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Wyróżnienia dla rolników
23 stycznia 2019 r. na Górze Świętej Anny odbyło się podsumowanie działalności
upowszechnieniowo-doradczej w rolnictwie za rok 2018, organizowane każdego roku przez
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W imieniu Władz Samorządowych
gminy Zawadzkie Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski przekazał podziękowania
rolnikom z terenu gminy Zawadzkie. Za całoroczny trud i wysiłek włożony w pracę na roli,
miłość do ziemi oraz pełną poświęceń pracę w zawodzie rolnika wyróżnienia otrzymali:
Katarzyna i Daniel Garcorz, Barbara i Łukasz Szołtysik, Helga i Bernard Zientek, Aleksandra
i Mariusz Brolik, Karina i Mariusz Długosz, Beata i Norbert Langer.

Nadleśnictwo w nowej odsłonie
Zakończyła się modernizacja siedziby Nadleśnictwa Zawadzkie. 24 stycznia br.
Burmistrz Zawadzkiego uczestniczył w uroczystości przecięcia wstęgi i poświęcenia
budynku w Zawadzkiem przy ulicy Strzeleckiej. Na tę okazję przygotowano wystawę
przyrodniczo-edukacyjną, dr Arkadiusz Baron zaprezentował wykład „Historia Zawadzkiego
i okolic”, a Nadleśniczy Grzegorz Furmański przedstawił prezentację dot. zmodernizowanej
siedziby nadleśnictwa.

Orkiestra WOŚP
zagrała
w Zawadzkiem
12 stycznia cały świat grał z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Po raz
kolejny także w gminie Zawadzkie. Już od
wczesnych godzin porannych, pomimo
niesprzyjającej pogody, wolontariusze
wyszli na ulice, aby kwestować pod
kościołami. Od godziny 17.00 w Kinoteatrze
odbywały się liczne koncerty, pokazy oraz
licytacje. Na scenie wystąpili m.in. Orkiestra
Dęta z Żędowic, wokalistka Natalia Stranc,
Mażoretki „Primavera”, zespół „Miva Cover
Band” oraz zespół „Rooster”. Dodatkową
atrakcją była fotobudka, dzięki której każdy
mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Kulminacyjnym momentem było tradycyjnie
światełko do nieba w postaci pokazu
pirotechnicznego. Dziękujemy wszystkim
wolontariuszom, zespołom, darczyńcom.
Dzięki Państwa hojności wolontariusze
zebrali 6,533, 32 zł oraz 2 euro.
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III Seja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej
odbyła się w dniu 21 stycznia 2019 r. Na sesji
radni zapoznali się z informacją dotycząca
Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata
2016-2022 oraz sprawozdaniem z postępu
realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych oraz poniesionych nakładach.
Do realizacji przyjęto następujące uchwały:
- w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata
2019-2022 z perspektywą na lata 20232026”(uchwała nr III/8/19),
- w sprawie określenia kryteriów na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych
przez gminę Zawadzkie (uchwała Nr III/9/19),
- w sprawie przyjęcia planu sesji Rady
Miejskiej w Zawadzkiem na 2019 r. (uchwała
Nr III/10/19),
- w sprawie przyjęcia planów pracy komisji
problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem
na 2019 r. (uchwała Nr III/11/19),
- w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na

2019 r. (uchwała Nr III/12/19),
- o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
(uchwała Nr III/13/19).
Uchwały podjęte na sesji są dostępne na
stronie www.bip.zawadzkie.pl w zakładce
Prawo lokalne.
Na sesji do Komisji Uchwał i Wniosków
wpłynął wniosek radnego Michała Rytel
o udostepnienie informacji na temat ilości
wykorzystanych środków na odśnieżanie
dróg i chodników (kwota, ilość km, czy były
kary umowne) - dotyczy okresu od 1 stycznia
2019 r. do 21 stycznia 2019 r. oraz
interpelacja radnego Huberta Hatlapa
w sprawie przedstawienia kosztów i zużycia
energii elektrycznej pobieranej przez uliczny
system oświetlenia gminy. Interpelacja
dotyczy również podania typu lub
ewentualnie parametrów używanych
żarówek oraz ilości punktów świetlnych
w gminie Zawadzkie. Należy przedstawić
analizę zasadności ekonomicznej wymiany
źródeł światła na źródła wykonane
w technologii LED. W analizie należy przyjąć

żarówki, które można włączyć w istniejące
oprawy świetlne.
Następna sesja odbędzie się w dniu 25
lutego 2019 r., a jej tematyka będzie
następująca:
1) przyjęcie sprawozdania Komendanta
Policji z działalności za 2018 r., w tym
informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego;
2) informacja o sieci szkół i przedszkoli oraz
na temat żłobka, ich wykorzystanie,
finansowanie;
3) sprawozdanie z postępu realizacji zadań
inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach.
Tr a n s m i s j ę z o b r a d R a d y M i e j s k i e j
w Zawadzkiem można zobaczyć na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl zakładka Samorząd - Transmisja z obrad Rady
Miejskiej w Zawadzkiem.
BRM

Burmistrz informuje
3. Informacje o ważnych wydarzeniach oraz ewentualnych
zagrożeniach w naszej gminie.
Aktualnie z aplikacji korzysta 1188 osób. Zachęcamy do skorzystania.
W najbliższym czasie dojdzie kultura-info informacje o imprezach
(BiK).

Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż od 1 stycznia 2019 roku
obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony
w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiana dotyczy informacji
o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła
będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku
poprzedzającym rok złożenia wniosku. W przypadku producentów
rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy
oprócz użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła,
poza fakturami VAT, należy dołączyć także dokument wydany przez
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych
jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu
producenta rolnego.
Edytowalny formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zakładka - Wsparcie dla
rolnictwa - Co robimy - Inne - Zwrot podatku akcyzowego) i na
stronie internetowej gminy Zawadzkie oraz w formie papierowej
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (w punkcie obsługi
petenta - biuro nr 101 lub w biurze nr 112).
W związku z powyższym, wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej należy składać na nowym wzorze.
Informacji w wyżej wymienionym temacie udziela się pod nr tel. 77
4 623 155.

Usuwanie azbestu w gminie Zawadzkie
Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2019, wzorem lat
ubiegłych, mieszkańcy gminy Zawadzkie (osoby fizyczne) będą
mieli możliwość pozyskania dofinansowania na realizację
przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Dofinansowanie realizowane będzie w oparciu o środki własne
gminy (ok. 15 %) oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (ok.
85 %) i może sięgać do 100 % poniesionych wydatków.
Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z założeniem
nowego pokrycia dachu.
W ramach procedury dofinansowania gmina dokonuje naboru
wniosków od beneficjentów końcowych oraz wybiera wykonawcę
zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych. Osoby zainteresowane pozyskaniem ww. dotacji
proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Posiadacze wyrobów
niebezpiecznych zawierających azbest zobowiązani są ponadto do
przekazywania Burmistrzowi Zawadzkiego, w terminie do 31
stycznia każdego roku, Informacji o wyrobach zawierających
azbest.
Dofinansowanie usuwania azbestu w gminie Zawadzkie będzie
możliwe po uzyskaniu środków finansowych na ten cel
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu.
Szczegółowych informacji w zakresie usuwania azbestu udziela
młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem – Pan Grzegorz Wieszołek (pok. 303, tel.
77 46 23 146).

Aplikacja mobilna
Przypominamy o możliwości pobierania na naszej
stronie www.zawadzkie.pl bezpłatnej aplikacji
mobilnej dzięki której uzyskasz dostęp do ważnych
informacji takich jak:
1. Informacje o stanie powietrza w Kielczy,
Żędowicach i Zawadzkiem
2. Informacje o najbliższych wywozach nieczystości

Płaćmy podatki w gminie Zawadzkie
Jednym ze źródeł dochodów gminy są udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Stanowią one 38,08%
(od 2019 r.- wskaźnik ten ulega zmianie) wpływów z podatku
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PRZYPOMINAMY!

dochodowego osób fizycznych zamieszkałych na terenie danej
gminy. Udziały te przekazuje Ministerstwo Finansów. Każdego roku
gmina otrzymuje określony procent podatków, dzięki czemu środki
te może przeznaczyć na działania związane z zabezpieczeniem
zadań bieżących, takich, jak: utrzymanie dróg, remonty,
finansowanie jednostek (szkół, przedszkoli, żłobka), inwestycje.
Wysokość wpływów zależy od rozliczenia się mieszkańca
z dochodów w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca
zamieszkania danego podatnika.
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
roczne PIT-y winny być składane w urzędzie skarbowym według
miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca
zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Miejsce zameldowania nie
ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To oznacza, iż osoba
zameldowana np. w Katowicach, ale faktycznie zamieszkująca w
Zawadzkiem, powinna rozliczyć się z fiskusem właśnie w tej
gminie. Aby rozliczać się w ten sposób, należy poinformować urząd
skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania o miejscu
pobytu (tj. zamieszkania).
Innymi słowy, jeśli osoba zamieszkała na terenie gminy Zawadzkie,
rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania, tym samym
finansuje zadania innej gminy.
Prosimy mieszkańców gminy do rozliczania się we właściwym
urzędzie skarbowym, dzięki czemu, każdy z nas będzie miał udział
w tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego miejsca dla naszych
rodzin.

RODZAJ KOTŁA

kocioł na paliwo stałe

kocioł na gaz lub na olej

CZĘSTOTLIWOŚĆ
co najmniej raz na 3 miesiące
(4 razy w roku)
(w przypadku domów
jednorodzinnych nie musi
wykonywać ich uprawniony
kominiarz)
co najmniej raz na 6 miesięcy
(2 razy w roku)
(w przypadku domów
jednorodzinnych nie musi
wykonywać ich uprawniony
kominiarz)

OBOWIĄZKOWA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO
PRZEWODÓW
KOMINOWYCH WYKONYWANA POWINNA BYĆ PRZEZ
KOMINIARZA
CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU!
Pamiętajmy, że to obowiązkowe czynności, które trzeba
bezwzględnie regularnie wykonywać, aby zadbać o zdrowie
i bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Za unikanie wizyty
kominiarza możemy zostać także ukarani mandatem, a gdy
wybuchnie pożar ubezpieczyciel nie wypłaci nam ubezpieczenia.
Co zrobić, gdy zapali się nam sadza w kominie?
Pożar komina nie jest zazwyczaj widoczny, czasem tylko zobaczyć
można jak z komina wydobywa się pióropusz iskier lub płomień. Taki
pożar za to doskonale… słychać. Z komina dobiega wtedy bardzo
głośny szum. W takiej sytuacji należy ostrożnie wybrać z pieca
materiał palny i zamknąć dopływ powietrza. Przede wszystkim
jednak trzeba wezwać straż pożarną. ABSOLUTNIE NIE WOLNO
GASIĆ POŻARU SADZY WODĄ! Może to doprowadzić do
popękania komina, a nawet jego rozerwania. Strażacy gaszą
pożary kominów… solą kuchenną albo piaskiem. Starają się też
wstępnie przeczyścić komin narzędziem podobnym do szczotki
kominiarskiej.
Obowiązkowo, po pożarze niezbędna będzie wizyta kominiarza,
który nie tylko musi przeczyścić nam komin, ale też stwierdzić, czy
przewód kominowy nie popękał. Pęknięcia mogą bowiem
spowodować, że do mieszkania przedostaje się trujący tlenek węgla
– czad.

Gazyfikacja gminy Zawadzkie
Mając na uwadze poprawę jakości powietrza w gminie
Zawadzkie przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb
mieszkańców, Burmistrz Zawadzkiego podejmuje próbę rozbudowy
sieci gazowniczej w kierunku Żędowic. W pierwszej kolejności
rozbudowa obejmowałaby teren wzdłuż ulicy Opolskiej na odcinku
od ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem do ul. Wojska Polskiego
w Żędowicach wraz z ulicami bocznymi. W związku z powyższym
mieszkańcy ww. obszarów zaproszeni są na spotkania
informacyjne w celu przedstawienia: warunków koniecznych do
wykonania rozbudowy sieci gazowniczej, terminów realizacji
inwestycji oraz szacunkowych kosztów niezbędnych do poniesienia
przez zainteresowanych przyłączeniem do sieci. Spotkania odbędą
się:
1) w dniu 11 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali narad Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem,
2) w dniu 12 lutego 2019 r. o godz. 18.00 w budynku świetlicy
wiejskiej w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35.
Rozbudowa sieci gazowniczej we wskazanym zakresie jest
pierwszym etapem gazyfikacji gminy i wynika z konieczności
wykonania ewentualnych prac równolegle z przebudową drogi
wojewódzkiej nr 901. Docelowo gmina przewiduje aby sieć
gazownicza została rozbudowana do wsi Kielcza.
Powodzenie realizacji powyższego przedsięwzięcia jest
uzależnione przede wszystkim od zainteresowania mieszkańców
włączeniem się do sieci gazowniczej, zatem zainteresowanych
prosi się o udział w organizowanych spotkaniach.
Kolejne spotkanie w tej sprawie już wiosną.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy
Zawadzkie
Na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy
prawnej. W Powiecie Strzeleckim działa kilka punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, również i w Zawadzkiem. Na podstawie
porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką adwokat świadczy
usługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, pokój 8A,
wejście od strony Pogotowia Ratunkowego.
Dzień tygodnia
Godziny

Gmina w liczbach
Liczba mieszkańców gminy Zawadzkie na dzień 31 grudnia
2 0 1 8 r. w y n i o s ł a 11 0 8 1 w t y m : Z a w a d z k i e – 6 9 1 8
mieszkańców,Żędowice – 2317 mieszkańców,Kielcza – 1846
mieszkańców.

Miesiące parzyste
Poniedziałek

Zadbaj o swój komin, póki nie jest za późno! Sadze
mogą się zapalić
Sezon grzewczy trwa. Uruchomione są kotłownie, piece, piecyki
i wszystkie dostępne źródła ciepła. Dla swojego bezpieczeństwa,
swoich bliskich, ale i własnej wygody warto zadbać o sprawność
przewodów wentylacyjnych i kominów. Zaniechanie regularnej
kontroli czyszczenia kominów może doprowadzić do groźnego
zapalenia się sadzy.

Miesiące nieparzyste

13.00 – 17.00
13.30 – 17.30
luty, kwiecień,
styczeń, marzec, maj,
czerwiec, sierpień,
lipiec, wrzesień, listopad
październik, grudzień

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim pomoc przysługuje osobie uprawnionej,
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie
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także na ogrodzeniu. Właściwe oznaczanie budynków wpływa
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż ułatwia szybkie
dotarcie do potrzebujących - pogotowia ratunkowego, policji czy
straży pożarnej. Istotne jest także z perspektywy służb
komunalnych oraz kurierów i doręczycieli poczty. Zgodnie
z przepisami Kodeksu wykroczeń, za niewykonanie powyższych
obowiązków może być nałożona kara grzywny do 250,00 zł lub kara
nagany. Jednocześnie informuje się mieszkańców, że po
znowelizowaniu ustawy - Prawo pocztowe, właściciele lub
współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje
się budynek mieszkalny, są obowiązani umieścić:1) w budynkach
jednorodzinnych - oddawczą skrzynkę pocztową przed drzwiami
wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części
nieruchomości,2) w budynkach wielorodzinnych (co najmniej 3
lokale) - zestaw oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie
odpowiadającej liczbie lokali. Zgodnie z przepisami prawa, nowe
skrzynki pocztowe powinny być wykonane z materiału, który
zapewni ochronę przed kradzieżą oraz zagwarantuje poufność
umieszczanych w nich przesyłek oraz zamykane na klucz.
Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać skrzynka pocztowa,
określają przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Kto nie realizuje
obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo
umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów,
o których mowa wyżej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50
zł do 10 000 zł (art. 127 ww. ustawy).

jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Osoby uprawnione powinny wcześniej umówić termin wizyty
w danym punkcie pod numerem telefonu 77 440 17 97 lub adresem
poczty elektronicznej starostwo@powiatstrzelecki.pl
Pomoc prawna polega na: poinformowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego
jej problemu prawnego, sporządzeniu projektu pisma w zakresie
niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzeniu
projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub
o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu, nieodpłatną mediację.
Odblaski ratują życie– czemu nie chcemy ich nosić?

Przypomnienie o terminach płatności podatków
Przypominamy Państwu, iż 15 marca br. upływa termin płatności
raty podatku: rolnego, od nieruchomości oraz leśnego.
Jednocześnie informujemy, iż do 15 lutego br. podatnicy
zobowiązani są do zapłacenia I raty podatku od środków
transportowych. Brak wpłaty w ustawowym terminie może
skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów tj. kosztem
upomnienia w kwocie 11,60 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę
od zaległości podatkowych. Informacji o stanie swoich zobowiązań
z tytułu podatków uzyskać można w urzędzie - pokój nr 113.Terminy
płatności poszczególnych rat podatków przedstawiają się
następująco:
15 luty
I rata
podatek od środków transportowych

Widoczność na drodze jest bardzo ważna i trudno się z tym nie
zgodzić. Co roku wielu pieszych i rowerzystów ginie w wypadkach
drogowych. Rzadko kiedy, nawet teraz, widzimy na drodze osoby,
które mają na sobie odblaski. Kupno takich gadżetów odblaskowych
często związana jest z wydatkami finansowymi. Od kilku lat
Burmistrz Zawadzkiego z policjantami z Komisariatu Policji
w Zawadzkiem prowadzi na terenie naszej gminy akcję „Bezpieczni
na drodze”. Rozdano mieszkańcom tysiące gadżetów
odblaskowych – czemu nie chcemy ich nosić? Może niechęć do
odblasków kryje się w nich samych – nie wyglądają jak ubrania
z najnowszej kolekcji i może nie zawsze pasują do tego, w co akurat
jesteśmy ubrani. Kamizelka odblaskowa wygląda mało atrakcyjnie,
nieciekawie, więc po co ją zakładać. Odblaski chronią nas
wszystkich przed niebezpieczeństwami. Bez odpowiednich
oznaczeń jesteśmy widoczni na drodze z odległości zaledwie 20-30
metrów. Wystarczy uzmysłowić sobie, że nawet rowerem trudno
byłoby wyminąć kogoś z takiej odległości – a co dopiero
samochodem! Pojazd, poza terenem zabudowanym, ma prawo
poruszać się z prędkością 90 km/h – jest to prędkość
uniemożliwiająca szybka reakcję w momencie, w którym
zobaczymy pieszego z odległości kilkudziesięciu metrów.
Zapraszamy po odblaski do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
pokój nr 102.Odblaski ratują życie. Warto ich używać!

15 marca

I rata

podatek rolny, podatek od
nieruchomości, podatek leśny

15 maja

II rata

podatek rolny, podatek od
nieruchomości, podatek leśny

II rata

podatek od środków transportowych

III rata

podatek rolny, podatek od
nieruchomości, podatek leśny

IV rata

podatek rolny, podatek od
nieruchomości, podatek leśny

15 września

15 listopada

Jak prawidłowo segregować śmieci
Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, segregacja odpadów
„u źródła” stanowi podstawowy sposób gromadzenia odpadów
komunalnych. Segregując odpady dbamy o środowisko. Tylko
poprawna segregacja pozwala na wykorzystanie odpadów jako
surowiec wtórny, który ulega dalszemu przetworzeniu. W naszej
gminie segregacji podlegają: szkło i opakowania ze szkła, papier
i tektura oraz opakowania z papieru i tektury; opakowania
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw
sztucznych; metale oraz opakowania z metali; odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające

Brak skrzynki pocztowej i nr na budynku może
przysporzyć kłopotów
W związku z licznymi sygnałami o wielu przypadkach braku
tabliczek z numerami porządkowymi na budynkach Burmistrz
Zawadzkiego informuje, że stosownie do art. 47b ust. 1 i ust. 4
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele
nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione
w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami
władają, mają obowiązek umieszczenia, w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku, tabliczki z numerem porządkowym.
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się
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Pamiętajmy o kolorach pojemników i worków:
ZIELONY
SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE

biodegradacji oraz odpady zielone a także popiół. Odpady te są
zabierane spod nieruchomości zamieszkałych zgodnie
z obowiązującym harmonogramem zbiórki. Segregacja odbywa się
w tzw. kolorach recyklingu, tzn. że poszczególne frakcje odpadów
muszą trafiać do odpowiednich pojemników lub worków.
ZIELONY WOREK - SZKŁO (BEZBARWNE I KOLOROWE)
ZBIERAMY: szklane butelki po napojach, słoiki po przetworach,
pojemniki i naczynia szklane.
NIE ZBIERAMY: szkła płaskiego (szyb okiennych, luster), naczyń
ceramicznych, fajansowych, kryształowych i porcelanowych,
butelek z tworzywa sztucznego, żarówek i lamp rtęciowych, toreb
foliowych, rozbitego szkła.
NIEBIESKI WOREK - MAKULATURA
ZBIERAMY: kartony, pudełka kartonowe, gazety, czasopisma,
kolorowe magazyny, katalogi, gazetki reklamowe, papierowe ulotki,
prospekty, zeszyty, stare książki, torebki papierowe, papier
pakunkowy, tekturę falistą, kartonowe opakowania na jajka.
NIE ZBIERAMY: reklamówek i worków foliowych, papieru
kopiującego i kalek, papieru mocno zabrudzonego lub tłustego,
resztek żywności, kartoników po sokach lub mleku.
ŻÓŁTY WOREK – TWORZYWA SZTUCZNE i ODPADY
SUROWCOWE
ZBIERAMY: butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu
PET),kosmetykach i środkach czystości, opakowania
wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach), duże folie
opakunkowe, torebki foliowe, puszki po konserwach i napojach.
NIE ZBIERAMY: części plastikowych nie będących opakowaniami,
kawałków styropianu, tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego, innych surowców (elementów drewnianych,
szklanych itp.), butelek po olejach – w tym roślinnych i smarach .
BRĄZOWY WOREK - BIOODPADY
ZBIERAMY: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego nie
przetworzone (np. obierki, łupiny orzechów, resztki warzyw
i owoców), skorupki jaj, fusy herbaty i kawy, rośliny doniczkowe,
kwiaty, drobne gałęzie, trawa i liście

NIEBIESKI

MAKULATURA

BRĄZOWY

BIOODPADY

ŻÓŁTY

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wsparcie dla rodzin i seniorów
W naszej gminie działają programy „Rodzina 3+”, „Duża
Rodzina 4+” oraz „Senior 65+”. Programy skierowane są do
mieszkańców, którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci oraz
mieszkańców którzy ukończyli 65 lat. Dzięki specjalnej karcie
otrzymują Państwo zniżki w punktach handlowych i usługowych,
które przystąpiły do projektu. Kształtowanie pozytywnego klimatu
wobec rodziny wielodzietnej, promowanie rodziny jako wartości,
zapewnienie odpowiednich warunków jej funkcjonowania,
przebudowa negatywnych stereotypów wokół rodzin
wielodzietnych to istotne kierunki działań prorodzinnych Gminy.
Więcej informacji znajduje się w zakładce „Wsparcie dla rodzin
i seniorów”. Informacje można również uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem, parter, pokój nr 102.
Aby przystąpić do programów, trzeba wypełnić wniosek o wydanie
karty „Duża Rodzina 4+”, „Rodzina 3+”, „Senior 65+”.- Rodzic lub
opiekun pobiera wniosek ze strony internetowej gminy lub
w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, pokój 102. Wnioskodawca przedkłada
oryginały dokumentów wykazanych we wnioskach. Karta
przysługuje bezpłatnie po pozytywnej weryfikacji wniosku. Kartę
może odebrać pełnoletni członek rodziny wykazany we wniosku.
Karta wydawana jest bezterminowo lub do momentu posiadania
uprawnień do korzystania z programu.- Karta ważna jest tylko
z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem
potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.- Podmioty, które
oferują ulgi i zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone
naklejką informacyjną logo Programu.- O każdej zmianie sytuacji
rodzinnej uczestnicy programu są zobowiązani powiadomić Urząd
Miejski w Zawadzkiem.- W przypadku utraty lub uszkodzenia karty
osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego
zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) wraz z prośbą o
wydanie bezpłatnego duplikatu karty.- W programie może
uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu.
PARTNERZY PROGRAMU
Unimot S.A.
ul. Świerklańska 2A
47-120 Zawadzkie
Grzegorz Pyka- Skup, Przetwórstwo i Sprzedaż Art. Mięsnych
ul. Opolska 24A
47-120 Zawadzkie
Produkcja Lodów Łucja Anioł
ul. Miarki 8
47-120 Zawadzkie
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
ul. Opolska 38
47-120 Zawadzkie
Santander Bank Polska SA, Oddział Zawadzkie
ul. Dworcowa 3
47-120 Zawadzkie

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby segregując odpady
dokładali Państwo należytej staranności i odpady trafiały do
odpowiednich pojemników lub worków a nie były mieszane. Odpady
przed wyrzuceniem winne być oczyszczone, a nie zabrudzone bądź
z resztkami zawartości, a także – w przypadku tworzyw sztucznych,
opakowań z papieru i tektury i puszek metalowych – zgniatane.
Nie przestrzeganie zasad segregacji i mieszanie odpadów
skutkować będzie koniecznością naliczenia wyższej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
To tylko od nas samych zależy jaki będzie koszt funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami, a także jak będzie chronione
nasze środowisko.
Segregując pamiętajmy o:
- zgniataniu puszek, kartonów i butelek plastikowych przed
wrzuceniem do pojemnika;
- wyrzucaniu butelek bez nakrętek i korków;
- opróżnianiu opakowania z pozostałości produktu przed
umieszczeniem go w pojemniku na odpady zbierane selektywnie,
- sprawdzaniu znaku na opakowaniu, który informuje o tym, co
należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości,
- nie rozbijamy szkła, grozi rozerwaniem worków.
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ul. Opolska 68,
47-120 Zawadzkie
P.H.U. „Centrum”
Małgorzata Wyrwich
ul. Opolska 68,
47-120 Zawadzkie
Czanguleit Jan „BENIAMIN"Odzieżowe Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Hurt i Detal
ul. Opolska 68
47-120 Zawadzkie
Stacja Opieki Caritas w Żędowicach
ul. Miarki
47-120 Żędowice
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Rodziny
w Zawadzkiem
Klub Karate Nidan w Zawadzkiem
ul. Opolska 23
47-120 Zawadzkie
Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Zawadzkie
ul. Opolska 23
47-120 Zawadzkie
Pracownia pedagogiczno-Socjologiczna ALTERNATYWA
Toruń
ul. Rajmunda Galona 4C/3
tel.607879903
Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
HOTEL MILENA Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoUsługowe Emilia i Wiesław Białożyt
ul. Dworcowa
234-360 Milówek
NADIR Sp. z o.o. ul. Giedroycia 8, 44-200 Rybnik, placówka
zamiejscowa DOM SENIORA TILIAM – REHABILITACJA TILIAM
ul. Polnej 3
47-120 Zawadzkie
Biblioteka i Kultura
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ARES”
A.Dombek Sp. z o.o.
ul. Opolska 26
47-120 Zawadzkie
Drogeria LABOO Zawadzkie
ul. Nowa 1
47-120 Zawadzkie
The Point Punkt Szkoleń Językowych Piotr Jendrzej
ul. Mickiewicza 9
47-120 Zawadzkie
Firma Handlowa Andrzej Labisz
ul. Opolska 52
47-120 Zawadzkie
BIOMED Krzysztof Bartoszek
ul. Leśna 29
47-126 Kielcza
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Orłowski
ul. Młyńska 1
47-120 Żędowice
Mobilna Pracownia Fryzjerska Iwona Asztemborska
tel. 9691478498
47-120 Zawadzkie
Laboratorium Analityczne Sp. z o.o.
ul. Stawowa 12A
47-120 Zawadzkie
Car-Mot Auto Części Sklep Motoryzacyjny Jarosław Dłutowski
ul. Opolska 70
47-120 Zawadzkie
Rehabilitacja Zuzanna Matusek
ul. Mickiewicza 8a
47-120 Zawadzkie
Maximus Fitness Studio
ul. Opolska 23
47-120 Zawadzkie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Marko” Zadorska
Grażyna Zadorski Damian
ul. Opolska 64
47-120 Zawadzkie
F.H.U. Hurt- Detal „MAXIM”
ul. Dworcowa 2
47-120 Zawadzkie
„KWIATEK” Iwona Kwiatek
ul. Opolska 66a
47-120 Zawadzkie
“Joanna” Joanna Plank
ul. Kościelna 1a,
47-120 Zawadzkie
Firma Bronder
ul. Ks. Wajdy 2,
47-120 Żędowice
Kapica Sp. z o.o. sp.k.
ul. Strzelecka 7
47-120 Zawadzkie
Księgarnia Janina Zientek
ul. Opolska 58,
47-120 Zawadzkie
P.H.U. „Centrum”
Lidia Klencz

Wyróżnieni sportowcy
Podczas uroczystej gali w urzędzie marszałkowskim 133
medalistów i ich trenerów otrzymało podziękowania, nagrody i listy
gratulacyjne. Spotkanie dobyło się kilka dni przed Bożym
Narodzeniem. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.
badmintoniści, gimnastycy, judocy, kajakarze, karatecy, lekkoatleci,
c i ę ż a r o w c y, p ł y w a c y, ł u c z n i c y, ł y ż w i a r z e , z a p a ś n i c y.
W wyróżnionym gronie znaleźli się Wiktoria Grejner, brązowa
medalistka w kumite indywidualnym Młodzieżowych Mistrzostw
Polski oraz trener Zbigniew Sworeń z Klubu Karate Nidan oraz Julia
Bartoszek, brązowa medalistka w grze podwójnej Mistrzostw Polski
Juniorów w tenisie stołowym wraz z trenerką Martą Lityńską z KTS
MOKSIR Zawadzkie. Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, który w
tej kadencji opiekuje się sportem, gratulował młodym sportowcom,
dziękował im za medale i wytrwałość w treningach, dzięki której
osiągają tak wspaniałe sukcesy. Poinformował także o tym,
co nowego będzie się działo w tej dziedzinie. Wspomniał,
że rozpoczną się prace m.in. nad strategią rozwoju sportu w
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regionie, której dotąd nie było i która wyznaczy kierunki dalszego
działania oraz zostanie stworzony program rozwoju bazy sportowej.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901
Informuję, że w dniu 16 stycznia 2019 r. Wojewoda Opolski
wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pod
nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku
Zawadzkie – Żędowice” w km 0+000 do km 3+183 na odcinku od ul.
Handlowej w Zawadzkiem do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego
w Żędowicach. Kolejnym krokiem, po uprawomocnieniu się decyzji
Wojewody będzie ogłoszenie przetargu przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu na wyłonienie wykonawcy robót. W
budżecie województwa opolskiego na realizację przedmiotowej
inwestycji została zabezpieczona kwota w wysokości 7.500.000 zł.

Wsparcie sportu
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie
finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy
Zawadzkie w 2019 roku.
Nazwa klubu sportowego
Klub Tenisa Stołowego
MOKSiR
47-120 Zawadzkie
ulica Opolska 23
ASPR Zawadzkie
47-120 Zawadzkie
ulica Opolska 23
Stowarzyszenie Sportowe
Klub Sportowy
STAL Zawadzkie
47-120 Zawadzkie
ulica Opolska 23
Klub Karate NIDAN
47-120 Zawadzkie
ulica Opolska 23

Nazwa zadania

Kwota

Upowszechnienie sportu w 5.600
zakresie tenisa stołowego
w Gminie Zawadzkie
Udział drużyny seniorów
ASPR Zawadzkie w
rozgrywkach I ligi piłki
ręcznej
Szkolenie zawodników w
grupie seniorskiej oraz
udział w rozgrywkach
ligowych w dyscyplinie
piłka nożna

26.700

Organizacja XXV
Międzynarodowego
Turnieju Karate Rada
Regentów

7.600

Zimowe utrzymanie dróg
W związku z pojawiającymi się pytaniami i uwagami
dotyczącymi zimowego utrzymania dróg gminnych, informuję, że od
dnia 01.01.2019 r. do 16.01.2019 r. na działania związane
z zimowym utrzymaniem dróg i chodników wydatkowano z budżetu
gminy kwotę 56.002,23 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składa się
koszt utrzymania dróg i chodników na terenie miasta Zawadzkie –
25.699,17 zł, na terenie sołectwa Żędowice – 12.775,44 zł
i na terenie sołectwa Kielcza – 17.527,61 zł.
Ponadto przypominam mieszkańcom gminy o obowiązkach
właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, a w szczególności o obowiązku
zapewniania czystości i porządku przez: cyt.: „uprzątnięcie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika,
na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych”.
Oprócz powyższego, zgodnie z art. 30 ustawy o drogach
publicznych, utrzymywanie zjazdów na posesje należy do
właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów
z dróg publicznych do przyległych nieruchomości stanowi
wykroczenie z art. 102 kodeksu wykroczeń i grozi za nie grzywna do
1000 zł albo kara nagany.

8.800

Wspieraj lokalnie – program do rozliczeń PIT
Gmina Zawadzkie rozpoczęła współpracę z Instytutem
Wsparcia Organizacji Pozarządowych, poprzez wspólną realizację
projektu „WSPIERAJ LOKALNIE”. W ramach współpracy stworzony
został program do rozliczeń PIT (dostępny on-line), który umożliwia
wsparcie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zawadzkie
posiadających status organizacji pożytku publicznego.Zachęcamy
do skorzystania z programu i przekazania tzw. 1% na rzecz
wybranej przez Państwa organizacji pozarządowej z terenu naszej
gminy.
Wskazanie konkretnej organizacji pożytku publicznego w zeznaniu
podatkowym skutkuje tym, że 1% należnego podatku nie trafia do
budżetu państwa, tylko na konto wybranej organizacji.
Jakie są korzyści płynące ze skorzystania z oferty?
Korzystając z oferty programu “WSPIERAJ LOKALNIE”:wychodzimy z inicjatywą wsparcia i promocji OPP,- udostępniamy i
ułatwiamy dostępu do listy OPP z terenu gminy Zawadzkie,
przyczyniamy się do szerzenia idei wsparcia lokalnych organizacji i
świadomej regionalnej pomocy,- oferujemy pomoc w zbiórce 1% dla
organizacji lokalnych, które często nie mają tak dużej siły przebicia
w celu reklamy, jak duże ogólnopolskie organizacje, a działają
lokalnie i pomagają Naszym mieszkańcom,- dzięki liście organizacji
z naszej gminy, mają Państwo ułatwiony dostęp i decyzję do
przekazania 1%;
Zapraszamy do rozlicznie PIT'u, przekazania 1% podatku w gminie
Zawadzkie. W tym celu należy wejść na stronę internetową
www.zawadzkie.pl/ gmina/Rozlicz PIT i kliknąć w poniższy link:

Podpisano porozumienie w sprawie ochrony powietrza
W dniu 17 stycznia 2019 w Sali Orła Białego w Urzędzie
Marszałkowskim w Opolu odbyło się uroczyste podpisanie
porozumienia o współpracy partnerów w projekcie LIFE pn.
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Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza
w samorządach województwa opolskiego. Samorząd województwa
opolskiego – jako jedyny w Polsce – do końca tego miesiąca złoży
kompleksowy projekt do programu LIFE w Komisji Europejskiej.
Projekt przeszedł już pozytywnie pierwszy etap weryfikacji.
Porozumienie podpisali Województwo Opolskie jako partner
koordynujący oraz 26 samorządów gminnych, w tym gmina
Zawadzkie. Głównym celem projektu jest lepsze, skoordynowane
działanie na wszystkich szczeblach administracji publicznej
w regionie dla ochrony powietrza. Wartość projektu oszacowano na
2,8 miliona euro i o taką dotację ubiega się samorząd województwa.
Te pieniądze pozwolą m.in. na dobre przygotowanie specjalistów –
gminnych koordynatorów ds. ochrony powietrza i ich odpowiednie
wyposażenie. We wszystkich gminach województwa – nie tylko tych
partnerskich – będą zainstalowane także czujniki powietrza.

Człowiek Roku 2018
– trwa głosowanie
Rozpoczęła się tegoroczna edycja akcji, w której głosami
mieszkańców naszego regionu zostaną przyznane prestiżowe
tytuły Człowieka Roku 2018. Głosowanie w pierwszym etapie
plebiscytu będzie trwać do wtorku, 19 lutego 2019 r. do godz. 20.
Laureaci w każdej kategorii zdobędą tytuły Człowieka Roku 2018
w Opolu lub swoim powiecie. Dodatkowo wezmą oni udział
w wojewódzkim finale, w którym w każdej kategorii plebiscytu
zostaną przyznane tytuły Człowieka Roku 2018 Opolszczyzny.
Awansując do finału laureaci z Opola i powiatów zachowają zdobyte
głosy. Głosowanie w finale rozpocznie się w czwartek, 21 lutego i
potrwa do czwartku 28 lutego do godz. 20. Szczegóły na stronach
NTO. Zachęcamy do głosowania smsami oraz „klikiem” dla osób
posiadających prenumeratę cyfrową.Z terenu naszej gminy
zgłoszone zostały następujące kandydatury:
KATEGORIA KULTURA
Małgorzata Rabicka, instruktor w ośrodku kultury w Zawadzkiem
nominacja za rozwijanie talentów taneczno-wokalnych dzieci
z gminy Zawadzkie
SMS NUK.40 na numer 72355
Patryk Ibrom, społecznik z Żędowic nominacja za:
przygotowywanie regularnych relacji telewizyjnych z życia Żędowic,
a także produkcję filmu pt. „Cicha matka", w którym wystąpili
mieszkańcy wsi
SMS NUK.39 na numer 72355
KATEGORIA SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Stanisław Kiełek, radny gminy Zawadzkie w III kadencjach
nominacja za: działalność na rzecz mieszkańców gminy Zawadzkie,
m.in. rozwój O/Z PTTK Huta “Andrzej” i wspieranie Parafialnego
Zespołu Caritas w Zawadzkiem
SMS NTS.42 na numer 72355
BIZNES
Roman Kapica, właściciel firmy KAPICA SP. Z O.O. SP.K.
nominacja za: rozwój firmy, budowę nowego zakładu produkcji
okien.
SMS NTB.31 na numer 72355

Podsumowanie kadencji Rady Sportu
W związku z zakończeniem kadencji Rady Sportu
w Zawadzkiem Burmistrz Zawadzkiego spotkał się
z przedstawicielami Rady. Była to okazja do podsumowania
działalności oraz podziękowania jej członkom za zaangażowanie,
podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi sportu na terenie
miasta oraz wspieranie i popularyzację aktywności fizycznej wśród
lokalnej społeczności. Rada Sportu powołana została w 2016 na
okres dwóch lat i składała się z przedstawicieli organizacji
sportowych działających na terenie naszej gminy.

Dostojny Jubilat
W dniu 19 grudnia 2018 r. jubileusz 90 urodzin obchodził pan
Stanisław Kaczka. Solenizant mieszka w Zawadzkiem od 1995 roku
otoczony miłością rodziny. Pracował jako górnik w Kopalni
Magnezytu na Dolnym Śląsku. Jego wielką pasją jest motoryzacja,
do 86 roku życia jeździł motocyklem. Wychował 2 dzieci, doczekał
się 54 wnuków i 6 prawnuków. Jubilatowi życzymy dużo zdrowia,
długich lat życia oraz samych pogodnych dni.

Spotkania Grupy AAGrupa Anonimowych
Alkoholików „NOVA” w Zawadzkiem informuje,
że spotkania grupy odbywają się w każdy
wtorek od godziny 17.00 w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem.
Bezpłatne porady psychologa dla
mieszkańców gminy Zawadzkie
Maciej Nocuń - psycholog
Rejestracja telefoniczna: 662257889
miesiąc
luty

14, 28
od godziny 15.00 do godziny 20.00
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ZAKOŃCZENIE FERII ZIMOWYCH Z BIK-IEM

22.02

KONCERT – „TOBY Z MONACHIUM”
MARZEC

07.03

OPERETKA – „PARYSKI ROMANS” Z OKAZJI

07.04

KIERMASZ WIELKANOCNY

04.05

DZIEŃ HUTNIKA

31.05

VII EDYCJA WARSZTATÓW TEATRALNYCH –

31.05

DZIEŃ DZIECKA

KWIECIEŃ
MAJ

CZERWIEC

Stwórz własną elewację hali sportowej

TERMIN DO JUBILEUSZ 70-LECIA BIBLIOTEKI W KIELCZY
USTALENIA
LIPIEC
WAKACJE Z BIKIEM
TERMIN DO VIII EDYCJA WARSZTATÓW TEATRALNYCH –
USTALENIA „LETNIE OGRODY TEATRALNE”
14.07

WIEŚ VS WIEŚ
SIERPIEŃ

WAKACJE Z BIKIEM
WRZESIEŃ
08.09

DOŻYNKI GMINNE

TERMIN DO NARODOWE CZYTANIE
USTALENIA
PAŹDZERNIK
06.10

DZIEŃ SENIORA

13.10

FESTIWAL GAUDE MATER POLONIA

11.11

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

08.12

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

LISTOPAD
GRUDZIEŃ

Spotkanie noworoczne
20 stycznia br. w sali DFK w Zawadzkiem przy ulicy Dębowej 11
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 wspólnego
biesiadowania.
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LUTY
08.02

W związku z opracowaniem projektu na termomodernizację hali sportowej zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w zaprojektowaniu własnej kolorystyki elewacji hali sportowej
zlokalizowanej od strony ul. Opolskiej. W tym celu publikujemy czarnobiałą elewację hali. Propozycję kolorystyki hali sportowej można składać w Urzędzie Miejski w pokoju 101 do dnia
15.02.2019 r. Z otrzymanych projektów zostaną wybrane i nagrodzone 3 najładniejsze prace.

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ BIK W 2019 r.
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CHCESZ POMAGAĆ? NIE WIESZ JAK TO ZROBIĆ ?
ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ!!!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem realizując projekt „Bliżej rodziny i dziecka –
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna,
współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
zaprasza do współpracy rodziny i osoby
zainteresowane świadczeniem pomocy rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
- w formie rodziny wspierającej.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi
praktykami, wesprzeć inne rodziny.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej
trudności w:
·

opiece i wychowaniu dziecka;

·

prowadzeniu gospodarstwa domowego;

·

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego
otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), którzy nie byli skazani
wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Jeśli jesteś zainteresowany niesieniem pomocy w takiej formie szczegółowe informacje
możesz uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem (ul. Dębowa 11) lub pod
numerami telefonów 508 599 286, 507
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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Zjawisko niskiej emisji: przyczyny, objawy i skutki
• Angażowanie się w akcje obywatelskie na
rzecz ochrony czystości powietrza.
S PA L A N I E O D PA D Ó W S U R O W O
WZBRONIONE
Prawie każdy system ogrzewania oparty na
paliwie stałym (węglu, drewnie, pelecie)
może stanowić zachętę, aby używać go
jako niszczarki odpadów. Palenie odpadów
do celów grzewczych, poza instalacjami do
tego celu przygotowanymi, jest w Polsce
zabronione i podlega karze aresztu lub
grzywny. Dotyczy to każdego rodzaju
odpadu komunalnego. Nie wolno spalać
plastikowych butelek i innych tworzyw
sztucznych, opon, wyrobów z gumy, resztek
farb, mebli, nasączonych impregnatami i
farbami kawałków drewna, gazet i tektury,
odzieży, opakowań wielowarstwowych (np.
kartonów po napojach). Spalanie odpadów
w zbyt niskich temperaturach, osiąganych
w przypadku korzystania z domowych
instalacji grzewczych, prowadzi do emisji
szeregu zanieczyszczeń.

M

AL

KONSEKWENCJE
Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób
w Polsce umiera przedwcześnie z powodu
zanieczyszczenia powietrza. Niska emisja
powoduje częstsze występowanie chorób
alergicznych, zapalenia spojówek,
astmy, poronień i niższej wagi urodzeniowej
n o w o r o d k ó w, P O C h P ( p r z e w l e k ł e j
o b t u r a c y j n e j
c h o r o b y
płuc), nowotworów (w tym raka
płuc). Oprócz tlenków siarki, węgla oraz
azotu, w trakcie spalania odpadów do
powietrza przedostają się bardzo
niebezpieczne związki zawierające chlor –
furany i dioksyny, które mogą przyczyniać
się do nowotworów, wad w rozwoju,
obniżenia odporności. Metale ciężkie
zatruwają organizm i powodują zaburzenia
w funkcjonowaniu wielu narządów, m.in.
płuc. Nie tylko zdrowie pojedynczych ludzi
jest narażone w wyniku długiej ekspozycji
na niską emisję. Powoduje ona także
m.in. zmiany klimatyczne na całym świecie,
kwaśne deszcze, przenikanie
zanieczyszczeń do wód i gleb, niszczenie
zabytków i fasad budynków (w wyniku
osadzania się na nich dwutlenku siarki).

SPOSOBY OGRANICZANIA NISKIEJ
EMISJI
• Wymiana pieca na bardziej wydajny
i przyjazny dla środowiska. O dotacjach na
ten cel można dowiedzieć się w urzędzie
gminy lub w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska.
• Korzystanie z węgla wysokokalorycznego
(o wysokiej wartości opałowej) – to nie tylko
bardziej ekologiczne, ale także tańsze.
Należy unikać palenia węglem najniższej
jakości – miałem, mułem, flotem lub
pyłem. Pamiętaj, nie spalaj śmieci, nawet
starych gazet! Spalanie odpadów poza
miejscami do tego wyznaczonymi podlega
karze grzywny do 5 000 zł - art. 191 Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
• Podłączenie domu lub mieszkania do sieci
ciepłowniczej.
• O s z c z ę d z a n i e e n e r g i i
i zaplanowanie termomodernizacji domu
( n p . w y m i a n y g r z e j n i k ó w, o k i e n ,
docieplenia ścian).
• Wybranie odnawialnych źródeł energii
(biomasa, energia słoneczna lub wiatrowa,
geotermia)
• Stosowanie carpoolingu, czyli wspólnych
dojazdów do szkoły/pracy w celu
ograniczenia liczby samochodów na
ulicach.
• Jeżdżenie rowerem lub
spacerowanie zawsze, gdy jest to możliwe.
• Stosowanie zasady jazdy ekologicznej,
np.: hamuj silnikiem, nie przewoź zbędnego
obciążenia, sprawdzaj ciśnienie w
oponach, unikaj podróży samochodem na
trasach poniżej 7 km.
• Wyłączanie silnika w samochodzie, kiedy
tylko jest to możliwe (np. czekając na
przejazd pociągu).

AR

PRZYCZYNY NISKIEJ EMISJI
• ogrzewanie domów słabej jakości
paliwami (węglem i drewnem), palenie
w piecach śmieci, brak norm dotyczących
paliw wykorzystywanych
w gospodarstwach domowych, korzystanie
z przestarzałych pieców,
• nieodpowiednia izolacja domów i utrata
energii w procesie ogrzewania,
• emisja komunikacyjna, czyli ruch
samochodowy,
• mała popularność odnawialnych źródeł
energii.

CZYM ODDYCHAMY, CZYLI JAK MOGĘ
ZBADAĆ STAN POWIETRZA W MOJEJ
OKOLICY?
Najbardziej aktualne (mierzone co godzinę)
i zebrane w jednym miejscu dane o jakości
powietrza, dostępne są na stronach
internetowych Głównego Inspektoratu
O c h r o n y Ś r o d o w i s k a :
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.
Aktualna informacja o stanie powietrza w
gminie Zawadzkie dostępna jest także na
naszej aplikacji mobilnej.
Źródło: Centrum Edukacji Obywatelskiej

W karnawale, w karnawale
prezentowały swoje stroje. Wszyscy chętnie uczestniczyli w
wesołych tańcach i pląsach, a uśmiech nie znikał z twarzy mimo
chwilowego zmęczenia.

W czwartek 17 stycznia br. w Publicznym Przedszkolu nr 2 z
Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem odbył się bal
karnawałowy. Wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny
nastrój i zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci i panie przebrane w
kolorowe stroje bohaterów znanych bajek i postaci z dumą
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„NIE JESTEŚ SAM”
Miniony 2018 rok był dla członków Stowarzyszenia
Uniwersytetu III Wieku czasem relaksu, wypoczynku, poznawania
i okrywania nowych miejsc, ciekawych ludzi ale także wspólnej
zabawy celem poprawienia zdrowia i kondycji psychofizycznej.
Regularnie odbywały się co czwartkowe spotkania podczas, których
realizowano zaplanowane wcześniej zadania, między innymi:
wyjazdy rowerowe, marsze z kijkami, prelekcje i spotkania
z ciekawymi ludźmi i specjalistami różnych dziedzin, wieczorki
okolicznościowe z okazji rocznic , świąt, wyjazdy na koncerty,
spotkania w plenerze itp. Dla poprawy zdrowia grupa seniorów
wyjechała na 8 dniowy pobyt nad Bałtykiem do Jarosławca. Wyjazd
pod każdym względem okazał się udany, a pogodę mieliśmy jak „na
za mó w i e n i e ”. Ja ro sł a w i e c to n a d mo rska mi e j sco w o ść
wypoczynkowa z pięknym klifem do podziwiania zachodu słońca,
otoczona sosnowymi lasami i czystym na jodowanym powietrzem.
Przyjemne miasteczko w którym rozwój turystyki nastąpił w XIX
wieku i trwa nadal. Pojawia się coraz więcej nowoczesnych
pensjonatów i apartamentów. Panoramę Jarosławca i okolic
podziwialiśmy z istniejącej od 1829 r. latarni morskiej. Zwiedziliśmy
tez jedyne na świecie scenograficzne Muzeum Bursztynu
Bałtyckiego, gdzie podziwiać można ciekawe zbiory oraz bardzo
cenne o wyjątkowych walorach bryły bursztynów i wyrobów
z bursztynu. W miejscowych smażalniach można zjeść świeżo
złowione ryby przez tutejszych rybaków .Wieczorami po dobrej
kolacji organizowaliśmy wieczorki przy muzyce śpiewając i tańcząc.
Zaplanowana jedno dniowa wycieczka do Nysy odbyła się w m-cu
wrześniu 2018 r. Nysa to miasto na Śląsku Opolskim posiada bogatą

historię , tradycję i kulturę z licznymi pamiątkami z czasów swojej
świetności. Dzięki wspaniałym zabytkom , głównie architektury
sakralnej zyskała miano „Śląskiego Rzymu” lub „Śląskich Aten”.
Lubimy poznawać nowe miejsca ale cenimy sobie i na nowo
odkrywamy historię i piękno miast i miasteczek z naszego regionu.
Wspólne przeżycia i doświadczenia pozwalają mam bliżej się
poznać , nawiązać koleżeńskie więzi i kontakty , dać poczucie , że
„nie jestem sam” – mogę liczyć na przyjazne słowo i pomocną dłoń
drugiego człowieka.

Mistrz ortografii gminy Zawadzkie

Jasełka przedszkolaków
w Kielczy– tradycja podtrzymana

Tradycyjnie mieszkańcy naszej gminy mieli okazję powalczyć
o Tytuł Mistrza Ortografii Gminy Zawadzkie. Gminne Dyktando
Ortograficznego zorganizowane zostało już 13. raz.
Pomysłodawcami i organizatorami tej imprezy są nauczyciele
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem Państwo Jadwiga
i Bogusław Salachnowie. 70 uczestników, w pięciu kategoriach
wiekowych, musiało zmierzyć się z trudnym, najeżonym pułapkami
ortograficznymi tekstem, który w tym roku nawiązywał do jubileuszu
100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla każdej grupy
wiekowej przygotowano odrębne teksty o zróżnicowanym stopniu
trudności. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy
wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością
ich zastosowania w praktyce.
Ty t u ł y „ M I S T R Z A O RTO G R A F I I G M I N Y Z AWA D Z K I E ”
w poszczególnych kategoriach wiekowych zdobyli:
klasy 1-3 szkoły podstawowej - Mariusz Koschella (PSP Zawadzkie)
klasy 4-6 szkoły podstawowej - Marcin Bartocha (PSP Żędowice)
klasy 7-8 oraz gimnazja - Szymon Cybulski (PSP Zawadzkie)
kat. szkoły ponadgimnazjalne - Maja Żyłka (ZSP Zawadzkie)
dorośli – Dagmara Żyłka.

Każdego roku o tej samej porze, bo w uroczystość Trzech Króli
nasze przedszkolaki występują dla swojej miejscowej widowni
w Kościele Parafialnym w Kielczy. Opowiadają historię, która ponad
dwa tysiące lat temu wydarzyła się w odległym dla nas miejscu. Jest
to nie lada wyzwanie, ponieważ fabuła jest już znana wszystkim,
dlatego sposób przekazu musi być zaskakujący, ciekawy, radosny.
Już nie pamiętamy jak było za pierwszym, drugim, trzecim razem,
wiemy jednak, że w tym roku było magicznie. Aniołki, pasterze,
królowie, Józef i Maryja – oni wszyscy chcieli powiedzieć nam jaka
to radość zagościła w naszych domach. Wspólnie z widownią
zabrzmiały słowa, jakże znanej dla nas kolędy „ Wśród nocnej ciszy,
głos się rozchodzi…” – no i się rozszedł. Dzieci z przejęciem mówiły
swoje role, a publiczność nagradzała ich brawami. Były uśmiechy
na twarzach, łzy w kącikach oczu i odgłosy zachwytu. Przekaz dotarł
do serc uczestników i sprawił, że każdy z zadowoloną miną
wychodził z Kościoła. Nasi mali aktorzy też pomaszerowali do
swoich domów, gdzie czekał na nich pyszny, niedzielny obiad – który
w tym dniu zjedli z wyjątkowym apetytem. Dziękujemy bardzo tym,
którzy dają możliwość pokazania się naszym przedszkolakom z tej,
jak najlepszej strony, a ci, którzy nie zobaczyli, niech zerkną na
nasze zdjęcia… A potem zamkną oczy i zanucą : „Cicha noc, święta
noc…”. I co ? Cieplej w sercu ? : )
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Wieści z „Krainy Dinozaurów”
czerwca 2018 r. odbył się spływ kajakowy rzeką Mała Panew
zakończony biesiadą informacyjno-promocyjną. 25.11.2018 r.
zorganizowano spotkanie integracyjno-promocyjne w Ozimku, na
którym przedstawiono główne działania LSR oraz oferty kulturalne
realizowane w ramach projektu grantowego. Zaprezentowano tam
również będzie proces certyfikacji usług, produktów i wydarzeń.
W 11 kategoriach zostały przyznane wyróżnienia i statuetki. Lokalna
Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów” w dniach 18-20 maj 2018 r.
wzięło udział w VI Targach Turystyki Weekendowej ,,ATRAKCJE
REGIONÓW” w Chorzowie. Dnia 29 maja 2018 r. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni odbyła się Gala
Podsumowująca konkurs „Moja wieś – moje miejsce’’.
Przedmiotem konkursu była praca prezentująca w oryginalny
sposób zakres tematyczny jednej z czterech kategorii
konkursowych. W 2019 zaplanowano spotkanie z dinozaurem
w terenie dla dzieci i młodzieży oraz podróż studyjną w ramach
dobrych praktyk i wymieniany doświadczenia.
Na wyposażeniu LGD jest do wynajęcia komplet materiałów
edukacyjnych wchodzących w skład zestawu pomocy
dydaktycznych o tematyce ekologicznej .
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/ 605052777
e-mail: krainadino@onet.eu

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 października 2018 roku odbyło się 14
naborów, w których złożono łącznie 90 wniosków. W 2019 roku
zaplanowano ogłoszenie naborów wniosków na następujące
przedsięwzięcia:
1. Inwestycje w firmach - rozwijanie działalności ( 1.3.2).
2. Budowa i modernizacja obiektów małej architektury, siłownie,
place zabaw (1.1.3).
3. Renowacja i oznakowanie obiektów sakralnych (2.2.2).
4. Poprawa warunków sanitarnych (1.4.2).
5.Organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych
promujących zasoby i obszar LGD (2.3.5).
6.Warsztaty dla przewodników (2.1.5) .
7.Uruchomienie punktów kolportażu (2.3.3).
8.Stworzenie pakietu usług (1.2.2).
9.Utworzenie koszyka produktów lokalnych (1.2.3).
10.Cykle spotkań i warsztatów edukacyjnych, integracyjnych
(2.1.4).
11.Budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków,
ścieżek turystycznych (1.1.1).
12.Podniesienie standardu punktów handlowych,
gastronomicznych, miejsc noclegowych (1.1.5 ).
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. W dniu 16

Naszemu Koledze
Marianowi Szymskiemu
wyrazy współczucia i szczerego żalu z powodu śmierci
Mamy
składają
Burmistrz Zawadzkiego
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia
– żyjemy w naszych dzieciach
i następnych pokoleniach.
Albowiem oni to dalej my,
a nasze ciała to tylko zwiędłe
liście na drzewie życia”.
Albert Einstein
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Ważne dla stowarzyszeń – gdzie szukać środków
czym wnioski złożone do 20 dnia danego miesiąca rozpatrywane są
w puli danego miesiąca, a wnioski złożone po 20 dniu danego
miesiąca rozpatrywane są w puli następnego miesiąca. Aby wziąć
udział w akcji „Pomoc To Moc”, wystarczy wejść na stronę
www.pomoctomoc.pl, zakładka „Złóż wniosek”, wypełnić i wysłać
elektronicznie.

"RÓWNAĆ SZANSE 2019"
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski
Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie można
uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy
realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r.
(prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży
w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).
O dotację mogą ubiegać się:
- stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji
prowadzonej przez Starostów oraz fundacje - mające siedzibę
i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
- domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację
w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse
od 2007 roku. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija
14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wnioski można składać
elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie
internetowej www.rownacszanse.pl.

ŚRODKI Z BUDŻETU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił następujące konkursy:
1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne
uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej – termin składania wniosków:
do dnia 4 lutego 2019 r.
2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne
uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie turystyki
i krajoznawstwa – termin składania wniosków: do dnia 4 lutego
2019 r.
3. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne
uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania
i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi – termin składania
wniosków: do dnia 25 lutego 2019 r.

„POMOC TO MOC”
Największy polski ubezpieczyciel prowadzi akcje charytatywne
poprzez Fundację PZU. Istotne dla PZU są małe akcje, lokalne
działania w małych miejscowościach. W tym celu stworzony został
program „Pomoc To Moc". Kierunek tegorocznej edycji akcji to hasło
Zdrowa i bezpieczna rodzina. Kwota dofinansowania, o którą można
wystąpić we wniosku musi mieścić się w granicach od 2 000 zł do
100 000 zł brutto. Wnioski rozpatrywane są raz w miesiącu, przy

Dziękujemy Ci „Karto”!
niepodobnym do tego naszego ukochanego świata z czasów, gdy
wszystko było „tak dobrze poukładane”. I już nic nie można
zmienić...
Całość spotkania była zrobiona po „Karcianemu” – młodzież na
wstępie „zmuszała” uczestników do dokonywania malutkich,
osobistych wyborów w krótkim happeningu. Potem prawienie
mądrości uczonych zastępowały ludzkie słowa zaczerpnięte
ze wspomnień uczestników wydarzeń, zdjęcia i fragmenty filmów. To
nie mędrzec nauczał z góry nieświadomy, spragniony przywództwa
tłum, ale członkowie tłumu musieli samotnie poszukiwać mądrości w
prostych sytuacjach stworzonych przez młodzież oraz pośród
potrzaskanych szczątków przeszłości – zdjęć i słów.
Dziękujemy Ci „Karto” za ten przekaz, za tę próbę przestrogi.
Za to, że zechciałaś jeszcze raz spotkać się z Zawadzkiem, tym
razem na naszej ziemi. Nie powiemy „chcemy jeszcze”, bo nie wolno
nadużywać przychylności Przyjaciół..., ale pozwól się poprosić „Nie zapomnij o nas „Karto”!
Na koniec należy wspomnieć, że prócz Ośrodka „Karta”, Teatru
Ochota oraz naszego ZSP współorganizatorem warsztatów była
instytucja Bilblioteka i Kultura, z której gościnności skorzystali nasi
przyjaciele z Warszawy oraz uczniowie szkoły.
Arkadiusz Baron

Refleksje z warsztatów organizowanych przez Ośrodek „Karta”
i Te a t r O c h o t a z Wa r s z a w y u c z n i ó w Z e s p o ł u S z k ó ł
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.
Odwiedził nas stary Przyjaciel! Przyjaciel, któremu
zawdzięczamy tak wiele: wyjazdy uczniów na międzynarodowe
spotkania młodzieży (Włochy, Gruzja, Węgry, Niemcy, Czechy,
Słowacja), udział w konferencjach, akademiach,. Nie wiem
dokładnie, ale chyba już z osiemdziesięciu naszych uczniów
obdarowała „Karta” nagrodami różnych kategorii w swoim
niezapomnianym konkursie. Konkursie, który programowo jest tak
bliski całemu dziełu i głównej idei „Ośrodka”.
Tutaj małe wyjaśnienie dla niewtajemniczonych: „Karta”, to
inaczej Fundacja Ośrodka KARTA — niezależna organizacja
pożytku publicznego, zajmująca się dokumentowaniem i
upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy ŚrodkowoWschodniej XX wieku. Powstawała „Karta” jako podziemna gazetka
(1982), a dzisiaj jest to archiwum, biblioteka, wydawnictwo,
instytucja edukacyjna. Ów przyjaciel odwiedził nas w dniach 21 – 22
listopada b.r.
„Karta” zorganizowała u nas dwudniową imprezę „Jednostka w
wirach historii. Losy indywidualne w uniwersalnym przekazie
literatury faktu". W pierwszym dniu były to kilkugodzinne warsztaty
dla młodzieży prowadzone przez dwie edukatorki z warszawskiego
Teatru Ochota, Panie Alicję Brudło i Hannę Kłoszewską. To było
kapitalne doświadczenie dla młodych ludzi. Młodzież była... – żeby
nie przechwalić... - obie Panie „zdobyły” sobie naszą młodzież! Po
prostu nie było osoby niezadowolonej. Za to wszyscy byli poruszeni i
zgodni w ocenie, że: „Warto było”!
W drugim dniu miało miejsce spotkanie młodzieży, nauczycieli
oraz zaproszonych mieszkańców z Panią Aleksandrą Janiszewską,
szefową całego projektu. Pani Janiszewska przedstawiła główny
problem ujęty w temacie spotkania – jak niepostrzeżenie,
bezwiednie, ulegając presji innych lub presji państwa, pozostając
obojętnymi, albo będąc „innym” niż reszta, wpadamy w „wiry
historii”. A ta miota nami, obnaża naszą bezsilność, czyni
zbrodniarzami, współsprawcami, świadkami lub ofiarami jej
młyńskich kół. I nagle … budzimy się w świecie spustoszonym,
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Lekcja na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Opolskiego

pomimo twardych , piętrowych prycz, na których się odbywał.
Kolejny dzień podziemnej wyprawy związany był z obiektami
religijnymi i miejskimi. Krypty Wawelu kryły w cennych sarkofagach
szczątki dawnych władców i ich rodzin oraz ważnych dla naszej
kultury i polityki, osobistości: Adama Mickiewicza, Juliusza
Słowackiego, Józefa Piłsudzkiego czy prezydenta Lecha
Kaczyńskiego z małżonką. Chwile zadumy nad losami wielkich
Polaków, przypomnienie faktów z historii naszego kraju są
bezcenne dla rozwoju osobistego. Podziemia krakowskiego Rynku
Głównego jako obiektu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
zaskoczyło obfitością i różnorodnością ekspozycji. Ciekawe
opowieści o życiu średniowiecznych mieszczan, ilustrowane
multimedialnymi efektami oraz archeologicznymi skarbami
i rekonstrukcjami, głęboko utkwiły w pamięci zwiedzających.
Młodzież nie tylko uczestniczyła w zwiedzaniu - każdy
prezentował wyszukane i opracowane przez siebie wiadomości,
ciekawostki o wielu obiektach. Umiejętność prezentowania
rezultatów swojej pracy jest ważna w życiu szkolnym i zawodowym.
Wspólne przebywanie, zwiedzanie zwiększa kompetencje
interpersonalne, co nie jest bez znaczenia w rozwoju osobistym
każdego młodego człowieka.
Podziemia południowej Polski okazały się „strzałem
w dziesiątkę”. Pobudziły wyobraźnię i potrzebę dalszego
poznawania tych regionów naszego kraju. Zabytki techniki
województwa śląskiego są coraz bardziej popularne i cieszą się
wzrastającą liczbą zwiedzających. Czwarta wycieczka,
zaplanowana na wiosnę, odbędzie się Szlakiem Orlich Gniazd.
Wszystkie inicjatywy młodzieży mogły zostać zrealizowane dzięki
finansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziękujemy
pracownikom Starostwa za pomoc w przygotowaniu wycieczek.
Opiekun szkolnego „Biura Podróży” - Mirosława Kądziołka

W piątek, 4 stycznia 2019, grupa uczniów z klasy trzeciej liceum
ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,
realizująca chemię w zakresie rozszerzonym uczestniczyła w lekcji
chemii poza szkołą. Młodzież miała okazję pojechać na Wydział
Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Uczniowie mogli zobaczyć jak
wyglądają pracownie na wydziale, w jakich warunkach pracują
studenci i pracownicy naukowi.
Uczniowie poznali podstawowe wyposażenie tzn. szkło i sprzęt
laboratoryjny. Samodzielnie montowali aparaturę chemiczną m. in.
zestaw do destylacji oraz własnoręcznie przeprowadzili destylację
mieszaniny. Oprócz tego poznali główne zastosowanie procesu
destylacji we współczesnym świecie oraz zobaczyli, jak
przeprowadza się destylację alkoholu.
Była to dla nich na pewno inna, ale też ciekawa lekcja chemii,
dzięki której łatwiej będzie im odnaleźć się na zajęciach
laboratoryjnych odbywających się na różnych kierunkach studiów.
Anna Staś

Szkolne Biuro Podróży w ZSP
w Zawadzkiem
„Biuro Podróży” działa w ZSP w Zawadzkiem od 2017 roku
w ramach projektu „Wiem więcej - mogę więcej”. Jego celem jest
stworzenie możliwości młodzieży uczącej się w naszej szkole
w podjęciu własnych inicjatyw, zrealizowania wyjazdu w atrakcyjne
rejony kraju. W myśl zasady „ cudze chwalicie- swego nie znacie”
postanowiono przygotować i zrealizować cztery wycieczki
w promieniu 250 km od naszej miejscowości.
Pierwsze dwie wyprawy, przygotowane pod opieką mgr Danuty
Schmidt- Winnickiej, to „Śląski ekspres” i „ Zakopane i Pieniny”.
W czasie „Śląskiego ekspresu” młodzież przedstawiała
opracowane przez siebie, ciekawe informacje o Zamku
Piastowskim w Brzegu, zabytkach Nysy, Paczkowa, Otmuchowa
i Kłodzka. Wyjeżdżając do Zakopanego zapoznała się z ofertą
turystyczną stolicy sportów zimowych i jednego z najmniejszych
parków narodowych, z górującymi nad przełomem Dunajca –
Sokolicą i Trzema Koronami.
Trzecia wycieczka obejmowała „Podziemia Śląska i Małopolski”.
Okres przygotowań obejmował poznanie lokalizacji i opisów
różnorodnych podziemnych tras o charakterze postindustrialnym,
wojskowym, religijnym czy naturalnym – krasowym. Dokonano
trudnego wyboru obiektów interesujących z punktu wiedzenia
młodzieży. I tak w czasie grudniowej wycieczki uczniowie zapoznali
się z pracą górników w różnych kopalniach - węgla kamiennego
w Zabrzu, rud srebronośnych w Tarnowskich Górach i soli w Bochni.
W najstarszej kopalni soli w Polsce – w Bochni, działającej
nieprzerwanie od 1248, zaplanowano nocleg. Całodzienna
wędrówka po podziemnych korytarzach, specyficzny, leczniczy
mikroklimat w komorze Ważyn, umożliwił nocny wypoczynek

Dzień Babci i Dziadka w Żędowicach
„Każdy ma coś co może dać innym”
21 stycznia br. przedszkolaki z Żędowic obchodziły Święto Babci
i Dziadka.Przygotowania trwały bardzo długo. Dzięki
zaangażowaniu wielu osób przeżyliśmy wspólnie niezapomniane
chwile. Jasełka, inscenizacje, tańce i piosenki zaprezentowane
w tym szczególnym dniu były wielkim przeżyciem dla zaproszonych
Gości i naszych dzieci. Serdecznie dziekujemy Firmie Bronder
za udostępnienie sali i pomoc w organizacji tej uroczystości.

15

Krajobrazy Zawadzkiego

VI edycja profesjonalnych warsztatów teatralnych „ogrody teatralne”
Do zobaczenia, z artystycznymi pozdrowieniami; M. Rabicka , A.
Pawelec, A Pawlak, M. Pluta
Organizatorzy i instruktorki VI edycji Profesjonalnych Warsztatów
Teatralnych „Ogrody teatralne – Zima ‘2019” serdecznie dziękują
wszystkim osobom, które wspierają rozwój dzieci i młodzieży
poprzez sztukę i kulturę. Tym razem nasze działania wsparli:
- BiK w Zawadzkiem – Dyrektor Joanna Spałek
- GOSiT w Zawadzkiem – Dyrektor Tomasz Górski,
- Państwo Joanna i Przemysław Klonz,
- Państwo Anna i Krzysztof Elektorowicz,
- Firma „KAPICA” z Zawadzkiego – Państwo Halina i Rafał
Ochwatowie,
- Sklep „FARMER” – Państwo Joanna i Teodor Cembolista,
- Rodzice uczestników warsztatów.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej
i nauczycielom za wsparcie organizacyjne warsztatów
i wyrozumiałość.

„Piąte przez dziesiąte” - czyli rzecz o plotce z przymrużeniem
oka, to spektakl przygotowany w ramach Profesjonalnych
Warsztatów Teatralnych „Ogrody teatralne - edycja zima’2019”
przez młodych aktorów. W dniach 10.01.- 12.01.2019r., kolejny raz,
grupa uczniów z PSP w Zawadzkiem pracowała pod kątem
profesjonalistek i zgłębiała tajniki sztuki aktorskiej. Młodzi artyści
zmierzyli się z teatrem absurdu, pracowali nad tworzeniem postaci nowością było to, że podczas tej edycji przeprowadzony został
casting do poszczególnych ról. Doskonalona były umiejętności:
improwizacji na scenie, pracy z rekwizytami, tekstem, gry
w kostiumach i w pełnej scenografii. W spektaklu wykorzystano
również pomysły reżyserskie i aktorskie uczestników. Liczne gagi
powodowały wydźwięk komediowy spektaklu , w który tym razem
zagrały również instruktorki. Trwają już przygotowania do następnej
edycji, podczas której młodzi artyści z instruktorkami będą
pracować nad musicalem „Król lew”. Już nie możemy doczekać się
następnych spotkań na deskach teatru i jak zwykle emocjonalnego
kontaktu z widzami.

Pożegnanie z tytułem!!!
Ostatni wyjazd na spektakl „Jesus Christ Superstar” do Teatru
Rozrywki w Chorzowie.
„Jesus Christ Superstar” to jeszcze więcej niż musical – to jeden
z największych przebojów w historii teatru muzycznego. Webber &
Rice ostatnie dni życia Jezusa Chrystusa zilustrowali muzyką
rockową, a Jego samego wykreowali na pierwszego idola w
dziejach świata. „Jesus Christ Superstar” to spektakl pełen
ekspresji, aktorzy wyzwalają w widzach najgłębsze emocje, tym
samym potwierdzając niewątpliwe zdolności oraz wszechstronne
przygotowanie- wokalne, taneczne i aktorskie. Porywa świetna
muzyka, na żywo wykonana przez orkiestrę Teatru Rozrywki oraz
pełne dynamiki choreografie, które potęgują napięcie. I na koniec –
wspaniałe kreacje aktorskie Janusza Radka jako Judasza, Macieja
Balcara w roli Jezusa oraz Marii Meyer wcielającej się w postać Marii
Magdaleny. Moim zdaniem „Jesus Christ Superstar” to dobry punkt
wyjścia do refleksji nad kondycją człowieka we współczesnym
świecie , sensem życia , pojęciem dobra i zła.
Od 18 lat organizuję dla Państwa wyjazdy do teatru na ten kultowy
musical. Za każdym razem każda kolejna grupa wraca z teatru
poruszona, ale też i pełna nadziei na lepsze jutro, bo „Zawsze
jeszcze można zacząć żyć od nowa”.
Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników teatru na
ostatni spektakl 26.02.2019r.
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Turystyka 2018
Rok 2018 za nami. Był to kolejny udany
rok działalności krajoznawczo-turystycznej
Oddziału Zakładowego PTTK „Huta
Andrzej” w Zawadzkiem. Odbyły się
wszystkie cykliczne imprezy turystyki
kwalifikowanej: rajdy piesze, górskie
i rowerowe. Dopisywała frekwencja,
w z a l e ż n o ś c i o d k a t e g o r i i i m p r e z y,
kształtowała się w granicach od 50 do 300
uczestników. Cieszy fakt, że większość
naszych turystów, to młodzież szkolna.
Turystyka powszechna (wycieczki
krajoznawcze), także cieszyła się
uznaniem, zarówno krajowa jak
i zagraniczna. Nasi turyści byli
w Budapeszcie, w Zielonej Górze i Berlinie,
wspinali się na Złoty Chlum w Czechach
oraz na Błatnią i Pilsko w Beskidach, odbyła
się tradycyjna wyprawa w Tatry, gdzie
zdobywaliśmy ich najwyższe szczyty.
Wspomagaliśmy także inne organizacje,
szczególnie Koło Towarzystwa Przyjaciół
Lasu „Dolina Małej Panwi” działające przy
Nadleśnictwie w Zawadzkiem.
Pomagaliśmy w prowadzeniu rajdu
„Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa
Zawadzkie”, a Cross „W pogoni za bobrem”
zgłosiliśmy do Ogólnopolskiej
Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej
Zarządu Głównego PTTK, skąd
otrzymaliśmy szereg upominków dla
uczestników biegu. Po raz 3
z o r g a n i z o w a l i ś m y Tu r y s t y c z n y B a l
Andrzejkowy. Impreza bardzo podobała się
jej uczestnikom, zaklepaliśmy więc jej
termin na rok następny.
Ujmując naszą działalność w liczbach,
osiągnęliśmy następujące wyniki:
- w 13 kołach (w tym 8 szkolnych)
zrzeszonych było na koniec roku 372
członków, w tym 197 młodzieży,
- odbyło się 66 imprez turystyki

kwalifikowanej: 13 rajdów górskich, 38
rowerowych, 8 pieszych nizinnych, regaty
kajakowe i 6 innych, uczestniczyło w nich
2292 osób, w tym 1137 to młodzież,
- zorganizowano 15 wycieczek
krajoznawczych, w których uczestniczyło
582 osoby, w tym 125 młodzieży.
Ważną role w naszej organizacji odgrywa
działalność popularyzatorska:
- przeprowadzono 8 odczytów, wykładów
i prelekcji (łącznie), z 594 uczestnikami,
- zorganizowano 14 wystaw tematycznych
(znaczków rajdowych, wystaw
fotograficznych z odbytych imprez
i innych), wystawy zwiedziło ok. 2250 osób.
Uprawianie aktywnej turystyki, to także
zdobywanie specjalistycznych odznak. W
roku 2018 zdobyto:
- 7 Górskich Odznak Turystycznych, 8
Młodzieżowych Odznak Krajoznawczych
i 32 odznaki regionalne (Turysta Przyrodnik
Doliny Małej Panwi, Regionalna Kolarska
Odznaka Turystyczna).
Zgodnie z naszymi planami, rok 2019
będzie równie bogaty w imprezy
turystyczno-krajoznawcze. Oprócz
cyklicznych imprez turystyki kwalifikowanej
zamierzamy zorganizować kilkudniową
wycieczkę do Chorwacji, kontynuować

wyprawę w Tatry, odwiedzić Jaskinię „Na
Pomezi” i zamek w Jaworniku w Czechach,
wybrać się do Kazimierza Dolnego
i Nałęczowa oraz Łodzi, sezon turystyki
górskiej rozpocząć na Groniu Jana Pawła II
w Beskidach, a zakończyć na szlakach Jury
Krakowsko-Częstochowskiej –
ZAPRASZAMY.
Rok 2019 będzie także szczególny dla
młodzieży. Uznając dorobek szkolnych
kół krajoznawczych, w stulecie ich
powołania
i
rozpoczęcia
zorganizowanego ruchu krajoznawczego
w polskiej szkole, Zarząd Główny PTTK
ogłasza rok 2019 – Rokiem Młodych
w PTTK pod hasłem „Z PTTK wspólnym
szlakiem”. Mając w swoich szeregach taką
ilość młodych turystów, będziemy mocno
akcentować udział młodzieży w aktywności
turystycznej.
Nasza działalność nie byłaby tak owocna
bez wsparcia, stąd nasze gorące
podziękowania dla wszystkich osób
i instytucja nas wspomagających
i współuczestniczących w organizacji
imprez krajoznawczo-turystycznych.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

XXV Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty” rozstrzygnięty
Rostrzygnięty został
25. jubileuszowy Konkurs
Literacki „Ze Śląskiem na
Ty”. Celem konkursu jest
kształtowanie i
popularyzowanie wiedzy
o historii naszego
regionu, zwłaszcza
kulturze środowisk
wiejskich Górnego
Śląska. Jest to konkurs,
którego ideą jest
gromadzenie różnorakich
zapisów, wspomnień i
opowieści dotyczących
szerokorozumianej
tematyki śląskiej. Uczestnicy konkursu współzawodniczyli w
czterech kategoriach: klasy I-IV szkół podstawowych, klasy V-VI
szkół podstawowych, klasy VII-VIII i gimnazja, uczniowie szkół
średnich i dorośli. Wpłynęło 101 prac. Wśród nagrodzonych byli
również przedstawiciele gminy Zawadzkie.
W kategorii klas V-VI szkół podstawowych I miejsce zajęła Kinga
Marek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach, za pracę

literacką „Jak paniynka Marija Żandowice Nawiedzioła” (opiekun
Anita Stachowska).
W kategorii klas VII-VIII i gimnazja wyróżnienie otrzymała Marta
Niesłony z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach, za pracę
literacką „Dzieje zamku w Kielczy” (opiekun Jolanta Baron).
W kategorii uczniowie szkół średnich i dorośli II miejsce zajęła
Joanna Knopik, za pracę literacką „Jak „Za Bajtla” boło gryfnie –
wspomnienia Johanki”. Gratulujemy zwycięzcom.
Zdjęcia udostępnił Krzysztof Ogiolda
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Kto ma podążyć za gwiazdą?

W żłobku praca na całego….

Gdy zgaśnie nadzieja, cóż nam pozostanie?
Wiary gdy zabraknie, jakie bagno nas wciągnie?
I gdzie znajdziemy miłość, gdy się zagubimy? - pytam.
A ty mi gwiazdę wskazujesz?! Co mi po niej?! -prycham.
Zaświeci i zgaśnie kosmiczna błyskotka.
Dar zwiastuje- szepczesz nieśmiało.
A gdyby tak podążyć za nią...
Zgodnie z piękną tradycją w PSP im. Wincentego z Kielczy 13
stycznia br. spotkali się uczniowie, pracownicy oraz zaproszona na
ten niezwykły wieczór społeczność kielczańska. Młodzi aktorzy pod
kierunkiem pani Małgosi i pana Sławka zabrali nas w niezwykłą
podróż, której początek dała gwiazda. Wystartowano z jednej z
uliczek, na której przeprowadzano sondaż na temat współczesnych
świąt Bożego Narodzenia. Wyniki nie napawały optymizmem. W tle
zabrzmiał głos zadowolonego z siebie diabła, któremu na rękę było
zagubienie ludzi w konsumpcyjnym szale, zabieganych, pracą
zmęczonych. Nadzieję w serca wlało nam dwoje pastuszków,
którzy podążając za gwiazdą, zaprowadzili nas do żłóbka.
Młodszemu nie bardzo przypadł do gustu płaczący malec, ale że
serduszko miał dobre, zagrał dla dzieciny i płacz ustał. Głos mędrca
rzekł: ,,Narodził się człowiekiem, byś się nigdy nie wstydził i
akceptował siebie". Dopóki są ludzie o dobrych sercach, dopóty dla
świata jest nadzieja. Taniec, śpiew, gra, słowo, obraz i dźwięk stopiły
się w całość wysmakowaną, symboliczną i refleksyjną. Po występie
na wszystkich czekało małe co nieco. Wiadomo, trzeba nakarmić i
ducha, i ciało, żeby służyło i się słuchało;) Tradycja żyje i pięknie się
wyraża w kolejnych pokoleniach. Nadzieję wlewa w serca.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i spędzenie z nami kilku chwil.
Miło nam, że o nas pamiętacie i chcecie z nami być:)
IZA

Pomysłów jest wiele. Opiekunki z grupy starszej przygotowały
zajęcia podczas, których dzieci kisiły kapustę, a także
podsumowywały swoją wiedzę na temat poznanych warzyw.
W czasie zajęć maluszki zapoznały się z walorami smakowymi
i zdrowotnymi popularnego polskiego przysmaku, jakim jest
niewątpliwie kiszona kapusta. Po tych wszystkich opowieściach
zabrały się ochoczo do pracy: poszatkowaną kapustę i startą
marchewkę wrzucały do przygotowanej w tym celu dużej miski.
Oczywiście każdą warstwę posypywały solą i deptały, deptały….
Kolejną inicjatywą były świąteczne warsztaty plastyczne. w których
uczestniczyli zarówno dzieci jak i rodzice. Podczas spotkania
rodzice i dzieci z zapałem wykonywali piękne ozdoby, wykazując
przy tym wiele pomysłowości i kreatywności. Był to naprawdę mile
spędzony czas, podczas którego rodziny wspólnie pracowały,
jednocześnie świetnie się bawiąc. Można również potańczyć. Dzieci
ze starszej grupy uczestniczą w zajęciach zumby, które nieodpłatnie
prowadzi Ewelina Pankiewicz. Dzieci bardzo chętnie wykonują
polecenia instruktorki, bawiąc się przy wspaniałej muzyce
i atmosferze jaka panuje na zajęciach. Zumba promuje zdrowy tryb
życia u dzieci, oraz kształci umiejętność, odpowiedzialności,
zaufania, oraz pracy zespołowej. Podczas takich zajęć maluchy
uczą się nie tylko tańca, ale i również koordynacji, równowagi, oraz
ćwiczą pamięć.

Koncert „Dzieci Dzieciom”
W opolskiej STEGU ARENIE odbył się koncert "Dzieci dzieciom"
realizowany w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Opolskiego dla ok. 2000 widzów. Tematy muzyczne
ze znanych filmów i bajek zabrzmiały w wykonaniu 260 młodych
artystów : Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys i Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Leśnica pod dyrekcją Klaudiusza Lisonia, chóru
dziecięcego OPUSOWCY z Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu
oraz młodych tancerzy z 3 zespołów : zespołu tanecznego Euforia
z Popielowa, Royal Dance Center z Opola oraz tancerzy naszego
Zespołu „Żędowianie”.

Pomaganie jest fajne
Akcje charytatywne
przeprowadzane w naszej szkole
odgrywają dużą rolę – uczą nas
wrażliwości na potrzeby innych,
życzliwości i tolerancji. Wzmacniają
postawę odpowiedzialności za
siebie i drugiego człowieka,
rozwijają empatię, kształtują
pozytywną postawę wobec
cierpiących i potrzebujących.
W Święta Bożego Narodzenia
nabierają one szczególnego
znaczenia, dlatego też przed świętami zorganizowaliśmy zbiórkę
żywności dla podopiecznych „Barki”, byliśmy z wizytą u „Naszej
Marysi” oraz Mateusza Kaczmarczyka, dla którego zbieramy
nakrętki. Pragniemy, aby nasi uczniowie zawsze dostrzegali ludzi,
którzy potrzebują pomocy. W pomoc innym włączyli się również
wszyscy pracownicy szkoły.

18

Krajobrazy Zawadzkiego

Sport
Skat

Piłka ręczna
Inauguracja II rundy przełożona
W sobotę została zainaugurowana runda rewanżowa I ligi piłki
ręcznej. Drużyna ASPR Zawadzkie miała rozegrać spotkanie z MKS
w Wieluniu, jednak zostało ono przełożone aż na 10.03.2019 r.
Kolejne 2 mecze to również wyjazdy. 9 lutego wyjazd do Wrocławia
na mecz z tamtejszą Forzą, a w 14 kolejce 16.02. wyjazd do
Poznania z tamtejszym Grunwaldem. W Zawadzkiem drużynę
zobaczymy dopiero w sobotę 23 lutego 2019 r., przeciwnikiem
będzie KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski. Kadra drużyny nie
uległa żadnym zmianom. Sympatycy liczą na poprawienie miejsca w
tabeli, które aktualnie nie gwarantuje utrzymania w I lidze. Aktualnie
po rozegraniu 1 kolejki II rundy drużyna zajmuje 10 miejsce (przy
zaległym meczu). Końcówka tabeli przedstawia się następująco:
8. WKS Grunwald Poznań
12
16
304:311
9. KU AZS Zielona Góra
12
14
306:330
10. ASPR Zawadzkie
11
11
296:323
11. Anilana Łódź
12
11
325:343
12. ŚKPR Świdnica
12
9
287:334
Młodzieżowe rozgrywki
Zakończone zostały rozgrywki w wojewódzkiej lidze juniorów.
Mistrzem została drużyna Gwardii Opole, która nie straciła w całych
rozgrywkach punktu. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce, które
gwarantuje udział w ćwierćfinałach mistrzostw Polski.
Najskuteczniejszym strzelcem tych rozgrywek został zawodnik
ASPR Zawadzkie Mateusz Damas, który strzelił 61 bramek
wyprzedzając Jakuba Migonia (UKS Olimp Grodków) o 10 bramek.
Juniorzy młodsi nadal zajmują 2 miejsce z szansami gry w
rozgrywkach ogólnopolskich. Na prowadzeniu bez straty punktów
OSiR Komprachcice. Młodzicy ze zdobytymi 9 pkt. plasują się na 4
miejscu. Prowadzi Orzeł Opole z kompletem punktów.

Turnieje Grand Prix OZSkat i PZSkat
Rozpoczęła się rywalizacja o punkty w wojewódzkich
i ogólnopolskich turniejach Grand Prix. I turniej Grand Prix
Opolskiego Związku Skata został rozegrany 13 stycznia 2019 r.
w Antoniowie k. Ozimka. Zagrało w nim 98 zawodniczek i
zawodników. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy GOSiT-u
Zawadzkie. Turniej wygrał Marek Wyszkowski z wynikiem 3243 pkt.
Na nagrodzonych miejscach uplasowani się również: 9. Leopold
Dybowski – 2713 pkt. 10. Antoni Świtała 2650 pkt oraz 18. Ernest
Bryłka 2535 pkt. Nieco gorzej zagrali na I GP PZSkat, który odbył się
w Lędzinach. W gronie 424 zawodników na 98 miejscu uplasował
się M.Wyszkowski 2181 pkt, 202 miejsce zajął Franciszek Świtała
z wynikiem 1877 pkt. 225 miejsce zajął Ernest Bryłka 1774 pkt. a 399
był Leopold Dybowski 1016 pkt.
Mistrzostwa sekcji GOSiT Zawadzkie
W mistrzostwach sekcji skata GOSiT Zawadzkie zostało
rozegranych 20 turniejów. Oto zwycięzcy poszczególnych turniejów.
XV turniej wygrał zawodnik Victorii Chróścice Marcin Szymski
z wynikiem 2162 pkt. Kolejny XVI turniej to zwycięstwo Jana Koźlika
(Jemielnica) 2133 pkt. Kolejne dwa turnieje to zwycięstwa Józefa
Ludwiga (GOSiT Zawadzkie). W XVII uzyskał 2214 pkt a w XVIII
2271 pkt. Kolejny XIX turniej to wygrana Józefa Knopika (LZS Ligota
Dolna) 2016 pkt. a XX grany systemem mistrzowskim wygrał
zawodnik Victorii Chróścice Jan Nowak z wynikiem 2472 pkt. Do
zakończenia rywalizacji pozostało 10 turniejów. Po 20 turniejach
czołówka przedstawia się następująco: 1. Marcin Szymski 33352
pkt. 2. Antoni Świtała (GOSiT) 32414 pkt. 3. Roman Kościelny (Skat
Kolonowskie) 31606 pkt. Kolejne dwa miejsca zajmują zawodnicy
GOSiT-u, 4. Leopold Dybowski 30098 pkt. 5. Reinhold Brysch 29761
pkt. Pozostali zawodnicy GOSiT-u zajmują następujące miejsca: 7.
Józef Waloszek 27769 pkt. 12. Franciszek Świtała 25750 pkt., 14.
Ernest Bryłka 25157 pkt., 16. Józef Ludwig 23045 pkt. 20. Marek
Wyszkowski 18560 pkt. (zagrał tylko w 11 turniejach). Ogółem
sklasyfikowanych jest 36 zawodników.
Wystartowały skatowe ligi
W niedzielę 27.01.2019 r. swoje rozgrywki zainaugurowały ligi
skatowe. Nasza drużyna o ligowe punkty walczy w najwyższej klasie
rozgrywkowej I lidze. Pierwsza kolejka została rozegrana w Żorach.
W gronie 25 startujących drużyn z dorobkiem 11 dużych punktów w
tabeli plasuje się na 17 miejscu. Wynik nie jest rewelacyjny, ale
mamy nadzieję że w następnych kolejkach będzie lepiej. Na
zdobycz punktową zapracowali: Ernest Bryłka 3008 pkt., Józef
Ludwig 2819 pkt., Marek Wyszkowski 2813 pkt. oraz Leopold
Dybowski 2583 pkt. Druga kolejka, której gospodarzem jest GOSiT
Zawadzkie zostanie rozegrana 24 lutego 2019 r. w Opolu Wójtowa
Wieś.
Franciszek Świtała

Tenis Stołowy
III liga mężczyzn
Została zakończona I runda rozgrywek w III lidze mężczyzn.
W ostatnim spotkaniu I rundy drużyna pokonała SKS LUKS Nysa 9:1
i ostatecznie w tabeli uplasowała się na 6 miejscu. Została
rozegrana 12 kolejka. Drużyna KTS MOKSiR Zawadzkie uległa
GUKS Byczyna 5:8. Aktualna tabela przedstawia się następująco:
1. LZS Chepsa Żywocice
12
20
94:41
2. LZS Odra Katy Opolskie II
12
19
89:52
3. KTS Lew Głubczyce
12
19
90:58
4. LUKS Korfantów
12
17
83:63
5. GUKS Byczyna
12
12
72:78
6. KTS Kłodnica Kędzierzyn K.
12
11
72:77
7. MGOK Gorzów Śl,
12
11
70:77
8. KTS MOKSiR Zawadzkie
12
10
73:75
9. ASZ PWSZ Nysa
12
9
62:82
10. MLUKS Bodzanów
12
7
65:87
11. SKS LUKS Nysa
12
5
55:89
12. OKS Olesno
12
4
47:93
Turnieje kwalifikacyjne
Zostały III Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne w kategorii
seniorów oraz juniorów. Bardzo dobrze spisała się Julia Bartoszek,
która do gry wróciła po dłuższej przerwie spowodowanej leczeniem
poważnej kontuzji. Wygrała kategorię seniorek pokonując w finale
zawodniczkę LZS Victorii Chróścice Magdę Kozubek. By nie
przeciążać dopiero co wyleczonej kontuzji zrezygnowała ze startu
w III Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym, który odbył się
w Zielonej Górze. Koncentruje się głównie na występy w kategorii
juniorek, gdzie liczy na powrót do kadry Polski. W finale
wojewódzkim w kategorii juniorek pokonała Zuzannę Mikoś (LZS
Victoria Chróścice) i zakwalifikowała się III Grand Prix Polski
juniorek, który zostanie rozegrany w dniach 8-10.03.2019
w Luboniu. W tym turnieju zagra również Maciej Malecha, który
w finale III WTK pokonał Michała Wodniaka (LZS Żywocice).

Na zdjęciu Marek Wyszkowski zwycięzca I Grand Prix Opolskiego
Związku Skata
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Super trening z Mobilną
Akademią Młodych Orłów
Dzięki zabiegom zarządu Klubu
Piłkarskiego Stal Zawadzkie sztab
szkoleniowy w składzie Andrzej Konwiński i
Wojciech Morka zawitał do Zawadzkiego
już po raz drugi. Projekt Mobilnej Akademii
Młodych Orłów, bo o nim mowa, rozpoczął
na Opolszczyźnie swoją działalność prawie
rok temu. Głównym celem akademii jest
dotarcie do trenerów i zawodników w całym
województwie oraz dostarczenie im
praktycznych wskazówek i materiałów
szkoleniowych pomocnych w codziennej,
efektywnej pracy szkoleniowej. Szkolenia
te są certyfikowane przez PZPN.
W szkoleniu, które odbyło się 18 stycznia
w Zawadzkiem wzięło udział 16
zawodników zrzeszonych w klubie,
z kategorii wiekowej U-11 (orlik). Polegało
ono na treningu pokazowym oraz grze
selekcyjnej. Dzięki temu trenerzy mogli
obserwować młodych piłkarzy oraz oceniać
ich potencjał. Każdy zawodnik otrzymał
ocenę w skali od 1-10. Należy nadmienić,
że zawodnicy z oceną 3 są już pod baczną
obserwacją, zawodnicy z oceną 4 są
powoływani na konsultacje Kadr
Województwa, a zawodnicy z oceną 5 lub
wyższą są powoływani na konsultacje Kadr
OZPN oraz dodatkowo wpisywani są
w System Skautingu Polskiego Związku
Piłki Nożnej, co w przyszłości może wiązać
się z powołaniem na Letni lub Zimowy obóz
Akademii Młodych Orłów. Najzdolniejszych
trenerzy rekrutują trenerom młodzieżowych
Reprezentacji Polski oraz przekazują do
Kadr Województwa Opolskiego Związku
Piłki Nożnej.
Wizyty sztabu szkoleniowego AMO oprócz
dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem
z innymi trenerami są także okazją do
poznania potrzeb klubów sportowych,
działaczy i trenerów oraz zapoznania się
z problemami, jakie napotykają kluby
sportowe w codziennym funkcjonowaniu.

Jasełka w Żędowicach
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku, kiedy do
klas zaprasza świerkowa choinka, przystrojony biały
stół, a na nim opłatek. Dzień, w którym jesteśmy
wszyscy razem. Dzień, który upływa przy
staropolskich kolędach przypominających o tym, że
zbliża się magiczna Wigilijna Noc, noc w której
gasną wszelkie spory, w której radość wita
wszystkich. Taki radosny nastrój po raz kolejny
zapanował w PSP Żędowice. Na sali gimnastycznej
w świątecznej scenerii pod przewodnictwem klas V a
i V b odbyło się spotkanie kolędowe. Betlejemskie
Światełko Pokoju zagościło w naszej społeczności i w naszych sercach. W święto Trzech
Króli nasze szkolne kolędowe przedstawienie zaprezentowaliśmy mieszkańcom Żędowic.
Dziękujemy za miłe przyjęcie i zapraszamy za rok!
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