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Podpisanie aktu partnerstwa z miastem Vác
Po kilku latach
wzajemnych, towarzyskich
kontaktów, 17 stycznia br.
w zawadczańskim
kinoteatrze został podpisany
Akt Partnerski między gminą
Zawadzkie a węgierskim
miastem Vác. W imieniu władz
samorządowych naszej gminy dokonał tego
Burmistrz Mariusz Stachowski, a węgierskie
miasto Vác reprezentował Burmistrz Fördös
Attyla. Na tej wyjątkowej uroczystości, oprócz
przedstawicieli miasta Vác, zaszczycił nas
swoją obecnością Marszałek Województwa
Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna oraz nasi przyjaciele
ze słowackiego miasta Dubnica na Wagiem
z Burmistrzem Jozefem Gaśparikiem oraz
z czeskiego miasta Otrokovice ze Starostą

Jaroslavem Budkiem. To dzięki naszym
przyjaciołom ze Słowacji oraz Czech
doszło, jak sami mówią do powstania
„małego Szengen”.Oficjalnie
zainaugurowano współpracę polsko –
węgierską, która zdaniem włodarzy
partnerskich gmin przyniesie wymierne
efekty. Będziemy uczyć się od siebie
nawzajem – mówił Burmistrz Zawadzkiego,
pragnę i będę dążył, aby to społeczeństwo
inicjowało wyjazdy i nawiązywało kontakty

ze swoimi odpowiednikami na Węgrzech,
Czechach czy Słowacji i w tym gmina
będzie pomagać. Chcielibyśmy, aby nasza
współpraca objęła przede wszystkim
wzajemne wymiany zespołów
artystycznych, grup sportowych oraz
szereg kontaktów między mieszkańcami.
Vác to miasto w północnych Węgrzech,
położone w malowniczym zakolu rzeki
Dunaj u stóp poprzecinanej licznymi
kamieniołomami góry Naszály (652 metry

n.p.m.), ok. 30 km na północ
od Budapesztu. Powierzchnia miasta
to 61,63 km2 i zamieszkuje tam ponad
33 tys. osób. Vác to spokojne miasto, które
stanowi ważny ośrodek węgierskiego
katolicyzmu, znajduje się tu np. trzecia
co do wielkości katedra na Węgrzech,
Pałac Biskupi, Kościół Franciszkanów,
Kościół Pijarów. Można tu też zobaczyć
jedyny w kraju łuk triumfalny, zwany
Kamienną Bramą.

Dziękujemy Sławkowi

Konkurs

Kolejne Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej i kolejne wspaniałe
emocje, które dostarczył nam Sławomir Szmal. Na koncie ma już
w i e l e z n a c z ą c y c h s u k c e s ó w, o d n i e s i o n y c h z a r ó w n o
z reprezentacją Polski, jak i zespołem Vive Targi Kielce. To jak
wielkie emocje wzbudza jego obecność na boisku i jak bardzo
jesteśmy wzruszeni widząc go w bramce, mogą potwierdzić
mieszkańcy naszej gminy. Nie ma wśród nas nikogo kto nie byłby
dumny, że Sławek pochodzi z Zawadzkiego. Wszyscy uważają go
za najlepszego bramkarza świata. Jak mówią „Kasa” jest najlepszy,
świetny, super - przymiotnikom na jego temat nie ma końca.
Jesteśmy z niego dumni. Wywiad ze Sławkiem na stronie 7.

dla organizacji pozarządowych
Burmistrz Zawadzkiego ogłasił otwarty konkurs ofert
na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Zawadzkie
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dzieci i młodzieży; pomocy społecznej; turystyki i krajoznawstwa;
kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Oferty można składać do 5 lutego br. Szczegółowe informacje
można uzyskać na stronie internetowej www. zawadzkie.pl lub
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój 101.

Krajobrazy Zawadzkiego

Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Ostatnia w 2015 r. sesja Rady Miejskiej
odbyła się w dniu 28 grudnia 2015 r.
Zasadniczym tematem tej sesji było
uchwalenie budżetu gminy na 2016 r.
i wieloletniej prognozy finansowej.
Pozostałe podjęte na sesji uchwały to:
- w sprawie zmiany budżetu w 2015 r.,
- w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
Zawadzkie na lata 2016 – 2020,
- w sprawie uchwalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
Zawadzkie,
- w sprawie powierzenia ZGK „ZAW-KOM”
Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem przy
ul. Świerklańskiej 2 zadania własnego
L.p.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Gminy Zawadzkie w zakresie
administrowania mieniem komunalnym
stanowiącym mieszkaniowy zasób Gminy
Zawadzkie,
- w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego,
- w sprawie ustalenia kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Zawadzkie dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami tych szkół,
- w sprawie zasad przyznawania
i wysokości diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych radnym Rady
Miejskiej w Zawadzkiem (stawki diet nie
uległy zmianie, natomiast zmieniły się
zasady wypłacania diet radnym),

Tematyka sesji
1. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji w 2015 r.
2. Przyjęcie planów pracy komisji problemowych oraz planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji
z działalności za 2015 r., w tym informacji o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego.
Rozpatrzenie sprawozdań:
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie za rok
2015 r.;
- z realizacji Programu Współpracy Gminy Zawadzkie
z organizacjami pozarządowymi.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Sprawozdanie
z
działalności
Gminnego
Ośrodka
Sportu
i Turystyki w Zawadzkiem.
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2015 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Zawadzkiego.
Informacja z działalności ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

- w sprawie ustalenia zasad przyznawania
sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży
służbowej,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30
listopada 2015 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy danych dotyczących
podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędnego do wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego,
- w sprawie realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze
Gminy Zawadzkie – kontynuacja”.
- w sprawie przyjęcia planu sesji Rady
Miejskiej w Zawadzkiem na 2016 r.
Terminarz sesji na rok 2016 przestawia się
następująco:
Termin sesji
25 stycznia 2016 r.

29 lutego 2016 r.

21 marca 2016 r.

25 kwietnia 2016 r.
30 maja 2016 r.

27 czerwca 2016 r.

29 sierpnia 2016 r.
26 września 2016 r.

9.

10.
11.

1.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
2.Informacja
o
stanie
realizacji
zadań
oświatowych
w gminie w roku szkolnym 2015/2016.
Uchwalenie podatków i opłat lokalnych.
Uchwalenie budżetu gminy na 2017 r.

Pierwsza w tym roku sesja Rady
Miejskiej odbyła się w dniu 25 stycznia
2016 r. Na sesji tej podjęto następujące
uchwały:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Żędowice,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Kielcza,
- w sprawie przyjęcia zmiany Statutu
Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2015 r.,
- w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności komisji problemowych Rady

Miejskiej w Zawadzkiem za 2015 r.,
- w sprawie przyjęcia planów pracy komisji
problemowych Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2016 r.,
- uchylająca Uchwałę Nr XIII/151/15 rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejne umowy użyczenia
nieruchomości gminnej złożonej z działek
gruntu Nr 750/44, 750/45, 750/46 z mapy 3,
obręb Zawadzkie.
Na sesji radna Beata Mańka-Kulik
złożyła trzy interpelacje:
- w sprawie przystąpienia Gminy
Zawadzkie do projektu ogłoszonego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dotyczącego

31 października 2016 r.
28 listopada 2016 r.
28 grudnia 2015 r.

działania 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego;
- w sprawie realizacji uchwały
Nr XIV/174/15 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem podjętej na sesji w dniu 28
grudnia 2015 r. w sprawie realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego pod
nazwą „Poprawa gospodarki wodnościekowej na obszarze Gminy Zawadzkie –
kontynuacja”;
- w sprawie przystąpienia Gminy
Zawadzkie do programu „Budowa
i modernizacja dróg lokalnych” w ramach
PROW na lata 2014 – 2020.
Uchwały podjęte na sesjach
są dostępne na stronie internetowej
www.bip.zawadzkie.pl.

Ustalona została tegoroczna data Dni Gminy 2016.
Zapraszamy Państwa na uroczystości w dniach 17-19 czerwca.
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Nabycie działki pod cmentarz
W dniu 19 stycznia br. Gmina Zawadzkie nabyła działkę
przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem, przeznaczoną pod
powiększenie istniejącego cmentarza parafialnego.
Podpisanie umowy notarialnej jest uwieńczeniem wieloletniej
procedury, zmierzającej do przejęcia gruntów Skarbu
Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa
Zawadzkie, na potrzeby zapewnienia dodatkowych miejsc
grzebalnych. Zakup przedmiotowej nieruchomości umożliwi
w przyszłości założenie cmentarza komunalnego.
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz Nadleśniczy
Nadleśnictwa Zawadzkie podczas podpisywania umowy notarialnej

Dotacje przyznane
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie
finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2016 roku.
Wpłynęło pięć wniosków. Zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego
Nr 6/XXVI/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku, przyznane zostały

dotacje. W 2016 roku na ten cel zabezpieczona została w budżecie
gminy Zawadzkie kwota w wysokości 46 tys, złotych. Podział
środków przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wnioskodawcy

Stowarzyszenie
Zawadzkie

Klub

Piłkarski

Nazwa zadania

”STAL”

Klub Karate „NIDAN”

Klub
Tenisa
Zawadzkie
Autonomiczna
Zawadzkie

Stołowego

Sekcja

Piłki

MOKSIR

Ręcznej

Ludowy Klub Sportowy
Naprzód Kielcza

Upowszechnianie
w dziedzinie piłki
Zawadzkie.

i
rozwój
nożnej w

Wysokość
dofinansowania
zł
sportu
mieście

10.000,00

Organizacja XXII Jubileuszowego Turnieju
Karate „Rada Regentów”.

5.000,00

Upowszechnianie sportu kwalifikowanego
w zakresie tenisa stołowego w Gminie
Zawadzkie.
Udział drużyny seniorów ASPR „Zawadzkie”
w rozgrywkach ligi piłki ręcznej.

5.000,00

Podnoszenie umiejętności piłkarskich
zawodników klubu sportowego LKS Naprzód
Kielcza.

Uwaga rolnicy!

21.000,00

5.000,00

Kamizelka odblaskowa
= bezpieczeństwo

W terminie od 1 lutego 2016r. do ostatniego dnia lutego 2016r.
producenci rolni mogą składać do Burmistrza (właściwego ze
względu na położenie gruntów) wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy złożyć wraz
z oryginałami faktur VAT albo ich kopiami stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31
stycznia 2016 r.
W przypadku dołączenia do wniosku kopii faktur, należy również
przedłożyć do wglądu ich oryginały, w celu umieszczenia na nich
odpowiedniej adnotacji przez pracownika Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem.
Zwrot podatku akcyzowego dokonywany jest gotówką lub
przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
Ze względu na to, iż gmina środki na realizację wypłaty podatku
akcyzowego otrzymuje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w bardzo późnym terminie, najlepszym sposobem na usprawnienie
dokonywania wypłat tj. przekazanie ich w ustawowym terminie, jest
wskazanie przez rolnika we wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego numeru rachunku
bankowego w odpowiedniej rubryce. Powyższe pozwoli na szybkie
przekazanie zwrotu podatku.

Kamizelka odblaskowa nie jest wymagana przez przepisy.
Na pytanie „czy zakładać ją, jadąc rowerem” musicie odpowiedzieć
sobie sami, ale ostatnie tragiczne wydarzenia na terenie naszej
gminy powinny pomóc w podjęciu decyzji. Jadąc w kamizelce
nawet w oświetlonym miejscu jesteśmy o wiele bardziej widoczni.
Migające lub stale świecące światełko widać z odległości 25 - 50
metrów, jadąc w kamizelce jesteśmy widoczni już z odległości blisko
100 metrów, różnica spora. Poza tym na widok odblasków kierowcy
automatycznie zwalniają i mijają nas większym łukiem. osoba
w kamizelce jest o wiele wcześniej widziana niż ta bez kamizelki czy
jakiegokolwiek odblasku. W praktyce na naszych ulicach noszących
kamizelki odblaskowe jest jak na lekarstwo. Nie zdajemy sobie
sprawy, że elementy odblaskowe na ubraniach lub kamizelki
odblaskowe są nam bardzo potrzebne. Nie tylko poza terenem
zabudowanym, ale również na ruchliwych ulicach, na wiejskich
drogach, na których nie ma jeszcze chodników, stroje odblaskowe
bardzo poprawiają bezpieczeństwo.
Szkoda, że tak niewielu pieszych czy rowerzystów możemy
zauważyć w kamizelkach. W Urzędzie Miejskim wydaliśmy naszym
mieszkańcom tak wiele elementów odblaskowych, które niestety
swoje miejsce znalazły na półkach, w bagażnikach samochodów.
Jeżeli ktoś z Państwa chce poczuć się bezpiecznym na drogach
zapraszamy po odbiór kamizelek i elementów odblaskowych do
Urzędu, pokój nr 101.

Informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego udziela Referat
Finansowo – Budżetowy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem pod
nr tel. 77 46 23 155.
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Spotkania z mieszkańcami
W dniach 18 – 20 listopada 2015 roku
odbyły się spotkania Burmistrza
Zawadzkiego z mieszkańcami
Z a w a d z k i e g o , Ż ę d o w i c i K i e l c z y.
Mieszkańcy zgłosili wiele wniosków oraz
zapytań. Poniżej przedstawiamy ich treść
oraz sposób i stopień ich realizacji.
Wnioski ze spotkania z mieszkańcami
Żędowic w dniu 18 listopada 2015 r.
- ul. Dworcowa- drzewa i opadające liście
przy byłym dworcu PKP Żędowice- do kogo
należy utrzymanie porządku.
Pismem Nr GRO.7021.20.2015 z dnia 30
listopada 2015 r. wystąpiono do PKP S.A.,
Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami, Rejon Administracji
i Urządzania Nieruchomości w Opolu
z siedzibą przy ul. Struga 1 w Opolu
z prośbą o dokonanie przeglądu drzew
rosnących na działce Nr 2067/4 z mapy 7,
obręb Żędowice (okolica byłego dworca
kolejowego w Żędowicach) oraz określenie
zakresu przewidzianych prac w obrębie
przedmiotowych drzew oraz terminów ich
realizacji. Do dnia dzisiejszego nie
otrzymano odpowiedzi.
- w „lasku” na pograniczu Żędowic
i Zawadzkiego zalegają śmieci
Śmieci znajdują się na terenie prywatnym.
Wystąpiono do właściciela nieruchomości
o uporządkowanie terenu.
- czy istnieje możliwość zorganizowania
przejścia konduktu pogrzebowego za
przejazdem kolejowym przy ul. Strzeleckiej
Pomysł zorganizowania przejścia jest
zasadny i możliwy do realizacji. Wymaga to
jednak wcześniejszego pozyskania
terenów prywatnych, PKP i energetyki,
przez które miałby przebiegać w/w ciąg
k o m u n i k a c y j n y. A b y r e a l i z o w a ć
przedsięwzięcie Gmina musi posiadać
prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane, co wiąże się
z przekazaniem części nieruchomości
na rzecz gminy.
Następnie z uwagi
na bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej
oraz transformatora, należy uzyskać
uzgodnienia inwestycji z PKP oraz
energetyką, które
niejednokrotnie
przeciągają się w czasie. Proces
utworzenia więc wnioskowanego przejścia
jest długofalowy i kosztowny, co w efekcie
może
okazać się ekonomicznie
nieuzasadnione. Ponadto należy zwrócić
uwagę, że wybudowanie traktu spowoduje
nasilenie się w tym rejonie ruchu kołowego
(samochodów osobowych oraz
motorowerów i rowerów) co wpłynie
negatywnie na bezpieczeństwo ludzi.
- zamontować poręcz przy ul .Żeromskiego
Poręcz zostanie zamontowana w ramach
działalności Rady Sołeckiej na wiosnę br.

- na odcinku od przejazdu kolejowego do
tzw. „Rynku” pozapadały się kostki w
chodniku ulicy Strzeleckiej
Zgodnie z kompetencją sprawę przekazano
telefonicznie do Wydziału Dróg
Powiatowych Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich. Sprawa jest w trakcie
realizacji, w roku bieżącym wykonano
część chodnika, kolejne odcinki zostaną
wykonane w roku następnym.
- sprawdzić zasadność ustawienia
pojemnika na przeterminowane leki
Lokalizacja pojemnika na przeterminowane
lekarstwa została uzgodniona przez Gminę
Zawadzkie i wydaje się być zasadna, gdyż
znajduje się w centrum sołectwa.
Dodatkowo nie jest narażona na akty
wandalizmu.
- sprawa kolein na skraju jezdni Drogi
Wo j e w ó d z k i e j 9 0 1 n a w y s o k o ś c i
przystanku PKS "Rynek" w Żędowicach.
21 grudnia 2015 r. skierowane zostało
w powyższej sprawie pismo nr
RB.7034.114.2015 do zarządcy drogi
tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
- kiedy planowany jest remont ul.
Słonecznej w Żędowicach.
Prace remontowe powyższej ulicy mogą się
rozpocząć po dokonaniu rozgraniczenia
(okazania granic) oraz uzgodnień z PKP
dotyczących graniczącej z nieruchomością
PKP drogi wraz z rowem odwadniającym
nasyp kolejowy.
-szacownie szkód powstałych po
zwierzynie leśnej jest zbyt małe
Szkody łowieckie szacowane są przez Koła
Łowieckie. Gmina nie jest uczestnikiem
szacowania szkód. W przypadku powstania
sporu co do wysokości ustalonego
wynagrodzenia za poniesioną szkodę,
strony (poszkodowany bądź Koło
łowieckie) mogą zwrócić się do organu
gminy w celu przeprowadzenia mediacji dla
polubownego rozstrzygnięcia sporu.
- zastoina wodna na skrzyżowaniu ul. Ks.
Wajdy i Żeromskiego w Żędowicach.
Powodem tworzenia się zastoiny wodnej po
większych opadach atmosferycznych jest
profil drogi oraz istniejąca studzienka
chłonna nie spełniająca w 100% swojej roli.
Ulica Żeromskiego jest przeznaczona do
przebudowy wraz z kanalizacją deszczową
co w pełni wyeliminuje tą niedogodność.

Wnioski ze spotkania z mieszkańcami
Zawadzkiego w dniu 19 listopada 2015 r.
- pisemny wniosek dot. barier
architektonicznych dla niepełnosprawnych.
11 grudnia 2015 roku złożono pisemną
informację wraz z dokumentacją
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fotograficzną obiektów gminnych.
Przeglądu dokonano przy udziale
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem oraz wnoszącego wniosek .
- mieszkańcy ul. Szymanowskiego nie
otrzymali odpowiedzi odnośnie złożonej
w urzędzie petycji w sprawie doświetlenie
ul. Szymanowskiego.
Sprawa przedstawiona została
poprzedniemu Burmistrzowi , doświetlenie
ulicy wymaga wybudowania elektrycznej
linii zasilającej, a to wiąże się
z wykupieniem terenów wzdłuż drogi.
- dotyczy terminu remontu ul. Osiedle
Świerkle w Zawadzkiem.
Remont nawierzchni drogi został ujęty
w budżecie na 2016 r.
- zastoiny wodne przy przejściach dla
pieszych (wpusty kanalizacyjne
zlokalizowane w niewłaściwych miejscach)
Wniosek dotyczy Drogi Wojewódzkiej 901,
której zarządcą jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu.
- rozeznać zasadność ustawienia znaków
drogowych w obrębie pasażu „Czerwona
Torebka".
Sprawa dotyczy właściciela terenu i pasażu
handlowego, który jest stroną w w/w
sprawie.

Wnioski ze spotkania z mieszkańcami
Kielczy w dniu 20 listopada 2015 r.
–uregulować sprawę niepłacenia przez
niektórych mieszkańców opłat za odpady
komunalne oraz niezłożeni deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Na bieżąco przez ZGK „ZAW-KOM” Sp.
z o.o. prowadzona jest
weryfikacja
złożonych deklaracji oraz prowadzona
windykacja należności opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
- urządzić plac zabaw dla dzieci
Pomysł utworzenia placu zabaw dla dzieci
jest zasadny. Przedsięwzięcie może być
zrealizowane przez sołectwo w ramach
środków Funduszu Sołeckiego (należy
zgłosić takie zadanie do realizacji na etapie
tworzenia założeń do planu Funduszu) lub
w ramach Odnowy Wsi.
- dotyczy ustawienia znaków drogowych
A 18a „Zwierzęta gospodarskie" przy
drodze DW 901 na wysokości
skrzyżowania z ul. Stare Osiedle ( przy
posesji p. Garcorz).
21 grudnia 2015 roku w powyższej sprawie
skierowane zostało pismo
RB.7224.114.2015 do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Opolu.

Krajobrazy Zawadzkiego

Niezapomniany Koncert Noworczny
17 stycznia br. w zawadczańskim
kinoteatrze odbył się tradycyjny już Koncert
Noworoczny pod patronatem Burmistrza
Zawadzkiego. Koncert stał się od kilku lat
naszą tradycją. Tegoroczny koncert
na długo pozostanie w sercach widzów oraz
wykonawców i śmiało można określić
go jako wyjątkowy. Uroczystość rozpoczęła
się od podpisania aktu partnerskiego gminy
Zawadzkie z węgierskim miastem Vác.
Na tej wyjątkowej uroczystości oprócz
przedstawicieli miasta Vác z Burmistrzem
Fördös Attyla na czele, zaszczycili nas
swoją obecnością nasi przyjaciele z miasta
Dubnica na Wagiem na Słowacji oraz
z Otrokovic w Czechach.
Po złożeniu przez Burmistrza Zawadzkiego
mieszkańcom życzeń noworocznych
przyszedł czas na sztukę. Godzinny
program zaprezentowany przez Zespół
„Ziemia Żywiecka” wprawił wszystkich
w radosny i świąteczny nastrój. Zespół
zaprezentował nam tańce i muzykę ludową
prosto z Żywca. Były również gratulacje
z okazji jubileuszów. 45-lecie pracy
artystycznej obchodził Kierownik i mentor
zespołu Jan Brodka, a jubileusz 35-lecia
pracy świętowała choreograf zespołu

Krystyna Kwaśniewska. Po występach
mieszkańcy naszej gminy nie kryli
satysfakcji z przeżytego koncertu. Koncert
bardzo mi się podobał, a muzyka i tańce
„góralskie” w charyzmatycznym wykonaniu

artystów pozostawiło w nich
niezapomniane wrażenia. Każdego roku
koncert noworoczny cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród naszych
mieszkańców.

BABSKI COMBER

Nowe świadczenia rodzinne

Drogie Kobitki! Przed nami Karnawał 2016 i czas na
zabawę! Dlatego zapraszamy wszystkie chętne panie
(w każdym wieku) na „BABSKI COMBER”
6 lutego 2016 o godzinie 17.00
w sali „Firmy Bronder” w Żędowicach.
Bilet w cenie 55 zł od osoby (pełna konsumpcja bez
alkoholu). Przygrywać i bawić nas będzie dwóch fajnych
chłopców czyli zespół „NB MUSIC”. Mile widziane
przebranie, a my zapewniamy dobrą zabawę, dużo humoru,
wiele niespodzianek i nagrody za fajny strój.
Zapisy i bilety w sklepie pani Stasz w Żędowicach i w
Księgarni pani Zientek w Zawadzkiem.

Od 1 stycznia br. osoby które urodziły dziecko, a które nie
otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia
macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi
bezrobotni (niezależnie od rejestracji), studenci, rolnicy, a także
wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego
będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie
rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po
urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie,
a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być
wydłużony nawet do 71 tygodni.
O świadczenie rodzicielskie mogą ubiegać się również osoby,
które urodziły dziecko przed 1 stycznia 2016r., którzy nie mają
prawa do zasiłku macierzyńskiego- w takim przypadku,
świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało od 1 stycznia
2016r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio
dłużej w przypadku wieloraczków).

Zapraszamy serdecznie
Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich

5

Krajobrazy Zawadzkiego

Spotkanie noworoczne

6-latki

DFK w Zawadzkiem

- w szkole czy w przedszkolu?

24 stycznia br. w sali DFK w Zawadzkiem przy ulicy Powstańców
Śląskich odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne dla członków
i przyjaciół Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców
na Śląsku Opolskim. Podczas uroczystego spotkania
Przewodniczący DFK Zawadzkie Jan Stanek wygłosił krótkie
przemówienie, w którym podziękował wszystkim zaangażowanym
w działalność DFK. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze
rozmowy i wspólnego biesiadowania.

Począwszy od nowego roku szkolnego dzieci 6-letnie nie będą
musiały rozpoczynać edukacji w pierwszej klasie szkoły
podstawowej, gdyż zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy
o systemie oświaty zniesiony został obowiązek szkolny dla 6-latków
i przedszkolny dla 5-latków.
Obecnie przywrócono obowiązek szkolny dla 7-latków. Natomiast
dzieci w wieku 6 lat są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania
przedszkolnego. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, będzie mógł
przyjąć do szkoły dziecko, które w danym roku kalendarzowym
kończy 6 lat, jeżeli dziecko spełnia jeden z warunków, tj.:
- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę
w szkole podstawowej, albo
- uzyskało opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Ponadto, wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe
umożliwiają dzieciom, które w wieku 6 lat obowiązkowo poszły
do szkoły, kontynuowanie nauki w klasie pierwszej lub drugiej.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami prawa oświatowego,
na wniosek rodziców – złożony do dyrektora szkoły podstawowej do
końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach
odpowiednio pierwszej lub drugiej mogą kontynuować dzieci:
- urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły
naukę w klasie pierwszej,
- urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016
uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.
Uczniowie, którzy od września br. zamierzają kontynuować naukę
w klasie pierwszej lub drugiej w bieżącym roku szkolnym nie będą
podlegali klasyfikacji rocznej i nie otrzymają świadectwa szkolnego
promocyjnego. Dzieci kontynuujące naukę w klasie pierwszej nie
będą brały udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2016/2017.

Badanie satysfakcji
Petentów

Dzień Babci i Dziadka

Po raz kolejny Petenci Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem mieli
możliwość wyrażenia swojej opinii na temat pracy pracowników
samorządowych miejscowego magistratu. Każdy Petent
ma możliwość wypełnienia ankiety i wyrażenia swojej opinii.
W IV kwartale 2015 roku z takiej możliwości skorzystało 55 osób,
które przedstawiły 65 opinii. Analiza treści wszystkich ankiet
pozwala wysunąć wniosek, iż oceny terminowości załatwienia danej
sprawy, uczynności, fachowości pracowników urzędu, a także
dostępności oferowanych usług i informacji o nich są
w przeważającej części bardzo dobre lub dobre. Petenci wyrazili
tym samym swoje zadowolenie z pracy wykonywanej przez
pracowników urzędu i świadczonych przez urząd usług. W treści
wszystkich ocen znalazła się 1 ocena zadawalająca oraz 1 opinia
zła.
Zapraszamy Państwa do wypełniania ankiet i wrzucania ich do
żółtej skrzynki znajdującej się przy Punkcie Obsługi Petenta – pokój
101 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci,
a dzień później - Dzień Dziadka. Czego im życzyć?
Wiele zdrowia, a przede wszystkim niegasnącej
miłości jaką obdarzacie wnuki.
Uwielbiamy gdy czytacie nam książeczki,
lub gdy opowiadacie nam bajeczki.
Lubimy gdy na kolanach nas sadzacie
i na każdą psotę zawsze się zgadzacie.
Lubimy gdy uśmiechacie do nas,
po prostu kochamy Was ogromnie!

„Bóg widzi śmieć inaczej niż my.
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę”

Śmierć nie boli tych, którzy odchodzą
lecz tych, co wśród żywych pozostają…

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
Matki
Księdzu Proboszczowi Piotrowi Mykicie
składa Burmistrz Zawadzkiego,
radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Serdeczne podziękowania ojcu Waldemarowi, p. Antonowi Zyzik,
rodzinie znajomym, sąsiadom, kolegom, za wiązanki-wieńce
i za udział w modlitwach i uroczystości pogrzebowej naszego
kochanego męża, ojca, dziadka i pradziadka
śp. Rajmunda Orawiec
Składa żona i córki z rodzinami
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Bo to jest przede wszystkim ta szczególna chwila
Ze Sławomirem Szmalem rozmawiał
Damian Kaniak
- Pochodzisz
z b a r d z o
usportowionej
r o d z i n y. Ta t a
trener, też
oczywiście
zawodnik piłki
ręcznej. O ile
w i e m
t o
w rodzinie mieliście także sportowców,
nawet na poziomie reprezentacji. Więc
rozumiem, że inspiracja zostania
sportowcem jest inspiracją rodzinną.
- Tak. Wszystko co powiedziałeś to
wszystko się zgadza. Stwierdzam. Nie
wiem czy coś jeszcze dodać do tego, czy
nie. Naprawdę. Jeśli mieszkałeś w
Zawadzkiem to właściwie miałeś trzy
dyscypliny sportu. Więc była piłka ręczna,
piłka nożna i tenis stołowy. Najwięcej
przyjemności sprawiała mi gra w piłkę
ręczną.
- Tata zainteresował?
- Wiesz co? Owszem na pewno jego
działanie w piłce ręcznej, bycie trenerem
wiązało się z tym, że również jako dzieciak
chodziłeś na każde zajęcia, podglądałeś
starszych, a później sam zacząłeś się w to
bawić.
- A kiedy to było. Rozumiem, że było to na
przełomie lat 80 i 90.
- Wiesz co?? Właściwie pierwszy raz
poszedłem na tenis stołowy w wieku 7 lat i to
był 85 rok. To jednak parę ładnych lat temu.

- Miałeś jakiś własnych idoli
sportowych??
- Tak jak każdy dzieciak, który w pewnym
momencie interesował się głównie
sportem. W naszym czasie modne było
oglądanie NBA, jeżeli pokazywany był
Michael Jordan. A później im więcej tego
sportu było w telewizji, tych idoli było więcej.
- Co spowodowało, że wybrałeś piłkę
ręczną i pozycję bramkarza??
- Raczej częsty kontakt z piłką na pewno.
Grałem też w piłkę nożną i stałem w bramce
raczej. Dotykałem piłki bardzo rzadko,
zdarzało się że praktycznie parę razy w
ciągu 90 minut. A tutaj ten kontakt masz co
najmniej około 50, 60 razy w ciągu godziny
czasu. Więc to jest to co pokochałem robić
od dzieciństwa. Oczywiście grałem
troszeczkę w polu, ale to było krótko. Zdaje
się, że dwa lata, ale w między czasie stałem
na bramce cały czas.
- Mógłbyś opowiedzieć w skrócie jak
wyglądała twoja kariera sportowa??
- W skrócie??
- Tak.
- Tych klubów było tak naprawdę kilka i
zaczęło się od Stali Zawadzkie. Ta cała
przygoda z piłką ręczną. Miałem około 18
lat kiedy dostałem propozycję przejścia do
WKW Opole. To trwało około pół roku,
ponieważ klub zbankrutował. Później
przeniosłem się do Krakowa. Z Krakowa do
Warszawy. Z Warszawy do Płocka. Z
Płocka do Lubeki. Z Lubeki przeniosłem się
do Mannheim w którym połączono dwie
drużyny i stworzono jedną mocniejszą.
Klub rozwijał się tak naprawdę od jakiejś

niskiej, czwartej ligi niemieckiej i tak co roku
rósł w górę. A ja przyszedłem jak już grali w
ekstraklasie, wtedy tam grał już Mariusz
Jurasik. No i tam po sześciu latach
zdecydowałem się już na powrót do Polski i
do dzisiaj gram w Vive Tauron Kielce.
- Jak to jest założyć koszulkę z orłem na
piersi??
- Dla mnie było to marzeniem od
dzieciństwa. Podobnie wygląda to u
młodych chłopaków, którzy uprawiają
obojętnie, piłkę nożną, piłkę ręczną, czy
każdą inną dyscyplinę sportu. Chcieliby
kiedyś chyba wystąpić z tym orzełkiem na
piersi, zaprezentować się i reprezentować
swój kraj, bo to jest przede wszystkim ta
szczególna chwila.
- Czyli duma?? Tak??
- Oczywiście!!
- Czy chciałbyś czegoś życzyć
mieszkańcom Zawadzkiego
i Opolszczyzny na nowy rok.
- Przede wszystkim radości z życia i
zdrowia. A jako sportowiec to, żeby sport na
Opolszczyźnie się rozwijał. Jak wiemy
potrzebne są ku temu fundusze. A odkąd
pamiętam to Opolszczyzna starała się
sportowo rozwijać, w pewnym momencie to
się zatrzymało. Teraz tak naprawdę
zapaleńcy próbują ratować ten sport, gdzie
potrzebna jest pomoc ze strony miasta,
małych ale i tych wielkich sponsorów. Tego
im życzę żeby ta pasja dalej w nich była, bo
to numer jeden, ale oczywiście również
życzę im dużo pieniędzy.
- Dziękuję bardzo za rozmowę.

Betlejemskie Światełko Pokoju w Zwadzkiem
Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska
akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia
symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa
w Betlejem.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju
i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Jest
symbolem wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi
i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów
i waśni. Ta szlachetna idea została zainicjowana w 1986 roku przez
Austriackie Radio i Telewizję w Linzu jako część wielkich
bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci
niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę
„Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci
austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji –
szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia
stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Do naszego kraju Światełko przywędrowało w 1991 roku
za pośrednictwem harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego,
którzy otrzymali je od skautów słowackich na przejściu granicznym
Łysa Polana w Tatrach. Tradycja ta kultywowana jest do dnia
dzisiejszego i Światełko Betlejemskie jest przekazywane do
wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich by dalej za ich
pośrednictwem trafić do mieszkańców miast i wsi.
Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy oraz brata Pawła
Siennickiego, ze Zgromadzenia Braci Szkolnych prowadzących

Dom Opieki Społecznej Caritas, uroczyście przyjął Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski. Hasłem Betlejemskiego
Światełka Pokoju jest "Zauważ człowieka". Symboliczne światełko
ma nieść wszystkim pokój, nadzieję, radość i miłość.
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Twoja krew – to dar życia
Krwiolecznictwo jest bardzo ważną dziedziną medycyny,
wspomagającą działania lekarzy różnych specjalności. Na co dzień
niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że krew jest lekiem
ratującym ludzkie życie, zaś jej jedynym i niezastąpionym źródłem
jest człowiek. Krew jest potrzebna codziennie, ponieważ jest
bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i ogromnego postępu
w medycynie nie udało się wytworzyć poza ustrojem człowieka. Jest
niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także chorym
cierpiącym na szereg poważnych schorzeń. Przetaczana podczas
transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych składników,
pozwala ratować życie i zdrowie.
Ponadto krew jest lekiem, który pozyskujemy jedynie dzięki dobroci
ludzkiej, ponieważ tylko człowiek może ofiarować go drugiemu
człowiekowi, jako szczególny dar – dar życia.
Kto może oddać krew?
Każdy kto:
-jest w wieku od 18 do 65 lat;
-waży powyżej 50 kg;
-posługuje się językiem polskim;
-przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem
zamieszkania oraz numerem PESEL;
-odpowiada wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie
na podstawie badań lekarskich i badań laboratoryjnych,
że każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla
jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy
w szczególności na skutek występowania przeciwwskazań stałych
lub czasowych do pobrania krwi;
-temperatura ciała, która mierzona jest pod pachą nie powinna
przekraczać 37°C;
-przeszła pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie
krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące:
wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.

Co trzeba zrobić, aby oddać krew?
-zjeść rano lekkostrawną kanapkę,
-udać się do punktu poboru krwi mając przy sobie dowód
tożsamości ze zdjęciem,
-wypełnić kwestionariusz, który zostanie sprawdzony
i zweryfikowany przez pielęgniarkę,
-następnie pobrana zostanie próbka krwi na badanie hemoglobiny
(nakłucie w palec),
-lekarz w punkcie przeprowadzi badanie internistyczne i wywiad,
-jeśli lekarz zakwalifikuje dawcę, wówczas pozostaje tylko oddać
krew,
-czas oddania 450 ml to około 5 -7 minut.
Jak często mogę oddać krew?
mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy w roku,
a kobiety nie częściej niż 4 razy,
przerwa między kolejnymi oddaniami nie może być krótsza niż
8 pełnych tygodni (56 dni).
Nie bądźmy więc obojętni. W bieżącym roku krew możemy
oddać :

Nie narażaj życia

ZOSTAW SWÓJ

miesiąc
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

dzień
5
4
1
6
3
7
5
2
7
4
2

– nie pal śmieci

1%

W okresie zimowym, co roku pogarsza się jakość powietrza
w naszej gminie. To wynik spalania odpadów komunalnych
w piecach domowych oraz niekorzystnych warunków
atmosferycznych takich jak: niska temperatura i duża wilgotność
powietrza. Wielu ludzi uważa, że spalanie śmieci w domowych
piecach to tania, łatwo osiągalna metoda pozbywania się odpadów.
Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać
się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na
kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich
najbliższych! Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca.
Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie
trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet
śmiertelnych chorób. Astma, alergie, nowotwory, to najczęstsze
konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania
zanieczyszczonego powietrza. Pamiętajmy, że paląc w domowym
piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej
rodzinie i sąsiadom. Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są
dzieci. Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed
konsekwencjami złych nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy
zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie
przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć
świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci
w domowym piecu.
Pamiętajmy!
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką
grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów
pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są
dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych
domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo
nieekologiczne.

W ZAWADZKIEM
Zbliża się kolejny okres rozliczeniowy z Urzędem Skarbowym
za 2015 rok.
Możemy wesprzeć nasze lokalne organizacje nic nie tracąc.
Zachęcamy do wsparcia organizacji pożytku publicznego
działających na terenie Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy poprzez
przekazanie 1% podatku. Na stronie internetowej www.bazy.ngo.pl
znajdziecie Państwo informacje o organizacjach pożytku
publicznego uprawnionych do 1% podatku za 2015 rok. Takie
informacje można również uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem pok. 101. Sposób przekazania 1 % jest bardzo
prosty. Podatnik wpisuje w formularzu prawidłowy numer KRS oraz
wpisuje dokładną kwotę (nie może być ona jednak wyższa niż 1% wniosek jest nieskuteczny). Pieniądze na konto organizacji
przekaże urząd skarbowy. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć do
dnia 30 kwietnia 2016. 1% podatku mogą przekazać podatnicy
podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy
opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. Emeryci
i renciści również mogą wesprzeć naszą organizację, ale muszą
rozliczać się sami – nie przez ZUS.
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9

-

29

13,27

9,24

8,22

8,29

19

10,31

21

12

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

12

14

10

12

16

18

20

16

18

14

15

18

(z wyjątkiem BIO)

05.09.2016

10.03.2016

12

14

3,17,31

5,19

8,22

11,25

13,27

2,16,30

4,18

7

8

11

Zawadzkie: Siedziba ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 61 (rejon Siedziby
SM „Hutnik”), ul. Opolska 34 (Apteka AWOS). Żędowice: ul. Strzelecka 35 (Świetlica
wiejska). Kielcza: ul. Leśna (obok piekarni).

Lokalizacja pojemników na przeterminowane lekarstwa i chemikalia

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych,
zużyte baterie i akumulatory.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych,
zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane (w tym
okna, papa i styropian).

21

18

5,25

16

Maj

Lipiec

7,21

4,25

Kwiecień

-

10,24

14

Marzec

6,27

11,25

1,22

Luty

Czerwiec

14,28

11

Styczeń

Ulice: Opolska, Zielona, Ks. Wajdy, Kolejowa, Dworcowa, Stawowa, Andrzeja,
Krótka, Harcerska, Zacisze, Ligonia, Dębowa, 20 Stycznia.
Pojemniki należy wystawić przed posesję do godz. 6:00 rano.
DNI WYWOZU
Odpady
MIESIĄC
Odpady
Odpady
segregowane
Popiół
zmieszane
BIO
worki

ZAWADZKIE (I rejon)

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW I-XII 2016

10,24
7,21
5,25
21
29
13,27
9,24
8,22

16
6,27
18
8,29
20
10,31
21
12
3,23
14

Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

12

14

10

12

16

18

20

16

18

14

15

18

05.09.2016

10.03.2016

12

14

3,17,31

5,19

8,22

11,25

13,27

2,16,30

4,18

7

8

11

Lokalizacja pojemników na przeterminowane lekarstwa i chemikalia
Zawadzkie: Siedziba ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 61 (rejon Siedziby
SM „Hutnik”), ul. Opolska 34 (Apteka AWOS). Żędowice: ul. Strzelecka 35 (Świetlica
wiejska). Kielcza: ul. Leśna (obok piekarni).

zużyty sprzęt elektryczny
z samochodów osobowych,
odpady budowlane (w tym

zużyty sprzęt elektryczny
z samochodów osobowych,

11,25

3,24

Luty

Odpady wielkogabarytowe,
i elektroniczny, zużyte opony
zużyte baterie i akumulatory.
Odpady wielkogabarytowe,
i elektroniczny, zużyte opony
zużyte baterie i akumulatory,
okna, papa i styropian).

14,28

13

Styczeń

(z wyjątkiem BIO)

Ulice: Moniuszki, Szaflika, Kani, Szymanowskiego, Miarki, Świerczewskiego,
1 Maja, Mickiewicza, Sienkiewicza, Kościelna, Bogusławskiego, Osiedle
Świerkle, Kurpińskiego, Kilińskiego, Chopina, Lubliniecka, Strzelecka,
Ogrodowa, Waryńskiego, Polna, Czarna, Paderewskiego.
Pojemniki należy wystawić przed posesję do godz. 6:00 rano.
DNI WYWOZU
Odpady
MIESIĄC
Odpady
Odpady
segregowane
Popiół
zmieszane
BIO
worki

ZAWADZKIE (II rejon)

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW I-XII 2016

Krajobrazy Zawadzkiego

Krajobrazy Zawadzkiego

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW I-XII 2016

ZAWADZKIE

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW I-XII 2016

ŻĘDOWICE

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

6,13,20,27

2,9,16,23,30

5,12,19,26

7,14,21,28

4,10,17,24,31

5,12,19,26

1,8,15,22,29

2,9,16,23

5,12,19,26

13,27

29

-

21

-

5,25

7,21

10,24

11,25

14,28

10

13

15

19

21

23

27

28

3,31

4

8

1,15,30

4,17

6,20

8,22

11,25

14,28

2,16,30

6,19

7,21

10,24

11,25

14,28

12

14

3,17,31

5,19

8,22

11,25

13,27

2,16,30

4,18

7

8

11

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

6,28

15

4,25

13

2,23

12

21

10,31

19

8,30

16

5,26

5,19

7,21

10,24

12

-

18

-

23

11,25

14,29

1,15,29

4,18

12

14

10

12

16

18

20

16

18

14

15

18

14

16

5,19

7,21

10,24

13,27

1,15,29

5,18

6,20

9

10

13

Popiół

Wrzesień

4,11,18,25
9,24

8

(z wyjątkiem BIO)

Pojemniki należy wystawić przed posesję do godz. 6:00 rano.
DNI WYWOZU
Odpady
Odpady
segregowane
BIO
worki
MIESIĄC

Odpady
zmieszane

Październik

2,8,15,22,29

8,22

Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe, Budynki Komunalne,
DNI WYWOZU
Papier i tektura,
MIESIĄC
Odpady
opakowania
Odpady
Popiół
Szkło
zmieszane
wielomateriałowe,
BIO
metale i puszki

Listopad

6,13,20,27

11.03.2016

06.09.2016

Zawadzkie: Siedziba ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 61 (rejon Siedziby
SM „Hutnik”), ul. Opolska 34 (Apteka AWOS). Żędowice: ul. Strzelecka 35 (Świetlica
wiejska). Kielcza: ul. Leśna (obok piekarni).

Lokalizacja pojemników na przeterminowane lekarstwa i chemikalia

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych,
zużyte baterie i akumulatory.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych,
zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane (w tym
okna, papa i styropian).

Grudzień

Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych, zużyte
10.03.2016
baterie i akumulatory.
Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych, zużyte
05.09.2016
baterie i akumulatory, odpady budowlane (w tym okna, papa
i styropian).
Lokalizacja pojemników na przeterminowane lekarstwa i chemikalia
Zawadzkie: Siedziba ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 61 (rejon Siedziby
SM „Hutnik”), ul. Opolska 34 (Apteka AWOS). Żędowice: ul. Strzelecka 35 (Świetlica
wiejska). Kielcza: ul. Leśna (obok piekarni).

10

11

12,26

11,25

8,22

6,27

-

22

-

30

14,28

10,25

9,23

8,29

21

11

2,23

13

4,25

17

5,26

17

7,28

19

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

13

15

11

23

17

19

21

17

19

15

16

19

14

16

5,19

7,21

10,24

13,27

1,15,29

5,18

6,20

9

10

13

Zawadzkie: Siedziba ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 61 (rejon Siedziby
SM „Hutnik”), ul. Opolska 34 (Apteka AWOS). Żędowice: ul. Strzelecka 35 (Świetlica
wiejska). Kielcza: ul. Leśna (obok piekarni).

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych,
09.03.2016
zużyte baterie i akumulatory.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych,
06.09.2016
zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane (w tym
okna, papa i styropian).
Lokalizacja pojemników na przeterminowane lekarstwa i chemikalia

15,29

18

Styczeń

(z wyjątkiem BIO)

Ulice: Opolska, Topolowa, Nowowiejska, Konopnickiej, Stare Osiedle, Słoneczna,
Kopernika, Chrobrego, Wiosenna, Nowe Osiedle, Dworcowa.
Pojemniki należy wystawić przed posesję do godz. 6:00 rano.
DNI WYWOZU
Odpady
MIESIĄC
Odpady
Odpady
segregowane
Popiół
zmieszane
BIO
worki

KIELCZA (ZAW-KOM)
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12,26
11,25
8,22
6,27
22
30
14,28
10,25
9,23

9
1,22
12
4,24
14
5,26
17
6,27
18
8,29
20

Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

13

15

11

23

17

19

21

17

19

15

16

19

(z wyjątkiem BIO)

06.09.2016

09.03.2016

14

16

5,19

7,21

10,24

13,27

1,15,29

5,18

6,20

9

10

13

Zawadzkie: Siedziba ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 61 (rejon Siedziby
SM „Hutnik”), ul. Opolska 34 (Apteka AWOS). Żędowice: ul. Strzelecka 35 (Świetlica
wiejska). Kielcza: ul. Leśna (obok piekarni).

Lokalizacja pojemników na przeterminowane lekarstwa i chemikalia

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych,
zużyte baterie i akumulatory.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych,
zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane (w tym
okna, papa i styropian).

15,29

19

Styczeń

KIELCZA (REMONDIS)
Ulice: Dobrego Pasterza, Leśna, Powstańców Śl., Mostowa, Zamoście, Krótka,
Szkolna, Sosnowa, Miarki, Polna, Torowa, Wajdy, Zielona.
Pojemniki należy wystawić przed posesję do godz. 6:00 rano.
DNI WYWOZU
Odpady
MIESIĄC
Odpady
Odpady
segregowane
Popiół
zmieszane
BIO
worki

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW I-XII 2016
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Krajobrazy Zawadzkiego

Spotkanie Noworoczne 2016

W świątecznym nastroju

W piątek 8 stycznia 2016 r. w sali kinoteatru w Zawadzkiem
odbyło się spotkanie noworoczne Burmistrza Zawadzkiego
podsumowujące miniony rok. Na tę okazję przybyło szerokie grono
zaproszonych przez Burmistrza Gości, wśród których znaleźli się
radni, dyrektorzy oraz kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych, przedstawiciele instytucji, firm, przedsiębiorstw,
stowarzyszeń i organizacji działających na naszym terenie.
W swoim wystąpieniu Burmistrz, podsumowując miniony 2015 r.
w sposób szczególny podziękował wszystkim osobom i instytucjom
za współpracę i okazaną pomoc w licznych działaniach
przyczyniających się do rozwoju gminy Zawadzkie.

Połowa grudnia to czas, kiedy wszyscy uczniowie myślą już
bardziej o zbliżających się świętach, niż o nauce. W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem to oczekiwanie postanowili
skrócić członkowie Uczniowskiego Klubu @ctiv@ i Samorządu
Uczniowskiego. Przygotowali ciekawą imprezę szkolną, która
wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój. We wtorek,
22 grudnia 2015, miała miejsce świąteczna rywalizacja klas. Klasy
pierwsze i drugie zmierzyły się w pięciu konkurencjach:
1. Najciekawszy łańcuch choinkowy, 2. Najsmaczniejszy wypiek
świąteczny, 3. Najładniej zaśpiewana kolęda, 4. Żywy obraz (do
wydarzeń związanych z adwentem i Bożym Narodzeniem) oraz
5. Żywa choinka (jeden uczeń z klasy w roli choinki). Wszystkie
konkurencje oceniane były przez 4-osobowe jury złożone
z nauczycieli. Na koniec dwuosobowe zespoły z każdej klasy wzięły
udział w konkursie wiedzy o tematyce świątecznej. Impreza
dostarczyła wszystkim wiele radości i bardzo mocno zaktywizowała
wszystkie klasy, które wręcz prześcigały się w pomysłach.
Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i poświęcili
sporo czasu na przygotowanie się do poszczególnych konkurencji.
Jury miało naprawdę trudne zadanie!
Po podliczeniu punktów okazało się, że pierwsze miejsce zdobyła
klasa 2a, która jednym punktem wyprzedziła klasę 1a i trzema
punktami klasę 2T. Jak widać rywalizacja do ostatniej konkurencji
była bardzo zacięta.
Beata Gratzke

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej
śp. Marioli Bartoszek
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, znajomym, ks. Proboszczowi,
Burmistrzowi oraz Delegacjom za okazaną pomoc, współczucie,
wieńce i kwiaty…
Serdeczne „Bóg zapłać” składa mąż z córkami

12

Krajobrazy Zawadzkiego

24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zawadzkiem
W niedzielę 10 stycznia 2016 r., zorganizowano 24 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie Kinoteatru rozpoczęły się
występy artystyczne połączone z licytacją ciekawych upominków
przesłanych przez Fundację WOŚP. Z przedstawieniem teatralnym
,,Ufność Betlejemska” wystąpili uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Zawadzkiem, zagrały zespoły: ,, Bartosz Band”, ,,Bluesharp’’,
,,Redempty”, wysłuchaliśmy recitalu saksofonowego w wykonaniu
Joachima Gruszki. Prezentacje sceniczne zakończył występ
utalentowanej piosenkarki p. Klaudii Budner. Podczas koncertu
została zlicytowana płyta wokalistki.
W hollu Kinoteatru można było zakupić pyszne ciasta przygotowane
przez Panie ze Stowarzyszenia ,,Klubu Młodych Mam Mam czas’’,
dochód ze sprzedaży także zasilił konto Fundacji WOŚP.
W tegorocznym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
wzięło udział 12 wolontariuszy, którzy kwestowali na terenie gminy
Zawadzkie i Kolonowskie.
Łączna kwota uzbierana przez Sztab Zawadzkie to 10. 883,44 zł.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

w Zawadzkiem. Tegoroczna ogólnopolska akcja niesienia pomocy
odbywała się pod hasłem: ,,Na zakup urządzeń medycznych dla
oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
seniorów.

„Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego”
Od kilku lat w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem
realizowany jest, skierowany do uczniów klas I-III i ich rodziców,
program edukacji antytytoniowej: „Nie pal przy mnie, proszę”. Dzieci
poznają zagrożenia jakie niesie wdychanie dymu papierosowego
oraz zdobywają wiedzę jak chronić się przed biernym paleniem.
Dorosłych natomiast, treści programu skłaniają do refleksji nad
problemem palenia w obecności dzieci.
W tym roku szkolnym Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Strzelcach Opolskich, który nadzoruje realizację
programu, ogłosił dwuetapowy konkurs plastyczny pod hasłem:
"Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego". Uczniowie
wykonywali prace plastyczne dostosowując się do wymogów
regulaminu. W szkolnym etapie konkursu udział wzięło 23 uczniów.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce: Bartosz Dziuba Ic, Kamil Jendrzej IIIa, Martyna Lizurej
IIIa, Julia Koza IIb, Aleksy Pacut Iib
II miejsce: Michał Wiench IIb, Michalina Pawlak Ib, Karolina
Jendrzej Ic, Michał Krzyżostaniak IIb, Amelia Nowak IIb, Dominik
Gawlik IIa, Błażej Gawlik IIIb, Marta Kolibaba Ic
III miejsce: Aleksandra Bujak IIIa, Laura Dylong IIIa, Magdalena
Radziej IIIa, Igor Piasecki IIa, Magdalena Beier Ic
Wyróżnienie: Aleksandra Andrecka IIIa, Ewelina Hertel Ic, Jakub
Nawrot Ic, Maja Momot IIIb, Tomasz Sokoup Iia
Wykonane przez uczniów prace wystawiono w holu szkoły.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
M.Żuchowska, M.Jaskólska

13

Krajobrazy Zawadzkiego

W karnawale…
W karnawale, w karnawale nie siedzimy w domu wcale,
przymierzamy wstążki, szale, wybieramy się na bale.
Kolorową maskę bierz, baw się z nami, jeśli chcesz
Kolorową maskę bierz, baw się z nami, jeśli chcesz…”.
Karnawał to okres zabawy. To czas rozrywki dla dorosłych i czas
balów dla dzieci. 15 stycznia, jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki przedszkolna szatnia w Publicznym Przedszkolu Nr 2
z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem przemieniła się
w kosmiczną krainę. Sala balowa przystrojona w gwiazdy, kolorowe
baloniki, serpentyny oraz odjazdowe rakiety, wprowadzała radosny
nastrój oraz zachęcała do zabawy. Dzięki barwnym i pomysłowym
strojom, zamieniliśmy się w postacie z bajek: księżniczki, piratów,
czarownice, wróżki, kowbojów oraz przedstawicieli różnych
zawodów. Nie zabrakło policjantów, pielęgniarek, żołnierzy,
mechaników i marynarzy. Wszyscy doskonale bawili się przy
rytmach skocznej muzyki przeplatanej zabawami oraz konkursami
prowadzonymi przez wodzireja. Podczas zabawy był też czas na
odpoczynek i poczęstunek. Wspólna zabawa dostarczyła
Miluśińskim wiele radości i zadowolenia. Było, odlotowo,
fantastycznie i KOSMICZNIE!

Podziękowania dla pani Marii Baran

Dostojna Jubilatka

Na pierwszym tegorocznym
spotkaniu członków Klubu
Seniora w Zawadzkiem
nastąpiło uroczyste
przekazanie „władzy”.
Dotychczasowa Prezes Klubu
Maria Baran zrezygnowała
ze stanowiska, a nowym
Prezesem została Irena
Krasucka. Pani Maria Baran
była założycielką Klubu
Seniora i funkcję prezesa
pełniła od początku
działalności tj. od 2001
roku.Chcielibyśmy wyrazić
serdeczne podziękowania
p. Marii Baran za pracę,
za wielkie serce, za ogromne zaangażowanie w działalność na
rzecz mieszkańców naszej gminy. Ma pani tak ogromne serce, a my
jesteśmy pełni podziwu. Bardzo Pani dziękujemy i życzymy
wszystkiego najlepszego, żeby w tej chwili zbierała pani owoce tej
swojej pracy, żeby do pani wróciło to całe dobro, które pani
przekazała do ludzi, i ta życzliwość, którą pani wokół siebie
rozsiewa. Dziękujemy.

22 stycznia br. p. Anna Kluba obchodziła Jubileusz 90. urodzin.
Pani Anna jest niesamowicie pogodną, wesołą i uśmiechniętą
osobą. Otoczona jest wielką miłością i życzliwością przez swoich
bliskich i przyjaciół. Doczekała się jednego syna i dwóch wnuczek.
Na ręce Pani Anny płynęły życzenia zarówno od najbliższych,
znajomych jak również od władz samorządowych naszej gminy.
Dostojnej Jubilatce życzymy wielu pogodnych dni, dużo zdrowia
i niegasnącego uśmiechu.
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„Na Śląsku mieszkamy, śląskie potrawy znamy”
Każdemu, kto urodził się i wychował na Śląsku, dom rodzinny
kojarzy się z dobrą, obfitą kuchnią, m.in.. z kluskami, roladą i „modrą
kapustą”. Fakt ten zainspirował nauczycielki Publicznego
Przedszkola Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem do
opracowania i wdrożenia programu zajęć kulinarnych „Na Śląsku
mieszkamy, śląskie potrawy znamy”. Nasz program promuje
kuchnię regionalną, popularyzuje gwarę i obyczaje śląskiego stołu.
Przedszkolaki przygotowują, kosztują, częstują się potrawami wg
starych śląskich receptur np. „kartofelsalat” (sałatka jarzynowa),
„wodzionka” (zupa czosnkowa), „kompot z bani” (kompot z dyni),
„smażonka ze sznitlauchem” (jajecznica ze szczypiorkiem) itp.
Kuchnia jako miejsce przygotowywania i spożywania posiłków,
stanowiła i stanowi na Śląsku po dzień dzisiejszy centrum życia
rodzinnego. Chcąc pokazać dzieciom dawną kuchnię tutejszego

regionu- meble, sprzęty, naczynia, narzędzia wykorzystywane
w gospodarstwie domowym przewidujemy zorganizowanie w
naszym przedszkolu wystawy fotograficznej „Kuchnia Ołmy”.
Dodatkowo planuje się stworzenie kącika kuchennego
z podstawowym jego wyposażeniem (np. śląski bifej- kredens).
Podsumowaniem całego, naszego kulinarnego przedsięwzięcia
będzie uczestnictwo przedszkolaków w lekcji edukacyjnej „Sekrety
kuchni śląskiej- czyli słów kilka, o tym jak gotowały nasze babcie”
w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.
Program „Na Śląsku mieszkamy, śląskie potrawy znamy”
sprawia dzieciom wiele radości, jest również bardzo dobrze
odbierany i oceniany przez rodziców.
Małgorzata Pilawa- Grycan
Agnieszka Pruska

Jasełka przedszkolaków
z Kielczy

Bezpłatne porady prawne
Od stycznia 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem świadczone są nieodpłatnie porady prawne dla
mieszkańców:
- powyżej 65 roku życia,
- poniżej 26 roku życia,
- posiadających Kartę Dużej Rodziny,
-posiadających legitymację weterana lub weterana
poszkodowanego,
- posiadających zaświadczenie wydane na podstawie przepisów
ustawy o kombatantach,
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Boże Narodzenie to czas radości, nadziei, pełen rodzinnego
ciepła. Dzieci każdego dnia otwierają okienka adwentowych
kalendarzy, odliczając- ile jeszcze do pierwszej gwiazdki? A kiedy
już przyjdzie okres świat, to ogarnia nas spokój, spełnienie oraz
chęć bycia lepszym. Wszystko to, mogliśmy wynieść z Kościoła
parafialnego w Kielczy w uroczystość Trzech Króli. W tym dniu
kazanie było wyjątkowe – bo wygłosiły je przedszkolaki z tutejszego
przedszkola. W opowieści o Bożym Narodzeniu , którą przecież
każdy zna, zawarły się wszystkie mądre rady, które nam dorosłym
przychodzą na myśl w ten wyjątkowy czas. Boże Narodzenie – tak
dobrze znana historia, a w tym dniu na nowo odkryta, poznana
i przeżyta. Jako rodzice dziadkowie, przyjaciele, ludzie –
powinniśmy od dzieci uczyć się tego co dobre, piękne i niewinne…
Najprościej o tym czasie jest mówić, pisać a najtrudniej przeżyć to
w sobie i pozostawić trwały ślad, nie tylko podczas Świat Bożego
Narodzenia.

Porady świadczone są w OPS, pomieszczenie A.8 (parter, wejście
od strony Pogotowia za schodami).
Zapraszamy w:
poniedziałki od 13.00 do 17.00
czwartki od 8.00 do 12.00
piątki od 8.00 do 12.00

Firma BENJAMIN
zmieniła siedzibę

4+

Partner Gminy Zawadzkie realizujący Kartę Dużej Rodziny 4+
zmienił swoją siedzibę.
Odzieżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Hurt i Detal „BENIAMIN" Pana Jana Czanguleita od 1 lutego mieści
się w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 53 (naprzeciw sklepu
Panek). Firma „BENIAMIN" nadal gwarantuje Państwu 10 % zniżki
na usługi w placówkach przy ul. Opolskiej 53 w Zawadzkiem oraz w
placówce przy ul. Strzeleckiej 1 w Żędowicach.
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Najlepszy Sportowiec Opolszczyzny 2015
Wyjątkowe wyróżnienie i chyba pierwsze w Historii Sportu
w Gminie Zawadzkie spotkało zawodniczkę Klubu Karate Nidan
Wiktorię Grejner, która została wybrana przez kapitułę składającą
się z mistrzów i gwiazd opolskiego sportu oraz przedstawicieli
plebiscytu tj. Nowej Trybuny Opolskiej i Urzędu Marszałkowskiego –
Talentem Roku 2015. Kapituła wyłoniła również Najlepszego
Sportowca, został nim Piotr Kuleta i Trenera Roku, którym został
Krzysztof Pawlak. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej
Gali „Sportowiec Roku 2015” w dniu 22 stycznia br. w Domu Expo
w Opolu. Dla klubu jest to ogromna radość i powód do dumy.
Niewątpliwie do jej sukcesu przyczyniły się bardzo wysokie
osiągnięcia w roku 2015 między innymi: 1 miejsce w konkurencji
kumite indywidualnym juniorek podczas Mistrzostw Europy
w Karate Shotokan, Crawley, Anglia 27-29.11.2015, 1 miejsce
podczas Pucharu Polski Karate Shotokan, Suchy Las 17.05.2015,
1 miejsce w Pucharze Polski Karate WKF, Warka 23.05.2015
w konk. kumite indywidualnym kadetek (+54 kg), 1 miejsce
w Mistrzostwach Polski Karate WKF, Pleszew, 24.10.2015 w konk.
kata drużynowym juniorek 16-17 lat i 2 miejsce w konk. kumite
indywidualnym juniorek (+59 kg), 1 miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów Młodszych, Kadetów, Juniorów i Seniorów Karate
Shotokan, Toruń 07.11.2015 w konk. kumite drużynowym juniorek
18-20 lat i 3 miejsce w konk. kumite indywidualnym kadetek 16-17
lat.
Zbigniew Sworeń

Żędowickie wieści
Jesteśmy bezpieczni!!!
Od stycznia trwa akcja zainicjowana przez Burmistrza Zawadzkiego
,,Bądź bezpieczny na drodze”. W ciągu całego roku w naszej szkole
prowadzone były działania zmierzające do uświadamiania uczniom
niebezpieczeństw, z jakimi mogą spotkać się na drogach. Rozdano
wszystkim opaski odblaskowe. Szczególnie w okresie jesiennozimowym przypominano o noszeniu w widocznym miejscu
elementów odblaskowych.
Dzięki zgromadzeniu przez szkołę kilkudziesięciu kamizelek
uczniowie wychodzący na wycieczkę będą bardzo dobrze
widoczni dla kierujących pojazdami.

Hej kolęda, kolęda …
22 grudnia zrobiło się w naszej szkole bardzo świątecznie, a to
za sprawą kolędników, którzy przybyli, aby przedstawić Jasełka. Nie
zabrakło w nich utrudzonych wędrowców - Maryi i Józefa, a także
Heroda, Diabła, Śmierci, Dziada, Aniołów, a nawet Turonia!
Występom aktorskim towarzyszyły piękne kolędy śpiewane i grane
przez naszych uczniów na różnych instrumentach - wszystko
w przepięknej scenerii betlejemskiego nieba. Był śmiech, łzy
wzruszenia, a na koniec – gromkie brawa dla występujących!
Po raz drugi uczniowie zaprezentowali Jasełka w Święto Trzech
Króli. W sali szkoły licznie zgromadzeni mieszkańcy Żędowic
oklaskiwali pełne profesjonalizmu występy aktorów
i instrumentalistów. Przedstawienie zostało przygotowane pod
kierunkiem Anity Stachowskiej i Sybilli Czech.

Spotkania Grupy AA
Grupa Anonimowych Alkoholików „NOVA” w Zawadzkiem informuje, że spotkania grupy odbywają się w każdy wtorek od godziny 17.00
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.
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Wieści z Kielczy
ze swoimi uczniami przygotowała "coś specjalnego" dla
zaproszonych Dziadków, a p. Małgosia Walnik od początku do
końca czuwała nad przygotowaniami i przebiegiem całości
spotkania. Pani Dyrektor złożyła wszystkim Gościom życzenia
noworoczne, i tak oto rozstaliśmy się w zgodzie i harmonii oraz z
radością w sercach :)
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji tego spotkania serdecznie dziękujemy! (A najbardziej p.
Justynie Chmielorz, która przygotowała miłe upominki dla naszych
małych Artystów).
MW

Iskierki radości i promyki miłości w przededniu świąt
22 XII, pierwszego dnia kalendarzowej zimy, w maleńkim
kielczańskim
ZSG, zabrzmiały dźwięki radosnych pieśni.
Gimnazjaliści razem z młodszymi uczniami przenieśli nas do krainy
tradycji. Przypomnieli znaczenie świątecznych symboli, przybliżyli
czasem zapomniane już zwyczaje i obrzędy. Za oknem
zachmurzone niebo wprawiało w ponury nastrój. Nic to jednak nie
znaczyło wobec witalności i energii młodych ludzi. Nie tylko
radośnie śpiewali, ale i z pasją tańczyli. Duzi obok małych, chłopcy
obok dziewczyn. Te ostatnie odważnie prezentowały ćwiczone w
pocie czoła figury akrobatyczne. Radosny nastrój niepostrzeżenie
przeniknął i w serca starszych zgromadzonych na sali
gimnastycznej- nauczycieli, pracowników obsługi, emerytów,
rodziców, a na niebie... zabłysnęło słońce. Po części artystycznej
wręczono nagrody w konkursach na najciekawszą szopkę, ozdobę
świąteczną, fotografię tego co mali i duzi lubią najbardziej- czyli
słodkiego co nieco. Papież Franciszek zachęca nas w encyklice
Laudato si do praktykowania ,,małej drogi miłości, by nie przegapić
okazji do dobrego słowa, uśmiechu, każdego małego gestu,
zasiewającego pokój i przyjaźń". Nasi uczniowie pokazali nam tego
dnia, że potrafią, że chcą, a że nie zawsze wychodzi tak jak chcemy,
to i my dorośli dobrze wiemy, ważne, że wciąż próbujemy:) Przy
dzieleniu się opłatkiem popłynęło tego dnia w ZSG wiele ciepłych
słów i dobrych życzeń. Niech nam się spełniają w nadchodzącym
Nowym 2016 Roku. Za radosny występ dziękujemy zespołowi
Melizmat pod kierunkiem pani Małgosi, za piękny wystrój sali
paniom Bożenie i Izabeli.
Małej miłości nie żałuj nikomu,
A i tobie jej nie pożałują.
Łzy smutku ona ociera
Albo wprost przeciwnie, wyciska, radosne tak, wzruszone
nieśmiało.
Miej serce, które kocha, ale
I czasem boli.
Łez się nie wstydź, wszak oczyszczają.
Odwagą się dziel, nie wszyscy ją mają.
Śmiało małą drogą miłości krocz,
choĆ nieraz zaboli, popełnisz błąd, cóż stąd- to przecież życie.
IZA

Wizyta w DPS Wiśnicze
4. stycznia 2016 roku uczniowie naszej szkoły, wraz
z opiekunami (Sylwią Olkuśnik i Małgorzatą Walnik), wybrali się
z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach, z chęcią
wniesienia odrobiny świątecznej radości w serca Mieszkańców.
Przedstawiony program nosił tytuł "Tradycje i zwyczaje
Bożonarodzeniowe w oprawie muzycznej". Cała wizyta była
ogromnym przeżyciem zarówno dla Mieszkańców DPS, jak i dla
naszych uczniów. Podziękowano nam gromkimi brawami,
zaproszono na kolejną wizytę, a na pamiątkę otrzymaliśmy piękną
koronę wykonaną własnoręcznie przez uczestników terapii
zajęciowej.

Spotkanie noworoczne i Dzień Seniora
W niedzielę 17. stycznia br. odbyło się w ZSG w Kielczy
spotkanie noworoczne dla mieszkańców Kielczy, połączone
z obchodami "Dnia Seniora". Choć na dworze trzaskał mróz, u nas
panowała ciepła i miła atmosfera. Uczniowie zaprezentowali
zebranym Gościom program artystyczny "Zwyczaje i tradycje
świąteczne w oprawie muzycznej", oraz specjalnie dla wszystkich
Dziadków i Babć - śpiewno-taneczno-słowny miks najlepszych
życzeń. Na "scenie" nie brakowało energii: uczniowie tańczyli,
śpiewali i recytowali, a wesoły klimat udzielił się również wspaniałej
publiczności, która podziękowała za występy gromkimi brawami.
Całość dopełniała piękna scenografia, zaprojektowana i wykonana
przez naszą uzdolnioną p. Izabelę Karaś, p. Bożena Gwóźdź wraz

„Książki naszych marzeń”
ZSG w Kielczy wziął udział w ogólnopolskim programie
Ministerstwa Edukacji Narodowej „ Książki naszych marzeń”,
mającym na celu wzbogacenie księgozbioru o nowe pozycje
wydawnicze. Dzięki temu do biblioteki szkolnej trafiło ponad 80
nowych woluminów. Książki zakupiono na podstawie propozycji
uczniów klas I-VI wyłonionych w Ogólnopolskich Wyborach
Książek, które odbyły się w ubiegłym roku szkolnym.Mamy
nadzieję, że dzięki tym nowościom, nasza biblioteka jeszcze
chętniej będzie odwiedzana przez czytelników, którzy chcą rozwijać
swoje pasje czytelnicze! Przyjemnej lektury! Zapraszam do
biblioteki.
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Rozmaitości
Apteki dyżurują

Kącik kucharski

Apteki w Zawadzkiem prowadzą dyżury naprzemiennie w niedziele i
święta w godzinach od 16.00 do 17.00. W godzinach nocnych
receptę można zrealizować w aptekach w Strzelcach Op.
1. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
2. Apteka „Flos”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
3. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
4. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7,
tel. 77/461-89-00
5. Apteka „Dr.Max’”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
6. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
7. Apteka „AWOS3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
8. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
9. Apteka „Słoneczna”, u. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00
Dzień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Czekoladowy mus ze śmietanką
Składniki:
– 100 g gorzkiej czekolady
– 250 g śmietany 30%
– 100 g serka mascarpone
– łyżeczka kawy
– 2 łyżki cukru pudru
– łyżeczka żelatyny (można zrezygnować)
– łyżka mleka
Dekoracja:
– śmietanka 30%
– wiśnie, maliny, truskawki
– posypka czekoladowa
Przygotowanie:
Czekoladę pokrusz, umieść w garnuszku (albo miseczce), dodaj
kawę (w wersji dla dzieci – ominąć). Czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej (albo w kuchence mikrofalowej), wymieszaj i odstaw do
przestudzenia. W tym czasie ubij śmietankę. Gdy już będzie gęsta,
dodaj cukier puder oraz serek mascarpone i delikatnie wymieszaj.
Następnie ustawiając mikser na średnie obroty, dodaj schłodzoną
czekoladę. Mieszaj, aż do połączenia się składników. Żelatynę wsyp
do miseczki, zalej mlekiem, zamieszaj. Żelatynę rozpuść
w kuchence mikrofalowej (albo w kąpieli wodnej, wstawiając
miseczkę do większej miski z gorącą wodą). Mikser ustaw na
średnie obroty, rozpuszczoną żelatynę wlej cienką strużką do musu.
Oczywiście z żelatyny można zrezygnować, mus nie będzie miał
konsystencji gęstej pianki, tylko ubitej śmietanki, ale będzie równie
pyszny jak z żelatyną. Następnie mus czekoladowy przełóż do
pucharków i wstaw do lodówki. Przed podaniem udekoruj.

Miesiąc
LUTY
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
-

MARZEC
„DOZ Apteka”
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„DOZ Apteka”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Flos”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”

Maki-sushi
Składniki
4 paluszki krabowe (surimi)
ogórek sałatkowy
1/2 dojrzałego awokado
łyżka soku cytrynowego
25 dag gotowanego ryżu do sushi
łyżka chrzanu wasabi
2 duże płaty wodorostów nori
4 łyżki kawioru
Przygotowanie
Surimi i ogórek rozciąć wzdłuż na połowy. Z ogórka wyjąć nasiona.
Paluszki i ogórek pociąć na plastry ok.. 1/2 cm. Awokado pokroić
w paski, skropić sokiem z cytryny. Rozwinąć płat nori, ułożyć na
stole gładką stroną do góry. Poukładać wzdłuż surimi i ogórek,
zrolować. Ułożyć na stole ciasno zlepioną połowę ryżu, zrolować
wokół zwiniętego nori. Drugi płat nori posmarować wasabi, ułożyć
resztę surimi, dodać awokado. Zwinąć tak, by ryż był na wierzchu,
obtoczyć w kawiorze.

Walentynki…
Walentynki to coroczne święto
zakochanych przypadające 14 lutego.
Nazwa pochodzi od św. Walentego.
Stałym niemalże elementem
Walentynek jest wzajemniewręczanie sobie walentynkowych
ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca,
opatrzone walentynkowym wierszykiem a często i miłosnym
wyznaniem. Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania
partnera walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy,
pluszowych maskotek jak również bardziej osobistych elementów
garderoby. Walentynki świętujemy 14 lutego. Prawdopodobnie
wszyscy już znamy zwyczaj obchodzenia Walentynek ale kim był ich
patron Święty Walenty? W tradycji chrześcijańskiej odnajdujemy
informacje o co najmniej trzech Świętych o imieniu Valentine lub
Valentinus. Jedna z legend mówi o duchownym, który przeciwstawił
się rozkazowi Imperatora Rzymu Klaudiusza II. zakazującego
udzielania ślubów młodym mężczyznom, jako że wg. doradców
Klaudiusza, nieżonaci mężczyźni byli lepszym żołnierzami.
Za to nieposłuszenstwo duchowny Walenty został skazany
na śmierć. Inna historia mówi o młodym człowieku, który za pomoc
prześladowanym chrześcijanom został skazany na śmierć.
Z więzienia wysłał swojej ukochanej list z podpisem 'From Your
Valentine' (podpis używany do dzisiaj na walentynkach w języku
angielskim).

Walentynkowe wierszyki
W dniu Walentynek - mocno całuję i słowem KOCHAM się
podpisuję.
Jak ogień się pali, Jak woda się leje. Tak moje serce, Za Twoim
szaleje.
Dzień świętego Walentego To dzień dobry dla każdego! W tym dniu
wszyscy to wyznają, Że chcą kochać i kochają!
Gwiazdy nauczyły mnie marzyć, Deszcz nauczył mnie szlochać.
A Ty nauczyłaś mnie kochać.
Miłość, to znaczy że jesteś przy mnie, miłość to znaczy, że o mnie
myślisz, miłość to sprawi, że mi się przyśnisz... miłość - cóż może
być piękniejszego, niż nas dwoje w Dzień Walentego!
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Sport
Piłka ręczna

16. ULKTS Pszczyna

ASPR walczy o awans
Runda rewanżowa w II lidze piłki ręcznej rozpoczyna rozgrywki
6 lutego 2016 r. Podopieczni Łukasza Morzyka przygotowania
do rozgrywek rozpoczęli w I dekadzie stycznia. Przygotowania były
prowadzone na miejscu w Zawadzkiem. Został rozegrany jeden
sparing z liderem innej grupy II ligi MKS Wieluń. Spotkanie było
wyrównane i zakończyło się zwycięstwem naszej drużyny 35:32.
Do drużyny wraca Leszek Kampa co na pewno stanowi
wzmocnienie składu. Pozostali zawodnicy są zdrowi i pałają chęcią
do gry. Pierwsza okazja nastąpi już w sobotę 6 lutego 2016 r. o godz.
18.00 w hali Hali GOSiT-u gościć będziemy drużynę SPR Orła
Przeworsk z którym na inaugurację rozgrywek nasza drużyna
wygrała 35:31. Nasza drużyna I rundę zakończyła jako lider, lecz
aktualnie zajmuje 2 miejsce, a to za sprawą rozegranego awansem
z 21 kolejki spotkania SPR Grunwald Ruda Śl. - MKKS Gloria
Katowice wygranego przez wicelidera 44:20. W miesiącu lutym
(27.02) gościć będziemy jeszcze rezerwy Vive Kielce. Aktualnie
czołówka tabeli przedstawia się następująco:
1. SPR Grunwald Ruda Śląska
12
22
389:276
2. ASPR Zawadzkie
11
20
373:257
3. AZS Politechnika Kielce
11
18
342:300
4. KS Vive II Tauron Kielce
11
17
372:295
5. AZS UJK Kielce
11
12
323:306

14

0

25:115

III liga mężczyzn
W ostatnim meczu I kolejki drużyna męska przywiozła 1 punkt
z wyjazdowego spotkania z MKS Sokół Niemodlin 7:7. i utrzymała
wysokie 3 miejsce w tabeli. Dla drużyny punktowali:Marcin Bula 2,5,
Dominik Bartoszek i,Rafał Ptok po 2 oraz Jacek Barański 1.
Końcowa tabela I rundy przedstawia się następująco:
1. KTS Lew Głubczyce
10
20
80:28
2. MKS Wołczyn
10
14
66:48
3. KTS MOKSiR Zawadzkie
10
12
66:54
4. LZS Odra Kąty Opolskie
10
11
64:58
5. KTS Kłodnica Kędzierzyn Koźle 10
11
64:57
6. LZS Victoria Chróścice
10
11
65:59
7. LZS Żywocice
10
9
57:59
8. MKS Sokół Niemodlin
10
9
60:68
9. OKS Olesno
10
7
56:60
10. SKS LUKS Nysa
10
6
51:70
11. LUKS Mańkowice
10
0
14:80

Skat
Starty zawodników GOSiT-u Zawadzkie
W mistrzostwach sekcji skata GOSiT Zawadzkie zostało
19 turniejów. Czołówka w klasyfikacji generalnej przedstawia się
następująco: Prowadzi nadal Jan Nowak (Victoria Chróścice)
288743 pkt. 2. Ernest Bryłka (DOKiS Dobrodzień) 28402 pkt. 3.
Jerzy Stanulla (Strzelec DK Strzelce Op.) 27153 pkt. Zawodnicy
sekcji GOSiT zajmują następujące miejsca: 6 miejsce Marek
Wyszkowski 25852 pkt. 8. Antoni Świtała 25386 pkt. 11. Franciszek
Świtała 24407 pkt. 18524 pkt 15. Józef Waloszek 23246 pkt.
Sklasyfikowano 37 zawodników.
Lepiej zawodnicy GOSiT-u spisują się w mistrzostwach sekcji
skata Strzelec DK Strzelce Opolskie oraz Skata Kolonowskie.
W obydwu prowadzi Franciszek Świtała. W Strzelcach Op.
na koncie posiada 31536 pkt. i wyprzedza brata Antoniego 28609
pkt. Na 4 miejscu kolejny zawodnik GOSiT-u Reinhold Brysch 27420
pkt. W Strzelcach zostało już rozegranych 20 na planowanych
30 turniejów. W Kolonowskiem rozegrano 18 turniejów. Kolejność
jest następująca: 1. Franciszek Świtała 28788 pkt. a 3 miejsce
zajmuje Antoni Świtała 26156 pkt.
W Krapkowicach został rozegrany I Grand Prix Polskiego
Związku Skata. W turnieju zagrało 439 zawodników. Z zawodników
GOSiT-u Zawadzkie najlepiej spisał się Józef Waloszek, który
znalazł się w gronie nagrodzonych zajmując 45 miejsce z wynikiem
2561 pkt. Wygrał zawodnik Zagłoby Tychy Jan Grochowiec
z wynikiem 3343 pkt. Pozostali zawodnicy GOSiT-u zostali
sklasyfikowani na następujących miejscach: 93. Leopold Dybowski
2315 pkt., 140. Franciszek Świtała 2123 pkt., 290. Marek
Wyszkowski 1655 pkt.

Tenis stołowy
II liga kobiet
Młoda drużyna KTS MOKSiR Zawadzkie nadal w rozgrywkach II
ligi śląko-opolskiej spisuje się bardzo dobrze. Poza porażką z
liderem notuje same zwycięstwa plasując się w tabeli na 2 miejscu.
W rozegranych ostatnich 5 meczach wygrała kolejno: JKTS
Jastrzębie Zdrój 9:1, MKS Czechowice Dziedzice 7:3, AKS Mikołów
9:1 oraz UKS Huragan Sosnowiec 7:3. Do rozegrania w I rundzie
pozostał jeden mecz u siebie z ostatnią drużyną w tabeli ULKS Ruch
Pniów. Tabela prze ostatnią rundą przedstawia się następująco:
1. MKS Bruk Śląski Skarbek Tarnowskie G. 14 27
102:38
2. KTS MOKSiR Zawadzkie
14
26
106:34
3. UKS Huragan Sosnowiec
14
20
77:63
4. MKS Czechowice Dziedzice
13
19
86:44
5. KTS Mysłowice
14
18
84:56
6. UKS Dalachów
14
18
82:58
7. JKTS Jastrzębie Zdrój
14
17
82:58
8. PSKS Beskidy Bielsko Biała
14
13
68:72
9. UKS Halembianka 2001 Ruda Śl.14
12
66:74
10. LZS Victoria Chróścice II
14
12
66:74
11. LKS Orzeł Stanica
13
8
56:74
12. AKS Mikołów
14
8
56:84
13. ULKS Ruch Pniów
14
8
50:60
14. MKS Bruk Śląski Skarbek Tarnowskie G.II 14 7 56:84
15. LUKS MGOKSiR Korfantów
14
7
48:92

Franciszek Świtała

Zagłosujmy na naszych zawodników
Trwa głosowanie na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu
Strzeleckiego w 2015 roku ogłoszonego w Plebiscycie „Strzelca
Opolskiego”. Zapraszamy Państwa do oddawania głosów
na zawodników reprezentujących nasze zawadczańskie kluby
sportowe. Głosować można za pomocą kuponu zamieszczanego
co tydzień w gazecie „Strzelec Opolski” i dostarczenie
go do redakcji, ul. Piłsudskiego 9, 47-100 Strzelce Opolskie
lub wysyłając SMS-a pod numer 72601(koszt 2,46 zł z VAT)
Julia Bartoszek
zawodniczka Klubu Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie

sms należy wysłać na numer 72601 o treści so.sport1
Wiktoria Grejner
zawodniczka Klubu Karate NIDAN
sms należy wysłać na numer 72601 o treści so.sport4
Patryk Szlensog
zawodnik Autonomicznej Sekcji Piłki Ręcznej Zawadzkie
sms należy wysłać na numer 72601 o treści so.sport4
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Kalendarz imprez w Gminie Zawadzkie – luty 2016
WYDARZENIE
Teleranki
Zajęcia sportowe dla dzieci do lat 8

Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży
V Rajd Pieszy
„Zima w Dolinie Małej Panwi”
Liga Halowa „Piątki”
SWO Polska - BEZIMIENNI Świbie
Dyskoteka z pączkiem
Liga Halowa „Piątki”
PUNISHERS - OLDBOYS Zawadzkie
Liga Halowa „Piątki”
NAC Orland - SWO Polska
Kulig (płatny) – w miarę możliwości
pogodowych, zapisy tel. 77 887 79 75
Wieczory filmowe
II liga piłki ręcznej mężczyzn
ASPR - SPR Orzeł Przeworsk
Zawody Modelarskie
Liga Halowa „Piątki”
BEZIMIENNI Świbie - ZABOBONY
Olszowa
Liga Halowa „Piątki”
OLDBOYS Zawadzkie - SPORTOWA
Warszawa
Liga Halowa „Piątki”
SWO Polska - KAPICA
Koncert Walentynkowy ,,Echa miłości”
Piosenki Anny German
Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora
GOSiT
Spotkanie osób sprawnych inaczej
Kino OKO (płatne)
Tenis stołowy - 3 Wojewódzki Turniej
Kwalifikacyjny młodziczek i młodzików
II liga piłki ręcznej mężczyzn
ASPR – VIVE II Kielce
Wyjazdy na basen i do groty solnej w
Tarnowskich Górach.
Propozycja dla wszystkich

TERMIN
w dni robocze
godz. 10.00
1 – 5 lutego
godz. 11.00 –
12.00
8 – 12 lutego
godz. 12.30 –
14.00
1 lutego
3 lutego
godz. 21.00
4 lutego
16.00 – 19.00
4 lutego
godz. 20.00
4 lutego
godz. 21.00
5 lutego
godz. 9.00
5 lutego
20.00
6 lutego
18.00
7 lutego
godz. 11.00

MIEJSCE

ORGANIZATOR

Centrum Informacji Turystycznej

GOSiT

Hala Widowiskowo-Sportowa

ASPR

Hala Widowiskowo-Sportowa

KTS MOKSiR

Spotkanie uczestników przy PSP
Zawadzkie, wędrówka ścieżkami Doliny
Małej Panwi

SKKT- PTTK PSP
Zawadzkie

Hala Widowiskowo-Sportowa

SSKS Stal/GOSiT

Holl Hali Widowiskowo-Sportowej

GOSiT

Hala Widowiskowo-Sportowa

SSKS Stal/GOSiT

Hala Widowiskowo-Sportowa

SSKS Stal/GOSiT

start przy Piekarni
ul. Paderewskiego

Młyn u Thiela/ CIT

Centrum Informacji Turystycznej

GOSiT

Hala Widowiskowo-Sportowa

ASPR

Hala Widowiskowo-Sportowa

Klub Modelarski

10 lutego
godz. 21.00

Hala Widowiskowo-Sportowa

SSKS Stal/GOSiT

11 lutego
godz. 20.00

Hala Widowiskowo-Sportowa

SSKS Stal/GOSiT

Hala Widowiskowo-Sportowa

SSKS Stal/GOSiT

11 lutego
godz. 21.00
12 lutego
godz. 18.30
13 lutego
od. godz. 9.00
17 lutego
godz. 16.00
20 lutego

Centrum Informacji Turystycznej
Hala Widowiskowo-Sportowa

GOSiT
Sekcja Oldboys/GOSiT

Centrum Informacji Turystycznej

Nowe Zawadzkie

Centrum Informacji Turystycznej

Kino OKO

21 lutego

Hala Widowiskowo-Sportowa

KTS MOKSiR/ OZTS

27 lutego
godz. 18.00

Hala Widowiskowo-Sportowa

ASPR

I-IV / 2016

Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów

Tarnowskie Góry

Ferie z GOSiT-em
Teleranki
w dni robocze godzina 10.00
(Centrum Informacji Turystycznej)

Zajęcia świetlicowe w Kielczy
Poniedziałki, Środy, Piątki godzina 16.00 -19.00
(Budynek OSP w Kielczy)

Zajęcia sportowe dla dzieci do lat 8
1 – 5 lutego godzina 11.00 – 12.00
(Hala Widowiskowo-Sportowa)

Dyskoteka z pączkiem
4 lutego godzina 16.00 – 19.00
(Holl Hali Widowiskowo-Sportowej)

Warsztaty taneczne dla przedszkolaków
„Roztańczone stopy”
1-5 lutego
(Przedszkole dyżurujące w Zawadzkiem)

Kulig (płatny)–w miarę możliwości
pogodowych, zapisy tel.7788779 75
5 lutego godz. 9.00 start przy Piekarni
ul. Paderewskiego

Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży
(przynieś swoją rakietkę)
8 – 12 lutego godzina 12.30 – 14.00
(Hala Widowiskowo-Sportowa)

Wieczory filmowe
5 lutego godzina 20.00
(Centrum Informacji Turystycznej)

Warsztaty plastyczne dla dzieci
Środy i piątki godzina 17.00-19.00
(Budynek przy ORLIK-u)

Zawody Modelarskie
7 lutego godzina 11.00
(Hala Widowiskowo-Sportowa)

Konkurs plastyczny dla dzieci ,,Pejzaż
zimowy”
10 lutego godzina 17.00
(Budynek przy ORLIK-u)
Warsztaty fotografii – jak robić lepsze zdjęcia
smartfonem
11 lutego godzina 10.00
(Centrum Informacji Turystycznej)
Koncert Walentynkowy ,,Echa miłości”
Piosenki Anny German
12 lutego godzina 18.30
(Centrum Informacji Turystycznej)
Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora
GOSiT
13 lutego godzina 9.00
(Hala Widowiskowo-Sportowa)
Szczegóły: www.gosit.zawadzkie.pl
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