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Dyskusja o opiece zdrowotnej

ALE JAJO!

7 marca br. na wniosek Klubu Radnych „Przyszłość Zawadzkiego”
Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki zorganizował spotkanie
z przedstawicielami służby zdrowia prowadzącymi działalność w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistki oraz farmacji na terenie
Gminy Zawadzkie - więcej na stronie 3.

Po raz czternasty odbył się w Kielczy Międzyszkolny Konkurs Kroszonkarski
„Ale Jajo”. W tym roku wystartowało w nim 17 osób. Każdy z uczestników do oceny
przedstawiał dwie wykonane przez siebie kroszonki: jedną wykonaną w domu,
drugą wyskrobaną w trakcie trwania konkursu. Na zdjęciu uczestniczki konkursu
wraz z pomysłodawczynią p. Sylwią Olkuśnik i lokalną kroszonkarką
p. Urszulą Piekacz - więcej na stronie 11.

Rada Regentów

Tradycyjne już od 19 lat Klub Karate „Nidan” jest organizatorem Turnieju Karate
„Rada Regentów”. W bieżącym roku do rywalizacji przystąpiło 320 zawodników z 23
klubów Polski i Czech. Rozegrano 57 konkurencji w tym 24 konkurencje kata i 33
kumite. Zawodnicy klubu Karate Nidan wywalczyli 6 złotych, 8 srebrnych i 13
brązowych medali, co w ogólnej klasyfikacji punktowej pozwoliło na zajęcie 3
miejsca - więcej na stronie 7.

Gmina Zawadzkie otrzymała od organizatora kampanii – Związku
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – certyfikat za wkład
w budowę społecznej koalicji sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim oraz za uczestnictwo w kampanii edukacyjnej „Pozory
mylą, dowód nie" 2012 - więcej na stronie 6.

Na pełen tajemnicy i radości czas przeżywania Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego przyjmijcie Państwo
serdeczne życzenia pełne miłości i pokoju.
Życzymy, aby wiara i nadzieja zagościły w waszych
domach i towarzyszyły Wam każdego dnia, pozwalając
realizować osobiste i zawodowe zamierzenia.
Niech te święta umocnią naszą tradycję oraz
zjednoczą wasze rodziny przy wielkanocnym stole.
Wesołego Alleluja.

Ile zapłacimy za wywóz śmieci w Gminie Zawadzkie?
Nowe stawki zaczną obowiązywać 1 lipca, gdy w całej Polsce wejdzie w życie nowy
system odbioru odpadów komunalnych. Ich właścicielem staną się gminy i to one
będą zlecać wywóz śmieci opłacając tę usługę pieniędzmi pobranymi od
mieszkańców. Instrukcję wypałeniania deklaracji zamieszczono na stronach W1-W4.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Stanisław Kiełek

Burmistrz Zawadzkiego
Mieczysław Orgacki

Sesja Rady Miejskiej
Program XXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła
się w dniu 18 lutego 2013 r. obejmował między
innymi sprawozdanie Komendanta Policji
z działalności w 2012 r., w tym informacja o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie.
Na sesję został zaproszony Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji w Zawadzkiem komisarz
Arkadiusz Chętnicki, który przedstawił przedmiotowe
sprawozdanie i przeanalizował pod kątem
występujących zagrożeń, zdarzeń, odnotowanych
przestępstw i wypadków. Komendant omówił również
bieżącą sytuację Komisariatu Policji w Zawadzkiem,
podkreślając przy tym jak ważne jest wsparcie Gminy
w finansowaniu służb ponadnormatywnych
i możliwość kierowania dodatkowych patroli na teren
gminy. W tym punkcie Przewodniczący Komisji
Samorządności i Porządku Danieliusz Gałązka w
imieniu komisji złożył wniosek do Burmistrza
Zawadzkiego o wystąpienie do Komendanta
Głównego Policji oraz Wojewody Opolskiego
o podjęcie działań mających na celu budowę
Komisariatu Policji w Zawadzkiem na działce przy
ul. Kolejowej.
W kolejnym punkcie obrad Sesji zostały podjęte
następujące uchwały:
- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/223/12 z dnia
27 grudnia 2012 r.,
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Zawadzkie – regulamin
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Zawadzkie, w tym
wymagania dotyczące uprzątania błota, śniegu, lodu
z części nieruchomości służących do użytku
publicznego, mycia pojazdów poza myjniami,

obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe
oraz utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
Reguluje też system gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych. Uchwalając regulamin Gmina
Zawadzkie tworzy ramy prawne dla systemu
zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych, w tym również powstających
w gospodarstwach domowych przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon
i odpadów zielonych.
- w spawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin
Śląska Opolskiego w Opolu – obecnie w Związku
Gmin Śląska Opolskiego (Gmina Zawadzkie jest
członkiem tego związku od 22 lat) trwa procedura
zmiany statutu z powodu wystąpienia ze związku
gmin Głubczyce i Radłów oraz przystąpienia gmin
Dąbrowa i Kamiennik, w związku z czym konieczne
było podjęcie przez Radę Miejską uchwały w części
dotyczącej wykazu członków związku,
- w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych
w koronie pomnika przyrody – uchwała dotyczy
pomnika przyrody – drzewa gatunku dąb czerwony,
który rośnie na terenie zarządzającym przez PGL LP
Nadleśnictwo Zawadzkie,
- w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie
prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonym na ternie miasta
i gminy Zawadzkie – dotacja w wysokości 20 tys. zł

Zawadzkie dn.21.02.2013r
BM 005.8.2013
Remigiusz Paszkiewicz
Prezes Zarządu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi zawieszenia linii
kolejowej nr 144 na odcinku Borowiany – Fosowskie proszę o odstąpienie od tej
decyzji i zapewnienie możliwości przewożenia pasażerów na w/w trasie
Regionalnym Przewozom Pasażerskim. Od dłuższego czasu mieszkańcy naszej
gminy nie potrafią zrozumieć tej całej polityki komunikacyjnej zmierzającej do
tworzenia bezrobocia w regionie. Szczególnie boleśnie dotknie to mieszkańców
gminy Zawadzkie. Zawieszenie linii 144 uniemożliwia poszukiwanie pracy
i zakładanie działalności gospodarczej, których klientami są mieszkańcy
Opolszczyzny i Górnego Śląska. Wielu studentów studiów dziennych
i wieczorowych musi dojeżdżać na zajęcia, egzaminy, konsultacje linią PKP. Linia
kolejowa Zawadzkie - Opole daje możliwości rozwoju społecznego naszej gminy.
Jej zamknięcie to kolejny krok w degradacji i wykluczeniu z rynku pracy jej
mieszkańców.
Na terenie gminy funkcjonują przedsiębiorstwa, których podstawową
produkcję stanowią rozjazdy kolejowe czy inne akcesoria związane z kolejnictwem.
Do takich firm należą m. innymi TRACK TEC S.A czy Kuźnia Zawadzkie. Likwidacja
linii 144 zmusi je do zaprzestania produkcji na terenie gminy Zawadzkie gdyż
trudno sobie wyobrazić rozwój przedsiębiorstwa produkującego rozjazdy kolejowe
bez dostępu do bocznicy, a tym samym linii kolejowej. To przecież otwartość
komunikacyjna pomiędzy samorządami, regionami, państwami daje impuls do ich
rozwoju a nie tworzenie granic i barier.
Mam nadzieję, że Zarząd Spółki PKP PLK S.A odstąpi od planowanego
zawieszenia linii kolejowej 144 dla dobra wszystkim mieszkańców naszej gminy
i ich rodzin.

Burmistrz Zawadzkiego
Mieczysław Orgacki

Do wiadomości:
Maria Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek Senatu RP,
Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Bogusław Wierdak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski,
Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
Józef Swaczyna – Starosta Powiatu Strzeleckiego,

przeznaczona jest na wykonanie prac
konserwatorskich obejmujących konserwację
obrazów 7 Stacji Drogi Krzyżowej oraz ich ram
w kościele parafialnym p.w. św. Bartłomieja Apostoła
w Kielczy,
- w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie
prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
położonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie –
dotacja w wysokości 25 tys. zł przeznaczona jest na
montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pałacyku
Myśliwskim przy ul. Czarnej 2 w Zawadzkiem.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły wnioski
radnego Andrzeja Orłowskiego w sprawie
wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Opolu o zatrudnienie brakujących policjantów
w Komisariacie Policji w Zawadzkiem,
o udostępnianie na stronie internetowej UM
porządków posiedzeń komisji problemowych RM
(wnioskodawca wniosek wycofał po wyjaśnieniach
Przewodniczącego Rady Miejskiej iż od miesiąca
marca porządki posiedzeń będą publikowane),
w sprawie nagrywania posiedzeń komisji
problemowych i umieszczanie każdego nagrania na
stronie internetowej UM oraz o przeprowadzenie
kontroli działalności Burmistrza jako
organu
w y k o n a w c z e g o w o b e c Z G K „ Z AW - K O M ”
w Zawadzkiem. Powyższe wnioski nie zostały
przyjęte przez radnych do realizacji.
Następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu
25 marca 2013 r., a wiodącym jej tematem będzie
sprawa zabezpieczenia komunikacji w związku
z modernizacją sieci PKP na trasie Opole Częstochowa oraz planowanego zamknięcia linii
kolejowej na trasie Fosowskie –Zawadzkie.

ZDECYDOWANE STANOWISKO
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO
W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA
LINII KOLEJOWEJ
NA TRASIE FOSOWSKIE – ZAWADZKIE
W dniu 20 lutego 2013 r. Burmistrz Zawadzkiego wyraził swoje zdecydowane
stanowisko na portalu Rynek Kolejowy w sprawie zamknięcia linii kolejowej na
odcinku Fosowskie - Zawadzkie.
Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki stanowczo potępił zamiar
zlikwidowania wymienionego połączenia, skutkiem czego mieszkańcy Gminy
Zawadzkie i miejscowości leżących na trasie linii kolejowej zostaną bez połączenia
z Opolem-stolicą województwa.
Wielu mieszkańców nie stać na to, by przestawić się na transport samochodowy.
Likwidacja połączenia dla wszystkich mieszkańców wiąże się ze znacznymi
utrudnieniami-zwłaszcza dla studentów, osób dojeżdżających do pracy, a w tym
między innymi stanowić będzie także poważne obciążenia dla rodzin
wielodzietnych i osób bezrobotnych poszukujących pracy.
Decyzja PKP PLK o zamknięciu linii jest absolutnie nie do zaakceptowania!
Burmistrz Zawadzkiego będzie podejmował wszystkie możliwe poczynania, aby
zrozumiano, że to jest decyzja niosąca za sobą duże ryzyko i utratę poczucia
bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.
O podejmowanych działaniach i propozycjach rozwiązania problemu Burmistrz
Zawadzkiego będzie informował mieszkańców na bieżąco zamieszczając
informacje na stronie internetowej www.zawadzkie.pl oraz w Krajobrazach
Zawadzkiego.

Dyskusja o opiece zdrowotnej
7 marca br. na wniosek Klubu Radnych
„Przyszłość Zawadzkiego” Burmistrz Zawadzkiego
Mieczysław Orgacki zorganizował spotkanie
z przedstawicielami służby zdrowia prowadzącymi
działalność w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej, specjalistki oraz farmacji na terenie
Gminy Zawadzkie. Burmistrz serdecznie
podziękował tym, którzy zechcieli uczestniczyć
w spotkaniu, tym dla których pacjent jest naprawdę
ważny.
W spotkaniu uczestniczyła p. Ewa Piecha-NZOZ
Eskulap w Zawadzkiem, p. Aleksandra WójcikOrtenburger-NZOZ Reh.Med w Zawadzkiem,
p. Marek Dekiel-NZOZ Medikor w Kielczy,
p. Małgorzata Guzy-Noman-Apteka Nowa
w Zawadzkiem oraz p. Beata Czempiel-dyrektor
Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich. Burmistrz poruszył trzy
nurtujące tematy. Pierwszy to dostęp pacjenta do
podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach
nocnych oraz w niedziele i święta, drugi to dostęp do
lekarzy specjalistów, trzeci to dyżury aptek.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
Burmistrz Zawadzkiego zarówno w 2011, jak i 2012
roku występował do Dyrektora Opolskiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o podjęcie
działań mających na celu zabezpieczenie dla
mieszkańców gminy Zawadzkie specjalistycznych
usług medycznych w zakresie diabetologii,
kardiologii, laryngologii oraz zwiększenie limitu na
dotychczasowe poradnie działające w NZOZ
Reh.Med w Zawadzkiem. Odpowiedź za każdym
razem jest ta sama, wszystko musi odbywać się
w ramach postępowań tj. konkursów. Aby przystąpić
do takiego konkursu trzeba spełnić wiele warunków.

Jako przeciętny obywatel myślimy, że wystarczy
udostępnić lekarzowi pomieszczenie, w którym
mógłby udzielać porad. Tak jednak nie jest.
Przykładowo, aby przystąpić do konkursu na
uruchomienie gabinetu diabetologicznego muszą
być spełnione warunki: zatrudniony musi być lekarz
diabetolog, pielęgniarka o przygotowaniu
diabetologicznym, dietetyczka, a gabinet (z
dostępem do badań laboratoryjnych) musi być
otwarty 3 razy w tygodniu po 4 godziny. Nie ma
możliwości zakontraktowania takiego gabinetu np. na
jeden dzień w tygodniu. Kontrakty więc zdobywają,
więc te podmioty, które zaoferują lepsze warunki,
małe NZOZ nie mają szans na zakontraktowanie
wielu specjalistów. Dla potwierdzenia możemy
podać, że nasz strzelecki Szpital Powiatowy utraci
kontrakt na Poradnię Endokrynologiczną, a kontrakt
na Pogotowie wygrali tylko jedynie o 0,5 punktów.
To powinno odzwierciedlić jak małe szanse ma
Zawadzkie w konkursach na niektóre gabinety
specjalistyczne. Jeżeli chodzi o dostęp do lekarzy
specjalistów, to z wyjaśnień uzyskanych od lekarzy
wynika, że ich ograniczone przyjmowanie związane
jest z ograniczeniem limitów określonych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarze ci mogą i chcą
przyjmować pacjentów częściej, jednakże limit
punktowy im na to nie pozwala, bo zwyczajnie nie
zostanie im wypłacone wynagrodzenie.
Zapotrzebowanie pacjentów jest ogromne, a NFZ
podcina lekarzom i pacjentom „skrzydła” limitując
usługi, i tym sposobem na wizytę u specjalisty
czekamy po kilka miesięcy. Niestety w tym roku jako
mieszkańcy Gminy Zawadzkie nie możemy liczyć na
kardiologa, diabetologa czy laryngologa
finansowanego z NFZ. Cieszmy się tym, co

zapewniła nam mieszkańcom dr Wójcik-Ortenburger
w NZOZ Reh.Med w Zawadzkiem (poradnia
stomatologiczna, chirurgiczna, ginekologiczna,
dermatologiczna, neurologiczna, psychiatryczna,
okulistyczna, rehabilitacyjna, reumatologiczna
i medycyny paliatywnej).
Dyrektor Szpitala Powiatowego Beata Czempiel
wyjaśniła, że szpital ma zakontraktowaną pomoc
nocną. Dyżur nocny w godzinach od 18.00 do 8.00
pełni w szpitalu „poz”, w którym dyżuruje lekarz
internista oraz lekarz pediatra. Przypomnijmy, że
„poz” to podstawowa opieka zdrowotna, a więc
porada lekarska, a nie porada ratująca życie. W
przypadku zagrożenia życia pacjenci, którzy
zgłaszają się do szpitala trafiają do „SOR-u” tj.
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Nie ma już tzw.
Pogotowia Ratunkowego.
Niewielu z pacjentów wie, że szpital ma
zakontraktowaną Poradnie Onkologiczną, do której
pacjent nie potrzebuje skierowania, a może uzyskać
pomoc lub zostać przekierowany do innego
specjalisty. Wiele z takich informacji przekazanych
zostało w trakcie spotkania, o wielu zebrani
dowiedzieli się w tym dniu. Burmistrz poprosił
o przekazywanie takich informacji, tak, aby nasi
mieszkańcy na bieżąco mogli być informowani
o zaistniałych zmianach. Zaoferował, że wszelkie
informacje publikowane będą łamach KZ oraz na
zawadczańskiej stronie internetowej. Czekamy więc
na istotne informacje, które będziemy mogli Państwu
przekazać. Na zakończenie Burmistrz Mieczysław
Orgacki poprosił o nieuleganie trendom
ekonomicznym, tak, aby najwyższą wartością był
pacjent.

Kolejne dotacje przyznane
W miesiącu lutym Burmistrz Zawadzkiego
podpisał umowy będące wynikiem przeprowadzenia
otwartych konkursów ofert na realizację zadań
Wnioskodawca

publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej,
opieki społecznej, kultury i turystyki w 2013 roku.
Dotacje otrzymały:
Tytuł zadania

Wysokość
dotacji
31.800,00

Klub Karate Nidan w Zawadzkiem

Organizacja zajęć sportowych w zakresie karate

Klub Tenisa Stołowego MOKSIR
Zawadzkie

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie powszechnych
zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego.

35.000,00

ASPR Zawadzkie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki ręcznej

53.200,00

Stowarzyszenie Sportowe Klub
Sportowy „STAL” Zawadzkie

Organizacja sportu w zakresie piłki nożnej na terenach
miejskich

29.000,00

LKS „NAPRZÓD” Kielcza

Sportowa Kielcza 2013

10.000,00

Uczniowski Klub Sportowy
Technodrew Zawadzkie

Piłka siatkowa dla młodzieży i dzieci płci żeńskiej
Gminy Zawadzkie

4.000,00

Klub Modelarski Zawadzkie

Modelarstwo w Zawadzkiem w 2013

7.000,00

PTTK O/Z „Huta Andrzej”
w Zawadzkiem

Turystyka w Zawadzkiem

8.000,00

Caritas Diecezji Opolskiej

Wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe (w
miejscu i w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją
leczniczą pacjentów na terenie Gminy Zawadzkie

Fundacja Przestrzeń

Maska

6.090,00

PZERiI
Koło Terenowe w Zawadzkiem

Seniorze – nie musisz być sam!

7.650,00

Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów, Klub Seniora

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

5.500,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
w Żędowicach

Żędowickie spotkania z folklorem

140.000,00

Nabór do przedszkoli
Rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-6 lat
przypominamy, że z dniem 01.03.2013 r. ruszył nabór
dzieci do przedszkoli działających na terenie gminy
Zawadzkie na rok szkolny 2013/2014.
Podstawą przyjęcia dziecka jest złożenie karty
zgłoszenia dziecka w wybranej placówce w terminie
naboru do przedszkoli tj. do dnia 31.03.2013 r.
Dzieci są przyjmowane do przedszkoli według
założeń statutowych danego przedszkola.
W przypadku, gdy ilość dzieci zgłoszonych
do przedszkola będzie przekraczała liczbę miejsc
w przedszkolu określoną w arkuszu organizacji
przedszkola zostanie powołana Komisja
Kwalifikacyjna.
Informacje o wynikach rekrutacji zostaną
wywieszone w siedzibach przedszkoli w terminie
do dnia 15.04.2013 r. Od decyzji Komisji
Kwalifikacyjnych o nieprzyjęciu dziecka do placówki
można się odwołać na zasadach określonych
w statucie danego przedszkola.
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji
znajdują się w statucie danego przedszkola
(do wglądu w siedzibie przedszkola) bądź można je
uzyskać od dyrektora danej placówki.
Na rok szkolny 2013/2014 przedszkola oferują
w Zawadzkiem 195 miejsc, w Żędowicach 48,
a w Kielczy 30, tj. łącznie w całej gminie 273 miejsca.
Ponadto Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałem
Żłobkowym w Zawadzkiem oferuje 20 miejsc
żłobkowych.

10.760,00
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Międzygimnazjalny konkurs walentynkowy
Od dawna wiadomo, że miłość jest przedmiotem
i źródłem inspiracji dla twórców sztuki czy literatury.
Przez wielu z nas uczucie to uważane bywa nawet za
sens ludzkiego życia. Niejeden człowiek twierdzi, że
tylko kochając i będąc kochanym może być w pełni
szczęśliwym.
14 lutego 2013 roku w Publicznym Gimnazjum
w Kolonowskiem
z okazji Walentynek odbył się
Konkurs Poezjii Piosenki Miłosnej,
w którym oprócz młodzieży z Kolonowskiego i Kielczy - wzięli
udział również uczniowie z Zawadzkiego. W sumie do
konkursowych zmagań przystąpiło dwudziestu jeden
u c z e s t n i k ó w. R e p e r t u a r, k t ó r y m ł o d z i e ż
zaprezentowała przed komisją i swoimi kolegami, to
miłosne wiersze zarówno klasyków literatury, jak
i współczesnych poetów. Obecni na sali mogli
usłyszeć m.in. utwory Marii Pawlikowskiej –
Jasnorzewskiej, Stanisława Barańczaka, Agnieszki
Osieckiej czy Edwarda Stachury. W drugiej części
konkursu uczniowie prezentowali swoje zdolności
wokalne, prezentując m. in. repertuar Kobranocki czy
Piotra Kupichy i Marcina Kindla.
Dzięki konkursowi młodzież miała okazję
zapoznać się z poezją inspirowaną uczuciami, a
także mogła porównać swoje zdolności
interpretacyjne z uczniami z innych szkół. Była to
także okazja do poznania nowych koleżanek
i kolegów. Dla zawadczańskich gimnazjalistów był to
bardzo udany konkurs, gdyż w kategorii: poezja –
I miejsce, za brawurową interpretację utwru
A. Osieckiej „Muszę coś zrobić z włosami” przyznano
Magdalenie Nowak z klasy 2b, natomiast Wiktoria
Tkaczuk z klasy 3b uplasowała się na III miejscu,
recytując „Małgorzatę przy kołowrotku” W. Goethego.

19 lutego 2013 r. drużyna Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem trzeci raz z rzędu
zajęła
I miejsce w Finale Wojewódzkim
„Gimnazjady” Piłki Ręcznej Chłopców.
Finał odbył się w hali sportowej GOSiT w
adzkiem. W turnieju uczestniczyły cztery najlepsze,
gimnazjalne drużyny województwa opolskiego: PG
nr 4 Opole, PG nr 8 Opole, PG nr 3 Brzeg oraz – jako
gospodarze – zespół PG nr 1 w Zawadzkiem, w
składzie: Damian Podejma, Dariusz Kiedrowski,
Mateusz Piesiak, Michał Konarski, Patryk Kobelak,
Dawid Noczyński, Szymon Lasko, Mateusz Dubiel,
Aleksander Mikoszem, Paweł Zyzik, Tomasz
Smyka, Rafał Kasprzyk. Drużyna PG trenuje pod
okiem nauczyciela wychowania fizycznego Łukasza
Morzyka. W ubiegłym roku gimnazjaliści zdobyli
wicemistrzostwo Polski, a przed dwoma laty stanęli
na najwyższym podium w Ogólnopolskiej
Gimnazjadzie. To już trzeci rocznik kończący
edukację w klasie o profilu sportowym, a zarazem
trzecie mistrzostwo województwa i trzeci awans do
Ogólnopolskiej Gimnazjady.
Gratulujemy i życzymy sukcesu na Gimnazjadzie
2013.

Cztery Pory Roku
Nadleśnictwo Zawadzkie ogłosiło konkurs
fotograficzny, którego tematem są „Cztery Pory Roku
w Nadleśnictwie Zawadzkie”. To konkurs z cennymi
nagrodami rzeczowymi za trzy pierwsze miejsca oraz
wyróżnienia w każdej z kategorii. Ze wszystkich
zgłoszonych do konkursu zdjęć publiczność wyłoni
zdobywcę GRAND PRIX, a rozstrzygniecie konkursu
nastąpi w grudniu 2013 r.
Regulamin Konkursu:
1. Temat konkursu: „Cztery Pory Roku w
Nadleśnictwie Zawadzkie” – fotografie wykonane
na terenie administracyjnym Nadleśnictwa
Zawadzkie, przedstawiające jeden, wybrany dowolnie
obiekt przyrodniczy ( drzewo, drzewostan, pejzaż itp.)
w czterech porach roku: wiosna, lato, jesień i zima.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do
konkursu do 3 kompletów zdjęć dowolnej technice
(kolor, sepia, czarno-białe) o w/w tematyce w formacie
A5 (wymiary 148 mm x 210 mm). Wymagane jest
również załączenie zdjęć w formacie jpg na
elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD).
3. Zdjęcia z opisem (imię i nazwisko autora, adres,
tytuł prezentacji) należy dostarczyć osobiście lub
przesłać na adres:
Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120
Zawadzkie, z dopiskiem „Konkurs FOTO 2013” do
dnia 20.12. 2013 r.

W kategorii: piosenka - na II miejscu znalazła się
Michalina Kanoza z klasy 3 b, której na gitarze
akompaniowała Weronika Paliwoda z tej samej klasy.
Uczennice specjalnie na ten konkurs przygotowały
utwór pt. „Kocham cię jak Irlandię” zespołu

Kobranocka.
Językowo-wokalne potyczki zakończyły się
rozdaniem dyplomów, nagrodzeniem najlepszych
rzeczowpoczęstunkiem przygotowanym dla
uczestników i ich opiekunów.

Najlepsi w województwie

Klub „Pod Dębem”
7 marca br. rozstrzygnięty został konkurs na nazwę świetlicy integracyjnej dla seniorów działającej w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Wpłynęło 28 różnych propozycji. Komisja konkursowa wytypowała trzy
najlepsze propozycje z zastosowaniem systemu punktacyjnego i wybrała spośród nich jedną o najwyższej liczbie
przyznanych punktów (wygrana w konkursie – nagroda główna). Pozostałe dwie propozycje zostały wyróżnione.
Nagrodę główną zdobyła nazwa: Klub „Pod Dębem” zaproponowana przez Halinę Najgebauer. Wyróżnienia
zdobyły następujące propozycje nazw: „Aktywny Senior” – zaproponowana przez Jolantę Garcorz, i „Aktywni
razem” – zaproponowana przez Justynę Maczuch. Zgodnie z wytycznymi konkursu, nazwa świetlicy powinna być
w miarę możliwości krótka, łatwo zapadająca w pamięć, związana z charakterem miejsca, jego przeznaczeniem,
lokalizacją, historią gminy lub budynku. Zwycięska propozycja w sposób niezwykle trafny spełnia wszystkie te
warunki i uzyskała najwyższą ilość punktów (52 na 60 możliwych). Wszystkim osobom, które złożyły swoje
propozycje – serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Na turystycznych szlakach OZ/PTTK w Zawadzkiem
„Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać
górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat
i piękno stworzonego świata. Dziękuję Mu za Jego
własne piękno, którego wszechświat jest jakby
odblaskiem, zdolnym zachwycić wrażliwe umysły
i pobudzić je do uwielbienia Bożej wielkości.
W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki,
które można podziwiać, ale niejako szkołę życia.
Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu,
pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach,
razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość
obliczu majestatu i dostojeństwa gór.”
Jan Paweł II

Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” na stałe
wpisał się w zawadczański krajobraz turystyczny.
W 2012 Oddział liczył 369 członków, w tym 178
młodzieży szkolonej. Odbyło się 78 imprez turystyki
kwalifikowanej, w których uczestniczyło 2757 osób
oraz 17 wypraw krajoznawczych z 389 uczestnikami.
Zdobyto 83 odznaki turystyki kwalifikowanej.
- 18 stycznia 2013 r. turyści z PTTK w Zawadzkiem
oraz zaproszeni goście spotkali się w Centrum
Turystycznym GOSiT-u. Celem spotkania było
podsumowanie działalności w roku 2012, wręczenie
„zaległych” odznaczeń (Medale Edukacji Narodowej,
Zasłużony dla Turystyki oraz 60-lecia PTTK na
Opolszczyźnie), plany na rok 2013 oraz
podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom,
które poczynania Oddziału wspierały. Ogłoszono
wyniki konkursów fotograficznych i plakatów
z prezentacją wypraw turystycznych Szkolnych Kół

PTTK, w których nagrody ufundowało PTTK
i Nadleśnictwo Zawadzkie. Po części oficjalnej
nastąpiła przerwa kawowa ze słodkim dodatkiem,
podczas której uczestnicy spotkania mogli zapoznać
się z przygotowaną wystawą prezentującą kronikę
z o r g a n i z o w a n y c h w r o k u 2 0 1 2 w y p r a w,
konkursowymi plakatami kół SKKT, dokonali także
wyboru Grand Prix konkursów fotograficznych.
- 28 stycznia 2013 r. odbył się II Rajd pieszy „Zima
w Dolinie Małej Panwi” zorganizowany przez Szkolne
Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK przy PSP w
Zawadzkiem, przy wsparciu OZ/PTTK.
Zaśnieżonymi szlakami w stronę Rytwin wyruszyła
pod przewodnictwem opiekuna koła z PSP
w Zawadzkiem Marii Andrzejewskiej, 35-osobowa
grupa turystów – młodzieży z SKKT, seniorów z
OZ/PTTK i Koła „Leśnik”. Rajd miał charakter
„zabawy w podchody” z ukrywaniem i odszukiwaniem
kartek z rajdowym hasłem. W gościnnych progach
dawnej leśniczówki „Rytwiny” turystów przyjęła Beata
Brzezińska, gdzie w salce myśliwskiej odbył się
konkurs wiedzy turystycznej. Przedstawiciel Koła
PTTK „Leśnik” Zbigniew Brzeziński, ugościł
wszystkich pieczonymi na ognisku kiełbaskami, które
ze smakiem, dosyć szybko skonsumowano. Po czym
wyruszono w drogę powrotną do Zawadzkiego. Po
śnieżnych szlakach turyści przeszli ok. 10
kilometrów.
!- 2 lutego 2013 r. 30 turystów pod kierownictwem
Bolesława Imiełowskiego udało się w Beskidy.
Wycieczka miała charakter wyprawy narciarskopieszej. Część uczestników postanowiła pokonać
trasę z Ustronia Polany wyciągiem krzesełkowym do
Polany Stokłosica, dalej przechodząc pieszo na
Czantorię Wielką i na szczyt Soszowa, następnie
zejść do Wisły Jawornika. Narciarze mieli do wyboru
nartostrady na stokach Czantorii Wielkiej lub
Soszowa, wraz z tamtejszymi wyciągami
krzesełkowymi. Mimo dosyć trudnych warunków
atmosferycznych (odwilż i padająca czasami
mżawka) wyprawa należała do udanych i wszyscy jej
uczestnicy wracali do Zawadzkiego zadowoleni.
Cześć uczestników miała na stokach Soszowa
ciekawą przygodę. Spotkali Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego z małżonką. Pan
Prezydent zgodził się na wspólną fotografię.
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Ludzie z pasją
10 marca w Zabytkowej Chacie w Kielczy odbyło się
kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”. Tym razem
gościem zaproszonym przez Stowarzyszenie
„Wincentego z Kielczy” była p. Magdalena Barbara
Bosek - podróżniczka z zamiłowania, pedagog,
autorka tomików poezji „Po drodze do Nieba” oraz
„Cierpliwie i ze spokojem”. Pani Magdalena przez
kilka lat pracowała w Zatoce Perskiej. Temat
spotkania, który brzmiał: „Kobiety w krajach islamu –
Życie kobiet na Bliskim i Dalekim Wschodzie”,
nawiązywał zarówno tytułem jak i treścią do
niedawnego Święta Kobiet. Uczestnicy spotkania
oprócz wysłuchania ciekawej opowieści
i dyskutowania o różnicach kulturowych, mieli
również możliwość zapoznania z zdjęciami oraz
pamiątkami związanymi z podróżami zaproszonego
gościa. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim
tym, którzy pomogli w przygotowaniu spotkania
poprzez udostępnienie tablic, manekinów, map oraz
przygotowanie dekoracji sali. Jednocześnie już teraz
zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie
z pasją” w dniu 21 kwietnia 2013 o sytuacji
chrześcijan w krajach muzułmańskich prowadzone
przez p. Andrzeja Kerner.

Wyśpiewała I miejsce
Natalia Machelska wyśpiewała I miejsce w kategorii
wiekowej 9-15 lat w XVI Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Religijnej Corda Cordi w Brzegu. Natalia
wykonała utwór pt. „Modlitwa” z repertuaru
E. Geppert . Festiwal odbył się w tym roku już po raz
szesnasty. Impreza ma zasięg ogólnopolski. W tym
roku wzięło w nim udział 47 artystów. Występy
zespołów oceniane są przez jury posiadające wiedzę
muzyczną w dziedzinie śpiewu religijnego
i liturgicznego. Jego inicjatorem i pomysłodawcą jest
ks. Mariusz Bąkowski, pracujący od 1995 r. w parafii
p.w. św. Mikołaja w Brzegu. Cel, jaki przyświecał ks.
Mariuszowi Bąkowskiemu to popularyzacja
twórczości artystycznej młodzieży w swoich
zainteresowaniach i zamiłowaniach wokalnych,
opierających się na repertuarze religijnym. Idea
powstania festiwalu miała uświadomić młodym
ludziom, że świat, w którym żyjemy nie jest taki zły
i przepełniony przemocą jak niekiedy może się
wydawać. Gratulujemy Natalii kolejnego sukcesu!

Podsumowanie konkursów
fotografii krajoznawczej foto 2012
Konkurs „ CZTERY PORY ROKU” w DOLINIE
MAŁEJ PANWI
-

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce

-

Alfred Macioszek
Ewelina Macioszek
Piotr Jendruś
Grzegorz Kwaśnik
Andrzej Rataj

Konkurs „ JESIENNE WYPRAWY ROWEROWE
SZLAKAMI DOLINY MAŁEJ PANWI”
Kategoria - Dorośli
- I miejsce
- Bogusław Barłóg
- II miejsce
- Jerzy Falski
- III miejsce
- Paul Felix
- IV miejsce
- Zdzisław Andrzejewski
- V miejsce
- Edeltrauda Janik
- VI miejsce
- Tomasz Swoboda
oraz wyróżnienia - Beata Jendruś
- Piotr Jendruś
Kategoria – Młodzież Szkolna (PSP, PG)
- I miejsce
- Sandra Ludwig
oraz wyróżnienia
- Paulina Pieter
- Adam Jendruś
Konkurs SKKT – „IMPREZY ODDZIAŁU
I WŁASNE W OBIEKTYWIE”
I miejsce – SKKT-PTTK PSP Zawadzkie i SKKTPTTK PG Kolonowskie
GRAND PRIX konkursów FOTO - Paulina Pieter

Podziękowania
Zarząd OZ/PTTK
dziękuje gospodarzom
Centrum Turystycznego za gościnę oraz sprzęt
multimedialny.
Zarząd OZ/PTTK dziękuję Marii Andrzejewskiej
za organizację i prowadzenie rajdu, państwu Beacie i
Zbigniewowi Brzezińskim za gościnę, państwu
Jerzemu i Renacie Spallkom za wsparcie na trasie,
kolegom z OZ/PTTK za pomoc w przeprowadzeniu
imprezy.
Dziękujemy B. Imiełowskiemu za sprawne
przeprowadzenie imprezy.
koleżankom i kolegom
z PTTK za pomoc
w organizacji i prowadzeniu imprezy.
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Kasacja pojazdów

Wybrano Kierownika Domu
Kultury w Zawadzkiem

Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji
(pozw. Wojewody Śl. Nr ŚR/I/66200/68/1/08)

Stacja demontażu pojazdów
42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444
kom. 605.272 666, 603.363 638
info@demontaz.com
(niesprawne pojazdy odbieramy własnym transportem)
Zawadzkie

Pludry
Skrzydłowice

Od 1 marca funkcję kierownika Domu Kultury
w Zawadzkiem objęła Monika Skibińskia.
Kierowniczka wyjaśnia, że są pewne pomysły, które
planuje zrealizować, ale na razie nie chce zdradzać
informacji, o jakie wydarzenia chodzi. Planuje,
przede wszystkim, pełnić funkcję animatora kultury
na ternie Gminy Zawadzkie poprzez inicjowanie
i organizowanie działań z zakresu kultury, a także
realizację długofalowych autorskich koncepcji
wydarzeń kulturalnych. Organizowanie dzieciom
i młodzieży kontaktu ze sztuką, organizacja
warsztatów oraz wypoczynku w okresie wakacji i ferii
zimowych zarówno dla uczestników MDK jak i dzieci
spoza placówki, a także kierowanie, nadzorowanie i
koordynowanie pracą podległych sekcji kulturalnych
to następne zadania, zaplanowane przez nowego
kierownika. Pani Monika jest absolwentką Szkoły
Muzycznej w Opolu II Stopnia oraz Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach na kierunku Wokalistyka. Zamieszkuje
w Staniszczach Małych. W trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi
na wszystkie pytania, wykazując się niezbędną
wiedzą merytoryczną.

Gminny Konkurs Talentów
Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych
mieszkańców Gminy Zawadzkie (dzieci, młodzież
oraz dorosłych) do wzięcia udziału w organizowanym
przez placówkę „Gminnym Konkursie Talentów”.
Forma prezentacji jest dowolna. Można tańczyć,
śpiewać, grać na instrumencie, jak również
rozśmieszać i bawić innych. Konkurs odbędzie się
w dniach 6-7 kwietnia 2013, w budynku kinoteatru.
Najlepsze prezentacje zostaną przedstawione
szerszej publiczności podczas Dni Gminy
Zawadzkie. Osoby zainteresowane propozycją
GOSiT proszone są o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i odesłanie go na adres:
GOSiT, 47-120 ZAWADZKIE, ul. OPOLSKA 23
e-mail: sekretariat@gosit.zawadzkie.pl
lub osobiście w sekretariacie GOSiT,
do dnia 28.03.2013 r.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela
kierownik Domu Kultury – Monika Skibińska tel.
77/4616521. Serdecznie zapraszamy do współpracy
i czekamy na zgłoszenia.

Pozory mylą, dowód nie
Gmina Zawadzkie otrzymała od organizatora
kampanii – Związku Pracodawców Przemysłu
Piwowarskiego w Polsce – certyfikat za wkład w
budowę społecznej koalicji sprzeciwu wobec
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz za
uczestnictwo w kampanii edukacyjnej „Pozory mylą,
dowód nie" 2012. Zdaniem „Browarów Polskich"
udział naszej gminy w ogólnopolskiej kampanii jest
wyrazem świadomości problemu, jakim jest wczesna
inicjacja alkoholowa młodych ludzi, a także gotowości
do przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku. W
ramach zaplanowanych działań członkowie Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Zawadzkiem odwiedzili punkty sprzedaży napojów
alkoholowych, przypomnieli o obowiązujących
przepisach prawa w zakresie sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim oraz przekazali ulotki edukacyjne,
instruujące, jak powinien zachować się sprzedawca,
gdy ma wątpliwości co do wieku osoby chcącej kupić
alkohol. Ponadto przekazano wiele materiałów
edukacyjnych do szkół.
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Turniej Karate „Rada Regentów”
Tradycyjne już od 19 lat Klub Karate „Nidan” jest
organizatorem Turnieju Karate „Rada Regentów”. W
bieżącym roku do rywalizacji przystąpiło 320
zawodników z 23 klubów Polski i Czech. Rozegrano
57 konkurencji w tym 24 konkurencje kata i 33 kumite.
Zawodnicy rywalizowali w kategoriach wiekowych
dzieci, młodzików, kadetów i juniorów na 4 tatami.
Mogliśmy gościć zawodników z klubu: KK Jesenik
Czechy, KK Shotokan Krapkowice, LKS Zarzewie
Prudnik, UKS Hitotsu Ostrzeszów, Arawashi-Sanbon
Siechnice, LZS Karate-Głubczyce, ŁKKS Łódź,
Pleszewski Klub Karate, Harasuto Karate Klub Łódź,
KK Shotokan Tora Legnica, Karate Goju Ryu
Shuseikan Ścinawa, AZS UP Wrocław, KS Olimp
Łódź, Bushi-do Bydgoszcz, Bushido K. Koźle,
Champion Łódź, KS Shindo Cieszyn, KK Funakoshi
K. Koźle, Budokan Wrocław, Tornado Kalisz, KSA
Atemi Bielsko Biała i KK Nidan Zawadzkie. Już na
początku miłym akcentem było wręczenie
ufundowanego przez Starostę Strzeleckiego pucharu
dla najmłodszego zawodnika, którym został 6 letni
Mikołaj Padus z Zawadzkiego. Burmistrz
Zawadzkiego Mieczysław Orgacki jako „gospodarz
gminy” serdecznie przywitał wszystkich uczestników
i gości. Życzył zdrowej i fair play rywalizacji.
Zawodnicy klubu Karate Nidan wywalczyli 6 złotych,
8 srebrnych i 13 brązowych medali, co w ogólnej
klasyfikacji punktowej pozwoliło na zajęcie 3 miejsca.
Zwyciężył klub LKS Zarzewie Prudnik przed KSA
Atemi Bielsko Biała.
Złote medale wywalczyli:
1. Talaga Michał w konk. kata ind. chł. 7 lat i młodsi
2. Grejner Wiktoria w konk. kumite ind. dziewcząt
12-13 lat (-50 kg)
3. Trepka Karolina w konk. kumite ind. dziewcząt
16-17 lat (-53 kg).
4. Zajdel Ewa w konk. kumite ind. dziewcząt
16-17 lat (-59 kg).
5. Talaga Rafał w konk kumite ind. chłopców
12-13 lat (-55 kg).
6. Drużyna w składzie: Grejner Wiktoria,
Grzeczkowicz Daria i Krawiec Aleksandra w konk.
kata druż. dz. 10-13 lat

do 7.3 kyu
6. Grzebiński Stanisław w konk. kata ind. chł.
12-13 lat do 7.3 kyu
7. Talaga Rafał w konk. kata ind. chł.
12-13 lat, powyżej 6.1 kyu
8. Grzeczkowicz Daria w konk. kumite ind. dziewcząt
12-13 lat (-50 kg)
9. Kaczka Kacper w konk .kumite ind. chł.
8-9 lat (+35 kg).
10. Krawiec Aleksandra w konk. kumite ind.
dziewcząt 12-13 lat (+50 kg)
11. Drużyna w składzie: Karolina Trepka, Zajdel Ewa
i Zajdel Elżbieta w konk. kat druż. dz. 14 lat i starsze
12. Drużyna w składzie: Ledwig Natalia, Kanoza
Michalina i Kalinowska Agata w konk. kata ind. dz. 14
lat i starsze
13. Drużyna w składzie: Britner Jakub, Ludwig Piotr,
Winkler Szymon w konk. kata druż. chł. 9 lat i młodsi

Ferie
Ferie zimowe dla podopiecznych
świetlicy„Niezapominajki” przy OPS w Zawadzkiem
były pełne atrakcji. Wychowankowie pojechali do
kręgielni w Kolonowskiem, do kina w Gliwcach,
uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych na sali
gimnastycznej w Kielczy, zajęciach plastycznych
oraz odwiedzili Kinoteatr Zawadzkie. Tak ciekawy
program, były możliwy dzięki finansowemu wsparciu
Burmistrza Zawadzkiego p. M. Orgackiego
(przejazdy, wejścia do kina i kręgielni oraz
wyżywienie było bezpłatne). Dzieci nie kryły radości
i zadowolenia, dlatego przygotowały laurki dla
p. Burmistrza oraz p. B. Skwary, które osobiście
wręczyli, dziękując za niezapomniane ferie.

Podziekowania.
Zarząd Klubu serdecznie dziękuje członkom Klubu
Karate Nidan oraz rodzicom za pomoc w organizacji
turnieju. Podziękowania kierujemy w stronę tych
wszystkich, którzy wsparli tegoroczny turniej.
Organizację turnieju wsparli: Urząd Marszałkowski w
Opolu w ramach realizacji zadania publicznego
„Organizacja XIX Turnieju Karate Rada Regentów”,
Gmina Zawadzkie udostępniając obiektów hali
sportowej, Powiat Strzelecki udzielając Patronatu,
Drukarnia Sil-Veg-Druk z Lublińca, Bank
Spółdzielczy w Zawadzkiem, Firma P.K. Active +,
Spółka z o.o Technar z Rudy Śląskiej, Restauracja
Zielona Oberża Roman Sprancel, Spółdzielnia
Mieszkaniowa Hutnik, Auto Adamietz Serwis Marek
Adamietz z Ozimka, Mydlarnia Lawenda z Lublińca,
Firma MERKUR Staniszcze Małe oraz Firma Rajan
Jan Raszka z Opola.

Srebrne medale:
1. Grejner Wiktoria w konk. kata ind. dz. 12-13 lat
2. Studzinska Daria w konk. Kumite ind. dz.
11 lat (+40 kg).
3. Kanoza Michalina w konk. kumite ind. dziewcząt
14-15 lat (-47 kg)
4. Zajdel Elżbieta w konk. kumite ind. dziewcząt
14-15 lat (-54 kg)
5. Ledwig Natalia w konk. kumite ind. dz.
16-17 lat (-59 kg).
6. Kiecoń Krzysztof w konk .kumite ind. chł.
8-9 lat (-35 kg).
7. Stolarczyk Paweł w konk. kumite ind. chł.
16-17 lat (+76 kg)
8. Drużyna w składzie: Talaga Rafał, Kalinowski
Adam, Mraz Robert w konk kata druż. chł. 10-13 lat
Brązowe medale:
1. Cytacka Martyna w konk. kata ind. dz. 8 lat
2. Zajdel Ewa w konk. kata ind. dz. 16-17 lat
3. Trepka Karolina w konk. kata ind. dziewcząt
16-17 lat
4. Kaczka Kacper w konk. kata ind. chł. 9 lat
5. Nastał Paweł w konk. kata ind. chł. 12-13 lat

STUDIO URODY „KWIAT LOTOSU"
od poniedziałku do piątku
od godziny 13.00-15.00 dajemy
naszym klientom RABAT "happy hours".
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ JUŻ DZIŚ,
a za zabieg zapłacisz 10% taniej!
Rabat 10% nie obejmuje zabiegów w promocji.
www.LotosStudio.pl,
Małgorzata Piosek, tel.721 461 023
Mistrzowie Sekcji Zawadzkie
Hodowcy gołębi z Żędowic
Zawadzkie, ul. Powstańców Śl. 3a

Jak co roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Kielczy uczniowie mogli spędzić ferie w szkole.
Wszystkim uczniom zapewniono szereg ciekawych
zajęć przez okres dwóch tygodni. Na rozpoczęcie ferii
odbył się bal karnawałowy, na którym uczniowie
świetnie się bawili i zaprezentowali swoje
karnawałowe stroje.
W szkole przygotowano wiele ciekawych zajęć
sportowych, plastycznych, muzycznych
i komputerowych, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Dzięki dofinansowaniu Urzędu
Gminy odbyły się wyjazdy do kina Cinema City
w Gliwicach, do kręgielni ,,Pod lasem”
w Kolonowskiem i do Parku Wodnego w Tarnowskich
Górach.

„Ludzie odchodzą, ale pozostawiają po
sobie ślad w naszych sercach…”
Kol. Agacie Spałek wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci
Ojca
składają
koleżanki i koledzy z Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Żędowicach
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„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.
Pod takim tytułem rozgrywany jest w tym roku
konkurs, który organizowany jest przez Zarząd
Główny Państwowej Straży Pożarnej. Zatrucie
tlenkiem węgla to niebezpieczeństwo tym większe,
że sam gaz jest bezwonny i działa stosunkowo
szybko. Co roku ginie z tego powodu kilkadziesiąt
osób a kilka tysięcy traci zdrowie. Stąd ciągłe apele
strażaków o dbanie o należytą wentylację
pomieszczeń, dbanie o stan techniczny urządzeń
grzewczych i montowanie specjalnych czujników
mogących uratować życie całej rodzinie. Tego typu
zagadnienie było tematem tegorocznego konkursu z
dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Wpłynęło 17
prac z Publicznej Szkoły Podstawowej i Zespołu
Szkolno – Gimnazjalnego w Żędowicach, spośród
których za najciekawsze komisja uznała prace
Franciszka Czech, Szymona Czech i Julii Gluck.
Celem konkursu jest oświadomienie dzieciom i
młodzieży, że niebezpieczeństwo zatruciem tlenkiem
węgla istnieje i że można się przed nim ustrzec. Czad
jest gazem silnie trującym, bezbarwnym, bezwonnym
i bardzo niebezpiecznym. Kształtowanie właściwych
postaw u dzieci, młodzieży, dorosłych -,,Nie dla
czadu''. może uratować życie i zdrowie najbliższych,
uświadomić, że warto w domach, mieszkaniach
instalować czujki dymu oraz czujki tlenku węgla, które
wykrywają czad i sygnalizują jego nadmierne
stężenie w powietrzu. Ogłoszony konkurs jest
wspaniałą okazją do uczenia właściwych zachowań i
prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat.
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje
podczas procesu niepełnego spalania materiałów
palnych, w tym paliw, które występuje przy
niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Z tego
względu wszystkie urządzenia, w których następuje
spalanie gazu lub innych paliw podczas ich pracy (np.
piece gazowe, piece opalane węglem lub drewnem,
piecyki łazienkowe, piece kaflowe, kominki, gazowe
ogrzewacze pomieszczeń) mogą w niesprzyjających
warunkach być źródłem tlenku węgla. Najczęściej do
wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi
w łazience wyposażonej w grzałkę wody
przepływowej tzw. terma gazowa czy junkers oraz
podczas dogrzewania sypialni różnego rodzaju
piecykami. Zatrucie tlenkiem węgla związane jest z
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faktem, że łączy się on z hemoglobiną 250 razy
szybciej niż tlen, tworząc tzw. karboksyhemoglobinę,
przez co blokuje rozprowadzanie tlenu w organizmie
przez krew. Niebezpieczeństwo zaczadzenia
związane jest również z tym, że tlenek węgla jest
gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka
(bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). W
trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć
zamontowanie w domu czujników tlenku węgla.
Pomimo, że nie zapobiegają one powstaniu czadu,
skutecznie mogą zaalarmować lokatorów
mieszkania, w którym wydziela się ten niebezpieczny
gaz, umożliwiając szybkie opuszczenie zagrożonego
domu lub mieszkania. Koszt zamontowania takich
urządzeń jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie
daje ich zastosowanie (łącznie z uratowaniem
najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).
Sposób instalowania czujników tlenku węgla
Czujniki powinny być montowane zgodnie z
zaleceniami producenta, najczęściej na wysokości
wzroku, min. 1,5 m od podłogi oraz ok. 2 m od
urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla.
Detektorów tych nie należy montować zarówno w
tzw. martwych przestrzeniach, (np. wnękach
zasłoniętych przez meble czy zasłony, w szczycie
dachu, itp.), jak i tam gdzie jego działanie będzie
zakłócone przez bezpośredni dopływ świeżego
powietrza (np. w pobliżu drzwi, okien, kratek
wentylacyjnych, wentylatorów). Urządzeń tych nie
powinno się również umieszczać, w miejscach
narażonych na działanie kurzu, brudu, aerozoli i
domowych chemikaliów oraz w pomieszczeniach o
dużej wilgotności powietrza. Liczba czujników tlenku
węgla, jakie należy zamontować w budynku zależy
od wielu czynników, m.in.: ilości i lokalizacji urządzeń
mogących być źródłem CO, układu budynku ilości
sypialni. Generalną zasadą jest rozmieszczenie
czujników w taki sposób, aby w przypadku ich
zadziałania sygnał był słyszalny w sypialniach. Tak
więc jeżeli w budynku będzie się znajdował tylko
jeden detektor CO powinno się go instalować na
korytarzu w pobliżu sypialni lub w samej sypialni!
Należy zwrócić uwagę na fakt, że czujniki tlenku
węgla nie wykrywają innych gazów (np. metanu,
propanu, butanu). Poza wyjątkowymi przypadkami

tzw. wielofunkcyjnych urządzeń, nie mogą być
również stosowane jako detektory wykrywające dym
podczas pożaru.
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
użytkować sprawne techniczne urządzenia, w
których odbywa się proces spalania, zgodnie z
instrukcją producenta, przeprowadzać kontrole
techniczne, w tym sprawdzanie szczelności
przewodów kominowych, ich systematyczne
czyszczenie oraz sprawdzanie występowania
dostatecznego ciągu powietrza, w przypadku
wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są
najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do
wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać
wentylację,systematycznie sprawdzać ciąg
powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do
otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca
wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej
wspomnianego otworu lub kratki, często wietrzyć
pomieszczenie, w których odbywa się proces
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy
gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie,
rozszczelnienie okien, nie bagatelizować objawów
duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności,
wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia
czynności serca i oddychania, gdyż mogą być
sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej
sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć
porady lekarskiej.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy wynieść
osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce z
dostępem świeżego powietrza i wezwać służby
ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP).
W przypadku zaburzenia świadomości jak
najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej
pomocy. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha,
ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast
zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta –
usta oraz masaż serca.

III Przegląd Twórczości Ludowej im Zofii Czechowej
rozmowa z Sybillą Fusiarz

Sybilia Fusiarz
- A fto to jest Sybilla Fusiarz?
- Nie wiycie? Ach, Wy jyj możecie nie znać..
- A czyja łuna buła dziołcha?
- Łod Gryjtli Czechowyj . Łuna buła kobiytum Emila
Czecha . Nojprzód mieszkali na stawowyj, potym na
Nowym Oseidlu. Łun robiuł na rymuntowym, a łuna
nojprzód w sklepie potym na walcowni. Mieli dwóch
chopców i jedna dziołcha. Ta dziołcha wziuła się
Fusiarza za chopa.
- ??????
- Ja, tego co mioł ta budka z warzywami na
Powstańców. Potym się przeprowadzili do Opola.
- Ach, już wiam. Łuna
terołski prowadzi
STOWARZYSZENIE do tych ludzi co majum raka
krtani. Potyn ich uczy gołdać i pumogo im. Bezmaś
fest im pumogo.
- Ale tysz robi take przeglundy imienia Zofiji
Czechowyj.
- A fto to zaś jest?
- Nie Wiycie, ta Czeszka co to ślunske wesele
napisała. Na zidlungach miyszkała. Jyj chopowi
buło Antun.
- Łobejrzicie się. O wilku mowa….
- Sybilla dzień dobry. My się tak łosprawiumy o tym
przeglundzie co bajesz u nos robić. Poopowiadosz
num trocha o nim i o sobie?
- Istotnie 11 lat temu założyłam Stowarzyszenie
działające na rzecz osób po usunięciu krtani.
W ramach działalności Stowarzyszenia organizuję
Przeglądy Twórczości Ludowej im. Zofii Czechowej.
Zorganizowałam już dwa przeglądy i w ubiegłym
roku zrealizowałam projekt zatytułowany „Pod
babskim Pantoflem Bracie…czyli Twórczosc Zofii
Czechowej”.
Czy nam się to uda, zależy w dużej mierze od Was.
- Nu to gołdej o tym przeglundzie.
- Przeglądowi towarzyszą konkursy plastyczne
„Modne Opolskie” i „Jej Portret”. Celem pierwszego
konkursu jest upowszechnianie elementów
i motywów zdobniczych występujących w strojach
ludowych i wykorzystanie ich w projektowaniu
współczesnego wzornictwa (przedmiotów
codziennego użytku, ubiorów), zwłaszcza we
współczesnej modzie. To trochę tak jak ten wywiad
pisany gwarą i językiem literackim. Ten drugi to
konkurs , w którym udział biorą prace, których
tematem jest namalowanie, różnymi technikami
plastycznymi portretu Zofii Czechowej.
- A jeszcze coś robiułaś łuńskego roku?
- W listopadzie 2012 realizowałam projekt „Pod
babskim Pantoflem Bracie…. czyli Twórczosć Zofii
Czechowej”, w którym też ogłosiliśmy te konkursy.
Poza konkursem portret swojej pra babci
narysowała Olivia Walosczyk. Mogła brać udział w
konkursie ale stwierdziła, że byłoby to nieuczciwe i
stawiało by to organizatorów w niezręcznej sytuacji.
W końcu jesteśmy rodziną. No i przecież dała tym
samym szanse na nagrodę innym.
- Fajnie się zachowała. Tako modo dziołcha
i patrzcie tako mundro.
- Za jej postawę uznaliśmy, że portret autorstwa
Olivki ozdobi okładkę książki o Zofii Czechowej.
- A to książka tysz napisałaś?
- Książka powstała dzięki materiałom, które od
dzieciństwa gromadziła Beatka Walosczyk z domu
Czech. Moja kuzynka.
- Łuna terołski robi w banku, pra? A to jest dziołcha

Józka i Marysi Zajunc? I to łuna tak zbierała te
pamiuntki po ołmie Czeszce?
- Tak. Bez tych materiałów książka nie powstałby w
takiej wersji. W sumie może książka to za dużo
powiedziane, bo ma postać broszury, jednak jest to
publikacja popularyzująca twórczość Zofii
Czechowej . Dodam, że główna nagroda
w przeglądach to „Babski pantofel” i to pomysł
właśnie Beaty.
- A czamu „Babski Pantofel”?
- Pod babskim pantoflem…, tak zaczyna się refren
piosenki ze śląskiego wesela. Piosenkę śpiewał
wujek Józek, ojciec Beaty i ku jego pamięci powstał
właśnie „Babski Pantofel”. To coś w rodzaju
epitafium.
- A tysz tam herb widziałach.
- Tak, herb z kolei stworzyła moja córka Ania. Pra
wnuczka Zofii. Bardzo wysoko oceniła jego
autentyczność etnograf. Herb przedstawia motyw
haftu z Zawdzkiego oplatający inicjały Zofii
Czechowej.
- No wszystko w rodzinie łostanie. Brawo. Dbosz
o tradycja.
- Staram się .
- Ale na tych przeglundach chyba tysz coś z
kołoczym buło, niy?
- Tak, „Złoty Kołocz Opolszczyzny” to konkurs
kulinarny w sumie „ciastkarski”, skierowany do
amatorów. Można się wykazać zdolnościami
cukierniczymi. „Najbiedniejsza” komisja oceniająca.
Do konkursów mieliśmy od 30- 60 rodzajów kołacza
i komisja musiała podołać. Każdy trzeba
popróbować żeby wyłonić zwycięzcę.
- To gołdosz że kumisja tysz mołcie? To taki richtich,
taki prawdziwy konkurs.
- Trudno wyłonić zwycięzców jeśli nie ma komisji.
- A fto tam je w tyj komisji?
- Najważniejszy jest przewodniczący. Od początku
jest nią etnograf Pani Izabela Jasińska z Opola,
cukiernik Adrian wieczorek, ktoś z rodziny Czechów
i jeszcze dwie osoby, które z reguły są niezależnymi
członkami. W tym roku może poprosimy marszałka
województwa i kogoś z mediów.
- No a nagrody?
- O…, napewno będą nagrody!. Póki co mamy
plany na ciekawe nagrody, wszystko jednak zależy
od finansów.
- A kedy to moł być?
- Zapraszam 26 maja 2013. To jest niedziela,
zresztą urodziny Zofii Czechowej.
- O…., to baje fajer?
- No, mam nadzieję również na tańce w dawnej
muszli. Chociaż tamte czasy to chyba pamięta tylko
„pokolenie Mojki”.
- A fto to Mojka?
- Przecież położna, która odbierała porody. To taki
znak rozpoznawczy naszego pokolenia.
- No Mojka, Kalinowska Tak jakby to buła wczora,
niy?
- No, czas leci.
- Ty pamiyntosz muszla w parku?
- No oczywiście, przecież gdzie bawiliśmy się w
HUTNIKA? Byłam wtedy mała, ale czasów
dzieciństwa się nie zapomina.
- Nie myślałaś prziś nazot do Zawdazkiego?
- Myślałam. Chociaż bardziej myślłam o tym aby
utworzyć w Zawadzkiem dom pamięci im. Zofii
Czechowej. Można by
reaktywować „Śląskie
Wesele”. To miałoby być miejsce spotkań, zabawy .
Takie miejsce do pracy, zabawy i na „klachy”.
- Na klachy? To znaczy, że musioł by być kafej
i ciastko?
- No i to takie własnej roboty.
- A co to miołby być za dum?
- Musielibyśmy zaadoptować jakiś pusty dom.
Może taki, którego właściciel jest za granicą, taki
którym nasze Stowarzyszenie mogłoby się
zaopiekować z korzyścią dla Zawadczan.
Zobaczymy czas pokaże. Zresztą liczę bardzo na
współpracę mieszkańców gminy w organizacji
przeglądu.
- Co byś tam jeszcze chciała zrobić w tym dumu?
- Warto kultywować rodzime tradycje. Jak mawiają
Żydzi „najważniejsza jest tradycja”. A co za tym idzie
rodzina. Bo przecież rodzina tworzy tradycję. Takie
miejsce w Zawdzkiem to było by coś czym można by
się pochwalić w Polsce, na świecie, w domach
i w rodzinie. To tworzyliby mieszkańcy. Ci starsi

i młodsi.
- Modsi?
- No, czym skorupka za młodu…….
- No to fajny pomysł.
- W myśl powiedzeniu „cudze chwalicie swego nie
znacie” może warto było by wskrzesić tradycje, bo
przecież nie każdy może się pochwalić, że urodził
się w mieście w którym tworzył człowiek dla
drugiego człowieka.
- Nawet nie wszyscy u nos wium że taki czowiek tu
buł. Nie umiymy szanować dobra z dziada pra
dziada i tego co przechodzi z pokolynia na
pokolynie.
- No właśnie. A przecież to ma aspekt integracyjny.
Organizowane są „spotkania po latach”. Wtedy
wspominamy, bawimy się. W tym domu można by
organizować przeróżne imprezy, spotkania,
wystawy…….i co tylko zechcemy. Zwracam się też
do mieszkańców gminy z prośbą. Jeśli macie jakieś
pamiątki z okresu kiedy żyła i tworzyła Zofia
Czechowa, proszę o ich udostępnienie na przegląd.
Chcemy na ten czas zorganizować wystawę.
Ale może na dzisiaj wystarczy. Może w następnym
wydaniu Krajobrazów jeszcze coś pozwolą nam
napisać?
- Nu dyć. To już banymy coś wiyncyj wiedziec, niy? A
Mosz jakiś numer telefonu jakby ftoś chcioł z Tobum
godać?
- Informacje na temat Przeglądu na stronach
„Telewizji Kablowej Zawadzkie” i oczywiście
w Krajobrazach Zawdzkiego. Można tez dzwonić
509 255 440.
- Ej, Tyś się nic nie zmiyniuła…..:)
Zaproszenie
Serdecznie zapraszam na kolejną imprezę
związaną z twórczynią ludową Zofią Czechową.
III Przegląd Twórczości Ludowej odbędzie się
26 maja 2013 roku w Zawadzkiem w Kino teatrze.
Pragnę zachęcić Państwa do uczestnictwa w dwóch
konkursach: Modne opolskie i Jej portret, oba
konkursy służą zaszczepieniu elementów szeroko
pojętej twórczości ludowej. W pierwszym przypadku
inspiracji ozdobnymi motywami hafciarskimi
występującymi na dawnych strojach ludowych,
ukazującymi dawną estetykę. Drugi konkurs
poświęcony jest postaci Zofii Czechowej – poetce,
gawędziarce, twórczyni ludowej.

Zofia Czech

Wszystkim dzieciom i pracownikom Przedszkola
Nr 2 w Zawadzkiem
za zorganizowanie przepięknych obchodów
„Dnia Babci i Dziadka”
serdeczne podziękowania składają
babcie i dziadkowie
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Rak Szyjki Macicy
- Podstępny zabójca

A tak najmłodsi dziękowali swoim Paniom

Dotyczy 1,4 miliona kobiet na całej kuli ziemskiej.
Kiedy daje o sobie znać, zwykle jest już za późno.
Długo rozwija się niezauważony, siejąc spustoszenie
w kobiecym organizmie. Pozostaje utajony
przeciętnie od 3 do 10 lat. Jest drugim na świecie, co
do częstości rakiem, który dotyka kobiety i zarazem
drugą, co do częstości przyczyną zgonów,
spowodowanych nowotworami wśród kobiet. Rak
szyjki macicy nie jest uwarunkowany genetycznie.
Rak szyjki macicy nie musi być wyrokiem. Długi
rozwój choroby daje dostatecznie dużo czasu, aby ją
wykryć. Niestety, zaledwie co piąta Polka chodzi
regularnie do ginekologa i wykonuje badania
cytologiczne. W ubiegłym roku, mimo bardzo wielu
apeli, nieznaczna grupa kobiet w wieku od 25 do 59
lat skorzystała z bezpłatnych badań cytologicznych
w ramach Narodowego Programu Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy finansowanego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Kobiety często nie myślą o swoim
zdrowiu, podporządkowując swoje życie rodzinie,
dzieciom. Jeśli jednak nie będą myślały o sobie,
ucierpieć mogą nie tylko one same, ale także rodzina.
Najczęściej rak szyjki macicy rozwija się u kobiet
pomiędzy 35. a 59. rokiem życia, to jest w momencie,
kiedy wiele z nich wychowuje dzieci i jest aktywnych
zawodowo. Dlatego warto zapytać żonę, mamę,
siostrę: "czy znalazłaś ostatnio czas, aby zadbać
o swoje zdrowie?". Warto zrobić badania.
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Wesprzyjmy nasze
lokalne organizacje
W związku ze zbliżającym się okresem
rozliczeniowym za 2012 rok z Urzędem Skarbowym,
w poprzednim wydaniu KZ pisaliśmy o możliwości
przekazania 1% podatku dochodowego na
działalność naszych lokalnych organizacjom pożytku
publicznego. Sami decydujmy, kto otrzyma ten nasz
1 %. Podajemy państwu organizacje pożytku
publicznego uprawnione do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok
z terenu naszej gminy:
Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie"
Numer KRS: 0000025552
45890900062000000351450004
Klub Tenisa Stołowego MOKSiR
Numer KRS: 0000025826
86890900062000000367770001
Ludowy Klub Sportowy "Naprzód" Kielcza
Numer KRS: 0000057026
44890900062000000508290001
Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych im.
Św. Jana De La Salle
Numer KRS: 0000216692
22109022390000000103090847
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym "Siedlisko"
Numer KRS: 0000254998
20890900060010001557100001
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
Numer KRS: 0000258236
77890900060010001560810001
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola
Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w
Zawadzkiem
Numer KRS: 0000343588
34890900060010001657700001
Caritas Diecezji Opolskiej organizacja pożytku
publicznego
Numer KRS: 0000290982
73124016331111001015697335
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "Stal"
Zawadzkie
Numer KRS: 0000035716
07890900062000000354800001
Organizacje, które nie znalazły się na naszej liście
prosimy o kontakt w sprawie uzupełnienia pod
nr telefonu 77 46 23 113.

10

Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne to prace
wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do
zasiłku na skutek skierowania przez starostę,
organizowane przez gminę w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach
lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą
charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
W gminie Zawadzkie koordynacją prac społecznie
użytecznych zajmuje się Ośrodek Pomocy
Społecznej. Prace są realizowane na terenie całej
gminy i wykonywane są w różnorodnej formie – od
prostych prac porządkowych (sprzątanie, mycie,
zamiatanie), przez usługi opiekuńcze i prace przy
zieleni miejskiej (grabienie, koszenie), aż po prace
remontowo-naprawcze (wyrównywanie krawężników
i chodników, udrażnianie rowów, malowanie,
tynkowanie, naprawa zniszczonej infrastruktury –
znaki, ławki, kosze na śmieci itp.). Prace te
realizowane są w wymiarze do 40 godzin miesięcznie
(do 10 godzin tygodniowo) na osobę. Za każdą
przepracowaną godzinę osoba skierowana
otrzymuje świadczenie w wysokości 7,70 zł. Prace
społecznie użyteczne cieszą się zasłużenie dobrą
opinią zarówno osób skierowanych jak i gminnej
społeczności lokalnej, która dzięki nim może
zabezpieczyć potrzeby, które w inny sposób byłyby
trudne do zaspokojenia np. z uwagi na znaczne
koszty. W miesiącu lutym w ramach przygotowań
przed skierowaniem do prac, przeprowadzono
szkolenia podstawowe z zakresu BHP dla grupy
ponad 60 osób. Od 15 marca pracę rozpoczęło 17
osób, a założenia na cały rok 2013 obejmują
aktywizację w formie prac społecznie użytecznych
dla 68 osób.

Czy warto montować kolektory słoneczne?
Coraz częściej na dachach domów możemy
zobaczyć kolektory słoneczne. Nowoczesny kolektor
jest urządzeniem, które produkuje ciepło nie tylko
w letnie słoneczne dni, lecz także w dni umiarkowanie
pochmurne. Sprawność dobrych kolektorów
słonecznych oscyluje w okolicach 80%. Taka część
energii słonecznej padającej na kolektor, zamieniana
jest na ciepło. Jak określić czy kolektory będą
efektywnie pracować tylko w lecie czy też w ciągu
całego roku? Otóż zależy to głównie od tego, czym
dotychczas ogrzewamy naszą wodę użytkową. Jeśli
używamy do tego celu kotła na węgiel lub drewno, to
nasze kolektory nie sprawdzą się w okresie
grzewczym, ponieważ aby ogrzać nasz dom tak czy
inaczej spalamy w naszym kotle taką samą ilość
paliwa. Przychodzi jednak wiosna i przestajemy
ogrzewać dom, wtedy też kolektory przejmują
produkcję ciepłej wody użytkowej. Sytuacja może
wyglądać trochę inaczej jeśli dom ogrzewamy
gazem, prądem, olejem opałowym, czy nawet ekogroszkiem. Bezwładność kotłów na ten rodzaj paliwa
jest znacznie mniejsza, dlatego ciepła woda
wyprodukowana przez kolektory nawet zimą wpłynie
na zapotrzebowanie naszego kotła na paliwo, co
równocześnie odbije się na naszym portfelu. Czy to
w ogóle się opłaca? Kolektory należą do takich
inwestycji, za które płacimy na początku, a następnie
z nich korzystamy. Kolektory dobrej jakości powinny
nam bezproblemowo działać nawet 25 lat, natomiast
zwrot kosztów instalacji powinien nastąpić w okresie
od 6 do 16 lat. Dostępne na rynku dofinansowania
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w wysokości 45%
na pewno powodują, że kolektory zwrócą nam się
zdecydowanie szybciej. Jak szybko zwrócą się
w konkretnym domu, zależy od bardzo wielu
czynników i na pewno warto przed podjęciem decyzji
zasięgnąć informacji u niezależnego specjalisty.
Dotacje z NFOŚiGW do instalacji kolektorów
słonecznych mają być przyznawane mniej więcej do

połowy 2014 roku. Aby otrzymać dotację trzeba
zaciągnąć kredyt w jednym z współpracujących
z NFOŚiGW banków. Kredyt “kosztuje” od 3,5% do
6% prowizji. Dodatkowo trzeba pamiętać że
otrzymana dotacja jest opodatkowana i z kwoty
wypłaconej przez fundusz będziemy musieli się
w następnym roku rozliczyć w rocznym zeznaniu
podatkowym. To wszystko sprawia, że faktyczna
dotacja nie wyniesie 45%, a waha się zależnie od
kosztów banku i wysokości podatku w okolicach 30%
wartości inwestycji.
Fundacja SOL, prowadzi infolinię, gdzie każdy
może dowiedzieć się wszystkiego o instalacjach
kolektorów słonecznych, jeszcze przed
podjęciem decyzji. Pamiętajmy że optymalnie
dobrana i dofinansowana instalacja kolektorów
słonecznych będzie dla nas źródłem darmowego
ciepła. Fundacja SOL infolinia 801 011 272.
Źródło: Fundacja SOL
Gmina Zawadzkie od roku 2012 udziela również
dotacji m.in. na zakup i zainstalowanie kolektorów
słonecznych. Wysokość dotacji z budżetu gminy
wynosi 30% kosztów kwalifikowanych brutto tj.
kosztów zakupu materiałów i montażu, jednak nie
więcej niż 6.000 zł. W każdym roku kalendarzowym,
na dofinansowanie inwestycji przeznacza się kwotę,
której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej
Gminy Zawadzkie. Wnioski odpowiadające
wymogom formalnym, na które nie udzielono dotacji
w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, są
rozpatrywane w pierwszej kolejności w kolejnym roku
budżetowym. Zasady udzielania dotacji w Gminie
Zawadzkie zostały określone w regulaminie
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/98/11
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada
2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie środowiska, realizowanych na terenie
Gminy Zawadzkie.

„Ale Jajo”

Wernisaż Bożeny Wanat
8 lutego w Galerii „OK” w Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie odbyło
się otwarcie wystawy malarstwa Bożeny Wanat pt.
„Magia kolorów natury”.
Bożena Wanat urodziła się w 1968 w Zgorzelcu, jest
absolwentką Liceum Plastycznego w Opolu. Od wielu
lat pracuje jako instruktor ogniska plastycznego w
Domu Kultury w Zawadzkiem, gdzie realizuje swoje
pasje i stara się je zaszczepić w młodych ludziach. Jej
prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych w
kraju i za granicą. Częstym motywem w jej twórczości
jest natura, jej formy i kolory. Za pomocą różnych
technik stara się utrwalić piękno przyrody. W swoim
malarstwie korzysta z farb olejnych, akwareli, pasteli,
węgla i ołówka. Eksperymentuje także z rzeźbami
w drewnie i masami plastycznymi. Tworzy również
kompozycje łączące różne techniki i materiał.

Po raz czternasty odbył się w Kielczy Międzyszkolny
Konkurs Kroszonkarski „Ale Jajo”. W tym roku
wystartowało w nim 17 osób. Każdy z uczestników do
oceny przedstawiał dwie wykonane przez siebie
kroszonki: jedną wykonaną w domu, drugą
wyskrobaną w trakcie trwania konkursu. Wszyscy
uczestnicy wykonywali swoje prace techniką
rytowniczą. Ocenie poddawane były dwie prace jedna wykonana w domu i druga wykonana w trakcie
konkursu. Komisja konkursowe, której kroszenie jaj
nie jest obce, gdyż sami od lat się tym zajmują w
składzie Urszula Piekacz, Helena Świtała, Elżbieta
Weber i Wilhelm Wyrwich nie miała łatwego zadania.
Bardzo wysoki poziom konkursu przysporzył sporo
pracy jurorom. Ostatecznie w kategorii szkół

podstawowych klas I-III zwyciężyła Martyna Danysz
z ZSG Kielcza. W kategorii klas IV-VI pierwsze
miejsce zajęła Ewelina Strzelbicka z Żędowic, drugie
Oliwia Frewer i trzecie Karolina Wanat, obie z Kielczy.
W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia:
Agacie Czuwaj, Ani Bartoszek i Monice Głowania
z Kielczy. W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce
zdobyła Weronika Bujara, drugie Justyna Kaniak, a
trzecie Emilia Nowak. Wyróżnienie przyznano także
Ani Liszce reprezentującej Zespół Szkół Specjalnych
w Zawadzkiem. W zabytkowej chacie można było
również podziwiać wystawę kroszonek. Wśród nich
znalazła się m.in.. najstarsza kroszonka w gminie,
wykonana przez pana Wilhelma Wyrwich w 1950
roku.

Pan Wilhelm Wyrwich
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Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „SEZAM”
Maria Andrzejewska, nauczyciel matematyki
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem,
zgłosiła uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu
Matematycznego „SEZAM” organizowanego przez
Szkolną Akademię Wiedzy z Warszawy. W konkursie
wzięło udział 21 uczniów klas IV-VI z całej Polski.
Było ich ponad 2500. Celem konkursu jest
urozmaicenie programu zajęć matematycznych i
zachęcenie uczniów do rozwijania swoich
umiejętności. Poprzez udział w konkursie uczniowie
mieli też możliwość sprawdzenia i poszerzenia
s w o j e j w i e d z y. K o n k u r s „ S E Z A M ” j e s t
przeprowadzany w formie testu składającego się z 30
pytań. Do każdego pytania podanych jest 5
odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za
udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń
otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt. (w zależności od stopnia
trudności). Za zaznaczenie błędnej odpowiedzi
uczestnik otrzymuje punkty ujemne. Nieudzielenie
odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia
zapisywanych jest 0 pkt. Uczeń może uzyskać
maksymalnie 240 pkt.
Anna Kot z klasy 4b uzyskała 240 pkt na 240
możliwych, zajęła I miejsce i uzyskała tytuł Laureata.
Gratulujemy.

Stanęli na podium
Drużyna Sympatyków Piłki Ręcznej
z Zawadzkiego wzięła udział w 10. jubileuszowym
turnieju piłki ręcznej o puchar Burmistrza Kluczborka.
Po zwycięstwie z drużynami: Tęcza Kościan i METAL
Kluczbork musieli tym razem uznać wyższość
drużyny z Wielunia, co w klasyfikacji generalnej nie

przeszkodziło im jednak zająć pierwszego miejsca w
turnieju. Naszą drużynę reprezentował: Patryk
Całujek, Jan Reudelsdorf, Ireneusz Popławski,
Marek Kaczka, Kacper Szmal, Jacek Garbowski,
Leszek Kaczmarczyk, Szymon Grzymek, Piotr
Kaczka, Sebastian Szostok, Marcin Richter.

OSP Zawadzkie

Praktyka w nagrodę
Z dumą informujemy, że trzech uczniów klasy III
Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem zakwalifikowało się do odbycia
czerotygodniowych praktyk zawodowych
w renomowanych firmach. Taka forma rozwoju
zawodowego jest kierowana przez Regionalne
Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu do
nieprzeciętnych uczniów szkół województwa
opolskiego zajmujących się kształceniem
zawodowym młodzieży. Szansę na takie
doskonalenie dał uczniom udział w projekcie
systemowym „Sieć współpracy na rzecz
nowoczesnej szkoły zawodowej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym
celem projektu jest budowa sieci współpracy szkół
z nowoczesnymi firmami oraz opolskimi instytucjami
oświatowymi i zrzeszającymi przedsiębiorców.
Realizacja powyższego zadania odbywa się w roku
szkolnym 2012/2013 poprzez: zajęcia pozalekcyjne
prowadzone z uczniami według wypracowanego
scenariusza, wyposażenie szkół w zestawy
multimedialne, podręczniki, materiały biurowe,
konferencje i seminaria wspomagające planowanie
kariery zawodowej przyszłych absolwentów,
4–tygodniowe praktyki zawodowe dla wybranych
uczestników projektu oraz specjalistyczne warsztaty
dźwiękowo – filmowe „Promujemy swoją szkołę”.
Już 25 lutego swoje praktyki rozpoczęli Kamil
Meinel i Łukasz Koteluk, obaj kształcący się
w zawodzie technik informatyk. Trafią do
wrocławskiej firmy SYSTEmEG zajmującej się
tworzeniem
innowacyjnych rozwiązań
informatycznych dla firm w różnych branżach.
SYSTEmEG to specjalista m.in. od oprogramowania,
multimediów, stron internetowych, a także wsparcia
technicznego i szkoleń. Na początku kwietnia
praktykę rozpocznie uczennica Zuzanna Signus,
kształcąca się w zawodzie technik ekonomista.
Jej należy się szczególna pochwała za umiejętności
w posługiwaniu się językiem obcym i przejście przez
„kwalifikacyjne sito”. Zuzanna odbędzie swoją
praktykę w austriackiej firmie LKW WALTER
z siedzibą w Wiedniu. Jest to zakład z branży
logistycznej, promujący nowoczesne technologie
komunikacyjne, specjalizujący się w transporcie
międzynarodowym, prowadzący pionierską pracę
przy rozwoju transportu intermodalnego.
Całej trójce życzymy wielu pozytywnych wrażeń
oraz wykorzystania czasu i możliwości firm
w zdobywaniu nowych doświadczeń. Z pewnością
czas praktyk da uczniom wymierne korzyści.

Chłopskie Jadło

Wspomnienia z przedszkola
„Wspomnienia przypominają fragmenty
układanki, dopiero kiedy zbierze się je wszystkie,
można odtworzyć cała historię”.
Nawiązując do tej sentencji młodzież z rocznika 1998
i 1999 postanowiła wrócić do czasów swojego
dzieciństwa i odwiedzić przedszkolne progi
Publicznego Przedszkola Nr 2 z oddziałem
Integracyjnym. Nie ukrywamy, że pomysł ten był
bardzo zaskakujący, jako że po raz pierwszy młodzi
ludzie poprosili nauczycieli o takie spotkanie. Stanowi
to również dowód, że chętnie wracają do swego
dzieciństwa spędzonego w tym przedszkolu.
Podczas żywiołowych rozmów, okazało się, że czas
spędzony w przedszkolu wspominają bardzo mile, a
nawiązane przyjaźnie i sympatie przetrwały do dnia
dzisiejszego. Nastolatkowie z rozrzewnieniem
opowiadali, jak to niektórzy z nich, niechętnie
podchodzili do wykonywania przysłowiowych
"szlaczków" w zeszytach, albo jakim utrapieniem było
leżakowanie (wtedy jeszcze leżakowały wszystkie
dzieci bez względu na wiek). Aktualne sale zabaw,
sprzęty i zabawki wydały się im dziwnie małe w
porównaniu z tym co pamiętają. Dawni
"przedszkolacy" mają już swoje plany na przyszłość,
niektórzy chcą profesjonalnie zajmować się
muzykowaniem (Dawid który obecnie uczęszcza do
szkoły muzycznej i umilał czas podczas spotkania
grając na pianinie), muzycznie uzdolnieni i grający na
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różnych instrumentach muzycznych są także Julia
i Franciszek, udzielają się w harcerstwie, KSM,
działają w kółku plastycznym przy GOSiT. Spotkanie
to świadczy o dużej więzi i miłych wspomnieniach
związanych z przedszkolem.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem odbyła się nie byle jaka impreza. Był
to dzień kiedy uczniowie mogli docenić smak
i prostotę „chłopskiego jadła”. Akcja została
przygotowana przez grupę rekonstrukcyjną „Hrabia
Renard” oraz Samorząd Uczniowski.
W przyszkolnym piecu przygotowano miejsce na
cztery bochny chleba pieczonego na lipowym
drzewie. Oprócz tego do chleba był smalec czyli
„tłuste”, masło, sól, kiszone ogórki. Typowe
„chłopskie jadło”, proste i tradycyjne. Opiekunki
Samorządu zapewniły odpowiednią oprawę tego
dnia: stół przykryty lnianym obrusem, haftowane
serwetki z charakterystycznymi napisami
„Smacznego” i inne sprzęty, które można znaleźć w
kuchni wiejskiej gospodyni. Zapachy świeżego
chleba można było już poczuć na korytarzach
szkolnych, a aromat kiszonych domowym sposobem
ogórków sprawiał, że nabierało się ochoty na
jedzenie. Gdy tylko chleb zawitał na stół, uczniowie
ustawili się w kolejce po poczęstunek. Noże
przecinały przypieczoną skórkę, a smalec posypany
solą rozpływał się po kromce. Co za widok, a jaki
zapach! Wszystko zniknęło tak szybko, że ci którzy
się spóźnili byli bardzo rozczarowani. Uczniowie,
którym udało się spróbować tych delicji zgodnie
przyznali, że smakowało i to bardzo! A także pytali czy
będzie powtórka.Akcja miała przybliżyć uczniom nie
tylko tradycje prostego jedzenia ale chyba przede
wszystkim przypomnieć smaki, które znamy
z dzieciństwa i powrócić do takich momentów , które
dobrze się wszystkim kojarzą; ze spokojem, prostotą
i miłością zawartą też w przygotowywaniu posiłków.
Miejmy nadzieję, że był to dopiero początek i takich
dni w szkole będzie więcej.
Dorota Nemś

Wieści z żędowickiej szkoły
Ferie zimowe 2013 w ZSG w Żędowicach
W tym roku uczniowie mieli zorganizowany
pierwszy tydzień ferii. W ramach pracy Ogniska
Środowiskowego zorganizowano dla nich wyjazdy do
Kręgielni w Kolonowskiem, na Pływalnię do
Dobrodzienia, do kina w Opolu i do Centrum
Turystycznego w Zawadzkiem.

Wyjazdy proponowane przez szkołę cieszyły się
wielkim powodzeniem. Wyjazdy dofinansowane
zostały z budżetu gminy.
W pierwszym dniu ferii został zorganizowany
w świetlicy szkolnej Bal Przebierańców. W balu
uczestniczyło ponad 70 dzieci z klas I – VI. Wszyscy

uczestnicy bawili się w pomysłowych kostiumach,
a oprawę muzyczną zabawy zapewnili chłopcy
z klasy III gimnazjum. Niewątpliwą atrakcją balu były
ciekawe konkursy, w których dzieci miały możliwość
wykazać się wieloma umiejętnościami. W opiekę nad
dziećmi społecznie zaangażowało się 6 nauczycieli.

Na tej planecie nigdy bym się nie nudził

Zabawa karnawałowa Rady Rodziców

organizowanych w szkole. Wraz z listem
z Gabinetu Prezydenta RP została przysłana paczka
z pamiątkowymi gadżetami dla uczniów.

Drodzy Rodzice, Państwa dziecko jest już
czytelnikiem. Prosimy o zachęcenie go do
korzystania z biblioteki szkolnej i czytania razem
z nim.
Życzymy cierpliwości, wytrwałości i przyjemności we
wspólnym czytaniu [...] - to fragment listu do rodziców
uczniów klas pierwszych ZSG w Żędowicach, którzy
14 lutego zostali pasowani na czytelników.
Spotkanie z
Jasiem, Małgosią, Plastusiem,
Calineczką, Czerwonym Kapturkiem,
zachęciło
dzieci do korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
Wizyta kosmitów pozostanie na długo w ich pamięci,
a otrzymane prezenty będą przypominały o miłych
chwilach spędzonych w bibliotece. W spotkaniu dla
pierwszaków brały udział uczennice klasy V- Wiktoria
Lechowicz, Weronika Zyzik, Olivia Turek i Dominika
Klyssek.

W sobotę 19 stycznia 2013 r. w sali Firmy
,,Bronder” odbyła się zabawa karnawałowa
zorganizowana przez Radę Rodziców Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach.
Na zabawie, którą prowadził zespół ,,Somer” bawiło
się ponad 50 par.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w organizację przedsięwzięcia osobom prywatnym
oraz firmom i instytucjom.

Niespodzianka od Prezydenta RP
Prezydent RP przesłał podziękowanie dla
uczniów ZSG w Żędowicach oraz pozdrowienia dla
Grona Pedagogicznego za list, w którym zostały
zawarte informacje o przebiegu Święta
Niepodległości oraz o innych przedsięwzięciach

Turniej piłki siatkowej

Dostojny Jubilat

„Opolskie kwitnące” – konkurs z nagrodami

16 marca br. w naszej hali sportowej odbył się turniej
piłki siatkowej najmłodszych zawodniczek. W turnieju
wystartowały drużyny młodziczek i kadetek z Olesna,
Dobrodzienia i Zawadzkiego. W kategorii młodziczek
bardzo miłą niespodziankę sprawiły zawodniczki
UKS Technodrew Zawadzkie, które wygrały z MUKS
Dobrodzień 3:0 i OKS Olesno 2:1. Za zwycięstwo
otrzymały puchar Starosty Strzeleckiego, który był
jego fundatorem. Zwycięski zespół wystąpił
w składzie: Izabela Kupka, Agata Kalinowska, Agata
Polinska, Aleksandra Abramczuk, Julia Piotrowska,
Karolina Stych oraz kapitan zespołu Wiktoria
Moszny. W kategorii kadetek zwyciężył zespół OKS
Olesno, który pokonał MUKS Dobrodzień 3:0 i UKS
Technodrew Zawadzkie 3:0. Nasze kadetki
uplasowały się na drugim miejscu wygrywając
z MUKS Dobrodzień 3:0. Zwycięski zespół otrzymał
puchar ufundowany przez Prezesa Firmy
Technodrew Polska, Jana Smereczańskiego, który
wręczył oba puchary zwycięskim drużynom. Kadetki
UKS Technodrew Zawadzkie w składzie: Karolina
Kalinowska, Daria Karlińska, Aleksandra Polak,
Patrycja Dudarewicz, Sandra Mrożek, Sabina
Jędrasz oraz kapitan zespołu Jana Wilczyńska.
Organizatorem turnieju był Zarząd UKS Technodrew
Zawadzkie. Serdeczne podziękowania składamy na
ręce naszych sponsorów, tj. Wiktorowi i Grażynie
Zadorskim i firmie Marko z Zawadzkiego, Janowi
Smereczańskiemu i Staroście Strzeleckiemu
Józefowi Swaczynie.

12 lutego br. Jubileusz 90 urodziny obchodził Walenty
Kciuk. Jubilat mieszka w Kielczy wspólnie z żoną oraz
córką i jej rodzinom.
Jest najstarszym
z jedenaściorga rodzeństwa. W czasie wojny służył
na froncie wschodnim. Wrócił do domu w 1950 roku,
po pięciu latach przebywania w niewoli. Pan Kciuk
przez 45 lat pracował w zawadczańskiej hucie,
prowadząc równocześnie ogrodnictwo.
W październiku 2012 roku wspólnie z żoną Heleną
obchodzili Diamentowe Gody pożycia małżeńskiego.
Jest niesamowicie pogodną, wesołą i uśmiechniętą
osobą. Doczekał się jednej córki i dwóch synów,
7 wnuków i 4 prawnuków. W imieniu władz gminy
życzenia i kwiaty przekazał Jubilatowi Burmistrz
Zawadzkiego oraz kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem. Dostojnemu Jubilatowi
życzmy wielu pogodnych dni, dużo zdrowia
i wszelkiej pomyślności.

Zarząd Województwa już po raz kolejny ogłosił
konkurs dla mieszkańców, samorządów lokalnych,
stowarzyszeń i instytucji z województwa opolskiego
pod nazwą "Opolskie Kwitnące". Celem konkursu
„Opolskie Kwitnące 2013” jest wyłonienie najpiękniej
ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz
terenów i obiektów publicznych w województwie
opolskim. Jego zadaniem jest zbudowanie
pozytywnego wizerunku województwa opolskiego
jako regionu pięknego, zadbanego, czystego,
wygodnego do bycia i życia. Konkurs organizowany
jest w 3 kategoriach: najpiękniej ukwiecona wieś,
obiekt prywatny, obiekt dostępności publicznej
i rozstrzygany jest na szczeblu wojewódzkim, przez
komisję konkursową. Zgłoszenia do konkursu możne
dokonać każdy. Należy tylko przesłać zgłoszenie na
adres Departamentu Współpracy z Zagranicą
i Promocji Regionu UMWO do 30 kwietnia 2013 r.
Komisja dokona niezapowiedzianych wizji lokalnych
w zgłoszonych obiektach w terminie maj-sierpień,
a ogłoszenie wyników nastąpi w IV kwartale br.
Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy
znajdują się w plikach do pobrania na stronie
www.umwo.opole.pl w zakładce „opolskie kwitnące”
Działania podejmowane w ramach realizacji
konkursowego celu są doskonałą promocją
współpracy pomiędzy mieszkańcami. Powodują
wśród nich pobudzenie aktywności oraz wpływają na
wzrost świadomości ekologicznej. Dodajmy, że to
konkurs z cennymi nagrodami.
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APTEKI DYŻURUJĄ
Malowanie jaj wielkanocnych

marzec
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”

30
31

“Alga”
“Centrum”
“Centrum”

kwiecień
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”

30
31

14

“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Słońcem”
“Flos”
“Vita”
“Na dobre i na złe”
“Alga”
“Centrum”
“Centrum”
“Multifarm”
“Awos”
“Pod Słońcem”
-

Chyba nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie świąt
Wielkiej Nocy bez pisanek. Zdobienie jajek to świetna
zabawa, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Pierwszy etap to uzyskanie kraszanek, czyli jajek
o jednolitej barwie. Jednak jak uzyskać piękny kolor
nie stosując chemicznych barwników? Naturalne
metody farbowania jaj są zdrowe i bezpieczne, a
dodatkowo dość łatwe. Najpopularniejszą z nich jest
stosowanie wywaru z wysuszonych łupin cebuli,
które moczymy przez ok. 12 godzin w garnku.
Następnie je zagotowujemy, aby uwolniły barwnik.
W otrzymanym roztworze gotujemy jajka (ok. 10
minut). Pamiętajmy - im więcej łupin tym
intensywniejszy kolor! Dodatkowo, aby uzyskać
mocniejszą barwę można dodać także garść łupin z
czerwonej cebuli.
Aby uzyskać inną barwę kraszanek, składnik
gwarantujący dany kolor należy gotować na wolnym
ogniu około pół godziny, z dodatkiem dwóch łyżek
octu. W zależności od tego ile jajek farbujemy,
używamy 0, 5-1 litr wody.
Borówka amerykańska (2 szklanki na litr wody) –
niebieski
Kurkuma (3 łyżki na litr wody) – żółty
Buraki (2 na litr wody) – różowy, czerwony
Kawa (1 litr mocnej kawy) – jasny brąz
Trawa lub młode żyto (2 garści na litr wody) – zielony
Do ostudzonego wywaru ostrożnie wkładamy
gorące, ugotowane na twardo jajka i zostawiamy je w
barwniku na około pół godziny. Po wyjęciu kraszanki
delikatnie ocieramy papierowym ręcznikiem
i nacieramy olejem, który ochroni kolor i nabłyszczy
skorupkę. Kraszankami możemy ozdobić świąteczny
stół, albo potraktować je jako bazę do wykonania
pisanek.

Wielkanocne ciekawostki
Do koszyczka ze święconką wkładamy chrzan,
pieprz i sól. Nie każdy wie, że te przyprawy mają
przypominać o gorzkiej męce Chrystusa. Dawniej
wielkanocne śniadanie rozpoczynano od zjedzenia
całego korzenia chrzanu, który chronił przed bólem
brzucha.
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne
porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło
czystością. Porządki mają także symboliczne
znaczenie - wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z
nią wszelkie zło i choroby.
Pierwsze znaleziska pisanek na ziemiach polskich
pochodzą z X wieku z wykopalisk koło Opola.
Popularne mazurki przywędrowały do nas z Turcji.
Kunsztownie ozdobione lukrem i bakaliami ciasta
przypominają tureckie dywaniki.
Kiedyś, gdy gospodynie piekły baby drożdżowe,
kuchnia musiała być zamknięta na klucz, aby nikt
obcy nie zaszkodził rosnącemu ciastu głośną
rozmową lub „złym okiem". Upieczone baby
umieszczano na poduszkach i dopóki nie ostygły
mówiono szeptem.
Dawniej wierzono, że jeśli w Wielką Sobotę umyjemy
twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na
święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody.

Wielkanocne przepisy
Krem chrzanowy
Składniki:
200 g świeżo utartego chrzanu
250 ml śmietany
sok z cytryny, sól, cukier
Przygotowanie:
Tuż po zakończeniu tarcia chrzanu rozgrzać na patelni
śmietanę. Do gorącej wrzucić chrzan, zagotować, aż
chrzan zmięknie. To jest baza, którą można dłużej
przechowywać w słoiku w lodówce. Przed podaniem
doprawić sokiem z cytryny, solą i cukrem.
Barszcz chrzanowy
Składniki:
0,5 kg białej kiełbasy
wędzony boczek
kawałek schabu z kością
1 duża cebula
3-4 ząbki czosnku
4 żółtka
2 łyżki mąki
chrzan (ilość według uznania)
kwaśna śmietana
listek laurowy, ziele angielskie, pieprz
Przygotowanie:
Zagotować 3 l wody z kiełbasą, boczkiem, schabem,
cebulą, czosnkiem i przyprawami. Gotować niezbyt
długo, w czasie gotowania zdjąć szumowiny. Odcedzić
wywar, mięsa zachować, pokroić w małe kawałki.
W miseczce połączyć żółtka, mąkę oraz kwaśną
śmietanę. Zahartować dodając do śmietany niewielkie
ilości gorącego wywaru i mieszając połączyć
z wywarem. Nie gotować. Dodać chrzan w słoiku do
smaku. Przed podaniem podgrzać i dodać pokrojone
na kawałki mięsa i jaja na twardo.
Jajka w kokilkach
Składniki:
świeże jajka
masło
cebula pokrojona w kostkę
sól, pieprz
Dodatki:
szynka gotowana, pomidor, śmietana
Przygotowanie:
Na maśle przesmaż na złoto cebulę. Szynkę lub
pomidora pokrój w kostkę. Na dnie małych foremek
żaroodpornych rozłóż po łyżce podsmażonej cebuli.
Można urozmaicić skład dodając do cebuli szynkę lub
pomidora, albo jedno i drugie. Na cebulę wbij jajko, na
wierzch połóż kawałek masła i ewentualnie łyżkę
śmietany. Posyp pieprzem. Piekarnik rozgrzej do 200
st. C. Ustaw kokilki w naczyniu z wysokimi brzegami
i napełnij je gorącą wodą, tak by sięgała do połowy
kokilek. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 12 minut, by
jajko było ścięte na miękko. Trzeba sprawdzać, gdyż
czas pieczenia zależy od wielkości jajek, grubości
ścianek kokilek i dodatków.

Wielkanocny konkurs
Wykreśl hasła będące odpowiedzią na pytania.
Pozostałe litery czytane w poziomie utworzą hasło.
Kolejność wykreślania dowolna (pionowo, poziomo).
1. Jezus poniósł ją na krzyżu.
2. Główny pionowy trzon krzyża.
3. Sznur mocujący ciało Jezusa na krzyżu.
4. Potoczne określenie dnia rozpoczynającego Wielki
Post.
5. Ojciec w języku hebrajskim.
6. Oprawcy Jezusa.
7. Był nim Jezus po pojmaniu.
8. Rozpoczyna go Środa Popielcowa.
9. Przebito nią bok Jezusa.
10. Trysnęła z ran.
11. Podano go Jezusowi do picia.

Niezwykłą moc przypisywano też palmom. Połknięcie
bazi z wierzbowej gałązki poświęconej w Niedzielę
Palmową miało chronić przed chorobami, m. in.
strzec od bólu zębów. Zatknięte za obraz lub włożone
do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed
nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.

Zapraszamy po nagrodę
Za prawidłowe rozwiązanie walentynkowej
krzyżówki nagrodę wylosowała Irena Stefan.
Zapraszamy po odbiór nagrody, do Redakcji
Krajobrazów Zawadzkiego w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem, pokój nr 101.Gratulujemy.

Rozwiązanie : _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ NA _ _ _ _
Hasło należy dostarczyć do redakcji KZ w terminie
do 28 marca br. Nagroda czeka.

Sport w Krajobrazach
Piłka ręczna
Nie jest łatwo
W ostatnim numerze Krajobrazów informacje
o piłce ręcznej zatytułowaliśmy, że „Nie będzie łatwo”.
Drużyna w II rundzie rozegrała 6 meczy zdobywając
tylko 4 punkty i nie jest łatwo. Niestety przegrali
ważny inauguracyjny mecz na własnym parkiecie
z ostatnia drużyną AZS AWF Biała Podlaska.
Prześledźmy mecz po meczu.
ASPR – AZS WAF Biała Podlaska 30:32 (14:13)
Bramki zdobyli: Płonka 8, Juros 7, Gradowski 7,
Słaby mecz w wykonaniu naszej drużyny.
Szczególnie bardzo słaba gra w obronie.
ASPR – Gwardia Opole 27:34 (12:20) Bramki
zdobyli: Gradowski 8, Piech 6, Płonka 5. Różnica
klasy była widoczna na każdym kroku. W II połowie
Gwardia grając rezerwami straciła przewagę, jednak
po wejściu podstawowych zawodników pewnie
odskoczyła na bezpieczną odległość i zwyciężyła
zasłużenie.
Control Process Tarnów - ASPR 30:32 (16:19)
Bramki zdobyli: Płonka i Włoka po 6, Gradowski
i Piech po 5, Juros i Ungier po 4. Bardzo ważne
punkty. W końcówce rywale doprowadzili do remisu
po 28, jednak końcówka należała do naszej drużyny
i zwycięstwo stało się faktem.
ASPR – MKS Kalisz 26:32 (11:17) Bramki zdobyli:
Gradowski 7, Piech 6, Płonka 4. Mecz się jeszcze
dobrze nie rozpoczął a wyżej notowani goście
prowadzili aż 9:1. Wprawdzie w II połowie doszli do
wyniku 22:23, ale to było wszystko na co było stać
naszą drużynę. Drużynę zatrzymał bramkarz gości
na którego nasi strzelcy nie mogli znaleźć recepty.
Ostrovia Ostrów Wlkp - ASPR 35:26 (18:15) Bramki
zdobyli: Gradowski 9, Piech 7, Płonka 4 Bardzo
potrzebne punkty zostały w Ostrowie. Jeszcze do
przerwy gra była w miarę wyrównana. W II połowie
„nasi” nie mogli jednak znaleźć sposobu na szczelną
obronę gospodarzy i mecz zakończył się wyraźnym
zwycięstwem Ostrovii.
ASPR – AZS Łódź 28:27 (17:14) Bramki zdobyli:
Płonka i Gradowski po 9,, Piech 4. Tego meczu nie
można było przegrać. W 57 minucie ASPR prowadził
28:24 i przy spokojnej grze tego meczu nie można
było przegrać. Nasza drużyna pokazała, że można.
Na 49 sekund przed końcem spotkania goście
doprowadzili do stanu 28:27 i byli przy piłce. Zabrakło
jednak im dokładności i strzelając nad poprzeczką nie
doprowadzili do remisu, który byłby porażką. Tym
samym ASPR zrównał się z AZS punktami, jednak w
bezpośrednim pojedynku AZS jest lepszy o jedną
bramkę. (u siebie wygrał dwoma bramkami). Przed
meczem pożegnano zawodnika Grzegorza Giebela,
który odszedł z drużyny.
Jak widać z zamieszczonej niżej tabeli sytuacja
nie jest wesoła. Każdy zdobyty punkt jest na wagę
utrzymania się w I lidze. O ile byli Gwardziści
(Gradowski, Piech) spełniają swoje zadanie (Piech
nieco słabiej), zawodnicy z II ligowej OSIR-u
Komprachcice również nieźle sobie radzą. Jak widać
w zestawieniu strzelców brak w nim Daniela
Skowrońskiego, który w przeszłości należał do
czołówki strzelców. Na pewno trener miał bardzo
mało czasu by zespół należycie zgrać. Skład był

Piłka nożna

kompletowany prawie do końca przerwy przed II
rundą
19
36 619:487
1. KS Gwardia Opole
19
33 649:478
2. MKS Nielba Wągrowiec
19
28 560:499
3. WKS Śląsk Wrocław
19
21 573:566
4. MKS Kalisz
21 586:572
5. KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 19
19
20 576:598
6. VIRET CMC Zawiercie
19
20 523:511
7. ŚKPR Świdnica
19
18 555:599
8. AZS UT-H Radom
19
16 543:564
9. KSSPR Końskie
19
13 496:556
10. AZS UŁPŁ Łódź
19
13 554:622
11. ASPR Zawadzkie
19
12 567:599
12. GKS Olimpia Piekary Śl.
527:599
19
8
13. Contol Process Tarnów
524:603
7
14. AZS AWF Biała Podlaska 19
Przed meczem odbyła się uroczystość pożegnania
Grzegorz Giebela, który zakończył karierę sportową.
Zawodnik reprezentował ASPR Zawadzkie przez 5,5
roku na pozycji środkowego rozgrywającego. Jest
wychowankiem zabrzańskiego szczypiorniaka,
wcześniej grał w zespole Viret Zawiercie.
Podziękowania za dobrą współpracę i godne
reprezentowanie barw naszej drużyny popłynęły
zarówno ze strony władz klubu, jak i samorządu.

fot. S. Jakubowski

Młodzież dotarła do półfinału
Podopieczni Łukasza Morzyka po zdobyciu
mistrzostwa województwa opolskiego awansowali do
ćwierćfinału Mistrzostw Polski, który odbył się
w Końskich. Po zwycięstwach z UKS Bursa Puławy
33:29 i remisie z SPR Polonica Końskie 30:30 oraz
porażce z gospodarzami KSSPR Końskie 29:34
awansowali do półfinału. Półfinał odbył się w Lubinie.
Turniej rozpoczęli w dobrym stylu pokonując MTS
Chrzanów 44:27. W kolejnych spotkaniach musieli
jednak uznać wyższość rywali przegrywając
z Zagłębiem Lubin 22:25 oraz MMTS Kwidzyń
i musieli zadowolić się 3 miejscem, które niestety nie
było premiowane awansem. Drużyna nadal
kontynuuje grając w III lidze śląskiej seniorów.
Wzmocniona rezerwowymi I ligowej drużyny nie
przegrała jeszcze żadnego meczu. Pokonała kolejno:
MOSiR Mysłowice 46:27 (24:10) i Grunwald II Ruda
Śl. 48:22 (22:8). Juniorzy młodsi pokonali
w decydującym spotkaniu Gwardię Opole 29:28
i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Polski, które
prawdopodobnie zostaną rozegrane w Zawadzkiem.

Skat
Mistrzostwa sekcji 2012/2013
W mistrzostwa sekcji skata GOSiT Zawadzkie
zostało rozegranych już 24 turnieje. Rywalizacja jest
bardzo zacięta. Przez dłuższy czas na prowadzeniu
był zawodnik gospodarzy Leopold Dybowski, lecz w
24 turnieju zdetronizował go zawodnik Victorii
Chróścice Marcin Szymski. W mistrzostwach
aktualnie wzięło udział 54 zawodników, a czołówka
na 6 turniejów przed zakończeniem przedstawia się
następująco:

Aktualnie turnieje rozgrywane są w Kawiarni
SPORT CAFFE przy hali sportowej.
W Krapkowicach zostały rozegrane Mistrzostwa
Polski seniorów. Dobrze spisali się zawodnicy sekcji
GOSiT Zawadzkie. Leopold Dybowski uplasował się
tuż za podium na 4 miejscu, a Jan Mikołajczyk zajął
10 miejsce. W mistrzostwach startowało 91
zawodników.

Niezły start w lidze

Cel – awans do ligi okręgowej
Lider po I rundzie rozgrywek w Kl.A przygotowania
do II rundy rozpoczęli 08.01.2013 r. Trenerem jak
informowaliśmy jest długoletni zawodnik naszej
drużyny Ryszard Skublik, który przez kilka lat
z powodzeniem prowadził Unię Kolonowskie.
Treningi odbywają się zgodnie z planem 3 razy
w tygodniu. W okresie od 27.01 do 09.02.2013 na
własnych obiektach został zorganizowany obóz
przygotowawczy. Kierownictwo klubu skutecznie
realizuje plan wzmocnienia kadry zawodnikami
(wychowankami), którzy dotychczas grali w innych
klubach. W rundzie wiosennej kadrę zasilili: Rafał
Polak i Adam Kopyto (z Unii Kolonowskie) oraz Dawid
Cembolista (wrócił z wypożyczenia z LZS Piotrówka).
Drużyna rozegrała kilka sparingów: z Niezdrowicami
(liga okręgowa) 2:4, Sparta Lubliniec (Kl.A) 0:7,
Naprzodem Jemielnica (LO) 1:2 oraz LZS Ligota
Turawska (IV liga) 6:0. W planie do rozegrania są
jeszcze mecze LZS Krasiejów, Startem Dobrodzień
oraz Nitronem Krupski Młyn. Rozgrywki II rundy
drużyna rozpocznie meczem wyjazdowym z KS
Sławięcice 07.04.2013 r. Cel drużyny awans do ligi
okręgowej. Przed pozostałymi drużynami
kierownictwo postawiło następujące cele. Drużyna
juniorów, trenowana przez Roberta Gwoździa
utrzymanie się w II lidze juniorów. Trampkarze
trenowanie przez Rafała Kafarskiego 4-5 miejsce
w rozgrywkach podokręgu. Zadaniem szkółki
piłkarskiej kierowanej przez Janusza Foksa, jest
zachęcenie jak największej ilości chłopców do
uprawiania piłki nożnej. Dla przypomnienia tabela po
I rundzie.
1. SSKS Stal Zawadzkie
13 29 30:23
2. LKS Jedność Rozmierka
13 28 42:23
3. LZS Chrząstowice
13 27 45:21
4. KS Górażdże
13 26 32:20
5. LZS Adamietz Kadłub
13 22 25:21
6. SSKS Piast II Strzelce Op.
13 20 21:20
7. KS Orzeł Źlinice II
13 16 20:26
8. LKS Victoria Żyrowa
13 15 18:22
9. LZS Błękitni Jaryszów
13 15 33:35
10. KS Sławięcice Kędzierzyn Koźle 13 13 22:29
11. LZS Żywocice
13 13 34:30
12. RTS Odra Kędzierzyn Koźle
13 11 18:41
13. KS Cisowa Kędzierzyn Koźle
13 11 26:35
14. TKKF Blachowianka K-Koźle
13 9 26:35

Tenis stołowy
Mamy mistrzynię
W Ostródzie odbyły się mistrzostwa Polski
seniorek w tenisie stołowym. Bardzo dobrze zagrała
wychowanka trenerki Marty Lityńskiej zawadczanka
Antonina Szymańska. Popularna Tośka, która
aktualnie reprezentuje GLKS Nadarzyn zdobyła tytuł
mistrzowski w grze pojedynczej pokonując w finale
Monikę Pietkiewicz (LUKS Warmia Lidzbark
Warmiński) po zaciętym pojedynku 4:3 w setach
(-8,6,9,5,-7,-9,7). W drodze do finału pokonała
kolejno: Aleksandrę Falarz (GKTS Gdańsk) 4:0,
Roksanę Załomską (KS Stella Gniezno) 4:1, Maję
Krzewicką (LUKS Warmia Lidzbark Warmiński) 4:1.
W półfinale ograła Agatę Pastor (MKSTS Polkowice)
4:1. W finale ograła odwieczną rywalkę Monikę
Pietkiewicz z którą ma do wyrównania rachunki z
czasów młodzieżowych. W grze podwójnej grając w
parze z M.Pietkiewicz
uległy w finale parze
Magdalenie Szczerkowska (SKTS Sochaczew) –
Klaudii Kuśińska (GLKS Nadarzyn) 2:3 w setach
(-5,6,-9,3,-7) zdobywając tym samym srebrny medal.

Drużyna GOSiT-u Zawadzkie rozpoczęła kolejny
sezon w rozgrywkach drużynowych. Kolejny sezon
Drużyna GOSiT-u Zawadzkie rozpoczęła kolejny
sezon w rozgrywkach drużynowych. Kolejny sezon
gra w II lidze W grupie z 13 punktami uplasował się na
2 miejscu i w tabeli zajmuje 3 miejsce. Był to najlepszy
start w dotychczasowej historii grania w II lidze.
Drużyna grała bez swojego kapitana Antoniego
Świtały i pomimo tego spisała się dobrze. Na dorobek
punktowy zapracowali: Leopold Dybowski 3693 pkt,
Józef Ludwig 2848 pkt, Jan Mikołajczyk 2794 pkt.
oraz Franciszek Świtała 2673 pkt.
2 Liga A
1. Piast Leszczyny
15 13232
2. KS Wyry
14 13406
3. GOSiT Zawadzkie
13 12008
4. Sambor Silesia Rybnik
12 11860
5. Bombajka Klimzowiec Chorzów 12 12295
6. KS Górnik Boguszowice
12 11860
7. Olimp MDK Bogucice
11590
11
8. S.C. Strażak Głożyny
11577
11
9. Szombierki Bytom
11517
11
10.Grin Siemianowice
11410
11
[...]
[...] [...]
20. LZS Ligota Dolna
Trenerka Marta Lityńska z zawodniczkami KTS MOKSIR Zawadzkie
6896
5

15

Ile zapłacimy za wywóz śmieci w Gminie Zawadzkie po 1 lipca?
Nowe stawki zaczną obowiązywać 1 lipca, gdy
w całej Polsce wejdzie w życie nowy system odbioru
odpadów komunalnych. Ich właścicielem staną się
gminy i to one będą zlecać wywóz śmieci opłacając tę
usługę pieniędzmi pobranymi od mieszkańców.
Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustalona została w Uchwale
Nr XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
27 grudnia 2012r. – w sprawie wyboru metody
i ustalenia wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi
odpowiednio:
1) dla osób fizycznych deklarujących zbieranie
odpadów w sposób selektywny – 11,00 zł od osoby
zamieszkującej daną nieruchomość miesięcznie,
2) dla osób fizycznych deklarujących zbieranie
odpadów zmieszanych (bez selektywnej zbiórki) –
17,00 zł od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość miesięcznie,
3) dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałej –
deklarujących zbieranie odpadów w sposób
selektywny –
w zależności od wielkości
pojemnika:
a) za pojemnik 60 l - 8,00 zł za pojemnik
b) za pojemnik 120 l - 16,00 zł za pojemnik
c) za pojemnik 240 l - 32,00 zł za pojemnik
d) za pojemnik 1100 l - 130,00 zł za pojemnik
4) dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałej –
deklarujących zbieranie odpadów zmieszanych (bez
selektywnej zbiórki) – w zależności od wielkości
pojemnika:
a) za pojemnik 60 l - 11,00 zł za pojemnik
b) za pojemnik 120 l - 21,00 zł za pojemnik
c) za pojemnik 240 l - 42,00 zł za pojemnik
d) za pojemnik 1100 l - 170,00 zł za pojemnik.
Wzory deklaracji
– dla kogo i jak je wypełnić.
31 marca br. upływa termin złożenia deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Poniżej podajemy przykładowy
sposób wypełnienia deklaracji:
wzór nr 1
dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych
(domów jednorodzinnych)
wzór nr 2
dla nieruchomości niezamieszkałych, tj. np.
prowadzących działalność gospodarczą
wzór nr 3
dla mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej
(wspólnoty mieszkaniowe, Spółdzielnia
Mieszkaniowa) – deklarację wraz ze stosownymi
załącznikami ( załącznik nr 3 i nr 5) w imieniu
mieszkańców budynku składa zarządca lub
administrator budynku (właściwie umocowany)
wzór nr 4
właściciele, współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy,
użytkownicy lokali składają do zarządcy lub
administratora budynku jedynie załącznik nr 3 do
deklaracji.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani wypełnić
odpowiednio wszystkie części składanej deklaracji –
zgodnie z odpowiednim wzorem oraz podpisać ją
wraz z załącznikami.
Przy wypełnianiu deklaracji (część E1) należy przyjąć
stawki odpowiadające wybranemu sposobowi
gromadzenia odpadów (część D4 - oświadczenie),
czyli stawkę zgodną z obowiązującą Uchwałą
Rady Miejskiej.
Załącznik nr 5 do deklaracji nie stanowi
wypowiedzenia umowy z dotychczasowym
podmiotem odbierającym odpady. Właściciele
nieruchomości powinni wypowiedzieć
dotychczasowe umowy na odbiór odpadów
komunalnych w sposób przewidziany w umowie,
tj. z zachowaniem jednomiesięcznego lub
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (najlepiej
złożyć wypowiedzenie do dnia 31 marca 2013r., ze
skutkiem wypowiedzenia przypadającym na dzień 30

czerwca 2013r.).
W przypadku wątpliwości dotyczących skutecznego
wypowiedzenia umowy, należy skontaktować się
w t e r m i n i e d o d n i a 3 1 m a r c a 2 0 1 3 r.
z dotychczasowym podmiotem odbierającym
odpady (zgodnie z zawartą umową).
W przypadku jakichkolwiek uwag bądź
wątpliwości związanych z wypełnieniem lub
składaniem deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
pomocą służy Pan Rafał Dzierżawa pod nr
telefonu 77 46 23 105, bądź osobiście w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem pok. 101 (parter, Punkt
Obsługi Petenta).
Uwaga:
Właściciele nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy oraz na których
przedsiębiorcy prowadzą działalność
gospodarczą zobowiązani są do złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie do dnia 31 marca.

Segreguj śmieci
Harmonogram
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w 2013 r.
Zbiórka odpadów
zbiórka odpadów segregowanych
i gromadzonych selektywnie
(makulatura, szkło białe i kolorowe,
tworzywa szt.) w workach dostarczanych
bezpośrednio na posesje w zabudowie
jednorodzinnej
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
na terenie całej gminy
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

Termin
26 marzec
25 kwiecień
28 maj
27 czerwiec
24 kwiecień
27 marzec
24 kwiecień
22 maj
26 czerwiec

WZÓR DEKLARACJI NR 1

W1

WZÓR DEKLARACJI NR 2

W2

WZÓR DEKLARACJI NR 3

W3

WZÓR DEKLARACJI NR 4

W4

XI Wojewódzki Festiwal Piosenki i Tańca „Kuźnia 2013”

20 lutego 2013 r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się XI Wojewódzki Festiwal
Piosenki i Tańca „Kuźnia 2013”. Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej
mający na celu popularyzowanie działań na rzecz kultury wśród młodzieży, rozwijanie
wrażliwości na sztukę, a także prezentację dorobku artystycznego solistów i zespołów w
dziedzinie tańca i śpiewu. W tym roku również nie zabrakło chętnych, gościliśmy
uczestników z Byczyny, Chrząstowic, Dańca, Dobrodzienia, Głogówka, Grodkowa,
Jemielnicy, Kędzierzyna, Krupskiego Młyna, Leśnicy, Nysy, Pyskowic, Tarnowa
Opolskiego i Zębowic.
Zespoły prezentowały się na wysokim poziomie, zarówno tanecznym, jak i wokalnym,
stawiając przed jury wielki problem w wyłonieniu zwycięzców. W ocenie uczestników jury
brało pod uwagę repertuar w tym dobór tematyczny, oryginalność i nowatorstwo
repertuaru. Drugim kryterium były walory wokalne: naturalność i prostota, emisja głosu,
zrozumienie tekstu oraz bardzo ważna rzecz intonacja, czyli czystość wykonania. Trzecim
komponentem składającym się na ocenę był akompaniament, w którego skład wchodzi
czystość brzmienia, harmonia i aranżacja, ponadto estetyka kostiumów i ogólny wyraz
artystyczny. Wykonawcy byli świetni, a jury w składzie Klaudia Budner, Bożena Wanat,
Maryla Morzyk oraz Małgorzata Rabicka, miało ciężki orzech do zgryzienia.
Po burzliwych naradach jury wyłoniło zwycięzców w następujących kategoriach:
W kategorii Taniec dla grupy wiekowej 7-9 lat kolejne miejsca zajęli:
I. Hałas Mini I z Tarnowa Opolskiego
II. Zespół Taneczny przy P.S.P. im. J. Zamojskiego w Byczynie
III. Zespół Tańca PONK, duet Oliwia Mordak, Aleksandra Stańczyk z Kędzierzyna Koźla
W kategorii Taniec dla grupy wiekowej 10-13 lat miejsca:
I. Zespół taneczny FLESZ z Dańca

II. Zespół Ponk II z Kędzierzyna Koźla
III. Fantazja II z Dobrodzienia
W kategorii Taniec dla grupy wiekowej 14-16 lat miejsca:
I. Hałas I i Hałas II z Tarnowa Opolskiego
II.nDNA Zakręceni z Nysy
III.nExodus Natalia z Zawadzkiego
W kategorii Piosenka dla grupy wiekowej 7-9 lat miejsca:
I. Oliwia Zygmunt z Pyskowic
II. Zuzanna Bar z Głogówka
III. Laura Okwieka z Zębowic
W kategorii Piosenka dl grupy wiekowej 10-13 lat miejsca:
I. Aleksandra Orłowska – Krupski Młyn
II. Sandra Lizoń z Byczyny
III. Weronika Błażek z Byczyny
W Kategorii Piosenka dla grupy wiekowej 14-16 lat
miejsca:
I. Jolanta Grzebinoga z Pyskowic
II. Angelika Lewandowska z Pyskowic
III. Dominika i Asia Gurok z Zębowic

Grand Prix zdobył zespół HAŁAS II z Tarnowa Opolskiego.
XI Festiwal Piosenki i Tańca „Kuźnia 2013” można śmiało zaliczyć do udanych,
świetnie przygotowana była młodzież, której wspaniała publiczność dodawała
odwagi i nagradzała gromkimi brawami. Rywalizacja była naprawdę zacięta, a
konkurs stał na wysokim poziomie.
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