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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – wyjaśnienie

Zmiana systemu odbierania odpadów
wielkogabarytowych w gminie Zawadzkie
przyniosła wiele kontrowersji
i niezadowolenia wśród mieszkańców.
Stąd, postanowiono wyjaśnić
mieszkańcom co jest przyczyną
wprowadzenia przedmiotowej zmiany.
Otóż, system gospodarowania odpadami w
gminie pokrywany jest z opłat mieszkańców
wnoszonych w formie opłaty za
gospodarowanie odpadami. System ten
musi się zbilansować, tzn. koszty
funkcjonowania systemu nie mogą być
pokrywane z innych środków niż z „opłat
śmieciowych”. Mając na uwadze ciągle
rosnące koszty tego systemu,
postanowiono poszukać takiego
rozwiązania, które pozwoli na utrzymanie
dotychczasowej stawki za gospodarowanie
odpadami – bez konieczności jej
podnoszenia. Zorganizowany bowiem
przez gminę przetarg na odbiór i transport
odpadów od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych pokazał, że aby utrzymać
dotychczas funkcjonujący system na tych
samych zasadach, „opłata śmieciowa”
powinna wzrosnąć o około 6,00 zł od osoby
miesięcznie. Tyle średnio od mieszkańca
na miesiąc brakowało pieniędzy, aby
można było rozstrzygnąć przetarg
pozytywnie i świadczyć usługi do końca

bieżącego roku. Aby zapewnić ciągłość
w odbieraniu odpadów, a także utrzymać
dotychczasową stawkę, szukano
rozwiązań pozwalających na obniżenie
kosztów związanych z odbieraniem
o d p a d ó w. J e d y n y m r o z s ą d n y m
rozwiązaniem wydaje się być
wprowadzenie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych w formie
mobilnego punktu w każdej
miejscowości w gminie. Ciągle rosnąca
ilość odpadów wielkogabarytowych na
przestrzeni lat (dla porównania w roku 2015
zebrano 133 tony gabarytów, w roku 2016 145 ton, a w roku 2017 – 227 ton) i co za tym
idzie wzrost kosztów - wykonawca musiał
kalkulować w cenie wyższe koszty
związane z odbieraniem tych odpadów,
gdyż zbiórki nie można było zakończyć
w dwa dni – zgodnie z harmonogramem,
tylko jak to miało miejsce w ubiegłym roku
zbiórka trwała prawie dwa tygodnie,
powodowała niezadowolenie wśród
mieszkańców zarówno ze względów
estetycznych, logistycznych ale i docelowo
ekonomicznych. Podmiot odbierający
musiał dokonać objazdu całej gminy,
podjeżdżając pod każdą nieruchomość
zamieszkałą – często kilkakrotnie, gdyż
odpady wielkogabarytowe były dostawiane.
Powyższe doświadczenie pokazało także,
iż niejednokrotnie odpady
wielkogabarytowe były wystawiane przed
posesje, których właściciele zamieszkują
poza granicami naszej gminy, a nawet kraju
i nie uiszczają opłaty śmieciowej. Takie
praktyki spowodowały wzrost kosztów w
tegorocznym przetargu. Na wzrost

kosztów ma także znaczący wpływ
rosnąca cena przyjęcia 1 tony gabarytów
na instalacji – w ciągu ostatniego roku
dla cena ta wzrosła z 180,00 zł na 310,00
zł za tonę. Aby uniknąć podwyżki opłaty
śmieciowej dla wszystkich mieszkańców
(bez względu na to czy ktoś oddaje odpady
wielkogabarytowe czy nie) wybrano
rozwiązanie sprawiedliwe dla wszystkich.
Aby oddać odpady wielkogabarytowe
należy je dostarczyć do wyznaczonego
punktu (na własny koszt - a nie na koszt
finansowany przez wszystkich
mieszkańców) oraz wykazać się, że jest
się mieszkańcem gminy Zawadzkie
wnoszącym „opłatę śmieciową”. Takie
rozwiązanie obniży koszty odbierania tych
o d p a d ó w, a t a k ż e p o z w o l i n a
wyeliminowanie nieuczciwego oddawania
o d p a d ó w. U n i k n i e m y r ó w n i e ż
„podrzucania” odpadów przez osoby spoza
gminy – co jak się okazało w czasie rozmów
z mieszkańcami miało miejsce. Kolejnym
argumentem za wprowadzeniem
przyjętego obecnie rozwiązania, jest
przygotowanie mieszkańców do
oddawania w przyszłości odpadów
wielkogabarytowych do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który zostanie wybudowany
w 2020 roku w Kielczy. Mamy nadzieję,
że przyjęte rozwiązanie – pomimo
obecnego niezadowolenia mieszkańców –
przyniesie pozytywne efekty i docelowo
zadowolenie mieszkańców z braku
podwyżki „opłaty śmieciowej”, a także
pozwoli na zacieśnienie więzi sąsiedzkich i
wzajemną bezinteresowną pomoc.

Z okazji Dnia Hutnika i Strażaka składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Hutnikom i Strażakom.
Niech ten wyjątkowy dzień będzie okazją do zasłużonego świętowania, niech upływa w atmosferze radości
i życzliwości. Praca Hutnika i Strażaka to wielkie wyzwanie. To zawody, z którymi zmierzyć może się
człowiek silny, pracowity i obowiązkowy. Niech święty Florian, Wasz patron, błogosławi każdemu dniu Waszej
ciężkiej pracy. Niech czuwa również nad Waszymi rodzinami, byście cieszyli się dobrym zdrowiem i wszelką
pomyślnością, nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym.
Przewodniczący

Burmistrz Zawadzkiego

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Mariusz Stachowski

Stanisław Kiełek

DNI GMINY ZAWADZKIE 16-17 CZERWCA 2018 R.
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XXXIX Sesja Rady Miejskiej
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej,
- stanowisko dotyczące projektowanego obszaru Parku
Krajobrazowego „Dolina Małej Panwi” oraz rezerwatu przyrody
„Mała Panew”.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek radnej Urszuli
Piekacz w sprawie usunięcia trawy i chwastów z chodnika przy
ul. Opolskiej w Zawadzkiem. Uchwały podjęte na sesji są dostępne
na stronie www.bip.zawadzkie.pl. Następna sesja Rady Miejskiej
odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r., a jej głównym tematem będzie
przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu
i Turystyki w Zawadzkiem

W dniu 23 kwietnia 2018 r. radni obradowali po raz XLI na sesji
Rady Miejskiej w tej kadencji. Plan sesji obejmował przyjęcie
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 r.
oraz ocenę zasobów pomocy społecznej. Radni uchwali również:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kielczy,
- zmiany w budżecie gminy na 2018 r.,
- zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających
gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom organizacyjnym,
- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,
- uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Zawadzkie do realizacji
projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin

Burmistrz informuje
Gdzie po paszport
Jeżeli wybierasz się na wakacje poza granice Unii Europejskiej
będziesz musiał posiadać paszport. O wyrobieniu dokumentu warto
pomyśleć wcześniej.
Wniosek o ten dokument można złożyć w dowolnym punkcie
paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na
m i e j s c e z a m e l d o w a n i a . To d u ż e u ł a t w i e n i e d l a o s ó b
przebywających często poza miejscem zameldowania. Aby
samodzielnie ubiegać się o paszport trzeba być pełnoletnim.
najbliższy punkt:

Bezdomność zwierząt
W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w Nr 2/2018
„Krajobrazów Zawadzkiego” pt. „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”,
przypomina się, że osobami upoważnionymi do wezwania:
ź podmiotu odławiającego bezdomne zwierzęta,
ź lekarza weterynarii do zwierzęcia rannego,
ź podmiotu do uprzątnięcia zwierzęcia padłego, są:
1) w przypadku, gdy zdarzenie będzie miało miejsce w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem - Grzegorz Wieszołek –
młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa (tel. 77 46 23
146),
2) w przypadku, gdy zdarzenie będzie miało miejsce poza
godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem oraz w dni
ustawowo wolne od pracy:
a) Pan Jan Marciniak – pracownik Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, tel. 884 700 854 (teren miasta Zawadzkie),
b) Jerzy Stasz - sołtys wsi Żędowice, tel. 607 546 739 (sołectwo
Żędowice),
c) Jan Czanguleit - sołtys wsi Kielcza, tel. 504 118 022 (sołectwo
Kielcza).
W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobami
wymienionymi wyżej prosimy o telefon na stanowisko ds. obrony
cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej
–tel. 512 333 568.

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział
Paszportów, 45- 057 Opole, ul. Ozimska 19, piętro II,
godziny przyjęć klientów w opolskim biurze paszportowym:
poniedziałek 7.45 - 16.30,
wtorek -piątek 7.45 - 15.00.
Jeśli nie wiesz jakie dokumenty są potrzebne podajemy telefon
kontaktowy: 774411535
Konkursy na dyrektorów rozstrzygnięte
W dniach 4 i 5 kwietnia br. odbyły się konkursy mające na celu
wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów czterech
placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.

Rekrutacja do przedszkoli i plany samorządu
W bieżącym roku zainteresowanie rodziców posłaniem dzieci do
przedszkoli w gminie Zawadzkie jest bardzo duże. W wyniku
zakończonej rekrutacji do wybranych przez rodziców przedszkoli na
rok szkolny 2018/2019, nie zostało przyjętych aż 65 dzieci.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata,
do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat. Dziecko
w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do
korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie
warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania
przedszkolnego, jest zadaniem własnym gminy. Mając na uwadze
wyniki postępowania rekrutacyjnego, realizując obowiązek
wynikający z przepisów prawa oraz wychodząc naprzeciw
potrzebom mieszkańców, Burmistrz Zawadzkiego podjął decyzję
o uruchomieniu dodatkowego oddziału przedszkolnego w miejsce
oddziału żłobkowego w Przedszkolu nr 3 w Zawadzkiem. W związku
z powyższym dyrektor placówki rozpocznie rekrutację do nowego
oddziału na 25 miejsc.Ewentualne kolejne decyzje w sprawie
zapewnienia miejsc w przedszkolach zostaną podjęte po
otrzymaniu oficjalnych pism od dyrektorów przedszkoli,
informujących o liczbie dzieci nieprzyjętych, którym gmina ma
obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania
przedszkolnego (w terminie do 15 maja).

W wyniku przeprowadzonych konkursów na kolejną kadencję
na stanowiskach pozostaną: Małgorzata Kozioł – Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach, Gabriela Gosztyła –
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego z Kielczy
w Kielczy, Jolanta Momot – Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2
z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem. Natomiast nowym
Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Kielczy została Bożena
Taibert. W dniu 25 kwietnia br. Burmistrz Zawadzkiego dokonał
uroczystego powierzenia w/w stanowisk na okres od 1 dnia
września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.
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Kanalizacja w Kielczy III etap
Na wiosnę 2018 roku planowana była budowa kanalizacji
sanitarnej w Kielczy cz. Południe. Zakres robót budowlanych
przedstawiono kolorem zielonym na mapie. Niestety koszty robót
budowlanych oraz materiałów w ostatnim czasie znacząco wzrosły.
Spółka ZAW-KOM w miesiącach od stycznia do marca br.
przeprowadziła postępowania ofertowe zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców (zgodnie
z zapisami umowy o dofinansowanie z PROW). Zostały one
zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR. Pierwsze postępowanie
zostało ogłoszone w styczniu br. a otwarcie ofert miało miejsce
w dniu 20 lutego br. Została złożona tylko 1 oferta. Wartość złożonej

oferty na realizację zadania została przekroczona o 1.661.659,88 zł
tj. 46 % wartości brutto, którą przeznaczyła spółka na realizację
inwestycji. Spółka unieważniła postępowanie. Drugie postępowanie
ogłoszono w miesiącu lutym a otwarcie ofert miało miejsce 20 marca
br. Sytuacja powtórzyła się, została złożona 1 oferta (inny podmiot)
a kwota przewyższyła o 1.826.846,10 tj. 50 % wartości brutto, którą
przeznaczyła spółka na realizację inwestycji.
W związku z zaistniałą sytuacją spółka nie chcąc rezygnować
z otrzymanej dotacji - zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego o wydłużenie terminu realizacji inwestycji
do 2023 roku oraz o możliwość zmiany zakresu realizowanej
inwestycji.

Basen Letni w Ząwadzkiem
Na basenie letnim przy ul. Powstańców Śląskich po okresie
zimowym został przeprowadzony przegląd stanu technicznego
całego obiektu, w szczególności niecki basenowej oraz brodzika.
W ramach przygotowania do sezonu letniego zostaną wykonane
drobne naprawy konserwacyjne w zakresie uzupełnienia
powstałych ubytków powierzchni ścian i dna oraz malowanie
basenów. Na bieżąco będą realizowane prace pielęgnacyjne jak:
koszenie terenów zielonych, przycinanie krzewów czy
oczyszczenie chodników. Otwarcie obiektu jest planowane na
rozpoczęcie wakacji letnich. Wzorem lat ubiegłych basen będzie
dostępny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Obecnie poszukujemy
o s ó b p o s i a d a j ą c y c h u p r a w n i e n i a r a to w n i k a w o d n e g o .
Szczegółowych informacji udziela sekretariat GOSiT.

o nadanie medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie proszeni są
o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w celu złożenia powyższego
wniosku.
Droga nr 901
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego
miesięcznika trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na
odcinku od przejazdu kolejowego w Kielczy do granicy
województwa opolskiego. Od dania 09.04.2018 r. wykonawca
całkowicie wyłączył przebudowywany odcinek drogi z ruchu.
Związane z tym utrudnienia i objazdy mają potrwać do dnia
12.05.2018 r. Według zapewnień kierownika budowy postęp prac
jest zgodny z założonym harmonogramem i termin dopuszczenia
drogi do ruchu powinien być dotrzymany. Po dniu 12.05.2018 r.
nadal będą trwały roboty wykończeniowe na przebudowywanym
odcinku drogi, jednak będzie się już można po niej poruszać.

Zamiatanie ulic gminnych
W dniu 20.04.2018 r. została podpisana umowa z firmą
Remondis Sp. z o.o. na realizację usługi polegającej na zamiataniu
jezdni, parkingów, zatok postojowych i chodników po okresie
zimowym na terenie miejscowości Zawadzkie.
Z godnie z zawartą umową wykonawca wykona
usługę w terminie do dnia 30.04.2018 r.
Ponadto przypominam, że na właścicielu
nieruchomości spoczywa obowiązek
utrzymania czystości i porządku chodników
położonych wzdłuż nieruchomości stanowiącej
jego własność lub będącej w jego zarządzie.
Jubileusze 50-cio lecia pożycia małżeńskiego
Jubilaci obchodzący w 2018 r. Jubileusz 50-cio lecia pożycia
małżeńskiego, którzy jeszcze do tej pory nie złożyli wniosku
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malała, a wręcz przeciwnie rosła. Wnoszenie opłaty za
gospodarowanie odpadami jest obowiązkiem każdego właściciela
nieruchomości zamieszkałej. W naszej gminie opłata ta wyliczana
jest jako iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
Dla wielu mieszkańców gminy Zawadzkie niezrozumiałym jest
dlaczego stawka „opłaty śmieciowej” w gminie Zawadzkie jest taka
wysoka w porównaniu z innymi okolicznymi gminami. Wyjaśnienia
wymaga tutaj samo funkcjonowanie sytemu. Jak już wspomniano
na wstępie, system ten musi być finansowany z opłat wnoszonych
przez właścicieli. Zatem całkowity koszt funkcjonowania systemu
dzielony jest przez ilość osób zadeklarowanych zamieszkujących
daną nieruchomość. Na koszty funkcjonowania systemu w gminie
Zawadzkie składają się:
- zagospodarowanie odpadów – które może odbywać się tylko
w wyznaczonych instalacjach, tzw. Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Dla gminy
Zawadzkie wyznaczone są dwie takie instalacje - w Dzierżysławiu –
oddalona od gminy Zawadzkie o ok. 85 km oraz w Kędzierzynie
Koźlu – w odległości ok. 41 km. Biorąc pod uwagę odległości od
instalacji, wydawałoby się, że korzystniejszym byłoby
zagospodarowanie odpadów w Kędzierzynie - Koźlu, jednakże
instalacja ta (jak się okazało po ostatnim przetargu
zorganizowanym przez gminę) zaoferowała wyższe ceny za usługę
zagospodarowania odpadów;
- odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Zawadzkie. Od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych odbierane są wszystkie frakcje odpadów określone
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku – bez limitów (w
każdej ilości). Ponadto właściciele nieruchomości zamieszkałych
nie muszą wyposażać swoich nieruchomości w pojemniki i worki do
gromadzenia odpadów, gdyż ten obowiązek został również
scedowany na firmę, która odbiera odpady. W sąsiednich gminach
niektóre frakcje odpadów są limitowane, a mieszkańcy we własnym
zakresie muszą kupić pojemniki lub worki na odpady;
- transport odpadów - zebrane odpady muszą zostać przekazane
do właściwej instalacji RIPOK. Zważywszy na niższy koszt
zagospodarowania odpadów w instalacji w Dzierżysławiu, odpady
z gminy Zawadzkie transportowane są do tej instalacji;
- administrowanie systemem gospodarowania odpadami - są to
koszty związane z obsługą administracyjno-biurową systemu
(między innymi druk i kolportaż książeczek opłat, obsługa bankowa i
księgowa systemu, windykacja itp.);
- budowa, utrzymanie i funkcjonowanie PSZOK - obowiązkiem
gmin jest także utworzenie Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) . Gmina Zawadzkie opracowała
dokumentację techniczną budowy PSZOK, zaś realizacja zadnia
przewidziana jest na rok 2020.
Mając na uwadze rozbudowany system gospodarowania
odpadami w gminie Zawadzkie – brak limitów na odbierane
odpady, wyposażenie w pojemniki i worki, odbiór odpadów
spod domu – powoduje, ze koszty funkcjonowania systemu są
znacznie wyższe niż w ościennych gminach. Na koszt systemu
wpływa także ciągle rosnąca „opłata środowiskowa”, która jest
wliczane w cenę zagospodarowania odpadów, a na którą gmina
nie ma wpływu. Powyższe powodują, że koszty funkcjonowania
systemu ciągle rosną. Aby uniknąć kolejnych podwyżek opłaty
śmieciowej dla mieszkańców, jedynym rozsądnym rozwiązaniem
jest wprowadzenie zmian w sposobie odbierania odpadów.
Pierwszą taką zmianą, jaka pozwoli - miejmy nadzieję – na
utrzymanie dotychczasowej stawki jest wprowadzona już zmiana
w sposobie odbierania odpadów wielkogabarytowych. W obecnym
harmonogramie przewidziano zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych nie spod domu, a formie mobilnego punktu
w wyznaczonym miejscu dla poszczególnych miejscowości
w gminie. Zmiana ta pozwoli zaoszczędzić koszty związane
z objazdem całej gminy, a docelowo przygotuje mieszkańców
do oddawania tej frakcji odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który zostanie wybudowany w Kielczy.

Kapliczka w Żędowicach
Gmina Zawadzkie pozyskała
środki na remont zabytkowej
kapliczki w Żędowicach. Dzięki
dotacjom z LGD Kraina
Dinozaurów wkrótce w nowej
odsłonie będzie można
z o b a c z y ć t z w. D z w o n e k
w Żędowicach. Obecnie trwa
procedura wyłonienia
wykonawcy, który przeprowadzi
remont kapliczki. Zakres robót
budowlanych obejmuje m. in.:
ź demontaż pokrycia dachu z blachy;
ź remont i impregnacja drewnianej konstrukcji dachu;
ź czyszczenie i odnowienie powłoki krzyża oraz kuli wraz
ze stabilizacją ich montażu;
ź pokrycie dachu gontem drewnianym;
ź montaż rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej;
ź wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej;
ź wykonanie wykopu wokół budynku do dolnej krawędzi ścian
fundamentowych i ułożenie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej;
ź ułożenie drenażu żwirowego wokół kaplicy;
ź remont tynków zewnętrznych z usunięciem powłoki malarskiej
z farby emulsyjnej wraz z naprawą detali architektonicznych;
ź remont lub wymiana drzwi na drewniane, masywne w kolorze
i formie odpowiadającej drzwiom istniejącym;
ź remont tynków wewnętrznych wraz z ułożeniem tynków
renowacyjnych w części przy posadzkowej;
ź remont posadzki – wymiana okładziny z płytek gresowych
na płytki klinkierowe;
ź malowanie wnętrza kaplicy farbą silikatową w kolorze białym
lub ecru.
Śmieci – wspólna sprawa wszystkich mieszkańców
Od wprowadzenia reformy w gospodarce odpadami minęło już
prawie pięć lat. Jak się jednak okazuje nie dla wszystkich
wprowadzone zmiany są czytelne i jasne.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, obowiązek zorganizowania systemu gospodarowania
odpadami został scedowany na gminy. To gmina zobowiązania jest
tak zorganizować system, aby od wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych odbierać odpady, zaś mieszkańcy Ci
zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, potocznie zwaną „opłatą śmieciową”.
Gmina Zawadzkie wywiązując się z tego obowiązku zorganizowała
system gospodarowania odpadami organizując przetarg na odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów. Zgodnie z przyjętą przez
ustawodawcę zasadą, system ten finansowany jest wyłącznie
z „opłat śmieciowych” wnoszonych przez właścicieli. Zatem to
wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych „zrzucają się” na
pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem sytemu. W tym
miejscu podkreślić należy, iż każdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej na terenie gminy Zawadzkie zobowiązany jest złożyć
deklarację o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Deklarację należy także aktualizować w przypadku wystąpienia
zmian w ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość –
każdorazowo w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
Składane przez właścicieli nieruchomości deklaracje są na bieżąco
weryfikowane i wyjaśniane - w przypadku stwierdzenia
niezgodności ze stanem faktycznym. Nieuczciwi właściciele
nieruchomości zamieszkałych mogą spodziewać się wszczęcia
wobec nich postępowania egzekucyjnego. Stąd apel do wszystkich
mieszkańców, aby zwrócić uwagę na poprawne – zgodne ze
stanem faktycznym deklarowanie ilość osób zamieszkujących
nieruchomość. Nieuczciwe deklarowanie ilości osób powoduje, że
każdy zadeklarowany mieszkaniec gminy Zawadzkie finansuje
nieuczciwego właściciela nieruchomości zamieszkałej poprzez
wnoszoną „opłatę śmieciową”, która w takiej sytuacji nie będzie
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planistyczne – Plan zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 28
maja 2018 r. jest możliwość składania uwag do w/w projektu planu.
Następnie plan będzie przedłożony Radzie Miejskiej w Zawadzkiem
w celu jego uchwalenia. Kolejnym etapem procedury uchwalania
planu będzie przekazanie Wojewodzie Opolskiem uchwały Rady
Miejskiej w Zawadzkiemu w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice wraz
z dokumentacją prac planistycznych, celem oceny ich zgodności
z przepisami prawa. Plan miejscowy wejdzie w życie po 30 dniach
od jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Poza zmianami w funkcjonowaniu systemu, prowadzone są
kontrole oddawanych odpadów. Mieszkańcy bowiem deklarują
selektywną zbiórkę odpadów, a niestety odpadów tych nie
segregują, albo segregują w niewłaściwy sposób. Ciągle wzrasta
ilość odpadów zmieszanych, których zagospodarowanie w całym
systemie jest najdroższe. W ostatnim czasie przeprowadzono
kontrolę nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych, w których
100% mieszkańców deklaruje selektywną zbiórkę odpadów.
W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w segregacji –
odpady były źle posegregowane. Stwierdzenie podczas kontroli
braku zbiórki odpadów, którą właściciel nieruchomości
zadeklarował, skutkować będzie naliczeniem wyższej opłaty za
gospodarowanie odpadami od każdego mieszkańca
nieruchomości, na której stwierdzono nieprawidłowość.
Anonimowość mieszkańców w budynkach wielolokalowych wpłynie
na to, że poprzez jednego nieuczciwego mieszkańca w bloku, który
nie segreguje odpadów, podwyższona opłata za zagospodarowanie
odpadami zostanie naliczona wszystkim mieszkańcom w budynku,
w którym stwierdzono nieprawidłowości.
Stąd apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Zawadzkie, aby
wypełniali swoje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami
zgodnie ze złożonymi deklaracjami, a także aby deklaracje były
składane zgodnie z prawdą. Deklarowanie mniejszej ilości osób niż
faktycznie zamieszkuje daną nieruchomość to fundowanie
podwyżki „opłaty śmieciowej” nie tylko dla siebie i swojej rodziny, ale
dla wszystkich mieszkańców gminy. Wszyscy bowiem finansujemy
system i to jest nasza wspólna sprawa jako społeczności tej gminy.

Szacowanie szkód łowieckich
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku
Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo
łowieckie, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia
1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach
i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie,
daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania,
właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu
wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia
szkody, tj. w przypadku gminy Zawadzkie – do Burmistrza
Zawadzkiego. Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek
o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo
adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia
na terenie gminy Zawadzkie – zgodnie z ww. ustawą, a także
ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający
się z:
1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce
wystąpienia szkody,
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których
wystąpiła szkoda.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub
dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje
dokonania szacowania szkód. W dalszym ciągu do wynagradzania
szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca
obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo
zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia
otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie
wniesiono odwołania. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów
rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo
zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do
nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Trawnik to nie kuweta!
Mieszkańcy naszej gminy coraz chętniej goszczą w swoich
domach psa lub kota. Traktując je z biegiem czasu, jak członków
rodziny. W skali kraju żyje ich ok. 14 mln. Polacy wydają na karmę
dla swoich pupili ok. 2,5 mld rocznie, a kwota ta ciągle rośnie.
W stosunku do roku 2016, wzrosła o 8%. Poza karmą nasi pupile
poddawani są zabiegą pielęgnacyjnym przez właścicieli oraz
w wyspecjalizowanych gabinetach pielęgnacji zwierząt. Wielu
właścicieli odwiedza również gabinety weterynaryjne, a gdy
zachodzi taka potrzeba, kupuje żywność specjalnego
przeznaczenia, gdy pupil choruje. Wielu właścicieli kotów i psów
bardzo angażuje się w utrzymanie swojego zwierzątka, w jak
najlepszym zdrowiu, przez jak najdłuższy czas. Dlaczego więc nie
sprzątamy po swoich pupilach w trakcie spacerów? Pozostające
na trawnikach psie odchody, zjedzone przez psa w trakcie spaceru
mogą stać się przyczyną wielu dolegliwości naszego ulubieńca, od
apatii po wymioty, na biegunce kończąc. Sami też nie lubimy, jak
w trakcie spaceru wdepniemy w „niemiłą niespodziankę” albo
wpadnie w nią nasze dziecko lub wnuk. Ponadto na mocy art. 5 ust.
1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz na podstawie § 16 i § 17 Uchwały
Nr XXII/226/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie,
utrzymywanie zwierząt domowych, w szczególności psów, nie może
stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. Zanieczyszczenia po
zwierzętach domowych powinni usuwać właściciele zwierząt
niezwłocznie po ich pojawieniu się np. na trawniku, chodniku.

PRZEDSZKOLE ROKU 2018 - głosujmy
Wielka akcja Nowej Trybuny Opolskiej poświęcona
przedszkolom rozpoczęta! Które przedszkola są najlepsze w Opolu
i jedenastu powiatach? Które nauczycielki są najbardziej lubiane
przez dzieci i cenione przez rodziców? Która grupa przedszkolna
jest najsympatyczniejsza? Nasze przedszkola zostały również
zgłoszone do tej wielkiej akcji Nowej Trybuny Opolskiej poświęconej
przedszkolom naszego województwa.
Głosować można poprzez wysłanie sms-a w terminie do 24 maja br.
do godz. 20.
Koszt sms to 2,46 zł + VAT
Zagłosujmy na nasze przedszkola:
ź Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Zawadzkiem
SMS pod nr 72355 o treści PMR.185
ź Publiczne Przedszkole, ul. Strzelecka 17, Żędowice
SMS pod nr 72355 o treści PMR.187
ź Publiczne Przedszkole, ul. Szkolna 1, Kielcza
SMS pod nr 72355 o treści PMR.188

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
wsi Żędowice
W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Opolskiego projekt planu miejscowego dla wsi Żędowice musiał być
ponownie wyłożony do publicznego wglądu. W dniu 18 kwietnia
2018 r. w świetlicy wielskiej w Żędowicach odbyła się dyskusja
publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.
Podczas dyskusji była możliwość porozmawiania z urbanistami autorami projektu planu i wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości
jednakże spotkanie nie cieszyło się zainteresowaniem
mieszkańców. Projekt planu nadal wyłożony jest do publicznego
wglądu do dnia 11 maja 2018 r. oraz dostępny jest na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl w zakładce: Dokumenty
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Największe targi branży okiennej - Firma KAPICA podbija Europę
stoiskiem, które cieszyło się na targach dużym uznaniem wśród
odwiedzających.
Na stoisku firmowym można było skorzystać z fachowych porad
na temat, jakie aspekty estetyczne i tendencje designerskie można
połączyć z energooszczędnym budowaniem.
Poza sprzedażą eksportową, firma Kapica ciągle rozwija sieć
sprzedaży w Polsce. Okna i drzwi są produkowane na tych samych
liniach produkcyjnych zarówno na rynki zachodnie jak i rynek
krajowy. To sprawia, iż firma każdemu oferuje najwyższej jakości
wyroby ze swoich zakładów. Zapewnia też profesjonalny
i autoryzowany montaż swoich produktów.
Firma stale trzyma rękę na pulsie w zakresie innowacji
technologicznych, dzięki czemu bez skrępowania zaprasza
najbardziej wymagających klientów do odwiedzenia jej punktów
sprzedaży i skorzystania z bogatej oferty produktowej oraz usług.
Targi w liczbach:
4 dni trwania imprezy
42 reprezentowanych krajów
1329 wystawców

Firma Kapica była jedyną firmą z regionu, która wystawiała się
na światowych targach w Norymberdze i która przedstawiała swoje
wyroby w segmencie stolarki okiennej i drzwiowej z PCV
i Aluminium.
Światowe targi branży okien, drzwi i fasad fensterbau/frontale
w Norymberdze odnotowały w ciągu czterech dni (21-24.03)
rekordową liczbę 110 000 zwiedzających hale targowe. To wynik,
jaki jeszcze nigdy nie został osiągnięty. Podczas Targów OknoDrzwi-Fasada aż 1329 wystawców z 42 krajów zaprezentowało
aktualną ofertę i wiele innowacji z sektora stolarki okiennej
i drzwiowej.
Targi w Norymberdze to wydarzenie, którego nie można było
przeoczyć, dlatego firma Kapica z Zawadzkiego brała czynny udział
w tych największych targach o tematyce okienno-drzwiowej
w Europie. Firma Kapica jest obecna już od dawna na rynkach
Europy Zachodniej. Poprzez uczestnictwo na wspomnianej
imprezie, pragnęła dodatkowo podkreślić tą obecność
i zaprezentować swoje nowości. Udało jej się również zwrócić
uwagę na swój dobry wizerunek, m.in. super ekskluzywnym

Wiosenne spotkania emerytów
jest zorganizowanie wycieczek do Żor i Chorzowa, Stronia
Śląskiego i Lądka Zdroju, Byczyny i Olesna. Ponadto Zarząd Koła
planuje zorganizowanie wyjazdów na Krytą Pływalnię
w Tarnowskich Górach oraz wiele spotkań integracyjnych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PZERiI
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem (wejście od strony
pogotowia ratunkowego) w każdą środę w godzinach od 10.00
do 12.00.

19 kwietnia odbyło się wiosenne spotkanie członków Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła w Zawadzkiem.
Przewodnicząca Koła Janina Sklorz poinformowała, że w ramach
otrzymanego dofinansowania z gminy Zawadzkie realizowany
będzie projekt pod nazwą „Integracja osób starszych SeniorzySeniorom”. W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy
integrujące środowiska ludzi nieczynnych zawodowo –
skierowanych do grup emerytów, rencistów i inwalidów. Planowane
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Na rowerach ścieżkami Doliny Małej Panwi
Opolskich. Drużyna z Zawadzkiego wybrała trasę wiodącą przez
Żędowice, gdzie zwiedzono Zabytkowy Młyn p. Thiela. Po obiekcie
grupę oprowadzał osobiście jego gospodarz - za co serdecznie
dziękujemy. Na mecie, po posiłku turystycznym (kiełbaski z rożna),
przeprowadzono rajdowe konkurencje sprawnościowe: rzuty
do celu lotkami, piłkami i krążkami oraz wyścig kolarski na czas.
Najlepsi w konkursach zostali wyróżnieni medalami i nagrodami
rzeczowymi. Każda drużyna otrzymała Dyplom Uczestnictwa
i puchar.
Pogoda dopisała znakomicie, co było dodatkowym czynnikiem
bardzo udanej imprezy.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem sezon
turystyki rowerowej rozpoczął 14.04.2018 r. XVII Wiosennym
Rajdem Rowerowym „ Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi”.
W rajdzie uczestniczyło ok. 170 osób, w tym 130 młodzieży szkolnej.
Impreza została zorganizowana przy współudziale Centrum
Informacji Turystycznej w Zawadzkiem oraz wsparciu gminy
Zawadzkie i gminy Kolonowskie oraz Nadleśnictwa Zawadzkie.
Rajd był zlotem gwiaździstym - drużyny kolarskie, wybranymi przez
siebie ścieżkami rowerowymi Doliny Małej Panwi, przybyły na metę
przy Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem:
z Zawadzkiego, Kielczy i Żędowic, z Kolonowskiego, Staniszcz
Wielkich i Małych oraz Spóroka, z Jemielnicy i ze Strzelec

Pierwsze spotkanie Zespołu
Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży

Olivia Turek
Laureatka Festiwalu Opolskich Młodych Talentów w Opolu
Mieszkanka naszej Gminy Olivia Turek, obecnie uczennica
klasy I Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu, została
wytypowana przez swoją szkołę do wzięcia udziału
w przesłuchaniach konkursowych Festiwalu Opolskich Młodych
Talentów, zorganizowanego już po raz VI przez Wydział Oświaty
Urzędu Miasta Opola i Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.
Głównym celem festiwalu jest promocja artystycznych działań
młodych opolan oraz odkrycie uczniowskich talentów w trzech
dziedzinach sztuki: tańcu, muzyce i teatrze.
Kilkadziesiąt występów tanecznych, muzycznych i teatralnych
ocenili jurorzy Festiwalu Artystycznego, który odbył się w dniach 911 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Olivia
zaprezentowała się w utworze muzycznym dapstepowym granym
na skrzypcach w wersji
elektronicznej. W dniu 12 kwietnia
została podana lista finalistów, na
której znalazła się również nasza
mieszkanka. Uroczysta gala
finałowa festiwalu odbędzie się 15
maja 2018 r. w Filharmonii Opolskiej
gdzie młodzi artyści będą mieli
okazję ponownie się
zaprezentować w swoich
artystycznych dziedzinach.
Sama Olivia jak mówi jest bardzo
wdzięczna, za to, że mogła wystąpić
i z dumą reprezentować swoją
szkołę, a jej zamiłowania od
dzieciństwa do muzyki zostały
zauważone. Trzymamy za Olivię
kciuki i życzymy dalszych
sukcesów!

29 marca br. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem odbyło się
inauguracyjne posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego
Młodzieży, działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego. Zespół
został powołany w dniu 13 marca 2018 r. Zarządzeniem
Nr 399/XVIII/2018 r. i jego skład jest następujący: Jakub Biwo,
Agnieszka Chmiel, Szymon Cybulski, Bartłomiej Janoszka, Oliwia
Kałuża, Dominik Lis, Michał Loński, Maksymilian Polis, Julia
Skoluda, Julia Sowińska, Wiktora Strzeleczyk, Janina Szulc, Adam
Trojok, Paulina Wieszołek. Przewodniczącym Zespołu został
wybrany jednomyślnie Maksymilian Polis, zastępcą Julia Sowińska,
a sekretarzem obrad Dominik Lis.
Inicjatywa powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego
Młodzieży wyszła ze strony młodzieży uczącej się bądź
mieszkającej na terenie gminy Zawadzkie. Zespół będzie
przedstawiał Burmistrzowi potrzeby oraz będzie próbował
rozwiązywać problemy młodzieży. Zakłada również rolę doradczą
i opiniującą w sprawach dotyczących młodzieży. Zespół będzie
mógł organizować różne akcje na rzecz młodzieży we własnym
zakresie.
BRM
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Laury dla NAJLEPSZYCH GIMNAZJALISTÓW
Dnia 14 kwietnia 2018 r. podczas
uroczystej gali przyznania Laurów Ziemi
Strzeleckiej troje uczniów klas
gimnazjalnych z terenu naszej gminy
odebrało nagrodę „Laur dla Najlepszego
Gimnazjalisty”. Laureaci z rąk Sekretarz
Gminy Małgorzaty Kowalskiej odebrali
dyplomy, upominki oraz jednorazowe
stypendia. Tak zwanymi „Małymi Laurami”
zostali nagrodzeni uczniowie wyróżniający
się bardzo wysokimi wynikami w nauce,
działalnością społeczną i postawą
obywatelską, a mianowicie: Arkadiusz
Goliszewski, Jakub Ludwig i Wiktoria
Strzelczyk.
Arkadiusz Goliszewski jest uczniem

edukacyjnym „Mistrzowie Kodowania”,
którego celem jest upowszechnianie
programowania w polskich szkołach,
rozwijanie umiejętności
programistycznych, nauka analitycznego i
kreatywnego myślenia, a także
uczestniczył w Dyktandzie
Dyplomatycznym w Opolu i Gminnym
Dyktandzie.
Arkadiusz jest uczniem pracowitym,
sumiennym, rzetelnie wywiązuje się ze
swoich obowiązków. Jego zachowanie
zawsze oceniane jest jako wzorowe.
Pomaga uczniom w nauce, poświęcając
swój wolny czas. Wykazuje się szerokimi
zainteresowaniami.
Jakub Ludwig jest uczniem III klasy

miejsce w Gminnych Rozgrywkach w Piłce
Siatkowej i I miejsce w Gminnych
Rozgrywkach w Piłce Nożnej.
Jakub jest osobą obowiązkową i bardzo
dobrze zorganizowaną. Potrafi pogodzić
liczne obowiązki szkolne, rozwijać się
sportowo i muzycznie. Uczy się gry na
gitarze w ognisku muzycznym
w Zawadzkiem. Uczęszcza również na
z a j ę c i a t a n e c z n e Z e s p o ł u Ta ń c a
Regionalnego i Narodowego „Żędowianie”,
z którym reprezentuje nie tylko swoją
szkołę, ale także gminę Zawadzkie w kraju
i za granicą.
Uczeń jest aktywnym członkiem
Samorządu Szkolnego. Angażuje się
w organizację imprez szkolnych. Czynnie
uczestniczy w artystycznej części akademii
szkolnych, koncertów środowiskowych
oraz akcji charytatywnych organizowanych
przez szkołę, takich jak np: „Koncert dla
Marysi i Miriam”, pomoc podopiecznym
stowarzyszenia „Barka”.
Jakub jest lubiany przez swoich
kolegów. Chętnie pomaga im w nauce.
Potrafi zmobilizować swoich rówieśników
do działań na rzecz klasy i szkoły. Jego
postawa od lat owocuje wzorowym
zachowaniem na świadectwie.
Wiktoria Strzelczyk to uczennica klasy II

Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Zawadzkiem. Systematycznie pogłębia
swoją wiedzę wykraczając poza
wymagania programowe, co potwierdzają
bardzo dobre i celujące wyniki nauczania.
Klasę II gimnazjum ukończył otrzymując
świadectwo z wyróżnieniem ze średnią
ocen 5,47, natomiast w pierwszym
semestrze klasy III uzyskał średnią 5,30.
Przez wszystkie trzy lata gimnazjum
chętnie uczestniczy w konkursach
przedmiotowych, odnosząc w nich
sukcesy np.
- w roku szkolnym 2017/2018: finalista
Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego; I miejsce w Gminnym
Dyktandzie – Mistrz Ortografii Gminy
Zawadzkie - kategoria gimnazjum;
I miejsce w etapie gminnym
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego;
II miejsce w etapie gminnym
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego;
udział w Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym „Galileo”;
- w roku szkolnym 2016/2017: II miejsce
w e t a p i e g m i n n y m Wo j e w ó d z k i e g o
Konkursu Języka Polskiego; II miejsce
w e t a p i e g m i n n y m Wo j e w ó d z k i e g o
Konkursu Geograficznego;
- w roku szkolnym 2015/2016 - 21 miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym „Galileo 2016”.
Ponadto, w roku szkolnym 2016/2017
Arkadiusz brał udział w programie

gimnazjum w Publicznej Szkole
Podstawowej w Żędowicach. Cechuje go
bardzo wysoka kultura osobista,
uprzejmość, życzliwość, wzorowa postawa
zarówno w odniesieniu do nauczycieli i
p r a c o w n i k ó w s z k o ł y, j a k i s w o i c h
rówieśników.
Jakub przez cały okres swojej edukacji
uzyskuje świadectwa z wyróżnieniem. W II
klasie gimnazjum średnia jego ocen
wynosiła 5,12, a w I półroczu klasy III - 5,21.
Bierze udział w wielu konkursach
przedmiotowych, np: fizycznym,
geograficznym, matematycznym, języka
angielskiego, języka polskiego. W roku
szkolnym 2016/2017 został finalistą
Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „Pangea”, finalistą XVI
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o S a m o r z ą d z i e Te r y t o r i a l n y m ,
a w 2017/2018 finalistą Wojewódzkiego
Konkursu Polonistycznego.
Osiąga również bardzo dobre wyniki
w sporcie. Jest zawodnikiem SSKS STAL
Zawadzkie, regularnie uczestniczy w
dodatkowych zajęciach sportowych z piłki
siatkowej. W roku szkolnym 2016/2017
zajął II miejsce w Gminnych Biegach
Przełajowych, a ze szkolną drużyną zajął I
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gimnazjum w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Wincentego z Kielczy
w Kielczy, która osiąga bardzo wysokie
wyniki w nauce. Klasę I ukończyła ze
średnią ocen 5,3, a w I półroczu klasy II
uzyskała średnią ocen 5,2. Otrzymała
również wzorową ocenę zachowania –
zdobywając najwyższą w szkole liczbę
punktów za swoją postawę i działalność.
Wykazuje się szerokimi zainteresowaniami
zarówno w zakresie nauki, sztuki, jak
i sportu.
Chętnie reprezentuje szkołę w różnych
konkursach przedmiotowych, zwłaszcza
z języków obcych. Zakwalifikowała się do
etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu
z Języka Niemieckiego. W bieżącym roku
brała udział w Ogólnopolskim Konkursie

Krajobrazy Zawadzkiego
Literackim „Liryczne Jasło” zdobywając
wyróżnienie za swoją pracę. Wiktoria
rozwija swoje zdolności wokalne w
Szkolnym Zespole Muzycznym MELIZMAT
oraz Scholi Młodzieżowej GAUDIUM.
Występując z tymi grupami uświetnia
uroczystości szkolne, festyny dla
mieszkańców organizowane przez szkołę,
a także uroczystości kościelne. Razem
z Zespołem MELIZMAT zajęła trzecie
miejsce w Międzyszkolnym Przeglądzie
Inscenizacji Bożonarodzeniowych
w Gliwicach.Reprezentuje szkołę
w zawodach sportowych. W minionym roku
szkolnym drużynowo zajęła I miejsce w

Turnieju Piłki Siatkowej – etap gminny.
Swoje umiejętności sportowe rozwija grając
w siatkarskim klubie SMS Zawadzkie.
Mimo wielu obowiązków aktywnie
uczestniczy w pracach na rzecz szkoły,
klasy i środowiska. Jest skarbnikiem
w Samorządzie Uczniowskim. Angażuje się
w działalność szkolnego wolontariatu,
współpracuje z parafialnym zespołem
Caritas, zawsze włącza się do akcji
„Adopcja Serca”. Zgłosiła się do pracy
w Zespole Konsultacyjno-Doradczym
Młodzieży działającym przy Burmistrzu
Zawadzkiego.
Za swoją pracę i zaangażowanie otrzymuje

stypendium w ramach programu
stypendialnego „Wspieramy najlepszych
2”.
Wiktoria jest osobą zawsze pogodną,
chętną do podejmowania nowych zadań.
Jest sympatyczna, koleżeńska i służy
pomocą koleżankom i kolegom. Dzięki
swojej postawie wszyscy uczniowie
i nauczyciele uważają ją za osobę, na której
zawsze można polegać.
Laureatom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów, rozwijania
zainteresowań oraz zadowolenia
z podejmowanych działań.

Jubileusz Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich
14 kwietnia panie ze Stowarzyszenia
Kobiet Żędowickich świętowały 15 lecie
działalności stowarzyszenia. Z tej okazji
zorganizowały uroczyste spotkanie
z udziałem przedstawicieli władz
samorządowych, powiatowych,
oświatowych i reprezentantami żędowickiej
społeczności.
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Nowe okręgi i obwody wyborcze
26 marca 2018 r. Rada Miejska w Zawadzkiem podjęła dwie uchwały: w sprawie podziału gminy na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz w sprawie
podziału gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych. Konieczność podjęcia tych uchwal wynikała z zmiany kodeksu wyborczego. Do tej pory
Zawadzkie reprezentowało 10 radnych, Żędowice 3 radnych, natomiast Kielczę 2 radnych, jednakże ze względu
na spadek liczby mieszkańców w Zawadzkiem proporcje te uległy zmianie. W najbliższych wyborach
samorządowych mieszkańcy gminy Zawadzkie będą wybierali 15 radnych: 9 radnych z Zawadzkiego, 3 radnych
z Żędowic oraz 3 radnych z Kielczy. Granice okręgów kształtują się następująco:

Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu

1
2

Miasto Zawadzkie, ulica: Nowe Osiedle
Miasto Zawadzkie, ulice: Czarna, Leśna, Lubliniecka, Opolska od nr 1 do
nr 11, Polna, Spacerowa, Strzelecka, Waryńskiego
Miasto Zawadzkie, ulice: Andrzeja, Dworcowa, Harcerska, Kolejowa,
Księdza Wajdy, Ogrodowa, Opolska od nr 12 do nr 25, Stawowa,
Szpitalna, Zacisze, Zielona
Miasto Zawadzkie, ulice: Opolska od nr 27 do nr 60 i od nr 62 do końca
Miasto Zawadzkie, ulice: 1 Maja, Kani, Lawendowa, Moniuszki,
Sienkiewicza, Szaflika
Miasto Zawadzkie, ulice: Dębowa, Kościelna, Krótka, Ligonia, Miarki,
Mickiewicza, Szymanowskiego, Świerklańska
Miasto Zawadzkie, ulice: Bogusławskiego, Chopina, Kilińskiego,
Kurpińskiego, Osiedle Świerkle, Paderewskiego, Powstańców Śląskich
4,6,8,10, Ziai
Miasto Zawadzkie, ulice: Handlowa, Nowa, Opolska od nr 61 A do nr 61 G
Miasto Zawadzkie, ulica: Powstańców Śląskich 3,3A, 3a, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19
Sołectwo Żędowice, ulice: 1 Maja, Fredry, Harcerska, Krótka, Księdza
Wajdy, Opolska numery nieparzyste od nr 63 do końca, numery parzyste
od nr 88 do końca, Ziai, Żeromskiego
Sołectwo Żędowice, ulice: Bolesława Chrobrego, Konopnickiej,
Kopernika, Kościuszki, Miarki, Opolska numery nieparzyste od nr 41b do
nr 61, numery parzyste od nr 60 do nr 86, Piaskowa, Polna, Powstańców
Śląskich, Strzelecka
Sołectwo Żędowice, ulice: Dworcowa, Kolejowa, Młyńska, Opolska od
nr 1 do nr 41 oraz numery parzyste od nr 42 do nr 58b, Renarda,
Słoneczna, Stawowa, Tuwima, Wojska Polskiego, Zielona
Sołectwo Kielcza, ulice: Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Konopnickiej,
Kopernika, Nowe Osiedle, Nowowiejska, Opolska, Słoneczna, Stare
Osiedle, Topolowa, Wiosenna
Sołectwo Kielcza, ulice: Krótka, Leśna, Miarki, Powstańców Śląskich,
Sosnowa, Szkolna, Zielona
Sołectwo Kielcza, ulice: Dobrego Pasterza, Księdza Wajdy, Mostowa,
Polna, Torowa, Zamoście

3

4
5
6
7

8
9
10

11

12

13

14
15

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
1
1

Na tej samej sesji Rady Miejskiej dokonano podziału gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania. Utworzono 5
obwodów wyborczych. Do tej pory na terenie gminy Zawadzkie funkcjonowało 6 obwodów wyborczych:
4 w miejscowości Zawadzkie oraz 1 w miejscowości Żędowicach i 1 w miejscowości Kielcza. Jednak ze względu na
znaczny spadek liczby mieszkańców w Zawadzkiem zrezygnowano z utworzenia 4 obwodów wyborczych
w Zawadzkiem.
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I tak mieszkańcy gminy już w najbliższych wyborach będą głosować w lokalach jak niżej:
Numer obwodu
głosowania

1

2

3

Granice obwodu głosowania

Miasto Zawadzkie, ulice: Andrzeja, Czarna,
Dworcowa, Harcerska, Kolejowa, Księdza Wajdy,
Leśna, Lubliniecka, Nowe Osiedle, Ogrodowa,
Opolska od nr 1 do nr 25, Polna, Spacerowa,
Stawowa, Strzelecka, Szpitalna, Waryńskiego,
Zacisze, Zielona

Kinoteatr w Zawadzkiem
ul. Dworcowa 3a

Miasto Zawadzkie, ulice: 1 Maja, Dębowa, Kani,
Kościelna, Krótka, Lawendowa, Ligonia, Miarki,
Mickiewicza, Moniuszki, Opolska od nr 27 do 60 i od
nr 62 do końca, Sienkiewicza, Szaflika,
Szymanowskiego, Świerklańska

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11

Miasto Zawadzkie, ulice: Bogusławskiego, Chopina,
Handlowa, Kilińskiego, Kurpińskiego, Nowa, Opolska
od nr 61 A do nr 61 G, Osiedle Świerkle,
Paderewskiego, Powstańców Śląskich, Ziai

Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Zawadzkiem
ul. Opolska 47

4
Sołectwo Żędowice

5

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Sołectwo Kielcza

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Żędowicach
ul. Strzelecka 35
Zabytkowa Chata w Kielczy
ul. Dobrego Pasterza 35

Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Niektóre zasady
używania flagi:
- Flaga musi być czysta
i nie postrzępiona, a jej
barwy nie mogą być
wyblakłe.
- Na otwartym
powietrzu na maszcie
flaga jest eksponowana
od świtu do zmroku.
Jeśli ma pozostać na maszcie dłużej, powinna być dobrze
oświetlona.
- Nie eksponuje się flagi w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieżnej
i przy wyjątkowo silnym wietrze. - Flaga nie może dotknąć podłogi,
ziemi, bruku lub wody.
- Na fladze nie umieszcza się żadnych napisów i żadnego rodzaju
rysunków.
- Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt
lub innych wydarzeń,
- Flaga zawieszona pionowo ma zawsze pas biały z lewej strony od
patrzącego z przodu. Jeśli jest na maszcie umocowana do
ruchomego pręta poprzecznego, pas biały powinien zawsze
znajdować się przy maszcie.
3 maja to kolejne nasze święto narodowe, Święto Konstytucji.
Zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki
Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Konstytucja 3 Maja była pierwszą
w Europie, a drugą na świecie, po Konstytucji Stanów
Zjednoczonych.

Myśląc Ojczyzna...
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie
jak skarb.
Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą
wypełnia.
Karol Wojtyła
Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych
trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta.
1 maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone
nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. To jedno
z najmłodszych świąt państwowych, dlatego tym bardziej powinno
się go propagować i jak najwięcej o nim mówić. Ustanowiono je w
2004 r. ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004. Są dwa powody
historyczne, dla których ustanowiono Dzień Flagi Rzeczypospolitej
właśnie 2 maja. Pierwsze, to właśnie tego dnia zdobywający Berlin
żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli flagę na kolumnie
zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Drugie, w czasach PRL, 2 maja
obywatele mieli nakaz zdejmowania flag, tak aby nie były one
wywieszone podczas nieuznawanego przez władze święta 3 maja.
Główną rolą tego święta jest popularyzowanie wiedzy o polskiej
tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze
państwowej są jednym z ważniejszych elementów naszej
tożsamości narodowej.
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Przegląd Małych Form
Teatralnych
10 kwietnia w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się XVIII Rejonowy
Przegląd Małych Form Teatralnych, zorganizowany przez PSP
w Zawadzkiem. W części pierwszej imprezy teatralne umiejętności
zaprezentowały dzieci najmłodsze. Wystąpiły grupa "Pszczółki"
z PP nr 2 z oddziałem integracyjnym w Zawadzkiem, NSP w Bzinicy
Starej, klasa 1a, 2a, 3a oraz Mini Maska z PSP w Zawadzkiem.
Drugą część wypełniły prezentacje grup teatralnych z klas IV-VII
z NSP w Bzinicy Starej, SP w Krupskim Młynie oraz grupy Maska
z PSP Zawadzkie. W imprezie uczestniczył Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski.
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Wiosenny Turniej Szachowy

Turniej wiedzy pożarniczej

12 kwietnia w PSP w Kielczy odbył się Wiosenny Turniej
Szachowy „Bliżej Szkoły im. Wincentego z Kielczy” pod patronatem
dyrektora szkoły, a pomysłodawcą i organizatorem, którego był
nauczyciel Robert Szecel.
Do turnieju zgłosiło się 30 uczniów, których podzielono na trzy
kategorie: uczniowie klas z I-III , klas IV-VII oraz uczniowie
gimnazjum. Do zawodów zgłosili się zarówno chłopcy jak
i dziewczęta. Odbyło się 7 rund rozgrywanych w systemie
szwajcarskim. Każdy z zawodników z niecierpliwością czekał
na kojarzenie par, po którym poznawał swojego przeciwnika. Mimo
dreszczyku emocji i szczypty rywalizacji, turniej odbywał się
w bardzo przyjaznej atmosferze. Starsi uczniowie opiekowali się
młodszymi kolegami, wspierali ich w grze, a czasem nawet
wskazywali drobne błędy. Po każdej partii, była krótka przerwa, na
regenerację sił, podczas której dzieci otrzymywały słodką
przekąskę. Turniej wyłonił zwycięzców, których nazwiska zostaną
ogłoszone na uroczystym apelu z okazji Święta Szkoły.
R.S.

26 marca br. w budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zawadzkiem odbył się gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej,
w którym uczestniczyło 9 osób, reprezentantów gminnych szkół
podstawowych i gimnazjum. Uczestnicy turnieju musieli
odpowiedzieć na 25 pytań. Oto zwycięzcy turnieju:
I miejsce - Bartłomiej Kozub PSP Żędowice
II miejsce - Daniel Zyzik PG nr 1 w Zawadzkiem
III miejsce - Adam Ochlust PSP Żędowice
IV miejsce - ex ekwo Bartłomiej Janoszka PSP Kielcza oraz Labus
Kamil PSP Żędowice
V miejsce - Barton Marcel PG nr 2 Zawadzkie
VI miejsce- Garcorz Szymon PSP Kielcza
VII miejsce - Koziołek Krzysztof PSP Kielcza
VIII miejsce - Cebula Ewelina PG nr 1 Zawadzkie
Do rozgrywek powiatowych, które odbyły się 10 kwietnia br.,
zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca
w etapie gminnym. Na szczeblu powiatowym Bartłomiej Kozub,
uczeń PSP w Żędowicach zajął 3 miejsce. Gratulujemy.

IV Charytatywny Maraton Zumba
14 kwietnia odbył się IV Charytatywny Maraton Zumba
Zawadzkie pod patronatem Burmistrza Zawadzkiego. W tej edycji
zatańczono dla Ani i Natanka. Organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji: zjawiskową kadrę instruktorów i animatorów, niespodzianki
dla dzieci oraz wspaniałe nagrody dla uczestników.

Apteki dyżurują
Apteki w Zawadzkiem prowadzą dyżury naprzemiennie w niedziele i
święta w godzinach od 16.00 do 17.00. W godzinach nocnych
receptę można zrealizować w aptekach w Strzelcach Op.
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel.
77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, ul. Os. Piastów 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728-309-383
5. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, u. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr.Max’”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00
Dzień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Maj
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„LIBRA”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„LIBRA”

Dzień
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Maj
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
„DOZ Apteka”
„LIBRA”
„Multifarm”
„Pro-Pharma”
„Awos3”
„Śląska”
„Słoneczna”
„Vita”
„Dr. Max”
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Baranek wielkanocny
IIIa, Magdalena Beier IIIb, Wiktoria Bolek IIa, Maja Ulfik Ib, Paulina
Matuszczak Ia
Klasy IV – VII:
I miejsce – Oliwia Hendrysiak Vb, Remigiusz Imiełowski IVb,
Wiktoria Winkler Ivc
II miejsce – Emilia Klonz VIb, Łukasz Wojciechowski VIb, Mateusz
Buchwald VIIa
III miejsce – Błażej Gawlik Vb, Dominik Gawlik IVa, Alina Saternus
VIIa, Marcel Duda IVb, Julia Koza IVb, Oliwia Wojtasińska Vb,
Natalia Skolik Ivb
Wyróżnienia: Kamila Ibrom VIIa, Andrea Hirsz IVc, Olga Butler IVc,
Sara Guzy Ivc
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni
otrzymując dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace konkursowe
wyeksponowano w holu szkoły wprowadzając świąteczny nastrój.
Po ekspozycji uczestnicy konkursu mogli zabrać wykonane przez
siebie baranki do domu.
J. Lońska, M. Jaskólska, D. Malik

Z okazji Świąt Wielkanocnych biblioteka i świetlica Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem zorganizowały konkurs na
wykonanie wielkanocnego baranka pod nazwą „Baranek
Wielkanocny“. Uczestnicy mieli dowolność w doborze techniki
i materiałów. Tworząc swoje prace wykorzystali różnorodne
materiały.
Na konkurs wpłynęło 45 prac, a podstawowymi kryteriami oceny
były wkład pracy własnej, kreatywność oraz estetyka wykonania.
Klasy I - III:
I miejsce – Agata Łyżwa Ib, Ewelina Szcześniak Ic, Paulina Kłaptocz
Ib, Oliwia Szampera Iib
II miejsce – Marcel Cieślik Ib, Julia Kukuła – Żarów Ia, Telly Mądry Ic,
Wiktor Klonz IIIa, Marta Kolibaba IIIb, Franciszek Kwiatek IIa, Julia
Czerwicka Ib
III miejsce – Milena Labus IIb, Marcel Gładysz Ia, Wiktoria Gwóźdź
Ia, Dominik Rossa Ia, Zofia Ginko IIa, Julia Pietrek IIa, Zuzanna
Drzymała IIa, Małgorzata Drzyzga Ic, Natalia Skorupa IIIa,
Aleksandra Bartocha Ia
Wyróżnienia: Tomasz Lorens IIIb, Paulina Habryka IIb, Igor Rychlik

Dla kogo dom pomocy społecznej? - część 1
Na temat domów pomocy społecznej (DPS)
krąży wiele mitów: zarówno w sprawie
warunków, jakie w nich panują, jak i zasad
umieszczania w nich osób wymagających
opieki oraz przepisów regulujących
odpłatność za pobyt. Wydaje się więc, że
warto w cyklu kilku artykułów przynajmniej
pokrótce i w miarę przystępny sposób
przybliżyć tą problematykę. Dziś pierwsza
część cyklu, która będzie dotyczyła osób
kierowanych do domu pomocy społecznej.
Mit 1
„Ośrodek pomocy społecznej może
umieścić kogoś w domu pomocy społecznej
bez jego zgody.”
Nieprawda.
Są tylko dwie drogi, aby osoba znalazła się
w domu pomocy społecznej: albo sama
dobrowolnie wyrazi wolę skierowania do
DPS, albo umieści ją tam sąd powszechny
po przeprowadzeniu postępowania z
udziałem biegłych i tylko wtedy, gdy
obiektywne dobro tej osoby jest zagrożone,
a stan zdrowia lub umysłu nie pozwala
podejmować racjonalnych decyzji. Ośrodek
pomocy społecznej nie ma prawnych

możliwości umieszczenia kogokolwiek
w DPS bez jego zgody – takie uprawnienia
być może posiadają służby socjalne na
świecie (albo w telewizyjnych serialach), ale
w polskich realiach prawnych jest to
niemożliwe. Warto, by o tym pamiętały
rodziny osób starszych, czy wymagających
p o m o c y, k t ó r e p o d e j m u j ą n i e r a z
desperackie próby umieszczenia tej osoby
w DPS „za jej plecami”. Pracownik socjalny
zawsze zada swoje fundamentalne
pierwsze pytanie: „Czy Pan/Pani X wyraża
zgodę na skierowanie do DPS?”. Zdanie
małżonka, dzieci, wnuków, rodziny, lekarza,
p s y c h o l o g a , s ą s i a d ó w, c z y n a w e t
pracownika socjalnego nie ma w tym
wypadku żadnego znaczenia. Każda osoba
dorosła, która nie jest ubezwłasnowolniona,
musi sama podjąć tą decyzję. Jeśli zaś jej
dobro (zdrowie lub życie) jest zagrożone –
sprawą musi się zająć sąd i w takich
wypadkach ośrodek pomocy społecznej
kieruje odpowiedni wniosek wraz
z dostępną dokumentacją o umieszczenie
w DPS bez zgody tej osoby. Nie straszmy
się więc ośrodkiem pomocy społecznej,
ponieważ nikomu nie grozi umieszczenie w
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DPS, jeśli nie będzie woli osoby
zainteresowanej.
Druga sprawa to zrozumienie procedury –
żeby osoba znalazła się w DPS muszą
zostać wydane trzy decyzje
administracyjne. Pierwszą decyzję wydaje
ośrodek pomocy społecznej i jest to decyzja
o skierowaniu danej osoby do DPS o
odpowiednim tzw. profilu (np. dla osób
przewlekle somatycznie chorych). Drugą
decyzję wydaje najczęściej powiatowe
centrum pomocy rodzinie w imieniu starosty
powiatu, który prowadzi dany DPS. Jest to
decyzja o umieszczeniu w DPS. Trzecia
decyzja – o odpłatności za pobyt – znów jest
wydawana przez gminę/ośrodek pomocy
społecznej. Jak widać, ośrodek pomocy
społecznej w ostateczności nie decyduje
nawet o tym, czy dana osoba trafi do
danego DPS czy też do innego. Tak
naprawdę ośrodek tylko sprawdza, czy
dana osoba powinna w DPS się znaleźć
zgodnie z zapisami ustawy, czy jest
możliwość zapewnienia jej opieki
w dotychczasowym miejscu zamieszkania,
zbiera niezbędną dokumentację,
sporządza wywiad środowiskowy i wydaje
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decyzję skierowując osobę (lub nie) do
DPS. Decyzja o tym, czy dana osoba
zostanie przyjęta lub mówiąc bardziej
fachowo – umieszczona w DPS – zapada
przed innym organem.
Mit 2
„Do DPS można trafić szybko”
Zazwyczaj nieprawda.
Pamiętając, że od zgody osoby na
umieszczenie w DPS do jej fizycznego
przybycia do placówki muszą być
zgromadzone określone dokumenty
(zaświadczenie lekarskie, wywiad
środowiskowy, urzędowe potwierdzenie
dochodów itp.) i wydane trzy decyzje
administracyjne przez dwa różne organy
władz publicznych, możemy sobie
uświadomić, że proces umieszczania osób
w DPS jest znacznie rozłożony w czasie,
chociażby z powodu konieczności
korespondencji. Przybycie osoby do DPS
poprzedzone jest wieloma miesiącami
(w najlepszym wypadku tygodniami)
czynności administracyjnych,

a w niektórych typach DPS z uwagi na
niedobór miejsc okres oczekiwania wynosi
aż ok. 2 lat.
Istnieje co prawda tryb przyspieszony
umieszczania w DPS, ale problemem coraz
częściej jest brak wolnych miejsc w tych
placówkach, więc i tutaj teoria znów
rozbiega się boleśnie z praktyką.
W tym kontekście jest zatem niezrozumiała
praktyka niektórych rodzin osób
w podeszłym wieku, które zawiadamiają
ośrodek pomocy społecznej, że wracają
z Polski do miejsca zamieszkania
(zagranicę) i domagają się umieszczenia
matki/ojca w DPS w ciągu np. dwóch dni.
Pomijając już fakt opisany w micie nr 1 (brak
zgody osoby, która miałaby zamieszkać
w DPS), jest to termin zazwyczaj całkowicie
nierealny. Praktyka taka jest nagminnie
spotykana w okresach poświątecznych i tuż
pod koniec wakacji letnich. Daje
to niekorzystny obraz rodzin, które na czas
urlopu przyjeżdżają do Polski, spędzają z
sędziwymi rodzicami i znajomymi
przyjemnie czas odpoczynku lub

świętowania, a następnie na jeden lub dwa
dni przed wyjazdem postanawiają „załatwić
dla rodzica DPS”, często wbrew jego woli.
Kolejnym aspektem tego typu zachowań
jest brak poczucia odpowiedzialności
i świadomości obowiązków
alimentacyjnych względem rodziców, które
polskie prawo rodzinne nakłada na każde
dziecko. Nader często spotykana jest
bowiem praktyka polegająca na próbie
umieszczenia osoby starszej w DPS przy
wykorzystaniu ośrodka pomocy społecznej
w sytuacji, kiedy osoba ta dokonała
darowizny nieruchomości na rzecz
któregoś z członków rodziny (dziecko, wnuk
itp.) w zamian za dożywotnią opiekę i prawo
korzystania z części domu. O takich
sytuacjach będzie mowa w jednym
z kolejnych mitów, gdyż jest to sprawa
niesłychanie bulwersująca.
Należy w związku z tym podkreślić, że jeśli
ktokolwiek ma zamiar ubiegać się o
skierowanie do DPS, to powinien podjąć
kroki w tym kierunku co najmniej na kilka
miesięcy wcześniej.

Wieści z Żędowic
wysłuchać ciekawego wykładu w języku angielskim pod tytułem
„Books and reading in digital age”, który przygotowała pani mgr
Małgorzata Nicieja będąca pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Opolskiego. W konkursie tym na wszystkich etapach wzięło łącznie
udział 280 uczniów gimnazjum z 16 szkół.

Młodzież recytuje poezję
Pięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w eliminacjach
rejonowych Konkursu Recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor Młodzież recytuje poezję”, które odbyły się 11 kwietnia 2018 r.
w Kolonowskiem. Wśród wielu uczestników jury dostrzegło talent
i umiejętności naszych uczniów, przyznając Julii Bryniowskiej i Olivii
Kopyrze wyróżnienie. Kamil Kopyra zajął III miejsce i wystąpi
w finale.
Konkurs Wiedzy Religijnej
Każdego roku nasza
szkoła bierze udział
w Diecezjalnym Konkursie
Wiedzy Religijnej ŻAK
i GIMNAZJALISTA. W tym roku
również uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum
przystąpili do napisania testu
konkursowego, którego
tematyka obejmowała
Ewangelię wg św. Marka,
a także historię i współczesne
dzieje Katedry Opolskiej. Etap
szkolny wyłonił 7 uczniów,
z których 5 pomyślnie przeszło
w listopadzie przez etap
rejonowy i dostali się do finału diecezjalnego. Etap finałowy ŻAKA
odbył się 15 marca 2018 r, a GIMNAZJALISTY 23 marca 2018 r.
w Opolu. Wyniki testu dla naszych uczniów okazały się bardzo
pomyślne. Spośród całej piątki Natalia Mrohs z klasy VI uzyskała
tytuł laureata, a Magdalena Signus, Kamil Kopyra, Olivia Kopyra
oraz Jakub Ludwig zostali finalistami. Gratulujemy naszym
laureatom i finalistom wiedzy biblijnej i dziękujemy za wkład, który
włożyli w lekturę i poznawanie ksiąg Pisma Świętego.

Wiosenne warsztaty taneczne
W żędowickiej szkole
zakończyła się wiosenna seria
warsztatów tanecznych.
Zajęcia z p. Zofią Czechlewską
przeznaczone były dla dwóch
grup Zespołu „Żędowianie”,
które poznały wiązanki tańców
cieszyńskich i krakowskich.
Mamy nadzieję, że te
wyczerpujące zajęcia
zaowocują pięknym, nowym
programem, który niebawem zaprezentujemy naszej publiczności.
Nowością były warsztaty z p. Barbarą Królicką, która pokazała
naszej młodzieży zupełnie inny rodzaj tańca. Zainteresowane
osoby mogły spróbować swoich sił ucząc się podstawy tańca
jazzowego i kabaretowego. Jesteśmy przekonani , że dzięki takim
zajęciom wielu młodych ludzi odkryło swoje ukryte talenty.

Konkurs Języka Angielskiego
23 marca br. w PLO nr 5 w Opolu odbył się X Jubileuszowy
Konkurs Języka Angielskiego o Puchar Naczelnika Wydziału
Oświaty w Opolu. Jednym spośród 45 uczestników, uczniów
gimnazjum, którzy zakwalifikowali się do finałowego etapu tego
konkursu, była uczennica naszej szkoły -Julia Bryniowska z klasy II.
Uczniowie w oczekiwaniu na wyniki konkursu mieli okazję
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Dobry występ naszych siatkarzy
Dnia 5.04.2018 r. w PSP w Zawadzkiem
odbyły się zawody szkół podstawowych
w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców.
Uczestniczyło w nich 7 drużyn z Gminy
Zawadzkie. Drużyny z naszej szkoły,
zarówno dziewcząt jak i chłopców, po
bardzo zaciętych pojedynkach, uległy
zawodnikom z Zawadzkiego. Ostatecznie
nasze dziewczęta i chłopcy zajęli II miejsca
w turnieju. Serdecznie gratulujemy!

WIEŚCI Z „KRAINY DINOZAURÓW”

Lokalna Grupa Działania „Kraina
Dinozaurów” z siedzibą Ozimku realizuje
Lokalną Strategię Rozwoju na lata 20142020, której głównymi celami są: wzrost
konkurencyjności obszaru objętego LSR
i ochrona środowiska oraz zwiększenie
integracji i poczucia przynależności do
obszaru objętego LSR.
Podstawowym zadaniem LGD jest
umożliwienie beneficjentom możliwości
aplikowania o środki unijne na różne
przedsięwzięcia poprzez przeprowadzanie
naborów wniosków.
Do kwietnia 2018 roku odbyło się 17
naborów, w których złożono łącznie 100
wniosków. Podpisano z UMWO 16 umów
, w tym jedną umowę na projekt grantowy .
LGD „Kraina Dinozaurów podpisała 15
umów z grantobiorcami na realizację
projektu „Z dinozaurem w terenie”
promującego obszar LGD. Kolejny projekt
grantowy „ Z kulturą i tradycją w Krainie
Dinozaurów” jest w trakcie weryfikacji
w Urzędzie Marszałkowskim.

W 2018 roku zaplanowano jeszcze
ogłoszenie naborów wniosków na
następujące przedsięwzięcia :
Maj:
1.1.2 oznakowanie i doposażenie
w elementy wspólnej wizualizacji
i promocja szlaku kajakowego na Małej
Panwi na obszarze LGD,
1.1.1 budowa nowych oraz modernizacja
i s t n i e j ą c y c h s z l a k ó w, ś c i e ż e k t r a s
turystycznych, w tym rowerowych,
przyrodniczych, historycznych, konnych
i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów
o szczególnym znaczeniu dla obszaru
LGD,
1.1.6 zagospodarowanie przestrzeni
publicznej (mała architektura, nasadzenia
roślin stałych charakterystycznych dla
obszaru LGD).
Wrzesień:
1.3.2 realizacja inwestycji w istniejących
firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc
pracy w szczególności związanych
z produktem lokalnym, uruchomieniem
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i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu
turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem
punktów jego napraw oraz wprowadzeniem
usług transportowych w ruchu turystycznym
na obszarze LGD (zakup wyposażenia,
rozbudowa lub modernizacja)
Listopad:
1.1.3 budowa i modernizacja punktów
przystankowych, obiektów małej
architektury oraz miejsc aktywności
ruchowej typu siłownie, place zabaw,
boiska i inne
2.3.2 opracowanie i upowszechnianie
wspólnych dla obszaru LGD materiałów
informacyjno -promocyjnych
z wykorzystaniem systemu identyfikacji
wizualnej
2.3.5 organizacja cykli spotkań i warsztatów
tematycznych promujących zasoby i obszar
LGD
2.2.2 renowacja i/lub oznakowanie
obiektów sakralnych
Każdy nabór poprzedzony jest szkoleniem
i konsultacjami w biurze LGD .
Zapraszamy do składania wniosków .
Oprócz naborów wniosków LGD „Kraina
Dinozaurów” prowadzi szereg działań
aktywizujących lokalną społeczność. Na
ten rok zaplanowano spływ kajakowyczerwiec oraz spotkanie integracyjne w
jednej z gmin członkowskich na terenie
LGD , na którym zostaną przedstawione
główne działania LSR oraz oferty
kulturalne realizowane w ramach projektu
grantowego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad
aplikowania o środki w ramach
organizowanych naborów oraz działań
LGD można znaleźć na stronie
internetowej LGD - www. krainadinozaurow
.pl lub uzyskać w biurze LGD w Ozimku,
przy ul. Słowackiego 18 -tel. 77 4651213,
e-mail: krainadino@onet.eu
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Starty zawodników KK NIDAN
miejsce w kumite indywidualnym seniorek -61 kg. Wiktoria
zakończyła rywalizację na 5 miejscu. VI GRAND PRIX TCZEWA
zgromadziły 800 zawodników z 54 klubów z Ukrainy, Rosji, Litwy,
Finlandii, Anglii i Polski. Powołanie na ME otrzymała Natalia do
składu drużyny seniorek. Już następnego dnia trzeba było się
zameldować w Suchym Lesie koło Poznania na Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate
Olimpijskim. Udział w Mistrzostwach wzięło 300 zawodników z 50
klubów. Nasz klub reprezentowało 6 zawodników w osobach: Mraz
Robert, Guzdek Dominik, Łapot Mateusz, Grejner Wiktoria, Cytera
Jacek i Koj Łukasz. Mistrzostwa rozegrano w trzech kategoriach
wiekowych , junior młodszy 14-15 lat, junior 16-17 lat
i młodzieżowiec 18-20 lat. Nasza ekipa tym razem nie może zaliczyć
występu do bardzo udanych, wywalczyła tylko 2 brązowe medale.
Medale dla naszego klubu wywalczyli:
Brązowe:
1. Grejner Wiktoria w konk. kumite ind. kobiet U21 (-68 kg).
2. Drużyna w składzie: Robert Mraz, Dominik Guzdek i Mateusz
Łapot w konk. kata drużynowe młodzieżowców 18-20 lat.

Karatecy z NIDANA bardzo intensywnie spędzili weekend 21
i 22 kwietnia br. 21 kwietnia Natalia Szponder i Wiktoria Grejner
udział wzięły w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy
Seniorów, które odbędą się 11-13.05.2018 roku w Nowym
Sadzie/Serbia. Na podium stanęła tylko Natalia, która zajęła 3

Rozmaitości
łyżeczka płynnego miodu
4 łyżki oliwy, 4 łyżki wody
łyżka soku z cytryny
1/2 pęczka koperku
sól, pieprz

Kącik kucharski
Kotlety mielone inaczej
Kotleciki z kalafiorem
Składniki dla 2-3 osób
20 dag kalafiora
10 dag kapusty pekińskiej
30 dag mielonego mięsa wieprzowo-wołowego
1 jajko
3 łyżki tartej bułki
3 łyżki prażonych pestek dyni
1 łyżeczka kminku
1/2 łyżeczki mielonego imbiru
sól, pieprz
bułka tarta do panierowania
tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania:
Sałaty opłucz, osusz i liście porwij na mniejsze kawałki. Ogórka
i rzodkiewki opłucz, pokrój w cienkie plasterki. Przygotuj sos: obie
musztardy wymieszaj z miodem, oliwą, wodą, sokiem z cytryny,
posiekanym koperkiem. Składniki sałatki przełóż do salaterki, polej
sosem i posyp serem. Delikatnie wymieszaj.

Porady
1. Jeśli świeżo upieczony biszkopt pęka, możemy go uratować
używając białka jaja kurzego jako kleju. Smarujemy obie części
rozbełtanym białkiem, przyciskamy je do siebie i przytrzymujemy
przez chwilę.
2. Ciasteczka i sucharki pozostaną dłużej kruche i świeże, jeśli
przechowuje się je ze szczyptą soli w blaszanym pudełku lub
szklanym słoiku.
3. Aby prezent był efektywniejszy i oryginalny, wystarczy użyć
zwykłego papieru do pakowania (bardzo dobrze prezentuje się
szary papier) udekorowany gałązkami jodłowymi, szyszkami oraz
suszonymi owocami (np. ususzonym plasterkiem pomarańczy lub
cytryny) i przewiązać zwykłym sznurkiem sizalowym.
4. Żeby zmywanie sztućców w zmywarce było bardziej efektywne,
jedne z nich ułóż skierowane do góry, a inne do dołu. To samo tyczy
się noży.
5. Ciasto drożdżowe będzie delikatne i puszyste, jeśli użyjesz
samego żółtka i dolejesz trochę więcej ciepłego mleka

Kalafiora gotujemy, a następnie lekko rozgniatamy widelcem.
Kapustę kroimy na cienkie paseczki. Mieszamy z mięsem, jajkiem,
bułką, pestkami dyni i przyprawami. Formujemy kotlety,
panierujemy je w bułce i smażymy.
Kotleciki z szynką
Składniki:
500 g mięsa mielonego
3 plastry szynki szwarcwaldzkiej
1 cebula
1 jajko
lubczyk, rozmaryn, sól, pieprz
Do mięsa dodajemy pokrojoną w małe kawałki szynkę
szwarcwaldzką, cebulę, liście lubczyku i rozmarynu. Przyprawiamy
solą i pieprzem. Mieszamy ponownie i formujemy na talerzu obok
małe kotleciki. Formujemy kotlety, panierujemy je w bułce
i smażymy.

Humor
Żona do męża informatyka:
- Poznajesz człowieka na fotografii?
- Tak
- Ok, dzisiaj o 15 odbierzesz go z przedszkola.

Wiosenna sałatka
Składniki:
sałata masłowa
1/2 sałaty lodowej lub innej
pęczek rzodkiewek, świeży ogórek
1/2 szklanki wiórków parmezanu (lub startego sera żółtego)
2 łyżki musztardy francuskiej
łyżeczka musztardy miodowej

........................................................................

Jak najczęściej informatycy zwracają się do swoich żon?
Odp:
- Myszko...
........................................................................

Dwie blondynki pojechały do Australii. Nagle na drogę wyskoczył
kangur. Jedna z nich mówi:
- Patrz, jakie tu są wielkie koniki polne.
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Sport
Piłka ręczna
Cieszą tylko punkty
Drużyna ASPR Zawadzkie wygrała ostatnie dwa mecze jednak
swoją grą nie zachwyciła. W obu spotkaniach bardzo dobrą dyspozycją
popisał się bramkarz Dawid Skrzypczyk. W wygranym 39:26 (20:11)
meczu z KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski jego udane interwencje
pozwoliły na wyprowadzanie szybkich ataków z których Paweł
Zagórowicz strzelił 10 a Paweł Swat 9 bramek. Pozostałe bramki
zdobyli: Kevin Kubillas, Maciej Ścigaj, Dawid Mięsopust, Łukasz
Całujek, Sebastian Danysz po 3, Bartosz Witkowski i Michał Krygowski
po 2 oraz Adam Wacławczyk 1. W meczu z ostatnią drużyną w tabeli
Viretem CMC Zawiercie chyba już przed meczem czuli się zwycięzcami.
Początek meczu na to wskazywał, bo po 15 minutach prowadzili 8:4 by
oddać inicjatywę drużynie gości, którzy po I połowie prowadzili 13:12.
Takiej ilości prostych błędów technicznych nasza drużyna już dawno nie
popełniła. Do 52 minuty spotkania cały czas na prowadzeniu byli goście
prowadząc momentami nawet 4 bramkami. W 53 minucie drużyna za
sprawą udanych interwencji Dawida Skrzypczaka doprowadziła do
remisu 23:23 i do końca nie pozwoliła sobie odebrać zwycięstwa
ostatecznie wygrywając 28:26. Bramki dla drużyny zdobywali: Paweł
Swat 7, Adam Wacławczyk 6, Maciej Ścigaj 4, Łukasz Całujek 3 oraz
Bogumił Baran, Kevin Kubillas, Dawid Mięsopust i Michał Krygowski po
2. Dla gości 13 bramek tj połowę strzelonych przez drużynę zdobył
Łukasz Szymański. Sytuacja w tabeli trochę się poprawiła, lecz gra
drużyny musi ulec znacznej poprawie. Aktualnie zajmuje 11 miejsce
z niewielką przewagą nad pozostałymi. Najbliższy przeciwnik to sąsiad
z tabeli MTS Chrzanów z którym należy bezwzględnie wygrać, by
zapewnić sobie pewne miejsce w następnych rozgrywkach.
Młodzieżowa piłka ręczna
Drużyna juniorów młodszych awansowała do 1/16 mistrzostw
Polski. Swoje mecze rozgrywała w Mielcu zajmując w swojej grupie 3
miejsce (do dalszych gier awansowały pierwsze dwie drużyny) za SKF
Wisła I Płock i UKS Wiertmet Libusza. Wyniki drużyny: z SPR Stal
Mielec 31:22 (16:11), UKS Wiertmet Libusza 24:27 (12:14) oraz SKS
Wisłą Płock 26:45 (10:22)
Piłka Nożna
Odmieniona drużyna
Od II rundy rozgrywek stery trenerskie przejął Sławomir Pawlak,
który przed dekadę wcześniej był zawodnikiem naszej drużyny, jednak
poważna kontuzja nie pozwoliła mu kontynuować dalszej kariery.
Poświęcił się drugiej profesji tj. sędziowaniu prowadząc zawody na
szczeblu okręgu. Widząc niewesołą sytuację w drużynie seniorów Stali
Zawadzkie postanowił spróbować sił na polu trenerskim. Zebrał grupę
zawodników m.inn z rozgrywek halowych 5-tek i w styczniu rozpoczął
treningi. Stworzył grupę, która systematycznie uczestniczyła
w urozmaiconych zajęciach. Na zajęciach treningowych
niejednokrotnie jest ponad 20 zawodników. Stworzył zespół nie tylko na
boisku. W rozgrywkach II rundy debiut miał nastąpić w meczu na
własnym boisku 17.03.2018 r. z LZS Florentiną Kamex Nakło, jednak
aura nie pozwoliła na jego rozegranie.(zostanie rozegrany 03.05.)
Debiut nastąpił na wyjeździe z drużyna LKS Orzeł Mokre Łany
wygranym 6:1. Kolejne mecze to seria zwycięstw. Z LKS GKS Piomar II
Tarnów-Przywory 4:3, LKS Rożniątów 5:1 oraz LKS Plon Błotnica
Strzelecka 4:1. W zespole nie ma gwiazd, w meczach trener
wykorzystuje maksymalna ilość zmian (7). W ostatnim meczu
skutecznością popisał się Mateusz Kozłowski, który strzelił wszystkie 4
bramki. Kadra jest bardzo młoda. Duże nadzieje trener wiąże
z młodzieżowcem Oskarem Wajrauchem, który mimo swoich 15 lat ma
talent i może być z niego pożytek. Aktualnie drużyna zajmuje 6 miejsce
w tabeli z dorobkiem 28 pkt. stosunek bramek 44:41. Do lidera ma stratę
10 pkt.
Tenis Stołowy
W III lidze dwa zwycięstwa
Po niezbyt udanym początku II rundy drużyna odniosła dwa
zwycięstwa z Victorią Chróścice 8:3 oraz MGOK Gorzów Śląski 8:5.
Nadal w drużynie nie gra jej podpora Julia Bartroszek, a w zwycięskich
meczach grali: Marcin Bula, Jacek Barański, Maciej Malecha, Konrad
Kołacha, Leon Kunaszewski. Drużyna awansowała w tabeli z 6 na 4
miejsce.
Mistrzostwa Województwa juniorów
W Strzelcach Opolskich w dniach 14-15 kwietnia 2018 r. zostały
rozegrane Mistrzostwa Województwa juniorów. Bardzo dobrze wypadli

podopieczni Marty Lityńskiej zdobywając 11 medali. Julia Bartoszek
zdobyła komplet 4 złotych medali. Zwyciężyła w grze drużynowej
wspólnie z Aleksandrą Górską, Adrianną Kolczyk oraz Klaudią
Przygodą, w grze pojedynczej, w grze podwójnej z partnerką Julią
Wójcik (Victoria Chróścice) oraz w grze mieszanej z partnerem
Marcinem Zarembą (LZS Żywocice). Ponadto drużyna juniorów
w składzie Konrad Kołacha, Piotr Kapica, Leon Kunaszewski oraz
Maciej Malecha zdobyli medal brązowy. Srebrne medale zdobyli: Maciej
Malecha w grze pojedynczej oraz grze mieszanej z Adrianną Kolczyk,
natomiast brązowe medale zawisły na szyjach: Adrianny Kolczyk
w parze z Małgorzata Kała (STS Gmina Strzelce Opolskie), Konrad
Kołacha z Maciejem Malechą w grze podwójnej oraz Klaudia Przygoda
z Patrykiem Jędrzejczakiem (LZS Żywocice) w grze mieszanej.
Prawo startu w Mistrzostwach Polski z limitu Polskiego Związku Tenisa
Stołowego mają zapewnione drużyny juniorek i juniorów oraz
indywidualne Julia Bartoszek. Ponadto awans indywidualnie wywalczył
Maciej Malecha. Mistrzostwa odbędą się w dniach 26-28.04.2018 r.
w Krośnie.
Skat
Rozegrano kolejne 2 kolejki ligowe
Nie były udane 3 i 4 kolejka w I lidze skata gdzie występuje nasza
drużyna GOSiT-u Zawadzkie. W Lędzinach zdobyła 10 pkt. a w Rybniku
11 pkt. co niestety zaowocowało spadkiem z 12 na 19 miejsce na 25
startujących drużyn. Aby utrzymać 1 ligowe szlify w ostatnich 2
kolejkach musi zagrać dużo lepiej. Kolejki zostaną rozegrane
w miesiącu wrześniu w Lędzinach i Chorzowie.
Mistrzostwa sekcji GOSiT Zawadzkie

Zakończyła się rywalizacja w mistrzostwach sekcji skata w sezonie
2017-2018. Tytuł obronił ubiegłoroczny mistrz Marcin Szymski z I
ligowej drużyny Victorii Tranzyt Chróścice. Na podium uplasowali się
zawodnicy GOSiT-u Zawadzkie. Medal srebrny zdobył Marek
Wyszkowski a brązowy Antoni Świtała. Pozostali zawodnicy GOSiT-u
uplasowali się na następujących miejscach: 5. Leopold Dybowski, 6.
Józef Waloszek, 10. Franciszek Świtała, 11. Ernest Bryłka, 14. Reinhold
Brysch, 25. Józef Ludwig (grał tylko w 11 na 30 rozegranych turniejów).
Sklasyfikowanych zostało 41 zawodników.
Letnie turnieje skata
Jak corocznie w okresie letnim rozgrywane są turnieje pod umowną
nazwą Puchar Lata 2018. Planowanych do rozegrania jest 10
punktowanych turniejów. Turnieje tradycyjnie rozgrywane są w czwartki
o godz. 17.30. Pierwszy odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w lokalu przy
hali sportowej.(była kawiarnia). W lipcu i sierpniu zostaną rozegrane
Jubileuszowe XX Mistrzostwa Gminy Zawadzkie. Tak jak co roku
turnieje odbędą się w Kielczy (08.07), Żędowicach (22.07) oraz finał
w Zawadzkiem (05.08)
Grand Prix Okręgu Opole
Został rozegrany IV turniej Grand Prix Opolskiego Związku Skata,
który odbył się w Chróścicach. Dobrze spisał się w nim Marek
Wyszkowski plasując się na 7 miejscu. W klasyfikacji po 4 turniejach
awansował z 6 na 4 miejsce. Do prowadzącego Mariana
Koziorowskiego (KS Skat-Lub Kochcice) traci 44 pkt. Kolejny V turniej
GP zostanie rozegrany 9 września 2018 r. w Strzelcach Opolskich.
Gospodarzem jest sekcja skata GOSiT Zawadzkie.
Franciszek Świtała
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