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

ZADBAJMY WSPÓLNIE O NASZĄ GMINĘ!
Gmina

Płać podatek PIT tam, gdzie mieszkasz – wybierz GMINĘ ZAWADZKIE
Szanowni Państwo,
każdy, kto składając swój PIT jako miejsce zamieszkania wskaże
Gminę Zawadzkie, będzie miał udział w jej rozwoju.
Dlaczego to takie ważne?
Każda gmina otrzymuje około 38% udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych zamieszkujących na jej terenie. Tak więc
z każdego 1000 zł podatku, który odprowadzają Państwo
do Urzędu Skarbowego około 380 zł wraca do budżetu gminy,
w której Państwo zamieszkują. Dzięki tym funduszom możliwe jest
finansowanie przez gminę między innymi działalności jednostek
oświatowych, poprawa jakości lokalnej infrastruktury (drogi,
chodniki, tereny zielone).
Na terenie naszej gminy zamieszkuje wiele osób, które mimo
obowiązku meldunkowego wciąż widnieją w rejestrach
mieszkańców innych miast. Oznacza to, że udziały w podatku
dochodowym (od tych mieszkańców) zasilają budżety miast i gmin,
w których osoby te faktycznie nie mieszkają. Dlatego też prosimy,
aby rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,a nie
zameldowania. Dla mieszkańców Gminy Zawadzkie jest to Urząd
Skarbowy w Strzelcach Opolskich.

Jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona w dużej mierze
od udziału w podatku dochodowym, który stanowi jedno z
głównych źródeł dochodów Gminy.
NIE MUSISZ ZMIENIAĆ MIEJSCA ZAMELDOWANIA –
WYSTARCZY ŻE MIESZKASZ W GMINIE ZAWADZKIE.
JEŚLI ROZLICZA CIĘ PRACODAWCA, WYSTARCZY,
ŻE ZGŁOSISZ MU MIEJSCE ZAMIESZKANIA W GMINIE
ZAWADZKIE I WSKAŻESZ:
Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Opolska 13
JEŻELI ROZLICZASZ SIĘ SAM LUB ZE WSPÓŁMAŁŻONKIEM
WYSTARCZY, ŻE W FORMULARZU PIT WPISZESZ AKTUALNY
ADRES ZAMIESZANIA W GMINIE ZAWADZKIE I ZŁOŻYSZ
ZEZNANIE PODATKOWE W STRZELECKIM URZĘDZIE
SKARBOWYM.

GORĄCO ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW,
ABY ROZLICZAJĄC SIĘ Z PODATKU
ZA 2018 ROK, PAMIĘTALI O SWOJEJ GMINIE.

Krajobrazy Zawadzkiego

IV Seja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
- radnych Pawła Małeckiego i Huberta Hatlapy w sprawie kosztów
utrzymania toalet publicznych przy cmentarzu parafialnym
w Kielczy, wskazania instytucji, która opiekuje się obiektem.
Został również pozytywnie przegłosowany wniosek radnego
Michała Rytel dotyczącego udostępnienia radzie
projektu/ekspertyzy dotyczącej remontu istniejącego basenu przy
ul. Powstańców Śl. w Zawadzkiem i dodania jako osobny punkt do
porządku kolejnej sesji.
Ponadto radni wyrazili zgodę na pracę w powołanych przez
Burmistrza Zawadzkiego zespołach:
- ds. ochrony powietrza na terenie gminy Zawadzkie – radna Maria
Miszczyk oraz radna Agnieszka Jamrozik;
- ds. dywersyfikacji działań związanych z zapotrzebowaniem na
odnawialne źródła energii – radny Andrzej Włóczyk oraz radny Józef
Romberg;
- ds. likwidacji barier architektonicznych – radny Michał Baryga oraz
radny Jerzy Stasz.
Uchwały podjęte na sesji, interpelacje oraz wykaz głosowań
imiennych są dostępne na stronie www.bip.zawadzkie.pl.

W dniu 25 lutego 2019 r. odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej tej
kadencji. Program sesji obejmował między innymi takie tematy:
- przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2018
r., w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
- informacja o sieci szkół i przedszkoli oraz na temat żłobka, ich
wykorzystanie i finansowanie.
- sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych oraz poniesionych nakładach oraz podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości
czynszowych;
2) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso;
3) o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.;
4) w sprawie zmiany uchwały Nr II/24/18 Rady Miejskiej w
Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej;
5) sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021 w
gminie Zawadzkie.
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęły interpelacje:
radnych Pawła Małeckiego, Huberta Hatlapy i Michała Rytel
w sprawie zatrudnienia pracowników po likwidacji GOSiT-u;
- radnych Michała Rytel, Pawła Małeckiego, Huberta Hatlapy,
Zuzanny Matusek, Michała Barygi i Józefa Romberga w sprawie
termomodernizacji hali sportowej z rozbiciem na składowe (zestaw
pytań dotyczących przygotowania do inwestycji, wielobranżowej
dokumentacji projektowej, wykonania inwestycji oraz umowy
na dofinansowanie);

Następna sesja odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 14.00,
a jej tematami będą:
1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem.
2. Informacja ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. o podjętych działaniach
związanych z zabezpieczeniem ciągłości dostaw wody pitnej.
3. Działalność Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów.
4. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych oraz poniesionych nakładach.

Burmistrz informuje
łącznie 87 osób (w tym 67 osób zaproszonych na piśmie), którym
rozdano broszury informacyjne dotyczące rozbudowy sieci gazowej
w miejscowościach Zawadzkie i Żędowice oraz formularze
deklaracji wyrażające wolę przyłączenia się do sieci gazowej.
Powodzenie realizacji powyższego przedsięwzięcia jest
uzależnione przede wszystkim od zainteresowania mieszkańców
włączeniem się do sieci gazowej, dlatego też zachęcono wszystkie
osoby uczestniczące w spotkaniach o złożenie na piśmie ww.
deklaracji.
Do dnia 20 lutego 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
deklaracje woli przyłączenia się do sieci gazowej złożyło łącznie 75
osób. W tym: 30 osób zamieszkałych wzdłuż ul. Opolskiej w
Zawadzkiem i Żędowicach, 9 osób zamieszkałych przy ulicach
bocznych (Ziai, Fredy, Kopernika, Harcerskiej), 13 osób
zamieszkałych przy innych ulicach (ul. Dworcowa – 3 szt.,
ul. Księdza Wajdy – 2 szt., ul. Powstańców Śl. – 2 szt., ul. 1 Maja – 1
szt., ul. Strzelecka – 4 szt., ul. Miarki 1 szt.). Razem 52 osoby
zadeklarowały chęć podłączenia się do sieci w sezonie 2020/2021.
Ponadto 23 osoby zadeklarowały, iż wyrażają wolę podłączenia się
do sieci w późniejszym terminie. W dniu 21 lutego 2019 r.
zestawienie złożonych deklaracji zostało przekazane do Polskiej
Spółki Gazowniczej w Opolu. Wszyscy mieszkańcy wsi Żędowice
oraz wsi Kielcza również mają możliwość złożenia deklaracji woli
przyłączenia się do sieci gazowej. Treść deklaracji, a także
podstawowe informacje zostały udostępnione na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl, w zakładce Gazyfikacja.
Zestawienia deklaracji, złożonych w późniejszym terminie, zostaną
również przekazane Polskiej Spółce Gazowniczej, tak aby spółka w
swoich planach inwestycyjnych mogła ująć rozbudowę sieci
gazowej dla pozostałych rejonów naszej gminy.

Gazyfikacja w gminie Zawadzkie
W dniach 11 lutego 2019 r. w Sali narad Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem oraz 12 lutego 2019 r. w budynku świetlicy wiejskiej
w Żędowicach odbyły się spotkania informacyjne w sprawie
rozbudowy sieci gazowej 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. Pisemne zaproszenia na spotkanie
doręczono 208 osobom zamieszkałym przy ul. Opolskiej (odcinek
po obu stronach od ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem do
ul. Wojska Polskiego w Żędowicach), ul. Fredry, ul. Harcerskiej,
ul. Ziai, ul. Kopernika i ul. Piaskowej w Żędowicach. Pisemne
zaproszenia były doręczone jedynie mieszkańcom ww. ulic,

ponieważ od nich przede wszystkim zależy powodzenie realizacji
powyższego przedsięwzięcia. Rozbudowa sieci gazowej może
odbyć się jedynie od ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem wzdłuż ul.
Opolskiej w kierunku Żędowic. Polska Spółka Gazownicza
wykonałaby ewentualne prace równolegle z przebudową drogi
wojewódzkiej nr 901 (przebudowa drogi wojewódzkiej ma się
rozpocząć jeszcze w tym roku). W spotkaniach uczestniczyło

Zadaj j pytanie Burmistrzowi
Przypominamy o możliwości zadawania pytań Burmistrzowi
Zawadzkiego za pośrednictwem formularza kontaktowego „Pytanie
do burmistrza” dostępnego na stronie internetowej
www.zawadzkie.pl Pod formularzem możecie Państwo zapoznać
się również z odpowiedziami na wcześniej zadane pytania.
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Dotacje przyznane
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań
publicznych Gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży .

pozyskanego dofinansowania wynosi 31.815,00 zł. Zadanie
zostanie zrealizowane do dnia 3 czerwca 2019 r., a prace ruszą już
w miesiącu marcu br. Zadanie obejmuje mini.: wykonanie nowej
nawierzchni z kostki betonowej, ustawienie palisady, ustawienie
ławek parkowych, donic i gazonów, nasadzenia kwiatów.
Kształcenie zawodowe w Zawadzkiem
W dniu 15 lutego 2019 roku w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem odbyło się spotkanie
z pracodawcami dotyczące kształcenie zawodowego w gminie
Zawadzkie. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski oraz Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida.
Dyrektor ZSP w Zawadzkiem Zdzisław Żuchowski przedstawił
kierunki kształcenia w ZSP w Zawadzkiem oraz wyniki ankiety jaka
została przeprowadzona wśród uczniów gimnazjów i szkół
podstawowych gminy Zawadzkie w sprawie kontynuacji dalszej
drogi kształcenia. W trakcie dyskusji ustalono, iż istnieje potrzeba
zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządem, szkołą oraz
pracodawcami. Wynikiem tej współpracy będzie utworzenie
platformy, która z jednej strony ułatwi nabór uczniów do praktycznej
nauki zawodu, a z drugiej pokaże potencjał lokalnego rynku pracy
i szkolnictwa zawodowego.

Zagospodarowanie „skweru” przy ulicy Nowe Osiedle
w Zawadzkiem
Gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie na
zagospodarowanie przestrzeni publicznej (skweru) przy ulicy Nowe
Osiedle w Zawadzkiem. Zadanie dofinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Koszt
realizacji tego zadania wynosi 49.900 zł, z czego wartość

Nowy tabor autobusów
PKS Strzelce Op. S.A., w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości
powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim – Etap II”,
zakupił 15 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów
komunikacji międzymiastowej. W ramach projektu zostanie również
doposażony posiadany już przez Spółkę System Dynamicznej
Informacji Pasażerskiej opartej na systemie kiedyprzyjedzie.pl
Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez PKS
Strzelce Op. S.A., to 10 942 019 zł, w tym kwota dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski uczestniczył
w konferencji skierowanej do pracodawców oraz przedsiębiorców
z terenu Powiatu Strzeleckiego. W trakcie spotkania Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich Norbert
Jaskóła przedstawiał sytuację na lokalnym rynku pracy. Kolejne
tematy dotyczyły m.in. omówienia form wsparcia zatrudnienia,
finansowania szkoleń pracowników i pracodawców oraz projektów
realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
skierowanych do MSP.

Opolskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 4 525 289 zł oraz
dofinansowanie Powiatu Strzeleckiego do wkładu własnego PKS
w wysokości 1 000 000 zł.
Zakup nowoczesnego taboru autobusowego przez PKS
w Strzelcach Opolskich S.A. zapewni pasażerom komunikacji
publicznej, czyli mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego większy
komfort podróżowania.
Prezentację nowo zakupionego taboru autobusów odbyła się
podczas spotkania w dniu 22 lutego br.

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP
9 lutego w jednostce OSP w Zawadzkiem oraz 23 lutego br.
w jednostce OSP Kielcza odbyły się zebrania sprawozdawcze za
rok 2018. Przedstawione zostały sprawozdania z działalności
statutowych oraz operacyjnych jednostek OSP, a także
sprawozdania finansowe i komisji rewizyjnej. Prezesi Zarządu
przedstawili plan działalności finansowej jednostek na 2019 r.
Zebrani druhowie udzielili Zarządom absolutorium na kolejny rok
oraz zostały przyjęte plany pracy i finansowe jednostek OPS na
2019 rok.

Podziękowanie Opolskiego Oddziału PCK
1 lutego br. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
w Zawadzkiem Tadeusz Jarawka w imieniu Opolskiego Oddziału
Okręgowego PCK wręczył Burmistrzowi Zawadzkiego Mariuszowi
Stachowskiemu, podziękowanie w za długoletnie wspieranie
działalności statutowej Klubu Honorowych Dawców Krwi
w Zawadzkiem. W tym dniu odbyła się również druga już w tym roku
akcja wyjazdowa poboru krwi w Zawadzkiem. 34 krwiodawców
oddało ponad 15 l krwi.
Utylizacji padłych zwierząt
Jeżeli zauważymy padłe zwierzę co zrobić? W przypadku
zauważenia padłego zwierzęcia na terenie administracyjnym gminy
Zawadzkie sprawę należy zgłosić do Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem (w dni robocze w godzinach urzędowania) pod nr tel.
77 46 23 138. Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem oraz w dni ustawowo wolne od pracy zgłoszenia
należy kierować na Policję. Utylizację padłych zwierząt domowych
lub gospodarskich, właściciele tych zwierząt winni wykonać we
własnym zakresie i na własny koszt.
Spotkanie z pracownikami GOSIiT-u
21 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Zawadzkiego
z pracownikami GOSiT w Zawadzkiem. Uczestniczyli w nim także:
Prezes ZGK „ZAW-KOM” sp. z o.o., pracownik techniczny spółki,
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy. Na spotkaniu rozmawiano
na temat propozycji zatrudnienia pracowników GOSiT w spółce
„ZAW-KOM” oraz o zadaniach, które wchodziłyby w zakres
obowiązków pracowników po zatrudnieniu w gminnej spółce
komunalnej. W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono,
że pracownicy GOSiT spotkają się z Prezes spółki „ZAW-KOM”
w dniu 25.02.2019 r. w siedzibie spółki na ulicy Świerklańskiej 2
w Zawadzkiem celem dokładnego omówienia warunków
zatrudnienia. Spotkanie na prośbę pracowników GOSiT zostało
przełożone na dzień 26.02.2019 r. w siedzibie spółki.

Konferencja dla pracodawców i przedsiębiorców

Obowiązek numeracji domu oraz posiadania skrzynki
na listy
Przypominamy naszym mieszkańcom o obowiązku numeracji
nieruchomości. Zaniechanie tego obowiązku jest sporym
utrudnieniem dla służb ratunkowych. Tablica z numerem powinna
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policji czy straży pożarnej wydłuża się. Bagatelizowanie tego
problemu może również kosztować do 250 złotych – to kwota
mandatu karnego.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z prawem pocztowym,
każdy właściciel nieruchomości musi posiadać skrzynkę pocztową.
Prawo przewiduje od 50 do 10 000 zł kary za brak skrzynki na listy
czy nawet za brak dostępu do niej. Obowiązek umieszczania
skrzynek pocztowych dotyczy zarówno właścicieli budynków
jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych.

być tak umieszczona aby była widoczna z drogi. Każda
nieruchomość powinna posiadać tabliczkę informacyjną, na
tabliczce informacyjnej powinien się znaleźć zarówno numer
nieruchomości jak i nazwa ulicy, ewentualnie nazwa miejscowości,
tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy. Głównym
powodem dla którego warto o tym obowiązku pamiętać jest nasze
bezpieczeństwo. Pamiętajmy dla samych siebie, ponieważ
zaniechanie jest sporym utrudnieniem dla służb ratunkowych. Gdy
posesja nie ma numeru porządkowego czas dojazdu pogotowia,

Rekrutacja do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020
PRZEDSZKOLA
W dniu 25 lutego 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli działających na terenie gminy Zawadzkie na rok szkolny 2019/2020 dla
dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkoli. Nabór przeprowadzany jest na wolne miejsca, jakimi dysponują placówki po
uwzględnieniu złożonych przez rodziców obecnych wychowanków deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania do danego przedszkola.
Wnioski można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych placówek i bezpośrednio w przedszkolach.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie gminy. W przypadku
większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną kandydata:
wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z jego rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria
mają jednakową wartość.
W przypadku, gdy zastosowanie tych kryteriów nie przyniesie ostatecznego rozstrzygnięcia, tzn. będą kandydaci z równorzędnymi wynikami
lub pozostaną w przedszkolu wolne miejsca, zostanie przeprowadzony drugi etap rekrutacji, w którym uwzględnione zostaną kryteria
ustalone przez radę gminy.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/9/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2019 r. dodatkowe punkty podczas rozpatrywania wniosku
przez komisję rekrutacyjną na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będzie można zdobyć, gdy:
1) rodzic samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym – 20 punktów;
2) oboje rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują
w trybie dziennym – 20 punktów;
3) kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru – 10
punktów;
4) rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny
– 2 punkty;
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5) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym,
na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru – 3 punkty;
6) kandydat, którego rodzice wskazali we wniosku według preferencji dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru – 1 punkt.
W celu potwierdzenia kryterium dotyczącego zatrudnienia oraz pobierania nauki rodzic samotnie wychowujący kandydata lub rodzice
kandydata powinni załączyć do wniosku odpowiednio: zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub zleceniodawcę rodzica
samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców lub zaświadczenie wydane przez szkołę/szkołę wyższą, w której rodzic
samotnie wychowujący kandydata lub każdy z rodziców pobiera naukę.
Natomiast celem potwierdzenia spełniania kryterium związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz kryterium wymienionego powyżej w pkt 3, 4 i 5 należy złożyć pisemne oświadczenie.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do rodziców o przedłożenie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach lub zwrócić się do Burmistrza Zawadzkiego o potwierdzenie tych okoliczności. Na wniosek Burmistrza, instytucje
publiczne i organizacje pozarządowe są zobowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych
w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.
Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjmowane do przedszkola dopiero, gdy po przyjęciu kandydatów z terenu gminy
pozostaną wolne miejsca.
SZKOŁY
Rekrutacja dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej
prowadzonej przez gminę Zawadzkie rozpoczęła się 25 lutego br. i będzie odbywała się zgodnie z poniższym harmonogramem:

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Zawadzkie dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły brane pod uwagę będą kryteria określone przez Radę Miejską w Zawadzkiem.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/271/17 z dnia 27 lutego 2017 r. punkty podczas rozpatrywania wniosku przez komisję rekrutacyjną można
zdobyć, gdy:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 punktów;
2) szkoła znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż szkoła obwodowa – 7 punktów;
3) występuje niepełnosprawność kandydata lub przynajmniej jednego z rodziców kandydata – 6 punktów;
4) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 5 punktów;
5) kandydat wychowywany jest przez samotnego rodzica – 5 punktów;
6) w obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 punkty.
W celu potwierdzenia spełniania w/w kryteriów rodzic kandydata zobowiązany jest dołączyć stosowne oświadczenia. Przewodniczący
komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do rodziców o przedłożenie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
lub zwrócić się do Burmistrza Zawadzkiego o potwierdzenie tych okoliczności. Na wniosek Burmistrza, instytucje publiczne i organizacje
pozarządowe są zobowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają
takie informacje.
ODWOŁANIE OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola lub szkoły
podstawowej.
Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów,
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którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym, sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica w/w wniosku.
Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora danej placówki oświatowej odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.Dyrektor jest zobowiązany rozpatrzeć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
Szczegółowych informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych udzielają Dyrektorzy tych placówek.
Nieodpłatna pomoc prawna
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, pokój 8A,
wejście od strony Pogotowia Ratunkowego działa punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej. Należy jednak wcześniej umówić
termin wizyty pod numerem telefonu 77 440 17 97 lub adresem
poczty elektronicznej starostwo@powiatstrzelecki.pl.Punkt czynny
w każdy poniedziałek w godzinach:

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną

Od 4 marca br. będzie można złożyć wniosek o wydanie
dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (czip), który dostępny
będzie w siedzibie oraz na stronie Urzędu.
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który
będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji
obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami
komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do
obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego
pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone
w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Nie zmienią się
dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał
tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do
przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również
służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej
oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.
W warstwie elektronicznej nowego e dowodu znajdą się
następujące certyfikaty:
- certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – wymaga ustalenia kodu
(4 cyfr) przez posiadacza dowodu osobistego, będzie służył do
elektronicznego poświadczenia danych posiadacza dowodu;
- certyfikat podpisu osobistego – wymaga ustalenia kodu (6 cyfr)
przez posiadacza dowodu osobistego, we wniosku należy
zaznaczyć chęć posiadania tego certyfikatu, daje on możliwość do
elektronicznego poświadczenia danych osoby, w celu złożenia
podpisu elektronicznego w dokumencie;
- certyfikat potwierdzenia obecności – będzie zamieszczony
w warstwie elektronicznej dowodu osobistego każdej osoby. Ten
certyfikat to elektroniczne poświadczenie, które posiadacz dowodu
osobistego będzie wykorzystywał do potwierdzenia swojej
obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzając
e-dowodem swoje dane;
- przestrzeń na zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
Podczas odbioru dowodu z warstwą elektroniczną posiadacz
dowodu otrzyma kopertę z kodem PUK (o zastosowaniu podobnym
do tego w telefonie komórkowym). Aby można było korzystać
z nowych funkcji e-dowodu, posiadacz dowodu będzie musiał
ustawić w urzędzie swoje własne kody zabezpieczające. Kod 4cyfrowy (PIN1) do profilu osobistego i kod 6-cyfrowy (PIN2) do
podpisu osobistego.
Odebrać kopertę z kodem PUK oraz ustawić kody PIN może tylko
i wyłącznie posiadacz dowodu osobistego.
UWAGA! Nie ma konieczności wymiany dotychczasowych
dowodów osobistych, zachowują one ważność do upływu terminów
w nich określonych.

Hutnictwo naszą tradycją
Niewiele zabytków hutnictwa na terenie naszej gminy dotrwało
do naszych czasów. Najstarsze wzmianki o kuźnicach w okolicy
Kielczy pochodzą z początków XVI wieku. Później była huta
i walcownia w Żędowice i Zawadzkiem. Niestety niewiele jest
śladów zachowało się do dzisiaj. W związku z powyższym Burmistrz
Zawadzkiego podjął próbę powołania zespołu, którego głównym
zadaniem będzie propagowania historii hutnictwa w gminie
Zawadzkie. 28 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie osób, które
wejdą w skład zespołu. Zgodę na współpracę wyraził pan Arkadiusz
Baron, pan Stanisław Kiełek, pan Józef Labus, pan Ryszard Lis, pan
Gerard Mańczyk, pan Ernest Piecuch. Zadaniem zespołu będzie
między innymi: zgłaszanie i koordynowanie programów
informacyjnych dotyczących popularyzacji i promocji historii
hutnictwa na terenie gminy Zawadzkie, zabieganie o ratowanie
nielicznych już zabytków hutniczych, występowanie do
mieszkańców o udostępnianie przedmiotów z czasów hutnictwa,
historycznych pocztówek, dokumentów, map, które pozwolą na
poszerzenie i wzbogacenie dotychczasowej ekspozycji, pomoc przy
organizacji imprez związanych z obchodami Dnia Hutnika,
współudział w utworzeniu izby tradycji na terenie gminy oraz
podejmowanie działań promujących historię hutnictwa.

Zwracamy się do Państwa z prośbą.
W wielu domowych archiwach znajdują się pamiątki - zdjęcia,
mapy, pocztówki obrazujące historię naszej gminy i jej
mieszkańców. Jeżeli zechcieliby Państwo podzielić się
kawałkiem Państwa historii i udostępnić nam pamiątki
będziemy zobowiązani. Chcemy sfotografować lub
zeskanować ten cenny materiał, tak, aby móc opublikować go
w książce, którą chcielibyśmy wydać. Prosimy o kontakt
z pracownikami Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem Barbarą
Skwara lub Sabiną Skrabania, które w Państwa obecności
sfotografują, skopiują przyniesiony materiał. Prosimy
o k o n t a k t t e l e f o n i c z n y p o d n r 7 7 4 6 2 3 11 3 , e m a i l :
gazeta@zawadzkie.pl lub osobisty Urząd Miejski
w Zawadzkiem, parter, pokój nr 102.
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www.wfosigw.opole.pl zakładka: Czyste powietrze portal.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu ogłosił, że został wznowiony nabór wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu
priorytetowego „Czyste powietrze”. Program przewiduje
dofinansowania m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających
wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych
i instalacji fotowoltaicznej),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub
- w przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia
wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.
W związku z wprowadzeniem do systemu prawnego nowej ulgi
podatkowej - tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma stanowić
uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu
priorytetowego, zmianie uległy niektóre zapisy programu
priorytetowego „Czyste powietrze” a także załącznika nr 1 do
Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.
Kluczowe zmiany obejmują m.in.:
1. zasad naliczania wysokości dotacji (w sytuacji, gdy
wnioskodawcy mają możliwość prawną otrzymania zwrotu z tytułu
stosowania ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach programu
udzielana będzie w mniejszym wymiarze, uwzględniającym
możliwość uzyskania ulgi);
2. rozszerzono grupę beneficjentów o osoby fizyczne, posiadające
prawo własności lub będące współwłaścicielami wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą
(dla tych Beneficjentów maksymalna wartość kosztów
kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie
wyznaczana w oparciu o wydzielony lokal mieszkalny);
3. dokonano zmiany definicji związanej z rozpoczęciem
przedsięwzięcia na: „Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest
jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego
z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić:
- od 01.01.2018 r. lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych
do 30.06.2019 r.,
- nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli wniosek
składany jest od 01.07.2019 r., z wyłączeniem dokumentacji
projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane
wcześniej;
4. zmodyfikowano katalog kosztów kwalifikowanych;
5. wydłużono okres karencji w spłacie rat kapitałowych (karencja
może wynosić do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji
przedsięwzięcia);
6. warunek dopuszczenia montażu kotła na węgiel wyłącznie, gdy
nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej
został rozszerzony na wszystkie kotły na paliwo stałe (również
biomasę);
7. doprecyzowano niektóre elementy wymagań technicznych,
określonych w załączniku 1 do programu priorytetowego.
8. uproszczona została procedura oceny wniosków
o dofinansowanie - w szczególności zrezygnowano z wymogu
wizytacji dopuszczającej i jej pozytywnego wyniku jako warunku
przyznania dofinansowania; ponadto zrezygnowano
z bezwzględnego obowiązku przeprowadzania wizytacji końcowej.
W konsekwencji zmian w programie, zmieniony został również wzór
Wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja jego wypełniania.

Karta Dużej Rodziny - teraz o zniżki mogą ubiegać się
także rodzice dorosłych dzieci
Od pierwszego stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady
przyznawania Karty Dużej Rodziny. Z ogólnopolskiego systemu
zniżek mogą skorzystać nie tylko rodzice co najmniej trójki
niepełnoletnich dzieci, ale także wszyscy Ci, którzy kiedykolwiek
mieli na utrzymaniu minimum troje dzieci. Kartę otrzymają nawet
rodzice, których dzieci od wielu lat mają własne dochody. Wydanie
Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Aby otrzymać Kartę Dużej
Rodziny należy pobrać wniosek, wypełnić go i złożyć w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Wniosek można też złożyć
przez internet.
Czas obsługi Klientów Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem
Kontakt telefoniczny:
centrala telefoniczna: 77 46 23 100
tel./fax: 77 46 23 175
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek - Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00
Burmistrz przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy
poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu telefonicznie lub osobiście w sekretariacie,
pokój nr 202.
Kasa czynna:
Poniedziałek 8.10 - 16.00
Wtorek - Czwartek 8.00 - 14.30
Piątek 8.00 - 13.30
Ferie Zimowe z BIK-iem

Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania
dofinansowania uzyskać można w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Krakowska 53, 45–018
OPOLE - PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE
P O W I E T R Z E " - t e l . 7 7 4 5 3 7 6 11 w e w. 1 4 2 , 111 .

Ferie zimowe już za nami. W tym roku w programie każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Odbyło się szereg warsztatów kreatywnych
oraz animacji dla dzieci. Łącznie w zajęciach wzięło udział ponad
200 zadowolonych osób. Oferta była bardzo urozmaicona, odbyły
się warsztaty kulinarne, budowania z klocków Lego,
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Opolu. Nadkom. Arkadiusz Chętnicki Wyższą Szkołę Policji
w Szczytnie ukończył w 2008 roku. W 2013 roku był zastępcą,
a później Komendantem Komisariatu Policji w Zawadzkiem.
Od sierpnia 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Teraz na nadkom.
Arkadiuszu Chętnickim jako p.o. Komendanta Powiatowej Policji
w Strzelcach Opolskich, będzie spoczywał obowiązek dbania
o bezpieczeństwo w całym powiecie strzeleckim.

własnoręcznego tworzenia misiów, tworzenia modeli latających,
poranki filmowe, warsztaty mydlarskie „Dobre mydełko”, warsztaty
tworzenia biżuterii, spotkania z magią. Wszystko zakończyło się
w popołudniowy piątek dyskoteką. Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom warsztatów oraz Instruktorom którzy
poprowadzili zajęcia. Ferie zorganizowane były przy współpracy
z Biblioteką i Centrum Kultury w Kolonowskiem której niezmiernie
dziękujemy za okazane wsparcie. Mamy nadzieję, że taka forma
zimowego spędzania wolnego czasu przypadła mieszkańcom do
gustu. Będziemy się starali kontynuować obraną drogę
i proponować Państwu kolejne wydarzenia na które już teraz gorąco
zapraszamy.
TOBY z Monachium w Zawadzkiem
Były piłkarz młodzieżówki Bayernu Monachium
i charyzmatyczny wokalista, którego piosenki podbijają listy
przebojów śląskich rozgłośni radiowych oraz telewizji, wystąpił
w Zawadzkiem. Wokalista stworzył niesamowitą atmosferę podczas
występu i porwał 200 osób do wspólnej zabawy.

Zagłosuj na lokalną Firmę wybierz Najlepszy Produkt
Powiatu Strzeleckiego
Ruszył Plebiscyt pn. Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego,
który ma wyłonić najlepsze produkty i usługi z powiatu. Konkurs
organizuje starostwo, ale to mieszkańcy zdecydują, która firma
zasługuje na uznanie. Zachęcamy do zagłosowania w kategorii
Usługa i oddanie głosu na firmę Agrocom Polska Jerzy
Koronczok z Żędowic.

Człowiek Roku powiatu strzeleckiego

Jest to firma zajmującą się problematyką rolnictwa precyzyjnego
i rolnictwa 4.0. Firma zdobyła srebrny medal największych na
świecie targach rolniczych Agritechnica 2017 w Hanowerze. Jest
także laureatem Złotych Medali Targów POLAGRA PREMIERY
(Międzynarodowe Targi Poznańskie) w latach 2006, 2008, 2010,
2012, 2014, 2016, 2018 oraz wielu innych nagród. Usługa
wyznaczania stref produkcyjnych pola za pomocą skanera
elektromagnetycznego gleby, na którą można zagłosować, polega
na przeprowadzeniu bezpośrednich, bezinwazyjnych pomiarów
przewodności elektromagnetycznej gleby na 4 głębokościach: 5-15
cm, 50-60 cm, 90-100 cm, 130-140 cm. Pomiary są
przeprowadzane za pomocą skanera TSM zawieszonego na
samochodzie terenowym lub ciągniku. Przejazdy odbywają się po
prostych pasach równoległych od siebie o 8, 10 lub 12 metrów. Dane
pomiarowe wraz ze współrzędnymi geograficznymi (GPS)
zapisywane są co 1s. Na podstawie wykonanych pomiarów rolnik
(zleceniodawca) otrzymuje precyzyjną informację o: składzie
granulometrycznym gleby, występującej podeszwie płużnej,
zalecanej głębokości uprawy, wilgotności względnej gleby oraz
automatyczny podział na jednorodne strefy produkcyjne pod
względem właściwości fizyko-chemicznych a często bardzo

Miło nam poinformować, że Człowiekiem Roku 2018 w kategorii
Biznes w powiecie strzeleckim został pan Roman Kapica, właściciel
prężnie rozwijającej się firmy Kapica Sp. z o.o. sp.k. Konkur jak co
roku zorganizowała Nowa Trybuna Opolska, a o wynikach
zadecydowali czytelnicy.
Nowy Komendant Powiatowy Policji
15 lutego w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta
Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Podinsp. Witold
Apolinarski po 27 latach służby złożył raport do Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Opolu o przejście na emeryturę. Od 16
lutego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach
Opolskich pełni nadkom. Arkadiusz Chętnicki, a obowiązki Zastępcy
Komendanta – podinsp. Jarosław Roszczak. Komendant Chętnicki
służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w Komisariacie Policji w
Ozimku. W tamtejszej jednostce przeszedł przez pion prewencji
oraz kryminalny. Następnie w 2004 roku objął stanowisko
kierownika Referatu Dzielnicowych. Od 2006 roku przeszedł do
Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w
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Kolejnego dnia, 31 stycznia odbyło się zebranie wyborcze w Kielczy.
Na stanowisko sołtysa zgłoszono jednego kandydata,
dotychczasowego sołtysa, Jana Czanguleita. W wyborach
uczestniczyło 57 uprawnionych do głosowania mieszkańców.
W wyniku tajnego głosowania oddano 56 ważnych głosów, z czego
32 za poparciem zgłoszonej kandydatury. W dalszej części zebrania
mieszkańcy sołectwa wybrali także swoich przedstawicieli do Rady
Sołeckiej. Zostali nimi Anna Mudrak, Paweł Małecki, Mariusz
Panchyrz, Piotr Maisel i Hubert Hatlapa.

zróżnicowane pod względem kształtu i powierzchni. Na podstawie
wyznaczonych stref rolnik może: precyzyjnie stosować zmienną
(niezbędną) głębokość pracy maszyn uprawowych, zmieniać ilość
wysiewu materiału siewnego oraz pobierać próby glebowe do
dalszej analizy z jednorodnych stref, a nie jak do tej pory
z wyznaczonych powierzchni o stałym, prostopadłym kształcie.
Głosować można na kartach do głosowania, drukowanych
w dwutygodniku Powiat Strzelecki.
Głosowanie trwa do 8 marca 2019 r.
Wypełnione karty można dostarczyć do Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, pokój 102, a my przekażemy je do Starostwa.
Wśród wypełnionych kart rozlosowana zostanie nagroda, którą jest
ciśnieniowy express do kawy.
Perła Roku
Z a c h ę c a m y
mieszkańców gminy
Zawadzkie do udziału
w kolejnej edycji Plebiscytu
Strzelca Opolskiego Perła
Roku i oddania swego głosu
na kandydatkę z naszej gminy
Edytę Koj z Żędowic.
Głosowanie odbywa się
poprzez wypełnienie
oryginalnych kuponów
dołączonych do kolejnych
wydań „Strzelca Opolskiego”,
a także za pomocą SMS-ów.
Głosujący może dostarczyć kupon osobiście do redakcji, bądź
przesłać pocztą najpóźniej do dnia 7 marca 2019 roku do godziny
12:00 (o ważności głosu decyduje data wpływu do redakcji). Biorący
udział w Plebiscycie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę
kuponów drukowanych w Strzelcu Opolskim, z tym, że na jednym
kuponie może być zaznaczone tylko jedno nazwisko kandydatki.
Głosujący może przesłać także dowolną liczbę SMS- ów o treści
so.perla.2 na numer 72601 (koszt 2,46 z VAT) do dnia 7 marca 2019,
do godziny 12.00.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem
uchwalony zostanie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Zawadzkie w roku 2019.” Program ma zastosowanie w stosunku do
bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy
Zawadzkie, w tym w szczególności bezdomnych psów i wolno
żyjących kotów. Celem programu jest: przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku,
zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, edukacja
społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi oraz
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zadania będą realizowane
we współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt oraz
lekarzem weterynarii, z którymi gmina posiada zawarte stosowne
umowy. W przypadku zauważenia na terenie gminy psa,
biegającego bez opieki, należy podjąć próbę ustalenia czy zwierzę
nie posiada właściciela. Gmina może bowiem reagować wyłącznie
w przypadku zwierząt bezdomnych. Po potwierdzeniu faktu
bezdomności zwierzęcia należy powyższe zgłosić uprawnionym
osobom. Osobami upoważnionymi do wezwania podmiotu
odławiającego bezdomne zwierzęta, lekarza weterynarii do
zwierzęcia rannego, podmiotu do uprzątnięcia zwierzęcia padłego,
są:
1) w przypadku, gdy zdarzenie będzie miało miejsce w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem - Pan 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) Pan Patryk Kotylak - sołtys wsi Żędowice, tel. 731 544 462
(sołectwo Żędowice),
c) Pan Jan Czanguleit - sołtys wsi Kielcza, tel. 504 118 022 (sołectwo

Wybory sołtysów
30 stycznia w Żędowicach odbyło się zebranie wyborcze. Na
stanowisko sołtysa zgłoszone zostały dwie kandydatury Jerzego
Stasza oraz Patryka Kotylaka. W wyborach uczestniczyły 62
uprawnione osoby. W wyniku tajnego głosowania większe poparcie
społeczne otrzymał Patryk Kotylak otrzymując 40 głosów.
Kontrkandydata poparły 22 osoby. W dalszej części zebrania
mieszkańcy sołectwa wybrali także swoich przedstawicieli do Rady
Sołeckiej. Zostali nimi Patryk Ibrom, Rafał Garcorz, Ewa Rzepczyk,
Paweł Meinhardt i Jan Boronowski. Zebranie wyborcze było również
okazją do złożenia podziękowań za pracę Jerzemu Staszowi, który
funkcję włodarza wioski pełnił przez 8 lat.
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dokarmiane przez ludzi, oswojone i towarzyskie w stosunku do osób
dokarmiających je, kwalifikowane są jako zwierzęta udomowione.

Kielcza),
d) Pani Agnieszka Bretsznajder – młodszy referent ds. obrony
cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej
(tel. 512 333 568), w przypadku braku możliwości skontaktowania
się z osobami wymienionymi wyżej.
Zgodnie z programem, gmina Zawadzkie sprawuje opiekę nad
kotami wolno żyjącymi. Opieka ta polega na zakupie i wydawaniu
karmy zarejestrowanym w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
społecznym opiekunom (karmicielom), celem dokarmiania wolno
żyjących kotów w okresie zimowym. Warto zaznaczyć, że zwierzęta
wolno żyjące to zwierzęta dzikie, nieudomowione, żyjące
w warunkach niezależnych od człowieka, które zachowują znaczny
dystans do ludzi i odżywiają się w znacznej mierze pokarmem
zdobytym bez udziału człowieka. Koty stale bądź częściowo

Remont drogi od Bzinicy Starej do Dobrodzienia
Do 31 maja br. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu
na czas prowadzenia budowy obwodnicy Dobrodzienia w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 901, polegająca na całkowitym zamknięciu
odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 od Bzinicy Starej do
Dobrodzienia. Na czas realizacji robót wyznaczony został objazd
zamkniętego odcinka drogi wojewódzkiej nr 901. Objazd
wyznaczono trasą Dobrodzień – Ozimek (droga krajowa nr 46) –
Ozimek – Kolonowskie – Zawadzkie (droga wojewódzka nr 463) –
Zawadzkie – Bzinica Stara (droga wojewódzka 901). W przypadku
zmiany okresu zamknięcia drogi będziemy informować na bieżąco.

Wieści z miast partnerskich
Klubu Polskiego Środkowe Poważe seniorzy i nasza młodzież
niejednokrotnie już brała udział w wielu projektach kulturalnych
w Zawadzkiem i w Dubnicy.

Spotkanie Polonii z Marszałkiem Senatu
Pod koniec stycznia Marszałek Senatu RP Stanisław
Karczewski spotkał się w Ambasadzie RP w Bratysławie
z przedstawicielami Polonii słowackiej. W spotkaniu uczestniczyli
także członkowie Polonii z naszego miasta partnerskiego Dubica
nad Wagiem, z panem Zbigniewem Podleśnym na czele, który
przedłożył informacje o współpracy z Zawadzkiem. Marszałek
Senatu chwalił polonijną aktywność. Stwierdził, że chociaż polska
społeczność jest na Słowacji rozproszona i nie mieszka w dużych
skupiskach, to działa bardzo dobrze i korzysta ze wsparcia rządu
słowackiego. „Szczególnie nastawiona jest na pracę na rzecz dzieci
i młodzieży. Na naukę, oświatę, wyjazdy do Polski, naukę języka
polskiego, historii i na poznawanie literatury”. Mieszkańcy gminy
Zawadzkie mogą w pełni te słowa potwierdzić. Dzięki działalności

Zmiany po wyborach
W ostatnich miesiącach nastąpiły zmiany na stanowiskach
burmistrzów w naszych miastach partnerskich. W słowackiej
Dubnicy na to stanowisko wybrano pana Petera Wolfa. Podobnie
zmiany zaszły w czeskich Otrokoviach. Chociaż mieszkańcy wybrali
ponownie na swojego włodarza Jaroslava Budka, w styczniu
zrezygnował on jednak z tej funkcji. Od lutego przedstawicielem
tego miasta jest Hana Vecerkova. Mamy nadzieję, że nowi włodarze
miast, wzorem ich poprzedników, Jaroslava Budka oraz Jozefa
Gasparika będą zabiegać o aktywna współpracę naszych miast.

VIII Rajd Turystyczny „Zima w Dolinie Małej Panwi”

W pierwszym dniu ferii zimowych
28.01.2019 r. Szkolne Koło TurystycznoKrajoznawcze PTTK z PSP w Zawadzkiem
przy wsparciu OZ PTTK w Zawadzkiem
zorganizowało dla dzieci VIII Pieszy Rajd
Turystyczny „Zima w Dolinie Małej Panwi”.
W rajdzie wzięło udział 29 uczestników –
dzieci z PSP w Zawadzkiem pod opieką
Marii Andrzejewskiej i Beaty Brzezińskiej
oraz członkowie Zarządu OZ/PTTK „Huta
„Andrzej”. Wszyscy spotkali się o
godz.10.00 w budynku szkoły, gdzie
omówiono trasą wędrówki oraz zasady
bezpieczeństwa. Ze względu na „ mokre”
warunki pogodowe – śnieg z deszczem
zmieniono wcześniej zaplanowaną trasę
rajdu. Podzielono uczestników na dwie
grupy, gdyż tradycyjnie podczas rajdu
zaplanowano zabawę terenową

„Podchody”. Po omówieniu zasad zabawy,
pierwsza grupa pod przewodnictwem p. B.
Brzezińskiej, wyruszyła wytyczając trasę,
miała też za zadanie schowanie 21 listów
z literami hasła rajdowego. Po 15 minutach
wyruszyła
druga grupa pod
przewodnictwem M. Andrzejewskiej, która
w trakcie pokonywania tej samej trasy rajdu
zgodnie z strzałkami i znakami,
poszukiwała ukrytych liścików. Zabawa
sprawiała dzieciom wiele radości.
Ponieważ trasa wędrówki prowadziła wokół
Zawadzkiego, to dzieci miały też okazję
poznać dokładnie swoje miasteczko. Na
mecie rajdu w świetlicy Publicznej Szkoły
Podstawowej, spotkały się obie grupy
i dopiero wtedy odczytano hasło, które
brzmiało: „Z PTTK wspólnym szlakiem”
(jest to hasło na rok 2019, które promuje
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Rok Młodych w PTTK). Po posiłku
turystycznym, który tym razem został
przygotowany przez panią kucharkę
z kuchni szkolnej, starsi koledzy SKKT
Szymon Cybulski i Jakub Miksa
przeprowadzili konkurs wiedzy turystycznoprzyrodniczej ( chłopcy przygotowali 89
pytań, które losowali wszyscy uczestnicy
rajdu) . W komisji konkursowej oceniali:
pracownik nadleśnictwa p. Agnieszka
Jamrozik, członkowie OZ/PTTK Renata
Czech, Renata i Jerzy Spallek. Zwycięzcy
otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy
upominki ufundowane przez Zarząd
OZ/PTTK „Huta Andrzej” i Nadleśnictwo
Zawadzkie. Uczestnicy zadowoleni z rajdu,
miło, wesoło i zimowo spędzili pierwszy
dzień ferii.
Głównymi celami imprezy było:
promowanie historii, tradycji, walorów
krajoznawczych regionu Doliny Małej
Panwi, promocja zdrowego i aktywnego
spędzania wolnego czasu w warunkach
zimowych, propagowanie turystyki pieszej
wśród dzieci, rozwijanie więzi
turystycznych, podnoszenie kwalifikacji
turystycznych, stworzenie możliwości
aktywnego spędzenia czasu na feriach
zimowych.
Rajd był wspaniałą zabawą i kolejną udaną
imprezą turystyczną sprawiającą dzieciom
wiele radości oraz zagospodarowaniem
czasu odpoczynku w ferie zimowe.
Opiekun SKKT-PTTK Maria Andrzejewska
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Aleksander Kulej – kolejne sukcesy

Przedszkolaki z Kielczy
świętują Walentyki

Aleksander Kulej dla znajomych Olo, po raz kolejny został
medalistą na arenie krajowej w BJJ. BJJ czyli brazylijskie jiu-jitsu to
głównie walka w parterze. Walka rozpoczyna się w pozycji stojącej,
jednak głównym zadaniem jest sprowadzenie rywala na ziemię oraz
poddanie poprzez dźwignię lub duszenie. Pojedynek można
również zwyciężyć zdobywając punkty za określone w zasadach
pozycje. Jest to sport chwytany, a uderzenia nie są dozwolone.
Aleksander na co dzień trenuje w opolskim klubie Next Level Opole.
Nowy 2019 rok rozpoczął złotym medalem, jako debiutant
w Niebieskich Pasach, w VIII Ogólnopolskim Turnieju NO-GI I GI
Fight, a w dniach 23-24 lutego br. zdobył dwa brązowe medale na IX
Mistrzostwach Polski No Gi Jiu Jitsu.
Jak sam mówi: „BJJ stało się dla mnie stylem życia, staje się przez to
lepszym człowiekiem i codziennie wykuwam swój charakter w klubie
Next Level Opole, który traktuje jak swój drugi Dom. To dopiero
początek mojej drogi. Jestem wojownikiem, a to jest Moja Walka.”
Aleksander w ubiegłym roku na start w 6 turniejach 5-cio krotnie
stanął na podium zdobywając złote medale. Teraz przygotowuje się
do startu w Mistrzostwach Europy. Gratulujemy sukcesów
i trzymamy kciuki.

Kochajmy się zawsze - nie tylko od święta !
Takie motto powinno towarzyszyć nam każdego dnia, na ulicy,
w sklepie, pracy... Za każdym razem, kiedy mijamy kogoś na ulicy,
spotykamy w kolejce, pomyślmy, może to właśnie tej osobie dziś
potrzeba miłego słowa, ciepłego uśmiechu... Bedąc małymi
dziećmi, takimi jak nasze kochane przedszkolaki, nie zastanawiamy
się co kupić, jak się ubrać czy gdzie pójść żeby zaskoczyć drugą
osobę. Mała Gosia lub Krzyś nie powiedzą nam w tym dniu nic
wielkiego, jednak powiedzą to bezpośrednio, szczerze i jak
najbardziej prawdziwie. "Lubię cię, jesteś fajna, masz ładne włosy,
piękne kapcie, ślicznie malujesz, szybko biegasz...". Wiele z tych
okresleń dziś padło w naszej sali, nikt nie reżyserował,
udawał...Wszystko działo się tu i teraz. Były szczere uśmiechy,
figlarne podskoki, nietuzinkowe serca, pierwsze własnoręcznie
wykonane kartki walentynkowe. Wszystko po to by rozpalić
i otworzyć te małe serduszka, uwrażliwić na drugą osobę, która jest
tuż obok. Niekoniecznie jest ideałem ale ma takie cechy, które
z czasem staną się pięknymi zaletami. Szacunek z jakim nauczymy
obdarzać uwagą drugie osoby naszych małych przedszkolaków,
zaowocuje w przyszłości dobrymi, wrażliwymi i ciepłymi ludźmi.
A oni już będą wiedzieli, że uczucia okazujemy przez cały czas,
a w Walentynki pokazujemy je światu.

Laur Ziemi Strzeleckiej –
czekamy na zgłoszenia
Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka ogłosił XXI edycję
konkursu "Laury Ziemi Strzeleckiej". Mieszkańcy powiatu
strzeleckiego mogą zgłaszać kandydatury do nagrody za 2018
rok w pięciu kategoriach:
• działalności społecznej,
• działalności gospodarczej,
• działalności wychowawczej,
• działalności kulturalnej,
• działalności sportowej.
Wniosek powinien zawierać informacje o wnioskodawcy
i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno
określoną kategorię działalności zgłaszane
osoby/przedsiębiorstwa/instytucji oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i publikacje wizerunku, w związku
z prowadzonym konkursem.
Zgłoszenie można złożyć osobiści lub przekazać pocztą
na adres: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka ul. Wałowa 5,
47–100 Strzelce Op., bądź przesłać drogą elektroniczną
na adres: zarzad@strzelceopolskie.pl, z dopiskiem
„Laur Ziemi Strzeleckiej”
Termin składania zgłoszeń upływa 20 marca 2019 r.
o godz. 15 00.
Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie
http://www.ziemiastrzelecka.pl/.
Wnioski możecie Pastwo zgłaszać osobiście lub za naszym
pośrednictwem (prosimy o wskazanie kandydatur).
Na Państwa propozycje czekamy do dnia 11 marca 2019 r.

Spotkanie emerytów
Dzień Babci i Dziadka był okazją do spotkania członków
oddziału terenowego PZERiI w Zawadzkiem. Członkowie klubu
spotkali się aby podsumować miniony rok i omówić program
działania na rok bieżący.
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(Nie)znana historia - Miecz z Kielczy
z cyną) metalurdzy przed trzema tysiącami lat. Misternie wykonane i
pięknie zdobione, trafiały do rąk najlepszych wojowników i - jak się
przypuszcza - ówczesnych wodzów. Przyjmuje się, że kult miecza,
nierozerwalnie związany z liczącymi sobie setki i tysiące lat dziejami
oręża, zaczął się właśnie w epoce brązu.

Zapraszamy naszych mieszkańców na wystawę czasową
z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, którą zobaczyć można
w Muzeum Powiatowym w Nysie do 5 maja br.
Kielcza to niewielka wieś w województwie opolskim, położona na
lewym brzegu Małej Panwi.
To tutaj w roku 1922 lub 1923 znaleziony został skarb, na który
składały się trzy miecze.
Szczególnie cenny był jeden z nich, antenowy, o charakterystycznej
głowicy w kształcie dwóch niedomkniętych spiral. Miecze trafiły do
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (wówczas Oberschlesisches
Landesmuseum). Pod koniec drugiej wojny światowej Niemcy
w obawie przed zbliżającym się frontem spakowali i ewakuowali
najcenniejszą część bytomskich zbiorów archeologicznych.
Wówczas miecz z Kielczy zaginął.
W niewyjaśnionych do dziś okolicznościach po 1945 roku fragment
tego miecza znalazł się w zbiorach nyskiego muzeum.
W 2014 roku Muzeum Powiatowe w Nysie odwiedził badacz
i znawca pradziejowego uzbrojenia z epoki brązu – archeolog
Michał Bugaj. W uszkodzonym zabytku rozpoznał jednoznacznie,
że miecz z naszych muzealnych zbiorów, to fragment zaginionego
w 1945 r. miecza z muzeum bytomskiego. Chociaż zachowany tylko
w części i zniszczony, wciąż jest bardzo cennym zabytkiem. Mimo
że stracił nieco jako eksponat wystawienniczy, zyskał niezwykłą
historię, która została opisana w naszym muzealnym wydawnictwie
(Michał Bugaj, Miecz z epoki brązu – nie całkiem utracony, nie
całkiem odnaleziony, [w:] "Nyskie Szkice Muzealne", t. IX, 2016 r., s.
17-24).
Do tej pory podobnych mieczy odkryto w Europie około 180,
w Polsce jest ich obecnie 15.
Takich mieczy nie wykuwali, lecz odlewali z brązu (stopu miedzi

Na wystawie oprócz „tytułowego” miecza z Kielczy można obejrzeć
także pięć innych mieczy z brązu ze zbiorów Muzeum
Górnośląskiego w Bytomiu.
oprac. Mariusz Krawczyk na podst. tekstu Beaty Badury,
konsultacja merytoryczna Michał Bugaj

Co słychać w Żłobku…
dzieci, a cały bal karnawałowy przebiegł w miłej, serdecznej
atmosferze. Bal dostarczył wszystkim wiele radości. My, dorośli,
patrząc na zabawę dzieci, możemy uczyć się od nich
spontaniczności i radości życia.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z
ciepłem, miłością i wszystkim tym, co dobre. Dla swych wnuków
mają zawsze czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej
rozumieją, a przede wszystkim bezgranicznie kochają. Dla nich
wnuczęta są radością życia.
Dlatego w podziękowaniu za Ich wielkie serce, w dniu 21 stycznia
w każdej grupie odbyły się uroczyste spotkania. Z okazji Ich święta,
dzieci z grupy młodszej zaprosiły Babcie i Dziadków do wspólnej
zabawy, a dzieci z grupy starszej wraz z „ciociami” przygotowały
krótki program artystyczny. Podczas występu dzieci recytowały
wierszyki, śpiewały piosenki z życzeniami i prezentowały swoje
umiejętności taneczne. Mali artyści z dużym przejęciem
i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób okazali
wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie. Wszędzie słychać
było gromkie „Sto lat”.
Licznie przybyli goście zasiedli na przygotowanych dla nich
miejscach. Po przywitaniu i złożeniu życzeń przez Panią dyrektor
z dumą oraz kręcącą się w oku łezką oglądali występy swoich
wnucząt. Były to wyjątkowe chwile pełne radości i uśmiechu.
Po występie artystycznym Dziadkowie zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek, a dzieci wręczyły Im specjalnie przygotowane
prezenty. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków dały
wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone
wspólnie z wnukami. Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego święta.
Karnawał to czas balów, maskarad i zabaw.
W czasie karnawału bawią się nie tylko dorośli. Jest to również
wspaniała okazja do zabaw dla dzieci, którym ogromną radość
sprawia wcielanie się w postacie bajkowe. W żłobku po raz
pierwszy odbył się bal karnawałowy. Zaraz po śniadaniu opiekunki
pomogły maluszkom założyć stroje karnawałowe i dzieci zamieniły
się w królewny, wróżki, pszczółki, mikołajów, piratów, skrzatów oraz
wiele innych postaci. Rozpoznać dzieci było trudno. Opiekunki
piękne stroje miały i do świata bajek zapraszały. Przebierańcy
świetnie się bawili, uczestnicząc we wspólnych zabawach,
a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Wszystkim tym
zabawom towarzyszyła radość, śmiech i spontaniczna aktywność
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MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ – 3…2…1….START DO ABU
kategoriach i konkurencjach jazdy konnej. Losowanie jest o tyle
trudne, ponieważ Polsce zostają przydzielone tylko dwa miejsca
w dyscyplinie „Jeździectwo” na Światowych Igrzyskach w Abu
Dhabi. Szczęśliwcem zostaje właśnie Jacek i to on będzie
reprezentować nasz kraj w marcu tego roku podczas XV
Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi.
Od tego momentu Jacek intensywnie przygotowuje się pod okiem
trenera do wyjazdu. Bierze udział w zgrupowaniach, badaniach
lekarskich, testach sprawnościowych, treningach, przymiarkach
specjalnych strojów do jazdy konnej. Wspólnie z trenerem
i opiekunami przygotowuje się również mentalnie: poznaje kulturę
tego odległego kraju, panujące tam zwyczaje, zachowania się w
miejscach publicznych, ogląda zdjęcia miejsc zakwaterowania. Ma
już sporą wiedzę na ten temat, jest przygotowany do wylotu i odlicza
ostatnie dni. Co czuje Jacek, jak bardzo zmieniło się jego życie
w ostatnim czasie i jak opowiada o swojej „przygodzie życia”,
opisujemy w krótkim wywiadzie poniżej.
Jacek: „Cieszę się ogromnie, moje życie zmieniło się bardzo, bo
lecę na zawody do Abu Dhabi. Już 7 marca muszę dostać się do
Warszawy do najlepszego hotelu „Mariot”, gdzie otrzymam
Nominację Olimpijską. Następnego dnia cała reprezentacja Polski,
a jest nas sporo bo aż 90 osób, wylatuje do Dubaju z lotniska
w Warszawie. Lot będzie trwał ok. 6 godzin. W Dubaju spędzimy 4
dni w hotelu Hilton. Widziałem go na zdjęciach. Jest bardzo duży i
bogaty. Będziemy brać udział w wielu Imprezach towarzyszących
Igrzyskom, zwiedzać i trenować. 11 marca wyjeżdżamy do Abu
Dhabi, to niedaleko, 30 km. Tam będę już mieszkał do końca pobytu.
14 marca ma być uroczysta Ceremonia Otwarcia Światowych
Igrzysk. Będzie się działo… Od 15 marca do 20 odbywają się starty
w różnych dyscyplinach. Ja startuję w jeździe konnej. Myślę, że
jestem dobrze przygotowany. Sporo wiem na temat wyjazdu
i samego pobytu. Wiem z kim się mogę tam przywitać, a z kim nie
wolno. Wiem, że jest tam ciepło i jak mam się ubierać. Oglądałem
też dużo zdjęć i filmików. To bardzo bogaty kraj, ludzie tam mają
dużo pieniędzy. Chcę dobrze się zaprezentować i osiągnąć jak
najlepsze wyniki. Po cichu marzą mi się medale. Będę miał trzy
szanse, bo startuję w trzech konkurencjach: „tor przeszkód”,
„ósemki” i „skoki”. Torbę mam już spakowaną i odliczam dni do
wyjazdu. Trzymajcie za mnie kciuki”.
Jacek spędzi w Abu Dhabi dwa tygodnie, w czasie których
z pewnością przeżyje wiele ciekawych momentów, wzruszeń
i radości, których nigdy nie zapomni. Wszyscy chcielibyśmy
uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu razem z nim, na żywo
w Abu Dhabi . Jednak pozostaje nam mocno go wspierać i kibicować
w Polsce, tu na miejscu. W XV Światowych Letnich Igrzyskach
udział weźmie: 7500 zawodników z całego świata, 3000 trenerów,
20 000 wolontariuszy, 500 000 widzów, 4 000 członków rodzin, 3 000
gości honorowych. Zawodnicy wystąpią w 24 dyscyplinach
sportowych. Polska ekipa liczy 64 zawodników, 26 trenerów, w tym 2
lekarzy i kierownictwo. Łącznie 90 osób. Jesteśmy ogromnie dumni,
że mamy tak wspaniałego kolegę z pracy. Życzymy Jackowi
z całego serca świetnego występu, powodzenia i złotych medali, ale
przede wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Jacek Czarnecki – absolwent
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem. Do szkoły uczęszczał
w latach 1992 – 2008. Członek
Szkolnego Klubu Olimpiad
Specjalnych „Filip” przy ZSS
w Zawadzkiem. Od 2008 roku
zatrudniony na stanowisku pomocy
nauczyciela w w/w placówce, pracuje
do dzisiaj. Jacek od samego początku
wywiązuje się ze swoich obowiązków,
wyróżnia się pracowitością,
dokładnością i wysoką kulturą
osobistą. Jest przez wszystkich
lubiany, zawsze można na niego liczyć.
Ma wiele pasji i zainteresowań.
Trenuje: jazdę konną, lekkoatletykę,
koszykówkę, piłkę ręczną, nożną,
trójbój siłowy, hokej halowy, pływanie
i wiele innych dyscyplin sportowych.
Jednak to miłość do koni skrada jego
serce. Jego kariera sportowa
i pierwsze treningi z jazdy konnej mają początek już w 1997 roku,
kiedy uczy się w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem. Tam też, rozpoczyna pierwsze zajęcia z hipoterapii,
prowadzone przez pana Artura Walkowiaka –nauczyciela
i instruktora hipoterapii. To on zostaje jego pierwszym i jedynym
trenerem, który motywuje do ciężkiej i systematycznej pracy,
pogłębiając jego zamiłowanie do koni. Jacek już od samego
początku z dużą łatwością opanowuje tajniki jazdy konnej.
Intensywnie i z wielkim zapałem trenuje kilka razy w tygodniu i
szybko nabywa nowych umiejętności. Koń o imieniu „Lina” staje się
nie tylko jego przyjacielem, ale też ważnym „elementem” terapii.
Dzięki temu Jacek osiąga wiele sukcesów. Towarzyszą mu również
konie: Kogut, Mandaryna, Tornado, Alf i Eryka.
W ponad dwudziestoletnim okresie swojej przygody z końmi
uczestniczy w piętnastu Regionalnych Opolskich Mityngach Jazdy
Konnej. W 1999 roku na Ogólnopolskim Mityngu Jazdy Konnej
w Czarnowąsach, Jacek zdobywa swój pierwszy złoty medal.
Uzyskuje wtedy najlepszy czas przejazdu w konkurencji „tor
przeszkód”. Jego kariera sportowa nabiera tempa. Uczestniczy w
wielu Zawodach Ogólnopolskich w Jeździe Konnej oraz w Letnich
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie, Kwidzyniu, Jeleniej
Górze, Bydgoszczy, Sztumie, Kielcach. Za każdym razem wraca
z zawodów ze złotymi medalami. Posiada już ich sporą kolekcję około 100. W 2016 roku startuje w Ogólnopolskim Regionalnym
Mityngu Jazdy Konnej w Opolu – Bierkowicach. W wyniku zajęcia
wysokich lokat podczas tych zawodów, Jacek kwalifikuje się na
Ogólnopolskie Zawody w Jeździe Konnej w Zielonej Górze. To
właśnie Zielona Góra staje się dla Jacka szczęśliwym miastem.
Zawody odbywają się w 2017 roku. Jesienią, zawodnik Jacek oraz
uczennica Natalia reprezentują naszą szkołę na Ogólnopolskich
Zawodach w Jeździe Konnej. Po zdobyciu pierwszego miejsca
w konkurencji „tor przeszkód” i „skoki”, Jacek zostaje wytypowany
do losowania. W losowaniu tym bierze udział ok. 30 zawodników
z całej Polski, którzy również zajmują pierwsze miejsca w innych

Justyna Gireń, Monika Nowak, Jola Ruhnke, Artur Walkowiak

Spotkanie dla
samotnych
Jak co roku Klub Seniora w Zawadzkiem
zorganizował dla swoich samotnych członków
noworoczne spotkanie. Podczas spotkania nie
zabrakło akcentów świąteczno-noworocznych.
Jednym z nich było wspólne kolędowanie razem
z chórem św. Cecylii z Żędowic. Zebrani mogli
podzielić się ze sobą odrobiną serdeczności oraz
dobrym słowem na rozpoczynający się rok.
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Wieści z Żędowic

Powstaje nowa stacja paliw

„ Człowiek, świat ,przyroda”

W Zawadzkiem przy skrzyżowaniu ulicy Strzeleckiej z ulicą
Opolską powstaje nowa stacja benzynowa. Będzie to już czwarta
stacja paliw na terenie naszej gminy.

To tytuł zajęć prowadzonych
w
ramach realizowanego
projektu RPO UMWO
„Zwiększenie kluczowych
kompetencji oraz umiejętności
uniwersalnych uczniów Szkoły
Podstawowej w Żędowicach
i Szkoły podstawowej w Kielczy
poprzez zapewnienie
dodatkowych, atrakcyjnych zajęć
i form nauki oraz podniesienia
kwalifikacji nauczycieli. Głównym
zadaniem tej części projektu było
wykonanie adaptacji
pomieszczenia na multimedialną
pracownię. Zakończyliśmy prace
remontowe i mamy już nową
pracownię przyrodniczą.
Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie klasy z ogrodem
sensorycznym. Teraz będziemy mogli w trakcie lekcji wyjść na
obserwacje do ogrodu. Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Pracownia została wyposażona w nowoczesne mikroskopy, monitor
multimedialny, laptopy. Najbardziej cieszymy się z Platformy
Corinth. Aplikacja edukacyjna Corinth stanowi wizualną bibliotekę
ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół
podstawowych i średnich.
Corinth to przełomowa pomoc
edukacyjna do nauki biologii człowieka, zwierząt i roślin,
paleontologii, fizyki, geologii, matematyki, astronomii lub historii.
Możemy z dumą powiedzieć, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Żędowicach to szkoła XXI w.

stacja paliw w trakcie budowy

Byłe technikum

Realizujemy Projekt 9.1.1.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Żędowicach relizowany
jest projekt, którego celem projektu jest zwiększenie kluczowych
kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych uczniów Szkoły
Podstawowej w Żędowicach i Szkoły Podstawowej w Kielczy
poprzez zapewnienie dodatkowych, atrakcyjnych zajęć i form nauki
oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. W ramach projektu
w PSP w Żędowicach realizowane są następujące zajęcia:
1. Bajeczny angielski – zajęcia mające na celu podniesienie
kompetencji w zakresie języka angielskiego;
2. Deutsch aktiv und kreativ - niemiecki aktywnie i kreatywnie –
zajęcia mające na celu zainteresowanie uczniów językiem
niemieckim przez przybliżenie kultury, tradycji itp.;
3. Zobacz, usłysz, doświadcz, naucz się – podniesienie kompetencji
kluczowych z matematyki;
4. Matematyka przez praktykę – zajęcia wyrównawcze dla kl. III G
5. Matematyka przez praktykę – zajęcia wyrównawcze dla kl. VI;
5. Opowiedz mi – zapomnę, pokaż – zapamiętam, włącz mnienauczę się – prawa przyrody wykorzystywane w technice;
6. Człowiek, przyroda, świat – zajęcia w nowej pracowni
multimedialnej i w ogrodzie sensorycznym, wyjazd do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie, oraz na zajęcia w laboratorium
i przychodni NFZ w Zawadzkiem.
7. Fizyka - nauczanie przez praktykę – poszerzenie wiedzy
z zakresu fizyki poprzez praktykę, poznanie praw przyrody;
8. Cztery żywioły i ja – zajęcia rozwijające zainteresowania
otaczającym światem poprzez eksperyment, Wycieczka
do Afrykarium i do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.
9. Odkrywamy świat na nowo – zajęcia dodatkowe z zakresu
przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla kl. I-III, Wycieczki
do Wrocławia, Opola, Olszowej;
10. Maluchy kodują – programujemy w Scratchu – nauka
programowania;
11. Ortograficzny trening – zajęcia wyrównawcze z zakresu
dysortografii;
12. Trzymaj język za zębami – zajęcia logopedyczne;
13. Kalejdoskop zawodów – zajęcia z doradztwa zawodowego.
Wyjazdy : UM w Zawadzkiem, Zakład Karny Strzelce Opolskie,
Firma MUBEA w Zimnej Wódce, zakłady produkcyjne
w Zawadzkiem, Opole na Targi Edukacyjne, Zespół Szkół
w Zawadzkiem i Strzelcach Opolskich, Salon kosmetyczny
w Lublińcu, zajęcia fitness w klubie sportowym.

tak było

tak jest
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FINAŁ LIGI HALOWEJ PROBUS

W ramach projektu z doradztwa edukacyjno - zawodowego
uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum mają możliwość
korzystania z warsztatów, spotkań ze specjalistami, wyjazdów
edukacyjnych. W ostatnim czasie odbyły się trzy wycieczki
zawodoznawcze, podczas których młodzież obserwowała
środowisko i warunki pracy w różnych zawodach. Zapoznała się
ze ścieżką kształcenia oraz wymaganiami i predyspozycjami
niezbędnymi w danym zawodzie. Odbyły się wyjazdy do Zakładu
Karnego w Strzelcach Opolskich, Urzędu Miejskiego w
Zawadzkiem i lokalnych zakładów produkcyjnych:
TECHNODREW, KAPICA, KUŹNIA –ZAWADZKIE.

274 – tyle bramek padło od 26 listopada 2018 r. do 8 lutego br.
Mowa oczywiście o Lidze Halowej „Probus”. Czekaliśmy 9 miesięcy
i 6 dni, teraz czekamy kolejne 9 na następną edycję.
W roli faworytów wszyscy stawiali drużynę Młodych Wilków. Ci jak
burza przeszli fazę grupową, żeby w następnej fazie pokonać
Piotrówkę 9:1. Bezimienni mieli znacznie więcej problemów
z wejściem do finału. Najpierw dużo szczęścia, kiedy Oldboys
Zawadzkie pokonali uplasowanych na drugiej pozycji w grupie
Kapicę, żeby później od losu dostać jeszcze więcej szczęścia, kiedy
Oldboye, potrzebując do wyjścia z grupy trzynastu bramek, strzelili
jedenaście! Byli o dwie bramki od wejścia do półfinału
i zaprzepaszczenia ambicji Bezimiennych. Finaliści spotkali się
także w grupie, i tam to Młode Wilki okazały się lepszym zespołem.
Faworyt mógł być tylko jeden. Bezimienni popisali się
nieprawdopodobną skutecznością pod bramką przeciwnika i w tym
– jak na finał przystało – wyrównanym spotkaniu pokonali rywali aż
3:0.
klasyfikacja końcowa przedstawiała się w taki sposób:
1. Bezimienni Świbie
2. Młode Wilki
3. Ludzie Sztosy
4. Piotrówka
5. Kapica
6. Oldboys Zawadzkie
7. Albatrosy
8. Lebioda Team
9. Stan Przedzawałowy
10. Oaza Team
11. Anonimowe Kreple
12. Brzoza Team
Następnie przyszedł czas, żeby nagrodzić indywidualne
osiągnięcia. Najlepszym strzelcem – z jedenastoma trafieniami –
został Dariusz Dąbrowski z drużyny Kapica, i mógł cieszyć się ze
zdobycia Nagrody Klubu Radnych Nowe Zawadzkie. Najlepszym
bramkarzem – Maciej Musioł z Młodych Wilków, który otrzymał
Nagrodę Burmistrza Zawadzkiego, a za najładniejszą bramkę
Nagrodę Greg-Budu otrzymała Julia Gawlik z drużyny zdobywców
tytułu, za bramkę przeciwko drużynie Oldboys Zawadzkie. Na
koniec przyznane zostały dwie nagrody dla najlepszych
zawodników. Nagrodę Kręgielni Oazy dla Najlepszego Zawodnika
według kibiców otrzymał Oskar Wajrauch z Albatrosów, który o włos
wyprzedził zdobywczynię najładniejszej bramki. Ostatnią nagrodą
do wręczenia była Nagroda Dyrektora GOSiTu dla Najlepszego
Zawodnika według kapitanów drużyn oraz organizatorów. W tym
głosowaniu najwięcej głosów otrzymał Adam Nemś z Oldboys
Zawadzkie.
Łącznie, w ciągu całych rozgrywek, rozegranych zostało 40
spotkań, padło 274 bramki, zgłoszonych zostało aż 129
zawodników. Liga z roku na rok się rozwija, z roku na rok budzi coraz
więcej emocji. Nie pozostaje nam nic, jak jedynie czekać na kolejną
edycję!

1 % dla naszych organizacji
Zachęcamy do wsparcia organizacji pożytku publicznego
działających na terenie naszej gminy poprzez przekazanie 1%
podatku. 1 % podatku dochodowego mogą przekazać
organizacjom:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym
m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych);
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych;
- podatnicy prowadzący działalność gospodarczą
i korzystający z liniowej,
19-procentowej stawki podatku;
- 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak,
że samodzielnie wypełnią
PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS. Podatnicy,
którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę
nie mają możliwości przekazania 1%.
Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym
roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które
zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego
na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy
numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym
organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.
Numer ten znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.

Podziękowania

W imieniu swoim oraz moich bliskich składam serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy w tym trudnym dla mnie czasie
choroby mojej śp. Mamy okazali życzliwość, wsparcie i pomoc.
Bardzo dziękuję Ratownikom Medycznym
z Pogotowia Ratunkowego z Zawadzkiego, lekarzom
i personelowi Szpitala Św. Rocha
w Ozimku za pomoc oraz wszystkim tym z mojej pracy, którzy
bardzo mnie wspierali w tych ciężkich chwilach.
Joanna Zawadzka wraz Rodziną

Więcej zdjeć:
https://www.facebook.com/pg/PiatkiLigaZawadzkie/photos/?ref=p
age_internal
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„Las w poezji ”
Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie i TPL „Dolina Małej
Panwi.
Konkurs recytatorski to świetna integracja wielu szkół, przedszkoli,
nauczycieli, dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa kinoteatru pełna
widzów. Konkurs wzbogaciły prezentacje multimedialne:
przyrodnicza oraz Konkursy „Las w poezji” w minionych latach,
przygotowane przez p. Jolantę i Grzegorza Zajączkowskich.
Starsza grupa i goście podczas oczekiwania na wyniki konkursu
obejrzeli film przyrodniczy pt. „Magia sosnowego boru”. W czasie
przerw prezentował się Michał Krzyżostaniak z kl. 5b PSP
Zawadzkie – grając na waltorni. Duże podziękowania należą się
zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem,
opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w

„Tylko drzewom w lesie można powiedzieć wszystko… ”
26 lutego br. w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się XI
Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami
konkursu byli: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem,
Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem
i Nadleśnictwo Zawadzkie. W konkursie wzięło udział 55
uczestników z 15 placówek oświatowych z terenu
administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Konkurs cieszy się
coraz większa popularnością. Główne cele konkursu to:
rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej,
kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom
możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych
utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka
zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej
przyrody.
Uczestnicy wystąpili w dwóch grupach: młodsza ( I kategoria: dzieci
przedszkolne i II kategoria: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej) oraz
grupa starsza (III kategoria: dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej i IV
kategoria: młodzież kl. VII-VIII i szkół ponadpodstawowych).
Jury 8-osobowe (przedstawiciele Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL
„Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców PSP Zawadzkie, BiK w
Zawadzkiem, nauczyciele) pod przewodnictwem p. Józefa
Mirowskiego oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę
następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i
celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i
interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne
wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo
wysoki. Uczestnicy w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie
wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkłady muzyczne. Komisja
konkursowa przyznała:
w młodszej grupie wiekowej:
KATEGORIA: PRZEDSZKOLE
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Karolina Szłapa PP Nr 2 z Oddz.
Integracyjnym w Zawadzkiem
II miejsce – Oliwia Obcina PP Żędowice
III miejsce – Nikodem Rataj PP Nr3 w Zawadzkiem
Wyróżnienia
Łucja Imiełowska PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem
Natalia Kowalczyk PP Nr3 w Zawadzkiem

przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji
konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska,
Agnieszka Jamrozik. Była to wspaniała impreza z zakresu edukacji
leśno-przyrodniczej, polonistycznej, a także impreza na której
ujawniają się „młode talenty aktorskie”.
Maria Andrzejewska

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE Kl. I-III
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Paulina Kłaptocz PSP Zawadzkie
II miejsce – Martyna Skorzycka PSP Zawadzkie
III miejsce – Kinga Sowińska PSP Zawadzkie
Wyróżnienia:
Anna Nawrot PSP Zawadzkie
Wojciech Basa NSP w Bzinicy Starej

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
Ks. J. Twardowski

w starszej grupie wiekowej:
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Natalia Stranc PSP Zawadzkie
II miejsce – Kinga Kałmucka PSP Zawadzkie
III miejsce – Lena Pazdyga PSP nr1 Krupski Młyn
Wyróżnienie:
Marta Kolibaba PSP Zawadzkie
Kinga Marek ZSG Żędowice

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Joannie Zawadzkiej
z powodu śmierci
Mamy ś.p. Róży Gąsionowskiej
składają

KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Kamila Ibrom PSP Zawadzkie
II miejsce – Karolina Ptasznik PG Jemielnica
III miejsce – Rafał Sowa NSP w Bzinicy Starej
Wyróżnienie:
Martyna Jamrozik PG nr1 Zawadzkie
Mikołaj Pamuła ZSP w Zawadzkiem

Burmistrz Zawadzkiego,
Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem
oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych, znaczki okolicznościowe
oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo
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Sport
z czego wybierać. To trener ma problem by w kadrze meczowej
znaleźli się najlepsi. Liczymy na gorące wsparcie naszych kibiców.
Poniżej podajemy terminarz na najbliższy okres.
17.03.2019 r. godz. 15.00 LZS Błękitni II Jaryszów - Stal
Zawadzkie
24.03.2019 r. godz. 15.00 Stal Zawadzkie - Piast II Strzelce Op.
31.03.2019 r. godz. 16.00 LKS Tęcza Szymiszów - Stal
Zawadzkiem
07.04.2019 r. godz. 16.00 Stal Zawadzkie - LKS Błękitni Rozmierz
14.04.2019 r. godz. 16.00 LKS Czarni Kalinów - Stal Zawadzkie

Piłka ręczna
Druga liga blisko
Inauguracja rozgrywek II rundy w hali w Zawadzkiem nastąpiła
w sobotę 23.02.2019 r. Przeciwnikiem była drużyna KPR Ostrowia
Ostrów Wlkp. Było to 3 spotkanie II rundy i niestety 3 porażka. Jak
w każdej dyscyplinie sportowej jest zwycięzca i pokonany, takie są
prawa sportu. Można przegrać bo ktoś musi, jednak styl jaki
zaprezentowała drużyna był katastrofalny. Drużyna gości wcale nie
prezentowała wysokich umiejętności, jednak przy tak słabej
postawie naszej drużyny wręcz rozbiła nasz zespół wygrywając
różnicą 10 bramek. Podopieczni Łukasza Morzyka takiej ilości
błędów technicznych, braku skuteczności (nie wykorzystali m.inn. 4
rzutów karnych) dawno nie popełniali. Zawodzą najbardziej
doświadczeni zawodnicy (chyba już za bardzo nie chce się im grać).
Ostateczny wynik to 24:34 (9:15). Najwięcej bramek strzelił Michał
Krygowski 6 oraz Paweł Zagórowicz, Bartosz Witkowski oraz
Marceli Migała po 4. Miłe złego początki rozpoczęły się na wyjeździe
z drużyną KS Forza Wrocław przegranym 19:30 choć do przerwy
drużyna gospodarzy prowadziła tylko 14:12. Najwięcej bramek dla
drużyny zdobył Michał Krygowski 5. Rozstrzelani zostali w Poznaniu
gdzie doznali druzgocącej porażki 19:34 (6:17). Nic dodać nic ując,
wynik mówi wszystko. Najwięcej bramek dla naszej drużyny zdobyli
Paweł Zagórowicz oraz Maciej Ścigaj po 4. Przy takiej postawie
trudno znaleźć drużynę z którą można by było liczyć na zdobycze
punktowe. Terminarz przewiduje następujące mecze: 2.03 wyjazd
do lidera Olimpii Piekary, 10.03 zaległy mecz z MKS Wieluń również
na wyjeździe. W Zawadzkiem drużyna spotka się 16.03
w derbowym spotkaniu z Olimpem Grodków. Było to ostatnie
spotkanie w którym ASPR odniosła zwycięstwo. Może rozpocznie
się zwycięska seria?. Punktów i to pilnie należy szukać na wyjeździe
w Łodzi (23.03) czy z AZS Zielona Góra u siebie 30.03.2019 r. Mamy
nadzieję, że drużyna wreszcie się przełamie i oddali perspektywę
opuszczenia I ligi. Żeby nie drażnić nie zamieszczam tabeli po 15
kolejkach (z jednym meczem zaległym)

Tenis Stołowy
Julia Bartoszek mistrzynią Województwa
W Krapkowicach zostały rozegrane mistrzostwa województwa
seniorek. Bardzo dobrze spisała się wracająca do gry po wyleczeniu
poważnych kontuzji Julia Bartoszek. W finale pokonała
zawodniczkę AZS PWSZ Nysa Patrycję Paszek 3:1 i będzie
reprezentowała KTS MOKSiR Zawadzkie na mistrzostwach Polski,
które w dniach 1-3 marca 2019 r. zostaną rozegrane w Centrum
Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” w Gliwicach. Jak już
informowaliśmy, tydzień później w Luboniu w III Grand Prix juniorów
również zagra Julia oraz Maciej Malecha.

Skat
Turniej Grand Prix PZSkat
W Krapkowicach został rozegrany II Grand Prix Polskiego
Związku Skata. W turnieju zagrało 381 zawodniczek i zawodników.
Turniej wygrał zawodnik Tęczy Tychy Roman Szafarz z wynikiem
3554 pkt. Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem Okręgu Opole
był Janusz Kosubek (Lech Kędzierzyn Koźle), który zajął 13 miejsce
z wynikiem 2760 pkt. Najwyżej sklasyfikowany zawodnik sekcji
skata GOSiT Zawadzkie to Antoni Świtała (GOSiT Zawadzkie),
który zajął 15 miejsce z wynikiem 2753 pkt. Na 126 miejscu
uplasował się Marek Wyszkowski (GOSiT-2134), a 256 był Ernest
Bryłka (GOSiT-1617).

Młodzieżowe rozgrywki
Drużyna juniorów w 1/16 mistrzostw Polski rozegrała swoje
mecze w Płocku. Na zawody pojechała w mocno okrojonym
składzie a pomimo tego sprawiła niespodziankę awansując do
dalszych rozgrywek. W Płocku w pierwszym spotkaniu uległa
gospodarzom Orlen Wiśle Płock 25:34 przegrywając do przerwy
tylko 1 bramką. W kolejnym meczu wyraźnie pokonała SPR Górnika
I Zabrze 36:27 (18:9). W trzecim spotkaniu również pewnie wygrała
z KSSPR Końskie 33:24 (17:11) i awansowała do dalszych
rozgrywek. Rozgrywki 1/8 odbyły się w Kwidzynie. Przeciwnikami
naszej drużyny były zespoły ŚKPR Świdnica I, MTS Kwidzyń oraz
SKS Kusy Kraków. Tym razem poszło gorzej, podopieczni Łukasza
Morzyka doznali 2 porażek z ŚKPR Świdnica 27:37 (11:17) i MTS
Kwidzyń 22:29 (12:15). W ostatnim meczu pokonali SKS Kusego
Kraków 29:28 (17:16) zajmując w grupie 3 miejsce co oznaczało
brak awansu do dalszych gier. Najwięcej bramek 52 dla naszej
drużyny zdobył Mateusz Damas, który w tej klasyfikacji uplasował
się na 3 miejscu. Również Łukasz Smyk należał do czołówki
strzelców. Strzelił 41 bramek i został sklasyfikowany na 11 miejscu.

Mistrzostwa sekcji GOSiT Zawadzkie
W mistrzostwach sekcji skata GOSiT Zawadzkie zostało
rozegranych już 24 na 30 planowanych turniejów. W 21 i 22 turnieju
najlepszy okazał się zawodnik Ernest Bryłka (GOSiT Zawadzkie). W
XXI turnieju ugrał 2044 pkt., a XXII 1899 pkt. Kolejny XXIII turniej
wygrał lider Marcin Szymski (Victoria Chróścice) 1984 pkt., a XXIV
Józef Waloszek (GOSiT Zawadzkie) 2269 pkt. Czołówka klasyfikacji
po 24 turniejach przedstawia się następująco: 1. M.Szymski 39992
pkt. 2. Roman Koscielny (Skat Kolonowskie) 38008 pkt. 3. Antoni
Świtała (GOSiT) 37546 pkt., 4. Leon Deptała (Skat Kolonowskie)
36244 pkt. Kolejne 5 miejsc zajmują zawodnicy sekcji GOSiT
Zawadzkie w następującej kolejności: 5. Leopold Dybowski 35857
pkt. 6. Reinhold Brysch 35240 pkt. 7. Józef Waloszek 34025 pkt. 8.
Franciszek Świtała 32665 pkt. 9. Ernest Bryłka 32084 pkt.
Sklasyfikowanych jest 39 zawodników.
II kolejka I ligi skata
Za nami już II kolejka ligowa. Jak informowaliśmy 24.03.2019 r.
w Opolu Wójtowej Wsi gospodarzem kolejki była sekcja GOSiT
Zawadzkie. Były małe problemy z uwagi na problemy zdrowotne ze
skompletowaniem składu. Nie mogli zagrać z powodu choroby
Marek Wyszkowski oraz Leopold Dybowski dwaj podstawowi
zawodnicy. Drużyna zagrała w składzie: Ernest Bryłka, który
zaliczył 3627 pkt., Antoni Świtała 3401 pkt. Reinhold Brysch 2141
pkt. oraz Józef Ludwig 1909 pkt. Rezerwowym zawodnikiem był
Józef Waloszek. W sumie drużyna zdobyła 13 dużych punktów co
pozwoliło za awans w tabeli z 17 na 13 miejsce na 25 startujących
drużyn. W miesiącu marcu zostaną rozegrane jeszcze dwie kolejki
ligowe i liczymy na dalszą poprawę miejsca w tabeli.

Piłka nożna
Jedyny cel to awans
Podopieczni Sławomira Pawlaka w pocie czoła trenują by 17
marca rozpocząć rozgrywki II rundy. Dla przypomnienia
informujemy, że po 1 rundzie drużyna zajmuje 2 miejsce ze stratą do
liderującej drużyny SKS Piast II Strzelce Opolskie 4 punktów. Z tą
drużyną nasza drużyna spotka się już w 2 kolejce 24.03.2019 r.
o godz. 15.00 w Zawadzkiem. Od roku drużyna nie przegrała meczu
na własnym boisku i dobrze by było tę passę podtrzymać. W okresie
przygotowawczym, który rozpoczęła w styczniu, drużyna rozegrała
dwa mecze sparingowe. Zremisowała z Jednościa Rozmierka 2:2
oraz przegrała ze Źródłem 0:3. Planowane do rozegrania są jeszcze
dwa sparingi. Jest ruch w kadrze. Do drużyny dołączył napastnik
Michał Pałkowski oraz bramkarz Damian Buczko. Jest testowany
jeszcze jeden napastnik. Kadra drużyny liczy 25 zawodników i jest

Franciszek Świtała
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Drogie Panie,
z okazji Dnia Kobiet,
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń
i wszelkiej pomyślności. Prosimy przyjąć wyrazy wdzięczności,
uznania i szacunku. Życzymy, aby we wszystkich podejmowanych
działaniach rodzinnych, zawodowych czy społecznych,
towarzyszyły Wam satysfakcja i poczucie samorealizacji. Niech
piękno i dobro towarzyszy każdego dnia. Niech szczęście rodzinne
i miłość bliskich nigdy Was nie opuszcza.

Przewodniczący

Burmistrz Zawadzkiego

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel
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