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Złoty Medal dla Firmy AGROCOM

Burmistrz Zawadzkiego
zaprasza na
III Galę Sportu
w dniu 24 marca 2014 r., godzina 17:00
W programie:
- Podsumowanie sportowe minionego
roku w Gminie Zawadzkie.
- Wręczenie nagród i stypendiów
Burmistrza Zawadzkiego za osiągnięcia
sportowe.

Impreza odbędzie się w Centrum
Informacji Turystycznej (były kinoteatr)
w Zawadzkiem. Wstęp wolny.

Spotkania z mieszkańcami

Na zdjęciu Jerzy Koronczok, Krystian Breguła, Krzysztof Gomolla

Firma AGROCOM Polska z Żędowic prowadzona przez Jerzego Koronczoka otrzymała
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za AGRO – OBSERWATORA - system
określania stanu roślin uprawnych oraz wspomagania szacowania strat na użytkach rolnych za
pomocą bezzałogowych obiektów latających UAV. Więcej na stronie 16.

Będzie bezpieczniej

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza
na spotkania z mieszkańcami Gminy
Zawadzkie w następujących terminach
i miejscach:
- 25 marca br. o godz. 19.00, Zawadzkie,
budynek szkoły podstawowej,
- 26 marca br. o godz. 19.00, Żędowice,
budynek świetlicy wiejskiej,
- 27 marca br. o godz. 19.00, Kielcza,
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.

W numerze między innymi
Gmina

Duża Rodzina

Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki podpisał porozumienie z mł. inspektorem
Sebastianem Maj p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich na dodatkowe
patrole policyjne na terenie naszej Gminy w 2014 roku. Jest to kolejne porozumienie, na mocy
którego gmina przekazuje pieniądze na taki cel. Więcej na stronie 4.
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- Program Duża Rodzina +4
- Polonez czas zacząć - studniówka 2014
- Usługi opiekuńcze
- Zamiast Z.P.H.U. „VIDEO SAT” mamy
„VECTRĘ” S.A.
- Jak uzyskać zezwolenie na wycinkę
drzewa
- VI Rejonowy Konkurs Recytatorski
„Las w poezji”
- Rozstrzygnięcie otwartych konkursów
ofert na realizację zadań publicznych
- Trwa nabór do przedszkoli
- Ciekawostki z naszych szkół
... i wiele więcej

Krajobrazy Zawadzkiego

XXXIX i XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
Pierwsza w tym roku Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu
27 stycznia 2014 r. Porządek Sesji obejmował:
- podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach
realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 –
2020” – uchwała ta wynika z zamiaru kontynuacji realizacji w latach
2014 – 2012 przez Gminę Zawadzkie programu pod nazwą „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. Brak uregulowań prawnych
programu na poziomie ogólnopolskim wymagał podjęcia
rozstrzygnięć w formie prawa lokalnego. Celem tej uchwały jest
umożliwianie skorzystania z programu osobom, których dochody
nie przekraczają 150% kwot kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej, tj.:
Kryterium
„podstawowe”
– wynikające z art. 8
ust. 1
ustawy o pomocy
społecznej

Kryterium dla
osoby samotnie
gospodarującej
Kryterium dla
osoby w rodzinie

cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej.
Zgodnie ze Statutem Gminy skarga została skierowana do Komisji
Rewizyjnej celem wypracowania stanowiska i przedstawienia go
Radzie Miejskiej na sesji. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie
w dniu 13 stycznia br. i zbadała zasadność skargi. Na sesji radni
w głosowaniu jawnym stwierdzili , że skarga jest bezzasadna.
Ponadto zgodnie ze Statutem Gminy Rada Miejska przyjęła
sprawozdania z działalności komisji problemowych i Komisji
Rewizyjnej oraz przyjęła plany pracy komisji na 2014 r. i plan
kontroli Komisji Rewizyjnej.

W dniu 24 lutego 2014 r. odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej.
Głównym tematem Sesji było przyjęcie sprawozdania
Komendanta Komisariatu Policji w Zawadzkiem z działalności
za 2013 r., w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego. Gmina Zawadzkie podzielona jest na 3 rejony
służbowe, gdzie do każdego z nich przydzielony jest 1 dzielnicowy.
W rejonie miasta Zawadzkie – 2 dzielnicowych i do rejonu Kielcza
i Żędowice – 1 dzielnicowy, który realizuje również zadania
służbowe jako dzielnicowy w rejonie gminy Jemielnica. Jak wynika
z wypowiedzi Komendanta Komisariatu Policji w Zawadzkiem kom.
Arkadiusza Chętnickiego głównym celem działań komisariatu
w 2013 r. było ograniczenie przestępczości w stosunku do roku
poprzedniego. Obok głównego celu realizowano zadanie
polegające na dalszym podniesieniu poziomu wykrywalności
sprawców przestępstw. Ponadto zdecydowanie intensyfikowano
działania w obszarach, w których skala przestępczości zależy
głownie od aktywności Policji w jej ujawnianiu, tj. w zakresie
przestępczości przeciwko mieniu, narkotykowej, gospodarczej, ale
także nietrzeźwych kierujących.
Po przyjęciu sprawozdania radni debatowali nad następującymi
uchwałami:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. – zmiany
głównie dotyczą dochodów bieżących i wydatków majątkowych (12
głosów „za”) ;
- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne za usługi w zakresie pozbywania się
odpadów komunalnych oraz w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych – nowe regulacje dotyczą górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych od wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Zawadzkie, którzy nie posiadają systemu kanalizacji zbiorczej,
natomiast regulacja dotycząca górnych stawek opłat za odpady
komunalne ma zastosowanie dla nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (7 głosów
„za”, 5 głosów „wstrzymujących się”);
- w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Zawadzkie (12
głosów „za”);
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Zawadzkie na lata 2011 – 2032”, zmienionej
Uchwałą Nr XXX/334/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25
marca 2013 r. – na podstawie tej uchwały dokona się aktualizacji
danych dotyczących ilości oraz rozmieszczenia na terenie Gminy
Zawadzkie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest (12
głosów „za”);

Kryterium podniesione
do 150% uprawniające do
skorzystania z pomocy
w ramach programu
„Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”

542 zł

813 zł

456 zł

684 zł

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu
osłonowego pn. „Jem-rosnę-uczę się” – celem uchwały jest
umożliwienie niektórym dzieciom i uczniom skorzystanie
z posiłków w placówce oświatowej na podstawie uproszczonej
procedury (bez wydawania decyzji administracyjnej
i przeprowadzania wywiadu środowiskowego).
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę Zawadzkie – zgodnie z przepisami prawa
zadaniem własnym gminy z zakresu opieki społecznej jest
sprawienie pogrzebu (osoby bezdomne, osoby nie posiadające
rodziny lub osoby nikomu nieznane), który odbywa się w sposób
ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
- podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych
dla Policji – celem i potrzebą podjęcia uchwały jest pokrycie
kosztów rekompensaty pieniężnej policjantom Komisariatu Policji
w Zawadzkiem w celu zwiększenia ilości patroli w czasie
przekraczającym normę określoną przepisami ustawy o Policji.
Wydatki na ten cel to kwota 15 tys. zł.
- podjęcie uchwały w sprawie wystosowania protestu przeciwko
likwidacji zespołu dyżurnych w Komisariacie Policji w Zawadzkiem
– mając na uwadze dobro mieszkańców gminy Zawadzkie,
w związku z uzyskaną informacją o zamiarze likwidacji zespołu
dyżurnych w Komisariacie Policji w Zawadzkiem, Klub Radnych
„Przyszłość Zawadzkiego” postanowił stanowczo zaprotestować
przeciwko takim działaniom i przygotował projekt uchwały w tej
sprawie. Uchwała została przesłana do Ministra Spraw
Wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji, Wojewody
Opolskiego, Sejmiku Województwa Opolskiego, Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Opolu, Komendanta Powiatowego Policji
w Strzelcach Opolskich, Rady Powiatu Strzeleckiego, Rady
Miejskiej w Kolonowskiem, Rady Gminy w Jemielnicy.
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Zawadzkiego – w dniu 23 grudnia 2013 r. do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem wpłynęła skarga
dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony
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- w sprawie zmiany 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,
zmienionej Uchwałą Nr XXX/335/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 marca 2013 r. – uchwała ta umożliwi kontynuację
udzielania dofinansowania do inwestycji polegających na
usuwaniu wszystkich odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest stosownie do zasad Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz obowiązujących
przepisów prawa (12 głosów „za”).

W punkcie „Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków” został
pozytywnie przegłosowany wniosek radnego Piotra Beiera
w sprawie wystosowania pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu w sprawie kompleksowego czyszczenia, po zakończeniu
okresu zimowego drogi krajowej nr 901, wraz z przylegającymi
chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi na całej długości tej drogi
(wniosek został przyjęty jednogłośnie).
Wszystkie uchwały dostępne są na stronie www.bip.zawadzkie.pl,
a nagranie dźwiękowe na stronie www.zawadzkie.pl, zakładka
„Sesje Rady Miejskiej”.
BRM

BURMISTRZ INFORMUJE
Kwalifikacja wojskowa
i terminie określonym w wezwaniu.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
?
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości,
?
dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się do
kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji
wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
?
posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań
specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu
miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
?
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
?
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub
pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
?
potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku
wprowadzenia takiego obowiązku.

Kwalifikacja wojskowa jest to zespół czynności prowadzonych
w określonym czasie mających na celu określenie zdolności do
czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji.
Czynności te należą do powiatowych i wojewódzkich komisji
lekarskich. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się
przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową
komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień,
właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby
zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące
stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem
uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do
dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta
lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich
nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego
ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji
wojskowej. Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na
danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub
pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące stawiają się do
kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca
dotychczasowego pobytu. Osoby wezwane do kwalifikacji
wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji
lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada
na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu
przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez
Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jak uzyskać zezwolenie na wycinkę drzewa?
Nie wszyscy wiedzą, że nie można wyciąć drzewa lub krzewu
samowolnie. Trzeba mieć zezwolenie. Ich usunięcie bez
wymaganego zezwolenia naraża usuwającego na
karę
administracyjną.

drzew jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Oprócz powyższego, nie pobiera się opłat m.in. za usunięcie drzew
i krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego bądź
kolejowego, a także drzew, które obumarły lub nie rokują szansy na
przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.
Należy jednak pamiętać, że usunięcie drzewa lub krzewu bez
wymaganego zezwolenia wiąże się z obowiązkiem opłacenia
administracyjnej kary pieniężnej. W zależności od gatunku
i obwodu pnia drzewa oraz w przypadku krzewów – od powierzchni
porośniętej krzewami – wysokość administracyjnej kary pieniężnej
może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, za jedno
usunięte drzewo lub krzew. Inne procedury obowiązują
w przypadku usuwania drzew z lasów nie stanowiących własności
Skarbu Państwa, czyli tzw. „lasów prywatnych”. Drzewa z terenów
„lasów prywatnych” mogą być usuwane w sposób określony
w uproszczonym planie urządzenia lasu, zawierającym skrócony
opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz
podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. Jednym
z najważniejszych ustaleń planu urządzeniowego lasu jest
określenie ilości przewidzianego do pozyskania drewna. Chcąc
usunąć drzewa z „lasu prywatnego” należy się zwrócić do Starosty
Strzeleckiego, który na podstawie posiadanych dokumentów
wyrazi zgodę bądź odmówi zgody na usunięcie wskazanych przez
wnioskodawcę drzew i wystawi właścicielowi lasu dokument
stwierdzający legalność pozyskania drewna.

Podstawową zasadą jest, że usunięcie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez Burmistrza Zawadzkiego na wniosek posiadacza
nieruchomości. Jeżeli posiadacz nie jest
właścicielem
nieruchomości, to do wniosku musi dołączyć zgodę jej właściciela.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
powinien zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w art. 83
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013 poz. 627 z późn. zm.). Druki przygotowanych wniosków są
dostępne w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13
– w pok. 303. Wymóg uzyskania zezwolenia nie dotyczy m. in.
drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzew
i krzewów owocowych (wyjątek: drzewa i krzewy rosnące na
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, które
wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
Tego rodzaju drzewa i krzewy właściciel bądź posiadacz
nieruchomości może usunąć, nie zgłaszając nawet tego faktu
Burmistrzowi Zawadzkiego. Za usunięcie drzew lub krzewów
posiadacz nieruchomości ponosi opłaty. Opłaty nalicza i pobiera
organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów. Osoby fizyczne nie ponoszą opłat, chyba że usunięcie
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Dotacje przyznane
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie: wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez
pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy; turystyki
i krajoznawstwa, kultury, sztuki, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Burmistrz Zawadzkiego przyznał dofinansowanie
15 stowarzyszeniom na łączną kwotę 348 tys zł.
Wnioskodawca

Tytuł zadania

Kwota dotacji

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży
Klub Karate Nidan w Zawadzkiem
ulica Opolska 23, Zawadzkie

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie
karate shotokan/ WKF

31.800,00

Klub Tenisa Stołowego MOKSIR
ulica Opolska 23, Zawadzkie

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

35.000,00

ASPR Zawadzkie
ulica Opolska 23, Zawadzkie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci
i młodzieży szkolnej

53.200,00

Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy „STAL”
Zawadzkie
ulica Opolska 23, Zawadzkie

Organizacja sportu w zakresie piłki nożnej na terenach miejskich

29.000,00

LKS „NAPRZÓD” Kielcza
ulica Krótka 7, Kielcza

Sportowa Kielcza 2014

10.000,00

Uczniowski Klub Sportowy Technodrew Zawadzkie
ulica Opolska 56a, Zawadzkie

Piłka siatkowa dla młodzieży i dzieci płci żeńskiej Gminy Zawadzkie.

4.000,00

Stowarzyszenie Upowszechniania i Wspierania Sportów Modelarstwo w Zawadzkiem w 2014
Modelarskich, Klub Modelarski Zawadzkie
ulica Opolska 23, Zawadzkie

7.000,00

Turystyka i krajoznawstwo
PTTK O/Z „Huta Andrzej” w Zawadzkiem
ulica Ks.Wajdy 1, Zawadzkie

Turystyka w 2014 roku łączy pokolenia

8.000,00

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez:
Wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta)
połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy.
Caritas Diecezji Opolskiej
ulica Szpitalna 5a, Opole
Placówka wykonująca zadanie:
Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Żędowicach

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.

140.000,00

Kultura, sztuka, działalność na rzec osób w wieku emerytalnym
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
ulica Strzelecka 35, Żędowice

Sztuka w wielu odsłonach

9.000,00

Fundacja Przestrzeń
ulica Powstańców Śl.1, Zawadzkie

Maska

2.500,00

TSKN na Śląsku Opolskim, Zarząd Towarzystwa
ul. M. Konopnickiej 6, Opole
Placówka wykonująca zadanie: TSKN Koło DFK
Zawadzkie

Majówka 2014 (Maifest)

2.000,00

Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Zawadzkiem
ulica Dębowa 11, Zawadzkie

Uniwersytet III wieku w Zawadzkiem – z kulturą przez życie

2.500,00

Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów,
Zarząd Oddziału Rejonowego w Strzelcach Opolskich
ulica Krakowska 16, Strzelce Opolskie
Placówka wykonująca zadanie:
Koło Terenowe w Zawadzkiem

Znaleźć wiosnę w jesieni życia!

7.000,00

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Klub Seniora
ulica Powstańców Śl. 1, Zawadzkie

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

7.000.00

Będzie bezpieczniej
Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki podpisał
porozumienie na kwotę 15.000 zł z mł. inspektorem Sebastianem
Maj p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
na dodatkowe patrole policyjne na terenie naszej Gminy w 2014
roku. Jest to kolejne porozumienie, na mocy którego gmina
przekazuje pieniądze na taki cel. Środki przekazane przez
burmistrza zostały uruchomione już w miesiącu lutym br. Dzięki
funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone
patrole będą odbywać się przede wszystkim wieczorami i nocą,

a policjanci będą pełnić służbę w swoim czasie wolnym. Głównymi
celami przyjętego dokumentu są ochrona bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz inicjowanie i organizowanie działań
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń na terenie Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy. Jak mówi
Burmistrz dodatkowe patrole wzmożone zostaną na terenie
ogródków działkowych, w okolicy nowej dyskoteki oraz w trakcie
imprez plenerowych tj. Dni Gminy, Dożynki Gminne.
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Trwa nabór do przedszkoli
Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, które do tej pory nie
uczęszczały do przedszkoli informujemy, że z dniem 1 marca 2014
r. ruszył nabór do przedszkoli działających na terenie gminy
Zawadzkie na rok szkolny 2014/2015 (rodzice dzieci, które już były
wychowankami przedszkoli byli zobowiązani do złożenia
stosownej deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania do danej
placówki w terminie do 21 lutego br.) i będzie trwał do 31 marca br.
W roku 2014, na mocy zmienionej 6 grudnia 2013 r. ustawy
osystemie oświaty nastąpiła zmiana zasad naboru do publicznych
przedszkoli.
Obecnie bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe
na terenie gminy, w której funkcjonuje przedszkole. W przypadku
większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania
na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące
kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną kandydata:
wielodzietność rodziny (tj. co najmniej troje dzieci),
niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z jego
rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Jeśli zastosowanie tych kryteriów nie przyniesie ostatecznego
rozstrzygnięcia, tzn. będą kandydaci z równorzędnymi wynikami
lub pozostaną w przedszkolu wolne miejsca, zostanie
przeprowadzony drugi etap rekrutacji, w którym uwzględnione
zostaną kryteria ustalone na poziomie lokalnym. Na potrzeby
rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 zostały
określone przez dyrektorów przedszkoli z terenu gminy w
uzgodnieniu z Burmistrzem Zawadzkiego kryteria, za które
dodatkowe punkty podczas rozpatrywania wniosku przez komisję

rekrutacyjną będzie można zdobyć, gdy: rodzice oboje pracują lub
studiują w trybie dziennym bądź jeden z rodziców pracuje a drugi
studiuje w trybie dziennym, rodzina objęta została opieką kuratora
lub asystenta rodzinnego, rodzeństwo uczęszcza do danego
przedszkola, odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
kandydata liczona wzdłuż najkrótszej drogi umożliwiającej dojazd
do przedszkola wynosi maksymalnie 2 km oraz gdy kandydatem do
przedszkola jest dziecko czteroletnie. Po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów zakwalifikowanych
oraz niezakwalifikowanych zostaną wywieszone na tablicach
ogłoszeń poszczególnych placówek w terminie do dnia 10 kwietnia
br.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w/w
listy rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do danego przedszkola. Z kolei rodzic kandydata
zakwalifikowanego do danego przedszkola jest zobowiązany
w terminie od 11 do 17 kwietnia br. potwierdzić wolę przyjęcia do
danej placówki, co będzie warunkowało umieszczeniem danego
dziecka na liście kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego
przedszkola, która zostanie podana do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przedszkoli najpóźniej do
dnia 24 maja br.
Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być
przyjmowane do przedszkola dopiero, gdy po przyjęciu
kandydatów z terenu gminy pozostaną wolne miejsca.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza
gminą niż wolnych miejsc, zostanie przeprowadzone
postępowanie rekrutacyjne na zasadach, jak przedstawiono
powyżej, tj. dla dzieci z terenu gminy.

USŁUGI OPIEKUŃCZE – PRZYDATNA POMOC NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Okazuje się więc, że dla osób o stosunkowo niskich dochodach,
kwota odpłatności za godzinę usług opiekuńczych jest
skalkulowana na niezbyt wysokim poziomie i usługi te są pod tym
względem bardzo przystępne.
Usługi opiekuńcze przyznawane są decyzją administracyjną
i muszą być poprzedzone wywiadem środowiskowym,
przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu
zamieszkania osoby
zainteresowanej. Ośrodek Pomocy
Społecznej ustala też ich wymiar i zakres, dostosowując usługi
indywidualnie do każdej osoby wymagającej wsparcia.
Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, m.in..:
• zapewnianie posiłków poprzez: zakupy artykułów spożywczych,
gotowanie obiadów bądź dowóz obiadów z restauracji,
• podstawową pielęgnację, tzn.:
- utrzymanie właściwej higieny ciała,
- ubieranie i rozbieranie,
- pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych,
- pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków,
- motywowanie do aktywności fizycznej,
•utrzymywanie czystości w pomieszczeniach tj. sprzątanie
w pomieszczeniach gdzie przebywają podopieczni,
•powiadamianie rodziny lub lekarza rodzinnego o pogorszeniu
stanu zdrowia (zamawianie domowych wizyt lekarskich),
•realizację recept,
•pomoc w utrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych.
Usługi opiekuńcze świadczą doświadczone opiekunki zatrudnione
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem i tam też należy
zgłosić się w przypadku zainteresowania tą formą pomocy.
Miejscem składania wniosków i udzielania informacji jest
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Zwadzkiem
ul. Dębowa 11, tel. 77 46 22 095
e-mail sekretariat@ops.zawadzkie.pl
Osoba do kontaktu: Jolanta Garcorz lub każdy z pracowników
socjalnych Ośrodka.
Godziny pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Jak w każdej gminie, również w Zawadzkiem żyje wiele rodzin,
których bliscy mają ograniczone możliwości samodzielnego
funkcjonowania. Niesamodzielność może spaść na każdego z nas:
zaawansowany wiek, niepełnosprawność czy przewlekła choroba
mogą trwale zmienić organizację życia każdej rodziny. Jeszcze
bardziej problem ten dotyka osób samotnych, które nie mają
bliskich, albo których bliscy mimo najlepszych chęci nie są w stanie
zapewnić osobie niesamodzielnej na co dzień pomocy na
wymaganym poziomie. Usługi opiekuńcze świadczone przez
opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem są bardzo pomocną formą wsparcia osób i rodzin
borykających się z koniecznością zapewnienia opieki
i zaspokojenia codziennych potrzeb osób, które nie są w stanie
samodzielnie funkcjonować. Częstym nieporozumieniem
w zakresie usług opiekuńczych jest kwestia kosztów, jakie trzeba
ponieść za te usługi. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/85/07 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 listopada 2007 r. wysokość
odpłatności uzależniona jest od dochodu rodziny lub osoby
ubiegającej się o usługi, a jej maksymalna wysokość wynosi
11,50 zł za 1 godz. usług. Odpłatność ta zależy jednak od
dochodów i w praktyce przedstawia się następująco:
Dochód netto Odpłatność za godzinę usług w zł ponoszona
na osobę
przez:

do 477
477,01-787
787,01-1049
1049,01-1216
1216,01-1383
1383,01-1479
1479,01-1574
powyżej 1574

osobę samotnie
gospodarującą

osobę w rodzinie

0,00
1,15
1,73
2,30
2,88
3,45
7,48
11,50

0,00
2,30
3,45
4,60
5,75
8,05
10,35
11,50
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Program Duża Rodzina 4 +
Jednym z elementów polityki społecznej realizowanej przez
samorząd Gminy Zawadzkie jest przyjęty przez Radę Miejską
Program pn. „Duża Rodzina 4+”. Celem programu jest
wzmocnienie materialne i psychologiczne rodzin wielodzietnych,
umożliwienie im optymalnego wypełniania swoich funkcji, zapobieganie problemom opiekuńczo-wychowawczym i przede
wszystkim promocja wielodzietnego modelu rodziny.
„Duża Rodzina 4+” zakłada promocję wielodzietności, poprzez
wprowadzenie zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 2011 roku

17 lokalnych przedsiębiorców i firm przyłączyło się do naszego
programu poprzez udzieleniu upustów i rabatów na swoje usługi
oraz różnego rodzaju zniżki. Chcieliśmy im podziękować i
zaprezentować Państwu gdzie nasze rodziny wychowujące
czwórkę dzieci mogą skorzystać z rabatów. Jeżeli zauważycie
Państwo w witrynie sklepowej, w siedzibie Firmy pomarańczową
naklejkę tej treści to oznacza, że jest to Partner wspomagający
akcję „Duża Rodzina 4+”.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Marko", Grażyna Zadorska 5 % zniżki na zakupy w sklepach przy ul. Opolskiej 64 w Zawadzkiem

Księgarnia Henryk, Janina Zientek - Zawadzkie, ul. Opolska 58 - 6% zniżki
na zakupy w księgarni przy ul. Opolskiej 58 w Zawadzkiem

Małgorzata Wyrwich - Zawadzkie, ul. Opolska 68 - 5% zniżki na zakupy
w sklepie przy ul. Opolskiej 68 w Zawadzkiem (Pawilon Ares, sklep
odzieżowy parter)

P..H.U. „Centrum” Lidia Klencz - Zawadzkie, ul. Opolska 68 - 5% zniżki na
zakupy w sklepie przy ul. Opolskiej 68 w Zawadzkiem (Pawilon Ares
I piętro)

„Kwiatek” - Iwona Kwiatek - 10 % na zakupy w Kwiaciarni Kwiatek
przy ul. Opolskiej 66a w Zawadzkiem

Laboratorium Analityczne Sp. z o.o. - Zawadzkie, ul. Stawowa 12A 10% zniżki na usługi laboratoryjne

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Hurt i Detal, Jan
Czanguleit - Zawadzkie, ul. Opolskiej 68 - 10 % zniżki na usługi
w placówkach przy ul. Opolskiej 68 (Pawilon Ares) w Zawadzkiem oraz przy
ul. Strzeleckiej 1 w Żędowicach

Firma Handlowo – Usługowa Hurt-Detal „MAXIM, Stanisław Lorenc - 5 %
zniżki na zakupy w sklepach MAXIM przy ul. Dworcowej 2 w Zawadzkiem,
ul.Leśnej 33 w Kielczy oraz ul. XXX-lecia 1 w Żędowicach
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Firma Handlowa LABISZ 45-231 Opole, Oleska 124 Sklep obuwniczy Zawadzkie, ul. Opolska 52 - 10 % zniżki na zakupy w placówce przy
ul. Opolskiej 52 w Zawadzkiem -Polskie Buty

Przedsiębiorstwo Prywatne „Budowlaniec” Rafał Niesmak - 10% zniżki na
zakupy w sklepie przy ul. Opolskiej 17 w Zawadzkiem

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem - prowadzenie bez opłat rachunków ROR
i ROR PLUS, zwolnienie z opłaty miesięcznej za użytkowanie każdej
wydanej karty do rachunku, zwolnienie z prowizji od dokonywanych wpłat
w kasach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem związanych z
gospodarstwem domowym (telefon, energia, czynsz, usługi komunalne itp.)

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Orłowski Żędowice,
ul. Młyńska 1 - 5 % wartości od pierwszej tony zakupionego opału, piasków,
żwirów i kruszyw, 1 % wartości od każdej następnej tony zakupionego
opału, piasków, żwirów oraz 5 % od świadczonych usług budowlanych,
transportowych i posiadanym sprzętem budowlanym

Stacja Opieki Caritas w Żędowicach - pierwszeństwo rejestracji, pomoc
żywnościowa

Urząd Miejski w Zawadzkiem - zniżka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, bezpłatny transport komunikacja miejską, zgodnie ze
statutem i regulaminem przedszkoli dzieci przyjmowane są w pierwszej
kolejności

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem - 90 % zniżki za opłatę za
Ognisko Muzyczne Zawadzkiem, pozostałe sekcje: zwolnienie z opłat.

Klub Karate Nidan w Zawadzkiem - 50 % zniżki na składki i opłaty
członkowskie, bezpłatny wstęp na organizowane imprezy.
Zwracamy się do Rodzin wychowujących czwórkę i więcej
dzieci o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji, pok. 101 lub
kontakt telefoniczny pod nr telefonu 77 46 23 113 w celu
wypełnienia wniosku, a co za tym idzie wydanie karty
uprawniającej do korzystania ulg w 2014 roku.

Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Zawadzkie - 5 bezpłatnych
karnetów na mecze
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Wybory do Parlamentu Europejskiego
Postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r. Prezydent RP
zarządził wybory do Parlamentu
Europejskiego.
W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 51 posłów do Parlamentu
Europejskiego. Wybory odbędą się w niedzielę 25 maja 2014 r.,
a terminy poszczególnych czynności określa kalendarz wyborczy,
który stanowi załącznik do postanowienia. W celu
przeprowadzenia wyborów na terenie Polski zostało utworzonych
13 okręgów wyborczych. Województwo Opolskie łącznie
z województwem dolnośląskim tworzy okręg wyborczy Nr 12.
Siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 12 jest Wrocław.
W Gminie Zawadzkie głosować będziemy w sześciu obwodowych
komisjach wyborczych, cztery z nich umiejscowione są na terenie
miasta Zawadzkie: Kinoteatr, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Przedszkole Publiczne z Oddziałem Integracyjnym i Publiczne
Gimnazjum Nr 1, oraz
w Żędowicach – Zespół SzkolnoGimnazjalny i w Kielczy – Zabytkowa Chata (zgodnie z Uchwałą Nr
XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 sierpnia 2012
r. – www.bip.zawadzkie.pl). W dniu wyborów lokale wyborcze
czynne będą w godzinach 7.00 – 21.00.
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych:
I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach.
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej
gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej
miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
4) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu
wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal
obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz
zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.
Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu,
na jego wniosek telefonicznie lub w drukowanych materiałach
informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku,
o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz
adres stałego zamieszkania.
II. Prawo do głosowania korespondencyjnego.
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12
ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na
podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone
na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12
ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I gruру inwalidow;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidow;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony
przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 20 dniu
przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie,
pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono
zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do
rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których
dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego
zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do
zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia
właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia

niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca
musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz
z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania
sporządzonej w alfabecie Braille'a. Wyborca zostanie skreślony ze
spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania
i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla
obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania
korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma
miejsce stałego zamieszkania. Wyborca, nie później niż 7. dnia
przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy,
który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym
pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić
odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże
odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku
nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający
umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia
w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach
mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy
niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia. W skład pakietu
wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna,
karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania,
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do
głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego
i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona
w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony
w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.
Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w
obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu
kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej
„Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie
koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania
nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty
zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym
i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty
należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz
własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty
zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania
nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej
komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty
zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu
zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie.
Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania.
Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego
roboczego dnia przed dniem wyborów. Termin nadania koperty
zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu
wyborczego. Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania,
osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji
wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni
umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania
utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach
studenckich, a także w obwodach na polskich statkach morskich,
a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.
III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji
dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo
do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez
pełnomocnika można tylko w kraju.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców
w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania
lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji
obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej
pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak
również osoby kandydujące w wyborach.
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Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch
osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka,
dziadek, babka, itd..), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.),
małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem lub przed innym
pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez burmistrza
do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu
sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek
do burmistrza gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
Do wniosku należy dołączyć:
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie
pełnomocnictwa
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający
pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych
75 lat;
• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie
mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta
w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający
pełnomocnictwa (nie dotyczy wyborów samorządowych).
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu
zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się
o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy. Wyborca
ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie
pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed
dniem wyborów stosownego oświadczenia burmistrzowi, w której
sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego
oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu
głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może
głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał
głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje
wygaśnięcie pełnomocnictwa. Głosowania przez pełnomocnika nie
przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych
w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej,
zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach
studenckich.
IV. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu
wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca
zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie
lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek
o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego
lokalu wyborczego.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie
właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a,
w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu nakładki
powinien być zgłoszony burmistrzowi najpóźniej w 13 dniu przed
dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy
wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania
wyborcy. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz
z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego
prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca
obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.
VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu
wyborczym.
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać
w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także
niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie
może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania
lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest,
aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za
zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może
być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy
niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń

wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych
biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach
i listach kandydatów.
Ważne terminy:
1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego
upływa w dniu 5 maja 2014 r.
2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa
upływa w dniu 15 maja 2014 r.
3. Termin złożenia burmistrzowi oświadczenia o cofnięciu
pełnomocnictwa upływa w dniu 23 maja 2014 r. Po upływie tego
terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji
wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. pod warunkiem, że
pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców
w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego
do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 maja 2014 r.
5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki
sporządzonej w alfabecie Braille’a upływa w dniu12 maja 2014 r.
Informacje na temat wyborów udzielane są w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem pod nr telefonu 77 4623117 lub 77 462131.
Przydatne strony: www.pkw.gov.pl, www.zawadzkie.pl zakładka
Wybory do Parlamentu Europejskiego.
J. Zawadzka
BRM

ZOSTAW SWÓJ 1% W ZAWADZKIEM
Do końca kwietnia 2014 r. – wypełniając PIT – można
przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz
wybranej organizacji pożytku publicznego. To wyjątkowa szansa
wsparcia organizacji w swoim najbliższym otoczeniu i naszym
regionie oraz cennych przedsięwzięć i inicjatyw z różnych dziedzin
życia. To również forma pomocy dla osób będących w potrzebie.
Ile można zyskać?
Tak naprawdę podatnik nie zyska nic – ale też nic nie straci –
a może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego
podatków. Zysk podatnika jest więc bardziej moralny.
Wykaz organizacji z terenu Gminy Zawadzkie, którym można
przekazać 1 % swojego podatku:

1%
- STOWARZYSZENIE SPORTOWE KLUB SPORTOWY „STAL"
ZAWADZKIE - KRS 0000035716

- FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
IM.ŚW. JANA DE LA SALLE - KRS 0000216692

- S T O WA R Z Y S Z E N I E , , P R Z Y J A Z N A S Z K O Ł A ' '
Cel szczegółowy: 500000030023, PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W KIELCZY - KRS 0000031762

- CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ - KRS 0000290982
- LUDOWY KLUB SPORTOWY „NAPRZÓD" KIELCZA - KRS
0000057026

- STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM „SIEDLISKO" - KRS 0000254998

- STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
W ZAWADZKIEM - KRS 0000343588

(*Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/)

Jeżeli Państwa organizacji nie ma na liście, a działa ona
na rzecz Gminy Zawadzkie i jego mieszkańców, prosimy zgłosić
to mailowo na adres gazeta@zawadzkie.pl
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Poloneza czas zacząć
Oficjalnie odliczanie dni pozostałych do egzaminów maturalnych rozpoczęli już i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych
w Zawadzkiem. Matura z pewnością nie zaprzątała ich myśli podczas studniówki, która skończyła się nad ranem

Technikum - ZSP w Zawadzkiem

Klasa 3b - ZSP w Zawadzkiem
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Klasa 3a - ZSP w Zawadzkiem

Wieści z Żędowic
Gimnazjum i co dalej ?
Uczniowie trzeciej klasy gimnazjum w ramach realizowanego
projektu „Pomyśl o zawodzie nie ulegaj modzie” uczestniczyli
w wycieczce do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem. Podczas wizyty w placówce gimnazjaliści poznali
ofertę edukacyjną i specyfikę kształcenia. Była to również okazja do
poznania historii szkoły i zwiedzenia Izby Tradycji.

Ferie zimowe
Tegoroczna oferta zajęć w czasie ferii zimowych była bardzo
bogata i atrakcyjna. Poniedziałek 17 lutego był iście bajkowy. Na
szkolnym balu karnawałowym tańczyli piraci, kowboje, wróżki,
księżniczki, czarownice, motyle a nawet strażacy z ministrantami
i piłkarzami. Oprawę muzyczną przygotował absolwent Rafał Bryś.
We wtorek 18 lutego uczniowie klas najmłodszych aktywnie
spędzili czas w basenach kulkowych, na zjeżdżalniach, ściankach
wspinaczkowych w Wesołym Miasteczku w Lublińcu. W kolejnych
dniach 18 i 19 lutego doskonalili swoją sprawność fizyczną na krytej
pływalni w Centrum Rekreacji Wodnej i Sporu „Strzelec”
w Strzelcach Opolskich oraz w kręgielni w Kolonowskiem.
Zwieńczeniem pierwszego tygodnia ferii był wyjazd do Kina
Karolinka w Lublińcu na film pt. „Wędrówki z dinozaurami”.
Uzupełnieniem wyjazdów były zajęcia o charakterze
profilaktycznym prowadzone przez wychowawców z Ogniska
Środowiskowego działającego przy ZSG w Żędowicach. Wszystkie
te imprezy mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu, jakiego
udzieliła nam Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Zawadzkiem. Dziękujemy.

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie dla p..Krzysztofa Bryniowskiego,
p.Norberta Langera, p. Moniki i Krzysztofa Niesłony oraz p. Adeli
i Andrzeja Kotylak za szczególną pomoc i zaangażowanie w prace
na rzecz szkoły.
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Kielczańska szkoła
VIII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
13 lutego w Opolu odbył się VIII Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej. Zgłoszonych zostało wielu wykonawców, którzy
zaprezentowali się w trzech kategoriach: szkoły podstawowe,
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W każdej kategorii
występowali soliści, duety oraz zespoły. Można było usłyszeć wiele
znanych i lubianych utworów, zarówno tych z najnowszych list
przebojów, jak i tych sprzed lat. Roksana Grondes z klasy V
z piosenką „ Zenn mein Mädel tanzen will” (nie tylko wyśpiewaną,
ale też zagraną na mandolinie) zajęła I miejsce. Duet z klasy II
gimnazjum w składzie Marta Kluba i Weronika Ziaja wystąpił
z piosenką z repertuaru Richarda Marxa „ I will be right here waiting
for you” . Dziewczyny zdobyły II miejsce. Natomiast 20 osobowy
zespół złożony z uczniów klas I-III gimnazjum zdobył I miejsce
z piosenką „The Lion sleeps tonight” z kultowego filmu
animowanego „Król lew”. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów, bo to dopiero początek…
MW

Wizyta w Wiśniczach
W tym roku uczniowie szkoły pojechali z wizytą do Domu
Pomocy Społecznej w Wiśniczach, aby umilić czas jego
mieszkańcom. Przywitano ich bardzo ciepło, oklaskiwano mocno
i zaproszono na kolejne występy. I choć trema opanowała uczniów,
dzielnie przedstawili cały przygotowany program.
MW

Spotkanie karnawałowych przebierańców
Trwają bale w karnawale, więc nie jest ZSG w Kielczy
wyjątkiem od reguły wcale.
17 lutego, w czasie wieczoru pięknego tańcowały tu wytrwale:
panny duże, panny małe, chłopcy rośli i podrostki, w kostiumach
krótkich bądź po same kostki.
Nóżek nie oszczędzały postacie z różnym rodowodem- baśniowe,
filmowe, zagadkowe - sunęły barwnym korowodem.
Wszyscy dobrze się bawili, pantofelków nie pogubili ani nóżek nie
skręcili, no może tylko z nienacka trafiła w nich zagubiona 14 lutego
strzała Amora:)
PS. Walentynkowa poczta jak co roku w szwach pękała, widać
Amora strzała w uczniowskich szeregach spustoszenie zgodnie
z tradycją siała:)
IZA

Kabareton
27 lutego w salce parafialnej przy kościele p.w. Św. Rodziny
w Zawadzkiem, Ministrancka Grupa Kabaretowa wystawiła
kabareton "Na wesoło". Grupa ta składa się z 6 osób
(ministrantów), jej skład: Kamil Żyłka, Bartosz Pamuła, Dawid
Wojda, Roland Szolka, Przemek Brzeziński, Natalia Machelska.
Bartek odpowiada za dźwięk i oświetlenie, reszta to
aktorzy.Młodzież wystawia coovery znanych kabaretów , o bardzo
różnej tematyce. Dzisiaj pokazali kabarety: „Toaleta”, „Stypa”, „Pan
Tadeusz”, „Drogówka”, „Tele Trwam”, „Odwiedziny Świętego
Mikołaja”, „Tofik”. Realizatorzy - aktorzy wykazali się talentem
i profesjonalizmem. Zadbali o ścieżki dźwiękowe, oświetlenie,
scenografię i kostiumy. Była prawdziwa scena, szatnia, a nawet
barek z poczęstunkiem. Na przedstawienie zaproszeni byli
koledzy, znajomi, rodziny kabareciarzy, ksiądz Joachim Bomba
oraz zaprzyjaźnieni księża.
Pomysł takiej działalności zrodził się dwa lata temu na letniej
oazie w Poroninie. Chłopcy ( wtedy w składzie było ich czterech) po
raz pierwszy właśnie tam wystawili swój kabaret, który spotkał się
z gorącym przyjęciem widzów (uczestników oazy). A potem już
poleciało.!
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My o Nas
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem istnieje
w budynku przy ulicy Krótkiej 1 od dwóch lat, łącząc tradycje
Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I i Zespołu Szkół
Zawodowych w Zawadzkiem. Należy zaznaczyć, że efektywność
pracy mierzona np. wynikami matury nie zmieniła się. Liceum
utrzymuje nadal zdawalność matury powyżej średniej krajowej,
a w przypadku technikum zdawalność znacząco się poprawiła.
Ogólny wynik szkół licealnych Powiatu Strzeleckiego z ostatnich
trzech lat znany jest powszechnie jako najlepszy w Dolnośląskiej
OKE. Szkoła kształci i przygotowuje uczniów w zakresie 3 typów
szkół (tak będzie również w przyszłym roku szkolnym):
- liceum ogólnokształcącego
- technikum (informatycznego, ekonomicznego, mechanicznego,
handlowego)
- szkoły zawodowej (klasa wielozawodowa). Nowe liceum daje
uczniom możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych. Obecne
klasy drugie dzięki sprawnej organizacji zajęć kształcą się aż
w dwunastu różnych „profilach”. Uczniowie sami zdecydowali
o doborze rozszerzeń (zgodnie ze swymi zainteresowaniami),
wybrali również języki rozszerzone.Taki układ zajęć daje duże
możliwości w zakresie określenia własnej ścieżki edukacyjnej.
Innym składnikiem procesu kształcenia są zajęcia dodatkowe
w szkole. Od kilku lat realizowany jest projekt Powiatu
Strzeleckiego pod nazwą „Równamy do najlepszych”. W procesie
kształcenia chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach typu
„Wsparcie i pomoc”, pozwalających im wyrównać poziom po
gimnazjum . W szkole prowadzone są kursy kończące się
zdawaniem certyfikatów europejskich: językowych (TELC i FCE)
i informatycznych (ECDL). Uprawnia to np. do zwolnienia z zajęć na
wyższej uczelni z danego przedmiotu. Realizowana też jest
„Matematyka pomiędzy szkołą średnią a wyższą”, dająca
poszerzenie umiejętności z tego przedmiotu dla przyszłych
studentów kierunków ścisłych. W nowym roku szkolnym planujemy
dodatkowo organizację zajęć typu „Wsparcie i Rozwój”
skierowanych do uczniów biorących udział w konkursach
i olimpiadach. Planowane też są darmowe wycieczki naukowe od
jedno - do trzydniowych gdzie będziemy zwiedzać, zabytki techniki,
muzea i podróżować szlakami kultury i sztuki. Oczywiście
najważniejszym celem jest przygotowanie ucznia do podjęcia
studiów na dostosowanym do swoich potrzeb kierunku. Służą temu
m.in. konsultacje z przedmiotów maturalnych, prowadzone
regularnie od wielu już lat. Realizowane są również zajęcia
Pracowni Rozwoju Osobistego, prowadzona jest
ciągła
współpraca ze szkolnym pedagogiem i doradcą zawodowym. Inną
formą zajęć jest wolontariat uczniowski – klub Activa działający od
2004 roku. Activa współpracuje ze środowiskiem lokalnym,
organizuje akcje i happeningi na rzecz społeczności szkolnej
i mieszkańców miasta, organizuje również czas wolny uczniów.
Chętni uczniowie mogą się również realizować w projekcie „Młodsi
i starsi – razem w zabawie i nauce”. Jego celem jest pobudzanie
i rozwijanie zainteresowań młodzieży i dzieci, nauka poprzez
zabawę, motywowanie młodzieży do pracy poprzez dostarczanie
im pozytywnych bodźców niespotykanych w trakcie zwykłej nauki
szkolnej, rozwijanie umiejętności zarządzania grupą, sprawowania
funkcji lidera. Systematycznie kilka razy w roku grupa uczniów
naszej szkoły pod opieką Agnieszki Miksy odbywa w PSP
w Zawadzkiem zajęcia plastyczno - techniczne z uczniami klas I-III.
W szkole wydawana jest gazeta „My o Nas”, która ukazuje się

w wersji elektronicznej. Uczniowie mają dostęp do zajęć
astronomicznych w ramach projektu Uniwersytetu Opolskiego
„Wirtualnej Akademii Astronomii” oraz teleskopu Uniwersytetu
Bradford na Teneryfie. Szkoła uczestniczy w projekcie RCRE eSzkoła. Realizowane są projekty środowiskowe i informacyjne
takie jak „Mam haka na raka”, czy też udział w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych. Ostatnim sukcesem jest
zakwalifikowanie do finału ogólnopolskiego konkursu EXPLORY
projektu „EkoSen” przygotowanego przez grupę uczniów pod
kierunkiem Zdzisława Żuchowskiego. W poprzednich latach
uczniowie byli wielokrotnie nagradzani w konkursie Fundacji
Batorego „Historia Bliska”. Co roku uczniowie kwalifikują się też do
finału regionalnego konkursu geologicznego organizowanego
przez Państwowy Instytut Geologiczny. Na uwagę zasługują
również liczne sukcesy sportowe uczniów - zwłaszcza w piłce
ręcznej (mistrzostwo województwa opolskiego chłopców w 2012
i 2013 roku) oraz w konkurencjach lekkoatletycznych. Szkolna Izba
Regionalna i Izba Tradycji Szkoły, Centrum Multimedialne z bardzo
dobrze wyposażoną biblioteką są dobrze znane wszystkim
zainteresowanym (ze zbiorów biblioteki korzystają również
absolwenci, kształcący się na różnych uczelniach!). Ale
najważniejsze dla nas są wyniki i dalsze losy naszych
absolwentów. Jesteśmy dumni z tego, że uczniowie podejmują
dalszą naukę w najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Są
dobrymi pracownikami uczącymi się zawodu na kursach
i u miejscowych pracodawców. Jako, że szkoła jest jedną
z najmniejszych w województwie opolskim możemy indywidualnie
podejść do każdego ucznia i do jego potrzeb. Stanowimy integralną
część naszej społeczności lokalnej. Zachęcamy do śledzenia
strony szkoły gdzie na bieżąca publikujemy informacje z wydarzeń
i życia szkoły www.zspzawadzkie.wodip.opole.pl

Zdjęcie z uczniami - to nagrodzony zespół
projektowy konkursu EXPLORY

Nagrody dla rolników
Początek roku sprzyja podsumowaniom działalności w wielu
organizacjach i instytucjach. Również Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie zorganizował spotkanie podsumowujące
rok 2013. Zaproszono na nie najlepszych rolników z powiatu
strzeleckiego. W gronie najlepszych znaleźli się również rolnicy
z terenu naszej gminy, którzy wyróżnienie otrzymali dla najbardziej
aktywnych. Są również laureatami wielu konkursów, zdobywając
prestiżowe nagrody. Burmistrz Zawadzkiego zaprosił na spotkanie
rolników z terenu naszej gminy, aby podziękować im za całoroczną
ciężką i pełną poświęcenia pracę W Kielczy najlepszymi rolnikami
zostali Gertruda i Eryk Szołtysik oraz Katarzyna i Daniel Garcorz,
natomiast z Żędowic Helga i Bernard Zientek.
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Zamiast Z.P.H.U. „VIDEO SAT” mamy „VECTRĘ” S.A.
Na początku 2014 roku zmienił się w Zawadzkiem operator
telewizji kablowej. W miejsce Zakładu Produkcyjno Handlowo
Usługowego „VIDEO SAT” Zawilski Ryszard weszła VECTRA” S.A.
z Gdyni. Jeżeli dotychczasowy operator sprzedał swój interes w
Zawadzkiem, to warto by sprawdzić czy koszt okablowania, które
wymieniono w wielu budynkach nie pokrywała w połowie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”, a jeżeli tak było, to jak to
zostało rozliczone. Problem dostarczenia określonego sygnału
telewizyjnego dotyczy użytkowników mieszkań spółdzielczych,
mieszkań komunalnych i wspólnot mieszkaniowych. Zakładam, że
właściciele domów jednorodzinnych sami decydują z jakim
operatorem chcą współpracować. Już na wstępie zarządca
mieszkań spółdzielczych zaakceptował warunki postawione przez
„Vectrę”. Zamiast 5 programów za które płacono 3,90 zł
miesięcznie „Vectra” oferuje 11 programów analogowych i 24
programy cyfrowe, przy czym tak podana oferta sugeruje łącznie 35
programów, podczas gdy jest ich w sumie 24, przy czym 11 z nich
jest w wersji analogowej i cyfrowej, Za tą ilość programów trzeba
zapłacić 7,02 zł miesięcznie, czyli o 80 % więcej niż poprzednio. Nie
mam podstaw do oceny tych programów, ale skoro podstawowe
programy TVP w koło nadają te same stare seriale, albo
męczących siebie i ludzi kabareciarzy, to czas pokaże ile z tych 24
programów to czysta reklama. Problemem nie jest to, że „Vectra”
zastąpiła „Video Sat”, bo przejmowanie mniejszych operatorów
przez większych jest zjawiskiem normalnym i może być nawet
korzystne, ale nie musi. Osoba załatwiająca sprawy wspólnot
mieszkaniowych w Zawadzkiem długo negocjowała warunki
korzystania z oferty „Vectry” i podpisała umowę dopiero na końcu
stycznia br. po zapewnieniu użytkownikom prawidłowego
rozwiązania problemu. Mieszkańcy wspólnot korzystając z oferty
„Vectry” będą płacili miesięcznie 7,02 zł, a jeżeli z niej nie
skorzystają to nic płacić nie będą. Ewentualna rezygnacja z
omawianej oferty będzie możliwa z miesiąca na miesiąc. W
budynkach spółdzielczych zarządca z końcem 2013 roku rozlepił
ogłoszenia o ofercie programowej „Vectry” od 1 kwietnia br. i drugie
o opłatach za korzystanie z proponowanej oferty. W tym drugim
ogłoszeniu znalazło się kuriozalne stwierdzenie, że za AZART, czyli
doprowadzenie sygnału telewizyjnego spółdzielcy będą musieli
płacić bez względu na to czy z niego korzystają czy nie. Po
interwencji paru trzeźwo myślących spółdzielców w dniu
24.01.2014 r. zmieniono to niepoważne ogłoszenie, zwalniając z
opłat te osoby, które z AZARTU nie korzystają, albo nie zamierzają
korzystać, a SM „Hutnik” przejęła zbieranie deklaracji w tej sprawie.
A swoją drogą może dziwić troska zarządcy budynków
spółdzielczych o interesy „Vectry”, skoro chciał im płacić za nic.
Wyjaśnienie tego nieporozumienia było korzystne dla wielu
użytkowników telewizji, ale nadal są ludzie, zwłaszcza starsi
emeryci nie mający rozeznania z czego mogą korzystać. Na
szczegółowe wyjaśnienie jest już późno, ale można skorzystać z
Internetu, gdzie pod hasłem „telewizja naziemna” jest bardzo
szczegółowo opisana możliwość korzystania z bezpłatnej telewizji
naziemnej zrealizowanej przez państwo w 2011 roku w ramach
cyfryzacji kraju. Nadajnik w Chrzelicach koła Opola obejmuje
swoim zasięgiem Zawadzkie, więc przy dobrej antenie i
odpowiednim jej ustawieniu można odbierać 24 programy krajowe i
10 programów czeskich w których jest wiele transmisji sportowych.
Znajomy powiedział mi, że odbiera bezpłatne programy telewizji
naziemnej nawet na dobrej, ale starej antenie kierunkowej. Sądzę,
że starzy emeryci mają dzieci i wnuki obyte z nową technika, więc
one mogą wybrać dla nich odpowiednią, nowoczesną antenę
odbiorczą, a jeżeli mają stary telewizor, to również dekoder, który
pozwoli odbierać programy cyfrowe. Dla mnie najciekawszy jest
chyba jedyny w ofercie dekoder, który wpina się z tyłu telewizora, a
sterowanie telewizorem i dekoderem odbywa się za pomocą
jednego pilota. Gdyby jednak ktoś zechciał mieć w domu nadmiar
darmowych programów cyfrowych do wyboru, to wystarczy
jednorazowo zakupić dekoder uniwersalny (odbiornik telewizji
naziemnej i satelitarnej-dwa w jednym) i można odbierać
bezpłatnie 40 programów polskich i kilkaset kanałów
zagranicznych. Podkreślić należy tu dokonywanie jednorazowych
zakupów, po których nic już więcej nie będziemy płacili. I tak np. za
równowartość 10 miesięcy opłat w „Vectrze” mamy już dobrą

antenę kierunkową, a za następne 14 miesięcy wspomniany
dekoder. Mając trochę nowszy telewizor z fabrycznie wbudowanym
dekoderem zredukujemy koszty przejścia na odbiór telewizji
naziemnej o ponad połowę. Jeżeli jednak będziemy musieli
dekoder dokupić to i tak po dwóch latach sprzęt mamy spłacony i
potem nic już nas nie kosztuje, podczas gdy w „Vectrze” nigdy nie
będzie wiadomo, czy operator nie dołączy do swojej oferty kilku nic
nie znaczących programów i nie podniesie opłat o następne 80 %.
Polak pewnie czuje się tylko na sowim, to powiedzenie może mieć
również zastosowanie do odbioru telewizji. Nie być zależnym od
nikogo, to gwarancja oszczędności i ograniczenie niekorzystnych
niespodzianek. Warto jeszcze zauważyć, że skoro państwo
wyłożyło pokaźną sumę środków na cyfryzację kraju, to należy
takiemu działaniu nadać głębszy sens, przez bardziej powszechne
korzystanie z telewizji naziemnej, bezpłatnej dla każdego odbiorcy.
A odnoście sprzętu, to oprócz Internetu, obsługa każdego sklepu
prowadzącego sprzedaż produktów RTVAGD może udzielić
wyczerpujących informacji.
Adam Trzaska

APTEKI DYŻURUJĄ
Apteki w Zawadzkiem prowadzą dyżury w niedziele i święta
w godzinach od 16.00 do 17.00.
W godzinach nocnych receptę można zrealizować w aptekach
w Strzelcach Opolskich. Zmiana dyżurów w niedziel i święta
o godzinie 9.00.
Apteka "Pod Słońcem", Pl.Żeromskiego 9, tel. 77 461-21-43
Apteka "Flos", ul.B. Chrobrego 1, tel. 77 463-88-39
Apteka "Vita", ul.Jordanowska 1a, tel. 77 461-46-05
Apteka "Alga",ul.M.Prawego 9,tel. 77 440-20-06
Apteka "Centrum", ul.Marka Prawego 7, tel. 77 461-89-00
Apteka "Na Dobre i Złe", Os. Piastów 15, tel. 77 461-02-92
Apteka "Multifarm", ul. Ligonia 1, tel. 77 415-20-55
Apteka "Awos", ul. Opolska 6 , tel. 77 417-90-03
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VI REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI
„Las i drzewa żyją. Nie niszczcie ich życie, bo one żyją dla was.”
Kajetan Koźmian

„Las w poezji ”

II miejsce - FilipKoprek PSP Nr1 Kolonowskie
III miejsce - Mateusz Pilarski PSP Staniszcze Wielkie Kolonowskie 3
Wyróżnienie:
Emilia Matyja - PSP Pludry
Oliwia Kopyra - ZSG Żędowice
Julia Jelito - ZSS Zawadzkie

11 lutego br. w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się VI
Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami
konkursu byli PSP w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu
„Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie,
a pod względem technicznym wspomagał GOSiT w Zawadzkiem.
W tegorocznym konkursie wzięło udział 74 uczestników z 18
placówek oświatowych. Z roku na rok ilość uczestników zwiększa
się, a konkurs cieszy się coraz większa popularnością. Ma na to
również wpływ miejsce i warunki w jakim odbywa się konkurs
(kinoteatr). Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy
przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów,
stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji
na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego
autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na
piękno otaczającej przyrody. Uczestnicy wystąpili w dwóch
grupach: młodsza ( przedszkola i kl. I-III szkoły podstawowej) oraz
grupa (starsza kl.IV-VI szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne
i ponadgimnazjalne). Jury 9-osobowe oceniało recytacje
uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wybór utworu
literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja
i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór
środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne.
Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczniowie w leśnej
scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty,
przebrania, podkład muzyczny. Komisja konkursowa przyznała
nagrody:

KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji - Patryk Sztęborowski PG Nr1
Zawadzkie
II miejsce - Robert Signus ZSG Żędowice
III miejsce - Aleksandra Orłowska PG Krupski Młyn
Wyróżnienie:
Adam Lewandowski - PG nr 1 Zawadzkie
NAGRODA PUBLICZNOŚCI – Katarzyna Kusz PSP Zawadzkie
Była to wspaniała impreza z zakresu edukacji leśnoprzyrodniczej i polonistycznej. Poza tym jest to świetna integracja
wielu szkół, przedszkoli, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Sala
widowiskowa kinoteatru pełna widzów. Konkurs wzbogaciła
prezentacja przyrodnicza multimedialna i filmiki prezentujące
popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat przygotowane
przez p. Jolantę Zajączkowską nauczycielkę przyrody z PSP
Zawadzkie oraz występ wokalny Aleksandry Orłowskiej z
Krupskiego Młyna zaprezentowane podczas przerw. Duże
podziękowania należą się zaangażowanej grupie nauczycieli z
PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które
włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu.
Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska,
Jolanta Zajączkowska, Danuta Bartosik, Beata Brzezińska oraz
Agnieszka Jamrozik.
Maria Andrzejewska

KATEGORIA: PRZEDSZKOLE
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Michał Krzyżostaniak
PP Nr 3 w Zawadzkiem
II miejsce - Kinga Marek PP Żędowice
III miejsce - Amelia Panchyrz PP Kielcza
Wyróżnienia
Michał Walkowiak - PP Nr 2 z oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem
Maja Trzasko - PP Żędowice
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE Kl. I-III
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji - Natalia Stranc PSP Zawadzkie
II miejsce - Oliwia Geissler PSP Staniszcze Wielkie -Kolonowskie 3
III miejsce - Daniel Koprek PSP Nr1 Kolonowskie
Wyróżnienia:
Anna Macioł - PSP Staniszcze Małe Spórok
Anna Koj - PSP Staniszcze Małe Spórok
NAGRODA PUBLICZNOŚCI - Natalia Stranc PSP Zawadzkie
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Marcelina Bugajewska PSP
Zawadzkie
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Pływają aż miło !

Złoty Medal dla Firmy AGROCOM

Jesień i zima to pory roku kiedy modelarze najwięcej
przebywają w pracowni.
W tym czasie budują modele
i przygotowują się do nowego sezonu startów. Okazją do zrobienia
sobie małej przerwy były okręgowe zawody modeli pływających na
basenie krytym w Opolu. Po kilku miesiącach nieobecności nad
wodą możemy ponownie uruchomić modele i wziąć stery w swoje
ręce. W niedzielę 16 lutego 2014r. już po raz XVII rywalizowaliśmy
o Puchar Dyrektora ZW LOK Opole. Impreza jest przygotowana
z myślą o najmłodszych zawodnikach, którzy bardzo często
pierwszy raz startują w zawodach. Reprezentacja naszego klubu
modelarskiego liczyła 14 zawodników i była najliczniejszą ekipą na
opolskim basenie. Zgodnie z regulaminem organizatora
musieliśmy podzielić się na mniejsze 4 osobowe zespoły. Zawody
rozpoczęły się od startu młodzików, poprzez juniorów, a kończąc na
kategorii instruktor. Już pierwsza kolejka biegów pokazała
znakomite przygotowanie naszych zawodników, a w następnej
potwierdzili wysoką formę osiągając maksymalne oceny za
pływanie.

Firma AGROCOM Polska z Żędowic prowadzona przez
Jerzego Koronczoka otrzymała Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich za AGRO – OBSERWATORA system
określania stanu roślin uprawnych oraz wspomagania szacowania
strat na użytkach rolnych za pomocą bezzałogowych obiektów
latających UAV. Cóż to takiego? To system za pomocą którego
metodami teledetekcyjnymi można w krótkim czasie uzyskać
bieżące informacje na temat upraw i pola. Powstał w Polsce i jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie rolników na posiadanie bieżącej
wiedzy o stanie upraw podczas wegetacji, ale nie tylko. Dzięki
niemu można również uzyskać informacje o szkodach w uprawach
rolniczych wynikających z różnych przyczyn naturalnych:
gradobicia, huraganu, bardzo intensywnego opadu, podtopienia,
powodzi oraz strat spowodowanych przez zwierzynę leśną lub inne
patogeny. Umożliwia on także pozyskiwanie informacji na temat
stanu odżywienia roślin według indeksów wegetacyjnych.
Informacje na temat roślin są rejestrowane za pomocą cyfrowego
aparatu światła widzialnego o bardzo wysokiej rozdzielczości oraz
specjalnego multispektralnego rolniczego aparatu.
Przypomnijmy, że AGROCOM POLSKA prowadzona przez
Jerzego Koronczoka, jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się
rolnictwem precyzyjnym. Firma ściśle współpracuje z CLAAS
POLSKA i realizuje zadania związane z segmentem CLAAS EASY,
czyli segmentem precyzyjnego rolnictwa. W jego ramach
odnajdziemy przede wszystkim systemy jazdy automatycznej dla
każdego ciągnika, pomiar plonu w kombajnach, system
TELEMATICS oraz AGRO SCOUT dla ciągników i kombajnów,
programy do zarządzania gospodarstwem, urządzenia do
precyzyjnego nawożenia oraz pomiaru online odżywienia roślin
CROP SENSOR ISARIA. AGROCOM zajmuje się
także pobieraniem prób glebowych, skanowaniem
elektromagnetycznym gleb i tworzeniem map zasobności, które
w dalszej kolejności służą nam do tworzenia map aplikacyjnych.
Złoty Medal MTP jest potwierdzeniem doskonałości produktu
i w konsekwencji ważnym elementem jego promocji na rynku. Targi
odbywają się co dwa lata i od 2006 roku nasza lokalna Firma
przywozi te zaszczytne wyróżnienia.

Po kilku godzinach emocji niemal jak na prawdziwym morzu
nadszedł czas ogłoszenia wyników końcowych. Najlepiej
zaprezentowali się Adam Bogdon i Mateusz Labus, którzy
zmuszeni byli walczyć między sobą o I m-ce w klasie juniorów. Tym
razem po dwóch rundach dogrywek minimalnie lepszy okazał się
Mateusz. Zwycięstwo w grupie młodzików przypadło Arturowi
Wisniowskiemu, który miano najlepszego uzyskał pokonując
w dogrywce zawodnika z Dobrodzienia. III m-ce w tej klasie zajął
Szymon Czech. Tuż za podium uplasowała się nasza jedyna
zawodniczka Marta Beier, której zabrakło trochę szczęścia by
pokonać chłopaków. W modelach redukcyjnych F4B, ponownie
zawodnicy z zawadzkiego zajęli czołowe lokaty – II m-ce Adam
Bogdon, III m-ce Sebastian Beier. Nie zawiedli także nasi seniorzy
zajmując odpowiednio I i III miejsce w klasie modeli z oceną
wykonania.
W klasyfikacji zespołowej kolejna bardzo miła niespodzianka –
aż 2 ekipy z Klubu Modelarskiego Zawadzkie znalazły się na
podium. Puchar Dyrektora ZW LOK Opole wygrała drużyna
Zawadzkie A , m-ce III dla Zawadzkie B. W ten oto sposób młodzi
modelarze zupełnie zdominowali opolskie zawody dając tym
samym wiele powodów do radości swym opiekunom , rodzicom
i mieszkańcom naszej społeczności. Nasz udział w zawodach był
możliwy dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy z Gminy
Zawadzkie z ramach zadania Modelarstwo w Zawadzkiem 2014,
za co serdecznie pragniemy podziękować.
Krzysztof Wasik
KM Zawadzkie
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Rozmaitości

Kącik kucharski

Rady babuni

Zupa czosnkowa
Czosnek jako przyprawa jest znany i ceniony już od starożytności –
w Egipcie był nawet walutą. Dziś nie może się bez niego obejść
żadna kuchnia świata.
składniki:
główka czosnku
sól, pieprz, słodka papryka w proszku
olej
8 kromek bułki
suszony tymianek, natka pietruszki
litr bulionu drobiowego z kostki
10 dag startego żółtego sera
2 żółtka
2 łyżki śmietany 18%
łyżka soku z cytryny
4 jajka na twardo
Czosnek obierz, posiekaj, rozetrzyj z 1/2 łyżeczki soli. W rondlu
rozgrzej olej, podsmaż kromki bułki z obu stron na rumiano. Dodaj
czosnek, a gdy się zeszkli, oprósz grzanki papryką i tymiankiem.
4 kromki wyjmij i trzymaj w cieple. Resztę zalej wrzącym bulionem,
gotuj kilka minut. Ser wymieszaj z żółtkami i śmietaną, wlewaj
powoli do zupy, cały czas mieszając. Przypraw sokiem z cytryny
oraz pieprzem i solą do smaku. Przelej do kokilek, na wierzchu ułóż
po kromce bułki i jajku, udekoruj gałązkami natki.

Do kawy, herbaty i kremów czekoladowych można dodać szczyptę
soli w celu wydobycia aromatu i podniesienia smaku.
Do sosu z pieczeni lub gulaszu można dodać trochę piwa.
Znakomicie zastępuje śmietanę.
Kurczak będzie miał chrupiącą i rumianą skórkę, jeśli przed
pieczeniem posmarujemy go majonezem lub śmietaną.

Ryż zachowa śnieżną biel i nie rozgotuje się na papkę, jeśli dodamy
do wody kilka kropel soku cytrynowego lub kwasku cytrynowego.
Z cytryny wyciśniemy więcej soku, jeśli ją przedtem włożymy na
chwilę do gorącej wody.

Czas na probiotyki
W obecnych czasach, czasach gdzie „chemia” chyba jest
nieodłącznym czynnikiem naszego życia, czasem bez naszej
wiedzy i zgody, coraz częściej chcemy się zdrowo odżywiać. Nie
zawsze jesteśmy w stanie kupować zdrową żywność, bo wiemy ile
to kosztuje, ale możemy sami sobie pomóc probiotykami.
W ostatnich latach probiotyki zdobywają coraz większą
popularność jako alternatywa dla niektórych leków, anty alergenów,
kosmetyków.
Probiotyki ProBio Emy przeznaczone są nie tylko dla gleby,
zwierząt, czy człowieka, ale również stosuje się je w domu.
Pożyteczne mikroorganizmy, to zdrowy człowiek, dom bez chemii,
zdrowa gleba czy zwierzęta. Stosowanie probiotyków sprawia, że
nasz dom nie staje się mikrobiologiczną pustynią. Środki
probiotyczne pozwalają nam utrzymać nasz dom w nienagannej
czystości jednocześnie nie szkodząc nam. Kosmetyki i środki
czystości
nie zawierają składników GMO, konserwantów i
detergentów chemicznych. Są całkowicie bezpieczne dla ludzi,
zwierząt i roślin. Nie wywołują reakcji alergicznych skóry. Podlegają
szybkiej biodegradacji. Probiotyczne suplementy diety to kompleks
antyoksydantów, witamin, minerałów, enzymów, aminokwasów
oraz związków pochodzenia roślinnego wyzwalający samo
uzdrawiające siły organizmu człowieka. W wielu rodzajach hodowli
zwierząt czy pszczół, probiotyki spełniają wręcz nieocenioną rolę w
walce z chorobami, pasożytami, oraz w utrzymaniu odpowiedniej
mikroflory organicznej.
Znamy wiele osób, firm oraz hodowców, którzy stosują
probiotyki przy uprawach na działkach i ogródkach. Jak sami
twierdzą rośliny są odporniejsze na pasożyty, mają szybszy wzrost.
A dla nas ludzi ProBio Emy to przede wszystkim preparaty
składające się z kompozycji wielu aromatycznych ziół
fermentowanych z udziałem probiotycznych mikroorganizmów czy
antyutleniaczy wspomagających układ odpornościowy. Pomagają
odbudować w organizmie właściwy poziom dobroczynnych
mikroorganizmów.
Więcej na stronie www.bio-prolife.pl

Sałatka ryżowa
jest pożywna i jednocześnie lekkostrawna. Grzyby i czosnek
nadają jej wyjątkowego aromatu.
składniki:
25 dag mrożonych lub suszonych grzybów (mogą być świeże
pieczarki)
6 ząbków czosnku
por
3 łyżki masła
30 dag ryżu
1/2 szklanki bulionu grzybowego z kostki
sól, pieprz
5 jajek
po łyżce siekanego kopru i szczypioru
10 dag startego parmezanu
Grzyby rozmroź lub namocz i podgotuj. Czosnek i por drobno
pokrój, zeszklij na połowie masła. Wsyp ryż i smaż 2 min. Dodaj
pokrojone grzyby, bulion, przypraw solą i pieprzem, wymieszaj.
Przykryj i gotuj ok. 15 min. Jajka roztrzep, dodaj posiekany koper
i szczypior, przypraw do smaku solą i pieprzem, usmaż omlet na
reszcie masła; ostudź, pokrój w paski. Delikatnie wymieszaj
z risotto, posyp startym parmezanem.

Ale Jaja
- Najdroższa - zwraca się do dziewczyny młodzieniec - tylko ty mi
zostałaś?
- Co się stało, sprzedałeś swój samochód ?

Wielkanocny konkurs z nagrodami

- Pani Helu, po co pani papier listowy w dwu kolorach: niebieskim
i różowym?
- Na różowym pisuję do Stasia, bo to oznacza miłość. A na
niebieskim do Franka, bo to oznacza wierność.

Zapraszamy do udziału w konkursie na wykonanie
stroika wiosennego lub wielkanocnego. Technika
dowolna. Prace należy dostarczyć do redakcji
Krajobrazów Zawadzkiego w terminie do 4 kwietnia br.
Prace nie podlegają zwrotowi. Atrakcyjne nagrody
czekają.

- Ślicznie wyglądasz w tym nowym kostiumie!
- Wiem, Krysia mi to powiedziała!
- I ty jej wierzysz?!
- Tak cię kocham, że aż brakuje mi słów, żeby wyrazić swoje
uczucia !
- Najważniejsze, żeby nie zabrakło ci pieniędzy !

17

Krajobrazy Zawadzkiego

Sport
Piłka ręczna

wyprzedził faworyta KSSPR Końskie (35:30). W finale zagra 8
drużyn, miejsce turnieju finałowego nie zostało jeszcze ustalone.

Utrzymanie jest pewne
O ostatniej informacji zostały rozegrane 4 kolejki. Nasza
drużyna z uwagi na udział w półfinałach mistrzostw Polski juniorów
rozegrała tych spotkań trzy w których zdobyła 4 punkty. Najpierw
pokonała na wyjeździe drużynę KS AZS Politechnikę Wrocław
41:34 (21:16), u siebie LKPR Moto-Jelcz Oława 35:23 (19:11).
Ostatni rozegranym meczem było derbowe spotkania z LKS OSiR
Komprachcice. W spotkaniu 1 kolejki na parkiecie w Zawadzkiem
padł wynik remisowy 32:32, a drużyna ASPR do przerwy
prowadziła 20:11 by w końcówce bronić się przed porażką. W
Komprachcicach sytuacja była podobna. Tym razem drużyna LKS
OSiR w pierwszej połowie wyraźnie prowadziła. W 40 minucie
prowadziła już 24:17 by na 6 minut przed końcem spotkania ASPR
doprowadził do remisu 28:28. Gospodarze w końcówce wykazali
większą odporność i ostatecznie pokonali mlodą drużynę
terenerów Michała i Łukasza Morzyków 33:31. W tym spotkaniu
bramki zdobywali: Michał Krygowski i Daniel Skowroński po 7,
Denis Hertel i Kamil Kulej po 5, Mateusz Kaczka 4 oraz Paweł
Zagórowicz 3. Do zakończenia rozgrywek pozostało już niewiele
spotkań. Awans jak również spadek drużynie nie grozi. Jest teraz
spokojny czas by scementować drużynę i o awans powalczyć
w sezonie 2014/2015.Tabela po 19 kolejkach przedstawia się
następująco:
1. KU AZS UZ Zielona Góra
19
34
572:414
2. MKS Żagiew Dzierżoniów
19
29
546:461
3. SPR Bór Oborniki Śląskie
19
29
584:530
4. LKS OSiR Komprachcice
19
23
565:546
5. ASPR Zawadzkie
18
21
578:532
6. LKPR Moto-Jelcz Oława
19
20
475:482
7. Lider Swarzęc
19
20
555:563
8. SKF KPR Sparta Oborniki
18
18
402:390
9. UKS Orlik Brzeg
19
16
507:551
10. EUCO UKS Dziewiątka Legnica 19
13
492:527
11. MKS Tęcza Kościan
19
13
535:554
12. MKS Zagłębie II Lublin
18
12
493:543
13. KS AZS Politechnika Wrocław 18
12
514:541
14. SSRiR Start Konin
19
1
423:587

Tenis stołowy
Tabele drużyn tenisa stołowego
Zakończona została faza zasadnicza w II lidze kobiet. Nasza
drużyna w ostatnim meczu I rundy pokonała drużynę UKS
Halembianka 2001 Ruda Śląska 10:0 i ostatecznie zajęła po
I rundzie 5 miejsce, które zapewniło jej awans do finałowej ósemki,
gdzie będą walczyć o mistrzostwo i prawo gry w barażach o I ligę.
Drużyna raczej nie ma szans na awans, jednak gra tak młodej
drużyny w grupie jest dużym sukcesem. Punkty dla drużyny
zdobywały: Julia Bartoszek 32, Anna Kielar 22,5, Adrianna Kolczyk
21,5, oraz Nicole Zyzik 20. Końcowa tabela grupy finałowej:
1.
MKS Cieszko Cieszyn
15
27
113:37
2.
JKTS Jastrzębie
15
26
111:39
3.
MKS Czechowice Dziedzice 15
24
96:54
4.
MKS Skarbek Tarnowskie 15
21
79:71
5.
KTS MOKSiR Zawadzkie
15
21
96:54
6.
KTS Lędziny
15
20
94:56
7.
LKS Orzeł Stanica
15
16
79:71
8.
UKS Dwójka Sosnowiec
15
15
71:79
IV liga mężczyzn
Zostały już rozegrane 3 kolejki drugiej rundy w IV lidze
mężczyzn. Nasza drużyna zdobyła 3 punkty uzyskując
następujące wyniki: zremisowała z GUKS Byczyna 9:9, przegrała
z OKS Olesno 5:10 i pokonała AZS PWZS Nysa IV 10:7. Tabela po
12 kolejkach przestawia się następująco:
1.
KTS Lew Głubczyce
12
21
115:68
2.
KS Orzeł Branice
12
20
116:54
3.
LZS Victoria Chróścice
12
19
112:72
4.
OKS Olesno
12
17
108:65
5.
KTS MOKSiR Zawadzkie
12
14
104:87
6.
GUKS Byczyna
12
12
96:101
7.
AZS PWSZ Nysa IV
12
7
82:105
8.
LZS Grom Szybowice
12
6
75:106
9.
MGOK Gorzów Śl.
12
4
70:111
10.
LUKS MGOKSiR Korfantów II 12
0
34:120

ASPR Zawadzkie w finale mistrzostw Polski juniorów
W miesiącu lutym zostały rozegrane ćwierćfinały i półfinały
mistrzostw Polski juniorów. Jedna z grup ćwierćfinałowych zostala
rozegrana w Zawadzkiem. Nasza drużyna pokonała SPR Stal
Mielec 35:27 (20:11), SKS Kusego Kraków 34:28 (15:16) oraz
przegrała MSPR Siódemka Miedź Legnica 19:33 (12:17). Zajęła
w grupie 2 miejsce i awansowała do półfinału, który odbył się
w Obornikach Wielkopolskich. Podopieczni Łukasza Morzyka nie
byli faworytami. Do awansu do finału pretendowały 3 drużyny. Nasz
drużyna była w tej trójce. W pierwszym spotkaniu z gospodarzami
zaliczyła punkt remisując 30:30 (12:11). W drugim dniu turnieju
łatwo wygrała z najsłabszą drużyną MKS Padwą Zamość 40:31
(20:13). O wszystkim zadecydował ostatni mecz z faworytem grupy
KSSPR Końskie. Aby być pewnym awansu do finału należało mecz
wygrać. Po pierwszej połowie to przeciwnik był w finale wygrywając
14:13. Druga połowa to ambitna gra naszej drużyny. Szczególnie w
obronie byli dużo lepsi od Końskich Na kilka minut przed
zakończeniem drużyna ptowadziła różnicą 5 bramek i pomimo
szaleńczych ataków przeciwnika nie pozwoliła sobie wydrzeć
zwycięstwa wygrywając 34:32. Cała drużyna zasłużyła na
pochwałę. Trener wyraził się o drużynie, że jest to drużyna
wojowników i pomimo takiego określenia sędziowie w całym meczu
ukarali naszą drużynę tylko dwoma minutami kary. Najlepszym
bramkarzem uznano Piotra Puszkara a najskutecznejszym
strzelcem został również nasz zawodnik Denis Hertel strzelec 33
bramek. Drugim finalistą został zespół gospodarzy, który
w ostatnim meczu pokonał MKS Padwę Zamość i jednym punktek

I liga juniorów
KTS MOKSiR Zawadzkie była gospodarzem II rundy I ligi
juniorów. W rozegranych 4 meczach zdobyła 6 punktów
przegrywając tylko z AZS PWSZ Nysa 1:3. Wygrała natomiast
z: KTS Kłodnica Kędzierzyn Koźle 3:0, KS Sokolik I Niemodlin 3:2
oraz UKS Dalachów 3:0. Drużyna grała w składzie: Julia Bartoszek,
Dominik Bartoszek oraz Nicole Zyzik. Tabela po 2 rundach
przedstawia się następująco:
1. LZS Victoria Chróścice
7
14
21:7
2. AZS PWSZ Nysa
7
12
20:4
3. LUKS MGOKSiR Korfantów
7
12
20:7
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4. KTS MOKSiR Zawadzkie
5. UKS Sokolik Niemodlin I
6. LZS Victoria Chróścice II
7. OKS Olesno
8. LZS Victoria Chróścice III
9. GUKS Byczyna
10. KTS Kłodnica Kędzierzyn Koźle
11. UKS Olesno
12. LUKS MGOKSiR Korfantów II

7
7
7
7
7
7
7
7
7

10
10
8
6
4
4
4
0
0

17:10
17:12
15:10
12:15
11:17
10:16
9:16
4:21
0:21

Skat
Mistrzostwa Sekcji 2013/2014
Mistrzostwa sekcji skata GOSiT Zawadzkie znajdują
się w końcowym stadium, zostały rozegrane 24 turnieje na
30 planowanych. Po 21 turnieju na 2 tygodnie na prowadzenie
wyszedł zawodnik naszej sekcji Antoni Świtała. Jednak
w 23 zaatakował Marcin Szymski i wrócił na fotel lidera. Ton
w mistrzostwach nadaja zawodnicy I ligowych drużyn GOSiT-u
Zawadzkie oraz Victorii Chróścice. Czołówka klasyfikacji
po 24 turniejach przedstawia się następująco:
1. Marcin Szymski
Victoria Chróścice 40314 pkt
2. Leopold Dybowski
GOSiT Zawadzkie 38511 pkt
3. Antoni Świtała
GOSiT Zawadzkie 38274 pkt
4.Leon Deptała
Unia Kolonowskie 37651 pkt
5.Jan Nowak
Victoria Chróścice 36040 pkt
6.Józef Ludwig
GOSiT Zawadzkie 34427 pkt

W dniu 8 lutego 2014 r. w Zawadzkiem został rozegrany
III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do II Grand Prix Polski
w kategorii kadetek i kadetów. W turnieju bardzo dobrze
zaprezentowały się zawodniczki klubu KTS MOKSiR Zawadzkie,
zajmując trzy czołowe miejsca. Na pierwszym miejscu uplasowała
się młodziczka – Julia Bartoszek, na drugim – Anna Kielar, a trzecie
miejsce zajęła Adrianna Kolczyk. Zawodniczki z miejsc 1 i 2
uzyskały prawo gry w turnieju ogólnopolskim, który odbędzie się
w dniach 4-6 kwietnia 2014 r. w Łomży – Piątnicy. W turnieju
uczestniczyły również pozostałe zawodniczki z naszego klubu
(młodziczki), które zajęły następujące miejsca: Ochlust Amelia,
Turek Oliwia (9-12), Rudzik Magda (13-14). W klasyfikacji klubowej
KTS MOKSiR Zawadzkie zajął I miejsce w województwie.

Udany debiut w I lidze
Drużyna GOSiT-u Zawadzkie po kilku katach pukania do bram I ligi
ostatecznie w sezonie 2013 upragniony awans wywalczyła. W dniu
9 lutego 2014 r. w Miasteczku Śląskim zostały zainaugurowane
rozgrywki drużynowe w sezonie 2014 r. Debiut wypadł nieźle.
W gronie 20 drużyn nasza drużyna plasuje się na 7 miejscu.
Drużyna zagrała w składzie: Antoni Świtała, Leopold Dybowski,
Józef Ludwig oraz nowopozyskany zawodnik Strzelca DK Strzelce
Op. Marek Wyszkowski. Najwyższy wynik uzyskał jak przstało
na kapitana Antoni Świtała. Jego wynik to 3368 pkt. Druga kolejka
ligowa odbędzie się 16.03.2014 w Rogowie koło Rybnika
I liga
1. KWK Bolesław Śmiały
14
13 258
2. Asy Żory
14
12 210
3. SILESIA Tarnowskie G.
13
12 250
4. SK Barbara Chorzów
12
12 203
5. KS CHSM Chorzów
12
11 255
6. TKKF Racibórz
11
12 011
7. GOSiT Zawadzkie
11
11 903
8. AMICUS Katowice I
11
11 662
9. LKS Dąb Gaszowice
11
10 545
10. POKÓJ Ruda Śl.
10
10 804
11. SC Strażak Głożony
9
12 058
12. GOKiR Mszana
9
10 930
13. Zagłoba Tychy
9
10 836
14. VEGA-MIFAMA Mikołów
9
10 704
15. LKS Forteca Świerklany
9
10 110
16. OSP Lędziny
9
10 068
17. SOKÓŁ Wola
8
9 960
18. WISUS Żory
7
9 906
19. VICTORIA Tranzyt Chróścice
7
9 814
20. AMICUS Katowice II
7
8 855

W dniu 16 lutego 2014 r. w Popielowie rozegrany został
IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, w którym wystartowało
122 zawodników. W oddzielnych kategoriach rywalizowali zarówno
amatorzy, jak i zawodnicy zrzeszeni na co dzień w klubach.
Na turnieju swoją obecność zaznaczyli również reprezentanci
Gminy Zawadzkie, zajmując w swoich kategoriach czołowe
pozycje. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjum „chłopcy
zrzeszeni” I miejsce zajął Dominik Bartoszek, natomiast w kategorii
szkół podstawowych i gimnazjum „dziewczęta zrzeszone”
II miejsce zajęła Julia Bartoszek, która w grze finałowej uległa 2:3
swojej koleżance z klubu Victoria Chróścice – Magdzie Kozubek.

Piłka Nożna
Plan – awans do ligi okręgowej
Przygotowanie do II rundy drużyna seniorów rozpoczęła
15 stycznia 2014 r. treningami w hali GOSiT-u. Kadra drużyna nie
uległa większym zmianom. Ze względów zdrowotnych nie podjął
treninngów Tomasz Matusiak, nie zagra równieź Daniel Kalka,
Paweł Pawusz oraz Rafał Polak. Do LZS Kielcza przechodzi
Damian Brzeziński. W okresie przygotowawczym zaplanowano
5 sparingów. W rozegranych już meczach zremisowali ze Startem
Dobrodzięń (spotkanie zostało rozegrane na stucznej murawie
w Kluczborku), LZS Koty 4:0 oraz Unią Kolonowskie 3:1.
Do rozegrania pozostały jeszcze sparingi z LZS Naprzód
Jemielnica oraz Małąpanwią Ozimek. Odbyło się również krótkie
4 dniowe zgropowanie w Zawadzkiem. Są problemy z frekwencją
na treningach. Zawodnicy pracują na zmiany w różnych zakładach
co rzutuje na ilość zawodników na treningach. Podopieczni
Ryszarda Skudlika pierwsze spotkanie o punkty rozegrają
z drużyną LZS Żywocice 22.03.2014 r. na własnym stadionie.
W I rundzie doznali porażki 1:3 a po weryfikacji przyznano naszej
drużynie walkower 3:0.

Co gdzie kiedy w sporcie
Piłka Nożna – stadion Miejski
12.04.2014 r. godz. 11.00 I liga juniorów mł. Stal Zawadzkie –
Unia Kolonowskie
12.04.2014 r. godz. 16.00 Kl.B seniorów Stal Zawadzkie – KS Magnm
Chorula
Tenis Stołowy Hala GOSiT Zawadzkie
14.03.2014 r. godz. 18.00 II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie –
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
11.04.2014 r. godz. 18.00 II liga kobiet KTS MOKSiR Zawadzkie –
UKS Dwójka Sosnowiec
21.03.2014 r. godz. 18.00 IV liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie –
Orzeł Branice
28.03.2014 r. godz. 18.00 IV liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie –
LZS Grom Szybowice
04.04.2014 r. godz. 18.00 IV liga mężczyzn KTS MOKSiR Zawadzkie –
KTS Lew Głubczyce
Piłka ręczna Hala GOSiT Zawadzkie
22.03.2014 r. godz. 18.00 II liga ASPR Zawadzkie – MKS Tęcza Kościan
12.04.2014 r. godz. 18.00 II liga ASPR Zawadzkie - Orlik Brzeg
Skat – Dom Kultury ul. Powstańców Śl. (boisko Orlik)
Każdy czwartek godz. 17.30 – Mistrzostwa Sekcji GOSiT Zawadzkie
Franciszek Świtała

LZS Kielcza w Klasie B
Ludowy Zespół Sportowy Kielcza prowadzi rozgrywki w Kl. B
seniorów oraz w II Lidze juniorów. Po I rundzie drużyna seniorów
zajmuje 7 miejsce z 10 punktami. Zajęcia treningowe prowadzi
Andrzej Miguła, który ma do dyspozycji 16-18 zawodników.
Treningi prowadzone są na przemian w hali GOSiT-u oraz na
boisku. Zostały zaplanowane sparingi z LZS Dziewkowice oraz KS
Nitron Krupski Młyn. Juniorzy swoje mecze rozgrywają w II lidze i po
I rundzie zajmują 8 miejsce z 8 punktami.. Juniorzy pierwszy mecz
mistrzowski rozegrają z LZS Szczedrzyk 30.03.2014 r.
o godz.11.00, natomiast seniorzy również u siebie 06.04.2014 r.
o godz. 16.00 z lZS Piotróeka II. Zawodnicy czekaja na obiecane
kontenery by poprawić warunki socjalne drużyn. Prezesem klubu
jest Rafał Giera, a dużą pomocą służy Beata Mańka Kulik.
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Dzień Kobiet
Cóż nam pozostało po 8 marca?
Przez lata obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet
z pompą. Teraz niektórzy mężczyźni próbując się wyłgać
od wręczania symbolicznego kwiatka, tłumaczą, że jest to święto
wymyślone przez komunistów. Nic bardziej mylnego. Po raz
pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w kraju najczystszego
kapitalizmu, Stanach Zjednoczonych. Amerykanki zaczęły
świętować przed pierwszą wojną światową, w 1909 roku. Dwa lata
później zwyczaj przywędrował do Europy. W zakładach pracy były
życzenia i prezenty - rajstopy, mydełko albo kawa - i obowiązkowo
samotny tulipan - którego każda pracownica musiała obowiązkowo
pokwitować. Centralne obchody święta kobiet zniknęły w 1993
roku, kiedy definitywnie zniosła je premier Hanna Suchocka. Dziś 8
marca świętują najchętniej przedszkolaki, przygotowując dla
swoich wychowawczyń i mam - piękne laurki. Jednak coraz
częściej mężczyźni z sympatią odnoszą się do tego święta,
i przychylnym okiem spoglądają w tym dniu na nas kobiety.

Cytaty o kobietach
- Nie jest prawdą, że Kobietę trudno jest zrozumieć - jest to po
prostu niemożliwe.
- Nie ma kobiet niezrozumiałych, są tylko mężczyźni niedomyślni.
- Miłość ogarnia całe życie kobiety, jest jej więzieniem i jej niebem.
- Mężczyźni budują domy, ale to kobiety je tworzą.
- Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią.

Ludowe przysłowia
- Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da.
- Wystarczy rzucić okiem do kuchni, aby wiedzieć, jaka jest pani
domu.
- Chłop robotny, żona pyskata – zdobędą pół świata.
- Prędzej wypijesz wody całego morza, aniżeli poznasz charakter
kobiety.
- Dzieci trzeba pouczać publicznie, a żony – prywatnie.

Świąteczny konkurs dla Pań
Z okazji naszego święta, Dnia Kobiet, mamy dla Pań konkurs.
Pytanie konkursowe zapewne nie sprawi Panią trudności.
Odpowiedź można „wyczytać” w jednym z naszych artykułów.
Pisemne odpowiedzi należy przesłać lub przynieść do redakcji
Krajobrazów Zawadzkiego – Urząd Miejski, pokój nr 101 do 26
marca br. Na zwyciężczynię czeka atrakcyjna nagroda, a oto
pytanie ?
Wymień trzy zastosowania probiotyków Pożytecznych
Mikroorganizmów (ProBio Emów).

Życzenia
Twarz Wasza niech będzie zawsze uśmiechnięta...
W życiu dużo radości, uśmiechów tysiące,
nigdy, nigdy chmur...a jedynie słońce!
I jeszcze jednego: ciepłej miłości, tej jednej, jedynej,
wyśnionej...
Niech Wam się w życiu najlepiej powodzi,
bo Wasze szczęście Nasze szczęście rodzi!
Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim
Kobietom gorące życzenia.

FERIE Z GOSIT-em - podsumowanie
Przez cały okres ferii w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki
w Zawadzkiem odbywały się zajęcia kulturalno-rekreacyjne.
Codziennie wyświetlane były bajki dla najmłodszych widzów,
w piątkowe wieczory natomiast odbywały się seanse filmowe dla
młodzieży i dorosłych. Podczas ferii prowadzone były warsztaty
taneczne,, You can dance'', ,, Roztańczone stopy'' oraz warsztaty
tańca mażoretkowego ,, Sportowa gracja'' Sporym
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, podczas których
uczestnicy poznawali m.in tajniki tworzenia dzieł z masy
papierowej.
Ponadto prowadzone były zajęcia muzyczne
w trakcie których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się
z instrumentami , wysłuchania historii rocka, a także samemu
zaprezentowania swoich muzycznych umiejętności. ,, Spotkania
z książką'' sprzyjały wymianie informacji na temat nowości
i ciekawostek literackich. Podczas ferii z Gosit-em nie zabrakło
także akcentów sportowych i turystyczno- rekreacyjnych. W trakcie
zimowego wypoczynku można było wybrać się na pieszy rajd, bieg
zimowy, uczetniczyć w meczu badmintona i tenisa stołowego,
a także spróbować własnych sił w nording woking i ćwiczeniu jogi.
Zorganizowane zostały także spotkania o charakterze
przyrodniczym – z Leśnikiem i przedstawicielami Polskiego
Związku Wędkarskiego. Uzupełnieniem atrakcji w czasie ferii były
organizowane w Kinoteatrze ,,słodkie środy ''spotkania
połączone z słodkim poczęstunkiem.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali swoje siły i pomysły
w realizację programu zimowych ferii z Gosit-em.
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