchwały
Nr XXXVI/323/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie i Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie

zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Zawadzkie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt planu miejscowego wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
i prognozą oddziaływania na środowisko,wyłożone będą w okresie od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, 47-120 Zawadzkie, pok. 303, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r. o godz. 1600 w sali
świetlicowej B3 w budynku Ośrodka Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dębowej 11 w Zawadzkiem.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Stosownie do art. 17 pkt 11 ww. ustawy uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zawadzkiego na
adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej,
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2019 r.
Jako złożone na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, w miejscu i w czasie wyłożenia
ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, będzie można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zgodnie z art. 39
ust. 1 pkt: 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej, zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania projektu planu na środowisko mogą składać uwagi i wnioski do dokumentacji – kierowane do Burmistrza Zawadzkiego
w formie pisemnej, na adres wskazany wyżej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy:
umig@zawadzkie.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 4 czerwca 2019 r.
Mariusz Stachowski
Burmistrz Zawadzkiego

Modernizacja Roku
Nadleśnictwo Zawadzkie, kolejny raz bierze udział
w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku. Do tegorocznej
edycji została zgłoszona modernizacja siedziby nadleśnictwa,
w kategorii: obiekty użyteczności publicznej. Wystartowało
również głosowanie internetowe, w którym niezależnie od werdyktu
jury, wybór najlepszej modernizacji powierzany jest internautom.
Dlatego gorąco zachęcamy Państwa do udziału w internetowym
Plebiscycie Konkursu i do oddawania głosów na obiekt, który po
modernizacji jest piękną perełką na Ziemi Strzeleckiej - wartą
odwiedzenia. Sposób głosowania:
Należy wpisać poniższy link:
http://modernizacja.nazwa.pl/pl/voting/0ca0435b-f1c5-4477888b-233ebfc91681/2/objects/467b2ef9-ca62-4adc-89f9ec45c8c6b8db/view
Po kliknięciu otworzy się okno, należy kliknąć u góry na niebieski
pasek „v Zagłosuj na ten obiekt”. W następnym oknie należy podać
swój adres mailowy, imię i nazwisko. Całość należy zatwierdzić
kliknięciem niebieskiego kafla „Wyślij głos” Ważne: Aby zakończyć
głosowanie należy wejść na podaną w głosowaniu skrzynkę
mailową, otworzyć wiadomość otrzymaną automatycznie z biura
konkursu Modernizacja Roku i kliknąć w przesłany link.
Gotowe!
Głosy można oddawać raz na dobę. Ponowne głosowanie z tego
samego konta jest możliwe po 24 godzinach. Warto o tym pamiętać,
gdyż podawanie swojego maila przy każdym głosowaniu zwiększa
szanse na wygranie cennych nagród przewidzianych dla
głosujących internautów.
Głosowania trwa w I etapie do dnia 21.05.2019, godz. 12.00
Koniec Głosowania w finale w dniu 9.08.2019, godz. 23:5

Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do gminnych aktualności
i wydarzeń, informacji z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
Dzięki niej otrzymasz powiadomienia o sytuacji kryzysowej,
będziesz mógł sprawdzić jakość powietrza, zbiórka odpadów.
Już wkrótce zostaną uruchomione powiadomienia o imprezach.
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W związku z likwidacją jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem składam
wyrazy podziękowania za współpracę dotychczasowym Dyrektorom
oraz wszystkim pracownikom GOSiTu.
Dziękuję za zaangażowanie w organizację życia sportowego,
a wcześniej także kulturalnego mieszkańców naszej gminy.
Życzę wszystkim na dalszej drodze zawodowej dużo życzliwości, spokoju, radości
i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Jednocześnie informuję, że od dnia 1 kwietnia br. zadania własne gminy Zawadzkie z zakresu kultury fizycznej,
polegające na administrowaniu terenami i obiektami rekreacyjnymi wraz z towarzyszącą
im infrastrukturą oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu i rekreacji
zostały powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o.
Dotyczy to następujących obiektów: stadionu miejskiego w Zawadzkiem, placu zabaw wraz siłownią oraz boiskiem
i skwerem przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem, basenu letniego przy ul. Powstańców Śląskich,
siłowni napowietrznej przy placu targowym w Zawadzkiem oraz obiektu „Staw” wraz z obiektem rekreacyjnym
położnym przy ul. Powstańców Śląskich oraz deptakiem wzdłuż kanału hutniczego.
Wszelkie sprawy i zapytania można kierować do pracowników spółki pod nr telefonu: 77 46 22 162.
Administrowanie obiektem hali sportowej i kompleksem boisk Orlik pozostaje w gestii gminy Zawadzkie. Do czasu
remontu hali obiekt będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.
Kontakt do osób odpowiedzialnych z urzędu: 512 739 448, 77 46 23 139, 77 46 23 113.
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

07.06.2019 – Zawadzkie – plac targowy
13.07.2019 – Żędowice – parking przy zbiegu ulic Ks. Wajdy
i Strzeleckiej
16.09.2019 – Zawadzkie – parking naprzeciw cmentarza przy
ul. Opolskiej
15.10.2019 – Kielcza – boisko przy ul. Polnej
04.11.2019 – Zawadzkie – plac targowy
02.12.2019 – Żędowice – parking przy zbiegu ulic Ks. Wajdy
i Strzeleckiej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Informujemy, że w dniu 8 kwietnia br. odbyła się zbiórka
odpadów wielkogabarytowych – mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon z
samochodów osobowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
(papa, styropian, okna z szybami, lustra) wytworzonych
w gospodarstwie domowym.
Odpady zbierane będą w formie mobilnej zbiórki zorganizowanej
na parkingu naprzeciw cmentarza w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej
w godzinach od 10:00-18:00.
Aby oddać odpady wielkogabarytowe w dniu zbiórki, należy
dostarczyć we własnym zakresie ww. odpady do punktu zbiórki
w wyznaczonym terminie i godzinach oraz posiadać ze sobą
aktualną książeczkę opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub naliczenie czynszu ( w przypadku osób
zamieszkujących w zabudowie wielolokalowej). Pracownicy
obsługujący punkt zbiórki wskażą odpowiedni kontener, do którego
należy oddać przywiezione odpady wielkogabarytowe.

Spotkania z mieszkańcami
Burmistrz Zawadzkiego zaprasza mieszkańców gminy
Zawadzkie na spotkania, które odbędą się:
08.05.2019 r. godz.18.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11

Z przyczyn organizacyjnych prosi się mieszkańców, aby nie
wyrzucali przywiezionych odpadów w miejsca niewskazane
przez pracowników obsługujących punkt, gdyż dezorganizuje
to przebieg zbiórki , a przede wszystkim wprowadza bałagan
w miejscu zbiórki.

09.05.2019 r. godz.18.00 w Publicznej Szkole Podstawowej
w Żędowicach, ul. Strzelecka 35
10.05.2019 r. godz.18.00 w Publicznej Szkole Podstawowej
w Kielczy, ul. Szkolna 1

W wyznaczonym dniu zbiórki, odpady wielkogabarytowe mogą być
dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
opłacających opłatę za gospodarowanie odpadami z terenu całej
gminy, a nie tylko z danej miejscowości.

Tematyka spotkań: budżet gminy na rok 2019, inwestycje
drogowe i kanalizacyjne, gospodarka odpadami, rowy
melioracyjne i drogowe, gazyfikacja, ochrona powietrza.

Kolejne terminy i miejsca zbiórek odpadów
wielkogabarytowych:
08.05.2019 – Kielcza – boisko przy ul. Polnej
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Usuwanie azbestu w gminie
Zawadzkie

Wybierając Gminę Zawadzkie
około 38% Twojego podatku wróci do naszej gminy
Wykorzystajmy tę możliwość na dofinansowanie:
jednostek oświatowych
remontów dróg i chodników
terenów zielonych na terenie gminy

ZADBAJMY WSPÓLNIE O NASZĄ GMINĘ!
Gmina

Płać podatek PIT tam, gdzie mieszkasz – wybierz GMINĘ ZAWADZKIE

Spotkania Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich
Aktywnie działają członkowie
Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich.
Zorganizowany w restauracji Bronder
Babski Comber przyciągał wielu chętnych.
Bawiło się 86 pań w wymyślnych
przebraniach przy muzyce i konkursach
w wykonaniu Zespołu Sami Swoi z Olesna.
Niespodzianką imprezy była wizyta sołtysa
Patryka Kotylaka i jego taty, którzy wręczyli
zebranym paniom kwiaty z okazji Dnia
Kobiet. Kolejnym spotkaniem było

spotkanie tłustoczwartkowe, które panie ze
stowarzyszenia spędziły z seniorami
z Zawadzkiego i Żędowic. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele trzech
organizacji, które zrzeszają seniorów
z t e r e n u n a s z e j g m i n y. U c z e s t n i c y
wymieniali się doświadczeniami
i opowiadali o swojej działalności. Pani
Elżbieta Placzek z Żędowic recytowała
wiersze, które sama pisze. Były też wspólne
śpiewy.

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że
w roku 2019, wzorem lat ubiegłych,
mieszkańcy gminy Zawadzkie (osoby
fizyczne) będą mieli możliwość pozyskania
dofinansowania na realizację
przedsięwzięć związanych z demontażem,
transportem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest. Dofinansowanie
realizowane będzie w oparciu o środki
własne gminy (ok. 15 %) oraz środki
pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu (ok. 85 %) i może sięgać do 100 %
poniesionych wydatków. Dofinansowaniu
nie podlegają koszty związane
z założeniem nowego pokrycia dachu.
W ramach procedury dofinansowania
gmina dokonuje naboru wniosków od
beneficjentów końcowych oraz wybiera
wykonawcę zadania zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Osoby zainteresowane pozyskaniem ww.
dotacji proszone są o złożenie wniosku
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy
ul. Dębowej 13, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Dofinansowanie usuwania azbestu w minie
Zawadzkie będzie możliwe po uzyskaniu
środków finansowych na ten cel
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Szczegółowych informacji w zakresie
usuwania azbestu udziela młodszy referent
ds. ochrony środowiska i rolnictwa
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem –
Grzegorz Wieszołek (pok. 303, tel. 77 46 23
146).
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Gminny Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”
22 marca już po raz dwudziesty drugi odbył się w Publicznej
Szkole Podstawowej w Żędowicach Gminny Konkurs Gawędziarski
„Śląskie Beranie”. Tym razem uczniowie szkoły podstawowej
zaprezentowali monologi, a gimnazjaliści – scenkę. Teksty
dotyczyły śląskich tradycji oraz życia codziennego – od szkubania
piyrza aż po… jazdę na nartach! Występom gawędziarzy
towarzyszyła piękna śląska muzyka, taniec i śpiew w wykonaniu
uczniów. Tegoroczni laureaci:
-I miejsce Daniel Guzy (PSP Żędowice)- „Rozmyślaniach Ślonzoka
spełnionego”,

-II miejsce Martyna Cytacka (PSP Żędowice) - „Tradycje
wielkanocne”,
- III miejsce Weronika Kozioł (PSP Żędowice) - „Ławka”.
Wyróżnienie otrzymała najmłodsza uczestniczka konkursu -Marta
Wyrwich uczennica klasy II PSP w Kielczy, która zaprezentował
monolog pt. „Skubaczki”. Tegoroczni gimnazjaliści z klasy III PSP
z Żędowic zaprezentowali scenkę pt. Gołymbiorze”. Gratulujemy
wszystkim występującym, a laureatom życzymy powodzenia
w Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie”, który
odbędzie się 10 maja w Izbicku.

Młodzież zapobiega pożarom

Defibrylator w OSP Zawadzkie

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzkiem odbyły
się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem:
„Młodzież zapobiega pożarom” i uczestniczyło w niej 27 uczniów.
Turniej służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, a także
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu
strażackiego. Laureatami konkursu gminnego zostali: Piotr
Wiśniewski I miejsce, Paskal Duda II miejsce i Dawid Kemski III
miejsce.

Jednostka OSP Zawadzkie zyskała długo wyczekiwany sprzęt,
a mianowicie defibrylator AED - PHILIPS HeartStart FRx.
Urządzenie za blisko 6 tysięcy złotych zostało zakupione z pomocą
Fundacji ORLEN - DAR SERCA, która przyznała naszej jednostce
dotację w wysokości 3000 zł. Kolejne 1500 zł przekazała
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawadzkiem, a pozostała
część kwoty pochodzi ze środków własnych OSP. Mimo
stacjonowania w Zawadzkiem podstawowego Zespołu
Ratownictwa Medycznego kilka razy w roku jednostka jest wzywana
do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym, w tym z nagłym
zatrzymaniem krążenia. Dzięki defibrylatorowi strażacy będą mogli
jeszcze skuteczniej nieść pomoc mieszkańcom miasta i gminy
Zawadzkie. W szeregach jednostka posiada 12 osób
przeszkolonych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Perła Roku
Jak co roku w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyła się gala
podsumowująca plebiscyt Perła Roku, organizowany przez
wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o., wydawcę Tygodnika
Regionalnego „Strzelec Opolski”. Celem konkursu było
wyróżnienie pań, które w powiecie strzeleckim pracują dla lokalnej
społeczności. Werdykt na scenie ogłosił Karol Cebula, a gratulacje
wyróżnionym złożyli m.in. europosłanka Danuta Jazłowiecka
i wicemarszałek Roman Kolek.
Główną nagrodę, czyli "Perłę Roku" otrzymała Irena Koik
ze Spóroka. Nominowaną w konkursie była także mieszkanka
Żędowic Edyta Koj, szefowa Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich.
Pani Edyto, gratulujemy.
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„MISTRZ OLIMPIJSKI Z ABU DHABI” JACEK CZARNECKI
walki i siły, ile ma nasz wspaniały zawodnik – Mistrz Olimpijski z Abu
Dhabi – Jacek Czarnecki.
Justyna Gireń, Monika Nowak, Jolanta Ruhnke, Artur Walkowiak trener

Znicz Olimpijski
Letnich Światowych
Igrzysk Olimpiad
Specjalnych w Abu Dhabi
już zgasł. Zakończyły się
Mistrzostwa. Olimpiada
przeszła już do historii.
Jednak my, jeszcze długo
będziemy wspominać
ogromny sukces naszego
absolwenta, Jacka
Czarneckiego – złotego
Olimpijczyka.
69 medali – to
dorobek Polskiej
Reprezentacji na
Światowych Letnich
Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych w odległych,
Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Jacek zdobył aż trzy z nich. Dwa złote i jeden srebrny.
W dyscyplinie Jeździectwo, nie miał sobie równych. To ogromny
sukces.
Biało –czerwoni z dumą wrócili do kraju, gdzie powitały ich na
lotnisku tłumy kibiców. Zawodnicy z dumą prezentowali swoje
medale. My swojego Mistrza uroczyście i hucznie powitaliśmy
w szkole. Do tego wyjątkowego wydarzenia zaangażowała się cała
społeczność szkolna i rodzice. Jacek, jak na prawdziwego Mistrza
przystało, pojawił się w szkole w swoim odświętnym olimpijskim
stroju z medalami na szyi. Wyglądał niesamowicie.
Odśpiewaliśmy mu „Sto Lat”, złożyliśmy życzenia i gratulacje.
Każdy mógł sobie zrobić zdjęcie z Mistrzem i poczuć „ciężar
sukcesu”. Nie zabrakło petard ze złotym konfetti. Przygotowaliśmy
również dla Jacka upominek w postaci pięknego wieszaka na
medale oraz „Śniadanie z Mistrzem”. Jacek był niezwykle
wzruszony i szczęśliwy z tak hucznego przywitania. Gorąco
wszystkim dziękował, a w szczególności swojemu terenowi
Arturowi, wieszając mu na szyi wcześniej przygotowany – specjalny
„Złoty medal” za zasługi. Był to wyjątkowy moment, a uścisk trenera i
zwycięzcy z Abu dhabi uwieńczył ich wspólny sukces.
Polacy z dumą wrócili do swoich miejscowości, gdzie jeszcze długo
będą żywym przykładem na tok iż wola walki i determinacja
pozwalają przezwyciężać wszelkie problemy, osiągać sukcesy
i spełniać marzenia. Ci niezwykli sportowcy znają radość
zwycięstwa i gorycz porażki jak nikt inny. Na co dzień zmagają się
z problemami zdrowotnymi, zmęczeniem oraz bólem. Ich medale są
nie tylko wspaniałą pamiątką na całe życie, ale i nagrodą za
niezwykły, sportowy wysiłek.
Jacek jest żywym dowodem na to, że przełamując bariery można
spełniać swoje najskrytsze marzenia i osiągać sukcesy na arenie
międzynarodowej. Stał się wzorem godnym do naśladowania przez
pozostałych uczniów naszej szkoły. Dziękujemy serdecznie
Jackowi, za dostarczenie nam niesamowitych emocji, wiele radości
i momentów wzruszeń. Życzymy wszystkim tyle pogody ducha, woli

Przypomnijmy.
Jacek Czarnecki, absolwent Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem wystartował w tych Igrzyskach w Jeździectwie.
Zdobył dwa medale: złoty i srebrny. W „Wyścigach ósemek" był
bezkonkurencyjny, zdobył złoto olimpijskie i tym samym potwierdził,
że jest WIELKIM MISTRZEM!!! Jacek uczęszczał do Zespołu Szkół
Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem w latach 1992 – 2008.
Członek Szkolnego Klubu Olimpiad Specjalnych „Filip” przy ZSS
w Zawadzkiem. Od 2008 roku zatrudniony na stanowisku pomocy
nauczyciela w w/w placówce, pracuje do dzisiaj. Jacek od samego
początku wywiązuje się ze swoich obowiązków, wyróżnia się
pracowitością, dokładnością i wysoką kulturą osobistą. Jest przez
wszystkich lubiany, zawsze można na niego liczyć. Ma wiele pasji
i zainteresowań. Trenuje: jazdę konną, lekkoatletykę, koszykówkę,
piłkę ręczną, nożną, trójbój siłowy, hokej halowy, pływanie i wiele
innych dyscyplin sportowych. Jednak to miłość do koni skrada jego
serce. Jego kariera sportowa i pierwsze treningi z jazdy konnej mają
początek już w 1997 roku, kiedy uczy się w Zespole Szkół
Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem. Tam też, rozpoczyna
pierwsze zajęcia z hipoterapii, prowadzone przez pana Artura
Walkowiaka –nauczyciela i instruktora hipoterapii. To on zostaje
jego pierwszym i jedynym trenerem, który motywuje do ciężkiej
i systematycznej pracy, pogłębiając jego zamiłowanie do koni.
Jacek już od samego początku z dużą łatwością opanowuje tajniki
jazdy konnej. Intensywnie i z wielkim zapałem trenuje kilka razy
w tygodniu i szybko nabywa nowych umiejętności. Koń o imieniu
„Lina” staje się nie tylko jego przyjacielem, ale też ważnym
„elementem” terapii. Dzięki temu Jacek osiąga wiele sukcesów.
Gratlujemy.

Pasja
W drugą i trzecią niedzielę
Wielkiego Postu mieszkańcy naszej
gminy mogli brać udział
w wydarzeniach artystycznych. Odbył
się koncert pasyjny w wykonaniu
kwartetu smyczkowego, solistów oraz
zawadczańskiego chóru mieszanego,
jak również spektakl teatralny "PASJA"
przedstawiony przez aktorów Teatru A
z Gliwic.
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Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Rodzicielskie świadczenie
uzupełniające – MAMA 4 PLUS

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. Polana
śmierci w Barucie jest symbolem mordów,
których UB dokonało jesienią 1946 r.
na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych
z oddziału Henryka Flamego ps. Bartek.

1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r.
o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Kto może otrzymać
rodzicielskie świadczenie uzupełniające?
Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki,
które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę
dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat. Ojciec, który wychował co
najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego
świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki
dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku
długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.
Przez dziecko rozumie się - dziecko własne lub współmałżonka lub
dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach
rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.
Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka lub
ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne
środki utrzymania, albo ma prawo do emerytury lub renty
w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca
2019 r. – 1100,00 zł). Świadczenie nie przysługuje osobie
uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej
najniższej emerytury.

Uczeń liceum w finale
Krajowego Konkursu
Historycznego
Nasze liceum jest małe. W związku z tym musi być waleczne
walecznością kropli wody i dzielne dzielnością wędrowca na długim
szlaku. Otoczone przez sforę potężnej, bliższej i dalszej konkurencji
nie może być inne. Robimy swoje i co roku udaje się osiągnąć co
nieco – raz mniej, raz więcej.
Tym razem, po raz drugi w historii szkoły, udało się awansować
do finału imprezy z dziedziny historii o randze krajowej. Prawda corocznie zaznaczamy swoją obecność w krajowych wydarzeniach
historycznych, jak tylko umiemy – np. Warsztaty Historyczne
z listopada 2018 r., czy Kluby Historyczne i wybór Młodzieżowego
Laureata Nagrody na Najlepszą Książkę Historyczną Roku!
Przypomnę, że w tym roku wybraliśmy dzieło Anny Bikont
„Sendlerowa. W ukryciu”. Ale od kiedy konkurs „Ośrodka Karta”
z powodów politycznych odbywa się sporadycznie, mamy spory
niedosyt związany z konkursami historycznymi.
Przed laty spodobał nam się konkurs wiedzy o Kazimierzu
Wielkim organizowany przez Uniwersytet w Bydgoszczy, uczelnię
imienia tegoż wielkiego monarchy. W obecnej, XII edycji, ponownie
udało się awansować do finału. Wielokrotnie kwalifikowaliśmy się
do zawodów okręgowych tego konkursu we Wrocławiu, ale do finału
weszliśmy dotychczas tylko raz, w roku szkolnym 2014/2015.
Wówczas dokonał tej sztuki Adrian Smieszkoł.
W tegorocznej edycji konkursu możliwe było wystawienie
bardzo silnej drużyny. Wszyscy uczestnicy zawodów szkolnych –
Artur Spałek, Antek Kolibaba i Marcel Świerczok (wszyscy z II a) bez
problemu przeszli do zawodów okręgowych. Do Wrocławia
pojechali 27 marca tego roku. Zadania konkursowe zaskoczyły
bardzo wysoką skalą trudności. Nigdy tam nie było łatwo, ale w tym
roku, przyznać trzeba, wyobraźnia poprowadziła twórców pytań
konkursowych w rejony, które do głowy nam nie przyszły! Na
szczęście zaskoczyły wszystkich uczestników w równym stopniu.
I w sumie dobrze, bo okazuje się, że w obszarze nawet tak wąskim,
jak okres życia jednego monarchy i dwóch pokoleń jego przodków,
istnieje spora gama możliwości zadawania pytań.
Najlepiej z naszej trójki spisał się Marcel Świerczok – uczeń
klasy II liceum i absolwent gimnazjum w Kolonowskiem. Szkoda,
że nie powiodło się dwom innym naszym uczniom tak samo. Jest
pewien niedosyt, bo jak badaliśmy wyniki, to okazało się,
że chłopaki napisali na bardzo zbliżonym poziomie.
Najprawdopodobniej o kwalifikacji finałowej zdecydowały niuanse.
Na szczęście nasi konkursowicze są dopiero w II klasie i jeszcze
będzie okazja do walki w przyszłym roku. Na ten, 2019 rok, to już
wiadomo – na finał jedzie do Bydgoszczy Marcel Świerczok. 10
kwietnia, w następną środę, czeka na niego komisja profesorów,
która odpyta 18 finalistów i wyłoni spośród nich najlepszego.

Jak i gdzie ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?
Świadczenie może być przyznane w drodze decyzji
administracyjnej – na wniosek matki albo ojca dzieci – przez
Prezesa ZUS albo Prezesa KRUS - po indywidualnym zbadaniu
sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby
ubiegającej się o świadczenie.
Świadczenie może przyznać Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, tylko jeżeli matka lub ojciec dzieci,
legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu
rolników, chyba że emeryturę lub rentę wypłaca jej wyłącznie
jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Oprócz złożenia wniosku niezbędne jest również złożenie
oświadczenia o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej,
w którym należy potwierdzić m.in. czy wnioskodawca:
•
pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi inną działalność
zarobkową;
• jest uprawniony do emerytury lub renty;
• posiada gospodarstwo rolne;
• prowadzi dział specjalny produkcji rolnej;
• uzyskuje inne dochody.
Okoliczności te mogą zostać potwierdzone również odpowiednimi
zaświadczeniami (np. z urzędu skarbowego, urzędu gminy).
Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci a także inne
dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia np.
orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad
dzieckiem w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach
rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, akt
zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia
potwierdzające osiągane dochody.
Wniosek można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.
Druk wniosku (KRUS GRSU- 1/03/2019) jest dostępny na stronie
internetowej w zakładce formularze-i-wnioski/świadczenia/ oraz
w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.
ORLIK w Zawadzkiem zaprasza po przerwie zimowej
Obiekt sportowy ORLIK w Zawadzkiem przy
ulicy Powstańców Śląskich otwarty jest już od 1 marca.
Mieszkańcy mogą korzystać z boisko do 30 listopada.
Kompleks boisk czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 16.00 – 20.00 oraz
w niedziele zgodnie z harmonogramem.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do aktywnego
spędzania wolnego czasu na obiekcie.
Rezerwacji płyt boiska można dokonać u animatora.

A.Baron
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Pełną parą…Realizacja Projektu 9.1.1.
Uczniowie klasy II i III uczestniczyli w warsztatach z pedagogiem pt.
”Jak się uczyć?”. Dzieci poznały
techniki szybkiego uczenia się
i zapamiętywania. W ramach realizowanego projektu, uczniowie
klasy III gościli pana Grzegorza – pasjonata roślin. Podczas zajęć,
nauczyli się rozróżniać zboża, dowiedzieli, co się z nich wytwarza
oraz poznali wiele ciekawostek o roślinach.
Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia: zadawały pytania, siały
w doniczkach ziarna zbóż.

Cieszymy się, że realizacja zadania jest już na półmetku.
W sumie w dwóch szkołach (PSP w Żędowicach i w Kielczy)
zostanie zrealizowanych ponad 750 godzin dodatkowych zajęć:
wycieczki wyjazdy edukacyjne. Realizujemy wiele kursów,
warsztatów i szkoleń: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Utworzona, zmodernizowana i wyposażona została nowa
multimedialna pracownia matematyczno- przyrodnicza połączona
z ogrodem sensorycznym. Ogólna kwota dotacji to 305 498,76 zł.
Zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie za kwotą około
100 tys. zł.
Będzie nam się pracowało o wiele łatwiej i przyjemniej. Nasze
działania:

Człowiek, świat, przyroda

Kalejdoskop zawodów- poznajemy zawody związane
z rekreacją

Zakończyliśmy prace remontowe i mamy już nową pracownię
przyrodniczą. Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie klasy
z ogrodem sensorycznym. Teraz będziemy mogli w trakcie lekcji
wyjść na obserwacje do ogrodu. Zakupiono sprzęt i pomoce
dydaktyczne. Pracownia została wyposażona w nowoczesne
mikroskopy, monitor multimedialny, laptopy. Najbardziej cieszymy
się z Platformy Corinth. Aplikacja edukacyjna Corinth stanowi
wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli
interaktywnych 3D dla szkół podstawowych i średnich. Corinth to
przełomowa pomoc edukacyjna do nauki biologii człowieka,
zwierząt i roślin, paleontologii, fizyki, geologii, matematyki,
astronomii lub historii. Możemy z dumą powiedzieć, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Żędowicach to szkoła XXI w.

Zajęcia w klubie sportowym miały na celu przybliżenie
uczestnikom zajęć zawodu instruktora fitness. Warsztaty
prowadziła p.Iwona Wiraszka- utytułowana zawodniczka fitness.
Uczniowie mieli okazję poznać różne formy aktywności fizycznej:
step aerobic, zumbę, pole fitness, streching, body pump. Wspólny
trening był okazją do dobrej zabawy oraz refleksji, że pasja i
zainteresowania są niezwykle ważne przy wyborze przyszłej kariery
zawodowej.

Zobacz, usłysz, doświadcz i naucz się. Potyczki z matematyką
Zajęcia prowadzone przez p. Eryke Kubica cieszą się
zainteresowaniem wśród uczniów. Podczas zajęć uczniowie
rozwiązywali krzyżówki, rebusy, układali pytania i przeprowadzili
konkursy, budowali wielościany, a jednocześnie kształcili
umiejętność pamięciowego liczenia.

„Odkrywamy świat na nowo”
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych
w Olszowej-w ramach realizacji projektu unijnego ,,Odkrywamy
świat na nowo”. W czasie zajęć dzieci mogły zobaczyć, dotknąć,
powąchać wszystkie rodzaje zbóż i różne zioła spotykane
w naszych ogródkach. Największą frajdą było jednak zrobienie
masła ziołowego, które bardzo smakowało z przygotowanym
chlebkiem. Wszystkie kromki chleba zostały spałaszowane
z wielkim apetytem. Atrakcją było również zwiedzanie Parku
Miniatur. Poznaliśmy nazwy i historię wszystkich katedr.
„Jak się uczyć?”- warsztaty dla klas I-III
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Najlepsi uczniowie

Profil Zaufany - to proste

30 marca w Strzelcach Opolskich Zarząd Powiatu Strzeleckiego
zorganizował jak co roku Galę Lauri. Podczas uroczystości
uhonorowani zostali uczniowie, nauczyciele oraz przedsiębiorcy
z powiatu strzeleckiego, którzy w minionym roku wykazali się
szczególnymi osiągnięciami. Podczas uroczystości wręczono m.in.
nagrody w konkursie „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego".
Laureatem w kategorii „Uczeń bez barier” został Dominik Musiel
z Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem, a w kategorii „Najlepszy uczeń szkół
podstawowych” laureatem został Szymon Cybulski z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem. Serdecznie gratulujemy!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można
załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online
poprzez serwisy administracji publicznej.
Dla osób, które nie mają doświadczeń w tym temacie,
przygotowaliśmy krótką instrukcję.
Krok po kroku, jak uzyskać Profil Zaufany
1. Zakładanie konta użytkownika
To naprawdę nie powinno zająć więcej niż jedną minutę. Na stronie
www.epuap.gov.pl wybieramy w prawym górnym rogu opcję
„Zarejestruj się”. Wpisujemy imię, nazwisko, wymyślamy hasło,
podajemy maila i podajemy numer telefonu, aby autoryzować
załatwiane sprawy sms-em. Przepisujemy podany, kontrolny
zestaw cyfr i liter, zatwierdzamy regulamin, klikamy „enter”
i jesteśmy zarejestrowani. Na naszą pocztę przychodzi krótki mail:
„Konto dla użytkownika XX zostało w dniu xxx utworzone na
platformie ePUAP.”
2. Zakładanie Profilu Zaufanego
W prawym górnym rogu znajduje się teraz ikona naszego konta. Po
jej rozwinięciu naciskamy „Moje profile”, następnie „Złóż wniosek”
i uzupełniamy dane. Po zapisaniu wprowadzonych zmian
otrzymamy kod sms-em. Przepisujemy go i naciskamy „Wyślij
wniosek”. Pomyślne wysłanie wniosku o założenie Profilu zakończy
komunikat: „Wniosek o założenie profilu zaufanego dla użytkownika
XX złożony”.
3. Zatwierdzenie naszych danych
Na naszego e-maila wpłynie wiadomość o tym, że w celu
zweryfikowania wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub
paszportem do tzw. punktu potwierdzającego. Sami wybieramy, do
którego punktu pójdziemy.
Zatwierdzenia wniosku o utworzenie Profilu należy dokonać w ciągu
dwóch tygodni.
Najbliższe punkty w których można dokonać potwierdzenia:
URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH OPOLSKICH
ul. PL. MYŚLIWCA 1
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH
ul. Opolska 13
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich
ul. K.Miarki 2a
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
URZĄD GMINY WIELOWIEŚ
ul. GŁÓWNA 1
44-187 WIELOWIEŚ
URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU
ul. PADEREWSKIEGO7B
42-700 LUBLINIEC

1%
dla naszych organizacji

ZUS Inspektorat w Lublińcu
ul. Oleska 26
42-700 Lubliniec

Nadal zachęcamy do wsparcia organizacji pożytku publicznego
działających na terenie naszej gminy poprzez przekazanie 1%
podatku. To bardzo proste. Należy wypełnić odpowiednią rubrykę
w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28,
PIT-38). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia
w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego
(które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”)
wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze
Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego
podatku. Numer ten znajdziemy na liście publikowanej przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.

Gotowe – nawiązaliśmy e-kontakt z urzędami.
Ewentualne uzupełnianie konta o inne dane
Pamiętając o dwóch tygodniach na osobiste zatwierdzenie naszego
wniosku, możemy zająć się jeszcze uzupełnianiem danych na
naszym koncie, np. o informacje o własnej działalności
gospodarczej. Po kliknięciu na ikonę z naszym kontem, wybieramy
„Zarządzanie kontem”, następnie „Utwórz nowy profil dla firmy lub
instytucji”. Następnie postępujemy zgodnie ze wskazówkami
i mamy możliwość korzystania z ePUAP jako osoba prywatna lub
przedsiębiorca.
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zaprezentowali proste, ale bardzo efektowne doświadczenia.
W Izbie Tradycji młodzież zaprezentowała młodszym kolegom
i koleżankom profil humanistyczny. W pracowni geografii uczennice
z profilu turystycznego przeprowadziły krótki test ze znajomości
zabytków świata, Polski i Opolszczyzny. Profil medyczny i promocji
zdrowia oferował pomiary ciśnienia, możliwość obejrzenia wnętrza
organizmu człowieka oraz ulotki profilaktyki zdrowotnej. Każdy
uczestnik Dni Otwartych otrzymał słodki poczęstunek i ulotkę
przygotowaną przez ucznia technikum informatycznego,
a opiekunowie grup mieli możliwość wymiany doświadczeń i uwag
związanych ze współpracą z różnymi typami szkół z naszego
powiatu. Te dwa dni były bardzo intensywne, młodzież ZSP bardzo
się napracowała, za co należą im się wyrazy uznania. Dziękujemy
też wszystkim gościom (zarówno uczniom, jak i ich opiekunom) za
odwiedzenie naszej placówki. Mamy nadzieję, że wielu spodobała
się nasza szkoła i spotkamy się we wrześniu.
Beata Gratzke i Mirosława Kądziołka

Wyniki egzaminów
zawodowych w ZSP
w Zawadzkiem
22 marca 2019 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła
wyniki egzaminów zawodowych zdawanych przez uczniów w sesji
zimowej roku szkolnego 2018/19. Uczniowie ZSP w Zawadzkiem
zdali je bardzo dobrze. Spośród uczących się w Technikum
Ekonomicznym do egzaminu A36 (Prowadzenie rachunkowości)
przystąpiło 5 uczniów, z pozytywnym wynikiem ukończyło go 4
(zdawalność na poziomie 80%). Wynik ten jest zbliżony do tego,
który osiągnęli uczniowie Techników Ekonomicznych całego
województwa opolskiego – zdawalność części praktycznej wynosiła
87,3%. Świetnie spisali się uczniowie Technikum Informatycznego,
którzy przystępowali do egzaminu E14 (Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami).
Zarówno część pisemną, jak i praktyczną zdali wszyscy!!!
Porównując te wyniki z uczniami wszystkich Techników
Informatycznych Opolszczyzny można powiedzieć, że młodzi
informatycy ZSP w Zawadzkiem wypadli świetnie. 100%
zdawalność naszych uczniów - zarówno w części pisemnej, jak
i praktycznej - jest doskonałym wynikiem (zdawalność szkół woj.
opolskiego to odpowiednio 74% w części pisemnej i 49,5% w części
praktycznej). Po raz kolejny udowodniliśmy, że mała szkoła też
potrafi dobrze przygotować uczniów.
B.G.

Zbiórka darów dla
zwierząt – „Miej
serce dla psiaka”
Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiemdziałająca w Samorządzie Uczniowskim, klubie Activa, ale i ta
niezrzeszona, bierze udział w licznych akcjach charytatywnych.
Rozumie potrzeby nie tylko ludzi, ale i bezdomnych zwierzaków.
Cyklicznie – dwa razy w roku - w czasie akcji zbierana jest karma,
rzeczy przydatne w schroniskach: koce, ręczniki, legowiska, miski,
zabawki, środki czyszczące, detergenty. Wszystko przekazywane
jest do „ Schroniska dla bezdomnych zwierząt" w Miedarach.
Potrzeby są ogromne – przecież zwierzaki same sobie nie poradzą
w naszym świecie. Dziękujemy wszystkim mającym wielkie serce!
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Miedarach działa od 1
stycznia 2009 r. Zmienne były losy właścicieli i zwierząt w nim
przebywających. Niemniej zawsze zwierzaki mogły liczyć na opiekę
i miskę strawy. Aktualnie cieszy się bardzo dobrą opinią. Ma
licznych wolontariuszy, którzy wyprowadzają psy na spacery. Coraz
większy jest odsetek zwierzaków, które są adoptowane. Może i Ty
będziesz chciał znaleźć czworonożnego przyjaciela? Jest to
możliwe- zadzwoń pod nr 502 573 387.
Mirosława Kądziołka

Dzień Otwartych Drzwi
w ZSP w Zawadzkiem

W dniach 18 i 19 marca 2019 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem odbyły się, przygotowane
z dużym rozmachem, Dni Otwarte, na których zaprezentowano
istniejące i planowane kierunki kształcenia w trzech typach szkół:
technikum, liceum i szkole branżowej (dawnej szkole zawodowej).
W tym roku szkołę odwiedzili uczniowie kończący gimnazja i klasy 8
z Zawadzkiego, Żędowic, Kielczy, Kolonowskiego, Staniszcz,
Piotrówki, Jemielnicy, a nawet bardziej odległych miejscowości –
Kadłuba, Suchej i Strzelec Opolskich. Przyjeżdżające grupy zostały
powitane przez dyrektora szkoły – Zdzisława Żuchowskiego
i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Jakuba Biwo.
Uczniowie klasy 1 a przejmowali opiekę nad mniejszymi grupkami
i wędrowali z nimi przez kolejne pracownie i stanowiska. Nasi młodzi
goście poznali specyfikę pracy uczniów klas branżowych
kształcących się w różnych zawodach. Fryzjerki obcinały chętnym
włosy i układały fryzury, stolarze i mechanicy demonstrowali swoje
umiejętności posługiwania się narzędziami, cukiernik częstował
własnymi wypiekami. Uczniowie klas technicznych przedstawili
specyfikę pracy ekonomisty, informatyka i programisty. Licealiści
przybliżyli profile, które są realizowane w naszej szkole. W pracowni
chemii przygotowano stanowisko doświadczalne - uczniowie
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Wieści z Kielczy
Laura Rozwadowska, Hanna Małecka, Zuzanna Grondes, Marlena
Mańka, Maja Trzasko, Kinga Glogaza.
Technika dowolna
Klasy 1 – 3
1 miejsce Julia Halaczyńska
2 miejsce Martyna Niesmak
3 miejsce Natalia Zaleska
Klasy 4 – 8
1 miejsce Alina Saternus, Natalia Strancich
2 miejsce Inga Kulik, Amelia Panchyrz
3 miejsce Paulina Kciuk, Nicole Jacheć
Gimnazjum
1 miejsce Angelika Mudrak
2 miejsce Alicja Konieczny
Wyróżnienia w tej technice otrzymali:
Paulina Juretko, Denis Kozłowski, Natalia Masoń, Dominik Musiel,
Łukasz Karpiński, Kinga Trojok, Julia Knoppik, Jennifer Felux, Kinga
Burliga, Wiktoria Winkler, Melania Guzy.
Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Ale jajo!
Pstryk!”
1 miejsce Emilia Klonz
2 miejsce Elwira Krawiec,
Paulina Bonk
3 miejsce Laura Chmielorz
Wyróżnienia otrzymały:
Izabela Pilarska i Nicole
Jacheć.
Uzupełnieniem konkursu
był radosny występ grupy
uroczych babeczek Dzióbki
z Biestrzynnika przy
akompaniamencie znakomitego akordeonisty. Po nich
zaprezentowali wiązankę tańców i zabawny kabaret o gołębiorzach
przystojni młodzieńcy i piękne panny z grupy Żędowianie.
Gwoździem programu był występ uroczych kielczańskich
przedszkolaków. Dobrymi duchami i bohaterami, dzięki którym
odbyła się ta cenna impreza są pani Sylwia i pan Sławomir, którym
towarzyszyło wiele pomocnych rąk. Szczególne podziękowania
składamy na ręce sponsorów, dzięki którym nikt nie opuścił murów
gościnnej PSP w Kielczy z pustymi rękami. Mamy nadzieję, że
pomyślne wiatry nadal będą wiać w żagle pomysłodawcom imprezy,
czego im i sobie życzymy.
IZA

Wiosenne metamorfozy w PSP
No i słowo się rzekło- zaśpiewał skowronekOto nadchodzi - świat na nowo się rodzi.
Tworzy, kreuje, czaruje,
Oko cieszy, nos drażni, w ucho wpada.
Panna Marzanna w ofierze złożona szepcze: WIOSNA
Ach! To ty!
Zgodnie z tradycją, 21 marca, w kielczańskiej szkole dochodzi
do metamorfozy grona pedagogicznego. Stery przejmują uczniowie
najstarszych klas. Piękne panny i młodzieńcy przeganiają belfrów
do pokoju nauczycielskiego i przejmują pałeczkę, młody Dyrektor
uzurpator niczym dyktator wyrywa klucz otwierający szkolne
podwoje nie bardzo zaskoczonej pani Dyrektor. Zaczyna się orka.
Nowy Dyrektor jest łaskawy, więc przerwy są zachowane, co cieszy
urwisy. Do dyżurowania przymusił byłą kadrę, nowa musiała zrobić
sobie kawkę;) by odzyskać nadwątlone siły. Oprócz lekcji
zaserwowano pojedynki - na intelekt Familiadę, na bicepsy
siatkówkę. Nie zapomniano o informacjach na temat zdrowego
żywienia, przezabawny duecik ósmoklasistów przedstawił jak
najlepiej poprawić stan ciała i ducha, czyli jak spożyć tablicę
Mendelejewa i przeżyć. Tradycji musiało stać się zadość, więc
Panna Marzanna nie uniknęła stosu. Klucza Dyrekcji urwisy nie
oddały, widać rządy w szkole im się spodobały;)
IZA

Jajo w opałach
Ptaszek leci! Uwaga! - Pstryk!
Siedzi w gnieździe ptaszynka. Ale jajo!
Talent drzemie w paluszkachRysuje, drapie, okleja, pstryka.
Y... twardy orzech ma jury do zgryzienia.
Kto najlepiej pstryknął i w kadr ujął ono - nim skrzydła rozwinęło
I pofrunęło wprost w rączęta artystów technik różnorakich.
Jajo - co z ciebie wyrośnie?
Artysta się rodzi w doskonaleniu tworzenia.
Jajo - Ale co cię stworzyło? Talent czy żmudna praca? Czy pstryk?
Och! - jedno z drugim się połączyło i dziełko niejedno stworzyło.
Zgodnie z tradycją w PSP im. Wincentego z Kielczy odbył się XX
Międzyszkolny Konkurs Kroszonkarski Ale jajo!, któremu
towarzyszył młodszy Ale jajo! Pstryk! Młodzi artyści różnymi
technikami ozdabiali gwiazdę dnia, natomiast młodzi adepci
fotografii prezentowali swoje ciekawe ujęcia jajeczka w kadrze.
Zmagania oceniało profesjonalne jury. Wyniki tegorocznej edycji
przedstawiają się następująco:
Technika Rytownicza:
Klasy 1-3
1 miejsce Jagoda Lewandowska
2 miejsce Julia Małecka
3 miejsce Filip Kasperek
Klasy 4 – 8
1 miejsce Alicja Mrocheń
2 miejsce Emilia Trzasko
3 miejsce Emilia Kozub
Wyróżnienia w tej technice otrzymali:
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NADIR Spółka z o.o. nagrodzona w konkursie „Opolska Marka” 2018
Nadir Sp. z o.o. to firma, która stworzyła
na terenie naszej gminy azyl dla ludzi
potrzebujących pomocy, Dom Seniora
TILIAM. Nagrodę „Opolska Marka”
otrzymała w kategorii Inwestycja 15-lecia,
za sprawne wykorzystanie unijnego
dofinansowania do stworzenia
nowoczesnego domu seniora
świadczącego usługi na wysokim,
europejskim poziomie Ideą konkursu
„Opolska Marka” jest prezentacja
najlepszych produktów, usług, innowacji
oraz firm w województwie opolskim.
Do tegorocznej, już szesnastej edycji,
wpłynęła rekordowa liczba 63 zgłoszeń
w pięciu kategoriach. usługa,
przedsiębiorstwo promujące region,
produkt roku, CSR-przedsiębiorstwo dla
regionu i produkt spożywczy. Kandydatów
do tytułu Opolskiej Marki zgłaszały
instytucje ze środowiska biznesu i z nim

współpracujące z województwa
opolskiego. To m.in. Opolska Loża BCC,
Opolska Izba Gospodarcza, Izba

OSP Żędowice

Rzemieślnicza, Opolskie Centrum Rozwoju
Gospodarki.

Pierwszy Dzień Wiosny
Już od początku
miesiąca przedszkolaki
z Przedszkola
Publicznego Nr 3 w
Zawadzkiem szykowały
się do nadejścia wiosny.
Na parapetach
okiennych zostały
założone „zielone
ogródki”, a w grupie
s t a r s z a k ó w
„Laboratorium roślin”,
gdzie w specjalnych
doniczkach umieszczono nasionka. Mali ogrodnicy z przejęciem
i zapałem codziennie pielęgnowały swoje kąciki przyrodnicze
i prowadziły obserwacje. W poszukiwaniu pierwszych oznak
wiosny odbyło się wiele pieszych wędrówek na ogródki działkowe,
do lasu i parku. Przedszkolaki bacznie obserwowały zmieniającą się
przyrodę, powroty ptaków, pierwsze wiosenne kwiaty, pączki na
drzewach, prace porządkowe w ogrodach. Coraz cieplejsze dni
sprzyjały dłuższym pobytom i zabawom na świeżym powietrzu.
Najbardziej wyczekiwanym dniem przez wszystkie dzieci był 21
marca - Pierwszy Dzień Wiosny. Tegoroczne obchody były bardzo
uroczyste. Tuż po śniadaniu zebraliśmy się w ogrodzie
przedszkolnym, aby na dobre przegonić Zimę i powitać Wiosnę.
Przedszkolaki ze wszystkich grup, trzymając w ręku własnoręcznie
zrobione marzanki śpiewały piosenki oraz recytowały wierszyki.
Następnie zgodnie z tradycją wszystkie symbole odchodzącej Zimy
zostały spalone. Po wspólnej zabawie udaliśmy się w barwnym
korowodzie z Panią Wiosną na czele, gaikiem oraz kwiatami, na
spacer ulicami naszego miasta, aby wszystkim przypominać o tym,
że wiosna jest już wśród nas.
Agnieszka Pruska

Burmistrz Zawadzkiego uczestniczył w kolejnym zebraniu
sprawozdawczym ochotniczych straży pożarnych. Tym razem
miniony rok podsumowali druhowie z OSP Żędowice. Burmistrz
podziękował druhom za całoroczną współpracę i gotowość bojową
jednostki. W trakcie spotkania zaprezentowano odremontowany
przez strażaków wóz bojowy. Remont samochodu bojowego
wyceniono na ok 13 tys. zł i obejmował całkowitą wymianę blacharki
oaz pomalowanie samochodu. Remont możliwy był dzięki
zaangażowaniu oraz ofiarności druhów, którzy odnowili samochód
ze środków pochodzących z ekwiwalentu za działalność
ratowniczą.
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Urodziny Ludolfiny
W Publicznej szkole Podstawowej
w Zawadzkiem obchodzone było Święto
Liczby Pi. To już jej 30-te urodziny. Pi to
niewątpliwie najsłynniejsza liczba świata, to
stała matematyczna wyrażająca stosunek
obwodu koła do jego średnicy, znana już
w starożytności, do dziś budzi wiele emocji ,
w 2010 francuski informatyk ogłosił,
że obliczył liczbę Pi do prawie 2,7 bilionów
miejsc po przecinku. Uczniowie obejrzeli
prezentację, a na korytarzach zawisły
plakaty z ciekawostkami na temat liczby Pi.
Liczba Pi ma swoich licznych wielbicieli. Ta
niesamowita liczba taka mała, a jednak taka
wielka, nieskończona była inspiracją dla
wielu artystów i reżyserów oraz tematem
wielu limeryków i wierszy np. naszej
noblistki Wisławy Szymborskiej. Finałem
świętowania w szkole były zdjęcia

wykonane na placu szkolnym, na których
ułożyliśmy się w wielką liczbę Pi i długi wąż,
składający się z ponad 120 liczb po

przecinku, które stanowią rozwinięcie
dziesiętne naszej solenizantki.

Wieści z Żędowic
Młodzież recytuje poezję niemiecką
27 lutego 2019 roku w naszej szkole odbył się etap gminny
Konkursu Recytatorskiego w Języku Niemieckim „Jugend trägt
Gedichte vor– Młodzież recytuje poezję”.
Do konkursu przystąpiło 10 uczniów reprezentujących trzy szkoły.
Zadaniem każdego z uczestników było zaprezentowanie dwóch
utworów poetyckich niemieckich autorów.
Wyniki naszych uczniów przedstawiają się następująco:
W kategorii A (uczniowie klas IV – VI): 2 miejsce zajęła Martyna
Polaczkiewicz, a 3 miejsce Patrycja Misiek. W kategorii B
(uczniowie klas VII – VIII, III gimnazjum): 1 miejsce zdobyła Julia
Bryniowska natomiast 3. Agnieszka Chmiel. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

Opolskie Kroszonki 2019
W piątek 15 marca uczennice naszej szkoły, Emilia Kozub, Maja
Trzasko, Emilia Trzasko i Alicja Mrochen, brały udział w XXVIII
Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki
2019”. W Muzeum Wsi Opolskiej o tytuły najlepszych walczyło 76
uczestników. Komu uda się stanąć na podium, dowiemy się
w Niedzielę Palmową. Mamy nadzieję, że i w tym roku nasze młode
artystki będą w gronie nagrodzonych. Trzymamy za nie kciuki.

Bibliobus w Żędowicach
18 marca zawitał do naszej szkoły Bibliobus Centralnej Biblioteki
im. Josepha von Eichendorffa w Opolu. Uczniowie klas: III, V a, V b
oraz VI spotkali się z przedstawicielami biblioteki, z którymi
rozmawiali na temat czytelnictwa. Młodzi czytelnicy mieli możliwość
zapoznania się z bogatą, bo wielojęzyczną, ofertą biblioteki na
kółkach. Choć czytanie w języku obcym jest nie lada wyzwaniem,
wielu uczniów wypożyczyło książki w języku niemieckim. Ci, którzy
na podstawie przeczytanej lektur wykonają pracę plastyczną, będą
mogli wziąć udział w konkursie. Dziękujemy pracownikom biblioteki
za odwiedziny w naszej szkole, a uczniów zachęcamy do sięgania
po książki, naprawdę warto!
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Rozmaitości
hortensja. Jej piękne kwiatostany, których średnica często dochodzi
do 20 cm, mogą mieć barwę białą, różową, niebieską, karminową
lub czerwoną. Hortensja powinna stać w jasnym miejscu, ale nie na
parapecie, gdzie mocno operuje słońce, bo będzie przypalać kwiaty
i liście. Należy podlewać ją codziennie małą porcją wody. Nawoź raz
w tygodniu, najlepiej płynnym nawozem do hortensji. Uniwersalny
jej zdecydowanie nie służy.

Kącik kucharski
Zbliża się Wielkanoc. Obowiązkowo na każdym stole powinna
znaleźć się babka wielkanocna i pasztet.
Babka wielkanocna
Składniki :
- 5 jajek
- 1 szklanka drobnego cukru do wypieków
- 1¾ szklanki mąki ziemniaczanej
- 200 g masła
- 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
- otarta skórka z 2 cytryn lub aromat zapachowy.

1. Dostosuj swój rytm biologiczny do słońca - lepiej położyć się
wcześniej i wstać wraz ze wschodem słońca. Światło dzienne
stymuluje produkcję hormonu szczęścia – serotoniny i zmniejsza
ilość hormonu snu – melatoniny. Pomoże to Twojemu ciału
przeprowadzić zmiany hormonalne i szybko powrócić do dobrej
formy.
2. Pij dużo wody! - na skutek spadku ciśnienia krwi, czasem czujemy
się osłabieni i przemęczeni. Pijąc duże ilości wody, możemy
przywrócić prawidłowe ciśnienie krwi. Można powiedzieć, że woda
rozcieńcza krew, zwiększając ilość płynów w krwiobiegu, co z kolei
przywraca prawidłowe ciśnienie.
3. Ćwiczenia na zewnątrz - próbuj przezwyciężać osłabienie tak
często jak to możliwe i uprawiaj sport na świeżym powietrzu.
Nieważne, czy będziesz chodzić, biegać czy jeździć na rowerze:
aktywność stymuluje krążenie i wzmacnia układ odpornościowy.
4. Zdrowe, lekkie jedzenie - aby nie obciążać dodatkowo organizmu,
należy unikać tłustych, ciężkich potraw i dzielić posiłki na kilka
niewielkich porcji. Jako że w trakcie zmian hormonalnych wzrasta
zapotrzebowanie na witaminy i białka, najlepiej stosować dietę
bogatą w świeże owoce, warzywa.

Całe jajka o temperaturze pokojowej ubijamy. Bardzo ważne, żeby
jajka ubite były na białą, puszystą masę, powinny podwoić objętość.
Zajmuje to ok. 8 minut. Dodajemy małymi partiami cukier, ciągle
miksując, następnie należy delikatnie wymieszać przesianą mąkę
z proszkiem do pieczenia, skórkę z cytryny. Na koniec dodajemy
bardzo gorące, roztopione masło. Przelewamy masę do
wysmarowanej i posypanej bułką tartą lub kaszą manną formy.
Ciasto nie powinno przekroczyć 2/3 wysokości formy, ponieważ
wyrasta dosyć wysoko. Pieczemy 50-60 minut w 170 stopniach.
Pasztet domowy
Składniki:
• 1 kg wieprzowiny
• 1 kg wołowiny
• 1/2 kg surowego boczku lub podgardla
• 3 średnie cebule, obrane i pokrojone w grube plastry
• 1/2 podłużnej bułki np. paryskiej pokrojonej w plastry
• 5 dkg wątróbki (opcjonalnie)
• 4 - 5 jajek
• 2 łyżeczki soli, świeżo zmielony pieprz
• 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej
• smalec do wysmarowania formy
• słonina, pokrojona w cienkie plasterki
• bułka tarta
oraz przyprawy do zagotowania: 2 listki laurowe, 6-8 ziarenek ziela
angielskiego, 10 ziarenek czarnego pieprzu

Humor
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem
podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód...

Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- To ją wpuść!!!
Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu
przez gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!

Przygotowanie:
Przyprawy gotować przez 7 minut w małej ilości wody. Powinno
pozostać 1/2 szklanki wywaru. Mięso pokroić na małe kawałki około
3 x 3 cm i włożyć do dużego garnka. Boczek ułożyć na spód,
następnie mięso (wieprzowinę, wołowinę), dalej cebule. Posolić
i dodać przecedzony zimny wywar z przypraw. Zagotować na dużym
ogniu, następnie wymieszać i dusić pod przykryciem na małym
ogniu aż do miękkości mięsa, przez około 1,5 godziny. Pod koniec
gotowania dodać bułkę. Wątróbkę sparzyć we wrzątku przez około
3 minuty. Po wystudzeniu mięsa, najlepiej na następny dzień,
trzykrotnie zmielić mięso oraz wątróbkę w maszynce do mięsa.
Następnie dodać żółtka, wymieszać, dodać sól, pieprz oraz gałkę
muszkatołową. Na koniec delikatnie połączyć z ubitymi białkami.
Dwie wąskie i podłużne formy o długości 30 cm wysmarować
smalcem, boki i dno wyłożyć plasterkami słoniny. Posypać bułką
tartą. Wyłożyć masę mięsną, dobrze docisnąć, aby nie pozostały
wewnątrz pęcherze powietrza. Wstawić do nagrzanego do 200
stopni piekarnika i piec przez ok 1,5 godziny.

Przysłowia:
• Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
• Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze.
• Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie.
• Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda.
• W Wielki Piątek dobry zasiewu początek.
• Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje.
• Kiedy w Wielki Piątek pada, suche lato deszczyk nam ten
przepowiada.
• W Wielki Piątek, gdy deszcz hojnie doliny zleje, że dużo mleka
będzie, są pewne nadzieje.
• Deszcz na Wielki Piątek napcha każdy kątek.
• Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.
• Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą pełne stodoły,
beczki i sieci.
• Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, rok cały mokry, jeżeli mokra, rok
suchy.
• W Niedzielę Kwietnia dzień jasny, jest to dla lata znak krasny.

Wiosenne porady:
Po szarej zimie wprost nie możemy oderwać oczu od doniczek
z kolorowymi wiosennymi roślinami. Niektóre pojawiły się
w kwiaciarniach, na bazarach i w supermarketach już pod koniec
zimy, jednak teraz wybór jest dużo większy. Nie opierajmy się ich
wdziękowi. Nie są drogie, a wraz z nimi zawita do domu wiosna.
Taką rośliną, która z pewnością wprowadzi radosny, nastrój jest
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Sport
10. LKS Czarni Kalinowice
17
16
11. LZS Grodziec
17
15
12. LKS Plon Błotnica Strzelecka
17
7
13. LZS Błękitni II Jaryszów
17
5
14. Tęcza Szymiszów
17
18
Drużyna Tęczy Szymiszów zawiesiła działalność.

Piłka ręczna
Pierwsze punkty w II rundzie
Do zakończenia rozgrywek w I lidze piłki ręczne drużyna ASPR
Zawadzkie ma do rozegrania 3 mecze. Po słabej postawie w II
rundzie w przyszłym sezonie sezonie drużyna zagra w II lidze.
Szansę na utrzymanie drużyna zaprzepaściła w przegranych na
własnym parkiecie z lokalnym rywalem Olimpem Grodków,
a szczególnie z AZS Zielona Góra. W spotkaniu z Olimpem
Grodków obie drużyny nie zachwyciły. Goście popełnili mniejszą
ilość błędów i wygrali 28:27 (15:12). Najwięcej bramek w tym meczu
strzelił Michał Krygowski 9. Szansa na utrzymanie była jeszcze
przed meczem z AZS Zielona Góra. Mecz ten trzeba było
bezwzględnie wygrać. Niestety również w tym meczu drużyna
popełniała proste błędy techniczne i niestety przegrała mecz
ostatniej szansy 27:29 (14:14). W tym spotkaniu najskuteczniejszy
zawodnikiem był Sebastian Danysz, który strzelił 8 bramek.
Spotkanie z Anilaną Łódź zostało przełożone na 17.04. Dobra wieść
nadeszła ze Świdnicy. W spotkaniu dwóch ostatnich drużyn
pierwsze punkty w II rundzie zdobyła ASPR i opuściła ostatnie
miejsce w tabeli. Spotkanie zakończyło się wynikiem 29:25 (13:14)
dla naszej drużyny. Warto zaznaczyć, że drużyna nie wykorzystała
aż 5 rzutów karnych. W tym meczu najskuteczniejszymi
zawodnikami byli: Dawid Mięsopust 7 bramek oraz Sebastian
Danysz 6. Do zakończenia rozgrywek pozostały 3 spotkanie.
Oprócz zaległego meczu z Anilaną Łódź drużyna spotka się na
wyjeździe z MKS Leszno i na pożegnanie z I ligą 27.04.2019 we
własnej hali z Miedzią Legnica. Posumowanie rozgrywek w
następnym numerze.

37:60
19:44
14:75
35:78
30:36

Tak cieszyła się drużyna po zwycięskim meczu z Piastem II Strzelce
Opolskie.

Tenis Stołowy
III liga mężczyzn
Zbliża się koniec rozgrywek w III lidze mężczyzn. Drużyna
KTS MOKSiR Zawadzkie rozegrała 7 spotkań w których zdobyła
5 pkt. Wygrała spotkania z OKS Olesno 8:3, zremisowała po 7:7
z SKS LUKS Nysa, KTS Kłodnica Kędzierzyn Koźle oraz LUKS
MGOKSiR Korfantów oraz doznała porażek: z LZS Odra II Kąty
Opolskie 2:8, KTS Lwem Głubczyce 2:8 i LZS Chespa 6:8.
Do zakończenia rozgrywek pozostały 3 spotkania, u siebie z AZS
PWSZ Nysa, MGOK Gorzowem Śl. oraz wyjazd do MLUK-su
Bodzanów. Aktualna tabela przedstawia się następująco:
1. KTS Lew Głubczyce
19
33
149:79
2. LZS Chespa Żywocice
19
32
149:65
3. LZS Odra Kąty Opolskie II
19
27
136:92
4. LUKS MGOKSiR Korfantów
19
24
127:108
5. MGOK Gorzów Śląski
19
17
116:112
6. KTS Kłodnica Kędzierzyn K.
19
17
113:123
7. GUKS Byczyna
19
17
109:120
8. KTS MOKSiR Zawadzkie
19
15
112:123
9. SKS LUKS Nysa
19
14
105:132
10. MLUKS Wakmet Bodzanów
19
13
98:133
11. AZS PWSZ Nysa
19
13
97:133
12. OKS Olesno
19
4
62:152

Piłka nożna
Straty odrobione
Po rozegraniu 4 kolejek drużyna Stali Zawadzkie odrobiła już
straty Piasta Strzelce II po I rundzie, a mogło być jeszcze lepiej. Start
do II rundy był imponujący. W pierwszym meczu pokonała na
wyjeździe LZS Błękitnych II Jaryszów Olszowa 6:0 (2:0). Bramki dla
drużyny strzelali: Marcin Ryndała klasyczny 3, Bartosz Szumski
2 oraz Dariusz Sworeń 1. Lider Piast II Strzelce Op. wygrał jeszcze
wyżej pokonując u siebie LKS Plon Błotnica Strzelecka 7:0 i sytuacja
w czołówce bez zmian. W 2 kolejce doszło do bezpośredniego
spotkania. Do Zawadzkiego przyjechał lider. Był to mecz za
6 punktów. Spotkanie było bardzo wyrównane i wynik do samego
końca był sprawą otwartą. Ostatecznie wygrali podopieczni
Sławomira Pawlaka 2:1 a zwycięskie bramki strzelili: Kacper Cieśla
oraz Łukasz Sierant. Przewaga lidera to już tylko 1 pkt. Po 16 kolejce
sytuacja nie uległa zmianie. Nasza drużyna otrzymała punkty
walkowerem Tęczą Szymiszów, a Piast wygrał z LZS Zimna Wódką
6:1. Następna kolejka mogła już zmienić lidera. Piast
niespodziewanie przegrał z LZS Staniszcze Wielkie 2:4 a Stal tylko
zremisowała u siebie z LKS Błękitnymi Rozmierz 1:1 (0:0). Bramkę
dla naszej drużyny zdobył w 60 minucie Dariusz Sworeń a dla gości
w 71 wyrównał Joachim Gawlik. Drużyna Stali zrównała się
punktami z liderem, jednak liderem nadal pozostał Piast. Kolejne
mecze Stali: 14.04. wyjazd do LKS Czarnych Kalinów, 28.04. u
siebie z LZS Kadłubiec, 5.05. wyjazd do LKS Rzemiosła
Dziewkowice, 12.05. u siebie z LZS Grodziec, 19.05. wyjazd do KS II
Krasiejów, 26.05. u siebie z LKS Plonem Błotnica Strzelecka.
Aktualna tabela przedstawia się następująco:
1. LKS Piast II Orzeł Strzelce Op. 17
42
68:18
2. SSKS Stal Zawadzkie
17
42
51:19
3. KS II Krasiejów
17
35
58:30
4. LZS Staniszcze Wielkie
17
33
35:23
5. LKS Rzemiosło Dziewkowice
17
32
47:24
6. LZS Zimna Wódka
17
31
43:30
7. LZS Poręba
17
27
41:29
8. LZS Kadłubiec
17
19
39:44
9. LKS Błękitni Rozmierz
17
19
34:41

Skat
IV Turniej Grand Prix O Zskat
W Kosorowicach został rozegrany IV Grand Prix Opolskiego
Związku Skata. W turnieju wzięło udział 74 zawodników w tym 1
kobieta. Sekcję skata GOSiT Zawadzkie reprezentowało 3
zawodników i cała trójka spisała się bardzo dobrze. W sumie
nagrody otrzymało 17 a wśród nich na 2 miejscu Ernest Bryłka
z wynikiem 3015 pkt. Na 8 miejscu uplasował się Antoni Świtała
2839 pkt. a 10 był Marek Wyszkowski 2761 pkt. Turniej wygrał
zawodnik Victorii Tranzyt Chróścice Marcin Szymski, który ugrał
3176 pkt. M.Szymski jest również mistrzem sekcji GOSiT
Zawadzkie o czym piszemy niżej. Turnieje Grad Prix są eliminacją
do finału mistrzostw Opolskiego Związku Skata. W finale zagra
czołowa szesnastka i aktualnie znajdują się w niej M.Wyszkowski,
który zajmuje 3 miejsce z dorobkiem 348 pkt. a na 14 miejscu
plasuje się Ernest Bryłka, który ma na koncie 260 pkt. W klasyfikacji
wyraźnie prowadzi M.Szymski 404 pkt.
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wrześniu, jednak z początkiem czerwca rozpocznie się cykl
turniejów pod umowną nazwą „Puchar Lata 2019”

Mistrzostwa sekcji GOSiT Zawadzkie
Zakończone zostały zmagania w mistrzostwach sekcji skata
GOSiT Zawadzkie. W sumie w 30 turniejach wzięło udział 610
zawodników co daje średnią ponad 20 zawodników na turniej.
Sklasyfikowanych zostało 40 a rywalizacja o tytuł mistrza trwała do
samego końca. Ostatecznie mistrzem został zawodnik Victorii
Chróścice Marcin Szymski, który uzyskał 49534 pkt. Jest to trzeci
z rzędu tytuł mistrzowski. Do końca rywalizował z nim Antoni
Świtała, który musiał uznać lidera klasyfikacji Grand Prix OZSkat.
Uzyskał 48643 pkt. Na 3 miejscu uplasował się Roman Kościelny
(Skat Kolonowskie) z wynikiem 44162 pkt. W pierwszej 10-tce
znalazło się jeszcze pięciu zawodników GOSiT-u Zawadzkie. Na 4
miejscu uplasował się Leopold Dybowski 43468 pkt. 6. miejsce zajął
Reinhold Brysch 42685 pkt. 7. Józef Waloszek 42173 pkt. 8.
Franciszek Świtała 40729 pkt. 9. Ernest Bryłka 39501 pkt. Na 15
miejscu sklasyfikowany został Józef Ludwig 34866 pkt. a Marek
Wyszkowski, który zagrał tylko w 13 turniejach z wynikiem 21695
pkt. zajął 20 miejsce. Kolejna edycja mistrzostw rozpocznie się we

I liga skata
W marcu zostały rozegrane 2 kolejki w ligach Polskiego
Związku Skata. Nasz drużyna, która występuje w I lidze
w tegorocznych rozgrywkach spisuje się średnio. W III kolejce
zaliczyła 11 pkt. grając w składzie: Marek Wyszkowski 3447 pkt.,
Leopold Dybowski 3258 pkt., Ernest Bryłka 2541 pkt. oraz
Franciszek Świtała 2143 pkt. W IV kolejce zdobycz była minimalnie
większa bo do dorobku zostały dopisane kolejne 12 pkt.
a zapracowali na nie: Reinhold Brysch 3176 pkt. Marek Wyszkowski
2973 pkt., Józef Ludwig 3702 pkt. oraz Antoni Świtała 2688 pkt.
W sumie po 4 kolejkach drużyna plasuje się na 14 miejscu
z dorobkiem 47 pkt. na 25 startujących drużyn. Pozycja ta jednak nie
daje jeszcze pewności utrzymania. Do rozegrania pozostały 2
kolejki. Najbliższa odbędzie się 28.04.2019 r. w Katowicach.
Franciszek Świtała

Mistrzostwa Europy Seniorów w karate WKF
W Mistrzostwach Europy Seniorów w
karate WKF, które odbyły się w Hiszpani w
dniach 28-31.03.2019 uczestniczyła 13
osobowa reprezentacja Polskiej Unii Karate
w tym zawodniczka Klubu Karate NIDAN
Wiktoria Grejner w konkurencji kumite
indywidualne seniorek -68 kg oraz kumite
drużynowym seniorek. Niestety występ nie
można zaliczyć do udanych, w konkurencji
indywidualnej w pierwszej walce uległa
zawodniczce z Serbii 0 :5, w konkurencji

kumite drużynowym Polki w pierwszej
rundzie przegrały 2:0 z zawodniczkami
z Azerbejdżanu. Był to pierwszy start
Wiktorii na Mistrzostwach Europy
Seniorów, trochę trema nie pomogła
i taktyka również. Walczymy dalej, cel na
ten rok jest jasno określony zakwalifikować
się do pierwszej setki najlepszych
zawodniczek na świecie, by móc startować
w elitarnych zawodach Premier Leauqe.

CHCESZ POMAGAĆ? NIE WIESZ JAK TO ZROBIĆ ?
ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ!!!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem realizując projekt „Bliżej rodziny i dziecka –
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna,
współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
zaprasza do współpracy rodziny i osoby
zainteresowane świadczeniem pomocy rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
- w formie rodziny wspierającej.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi
praktykami, wesprzeć inne rodziny.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej
trudności w:
·

opiece i wychowaniu dziecka;

·

prowadzeniu gospodarstwa domowego;

·

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego
otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), którzy nie byli skazani
wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Jeśli jesteś zainteresowany niesieniem pomocy w takiej formie szczegółowe informacje
możesz uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem (ul. Dębowa 11) lub pod
numerami telefonów 508 599 286, 507 927.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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