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Wybory so³tysów i Rad So³eckich

12 i 13 lutego br. roku odby³y siê zebrania wyborcze w so³ectwie ¯êdowice i so³ectwie Kielcza. Podczas spotkañ mieszkañcy so³ectw
dokonali wyboru so³tysów i Rad So³eckich na lata 2015-2019. Ponownie obdarzyli zaufaniem Jerzego Stasza i Jana Czanguleita, którzy
objêli funkcje so³tysów (wiêcej na stronie 4).

S³ów, które wyrazi³yby wdziêcznoœæ mieszkañców nie ma...
Po 40 latach pracy w Nadleœnictwie Zawadzkie, w tym 30 lat na stanowisku
Nadleœniczego Nadleœnictwa Zawadzkie, z dniem 1 marca br. Pan Zdzis³aw Siewiera
przeszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê.
W imieniu W³adz Samorz¹dowych Gminy Zawadzkie oraz wszystkich mieszkañców
pragniemy wyraziæ szacunek i s³owa uznania za cenny wk³ad w rozwój naszej gminy oraz
kszta³towanie jej pozytywnego wizerunku. Gratulujemy wszystkich sukcesów, tych które
odniós³ Pan indywidualnie i tych, które s¹ efektem wytrwa³ej pracy zespo³u. Lasy mia³y
bowiem to szczêœcie, ¿e ich gospodarowaniem zarz¹dza³ cz³owiek pe³en pasji, którym
kierowa³a nadzwyczajna wartoœæ jak¹ jest mi³oœæ i oddanie wobec przyrody. Jesteœmy
przekonani, ¿e Pañska praca i poœwiêcenie nadal bêdzie kontynuowane, a kolejne
pokolenia leœników bêd¹ kultywowaæ tak¹ w³aœnie pasjê i taki sposób podejœcia do tego
zawodu.
¯yczymy spe³nienia wszelkich planów oraz pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.

Œwiêta Wielkanocne to czas nieustannego
odradzania siê Wiary, Nadziei i Mi³oœci Cz³owieka.
Niechaj zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wielkiej Nocy up³yn¹ Pañstwu
w ciep³ej atmosferze serdecznych rodzinnych spotkañ
w duchu staropolskiej tradycji.
¯yczymy, aby mi³y nastrój tych piêknych wiosennych œwi¹t
da³ Pañstwu wiele radoœci, szczêœcia i spokoju, a wiara
i nadzieja towarzyszy³y ka¿dego dnia, pozwalaj¹c realizowaæ
osobiste zamierzenia.
Przewodnicz¹cy Rady

Burmistrz Zawadzkiego

Miejskiej w Zawadzkiem

Mariusz Stachowski

Stanis³aw Kie³ek

Krajobrazy Zawadzkiego

V Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
W dniu 23 lutego 2015 r. odby³a siê V
sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem.
G³ównym tematem sesji by³o przyjêcie
informacji o stanie bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego w rejonie dzia³ania
Komisariatu Policji
w Zawadzkiem
w 2014 r. Szczegó³owa informacja
na powy¿szy temat zosta³a przed³o¿ona
w formie pisemnej przez Komendanta
Komisariatu Policji w Zawadzkiem
Arkadiusza Chêtnickiego, który na sesji
przedstawi³ równie¿ statystyki dotycz¹ce
wykorzystania œrodków finansowych
z bud¿etu gminy Zawadzkie na zwiêkszenie
iloœci patroli w czasie przekraczaj¹cym
normê okreœlon¹ przepisami ustawy
o policji. Sprawozdanie komendanta
zosta³o przyjête przez radnych
jednog³oœnie. W dalszej kolejnoœci
porz¹dku obrad sesji zosta³y podjête
uchwa³y:
- w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/10/14
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie uchwa³y
bud¿etowej na 2015 r. (zmiany dotycz¹
wprowadzenia do bud¿etu gminy dotacji
otrzymanych z Opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w zakresie pomocy
spo³ecznej) – uchwa³a zosta³a podjêta
jednog³oœnie;
- w sprawie przekazania œrodków
finansowych dla Policji - dotyczy pokrycia
kosztów rekompensaty pieniê¿nej
policjantom Komisariatu Policji
w Zawadzkiem w celu zwiêkszenia iloœci
patroli w czasie przekraczaj¹cym normê
okreœlon¹ przepisami ustawy o Policji –
uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie;
- w sprawie wyra¿enia zgody
na wyodrêbnienie w bud¿ecie gminy
œrodków stanowi¹cych fundusz so³ecki –
fundusz so³ecki to pieni¹dze w bud¿ecie
gminy zagwarantowane dla so³ectwa
na realizacjê zadañ w³asnych gminy, które
s³u¿¹ poprawie warunków ¿ycia
mieszkañców i s¹ zgodne ze strategi¹
rozwoju gminy – uchwa³a zosta³a podjêta
jednog³oœnie;
- w sprawie wyboru metody i ustalenia
wysokoœci stawki op³aty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 1 lutego 2015 r. wesz³a
w ¿ycie nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach. W zwi¹zku
z tym Rada Miejska zobligowana zosta³a do
zmiany przepisów prawa miejscowego
obowi¹zuj¹cych na terenie naszej gminy
z zakresu gospodarki odpadami.
Dotychczasowa uchwa³a w sprawie metody
i stawki straci³a moc, wiêc w pierwszej
kolejnoœci nale¿a³o uchwaliæ now¹ uchwa³ê
w tej sprawie – uchwa³a zosta³a podjêta
jednog³oœnie;
- w sprawie okreœlenia kryteriów i liczby
punktów przyznanych ka¿demu z kryteriów,
obowi¹zuj¹cych na drugim etapie
postêpowania rekrutacyjnego

do przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminê Zawadzkie oraz dokumentów
niezbêdnych do potwierdzenia tych
kryteriów – rodzice spe³niaj¹ce kryteria
wymienione w uchwale otrzymaj¹
dodatkowe punkty, które zwiêksz¹ szanse
na przyjêcie do przedszkola, kryteria
te maj¹ na celu zaspokojenie potrzeb
spo³ecznoœci lokalnej – uchwa³a zosta³a
podjêta jednog³oœnie;
- w sprawie wyra¿enia zgody
na odst¹pienie od ¿¹dania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego – uchwa³a zosta³a podjêta
stosunkiem g³osów 7 „za”, przy 5 g³osach
„wstrzymuj¹cych siê”;
- w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21
listopada 2011 r. w sprawie przyjêcia
„Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj¹cych azbest z terenu Gminy
Zawadzkie na lata 2011 – 2032” zmienionej
Uchwa³¹ Nr XXX/334/13 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. oraz
Uchwa³¹ Nr XL/409/14 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r. –
w uchwale dokonano aktualizacji miejsc
i iloœci wystêpowania wyrobów
zawieraj¹cych azbest - uchwa³a zosta³a
podjêta stosunkiem g³osów 12 „za”, przy 1
g³osie „wstrzymuj¹cym siê”;
- zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XIII/98/11 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada
2011 r. w sprawie okreœlenia zasad
udzielania dotacji celowej z bud¿etu Gminy
Zawadzkie na dofinansowanie kosztów
inwestycji s³u¿¹cych ochronie œrodowiska,
realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie
– podjêcie uchwa³y umo¿liwia udzielania
dofinansowania do inwestycji s³u¿¹cych
ochronie powietrza, polegaj¹cych na
wymianie Ÿróde³ ciep³a dla wiêkszej liczby
mieszkañców naszej gminy (piece),
natomiast dofinansowanie do zakupu
i monta¿u odnawialnych Ÿróde³ energii
bêdzie mo¿na uzyskaæ w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej – uchwa³a zosta³a
podjêta jednog³oœnie.
Do Komisji Uchwa³ i Wniosków wp³ynê³y
wnioski:
1/ Radnej Beaty Ibrom-Duda:
o wprowadzenie na terenie Gminy
Zawadzkie programu dla rodzin
wielodzietnych „Rodzina 3+”
z jednoczesnym uwzglêdnieniem zni¿ek za
przejazdy komunikacji gminnej oraz zni¿ek
deklarowanych przez przysz³ych
partnerów. Radna wnioskuje równie¿
o wprowadzenie programu „Senior 65
PLUS”. Zaznaczyæ tutaj nale¿y, ¿e radna
zrobi³a rozeznanie wœród okolicznych firm,
przeanalizowa³a skutki finansowe i ca³oœæ
materia³ów przed³o¿y³a na sesji.
Wniosek zosta³ przyjêty jednog³oœnie.
- wniosek o monta¿ lamp na istniej¹cych
s³upach: ¯êdowice, ul. Boles³awa
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Chrobrego 38 (koszt ok. 1 tys. z³) i odnoga
ul. Stawowej (koszt ok. 1 tys. z³). Wniosek
zosta³ przyjêty jednog³oœnie.
2/ Wnioski Klubu Radnych „Przysz³oœæ
Zawadzkiego”:
- wniosek o przygotowanie na marcow¹
sesjê zmiany do uchwa³y bud¿etowej:
zmniejszenie wydatków bie¿¹cych z dzia³u
750 Rozdzia³ 75023 o kwotê 100 tys. z³
i przeniesienie tej kwoty do dzia³u 900
rozdzia³ 90001. Wniosek uzasadniony jest
deklaracj¹ Burmistrza z sesji z dnia
29 grudnia 2014 r., na której zobowi¹za³ siê
pe³niæ swoje obowi¹zki bez zatrudnienia
wiceburmistrza, co pozwoli przesun¹æ
w bud¿ecie kwotê 100 tys. z³ na dop³atê do
kanalizacji dla mieszkañców gminy
Zawadzkie. Wniosek zosta³ przyjêty
stosunkiem g³osów 8 „za”, przy 5 g³osach
„przeciw”;
- wniosek o pisemn¹ odpowiedŸ na temat
planów zwi¹zanych z funkcjonowaniem
by³ego technikum deklarowanych
na spotkaniu noworocznym – wniosek
zosta³ przyjêty stosunkiem g³osów 10 „za”,
przy 3 g³osach „wstrzymuj¹cych siê”;
- wniosek o pisemn¹ odpowiedŸ na temat
stanu dzia³añ w sprawie budowy œcie¿ki
rowerowej i chodnika wzd³u¿ drogi
wojewódzkiej nr 901 Zawadzkie – Kielcza –
wniosek zosta³ przyjêty stosunkiem g³osów
12 „za”, przy 1 g³osie „wstrzymuj¹cym siê”;
- wniosek o pisemn¹ odpowiedŸ w sprawie
stanu realizacji zadania pod nazw¹ zakup
terenu pod cmentarz w Zawadzkiem –
wniosek zosta³ przyjêty jednog³oœnie;
- wniosek o wyra¿enie zgody na
udostêpnienie jednej strony Krajobrazów
Zawadzkiego radnym – wniosek zosta³
przyjêty stosunkiem g³osów 12 „za”, przy 1
g³osie „wstrzymuj¹cym siê”;
- wniosek o przygotowanie informacji
na temat dokumentacji na remont dróg
gminnych w so³ectwie ¯êdowice i Kielcza,
na które s¹ zabezpieczone œrodki
finansowe w rozdziale 60016 – wniosek
zosta³ przyjêty jednog³oœnie;
- wniosek o sprostowanie na ³amach
Krajobrazów Zawadzkiego informacji
dotycz¹cej spotkania Burmistrza
z m³odzie¿¹ (iloœæ osób uczestnicz¹cych,
kto by³ inicjatorem powo³ania Rady
M³odzie¿y, podania stanowiska, jakie zajê³y
komisje problemowe w powy¿szym temacie
i podanie uzasadnienia wycofania uchwa³y
z porz¹dku obrad sesji) – wniosek zosta³
przeg³osowany nastêpuj¹co: 6 g³osów „za”,
7 g³osów „przeciw”;
- wniosek o pisemn¹ odpowiedŸ dotycz¹c¹
uruchomienia po³¹czeñ pomiêdzy
Zawadzkiem, ¯êdowicami, Kielcz¹
i Tarnowskimi Górami – wniosek zosta³
przeg³osowany nastêpuj¹co: 6 g³osów „za”,
6 g³osów „przeciw”, 1 g³os „wstrzymuj¹cy
siê”.
BRM

Krajobrazy Zawadzkiego

Kontakt z Radnymi Rady Miejskiej w Zawadzkiem
W celu u³atwienia mieszkañcom kontaktów z radnymi naszej
gminy podajemy adresy e-mailowe:

MAÑKA-KULIK Beata - beata.manka-kulik@zawadzkie.pl
MIKSA Miros³aw - m.miksa@zawadzkie.pl

CZANGULEIT Jan - j.czanguleit@zawadzkie.pl
MISZCZYK Maria - m.miszczyk@zawadzkie.pl

DZIUBA Teresa - t.dziuba@zawadzkie.pl

PIEKACZ Urszula - u.piekacz@zawadzkie.pl

GA£¥ZKA Danieliusz - danieliusz.galazka@zawadzkie.pl

S£ADEK Krystyna - k.sladek@zawadzkie.pl

IBROM-DUDA Beata - b.ibrom-duda@zawadzkie.pl

STANEK Jan - j.stanek@zawadzkie.pl
KACZKA Marek - m.kaczka@zawadzkie.pl
SZULC Joachim - joachim.szulc@zawadzkie.pl

KIE£EK Stanis³aw - stanislaw.kielek@zawadzkie.pl

ŒWITA£A Franciszek - f.switala@zawadzkie.pl

KULIÑSKA Janina - j.kulinska@zawadzkie.pl

Spotkania burmistrza
W miesi¹cu lutym Burmistrz
Zawadzkiego zaprosi³ na spotkanie
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych,
stowarzyszeñ, fundacji, które prowadz¹
dzia³alnoœæ na rzecz naszego lokalnego
spo³eczeñstwa w zakresie kultury fizycznej
i sportu, turystyki, kultury, dzia³alnoœci na
rzecz osób w wieku emerytalnym. Odby³y
siê dwa spotkania w których udzia³ wziê³o
47 osób, które mia³y okazjê porozmawiaæ
z Burmistrzem m.in. nt. wspó³pracy
z Urzêdem Miejskim w Zawadzkiem, zasad
wsparcia, planów oraz pomys³ów na kolejne
dzia³ania. Uczestnicy chêtnie brali udzia³
w dyskusji. Zwrócili uwagê na potrzeby
dostêpnoœci obiektów zarówno sportowych,
jaki i te na cele kulturalne oraz
zaanga¿owanie spo³ecznoœci lokalnej do
wiêkszej aktywizacji wœród mieszkañców.
Zg³oszone wnioski
dotyczy³y min.
utworzenia i rozpropagowania przez GOSiT
kalendarza imprez sportowych,
kulturalnych i turystycznych na dany rok
kalendarzowy, rozwa¿enia mo¿liwoœci
wykupienia terenu na którym znajduj¹ siê
korty tenisowe lub rozwa¿enie
przeniesienia go w inne miejsce,
opracowania wspólnego loga, którym
pos³ugiwa³yby siê organizacje,
sporz¹dzenia wykazu imprez, które objête
zostan¹ patronatem Burmistrza. Jedn¹
z propozycji by³o utworzenie Rady Sportu,
która koordynowa³aby wszystkie
wydarzenia sportowe w gminie Zawadzkie
i jednoczeœnie by³aby organem doradczym
Burmistrza. Zebrani odst¹pili jednak
od tego pomys³u. Uczestnicy spotkañ
poinformowani zostali o planowanych
dzia³aniach w celu pozyskiwania œrodków
zewnêtrznych, z których mog³yby korzystaæ
organizacje pozarz¹dowe. Gmina ze swej
strony deklaruje gotowoœæ wspó³pracy
z wszystkimi organizacjami,
stowarzyszeniami, fundacjami i klubami,
które dzia³aj¹ na rzecz naszych
mieszkañcow. Zale¿y mi, by ka¿da
organizacja pozarz¹dowa czu³a siê
potrzebna, poniewa¿ swoj¹ prac¹
wspieracie Pañstwo mieszkañców naszej
gminy w wielu wa¿nych dziedzinach ¿ycia

spo³ecznego, pocz¹wszy od zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony, poprzez dzia³ania
kulturalne, edukacyjne, sportowe, skoñczywszy na pomocy najubo¿szym oraz promocji
dzia³añ s³u¿¹cych integracji mieszkañców – powiedzia³ Burmistrz Mariusz Stachowski.
Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do opowiedzenia o potrzebach, planach i doœwiadczeniach
osób anga¿uj¹cych siê w dzia³alnoœæ na rzecz innych. Wszyscy jednog³oœnie zadeklarowali
chêæ uczestnictwa w takich spotkaniach w przysz³oœci.
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Wybory so³tysów i Rad So³eckich
12 i 13 lutego br. roku odby³y siê
zebrania wyborcze w so³ectwie ¯êdowice
i so³ectwie Kielcza. Podczas spotkañ
mieszkañcy so³ectw dokonali
wyboru
so³tysów i Rad So³eckich na lata
2015-2019. Ponownie obdarzyli zaufaniem
Jerzego Stasza i Jana Czanguleita, którzy
objêli funkcje so³tysów.
Po przeprowadzeniu tajnego g³osowania
w sk³ad Rady So³eckiej ¯êdowice weszli:
Mariusz Brolik, Rafa³ Garcorz, Patryk
Ibrom, Jan Kolibaba, Dariusz Ko³odziej,
Artur KoŸlik, Stanis³aw Kwiatkowski,
Krzysztof Pluder, Ewa Rzepczyk, Kamil
Stasz. Natomiast Rada So³ecka So³ectwa
Kielcza wybrana zosta³a w nastêpuj¹cym
sk³adzie: Cecylia Cieœlik, Mateusz
Czanguleit, Dorota Korczyñska, Piotr
Maisel, Krystyna Rudzik.

Jerzy Stasz

Jan Czanguleit

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
So³tysa i Rady So³eckiej w kadencji 2011-2015
W minionej kadencji uda³o siê zrealizowaæ
nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia i zadania:
So³ectwo Kielcza
•Niwelacja terenu przy boisku LKS,
koszenie terenów wokó³ boiska, remont
wjazdu z ulicy Polnej na boisko.
•Wyrównanie œcie¿ki do apteki i przystanku
przy ulicy Opolskiej.
•Utwardzenie i podniesienie drogi
na Zamoœciu.
•Remont ulicy Krótkiej.
•Równanie oraz zrobienie nowego wjazdu
na ulicê Torow¹ od ulicy Ks. Wajdy.
•Równanie poboczy przy ulicach:
Powstañców Œl¹skich, Dobrego Pasterza
przy kapliczce oraz miêdzy ulic¹ Opolsk¹
a Zabytkow¹ Chat¹.
•Odtworzenie i pog³êbienie rowu przy ulicy
Dobrego Pasterza.
•Utwardzenie terenu pod miejsca
postojowe pomiêdzy koœcio³em,
a cmentarzem.
•Koszenie chwastów i traw przy
przejazdach kolejowych.
•Wyrównanie ulicy Dworcowej.
•Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg,
•Czuwanie nad bezpieczeñstwem
mieszkañców w trakcie budowy kanalizacji.
•Regularna kontrola oœwietlenia na terenie
so³ectwa.
•Dbanie o czystoœæ miejscowoœci.
•Organizacja festynu „Wieœ kontra wieœ”.
•Organizowanie do¿ynek gminnych 2012
i 2014.
•Udzia³ w wyplataniu korony ¿niwnej.
•Organizacja imprez kulturalnych
(koncerty).
•Nadzór i regulacja jazem poziomu wody
na potoku Kieleczka.
•Czyszczenie oraz koszenie brzegów przy
potoku i M³ynówce.
•Zagospodarowanie i urz¹dzenie terenu
przy Zabytkowej Chacie (sadzenie roœlin,
podlewanie, koszenie, pielenie).
•Nasadzenia roœlin i ich pielêgnacja
na moœcie przy Zabytkowej Chacie.

•Owocna wspó³praca z OPS w zakresie
pracowników interwencyjnych.
•Dbanie o porz¹dek na terenie stawu
rekreacyjnego i stanicy kajakowej.
•Wspó³praca z organizacjami
pozarz¹dowymi.
•Wspó³praca z ZSG.
•Zbieranie podatku.
•Pomoc w rozwi¹zywaniu problemów
mieszkañców.
Fundusz so³ecki w ci¹gu czterech lat to
oko³o 85 tys. z³. – zosta³ zrealizowany
w 100%. Otrzymany zwrot za planowe
wykonanie bud¿etu to kwota 16 tys. z³.
Zosta³a przekazana do dyspozycji Rady
So³eckiej i wykorzystana w 100%.
So³ectwo ¯êdowice
•Pilotowanie procesu budowy kanalizacji
w czêœci pó³nocnej i po³udniowej so³ectwa.
•Pilotowanie procesu odœnie¿ania wsi.
•Uczestnictwo w procedurze wprowadzenia
ograniczenia poruszania siê pojazdów
o ³adownoœci do 10 ton ulic¹ Strzeleck¹.
•Wykonanie prac remontowokonserwacyjnych na boisku sportowym
przy ul. Stawowej oraz przy skwerach
zielonych nale¿¹cych do so³ectwa.
•Udzia³ w przygotowaniu koncepcji remontu
adaptacji pomieszczeñ oraz nadzorowanie
remontu szko³y na cel œwietlicy wiejskiej dla
mieszkañców.
•Zamontowanie ³awek i koszy na œmieci.
•Zmiana wystroju rynku we wspó³pracy
z Firm¹ Izmar.
•Utwardzenie wjazdu na boisko.
•Zakup kruszywa bazaltowego w celu
utwardzenia ul. Polnej i Konopnickiej.
•Zakup kontenera.
•Doposa¿enie sceny.
•Zakup sprzêtu nag³aœniaj¹cego.
•Zakup wyposa¿enia do OSP.
•Wspó³praca w zakresie utrzymania ³adu
i porz¹dku w so³ectwie.
•Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.
•Organizowanie imprez dla mieszkañców,
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dzieci i m³odzie¿y.
•Udra¿nianie oraz wymiana rur
odwadniaj¹cych.
•Wspó³praca ze stowarzyszeniami,
organizacjami, placówkami oœwiatowymi.
•Zbieranie podatku.
•Pomoc w rozwi¹zywaniu problemów
mieszkañców.
•Organizowanie do¿ynek gminnych 2011
i 2013 oraz pomoc organizacyjna przy
Dniach Gminy.
•Uczestniczenie w szkoleniach.
Fundusz so³ecki w ci¹gu czterech lat to
oko³o 85 tys. z³. Otrzymany zwrot za
planowe wykonanie bud¿etu to kwota
16 tys. z³.

Podziêkowanie
Dzisiaj bycie so³tysem to nie tylko samo
administrowanie. To równie¿ skuteczne
reprezentowanie so³ectwa w gminie
i dba³oœæ, aby postulaty Zebrania
Wiejskiego znalaz³y swoje
odzwierciedlenie w projekcie bud¿etu
gminy i planie jej rozwoju. Dobry so³tys musi
byæ tak¿e sprawnym organizatorem, który
potrafi rozbudziæ aktywnoœæ lokalnej
spo³ecznoœci i motywowaæ mieszkañców
do w³¹czenia siê w sprawy w³asne
i so³ectwa. Takiej charyzmy i oddania
Jerzemu Staszowi oraz Janowi
Czanguleitowi nie brakuje.
W imieniu mieszkañców so³ectw sk³adam
serdeczne podziêkowania za
dotychczasow¹, pe³n¹ poœwiêcenia pracê
na rzecz swojego so³ectwa. To miêdzy
innymi dziêki Waszemu zaanga¿owaniu,
sumiennemu wykonywaniu wszystkich
zadañ, trosce o mieszkañców, czuwaniu
nad estetyk¹ so³ectwa, wizerunek gminy
stale siê poprawia. Pozostaj¹c z wyrazami
szacunku i powa¿ania ¿yczê realizacji
dalszych zamierzeñ w pracy na rzecz
g m i n y, s u k c e s ó w , z a d o w o l e n i a
i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
i zawodowym.

Krajobrazy Zawadzkiego

Nabór do przedszkoli
na rok szkolny 2015/2016
Rodziców dzieci w wieku 3-5 lat, które
do tej pory nie uczêszcza³y do przedszkola
informujemy, ¿e w okresie od 16 marca
do 3 kwietnia 2015 r. trwa nabór
do przedszkoli dzia³aj¹cych na terenie
gminy Zawadzkie na rok szkolny
2015/2016.
Tegoroczny nabór przeprowadzany jest
na wolne miejsca, jakimi dysponuj¹
placówki po uwzglêdnieniu z³o¿onych przez
rodziców obecnych wychowanków
deklaracji o kontynuowaniu uczêszczania
do danego przedszkola. Bezwzglêdne
pierwszeñstwo maj¹ dzieci zamieszka³e na
terenie gminy. W przypadku wiêkszej liczby
kandydatów spe³niaj¹cych warunek
zamieszkania na terenie gminy ni¿ liczba
wolnych miejsc, w pierwszym etapie
postêpowania rekrutacyjnego bêd¹ brane
pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria zwi¹zane
z sytuacj¹ rodzinn¹ i zdrowotn¹ kandydata:
wielodzietnoœæ rodziny, niepe³nosprawnoœæ
kandydata, niepe³nosprawnoœæ jednego
z jego rodziców, niepe³nosprawnoœæ obojga
rodziców kandydata, niepe³nosprawnoœæ
rodzeñstwa, samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie, objêcie kandydata
piecz¹ zastêpcz¹. Jeœli zastosowanie tych
kryteriów nie przyniesie ostatecznego
rozstrzygniêcia, tzn. bêd¹ kandydaci
z równorzêdnymi wynikami lub pozostan¹
w przedszkolu wolne miejsca, zostanie
przeprowadzony drugi etap rekrutacji,
w którym uwzglêdnione zostan¹ kryteria
ustalone przez radê gminy. Zgodnie
z podjêt¹ dnia 23 lutego br. uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Zawadzkiem dodatkowe punkty
podczas rozpatrywania wniosku przez
komisjê rekrutacyjn¹ w drugim etapie
postêpowania rekrutacyjnego bêdzie
mo¿na zdobyæ, gdy: oboje rodzice
kandydata pozostaj¹ w zatrudnieniu
w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-

prawnej, prowadz¹ gospodarstwo rolne lub
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹;
oboje rodzice kandydata studiuj¹ w trybie
dziennym; jeden z rodziców kandydata
studiuje w trybie dziennym, a drugi
pozostaje w zatrudnieniu w ramach
stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej,
prowadzi gospodarstwo rolne lub
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹;
rodzina kandydata objêta zosta³a opiek¹
kuratora lub asystenta rodziny; rodzeñstwo
kandydata kontynuuje edukacjê
przedszkoln¹ w przedszkolu pierwszego
wyboru; kandydat zamieszkuje w obwodzie
szko³y podstawowej, na terenie którego
zlokalizowane jest przedszkole pierwszego
wyboru. W celu potwierdzenia kryterium
dotycz¹cego zatrudnienia oraz pobierania
nauki w szkole wy¿szej rodzice kandydata
powinni za³¹czyæ do wniosku odpowiednio:
zaœwiadczenie wydane przez pracodawcê,
zleceniodawcê lub szko³ê wy¿sz¹.
Natomiast w celu potwierdzenia spe³niania
pozosta³ych kryteriów na drugim etapie
postêpowania rekrutacyjnego nale¿y
z³o¿yæ oœwiadczenie.
Dzieci zamieszka³e poza obszarem
gminy mog¹ byæ przyjmowane do
przedszkola dopiero, gdy po przyjêciu
kandydatów z terenu gminy pozostan¹
wolne miejsca. W przypadku wiêkszej
liczby kandydatów zamieszka³ych poza
gmin¹ ni¿ wolnych miejsc, zostanie
przeprowadzone postêpowanie
rekrutacyjne na zasadach, jak
przedstawiono powy¿ej, tj. dla dzieci
z terenu gminy.
Wnioski mo¿na pobraæ
w poszczególnych przedszkolach.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych
postêpowania rekrutacyjnego do
przedszkoli udzielaj¹ dyrektorzy tych

Debata policyjna
Serdecznie zapraszamy m³odzie¿ i seniorów na debatê policyjn¹ która
odbêdzie siê w dniu 30.03.2015 r. w Centrum Informacji Turystycznej
(Kinoteatr) w Zawadzkiem. Poni¿ej przedstawiamy program debaty.
Godz. 13:00 – 14:30 (uczniowie klas II i III Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem):
•„Myœlê, wiêc jestem bezpieczny na drodze” - podinsp. Maciej Milewski,
•„Wp³yw alkoholu i narkotyków na organizm m³odego cz³owieka” - psycholog Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
Po wyk³adzie pokaz na symulatorze zderzeñ (w którym uczniowie mog¹ siê przekonaæ
w bezpiecznych warunkach, jakie zjawiska zachodz¹ przy zderzeniu siê pojazdu
z przeszkod¹).
Godz. 14:00 – 16:00 ( seniorzy gminy Zawadzkie)
•Zagro¿enia w ruchu drogowym na terenie gminy Zawadzkie, w tym analiza zdarzeñ
zaistnia³ych w roku 2014 z udzia³em pieszych - Komendant Komisariatu Policji
w Zawadzkiem kom. Arkadiusz Chêtnicki,
•Plan i kierunki dzia³añ na 2015 rok w zakresie poprawy bezpieczeñstwa w woj. opolskim
–Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego Henryk Dojka,
•„Kieruj siê rozs¹dkiem” – podinsp. Maciej Milewski,
•„Aktywnoœæ psychofizyczna osób starszych” – psycholog Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
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Zbiórka okularów
Prosimy o pomoc
Podczas spotkania wspólnoty misyjnej
„Paulus” dzia³aj¹cej przy koœciele pw. œw.
Bart³omieja Ap w Kielczy pojawi³o siê wiele
propozycji wspierania dzia³alnoœci misyjnej.
Zorganizowane zosta³y miêdzy innymi
zbiórki: makulatury (do pojemnika
wystawionego przy dzwonnicy, codziennie
przed mszami œwiêtymi), puszki
aluminiowe i metale kolorowe ( w I niedzielê
miesi¹ca, równie¿ przy dzwonnicy),
elektroœmieci (w czerwcu, szczegó³y
w póŸniejszym czasie). Œrodki pozyskane
ze sprzeda¿y przeznaczone zostan¹
na budowê studni w Afryce.
Ju¿ teraz mo¿ecie Pañstwo wesprzeæ
akcjê, która skierowana jest do ubogich
dzieci i doros³ych z Afryki. Mo¿ecie Pañstwo
ofiarowaæ nieu¿ywane okulary korekcyjne
(z wyj¹tkiem cylindrów) oraz okulary
przeciws³oneczne. Pojemnik ustawiony jest
w Urzêdzie Miejskim w Zawadzkiem.
Zbiórka okularów trwa do 10 kwietnia br.

Badania
Spójnoœci Spo³ecznej
Urz¹d Statystyczny w Opolu informuje,
¿e w dniach od 2 lutego do 20 kwietnia 2015
r. na terenie ca³ego kraju realizowane jest
Badanie Spójnoœci Spo³ecznej. W zwi¹zku
z powy¿szym do mieszkañców naszej
gminy zawita jeden z ankieterów –
pracownik Urzêdu Statystycznego w Opolu,
w celu przeprowadzenia wywiadu.
Informacje zebrane podczas wywiadów
pozwol¹ na dokonanie wszechstronnej
oceny poziomu ¿ycia Polaków. Jakoœæ
uzyskanych danych zale¿y zarówno od
Pañstwa udzia³u w badaniu, jak równie¿ od
rzetelnoœci udzielanych odpowiedzi.
Wnioski p³yn¹ce z tego typu badañ maj¹
du¿e znaczenie dla rozwi¹zywania
najpilniejszych problemów spo³ecznych,
zarówno na szczeblu krajowym, jak
i regionalnym. Wszystkie odpowiedzi bêd¹
traktowane jako anonimowe i ca³kowicie
poufne, a uzyskane od Pañstwa informacje
zostan¹ wykorzystane wy³¹cznie do
sporz¹dzania zestawieñ zbiorczych i analiz
statystycznych. Zachowanie w tajemnicy
wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
badania zapewnia ustawa o statystyce
publicznej (art. 10 i art. 54).
Jeœli tak siê stanie, w razie jakichkolwiek
w¹tpliwoœci proszê pamiêtaæ, ¿e ankieterzy
Urzêdu posiadaj¹ legitymacje
i upowa¿nienia wydane przez Dyrektora
Urzêdu. To¿samoœæ ankieterów mo¿na
potwierdziæ pod numerami telefonów:
77 423 10 01 wew. 201 oraz 510993216
u kierownika Wydzia³u Badañ Ankietowych
Pani Jadwigi Ho³dy.

Krajobrazy Zawadzkiego

ZADAJ PYTANIE BURMISTRZOWI
ZAWADZKIEGO
Dzia³a ju¿ na stronie internetowej
www.zawadzkie.pl forum, na którym
mieszkañcy mog¹ zadaæ pytanie
Burmistrzowi. Oto kilka pytañ jakie
zadane zosta³y Burmistrzowi.
kamazaw92
Gmina od ponad roku usi³uje sprzedaæ
dzia³kê obok sklepu netto z marnym
skutkiem czy w koñcu zg³osi³ siê ktoœ do
urzêdu zainteresowany kupnem i to samo
pytanie tyczy siê terenów inwestycyjnych
gminy Zawadzkie chodzi o teren w stronê
Wierchlesia.
Burmistrz Zawadzkiego
Jak wiecie, teren obok Netto by³ ju¿
wystawiony do sprzeda¿y, lecz z marnym
skutkiem. Ju¿ nied³ugo og³oszê kolejny
przetarg na ten teren.
….
kamazaw92
Gdybym mia³ pieeeni¹dze zwa¿ywszy na
okoliczny parking Zbudowaa³bym tam
asfaltowy tor dla gokartow ... mi nie zale¿y
na tym pomyœle aale dla ewentualnego
inwestora mo¿e byæ to ciekawa propozycja
ze wzglêdu na lokalizacje .. zachêcam do
inwestycji w gminie Zawadzkie ;)
Burmistrz Zawadzkiego
Pomys³ z gokartami bardzo dobry. Szukamy
wspólnie inwestora.

smok
A na jakiej zasadzie wyciêto las przy
cmentarzu ju¿ parê lat temu? Na co wtedy
ten teren by³ przeznaczony, skoro sprawa
cmentarza wchodzi na tapetê dopiero teraz.
Mo¿e pan przybli¿yæ ten temat?
Burmistrz Zawadzkiego
Sprawa cmentarza to temat stary, lecz ca³y
czas aktualny. Procedura nabycia tej dzia³ki
trwa od roku 2009, jednak¿e zbyt wysoka
cena wywo³awcza nieruchomoœci
przekraczaj¹ca mo¿liwoœci finansowe
gminy uniemo¿liwia³a w kolejnych latach
nabycie tego gruntu. Las zosta³ wyciêty w
ramach prowadzonej procedury
przekwalifikowania dzia³ki leœnej (Ls) pod
dzia³kê budowlan¹ (Bp).
Przekwalifikowanie konieczne by³o do
rozpoczêcia procedury sprzeda¿y dzia³ki
pod cmentarz. Przedmiotowy teren od
miesi¹ca grudnia 2007 r. do chwili obecnej
przeznaczony jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Zawadzkie pod cmentarze i miejsca
pochówku zmar³ych. Ju¿ nied³ugo
bêdziemy rozmawiaæ z Nadleœnictwem w
sprawie zakupu, lecz problemem mo¿e
okazaæ siê cena.

Burmistrz Zawadzkiego
Ktoœ rozpoczynaj¹cy temat parku, pyta³,
czy gmina planuje rewitalizacjê naszego
parku. Odpowiem, ¿e chcia³bym, aby park
wygl¹da³ inaczej, lecz sam nie wiem na
czym mia³aby polegaæ jego rewitalizacja.
Proszê o podpowiedŸ.
kamazaw92
Przede wszystkim nowe œcie¿ki
niekoniecznie brukowe mo¿e jakieœ tañsze
rozwi¹zanie nowe klomby na kwiaty bo
obecne s¹ w op³akanym stanie i jakaœ
fontanna no i nowe ³awki.
kugog
Witam, œrodki finansowe UE to nie "koncert
¿yczeñ". Pozyskane w ten sposób œrodki
trzeba te¿ sp³acaæ, podobnie jak pobrany
kredyt w banku. Pozdrawiam
smerfetka
przyda³oby sie w parku nowe œcie¿ki
utworzyæ najlepiej wy³o¿yæ je czymœ jakomœ
kostkom brukowom czy czymœ nowe ³awki
nowe huœtawki nowe klomby na kwiaty
umieœciæ równie¿ w parku jakoms fontannê
dobre oœwietlenie za³o¿yæ najlepiej zmieniæ
ca³y park odnowiæ go ¿eby by³ lepszy i
piêkniejszy..
Burmistrz Zawadzkiego
Pomys³ modernizacji naszego parku jest
bardzo dobry, lecz, jak pisa³ kugog to jest
kosztowna inwestycja, a gmina ma
ograniczone œrodki finansowe.

smerfetka
Naprzeciwko netto powinien powstaæ
McDonald's to by by³o super.
Burmistrz Zawadzkiego
Jeœli chodzi McDonald’a w Zawadzkiem, to
sprawa jest o tyle trudna, gdy¿ firma
zarz¹dzaj¹ca ma swoje obliczenia
przep³ywu mieszkañców i na tej podstawie
wybiera miejsca inwestycji. W tamtej
kadencji rozmawia³em w tej sprawie i
zaproponowa³em miejsce przy rondzie w
Zawadzkiem, lecz mi omówiono. Myœlê, ¿e
warto jeszcze raz spróbowaæ. Pozdrawiam.

Od redakcji: przedruk z forum jest
w oryginalnej pisowni, kopiuj¹c teksty,
usunêliœmy jedynie ra¿¹ce b³êdy
ortograficzne.
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Wesprzyjmy nasze
lokalne organizacje
Zbli¿a siê kolejny okres rozliczeniowy
z Urzêdem Skarbowym za 2014 rok.
W poprzednim wydaniu KZ pisaliœmy o
mo¿liwoœci przekazania 1 % podatku
dochodowego na dzia³alnoœæ organizacji
po¿ytku publicznego. Sami decydujemy, kto
otrzyma ten nasz 1 %. Podajemy Pañstwu
organizacje po¿ytku publicznego
uprawnione do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2014
rok z terenu naszej gminy:
Klub Tenisa Sto³owego MOKSiR
Numer KRS: 0000025826
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy
"Stal" Zawadzkie
Numer KRS: 0000035716
Ludowy Klub Sportowy "Naprzód" Kielcza
Numer KRS: 0000057026
Fundacja na rzecz Osób
Niepe³nosprawnych im. Œw. Jana De La
Salle
Numer KRS: 0000216692
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym „Siedlisko”
Numer KRS: 0000254998
Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y
w ¯êdowicach
Numer KRS: 0000258236
Stowarzyszenie Przyjació³ Przedszkola
Publicznego Nr 2 z Oddzia³em
Integracyjnym w Zawadzkiem
Numer KRS: 0000343588
Organizacje, które nie znalaz³y siê
na naszej liœcie prosimy o kontakt pod
nr telefonu 774623113.

Spotkania Grupy AA
Grupa Anonimowych Alkoholików „NOVA”
w Zawadzkiem informuje, ¿e spotkania
grupy odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek
od godziny 17.00 w Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Zawadzkiem.

Naszej serdecznej kole¿ance
i przyjació³ce Ewie Wêglarz
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i s³owa wsparcia
z powodu œmierci
ukochanej
MATKI
sk³adaj¹
nauczyciele i pracownicy
ZSG w ¯êdowicach

Krajobrazy Zawadzkiego

Obowi¹zki posiadaczy wyrobów azbestowych
Burmistrz Zawadzkiego przypomina
wszystkim w³aœcicielom, zarz¹dcom lub
u¿ytkownikom miejsc, w których by³ lub jest
wykorzystywany azbest lub wyroby
zawieraj¹ce azbest o obowi¹zku
przeprowadzenia inwentaryzacji tych
wyrobów. Inwentaryzacjê wykonuje siê
poprzez dokonanie spisu z natury. Wyniki
inwentaryzacji ujmuje siê corocznie
w „Informacji o wyrobach zawieraj¹cych
azbest”, której wzór dostêpny jest na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl (zak³adka:
Dokumenty do pobrania – wnioski
do pobrania – Referat Gospodarki
Nieruchomoœciami, Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska) oraz w Urzêdzie Miejskim
w Zawadzkiem (pok. 303). W/w informacja
ma charakter statystyczny i nie wi¹¿e siê
z koniecznoœci¹ usuniêcia azbestu.
Zgodnie z przepisami prawa wyroby
zawieraj¹ce tê substancjê mog¹ byæ
wykorzystywane, a¿ do 31 grudnia 2032
roku! Wczeœniejsze usuniêcie eternitu jest

indywidualn¹ spraw¹ ka¿dego
u¿ytkownika. Jeœli np. wyrób jest
uszkodzony i powoduje kruszenie
siê materia³u, w³aœciciel budynku, w trosce
o w³asne zdrowie, powinien podj¹æ decyzjê
o wczeœniejszej wymianie pokrycia
dachowego. Poniewa¿ azbest jest
uznawany za substancjê niebezpieczn¹
powoduj¹c¹ np. nowotwory i pylice p³uc,
prawo zabrania samodzielnej naprawy lub
demonta¿u eternitu. Prace takie mog¹ byæ
prowadzone wy³¹cznie przez wykonawców
posiadaj¹cych odpowiednie wyposa¿enie
techniczne, zatrudniaj¹cych pracowników
przeszkolonych w zakresie
bezpieczeñstwa higieny pracy oraz
posiadaj¹cych stosowne zezwolenie na
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie
transportu odpadów niebezpiecznych.
Jednoczeœnie, informuje siê
mieszkañców gminy, ¿e od kilku lat osoby
fizyczne maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania
dofinansowania w wysokoœci do 100%

kosztów poniesionych na demonta¿,
transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawieraj¹cych azbest (dofinansowaniu nie
podlegaj¹ inne koszty, tj. koszty poniesione
na nowe pokrycie dachu). Dofinansowanie
powy¿sze realizowane jest przez Gminê
Zawadzkie w oparciu o œrodki w³asne
(ok. 15%) oraz œrodki pozyskane
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
(ok. 85%). Jednym z warunków pozyskania
przedmiotowej dotacji jest z³o¿enie
Burmistrzowi Zawadzkiego w/w Informacji
w ustawowym terminie.
Szczegó³owych informacji w w/w
sprawie mo¿na uzyskaæ w Referacie
Gospodarki Nieruchomoœciami, Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska w Urzêdzie Miejskim
w Zawadzkiem – pok. 303, tel. 77 46 23 145.

Kwalifikacja wojskowa w 2015 roku
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Ministra Obrony
Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2015 r. kwalifikacja wojskowa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzana jest w dniach od 2 lutego
do 30 kwietnia 2015 r.
Obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji
wojskowej w 2015 r. podlegaj¹:
1) mê¿czyŸni urodzeni w 1996 r.,
2)mê¿czyŸni urodzeni w latach
1991—1995, którzy nie posiadaj¹
okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej
s³u¿by wojskowej,
3) osoby urodzone w latach 1994-1995,
które zosta³y uznane za czasowo niezdolne
do czynnej s³u¿by wojskowej ze wzglêdu na
stan zdrowia,
4) kobiety urodzone w latach 1991—1996,
posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do
czynnej s³u¿by wojskowej, oraz kobiety
pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub

akademickim 2013/2014 koñcz¹ naukê w
szko³ach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych.
Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji
wojskowej przedstawia:
- dowód osobisty lub inny dokument
pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci,
- dokument potwierdzaj¹cy przyczyny
niestawienia siê do kwalifikacji wojskowej,
jeœli stawienie siê do kwalifikacji wojskowej
w terminie okreœlonym w wezwaniu nie by³o
mo¿liwe,
- posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹,
w tym wyniki badañ specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu
miesiêcy przed dniem stawienia siê
do kwalifikacji wojskowej,
- aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3 x 4 cm,
bez nakrycia g³owy,
- dokumenty potwierdzaj¹ce poziom
wykszta³cenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej
s¹ obowi¹zane zg³osiæ siê na wezwanie

w mi e j scu i te rmi n i e o kre œl o n ym
w wezwaniu. W razie niestawienia siê
do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej
przyczyny burmistrz z urzêdu albo
na wniosek przewodnicz¹cego powiatowej
komisji lekarskiej lub wojskowego
komendanta uzupe³nieñ nak³ada na osobê
podlegaj¹c¹ kwalifikacji wojskowej grzywnê
w celu przymuszenia albo zarz¹dza
przymusowe doprowadzenie przez Policjê
do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów
o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Zgodnie z Obwieszczeniem
Wo j e w o d y O p o l s k i e g o w s p r a w i e
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2015 r. dla Gminy Zawadzkie komisja
lekarska bêdzie dzia³aæ w okresie od 14
kwietnia 2015 r. do 16 kwietnia 2015 r.
(mê¿czyŸni) oraz 20 kwietnia 2015 r.
(kobiety).
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej:
PKS Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59,
47-100 Strzelce Opolskie.

Informacje ratuj¹ce ¿ycie
ym wyp
g³

I-C-E

ad

ku

w na

karta

Gmina Zawadzkie

I-C-E
In Case of Emergency
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Chcielibyœmy zaproponowaæ Pañstwu udzia³ w pilota¿owym
programie „Miej przy sobie kartê I.C.E”.
Co to jest karta I.C.E.?
Skrót I.C.E. (ang. „In Case of Emergency”, co mo¿na przet³umaczyæ
jako „W Nag³ym Wypadku”) oznacza umo¿liwienie ratownikom
kontakt z rodzin¹ poszkodowanego. Nie tylko po to, by powiadomiæ
ich, ¿e sta³o siê coœ z³ego, ale tak¿e, by uzyskaæ od nich informacje
o stanie zdrowia – a te s¹ niezwykle wa¿ne, gdy trzeba udzieliæ
skutecznej pomocy (np. je¿eli osoba jest uczulona na jakieœ
lekarstwo i nie mo¿na go jej podaæ). Informacja o przewlek³ych
chorobach (np. cukrzycy, epilepsji) przyœpiesza postawienie
w³aœciwej diagnozy i zastosowanie odpowiednich œrodków.
Taka informacja jest te¿ bezcenna, gdy ktoœ straci przytomnoœæ, nie
potrafi podaæ swoich danych osobowych albo jest zagubionym
ma³ym dzieckiem… Dalej na stronie 8.

Krajobrazy Zawadzkiego

Karnawa³owe ostatki
Karnawa³ to czas uczt i zabaw. W tym
roku karnawa³owe ostatki w Publicznym
Przedszkolu Nr 2 z Oddzia³em
Integracyjnym rozpoczêto w
t³usty
czwartek 12 lutego. Najwa¿niejszym
akcentem t³ustego czwartku s¹… P¹czki!
P¹czki! P¹czki! Zjedliœmy je radoœnie i nie
wa¿ne, ¿e brzuch roœnie! Bo p¹czki nie
jemy, ¿eby siê ty³o - tylko ¿eby nam
szczêœliwie by³o!!! Oczywiœcie nie odby³o

siê
bez ich degustacji w oddzia³ach
przedszkolnych. Wszyscy zajadali siê
s³odkimi pysznoœciami przygotowanymi
przez nasze kucharki. Palce lizaæ!! By³a to
okazja do œwietnej zabawy, ale tak¿e do
przypomnienia i kultywowania naszych
narodowych tradycji i zwyczajów. Taki
zwyczaj bardzo nam siê podoba i jesteœmy
jego gor¹cymi zwolennikami. Nastêpnego
dnia 13 w pi¹tek wcale nie pechowego, od
rana w przedszkolu pojawia³y siê kolorowe
postacie. Dzieci przebrane by³y za
bohaterów znanych bajek. W salach
przedszkolnych mo¿na by³o spotkaæ
wró¿ki, królewny, delikatne motylki, rycerzy,
piratów, policjantów, Spider-Mana,
Batmana, ... nie sposób zliczyæ i wymieniæ
tych wszystkich postaci. Rozpoznaæ dzieci
by³o bardzo trudno. W pierwszej kolejnoœci
dzieci mia³y mo¿liwoœæ pozowania do
zdjêcia grupowego oraz zdjêæ

Klub Seniora w Zawadzkiem dzia³a od
1989 roku i cieszy siê wci¹¿ du¿¹
popularnoœci¹. Skupia ponad 165
cz³onków, dla których organizowane s¹
imprezy artystyczne i okolicznoœciowe,
spotkania z ciekawymi ludŸmi, prelekcje,
wieczorki taneczne, wyjazdy do
okolicznych placówek kulturalnych oraz
jedno lub kilkudniowe wycieczki
krajoznawcze. Nie jest to dzia³alnoœæ
zamkniêta - w klubie zawsze mile s¹
widziani jego sympatycy. Nad wszystkim
czuwa Zarz¹d Klubu Seniora. Wielk¹

wartoœci¹ klubu s¹ kole¿eñskoœæ
i przyjaŸnie wœród jego cz³onków. To dziêki
uczestnictwu w spotkaniach wielu osobom
przesta³a dokuczaæ samotnoœæ, inni zaœ
mog¹ tu odpocz¹æ od domowych spraw
powszednich. Nowe znajomoœci
i przyjaŸnie zawarte w klubie maj¹ wielkie
znaczenie w ¿yciu codziennym seniorów.
To nie tylko mi³e, wspólne spêdzenie czasu,
lecz tak¿e wzajemna pomoc w chwilach
trudnych. Od pocz¹tku istnienia klubu
organizowane s¹ prelekcje, spotkania
informacyjne i integracyjne, wycieczki

indywidualnych. Nastêpnie wszyscy
uczestnicy spotkali siê w szatni zamienionej
w salê balow¹. Wystrój w klimacie „Wyspy
skarbów” z palmami, morzem, rybami,
statkami i piratami, wprowadzi³ w radosny
nastrój, oraz zachêca³ wszystkich
do weso³ej zabawy. Wyspa Skarbów
czeka³a na odkrycie swoich sekretów.
Szukaliœmy pirackiego skarbu.
Uczestniczyliœmy w wyprawie po
drogocenne monety. Braliœmy udzia³
w morskiej bitwie i wyprawie w tropikalnej
d¿ungli na wyspie. Dzieci œwietnie siê
bawi³y uczestnicz¹c w zabawach wspólnie
ze swoimi paniami. Po kilku chwilach
wypoczynku na s³odki poczêstunek muzyka
znowu porwa³a wszystkich do tañca w rytm
samby, walczyka, disco. Kiedy czas zabawy
dobieg³ koñca, nie trzeba by³o pytaæ czy bal
siê uda³ - wystarczy³o spojrzeæ
na rozeœmiane dzieciêce twarze, a ju¿ nikt
nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e tak.

Klub Seniora
z przewodnikiem. Program zawsze jest
dostosowany do zainteresowañ i kondycji
uczestników. Niemniej popularne s¹
wyjazdy do operetki, teatrów oraz rowerowy
rajdy. Organizacja ró¿norodnych form
spêdzania wolnego czasu mo¿liwa jest
dziêki finansowemu wsparciu z bud¿etu
gminy Zawadzkie w ramach rocznej dotacji.
W bie¿¹cym roku seniorzy zaplanowali
m.in.. wycieczki do Zakopanego, Krakowa
i Wieliczki, G³ucho³az, jak równie¿ wycieczki
rowerowe, spotkania integracyjne oraz
wyjazdy na spektakle muzyczne.

c.d.
Drukujemy wzór karty, który mo¿na wyci¹æ, wypisaæ i nosiæ zawsze
przy sobie. Na karcie, rozmiarów dowodu osobistego, wpiszmy
numery kontaktowe do naszych najbli¿szych, których nale¿y
powiadomiæ w chwili zagro¿enia. Na jej odwrocie wype³nijmy
dodatkowe informacji, jak alergie, choroby przewlek³e i stale
za¿ywane lekarstwa. Kartê I.C.E. powinien mieæ ka¿dy z nas!
•Ty •Twoje dziecko •Twoi rodzice i dziadkowie •Twoi
wspó³pracownicy, podw³adni i prze³o¿eni.
Jakie korzyœci przynosi ka¿demu z nas posiadanie Karty I.C.E.:
•umo¿liwia natychmiastowy kontakt z najbli¿szymi osobami,
•umo¿liwia personelowi medycznemu zasiêgniêcie informacji nt.
chorób i za¿ywanych leków, maj¹cych wp³yw na stan pacjenta,
•umo¿liwia zasiêgniêcie informacji o tym, gdzie siê pacjent leczy i
ew. kto prowadzi terapiê.

Posiadacz karty
Grupa krwi

Imiê i Nazwisko

Choroby

W SYTUACJI ZAGRO¯ENIE ZADZWOÑ DO
(IN CASE OF EMERGENCY CALL TO)
Imiê i nazwisko

8

Nr telefonu
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Babski Comber w ¯êdowicach
W sobotê 14 lutego z inicjatywy
Stowarzyszenia Kobiet ¯êdowickich odby³
siê tradycyjny Babski Comber, czyli zabawa
taneczna koñcz¹ca karnawa³, na który
mia³y wstêp tylko panie. Tegoroczny Babski
Comber odby³ siê w restauracji Bronder
w ¯êdowicach. Impreza cieszy³a siê sporym
zainteresowaniem wœród pañ. Panie
bardzo dobrze siê bawi³y we w³asnym
gronie, wszystkie uczestniczki zabawy by³y
przebrane. Prezentowane stroje by³y
bardzo ciekawe
i starannie dobrane.
Zabawie towarzyszy³ konkurs na najlepsze
przebranie.
Babski Comber jest ju¿ imprez¹
cykliczn¹ i w przysz³ym roku równie¿
planujemy organizacjê zabawy - deklaruje
Edyta Koj, Przewodnicz¹ca
Stowarzyszenia Kobiet ¯êdowickich.

Jajcarskie ferie w ¯êdowicach
Warsztaty kroszonkarskie w ¯êdowicach, które ju¿ od wielu lat
prowadzi bibliotekarka Urszula Piekacz, wesz³y ju¿ do sta³ego
programu zajêæ ferii zimowych.
W tym roku na zajêcia kroszonkarskie uczêszcza³o 25 dzieci.
G³ówne zajêcia odbywa³y siê w terminie od 19 do 30 stycznia
i potrwaj¹ a¿ do Wielkanocy. Dzieci w swoim wolnym czasie chêtnie
przychodz¹ do biblioteki, ¿eby pokrosiæ pod okiem swojej
instruktorki.
Korzystaj¹c z goœcinnoœci pani dyrektor Ma³gorzaty Kozio³
i so³tysa pana Jerzego Stasz, ta du¿a grupa dzieci i m³odzie¿y
w wieku od 8 do 15 lat mog³a swoje zajêcia odbyæ w „œwietlicy
wiejskiej”(jest to jeszcze nazwa nieoficjalna, ale miejmy nadziejê,
¿e tak siê nied³ugo stanie), s¹ tutaj o wiele lepsze warunki ni¿
w bibliotece. Jest przede wszystkim wiêcej miejsca i jest aneks
kuchenny, gdzie mo¿na przygotowaæ poczêstunek.
Na zajêciach dzieci poznaj¹ sztukê zdobienia jaj metod¹
rytownicz¹ - tzw. kroszonki opolskie – najpopularniejsze w naszym
opolskim regionie.
Najbardziej wytrwa³e dzieci, które wykaza³y siê najlepszymi
pracami, wziê³y jak udzia³ w konkursach organizowanych w Opolu,
w Kielczy „Ale jajo” oraz w Strzelcach Opolskich.
Najstarsza uczestniczka warsztatów Ewelina Strzelbicka bierze
w nich udzia³ ju¿ od 8 lat. Swoj¹ przygodê z „kroszonk¹” rozpoczê³a
w pierwszej klasie szko³y podstawowej. Do niej do³¹czy³y: Oliwia
Kopyra i Natalia Kordeczka. Swoimi pracami dorównuj¹ ju¿
doœwiadczonym kroszonkarkom.
Zajêcia s¹ stale uatrakcyjniane. W tym roku pani Urszula zaprosi³a
mieszkanki ¯êdowic: Adelê Czapla i Ró¿ê Brolik. Panie
zaprezentowa³y kolekcjê jajek zdobionych wieloma innymi
metodami. Ciekawostk¹ dla dzieci by³o jajko strusia czarnego, które
mia³o naturaln¹ skorupkê w kolorze ciemnej zieleni.
Grupê naszych kroszonkarzy wspiera Burmistrz Zawadzkiego oraz
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem.
Wystawy zaplanowane s¹ na okres Wielkanocny. Bêd¹ one
odbywaæ siê w Bibliotece Publicznej i w Szkole Podstawowej
w ¯êdowicach, w kinoteatrze oraz w Urzêdzie Miejskim
w Zawadzkiem.

Zapraszamy po nagrodê
Za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki walentynkowej nagrodê
wylosowa³a Pani Jadwiga Ponitka. Zapraszamy po odbiór nagrody
do Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem, pokój nr 101. Gratulujemy.
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Dostojni Jubilaci
Maria Bartoszek, Weronika Bombelka, Anna Kulik, Zofia
Burghardt, Anna Mocker oraz Ignacy Szostok i Leonard Grzymek
przekroczyli 90 rok ¿ycia i do³¹czy³y do grona najstarszych
mieszkañców Gminy Zawadzkie. W styczniu swoje urodziny
œwiêtowa³a tak¿e Pani Paulina Ibrom, która ukoñczy³a w tym roku 95
lat. Dostojnych Jubilatów odwiedzi³ Burmistrz Zawadzkiego Mariusz

Stachowski, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta
Strzelecki Janusz ¯y³ka oraz pracownicy samorz¹dowi
z ¿yczeniami i upominkami.
Dostojnym Jubilatom ¿yczymy dobrego zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci, a zamiast tradycyjnego sto lat – podnosimy
poprzeczkê i ¿yczymy dwieœcie lat.

Leonard Grzymek

Paulina Ibrom

Anna Kulik

Maria Bartoszek

Weronika Bombelka

Anna Mocker

Ignacy Szostok
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Zofia Burghardt
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Konkursy dla organizacji pozarz¹dowych rozstrzygniête
W wyniku rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadañ publicznych Gminy Zawadzkie w 2015 roku w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; dzia³alnoœci na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury fizycznej i sportu; opieki spo³ecznej; turystyki
i krajoznawstwa, Burmistrz Zawadzkiego przyzna³ dofinansowanie 15 stowarzyszeniom, na ³¹czn¹ kwotê 394 tys z³.
Nazwa wnioskodawcy

Tytu³ zadania

Proponowana kwota
dofinansowania

1. Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y w ¯êdowicach ¯êdowickie
ul. Strzelecka 35, ¯êdowice
spotkania z folklorem II

2. Stowarzyszenie Kobiet ¯êdowickich
ul. Strzelecka 35 A
¯êdowice
3. Stowarzyszenie Rozwoju
Kultury „Metanoya”
ul. Koœcielna 1, Zawadzkie

i

¯êdowickie tradycje

Upowszechniania Rozwijamy swoje uzdolnienia i zainteresowania
artystyczne

4. Fundacja Przestrzeñ
ul. Powstañców Œl¹skich 1, Zawadzkie

Maska

14.000,00

4.000,00

7.000,00

5.000,00

5. Polski Zwi¹zek Rencistów, Emerytów i Inwalidów Aktywni seniorzy
Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego
w Strzelcach Op., Ko³o Terenowe Zawadzkie

7.000,00

6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Klub Seniora
ul. Dworcowa 3, Zawadzkie

8.000,00

7. Stowarzyszenie
Uniwersytetu
w Zawadzkiem
ul. Dêbowa 11, Zawadzkie

III

Dzia³alnoœæ na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wieku Uniwersytet III wieku w Zawadzkiem – z kultur¹
przez ¿ycie

Wnioskodawca
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Klub Karate Nidan w Zawadzkiem
ul. Opolska 23
Zawadzkie
Klub Tenisa Sto³owego MOKSIR
ul. Opolska 25
Zawadzkie
ASPR Zawadzkie
ul. Opolska 23
Zawadzkie
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy
„STAL” Zawadzkie
ul. Opolska 23
Zawadzkie
Uczniowski Klub Sportowy Technodrew
Zawadzkie
ul. Opolska 56a
Zawadzkie
Stowarzyszenie Upowszechniania i Wspierania
Sportów Modelarskich,
Klub Modelarski Zawadzkie
ul. Opolska 23
Zawadzkie
PTTK O/Z „Huta Andrzej” w Zawadzkiem
ul. Ks.Wajdy 1
Zawadzkie
Caritas Diecezji Opolskiej
ul. Szpitalna 5a
Opole
Placówka wykonuj¹ca zadanie:
Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej
w ¯êdowicach

Tytu³ zadania

5.000,00

Kwota dotacji

Organizacja zajêæ sportowych dla dzieci
i m³odzie¿y w dyscyplinie karate shotokan/WKF

35.000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez
prowadzenie powszechnych zajêæ sportowych
w zakresie tenisa sto³owego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu dzieci i m³odzie¿y szkolnej

36.000,00

Organizacja sportu w zakresie pi³ki no¿nej
na terenach miejskich

33.000,00

Pi³ka siatkowa dla m³odzie¿y i dzieci p³ci ¿eñskiej
Gminy Zawadzkie

6.000,00

Modelarstwo w Zawadzkiem w 2015

8.000,00

50 lecie oddzia³u na turystycznym szlaku

Wspieranie us³ug w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych przez pielêgniarki
(na miejscu oraz w domu pacjenta) po³¹czone
z rehabilitacj¹ lecznicz¹ pacjentów na terenie
gminy Zawadzkie
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56.000,00

10.000,00

160.000,00

Krajobrazy Zawadzkiego

Ferie z GOSi-T’em
Podczas tegorocznych Ferii Gminny
Oœrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem
przygotowa³ szereg atrakcji dla dzieci
i m³odzie¿y. Zajêcia sportowe, kulturalne
i rekreacyjne odbywa³y siê pod has³em
„Kino, twórcza pasja i zabawa”. Zajêcia
kulturalno-rekreacyjne odbywa³y siê
w Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem. Zorganizowane zosta³y
teleranki oraz popo³udnia filmowe dla dzieci
i doros³ych.
Rodzice i dzieci mieli
mo¿liwoœæ uczestniczenia w spotkaniach,
w trakcie których wspólnie dyskutowano na
ciekawe tematy, urozmaiceniem spotkañ
by³y gry i zabawy edukacyjne.

Podczas ferii nie zabrak³o atrakcji
muzycznych w przedszkolach nr 2 i nr 3
w Zawadzkiem, Ma³gorzata Rabicka
i Monika Skibiñska prowadzi³y zajêcia
wokalno-ruchowe z dzieæmi, zatytu³owane:
,,Zimowe piosenki’’. Przedszkolaki bardzo
chêtnie uczestniczy³y w zajêciach, aktywna
postawa zosta³a nagrodzona
pami¹tkowymi dyplomami i ksi¹¿eczkami.
W kinoteatrze zorganizowane zosta³y
warsztaty rockowe i koncert w wykonaniu
zespo³u Frog in Rain.
Ciekaw¹ propozycjê spêdzenia wolnego
czasu stanowi³y zajêcia i warsztaty
taneczne Fitness dance i You can dance –

Tydzieñ z teatrem
Po dwóch tygodniach odpoczynku nasze przedszkolaki zaczê³y luty
w bardzo ciekawy sposób. Ju¿ w poniedzia³ek- drugiego lutego
odwiedzi³ nas teatr z … i wystawi³ piêkn¹, pouczaj¹c¹ bajkê
pt. „Gospodarz i Juraszek”. Dzieci mog³y uczestniczyæ w sztuce,
pomagaæ i oceniaæ postêpowanie bohaterów. Najwa¿niejsz¹ nauk¹
jak¹ dzieci wynios³y z tej „lekcji”, by³o to, ¿e ka¿dy powinien
bezinteresownie pomagaæ, zw³aszcza swoim przyjacio³om. Ca³y
tydzieñ w przedszkolu w Kielczy pojawia³y siê ró¿ne postacie
z bajek, by³y krasnoludki, Œnie¿ka, smok i wiele innych bohaterów.
Na zakoñczenie tygodnia dzieci otrzyma³y wyj¹tkowy prezent,
zaproszenie na sztukê wystawion¹ przez Narodowy Teatr Edukacji
z Wroc³awia – „Jak Rumcajs Cypiska uratowa³” . To by³o wielkie
prze¿ycie dla naszych przedszkolaków, które z niecierpliwoœci¹
czeka³y na transport.
Po dotarciu na miejsce, dzieci usiad³y na swoich miejscach, a na
scenie pojawili siê pierwsi aktorzy. Przedstawienie trzyma³o widzów
w lekkim napiêciu, co bardzo podoba³o siê ca³ej publicznoœci.
Co jakiœ czas gas³o œwiat³o, a dzieci w tym momencie wydawa³y
ró¿ne okrzyki (oczywiœcie radoœci). W pewnym momencie na scenie
pojawi³a siê wielka pajêczyca (takiej dzieci jeszcze nie widzia³y!)
i zaczê³a swój taniec. Bajka (jak prawie ka¿da) mia³a szczêœliwy
koniec- Rumcajs z pomoc¹ leœnych zwierz¹t uratowa³ Cypiska.
A ten ostatni dosta³ „wielk¹ nauczkê”, za to, ¿e nie s³ucha³ rodziców.
Miejmy nadziejê, ¿e nasze zuchy zapamiêtaj¹ najwa¿niejszy mora³
tej opowieœci : „Zawsze s³uchaj rodziców, a zw³aszcza mamy!”.
Paulina Sankowska

12

prowadzone przez Ma³gorzatê Rabick¹
oraz warsztaty tañca ma¿oretkowego
,,Sportowa Gracja’’- pod kierunkiem Natalii
Richter.
Organizowano równie¿ wakacyjne
warsztaty plastyczne, które prowadzi³a
Bo¿ena Wanat. Warsztaty zakoñczy³
konkurs prac malarskich, tworzonych przez
uczestników zajêæ podczas ferii. Tematyka
prac konkursowych brzmia³a: ,,Jak
chcielibyœmy, aby wygl¹da³o nasze miasto
Zawadzkie’’. W konkursie nagrodzono
prace trójki uczestników: Victorii Stêpieñ,
Wioletty Kazior i Macieja Wojtasa.

Krajobrazy Zawadzkiego

Dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu
Dzielnicowi s¹ jak lekarze pierwszego
kontaktu. Znaj¹ swoja okolicê, jej
mieszkañców i ich troski i problemy.
Wykonuj¹ ¿mudn¹ pracê, której efektem
ma byæ wzrost poczucia bezpieczeñstwa
wœród mieszkañców danego rejonu.
Poni¿ej prezentujemy dzielnicowych
Komisariatu Policji w Zawadzkiem, który
swym zasiêgiem obejmuje gminê
Zawadzkie, Kolonowskie i Jemielnica.

Komendant Komisariatu Policji
w Zawadzkiem kom. Arkadiusz Chêtnicki
kontakt: 77 46 16 477

sier¿. szt. Janusz Szczurowski kontakt:
77 46 16 477- rejon s³u¿bowy nr 21 - miejski
- obejmuje ulice: Krótka, Dêbowa,
Dworcowa, Czarna, Strzelecka,
Œwierklañska, Opolska - numery parzyste,
Koœcielna, Harcerska, Ogrodowa, 1 Maja,
Kani, Ligonia, Miarki, Mickiewicza,
Moniuszki, Nowe Osiedle, Sienkiewicza,
Szaflika, Szymanowskiego,
Œwierczewskiego, Leœna, Zielona,
Kolejowa.

asp. Dominik Puszczewicz
kontakt:
774611007 lub 77 46 16 477
rejon s³u¿bowy nr 18 - miejski - obejmuje
miejscowoœæ: Kolonowskie.

st.asp. Witold Galeja kontakt: 77 46 11
007 lub 77 46 16 477 - rejon s³u¿bowy nr 19 pozamiejski - obejmuje miejscowoœci:
Staniszcze Ma³e, Staniszcze Wielkie,
Spórok.

Kierownik dzielnicowych: asp. szt.
Mieczys³aw Baran kontakt: 77 46 16 477

m³. asp. Damian Zembik kontakt: 77 46
16 477 - rejon s³u¿bowy nr 20 - miejski obejmuje ulice: Paderewskiego, Ziai,
Kiliñskiego, Krupiñskiego, Opolska numery nieparzyste, Powstañców Œl¹skich,
Osiedle Œwierkle, Bogus³awskiego,
Chopina, Handlowa, Stawowa, Ks. Wajdy,
Szpitalna, Andrzeja, Lubliniecka,
Waryñskiego, Polna, 20 Stycznia, Nowa.

asp. Mariusz £otocki kontakt: 77 46 16
477 - rejon s³u¿bowy nr 17 – pozamiejski –
obejmuje w gminie Zawadzkie: ¯êdowice
i Kielczê oraz w gminie Jemielnica:
Wierchlesie, Centawa, Barut, G¹siorowice .

st. sier¿. Tomasz Chmielowiec kontakt:
77 46 16 477 - rejon s³u¿bowy nr 16 pozamiejski - obejmuje miejscowoœci:
Jemielnica, Piotrówka, G¹siorowice,
£aziska.
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Kino komercyjne - objazdowe odwiedzaæ
bêdzie naszych mieszkañców
w Kinoteatrze w Zawadzkiem. Filmowe
premiery dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
i seniorów s¹ grane przez Opolskie Kino
Objazdowe, które kupi³o mobilny projektor.
Opolskie Kino Objazdowe istnieje od 5 lat.
Prowadzi je szef Kina "Studio",
dzia³aj¹cego od lat przy M³odzie¿owym
Domu Kultury w Opolu - Boles³aw
Drochomirecki, który od siedmiu lat
w opolskim MDK kontynuuje te¿ edukacjê
filmow¹.
Pierwsze seanse odby³y siê ju¿ w lutym.
Mogliœmy obejrzeæ kilka pozycji filmowych
jak: Hobbit, Bitwa piêciu Armii w 3D,
Bogowie, Przygody Misia Paddingtona,
Miasto 44, Ziarno Prawdy, Uprowadzona 3,
Carte Blanche i premierê Disco Polo.
Informacje na temat repertuaru mo¿na
œledziæ na stronie www.gosit.zawadzkie.pl
oraz na facebooku w zak³adce ''Wieczory
Filmowe w Kinoteatrze''.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
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Zimowa podró¿ muzyczna
19 lutego na scenie Kinoteatru odby³ siê koncert ,,Zimowa
podró¿ muzyczna’’. Wykonawcami koncertu byli uczniowie Ogniska
Muzycznego oraz uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych
w Zawadzkiem, którzy wyst¹pili z przedstawieniem ,,Królewna
Œnie¿ka’’. Najwa¿niejszym elementem przedstawienia by³a muzyka
i dialogi nagrane w studiu PEQUIN w Zawadzkiem. Wykonawcy
perfekcyjnie opanowali ruch sceniczny zgodnie ze œcie¿k¹
dŸwiêkow¹. W trakcie przedstawienia nad podopiecznymi czuwali
nauczyciele i opiekunowie. Na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³y
piêkne stroje wykonawców jak równie¿ dekoracje sceniczne
wykonane przez wychowawczynie Zespo³u Szkó³ Specjalnych
w Zawadzkiem. Przedstawienie odnios³o wielki sukces, widzom
pop³ynê³y ³zy wzruszenia. W realizacjê koncertu zaanga¿owanych
by³o sporo osób, zarówno w Zespole Szkó³ Specjalnych
w Zawadzkiem jak równie¿ w studiu realizacji dŸwiêku PEQUIN.
Sk³adamy podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê
do przygotowania koncertu.

Kolejne medale dla karateków

W XXXV Mistrzostwach Polski Seniorów
Karate WKF, które odby³y siê 21 lutego br
w e Wr o c ³ a w i u u d z i a ³ w z i ê ³ o 1 4 8
zawodników z 36 klubów. Klub Karate
Nidan reprezentowali zawodnicy:
Natalia Szponder, Ewa Zajdel, Karolina
Trepka, Weronika Grejner, El¿bieta Zajdel,
Dariusz Sworeñ, Bart³omiej Barañski
i M a r c i n Z a d r o ¿ n y. M i s t r z o s t w a
przeprowadzone zosta³y na bardzo
wysokim poziomie sportowym, gdy¿ by³ to
ostatni sprawdzian klasyfikacyjny

kadrowiczów przed Mistrzostwami Europy
Seniorów.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Robert
Hamara sêdzia Œwiatowy z Norwegii, który
posiada równie¿ obywatelstwo Polskie.
Przeprowadzi³ on szkolenie dla sêdziów,
w którym wzi¹³ udzial równie¿ Zbigniew
Sworeñ, z nowych przepisów rozgrywania
zawodów w karate WKF, które obowi¹zuj¹
od 1 stycznia 2015 roku. Zawody mia³y te¿
swoich obserwatorów, którymi byli
przedstawiciele Ministerstwa Sportu
Wyczynowego oraz przedstawiciele

komitetu organizacyjnego World Games
2017, poniewa¿ te Œwiatowe Igrzyska
odbêd¹ siê w³aœnie we Wroc³awiu.
Osi¹gniêty wynik naszych zawodników
w iloœci 5 br¹zowych medali, nale¿y uznaæ
i tak za du¿y sukces na etapie naszego
przygotowania do sezonu. Niektórzy
debiutowali na imprezie seniorskiej, dla
pozosta³ych
udzia³ by³ ich pierwszym
startem, oprócz Natalii Szponder, która
uczestniczy³a w Mistrzostwach Europy
i Karate 1 w tym roku. Zabrak³o startów
kontrolnych, ale to wynika³o z braku
œrodków na optymalne przygotowanie do
tak wa¿nych zawodów, a co za tym idzie
z pewnoœci¹ nie uzyskamy powo³añ na
Mistrzostwa Europy. Br¹zowe medale dla
naszego klubu wywalczyli:
1. Ewa Zajdel w konk. kumite ind. kobiet
(-68 kg).
2. Natalia Szponder konk. kumite ind.
kobiet (-55 kg).
3. Natalia Szponder w konk. kumite ind.
kobiet (open).
4. Dru¿yna w sk³adzie: Bart³omiej Barañski,
Dariusz Sworeñ i Marcin Zadro¿y w konk.
kata dru¿ynowym mê¿czyzn.
5. Dru¿yna w sk³adzie: Natalia Szponder,
Ewa Zajdel i Weronika Grejner w konk.
kumite dru¿ynowym kobiet.
Zbigniew Sworeñ

Kalendarium imprez na miesi¹c kwiecieñ
10.04.2015
Wieczory filmowe w Kinoteatrze
11.04.2015
Wieczory filmowe w Kinoteatrze
14.04.2015
Promocja Ksi¹¿ki - ,, IRYSY’’ .
C e n t r u m I n f o r m a c j i Tu r y s t y c z n e j .
Organizator: GOSiT Zawadzkie
20-26.04.2015
Dni Przyjaciela Lasu.
Organizator: Towarzystwo Przyjació³ Lasu.
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25.04.2015
Koncert Orkiestry Dêtej z Leœnicy.
C e n t r u m I n f o r m a c j i Tu r y s t y c z n e j
w Zawadzkiem,
Organizator: Stowarzyszenie METANOYA.
28.04.2015
III Gminny Koncert Talentów
C e n t r u m I n f o r m a c j i Tu r y s t y c z n e j
w Zawadzkiem
Organizator: GOSiT Zawadzkie.
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Spotkanie z mieszkañcami

Las w Poezji

11 lutego 2015 r. w salce parafialnej Caritas
przy Parafii Œwiêtej Rodziny w Zawadzkiem
odby³o siê spotkanie w ramach dzia³añ
profilaktyczno prewencyjnych
podejmowanych przez Komisariat Policji
w Zawadzkiem. W ramach spotkania, z grup¹
55 uczestników, funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
poruszyli bardzo wa¿ne tematy bezpieczeñstwa w ruchu drogowym
oraz zwi¹zane z oszustwami pope³nianymi na szkodê osób
starszych.
Sier¿. sztab. Anna Kutynia £otocka szczegó³owo omówi³a sposoby
pope³niania takich przestêpstw m.in. metod¹ ”na wnuczka”,
„na Policjanta”, „na inkasenta” oraz przedstawi³a skuteczne
sposoby, jak ustrzec siê przed tak szkodliwym dzia³aniem
potencjalnych oszustów. Zwróci³a szczególna uwagê
na zachowanie siê w takich sytuacjach w miejscu zamieszkania,
urzêdach pocztowych, czy przy bankomatach.
Sier¿. sztab. Miros³aw Rochecki omówi³ natomiast problematykê
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, ze szczególnych
uwzglêdnieniem takich uczestników jak piesi i rowerzyœci
w kontekœcie korzystania ze œcie¿ki dla rowerów wzd³u¿ ulicy
Opolskiej.

25 lutego 2015 r. odby³a siê kolejna, siódma edycja Konkursu
Recytatorskiego „Las w Poezji”. Imprezê zorganizowa³o Ko³o
Towarzystwa Przyjació³ Lasu „Dolina Ma³ej Panwi” przy
Nadleœnictwie Zawadzkie przy wsparciu Publicznej Szko³y
Podstawowej i Nadleœnictwa Zawadzkie. Celem konkursu by³o
rozbudzanie wra¿liwoœci na piêkno otaczaj¹cej przyrody oraz
rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej. Na scenie
zawadczañskiego Kinoteatru, przed licznie zgromadzon¹
publicznoœci¹, wyst¹pi³o 74 uczestników reprezentuj¹cych 18 szkó³
z terenu administracyjnego Nadleœnictwa Zawadzkie. Jury ocenia³o
prezentacje utworów o tematyce leœnej w czterech kategoriach:
dzieci przedszkolnych, uczniów szko³y podstawowej z klas I-III,
uczniów szkó³ podstawowych z klas IV-VI oraz uczniów gimnazjów i
szkó³ ponadgimnazjalnych. Z roku na rok poziom konkursu jest
coraz wy¿szy dlatego Jury nie mia³o ³atwego zadania oceniaj¹c
wybór utworu literackiego zgodnego z tematyk¹ konkursu, dykcjê,
intonacjê, interpretacjê oraz ogólne wra¿enie artystyczne. Du¿e
znaczenie mia³o równie¿ wykorzystanie podk³adu muzycznego oraz
dobór odpowiednich rekwizytów. W kategorii przedszkolaków
I miejsce zdoby³a Martyna Skorzycka, II miejsce Wiktoria Dyngus
i III miejsce Filip Kozierski. Wœród uczniów z klas I-III tryumfowa³a
Natalia Stranc, druga by³a Karolina Œlusarz, a trzecia Olga Butler.
W kategorii uczniów szkó³ podstawowych klas IV-VI I miejsce
wywalczy³a Anna Kot, II miejsce Miko³aj Pamu³a, III miejsce Anna
Macio³. I miejsce w kategorii uczniów szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych zaj¹³ Kamil ¯y³ka, II miejsce Pawe³ Rudyk
i III miejsce Mateusz Pilarski. Specjalne wyró¿nienie otrzymali
uczniowie z Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy Domu Pomocy
Spo³ecznej w Zawadzkiem. Puchary i nagrody dla zwyciêzców oraz
osób wyró¿nionych ufundowa³o Nadleœnictwo Zawadzkie oraz
Rada Rodziców Publicznej Szko³y Podstawowej w Zawadzkiem.

„Twoja krew – to dar ¿ycia”
Szanowni Pañstwo !
Krwiolecznictwo jest bardzo wa¿n¹ dziedzin¹ medycyny,
wspomagaj¹c¹ dzia³ania lekarzy ró¿nych specjalnoœci. Na co dzieñ
niewiele osób zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e krew jest lekiem
ratuj¹cym ludzkie ¿ycie, zaœ jej jedynym i niezast¹pionym Ÿród³em
jest cz³owiek. Krew jest potrzebna codziennie, poniewa¿ jest
bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i ogromnego postêpu
w medycynie nie uda³o siê wytworzyæ poza ustrojem cz³owieka.
Jest niezbêdna nie tylko ofiarom wypadków, ale tak¿e chorym
cierpi¹cym na szereg powa¿nych schorzeñ. Przetaczana podczas
transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych sk³adników,
pozwala ratowaæ ¿ycie i zdrowie.
Ponadto krew jest lekiem, który pozyskujemy jedynie dziêki
dobroci ludzkiej, poniewa¿ tylko cz³owiek mo¿e ofiarowaæ go
drugiemu cz³owiekowi, jako szczególny dar – dar ¿ycia. Nie
przechodŸcie, wiêc obojêtnie obok placówek s³u¿by krwi oraz
ruchomych punktów poboru. Odpowiednia sta³a rezerwa krwi to
bezpieczeñstwo nas wszystkich, gdy¿ nigdy nie wiadomo, w jakim
momencie bêdziemy zmuszeni sami lub nasi bliscy z niej
skorzystaæ.
Najbli¿szy termin poboru krwi w Zawadzkiem - 3 kwietnia br.

Podziêkowania
Serdeczne podziêkowania dla wszystkich, którzy wsparli
organizacjê Zabawy Karnawa³owej organizowanej przez Radê
Rodziców przy ZSG w ¯êdowicach.
Serdeczne podziêkowania dla Pana Karola Cebuli za wsparcie
Stowarzyszenia Przyjació³ Szko³y w ¯êdowicach.
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Ale jajo!
W tegorocznym konkursie kroszonkarskim „Ale jajo!”, który
odby³ siê ju¿ po raz szesnasty w Kielczy, wziê³o udzia³ 60 uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych gminy Zawadzkie oraz
pobliskich miejscowoœci. Podczas dwugodzinnej pracy
konkursowej zdobione by³y jajka w dwóch kategoriach: rytowniczej
i dowolnej. Uczestnicy konkursu mogli wiêc wykazaæ siê
umiejêtnoœci¹ tradycyjnego kroszenia lub nowoczesnymi
technikami, stosowanymi w tej dziedzinie. Pojawi³y siê bardzo
ró¿norodne prace wykonane mi. technik¹ cekinow¹,
wst¹¿eczkow¹, filcow¹, gipsow¹ czy sznurkow¹. Du¿e uznanie jury
otrzyma³y jajka zdobione technik¹ quilling, decoupage oraz
z materia³ów naturalnych.
Goœciem honorowym imprezy by³ œl¹ski pisarz i historyk Marek
Szo³tysek, który podczas czêœci artystycznej opowiada³
o tradycjach Wielkiego Tygodnia. W tej czêœci konkursu wyst¹pi³
równie¿ szkolny zespó³ „Tworo¿anie” z Tworoga, który
zaprezentowa³ mix tañców i piosenek ludowych.

Rozwi¹zanie konkursu nast¹pi³o poprzez og³oszenie werdyktu jury
i wrêczenie dyplomów oraz nagród.
Laureatami XVI Miêdzyszkolnego Konkursu Kroszonkarskiego „Ale
jajo!” zostali:
w technice rytowniczej :
klasy 1-3 Natalia Mrohs, Hanna Górzañska i Dagmara Grondes
klasy 4-6 Natalia Kordeczka, Olivia Kopyra i Roksana Grondes
klasy gim. Angelika Kolloch, Katarzyna Koronek i Wiktoria Kalisz
Wyró¿nienia otrzyma³y: Monika G³owania i Natalia Potempa
w technice dowolnej:
klasy 1-3 Inga Kulik, Tobiasz Adamczyk i Emilia Klonz
klasy 4-6 Monika Dorsz, Sylwia Dorsz i Antoni John
klasy gim. Izabela Kapuœciñska, Hanna Hylewicz i Natalia Jelonek
Wyró¿nienia otrzymali:
Karolina Œlusarz, Nikola Piskorz, Denis Koz³owski, Sylwester Kruk,
Dominik Musiel, Natalia Mosoñ, Maria Pa³ek oraz Anna Liszka.

XXI Turniej Karate Rada Regentów
XXI Turniej Karate Rada Regentów, zgromadzi³ jak do tej pory
rekordow¹ liczbê uczestników. Do rywalizacji przyst¹pi³o 391
zawodników z 30 klubów w tym 3 kluby z czeskiej Ostrawy, Jesenika
i Vamberka. Zawody przeprowadzono w kategoriach wiekowych:
dzieci od 7 lat, m³odzików 12-13 lat, kadetów 14-15 lat i juniorów
16-17 lat. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach kata
indywidualnym i dru¿ynowym, kumite na fantomach i kumite czyli
walce sportowej. Zmagania trwa³y 8 godzin, rozegrano 64
konkurencje, wrêczono 302 odlewane medale wykonanych
specjalnie na ten turniej. Najlepszym zawodnikiem zosta³ Micha³
Talaga zawodnik KK Nidan który wywalczy³ 4 z³ote i 1 br¹zowy
medal. Zarz¹d klubu uwa¿a, ¿e turniej zakoñczy³ siê pe³nym
sukcesem organizacyjnym i sportowym. Zawodnicy klubu
wywalczyli drugie miejsce w klasyfikacji punktowej i medalowej,
ustêpuj¹c jedynie Klubowi Zarzewie Prudnik i wyprzedzaj¹c Klub
Atemi Bielsko Bia³a. Ogó³em wywalczyli 9 z³otych, 3 srebrne i 21
br¹zowych medali. Turniej wsparli Zarz¹d Województwa

Opolskiego w ramach realizowanego projektu „Opolskie kwitn¹ce
muzycznie III”, finansowanego ze œrodków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Gmina
Zawadzkie w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja
XXI Turnieju Karate Rada Regentów”, Starosta Strzelecki
obejmuj¹c swoim patronatem organizacjê turnieju, gminy
Dobrodzieñ i Ozimek, Bank Spó³dzielczy w Zawadzkiem, Spó³ka
Technar z Miko³owa, Drukarnia Sil-Veg-Druk z Lubliñca, Ulfik
Mariusz Firma Norek Mariusz Ulfik z GwoŸdzian, Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawadzkiem, Technodrew Polska,
Burmistrz Ozimka, Zak³ad Gospodarczy Orland, Firma Ring
z Krasiejowa i Opolski Zwi¹zek Karate.
Zarz¹d klubu sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim
instytucjom i darczyñcom, którzy wsparli organizacjê turnieju,
osobom które przyczyni³y siê do sprawnego przeprowadzenia
zawodów oraz trenerom klubu za przygotowanie zawodników
do zawodów.
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50 lat PTTK w Zawadzkiem
Jest rok 1965. Huta w Zawadzkiem
intensywnie siê rozwija (niedawno
uruchomiono nowy wydzia³ – ci¹garniê rur
na gor¹co). Po ciê¿kiej pracy pora na
odpoczynek. Przy wyjazdach na d³u¿sze
urlopy mo¿na by³o skorzystaæ z propozycji
Funduszu Wczasów Pracowniczych. Grupa
mi³oœników aktywnego spêdzania wolnego
czasu postanowi³a zagospodarowaæ osoby
preferuj¹ce krótszy wypoczynek. Tak mija
50 lat od chwili, kiedy zosta³ powo³any
Oddzia³ Zak³adowy PTTK przy hucie
w Zawadzkiem. Do jego powstania
przyczynili siê: Jan Rzepczyk, Jerzy Kansy i
Ryszard Niemczyk.
Ró¿ne by³y pierwsze lata dzia³alnoœci.
Organizacji wiod³o siê raz lepiej, raz nieco
gorzej. W roku 1976 na prezesa zarz¹du
oddzia³u wyprano kol. Alfreda Feliksa.
Powiedzenie „strza³ w dziesi¹tkê” okaza³o
siê w tym wypadku bardzo trafne przewodniczy nam do dzisiaj. Nast¹pi³
intensywny rozwój dzia³alnoœci turystycznej
wœród za³ogi huty. Zorganizowano wielk¹
iloœæ wycieczek krajoznawczych i imprez
turystyki kwalifikowanej. Przychylnoœæ
dyrekcji zak³adu i przydzielane fundusze
mia³y tu donios³¹ rolê. W roku 1979 przy
oddziale powo³ano do dzia³ania ko³a
szkolne. SKKT-PTTK powsta³y we
wszystkich szko³ach gmin Zawadzkie
i Kolonowskie. Udzia³ m³odzie¿y szkolnej
mocno wzbogaci³ imprezy turystyki
kwalifikowanej. Du¿e wyprawy turystyki
pieszej i górskiej sta³y siê norm¹.
Zapocz¹tkowano pierwsze imprezy
cykliczne (które od ponad 30 lat ciesz¹ siê
nies³abn¹cym powodzeniem): Zlot Œladami
Dawnego Hutnictwa „Regolowiec” (obecnie
ok. 400 uczestników), Zlot M³odzie¿y
Szkolnej „Góra Œw. Anny” (dzisiaj tak¿e
z grupami rowerowymi – ok. 120
uczestników), wyprawy m³odych turystów w
Góry Opawskie - organizowane z okazji
Dnia Dziecka (dzisiaj tak¿e w inne pasma
górskie – ponad 100 uczestników). Rok
2000, to kolejne przemiany. Wytyczono
przy naszym wspó³udziale kilkadziesi¹t
kilometrów œcie¿ek pieszo-rowerowych
wiod¹cych przez tereny leœne Nadleœnictwa

Zawadzkie. Rajdy kolarskie sta³y siê
od tego momentu kolejn¹ nasz¹
specjalnoœci¹. Wiosenne i jesienne rajdy
rowerowe „Wokó³ Gmin Zawadzkie
i Kolonowskie” od 15 lat gromadz¹ ponad
200 uczestników. Do³o¿yliœmy do tego
imprezy na orientacjê, regaty kajakowe,
wêdrówki „z kijkami” wyprawy
krajoznawcze w ró¿ne zak¹tki kraju,
wyprawy do krajów s¹siednich –
szczególnie w góry S³owacji i Czech oraz
F e s t i w a l P i o s e n k i Tu r y s t y c z n e j
o d d z i a ³ o w y c h k ó ³ S K K T- P T T K .
Odbywaj¹cy siê na przemian
w Zawadzkiem i Kolonowskiem.
Wg danych na koniec 2014 r. w 13 ko³ach
(w tym 8 szkolnych) do Oddzia³u
Zak³adowego PTTK „Huta Andrzej”
w Zawadzkiem nale¿y 403 cz³onków, w tym
206 m³odzie¿y szkolnej, 32 osoby w ko³ach
Domu Pomocy Spo³ecznej i Zespo³u Szkó³
Specjalnych w Zawadzkiem. Mamy tak¿e
ko³o terenowe w Strzelcach Opolskich.
Celem usprawnienia dzia³alnoœci kó³
szkolnych powo³ano Oddzia³ow¹ Komisjê
do Spraw M³odzie¿y. Zwiêkszaj¹ca siê iloœæ
uczestników imprez kolarskich wymusi³a
utworzenie Komisji Kolarskiej.
Zainteresowanie histori¹ naszego regionu,
jego walorami przyrodniczymi
i krajoznawczymi spowodowa³y
koniecznoœæ utworzenia kolejnej komisji –
krajoznawczej, powstanie w tym roku.
Celem popularyzacji krajoznawstwa

opracowaliœmy kilka odznak turystyki
kwalifikowanej. Odznakê oddzia³ow¹
„Rowerem Wokó³ Gmin Zawadzkie
i Kolonowskie” i regionalne: „Turysta
Przyrodnik Doliny Ma³ej Panwi” (wydana
wspólnie z Nadleœnictwem Zawadzkie) oraz
Regionaln¹ Kolarsk¹ Odznakê Turystyczn¹
„Dolina Ma³ej Panwi”.
Bez wsparcia dzia³alnoœæ PTTK
w regionie nie by³aby mo¿liwa. Niegdyœ
najwiêkszym sponsorem by³a nasza huta.
Obecnie wypróbowanych sojuszników
mamy we w³adzach samorz¹dowych
Gminy Zawadzkie i Kolonowskie i ich agend
GOSiT w Zawadzkiem i BiCEK
w Kolonowskiem. Wspiera nas Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich oraz
ró¿ne przedsiêbiorstwa, w których leœnicy
z Nadleœnictwa Zawadzkie, to nasi
wypróbowani i wierni przyjaciele. Dzia³a
tam Ko³o PTTK „Leœnik”. Nie sposób nie
wymieniæ tu „Ksiêgarni w Zawadzkiem” p.
Zientek. Du¿e wsparcie otrzymuj¹ ze
swoich szkó³ i ich dyrekcji ko³a SKKT-PTTK.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy.
W 50-lecie obecnoœci PTTK
w Zawadzkiem sk³adamy podziêkowanie
wszystkim turystom za aktywny udzia³
w naszych imprezach, jednoczeœnie
¿yczymy du¿o zdrowia, aby mieæ si³ê na
dalsze uczestnictwo w kolejnych naszych
wyprawach – na które serdecznie
zapraszamy.
Zarz¹d OZ/PTTK w Zawadzkiem

Coroczny problem … Psia kupa
Stopnia³y œniegi, a spod nich wy³oni³ siê
coroczny problem, problem psich kup.
Przykre jest to, ¿e wœród rzeszy w³aœcicieli
psów nie udaje siê wzbudziæ wyrzutów
sumienia. Pomimo, ¿e w sklepach mo¿na
nabyæ zestawy porz¹dkowe, chodniki
i trawniki ton¹ w psich odchodach. Jeœli
kogoœ nie staæ na taki zestaw wystarczy
torebka papierowa lub foliowa. Mo¿e
w³aœciciele swoich pupilów (oczywiœcie nie
wszyscy) uwa¿aj¹, ¿e kupa zrobiona
w „odpowiednim” miejscu mo¿e udawaæ
element ogródka skalnego, kawa³ek
drzewa... a nawet w¹sa! Tylko szkoda,
¿e nie na swoim podwórku czy te¿ klatce
schodowej.

Posprz¹taj
po swoim psie!!!
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Rozmaitoœci
ZaprowadŸ zaj¹czka do kurczaczka

K¹cik kucharski
Babka wielkanocna

Sk³adniki:
• 4 jajka (du¿e L), œwie¿e i ogrzane w temp. pokojowej
• 200 g mas³a
• skórka i sok z 1 cytryny lub mandarynki
• 1 szklanka cukru (180 g)
• 1 ³y¿ka cukru wanilinowego (lub 1 laska wanilii)
• 1 szklanka m¹ki pszennej tortowej (140 g)
• 1/2 szklanki m¹ki ziemniaczanej (70 g)
• 1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
• do posmarowania formy: 1 ³y¿ka mas³a i oko³o 3 ³y¿ek bu³ki tartej lub
mielonych orzechów lub migda³ów
• na wierzch: cukier puder lub lukier i obrane migda³y lub gotowe jajeczka

Przygotowanie:
Jajka wyj¹æ wczeœniej z lodówki i ogrzaæ w temp. pokojowej. Formê
na babkê posmarowaæ 1 ³y¿k¹ mas³a i wysypaæ bu³k¹ tart¹ lub
mielonymi orzechami czy migda³ami. Piekarnik nagrzaæ do 170
stopni C (grzanie góra i dó³ bez termoobiegu). Mas³o roztopiæ, dodaæ
sok i skórkê z cytryny lub mandarynki i odstawiæ. Do wiêkszej miski
wbiæ jajka, dodaæ cukier i ubijaæ przez oko³o 10 minut na jasn¹, gêst¹
i puszyst¹ masê. W miêdzyczasie dodaæ cukier wanilinowy lub
ziarenka wyskrobane z przepo³owionej laski wanilii. Do drugiej miski
przesiaæ m¹kê pszenn¹ razem z m¹k¹ ziemniaczan¹ oraz
proszkiem do pieczenia i wymieszaæ. Do ubitych jajek dodaæ
mieszankê m¹ki i zmiksowaæ krótko na ma³ych obrotach miksera
do po³¹czenia siê sk³adników w jednolite ciasto. Do ciasta wlaæ
mas³o i zmiksowaæ do po³¹czenia siê sk³adników w jednolite ciasto.
Ciasto bêdzie mia³o konsystencjê podobn¹ do budyniu. Masê wylaæ
do przygotowanej formy i wstawiæ do piekarnika. Piec przez
45 minut. Po upieczeniu wyj¹æ i ostudziæ. Mo¿na upiec dzieñ
wczeœniej i trzymaæ w formie pod przykryciem. Po ostudzeniu wyj¹æ
babkê na paterê i posypaæ cukrem pudrem lub polukrowaæ i ob³o¿yæ
obranymi migda³ami.
Mazurek z czekolad¹
Sk³adniki:
• 2 szklanki m¹ki

Czy wiesz, ¿e…
Popularny wypiek- Mazurek przywêdrowa³ do nas z Turcji, piêknie
ozdobiony lukrem i bakaliami przypomina turecki dywanik.
...
W dawnych czasach podczas pieczenia babek dro¿d¿owych,
gospodynie zamyka³y kuchnie na klucz, aby nikt obcy nie zaszkodzi³
rosn¹cemu ciastu g³oœnymi rozmowami. Ponadto upieczone baby,
umieszczane by³y na poduszkach i dopóki nie ostyg³y mówiono przy
nich szeptem.
...
Pierwsze znaleziska pisanek (glinianych i skorup jaj) na ziemiach
polskich pochodz¹ z X wieku z wykopalisk ko³o Opola i Wroc³awia.
Zapisy o leczniczych w³aœciwoœciach pisanek i cudownych
wyzdrowieniach dokonanych za ich spraw¹ znajduj¹ siê w XVIIIwiecznych kronikach i ¿ywotach œwiêtych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kostka mas³a
1/2 szklanki cukru pudru
2 ¿ó³tka
1/2 szklanki cukru
10 dag czekolady deserowej
po 5 dag orzechów w³oskich, arachidowych i laskowych
1/2 kostki mas³a
2 ³y¿ki kakao
skórka pomarañczowa i cytrynowa do dekoracji

Przygotowanie:
Ciasto: m¹kê przesiaæ, posiekaæ z mas³em. Dodaæ cukier, ¿ó³tka,
szybko zagnieœæ ciasto. Owin¹æ foli¹, w³o¿yæ na 30 minut do
lodówki. Ciasto rozwa³kowaæ na okr¹g³y placek. Na³o¿yæ do du¿ej
tortownicy, palcami uformowaæ falisty brzeg. Piec na z³oto 20/30
minut w temperaturze 200 C.
Masa: z cukru i 100 ml wody ugotowaæ syrop. W³o¿yæ czekoladê,
mieszaæ, a¿ siê rozpuœci. Wsypaæ kakao, wymieszaæ. Przestudziæ,
w³o¿yæ mas³o, mieszaæ, a¿ siê rozpuœci. Na wystudzonym cieœcie
rozsypaæ posiekane orzechy. Rozsmarowaæ masê czekoladow¹,
od³o¿yæ do zastygniêcia. Ozdobiæ skórk¹ pomarañczow¹
i cytrynow¹.

Ciekawostki:
W Niedzielê Palmow¹, zwan¹ w Bu³garii Cwetnic¹, imieniny obchodz¹
wszyscy, którzy nosz¹ imiona kwiatów. W jêzyku bu³garskim takich
imion jest sporo - Kalina, Zdrawko, Margarita, Iglika, Iwa, Cwetan. Tego
dnia domy s¹ otwarte, a goœcie przynosz¹ wiosenne kwiaty.
...
Islandczycy uwielbiaj¹ jajka z niespodziank¹ W tych produkowanych
specjalnie na Wielkanoc mog¹ znaleŸæ najró¿niejsze przedmioty, w tym
telefony komórkowe, obr¹czki, bi¿uteriê oraz listy z oœwiadczynami.
...
W Niedzielê Wielkanocn¹ w wielu amerykañskich miastach odbywaj¹
siê parady. Najs³ynniejsza z nich to Easter Parade w Nowym Jorku,
gdzie tego dnia Pi¹t¹ Alej¹ przechodz¹ eleganckie damy ubrane
w stroje z dawnych epok, eksponuj¹c zw³aszcza kapelusze.
...
Podczas Œwi¹t Brytyjskie Imperialne Muzeum Wojny organizuje
poszukiwanie kolorowych pisanek. W parku w Edynburgu dzieci
w wieku do piêciu lat bawi¹ siê, usi³uj¹c znaleŸæ cztery tysi¹ce
schowanych jajek.
...
Œniadanie Wielkanocne jest w Skandynawii ca³kiem inne ni¿ u nas. Tam
g³ównymi daniami s¹: ³osoœ w soli, omlet z krewetkami i œledŸ
marynowany. Do tego mo¿na zjeœæ bu³eczki z ciasta francuskiego.

Podziêkowania
Sk³adam najgorêtsze podziêkowania zespo³owi „Przysieczanki”,
który w niedzielê 22 lutego upiêkszy³ moj¹ uroczystoœæ z okazji
urodzin. Pragnê podziêkowaæ wszystkim goœciom, którzy przybyli
na przyjêcie oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystej mszy
œw. Dziêkujê za ¿yczenia, kwiaty, prezenty i mi³¹ atmosferê. Chcê
równie¿ podziêkowaæ personelowi restauracji „Lido” za mi³¹
i profesjonaln¹ obs³ugê. Szczególne podziêkowania sk³adam moim
dzieciom Marioli i Waldkowi.
Pozdrowienia dla wszystkich i jeszcze raz sk³adam serdeczne
podziêkowania.
El¿bieta
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Sport
Pi³ka rêczna

Tenis sto³owy

Powtórzyæ seriê
Po wpadce z OSiR-em Komprachcice dru¿yna rozpoczê³a seriê
z I rundy. By zaj¹æ pierwsze miejsce podopieczni £ukasza Morzyka
musz¹ wygraæ wszystkie pozosta³e mecze w tym najwa¿niejszy
z aktualnym liderem LKPR Moto Jelcz O³awa. Na potkniêcie lidera
trudno liczyæ, jest to dru¿yna, która prezentuje równy wysoki
poziom. Nawet w przegranym meczu z nasz¹ dru¿yn¹ pokaza³a siê
z dobrej strony. Po niefortunnym starcie do II rundy, kolejne mecze
to seria zwyciêstw. W nastêpnych meczach ASPR pokona³ kolejno:
u siebie wysoko Dziewi¹tkê Legnica 40:20, nastêpnie
w wyjazdowym spotkaniu ogra³ Lidera Swarzêdz 33:18. Kolejnym
przeciwnikiem by³a dru¿yna Boru Oborniki Œl¹skie, dru¿yn¹
zajmuj¹ca w tabeli 3 miejsce. By³ to mecz, który pokaza³ ró¿niê
pomiêdzy prowadz¹cym duetem a reszt¹ dru¿yn. Do przerwy
dru¿yna ASPR z przeciwnikiem robi³a co chcia³a prowadz¹c 22:8.
Ostatecznie spotkanie zakoñczy³o siê tak¹ sam¹ ró¿nic¹ jaka by³a
do przerwy tj. 36:22. W kolejnym wyjazdowym spotkaniu
z rezerwami Zag³êbia Lubin pewne zwyciêstwo 40:30. Warto
zaznaczyæ, ¿e najlepszy strzelec dru¿yny £ukasz P³onka popisa³ siê
niezwyk³¹ skutecznoœci¹ strzelaj¹c 17 bramek. Po tej kolejce
zajmuje 3 miejsce w klasyfikacji strzelców z 130 bramkami.
W kolejnym meczu przeciwnikiem by³a dru¿yna Grunwaldu Poznañ.
Jest to spadkowicz z I ligi, jednak w Zawadzkiem musia³ uznaæ
wy¿szoœæ naszej dru¿yny przegrywaj¹c 22:28. Teraz kolej na
najwa¿niejszy mecz rundy z liderem LKPR Moto Jelcz O³awa.
Bêdzie to spotkanie z dru¿yn¹, która stanowi monolit, nie ma w
sk³adzie wybitnych strzelców (najskuteczniejszy Dariusz Piotrowicz
w klasyfikacji jest dopiero 13 z 69 bramkami). Spotkanie
to zadecyduje, czy ASPR awansuje z I miejsca, czy bêdzie musia³
o awans do I ligi walczyæ w bara¿ach. Aktualna tabela po 17
kolejkach przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. LKPR Moto Jelcz O³awa
17
32
586:439
2. ASPR Zawadzkie
17
31
584:423
….
12. SKS Orlik Brzeg
17
6
414:525
Juniorzy na arenie ogólnopolskiej
W rozgrywkach ligi wojewódzkiej nasi juniorzy musieli uznaæ
wy¿szoœæ Gwardii Opole. Aby zagraæ w kolejnych starcie musieli
pokonaæ w bara¿ach dru¿ynê Olimpu Grodków. Pierwszy mecz
przegrali 26:28 by w rewan¿u pewnie wygraæ 37:27. W 1/8 fina³u
dru¿yna dozna³a pora¿ek z MKS Brodnica 23:39 oraz ChKS £ódŸ
28:31. Wygra³a natomiast z KS Azoty Pu³awy 35:33. Ostatecznie
uplasowa³a siê na 3 miejscu, które nie gwarantowa³o startu
w æwieræfina³ach.

Du¿y sukces Julii Bartoszek
W £aziskach Górnych zosta³ rozegrany III Grand Prix Polskiego
Zwi¹zku Tenisa Sto³owego. Bardzo dobrze zaprezentowa³y
siê podopieczne trenerki Marty Lityñskiej. Wielki sukces odnios³a
utalentowana Julia Bartoszek (KTS MOKSiR Zawadzkie).
W turnieju by³a rozstawiona z nr 21 i nie zalicza³a siê do faworytek.
Turniej grupowy rozpoczê³a od zwyciêstwa z Wiktori¹ Piórkowsk¹
(KS Dekorglass Dzia³dowo) 3:0 (4,7,5), nastêpnie uleg³a
niewygodnej zawodniczce Katarzynie Wêgrzyn (MLKS Stronie
Œl¹skie) 0:3 (-8,-10,-7) i pokona³a Magdalenê Graboñ
(KS Bronowianka Kraków) 3:0 (7,10,9). W grupie zajê³a 2 miejsce
awansuj¹c do gier pucharowych w których nie dozna³a ju¿ ¿adnej
przegranej. Pokona³a kolejno: Ewê Brzêczek ((LKS Bia³a Rawska)
4:3 (-6,12,-7,9,-1,8,7), Aleksandrê Michalak (KS AZS AWFiS
Gdañsk) 4:3 (5,8,-5,-10,-8,5,2),Weronikê Mielnick¹ (UKS Dojlidy
Bia³ystok) 4:1(9,6,-8,3,9. W pó³finale pokona³a Joannê Soko³owsl¹
(KU AZS PWSLiP £om¿a) 4:0 (4,7,9,6). W finale stoczy³a kolejny
7 setowy zwyciêski pojedynek z Maj¹ Miklaszewsk¹ (MRKS
Gdañsk) 4:3 (4,-9,-7,6,5,-6,10). Jest to du¿y sukces tej m³odej
utalentowanej zawodniczki. Równie¿ dobrze zagra³y kole¿anki Julii,
Julia Wójcik (LZS Victoria Chróœcice) równie¿ podopieczna trenerki
M.Lityñskiej, która zosta³a sklasyfikowana na miejscach 21-24.
Adrianna Kolczyk oraz Anna Kielar (obie KTS MOKSiR
Zawadzkie)zosta³y sklasyfikowane na miejscach 25-32.
J.Bartoszek, A.Kolczyk oraz Julia Wójcik zapewni³y sobie limit startu
w mistrzostwach Polski kadetek.

Pi³ka no¿na

Skat

Przed II rund¹
Po rundzie jesiennej dru¿yna prowadzona przez Mariusza
Asztemborskiego z dorobkiem 20 pkt plasuje siê na 10 miejscu. Jest
to pozycja, która aktualnie gwarantuje utrzymanie bo taki jest plan.
Do rozgrywek II rundy dru¿yna przygotowania rozpoczê³a
08.01.2015. Zajêcia by³y prowadzone na obiektach w Zawadzkiem
(stadion, boisko Orlik, Hala Sportowa oraz zajêcia w terenie).
W okresie przygotowawczym zosta³y rozegrane 4 sparingi.
Ze Spart¹ Lubliniec pora¿ka 2:3 oraz zwyciêstwa: z Piastem
Strzelce Opolskie 4:3, Nitronem Krupski M³yn 3:0 oraz LZS Kad³ub
8:2. Kadra dru¿yny w stosunku do rundy jesiennej nie uleg³a
zmianie. Czynione s¹ starania o pozyskanie dwóch zawodników.
M. Asztemborski zrezygnowa³ z funkcji Prezesa Klubu. Na tym
stanowisku zast¹pi³ go Mariusz Kopyto. Prowadzone s¹ zajêcia
w czterech grupach m³odzie¿owych (I liga juniorów i m³odzików oraz
liga trampkarzy i liga Orlik). Kolejne spotkania jako gospodarze
zostan¹ rozegrane 04.04.2015 r. o godz. 13.00 z LZS Kup. W dniu
25.04.2015 o godz. 16.30 dojdzie do s¹siedzkich derbów z Uni¹
Kolonowskie. Wszystkie spotkania jako na w³asnym stadionie bêd¹
rozgrywane w soboty. Liczymy na wykonanie za³o¿onego planu
i wierzymy w to, ¿e liga okrêgowa w Zawadzkiem zagoœci na d³u¿szy
czas.

Ruszy³y rozgrywki ligowe
W Gocza³kowicach Zdroju rozpoczê³y siê rozgrywki
w najwy¿szej lidze skatowej. W tym sezonie po reorganizacji I liga
liczy po 25 dru¿yn. Wœród nich jest nasza dru¿yna GOSiT-u
Zawadzkie, ubieg³oroczny br¹zowy medalista. Start mo¿na zaliczyæ
do udanych. Dru¿yna zdoby³a 13 na 20 mo¿liwych do zdobycia
punktów i plasuje siê w tabeli na 11 miejscu maj¹c stratê do lidera
3 punktów. Dru¿yna gra³a w sk³adzie: Antoni Œwita³a (2971 pkt),
Leopold Dybowski (2828), Marek Wyszkowski (2657) oraz Józef
Ludwig (2075).
Mistrzostwa sekcji
Po rozegraniu 24 turniejów o mistrzostwo sekcji skata GOSiT
Zawadzkie nast¹pi³a zmiana na prowadzeniu. Naszego zawodnika
Antoniego Œwita³ê wyprzedzi³ Ernest Bry³ka (DOKiS Dobrodzieñ).
Aktualna czo³ówka przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. E.Bry³ka 37360
pkt. 2.A.Œwita³a 26423 pkt. 3. Roman Koœcielny (Unia Kolonowskie)
34906 pkt. 4. Leon Depta³a (Unia) 34519 pkt. 5. Jerzy Stanulla
(Strzelec DK Strzelce Op.) 34007 pkt. Aktualnie w turniejach
sklasyfikowano 40 zawodników. Do zakoñczenia rywalizacji
pozosta³o 6 turniejów.
Franciszek Œwita³a
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Jarmark wielkanocny
W niedzielê 15 marca odby³ siê II Jarmark Wielkanocny. W holu
Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem zosta³
zorganizowany kiermasz artyku³ów dekoracyjnych, wykonanych
przez szko³y i stowarzyszenia z terenu Gminy Zawadzkie. Podczas
kiermaszu odbywa³y siê warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych.
Prawdziwe dzie³a sztuki prezentowa³y nasze lokalne kroszonkarki:
Urszula Piekacz i Helena Œwita³a. Kroszonkarkom towarzyszy³y
podopieczne- m³ode adeptki tej¿e sztuki, które tak¿e z wielk¹ pasj¹
i zaanga¿owaniem kontynuuj¹ tê piêkn¹ tradycjê œwi¹teczn¹ .

Na scenie Kinoteatru odby³o siê widowisko muzyczno-teatralne
pt. ,,Nadesz³a godzina’’. Tematyka przedstawienia zwi¹zana by³a
z mêk¹ i œmierci¹ Pana Jezusa. Wykonawcami przedstawienia byli
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem, którzy nale¿¹
do Szkolnego Kó³ka Teatralnego, dzia³aj¹cego pod kierunkiem
Aleksandry Morawiec. Aktorom na scenie towarzyszy³ Chór
Colnovica, z gminy Kolonowskie. W wykonaniu chóru
wys³uchaliœmy pieœni pasyjnych.

Rowerzysto przestrzegaj
w³aœciwego kierunku jazdy

Og³oszenie
Burmistrz Zawadzkiego og³asza nabór na wolne stanowisko:
Zastêpca Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego w Zawadzkiem.
Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl, www.bip.zawadzkie.pl oraz na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem.

Dni otwarte CIT
Maj¹c na wzglêdzie bezpieczeñstwo rowerzystów poruszaj¹cych
siê œcie¿k¹ rowerow¹ wzd³u¿ ul. Opolskiej w Zawadzkiem,
przypominamy, ¿e zgodnie z przepisami ruchu drogowego ruch na
ci¹gu pieszo-rowerowym jest prawostronny, to jest zgodny
z kierunkiem ruchu samochodów.

Centrum Informacji Turystycznej ( Kinoteatr Zawadzkie ) zaprasza
na Dni Otwarte w miesi¹cu maju.
Bli¿sze informacje na stronie www.gosit.zawadzkie.pl oraz pod
numerem telefonu 778877975"
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