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Reforma oświaty w gminie

Spotkania z mieszkańcami
?
16 marca 2017 r. o godz. 18.00 w budynku Centrum
Informacji Turystycznej (CIT) w Zawadzkiem przy
ul. Dworcowej spotkanie Burmistrza Zawadzkiego z
mieszkańcami. Temat spotkania: zmiana ustroju
szkolnego w gminie Zawadzkie, budowa żłobka
publicznego w Zawadzkiem, przebudowy i remonty dróg,
sprawy bieżące;
?
15 marca 2017 r. o godz. 18.00 w budynku świetlicy

wiejskiej w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35 zebranie
wiejskie. Temat spotkania: zmiana ustroju szkolnego
w gminie Zawadzkie, realizacja zadań w ramach
Funduszu Sołeckiego, przebudowy i remonty dróg,
sprawy bieżące;
Zmiana ustroju szkolnego w gminie Zawadzkie została
omówiona na spotkaniu zainicjowanym przez Burmistrza
Zawadzkiego w dniu 15 lutego br. W spotkaniu uczestniczyli:
Burmistrz Zawadzkiego, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Sportu i Turystyki, radni, przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, dyrektorzy szkół, przedstawiciele rad rodziców,
związków zawodowych oraz sołtysi. Więcej na stronie 4.

?
17 marca 2017 r. o godz. 18.00 w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kielczy przy ul. Ks. Wajdy zebranie
wiejskie. Temat spotkania: zmiana ustroju szkolnego
w gminie Zawadzkie, budowa kanalizacji, przebudowy
i remonty dróg, konsultacje w sprawie nadania herbu
sołectwu Kielcza, sprawy bieżące.

„Kobieta jest wiosną… przychodzi po jesieni i zimie,
przynosi świeżość i ciepło…i jeszcze przynosi nadzieję”
Romain Hereux

Nowa strona www.zawadzkie.pl
więcej na ostatniej stronie

Z okazji Dnia Kobiet
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia
marzeń i samych pięknych dni w życiu. Życzymy by uśmiech
rozpromieniał wasze twarze i byście zawsze czuły się
docenione. Niech każdy dzień będzie w waszym życiu
szczęśliwy i wyjątkowy.
Przewodniczący

Burmistrz Zawadzkiego

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Stanisław Kiełek

Mariusz Stachowski

UWAGA ROBOTY DROGOWE!
Na czas zakończenia inwestycji,
w okresie od 6 marca do 29 kwietnia
(maksymalnie), ponownie zostanie
zamknięta droga wojewódzka
na odcinku Zawadzkie-Piotrówka.
W ramach inwestycji położona
zostanie górna warstwa bitumiczna na
jezdni oraz wykonane zostaną roboty
brukarskie. Na ten czas powróci taka
organizacja ruchu i objazdy, jakie
obowiązywały w grudniu 2016 r.
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Sesja Rady Miejskiej
W dniu 30 stycznia 2017 odbyła się
XXVI sesja tej kadencji. Porządek obrad
obejmował uchwalenie następujących
uchwał:
1) w sprawie wyboru metody i ustalenia
wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ze względu na koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów, jakie Gmina
jest zobowiązana ponieść w I kwartale 2017
r. w wysokości 365.400,00 zachodzi
konieczność podwyższenia stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Propozycja w ty zakresie była następująca:
15 zł od osoby dla właścicieli nieruchomości
deklarujących zbiórkę odpadów w sposób
selektywny i 22 zł od osoby dla właścicieli
nieruchomości deklarujących zbiórkę
odpadów w sposób nieselektywny. Na sesji
radny Jan Czanguleit zaproponował kwotę
w wysokości 27,50 zł gdy odpady
komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny. Wniosek ten został
przyjęty stosunkiem głosów 11 „za”, przy 2
głosach „wstrzymujących się”. Propozycja
radnej Beaty Mańka-Kulik, by opłata za
segregowane śmieci wynosiła 14 zł została
przegłosowana następująco: 2 głosy „za”,
10 „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się”.
2) w sprawie określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w przedszkolach prowadzonych przez

Gminę Zawadzkie
W uchwale określono wysokość opłat
za korzystanie z wychowania
przedszkolnego tylko dla dzieci w wieku do
lat 5. Dotychczas opłaty 1 zł za każdą
godzinę pobytu w przedszkolu powyżej
5 godzin pobierane były od rodziców
wszystkich przedszkolaków. Wyłączenie
dzieci 6-letnich z opłat za pobyt
w przedszkolu związane jest ustaleniem dla
gmin od 1 stycznia 2017 r. w części
oświatowej subwencji ogólnej na każde
dziecko 6-letnie korzystające z wychowania
przedszkolnego.
3) w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Zawadzkiego
W dniu 23 listopada 2016 r. do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem drogą mailową
wpłynęła skarga na działalność Burmistrza
Zawadzkiego. Zgodnie z przepisami
Kodeksu postępowania administracyjnego
organem właściwym do rozpatrzenia skargi
na burmistrza jest rada gminy. Skarga na
sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada
2016 r. została skierowana do Komisji
Rewizyjnej celem zbadania zasadności
i wypracowania stanowiska. Projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Zawadzkiego został
przedłożony na sesji Rady Miejskiej w dniu
28 grudnia 2016 r. Radni zdecydowali
o przełożeniu terminu podjęcia uchwały na
dzień 30 stycznia 2017 r. Na sesji radni
zdecydowali o bezzasadności skargi

W ostatnim czasie zanieczyszczenie
powietrza w miastach i na wsiach
kilkukrotnie przekraczało dopuszczalne
normy. Zgodnie z danymi zarejestrowanymi
na automatycznych stacjach monitoringu
jakości powietrza, wielokrotnie
przekraczany był poziom alarmowy
stężenia pyłu zawieszonego PM10.
Ogromny wpływ na to mają domowe piece
oraz kotłownie, komunikacja
samochodowa, a także stan pogody.
Najbardziej odczuwalne jest to w okolicach
ruchliwych ulic. Szkodliwe substancje, pyły i
związki chemiczne trafiają do płuc,
kumulując się w układzie oddechowym,
w układzie krążenia i w całym organizmie.
W wyniku powyższego następuje rozwój
alergii, astmy a nawet chorób
nowotworowych. Smog najbardziej

widoczny jest wieczorami, nocami
i o porankach, gdy gęste mgły wymieszane
są z szarym dymem unoszącym się
z kominów. Smog podrażnia gardło,
utrudniając oddychanie. Wyż
atmosferyczny, przynoszący wiele słońca
o tej porze roku, jest w tej sytuacji
niekorzystny dla organizmu człowieka.
Znaczne spadki temperatur nocą, zmuszają
większość mieszkańców do palenia
w piecach. Unoszący się dym z kominów,
przy bardzo słabym wietrze i niskiej
temperaturze, gromadzi się przy
powierzchni ziemi, zamarzając i dotkliwie
drażniąc układ oddechowy człowieka.
Może on spowodować trudności
w oddychaniu, a także doprowadzić
do zapalenia spojówek. Mieszkańcy
mniejszych wsi, gdzie nie dociera centralne

stosunkiem głosów 7 „za”, 2 głosy
„przeciw”, przy 4 głosach „wstrzymujących
się”.
4) w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2016 r.;
5) w sprawie przyjęcia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2017 r.;
6) w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności komisji problemowych Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2016 r.;
7) w sprawie przyjęcia planów pracy
komisji problemowych Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2017 r.;
8) w s p r a w i e z m i a n y u c h w a ł y
Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej
w Zawadzkiemu z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
W dniu 30 listopada 2016 r. wygasła umowa
na opracowanie dokumentacji niezbędnej
do utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy
Zawadzkie. Wykonawca nie wywiązał się
z umownego terminu wykonania i nie
przedstawił wymaganego opracowania.
Z uwagi na ta, że wykonawca nie odstąpił
od umowy i nadal wykonuje zadanie
należało zabezpieczyć w tegorocznym
budżecie kwotę w wysokości 36.500 zł.
Uchwały podjęte na sesji dostępne są na
stronie www.bip.zawadzkie.pl.

SMOG

Utylizacji padłych zwierząt
Informuje się mieszkańców, iż
w przypadku zauważenia padłego
zwierzęcia na terenie administracyjnym
Gminy Zawadzkie, sprawę należy zgłosić
do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (w dni
robocze w godzinach urzędowania) pod nr
tel. 77 46 23 136 lub 77 46 23 138.
Poza godzinami pracy Urzędu

Miejskiego w Zawadzkiem oraz w dni
ustawowo wolne od pracy zgłoszenia
należy kierować na Policję.
Utylizację padłych zwierząt domowych
lub gospodarskich, właściciele tych
zwierząt winni wykonać we własnym
zakresie i na własny koszt.
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ogrzewanie, zmuszeni są do uruchamiania
pieców węglowych, wskutek czego całe
wsie pogrążają się w gęstym dymie. Należy
wziąć pod rozwagę, czym pali się
w piecach. Nie należy palić śmieci,
plastikowych opakowań, czy innych
odpadów powstających w gospodarstwach
domowych. Powinno się stosować paliwa
dobrej i sprawdzonej jakości. Według
danych z Wojewódzkich Inspektoratów
Ochrony Środowiska (WIOŚ), największe
zanieczyszczenie powietrza smogiem
występuje w godzinach 18:00-3:00,
ze szczytem około godziny 21:00.
By ograniczyć skalę zanieczyszczenia
powietrza należy przede wszystkim nie
przegrzewać niepotrzebnie domów,
emitując w ten sposób mniej smogu.

Zebrania sprawozdawcze
W dniach 12 i 18 lutego odbyły się
zebrania sprawozdawcze w jednostkach
OSP Żędowice oraz OSP Zawadzkie.
Głównym tematem było podsumowanie
działalności jednostek w roku 2016 oraz
przyjęcie planu pracy i planu finansowego
na rok bieżący. W jednostce OSP Żędowice
wybrany został nowy Prezes - Pan Adrian
Zyzik oraz Skarbnik - Pan Mateusz Cepok.
Jednostka OSP Kielcza planuje swoje
zebranie w marcu.
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Szamba - ścieki trują
Burmistrz Zawadzkiego przypomina,
że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, wszyscy właściciele
nieruchomości, mają obowiązek
przyłączenia posesji do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.
Prawo stanowi, że podłączenie
do kanalizacji nie jest wymagane jedynie
w przypadku, gdy budowa sieci lub
przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona. W takim przypadku,
właściciele nieruchomości, którzy
nie posiadają podłączenia do kanalizacji
sanitarnej, mają obowiązek wyposażenia
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych, zawarcia umowy

na opróżnianie szamba z przedsiębiorcą,
który posiada zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych. Nieczystości ciekłe
muszą być usuwane z nieruchomości,
w sposób uniemożliwiający przepełnienie
zbiornika i wylewanie się nieczystości
na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.
Każdy wywóz nieczystości musi zostać
potwierdzony właściwym dokumentem.
Przypomnieć należy również, że właściciele
nieruchomości, dla których zostały
stworzone warunki podłączenia do sieci
kanalizacyjnej, mają obowiązek
niezwłocznie przyłączyć się do tej sieci.
Szambo i oczyszczalnia muszą mieć
szczelne dno i ściany oraz odpowietrzenie.
Ścieki bytowo-gospodarcze nie

są nawozem, bo to nie tylko bakterie
kałowe, ale także detergenty, które mogą
zawierać trujące związki chemiczne,
f o s f o r a n y i a z o t a n y. S u b s t a n c j e
te powodują skażenie gleb i wód
gruntowych.
W związku z powyższym, właściciele
nieruchomości na których funkcjonują
bezodpływowe zbiorniki na nieczystości
ciekłe lub przydomowe oczyszczalnie
ścieków zobowiązani są do zawiadomienia
o tym tutejszego urzędu.
Uwaga!
Uchylanie

się

wymienionych

od

wyżej

obowiązków

zagrożone jest karą grzywny.

Zmiana cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Od 1 marca 2017 r. mieszkańców
Gminy Zawadzkie będą obowiązywały
nowe ceny za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych. Zgodnie z zapisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (zwanej dalej ustawą) Rada
Gminy zobowiązana była (w drodze
uchwały) do dokonania wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty, przy czym dopuszcza
się stosowanie więcej niż jednej metody
ustalania opłat na obszarze gminy. Rada
Miejska w Zawadzkiem, wykonując
obowiązek ustawowy w dniu 30 stycznia br.,

podjęła uchwałę nr XXVI/257/17 w sprawie
wyboru metody i ustalenia wysokości
stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zgodnie z w/w uchwałą
stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych kształtują się
odpowiednio:
1) d l a w ł a ś c i c i e l i n i e r u c h o m o ś c i
deklarujących zbiórkę odpadów w sposób
selektywny – 15,00 zł od jednego
mieszkańca,
2) d l a w ł a ś c i c i e l i n i e r u c h o m o ś c i
deklarujących zbiórkę odpadów w sposób
nie selektywny – 27,50 zł od jednego
mieszkańca.
Ilość zadeklarowanych mieszkańców na

dzień 01.12.2016 r. – 8.193 osób, w tym:
7.764 osób deklarujących selektywną
zbiórkę i 429 osób, którzy deklarują brak
selektywnej zbiórki. Maksymalna wysokość
stawki za gospodarowanie odpadami, nie
może być wyższa niż 2% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego
na 1 osobę ogółem tj. 27,72 zł.
Ponad, 2-krotny wzrost wytworzonych
odpadów zmieszanych oraz odpadów BIO,
miał znaczący wpływ na wzrost opłaty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, m.in. poprzez zwiększenie
częstotliwości ich wywozu, a także brak
chęci mieszkańców do segregacji śmieci.

Zestawienie zbiórki odpadów w latach 2013-2016
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Dotacje na wymianę „pieca”
Przypominamy mieszkańcom Gminy
Zawadzkie o możliwości uzyskania dotacji
na wymianę kotła opalanego paliwem
stałym na kocioł ekologiczny, bądź też
na podłączenie się do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Zasady udzielania dotacji
oraz szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie internetowej
www.zawadzkie.pl w zakładce Działalność
proekologiczna lub w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem w pok. 303, bądź też pod
numerem telefonu 77 46 23 145.
Jednocześnie informujemy, iż Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu uruchomił Program
ograniczenia niskiej emisji w województwie
opolskim dla osób fizycznych przy udziale
środków WFOŚiGW w Opolu. Istnieje

możliwość
uzyskania dofinansowania
w formie pożyczki z możliwością umorzenia
do 30%. Do korzystania z dofinansowania
uprawnione są osoby fizyczne będące
właścicielami, współwłaścicielami lub
wieczystymi użytkownikami
nieruchomości, stanowiących lokale
mieszkalne lub budynki jednorodzinnych,
położonych na terenie województwa
opolskiego. Program składa się z czterech
części:
EKO-PIEC - wymiana źródeł ciepła;
EKO-TERM t e r m o i z o l a c j a
istniejących domów jednorodzinnych;
EKO-DOM termomodernizacja
domów jednorodzinnych wraz z wymianą
źródła ciepła;
OZE - z a k u p i m o n t a ż u r z ą d z e ń

wykorzystujących energię odnawialną;
• Oprocentowanie pożyczek: 2,5%
w stosunku rocznym, bez prowizji;
• Termin składania wniosków: nabór
ciągły wniosków do 2020 r.
Wszystkie wnioski powinny spełniać
wymagania określone w Regulaminie
Programu, który można pobrać z witryny
internetowej www.wfosigw.opole.pl .
Kontakt w zakresie części Programu:
EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM,
OZE- pompy ciepła i kotły na biomasę
tel. 77/45 67 873 wew. 108, 148, 147, 123,
117, 116.
OZE – małe elektrownie wiatrowe
i fotowoltaika tel. 77 45 45 891 wew. 150,
103.

Reforma oświaty w gminie
Obecnie na terenie gminy Zawadzkie
funkcjonuje: Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zawadzkiem, Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Zawadzkiem, Zespół SzkolnoGimnazjalny w Żędowicach oraz Zespół
Szkolno-Gimnazjalny im. Wincentego
z Kielczy w Kielczy.
Z dniem 1 września 2017 r. na mocy
zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe sześcioletnia Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zawadzkiem oraz
funkcjonujące na terenach sołectw gminy
Zawadzkie Zespoły Szkolno-Gimnazjalne,
w skład których wchodzą szkoły
podstawowe i gimnazja, z mocy prawa stają
się w ośmioletnimi szkołami
podstawowymi. W przypadku
funkcjonującego samodzielnie Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem, z uwagi na

bliską lokalizację Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem i czynniki
demograficzne, które nie wskazują
potrzeby przekształcenia gimnazjum
w szkołę podstawową, rozważa się dwa
warianty: stopniowego wygaszania
gimnazjum lub włączenia gimnazjum
do szkoły podstawowej.
Zmiana ustroju szkolnego w gminie
Zawadzkie została omówiona na spotkaniu
zainicjowanym przez Burmistrza
Zawadzkiego w dniu 15 lutego br.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz
Zawadzkiego, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem, Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu
i Turystyki, radni, przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, dyrektorzy
szkół, przedstawiciele rad rodziców,
związków zawodowych oraz sołtysi.

Laur Ziemi
Strzeleckiej

Dostojna
Jubilatka

Zachęcamy mieszkańców gminy
do zgłaszania kandydatur do nagrody w XIX
edycji konkursu "Laury Ziemi Strzeleckiej".
W tej edycji można zgłaszać kandydatury
w pięciu kategoriach:
• działalności społecznej,
• działalności gospodarczej,
• działalności wychowawczej,
• działalności kulturalnej,
• działalności sportowej.
Wniosek powinien zawierać informację
o wnioskodawcy i kandydacie wraz
z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno
określoną kategorię działalności zgłaszanej
osoby/firmy/instytucji.
Zgłoszenia należy przekazać w terminie
do 15 marca 2017 roku (do godz. 15.00),
w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem
„Laur Ziemi Strzeleckiej”,
na adres: Stowarzyszenie Ziemia
Strzelecka, ul. Wałowa 5, 47 – 100 Strzelce
Opolskie.

14 lutego br. p. Joanna WeidelMarciniak obchodziła Jubileusz 90. urodzin.
Pani Joanna od niedawna mieszka
w Zawadzkiem. Przez wiele lat pracowała
jako nauczyciel.
Jest pogodną
i uśmiechniętą osobą, która otoczona jest
wielką miłością i życzliwością przez swoich
bliskich. Doczekała się 2 dzieci i 3 wnuków.
Na ręce Pani Joanny płynęły życzenia
zarówno od najbliższych, przyjaciół, jak
również od władz samorządowych naszej
gminy. Dostojnej Jubilatce życzymy wielu
pogodnych dni, dużo zdrowia
i niegasnącego uśmiechu.

Podczas spotkania przedstawiono obecną
sytuację w szkołach oraz prognozę na
najbliższe 3 lata. Omówiono opracowane
wspólnie z dyrektorami zawadczańskich
szkół plusy i minusy każdego z wariantów.
Tematyka zmiany ustroju szkolnego
w gminie Zawadzkie została poruszona
na każdej komisji poprzedzającej Sesję
Rady Miejskiej w Zawadzkiem w miesiącu
lutym br. Natomiast na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu
i Turystyki, na które zaproszeni zostali
dyrektorzy szkół reforma oświaty była
głównym tematem.
Kolejnym krokiem wdrażania reformy
oświaty będzie podjęcie przez Radę
Miejską w Zawadzkiem uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.

Ile kosztuje nas akcja zima
W sezonie zimowym 2016/2017 utrzymanie placów, jezdni i chodników w ciągach dróg
gminnych powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.
Według stanu na dzień 31.01.2017 r. koszt poniesiony przez Gminę na zimowe utrzymanie
dróg wyniósł 130 051,57 zł.

4

Krajobrazy Zawadzkiego

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI
roku życia. Marszałkowski Budżet Obywatelski umożliwia
mieszkańcom województwa opolskiego decydowanie o tym, na co
wydać pieniądze. Zgłosić można każdą inicjatywę obywatelską,
która przyczyni się do rozwoju województwa, w szczególności
zadania o charakterze: kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym,
sportowym, turystycznym, ekologicznym lub innym, zgodnym z
kompetencjami województwa.
3 mln złotych do wydania z podziałem na subregiony. Wytyczone
zostały 2 grupy zadań – powiatowe i subregionalne.
Na zadania powiatowe do wydania jest od 50 do 100 tysięcy złotych
(do zgłoszenia zadania powiatowego potrzeba 50 podpisów).
Na zadania subregionalne do wydania jest od 70 do 150 tysięcy
złotych (do zgłoszenia zadania powiatowego potrzeba 1000
podpisów).
Zadanie zgłaszamy przy pomocy formularza, osobiście lub listownie
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Wszystkie
informacje zamieszczone są na stronie internetowej
www.opolskie.budzet.pl
HARMONOGRAM
?
Zgłaszanie zadań przez mieszkańców: od 13 lutego do10 marca
?
Ogłoszenie listy zadań: do 11 kwietnia
?
Kampania promocyjna projektów: od 11 kwietnia
?
Głosowanie: od 24 kwietnia – do 19 maja
?
Ogłoszenie wyników: do 30 czerwca

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Opolszczyzny mają
możliwość współdecydowania o podziale pieniędzy z budżetu
województwa – jesteśmy jednym z pierwszych regionów, który
wprowadził taką możliwość. Na Marszałkowski Budżet Obywatelski
przeznaczona została kwota 3 milionów złotych. Budżet
obywatelski to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy mogą czuć się
współodpowiedzialni za to, co dzieję się w ich regionie. Zapraszamy
do udziału wszystkie osoby, które chcą włączyć się w ten proces
współdecydowania. Przedstawicielom wojewódzkich władz
samorządowych zależy bardzo na aktywności oraz udziale ludzi
młodych, dlatego inicjatywy mogą zgłaszać mieszkańcy już od 16

Konkurs „Inicjatywy

1%

Społeczne”
Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje
pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski
do wzięcia udziału w konkursie pn. „Inicjatywy społeczne”.
Ideą igłównym celem konkursu jest zachęcenie
do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne
społeczności.
Organizujesz warsztaty dla dzieci? Twoja organizacja
pomaga seniorom? Promujeszsport i zdrowie? Wspierasz
działania na rzecz historii, kultury i patriotyzmu?
Organizujesz inne ciekawe i wartościowe inicjatywy?
Zapraszamy do zgłoszenia się do konkursu.
Inicjatywy zakwalifikowane do konkursu zostaną
opublikowane na stronie www.program-pit.org.pl. Każdy
z uczestników otrzyma swoją podstronę ze zdjęciami oraz
opisem realizowanych działań. Najlepsze inicjatywy zostaną
wyłonione w plebiscycie internetowym, który potrwa do 30
kwietnia 2017 r.
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe
(NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski. Pula nagród
przeznaczona dla zwycięzców to aż 3 tyś zł. Szczegółowe
informacje oraz warunki udziału znajdują się w regulaminie
konkursu zamieszczonym
na stronie internetowej www.program-pit.org.pl, w zakładce
konkurs.
Wszelkich informacji udziela Maciej Miklas, tel. 537 033 097,
e-mail miklas@crl.org.pl.

dla naszych organizacji
Możemy wesprzeć nasze lokalne organizacje nic nie tracąc.
Zachęcamy do wsparcia organizacji pożytku publicznego
działających na terenie Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy
poprzez przekazanie 1% podatku. Na stronie internetowej
w w w. b a z y. n g o . p l z n a j d z i e c i e P a ń s t w o i n f o r m a c j e
o organizacjach pożytku publicznego uprawnionych do 1%
podatku za 2016 rok. Takie informacje można również uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem pok. 101. Sposób
przekazania 1 % jest bardzo prosty. Podatnik wpisuje
w formularzu prawidłowy numer KRS oraz wpisuje dokładną
kwotę (nie może być ona jednak wyższa niż 1% - wniosek jest
nieskuteczny). Pieniądze na konto organizacji przekaże urząd
skarbowy. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć do dnia 30
kwietnia 2017, a korektę do dnia 31 maja 2017. 1% podatku
mogą przekazać podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19procentowej stawki podatku. Emeryci i renciści również mogą
wesprzeć naszą organizację, ale muszą rozliczać się sami – nie
przez ZUS.

KURSY KOMPUTEROWE
DLA SENIORÓW
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem planuje
rozpoczęcie kolejnej edycji kursu komputerowego dla seniorów.
Podstawowa obsługa komputera, internet, poczta elektroniczna, itp.
Tematy szkoleń w zależności od potrzeb grupa będzie mogła
uzgodnić z prowadzącym kurs.
Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu w czytelni Biblioteki przez
ok..3 miesiące. Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 774623
171, 774623 173 lub 692 259 607. Ilość miejsc ograniczona.

Spotkania Grupy AA
Grupa Anonimowych Alkoholików „NOVA” w Zawadzkiem
informuje, że spotkania grupy odbywają się w każdy wtorek
od godziny 17.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.
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Gminne Forum Wymiany Myśli
Na pasach nie masz pierwszeństwa!
Na forum pojawił się długi wpis Smoka,
który nieco inaczej przedstawia sprawę
bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych: Co rusz się słyszy, że piesi na
przejściu mają pierwszeństwo. Że pasy to
niemal część chodnika, a kierowcy muszą
zadbać o to, by faktycznie tak było. I co rusz
słyszymy o wypadkach na przejściu, o
potrąceniach i fatalnych najczęściej
skutkach takich zdarzeń. W szkołach,
gazetach, radiu, telewizji, policji ciągle
wtłacza się ludziom do głów tę pseudo
prawdę wyrządzając im tym niesamowitą
krzywdę. Zwłaszcza młodym ludziom,
dzieciom, które nie mają jeszcze życiowego
doświadczenia i w przekaz serwowany im
przez dorosłych wierzą jak w świętość. W
przedszkolach, na pogadankach, z
udziałem policjantów i innych bardzo
ważnych w oczach dzieci ludzi serwuje im
się złudne poczucie bezpieczeństwa
budujące fałszywy obraz rzeczywistości, w
który dzieci zaczynają wierzyć, a co później
może zaowocować niebezpiecznymi
sytuacjami. Przekonało się o tym już wielu.
W Zawadzkiem też. Wypadków, i to
śmiertelnych, z udziałem pieszych, było u
nas sporo. Wystarczy spytać wszystkich
tych, którzy mieli na przejściu dla pieszych
pecha i doznali spotkania bliskiego stopnia
z autem. Pomijając tych, którzy po takim
spotkaniu już nic nie powiedzą, to chyba
każdy z pozostałych, któremu z takiego
zdarzenia udało się ujść z życiem tezę, że
na przejściu pieszy ma pierwszeństwo,
wyśmieje w oczy.
Nie, to nie jest prawda! Dzieciaku, nie wierz,
jeśli policjant ci mówi, że na przejściu dla
pieszych masz pierwszeństwo! Nie wierz
pani w przedszkolu, która zapewnia cię, że
na przejściu dla pieszych jesteś
bezpieczny. Nie wierz nikomu, kto cię
przekonuje, że to ty na przejściu jesteś
c h r o n i o n y. N i e j e s t e ś ! N i e m a s z
pierwszeństwa! Musisz uwierzyć w to, że na
przejściu, tak samo zresztą, jak w każdym
innym miejscu, na ulicy bezpieczny nie
jesteś. I nie masz pierwszeństwa. Przejście
cię przed samochodem nie ochroni. Może
będziesz miał szczęście i ci się uda, ale to
nie będzie reguła, a tylko łut szczęścia lub
opatrzność, która nad tobą czuwa.
Ta pseudo prawda z pierwszeństwem
pieszych na przejściu to tylko utopijna
tęsknota za idealnym światem, w którym
chcielibyśmy, aby tak było. I nic poza tym.
My tylko chcielibyśmy, aby wszystkie
samochody zatrzymywały się przed
przejściem i ustępowały pierwszeństwa.
Aby kierowcy uśmiechali się do pieszych i
przepuszczali ich jak, nie przymierzając,
pendolino na przejeździe kolejowym. Tak
chcielibyśmy. I taką tęsknotę ubraliśmy w
przepisy prawa, w Kodeks Drogowy, który
to pierwszeństwo pieszym daje. Tyle tylko,
że to samo prawo, ten sam kodeks, mimo
szlachetnych pobudek, tej zasady
wyegzekwować nie potrafi. I nie będzie
potrafił. I jeśli źle trafisz, to skończysz z
satysfakcją, że na nagrobku ci napiszą:
„Miał pierwszeństwo”. Prawo ci daje to
pierwszeństwo, zapewnia o nim
przedszkolanka, przekonuje policjant, ale

zrozum, że jak jakiś kierowca w ciebie
wjedzie na przejściu, to na nic ci się zdadzą
ich zapewnienia, a obrażeń, które ty
odniesiesz, już nie cofniesz. I ty będziesz z
nimi żył. Kierowca zapłaci mandat, może
posadzą go do więzienia, ale tobie życia
zdrowia tonie wróci. W życiu w tej
konkretnej sytuacji, kiedy będziesz
przechodził przez przejście, pozostaniesz
ty sam i owo żelazne pudło na ulicy. Jak w
ciebie wjedzie, nie masz z nim szans. Niby
oczywista rzecz, niby o tym wiesz. I niby
wiesz, że kierowcom, jak wszystkim innym
ludziom, zdarza się popełniać błędy.
Zagapić. Pomylić. Ty też przecież nie
zawsze dokładnie się rozglądasz
przechodząc prze ulicę. To normalne. A jak
ktoś się pomyli, to najlepsze nawet prawo,
najlepsze zasady można wyrzucić na
śmietnik. Bo wtedy działają prawa natury, a
te są bezwzględne. I nie uznają naszych
marzeń o tym, aby to pieszy na przejściu był
wyjątkowy. Nie jest. I choć nawet
postanowimy, że ma na nim większe
przywileje i że ma pierwszeństwo, to w
naturze tak nie będzie.
Zauważ, jak już wyżej wspomniano, jak się
sprawy mają na przejeździe kolejowym,
gdzie krzyżują się trasy przejazdu
samochodu i pociągu. To podobna
sytuacja. Tam człowiek i auto, tutaj auto i
pociąg. Tutaj auto nie ma pierwszeństwa.
Pierwszeństwo ma pociąg. I to
bezwzględne. Tak wynika z natury rzeczy,
pociąg jest dużo większy od auta i to drugie
w zderzeniu z nim nie ma żadnych szans. I
tutaj prawo sankcjonuje naturalny porządek
rzeczy. Nie staje w poprzek. I coś na rzeczy
musi być, bo wypadków na przejazdach
kolejowych jest raczej mniej niż na
przejściach dla pieszych. Nie ma sensu
wywracać praw natury do góry nogami. Nikt
nie wpadł na pomysł, aby wprowadzić
regułę, według której to auta miałyby na
przejazdach kolejowych pierwszeństwo.
Na przejściach dla pieszych tak zrobiono.
To pieszy dostał pierwszeństwo, choć
natura nie tak to poukładała. I to dlatego w
chwili konfrontacji tak wielu pieszych na
przejściach boleśnie doświadcza
wyższości ręki natury nad ludzkimi
prawidłami.
Zapomnij więc o twoim pierwszeństwie na
przejściu. To bajka. Nie masz żadnego
pierwszeństwa. Nie wierz w to. To kierowca
dostał obowiązek przepuszczenia cię, ale
tego obowiązku nie narzuciła mu natura,
tylko ludzkie prawo, ułomne i niedoskonałe
prawo. To kierowca ma obowiązek zwolnić,
zatrzymać się, byś mógł bezpiecznie
przejść na drugą stronę. Więc jeżeli
kierowca się zatrzyma, to wtedy pomachaj
mu, będzie widział przez szybę, na pewno
się uśmiechnie, a ty będziesz miał
pewność, że cię widzi i dopiero wtedy
przejdź na drugą stronę. Zapomnij o twoich
prawach i przywilejach na pasach. Nie
masz ich tam żadnych. To ułuda
serwowana przez ludzi, którzy będą ci
opowiadali bajki i zachęcali do
nieostrożności, ale pamiętaj, ci ludzie ci nie
pomogą, jeśli trafisz na kierowcę, który
zgodnie z tymi zasadami ustalonymi przez
tych ludzi nie pojedzie.
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Zapamiętaj, że nie masz żadnego
pierwszeństwa na przejściu. To tylko
hazard, gra przypadku i ryzyka. Gra, która
powinna się zakończyć sukcesem.
Powinna, ale nie musi. I nikt ci tego nie
zagwarantuje. Auto jest dużo większe,
masywniejsze, szybsze. Nie masz szans.
Prawo, Kodeks Drogowy, który ci mówi, że
masz pierwszeństwo na przejściu dla
pieszych, oszukuje cię. Kłamie. Dla
swojego własnego dobra nie wierz w to. Nie
masz żadnego pierwszeństwa. To kierowca
ma obowiązek cię przepuścić, ale twoje
zdrowie i życie zbyt cenne jest, by
zawierzać je reakcji przypadkowego
człowieka.
I co wy na to?
Odkupienie budynku technikum od
starostwa
Chodzą słuchy, że starostwo chce gminie
sprzedać budynek technikum, a gmina
chce go kupić. Kugog zwraca uwagę, że
zarówno na "Moja Gmina Zawadzkie" jak i
tutaj (Pytania do burmistrza) wałkuje się
dłuższego czasu temat technikum oczywiście brak jest jak zwykle
jednoznacznego stanowiska urzędu. Jak
można wywnioskować z wyrażanych przez
mieszkańców opinii tendencja jest
następująca: jeżeli zakup to za
przysłowiową złotówkę i tylko pod
warunkiem że zagwarantowane będzie
zgodne z prawidłowo pojętymi zasadami i
przynoszące zysk zagospodarowanie
budynku. Wobec powyższego proszę o
informację o tym jakie działania w celu
zagospodarowania tego budynku podjął
UmiG (poza pismem wysłanym do Starosty)
i co się dalej planuje. Chcemy wiedzieć co
UmiG robi w tym temaci. Pozdrawiam i
oczekuję/my szybkiej odpowiedzi.
Radna Beata Mańka-Kulik dodała: Na
zaproszenie Burmistrza po sesji
styczniowej odbyło się spotkanie radnych w
kwestii zakupu terenu, na którym znajduje
się technikum. Radni mieli wyrazić swoje
zdanie. Zgodnie z propozycją Starostwa
byłaby możliwość pozyskania terenu ( w
sumie około 3 ha) za około 650 000.
Burmistrz chciał poznać zdanie radnych.
Radni w zdecydowanej większości uznali,
że teren moglibyśmy pozyskać, ale tylko
darmowo lub za symboliczną złotówkę.
Starostwo ten teren pozyskało za darmo,
więc również za darmo powinni to nam
zwrócić i tu pełna zgoda ze Smokiem, który
to pisał już wcześniej! Poza tym inną
kwestią jest, że w budżecie na to pieniędzy
nie ma. W związku z powyższym Burmistrz
zobowiązał się do wystosowania
odpowiedniego pisma informującego do
Starostwa.
I jeszcze opinia Smoka w tej samej sprawie:
Jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić, że
próba sprzedania technikum gminie przez
starostwo powinna być potraktowana jako
potwarz. To starostwo ma problem, a nie
gmina. To starostwo jest zobowiązane do
prowadzenia szkolnictwa średniego w
powiecie i to starostwo odpowiedzialne jest
za utrzymanie budynku technikum. Warto
by się zainteresować stanem technicznym
tego budynku i jeśli się okaże, że jest
nienależyty, to oskarżyć starostwo o
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niegospodarność. Dla prawnika
wyszukanie odpowiednich paragrafów to
pestka. Myślę, że gmina Zawadzkie
powinna jasno i wyraźnie dać do
zrozumienia starostwu, że żadne kupno nie
wchodzi w grę. Mało tego, gmina powinna
wymóc na starostwie kontrolę jakości
rozporządzania tym budynkiem ze strony
organu wyższego. Być może wtedy się
okaże, że starostwu w ogóle przestanie
zależeć na sprzedaży tego budynku gminie,
ale wystarczy przekazanie jako darowiznę,
albo nawet zechce dopłacić do transakcji,
byle się pozbyć kosztów utrzymania
budynku. Nie zgadzam się więc z
burmistrzem, który, jak rozumiem, jest
skłonny budynek ten odkupić. Nie ma bata!
Jeśli teraz ze starostwem nic nie
utargujemy, to później już wcale.
Utrzymanie budynku to koszta. Teraz te
koszta są po stronie starostwa, jeśli gmina
go kupi, koszta spadną na nasz budżet.
Pytanie, po co? I pytanie, co gmina chce w
tym budynku zrobić? Starostwo zwodzi nas
za nos, chce się pozbyć problemu licząc na

naszą naiwność i sentyment (bo to w sumie
nasz budynek). Jeszcze raz powtarzam.
Nie ma bata. Starostwo ma obowiązek o ten
budynek dbać, a jeśli robi to nienależycie, to
mamy kartę przetargową. Pani Beato,
proszę dogłębniej zainteresować się tą
sprawą. Budynku, tak całkiem po ludzku,
najzwyczajniej szkoda; wspomnijmy
chociażby, jak za poprzedniej kadencji
obecnego burmistrza niemal w ruinę popadł
budynek kina, później z wielką pompą za
niemałe pieniądze przywrócony do
użyteczności. Dziś tętni życiem i powstaje
pytanie, czy nie można było tak od razu?
Dziś w ruinę popada technikum. Nie mamy
pomysłu na jego wykorzystanie, do ruiny
doprowadza go obecnie starostwo, a
szczytem bezczelności jest to, że chce na
go sprzedać. Może zróbmy ankietę, na wzór
tej o mostku na Koronczoku. Niech
mieszkańcy się wypowiedzą, czy zgadzają
się na odkupienie tego budynku od
starostwa, czy oddania go za darmo, albo
może i nawet niech starostwo ma go nadal
samo się o niego troszczy.

A jako drugie pytanie można zadać: jaki
masz pomysł na jego wykorzystanie.
I na koniec jeszcze krótkie podsumowanie
też zawadczanina: Opcja zakupy
technikum nie powinna być w ogóle
rozpatrywana.Dla nas samo przejęcie
będzie początkiem dużych kosztów,które
oczywiście mogą się zwrócić, bo to ok.3,5
ha ziemi,ale patrząc na tereny naprzeciwko
cmentarza, nie jest to takie łatwe, a co
najważniejsze takie szybkie do
sfinalizowania. Dlaczego mamy płacić za to
co było zrobione naszym udziałem, a
starostwo otrzymało za 0zł.
Napisz do nas
Chcesz zabrać głos w dyskusji? Wejdź na
www.forum.zawadzkie.pl i napisz co
myślisz. Napisz maila na
gazeta@zawadzkie.pl, tradycyjny list na
adres Zawadzkie, ul. Dębowa 13 z
dopiskiem „Gminne Forum Wymiany
Myśli”, albo przyjdź na gminę i zostaw swój
list. Najciekawsze wypowiedzi
opublikujemy w Krajobrazach
Zawadzkiego.

„Las w poezji”
„ Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę.
a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz...”
Albert Einstein
Dnia 7 lutego br. w zawadczańskim
Kinoteatrze odbył się IX Rejonowy Konkurs
Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami
tej imprezy była Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zawadzkiem, Towarzystwo
Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi”
i Nadleśnictwo Zawadzkie. Na scenie
wystąpiło 67 uczestników z 18 placówek
oświatowych. Rywalizowali w czterech
kategoriach wiekowych. Każdy uczestnik
recytował utwór poetycki znanego poety lub
własnego autorstwa o tematyce
przyrodniczo-leśnej. Uczestnicy
prezentowali wysoki poziom artystyczny.
Niektóre recytacje uświetnione zostały
kostiumem, rekwizytem, podkładem
muzycznym lub prezentacją multimedialną
adekwatną do wybranego przez siebie
utworu. Jury miało naprawdę
twardy
orzech do zgryzienia! Wyniki konkursu
przedstawiają się następująco:
Kategoria - dzieci przedszkolne
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji- Martyna
Skorzycka PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym
w Zawadzkiem
II miejsce – Paulina Kłaptocz PP Nr 2
z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem
III miejsce – Lena Rózga PP Nr 3 z Oddz.
Żłobkowym w Zawadzkiem
Wyróżnienia:
Karolina Szłapa
PP Nr 2 z Oddz.
Integracyjnym w Zawadzkiem
Jan Płaszewski PP Żędowice
Kategoria - klasy I-III
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Agata
ŻurawskaPSP Jemielnica
II miejsce – Wiktoria Winkler PSP
Zawadzkie

III miejsce – Pola Markowska PSP Nr 1
Kolonowskie
Wyróżnienia:
Laura Jałowiecka PSP Staniszcze WielkieKolonowskie 3
Natalia Skolik PSP Zawadzkie
Kategoria - dzieci i młodzież klas IV-VI
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Natalia
Stranc PSP Zawadzkie
II miejsce – Rafał Sowa NSP Bzinica Stara
III miejsce – Emilia Klonz PSP Zawadzkie
Wyróżnienie:
Patrycja Walczak PSP Staniszcze MałeSpórok
Małgorzata Ludwig PSP Zawadzkie
Kategoria - młodzież szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Adam
Koźlik ZSG Żędowice
II miejsce – Patryk Wiertel PG nr1
w Zawadzkiem

III miejsce – Maria Sobol ZS Krupski Młyn
Wyróżnienie:
Martina Sowa ZSP Zawadzkie
Martyna Pyttel ZSG Żędowice
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom
i życzymy dalszych sukcesów!
Nagrody dla laureatów i wyróżnionych oraz
upominki dla uczestników ufundowali:
Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców
PSP w Zawadzkiem, TPL „Dolina Małej
Panwi”. Konkurs wzbogaciła prezentacja
multimedialna o tematyce przyrodniczej
przygotowana przez p. Jolantę
Zajączkowską nauczycielkę przyrody
z PSP Zawadzkie,
natomiast czas
oczekiwania na wyniki wypełniły występy
u c z n i ó w z P S P Za w a d z k i e .S ł o w a
podziękowania kierujemy do nauczycieli,
którzy nie szczędzili czasu i wysiłku, aby
przygotować uczniów do konkursu.
Zapraszamy za rok - na jubileuszową
edycję naszego konkursu recytatorskiego.
Beata Pasiut
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Palenie śmieciami w piecu to głupota i wykroczenie !!!
W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim
mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach
domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i
ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i
życie mieszkańców.

5 ust. 1 – podlega karze grzywny”.
Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest
wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł., a w skrajnych
przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:
• dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci,
nieodwracalnie niszczą zdrowie - powodują nowotwory wątroby i
płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają
działanie alergiczne,
• związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość ich działanie polega na podstępnym bo powolnym, ale niezwykle
skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek
w organizmach żywych,
• niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka.
Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów,
powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia
się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.
opracował W, Kuliński

PAMIĘTAJ !!!
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA
ŚMIECI !

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

NIE WOLNO SPALAĆ:
• plastikowych pojemników i butelek po napojach,
• zużytych opon
• innych odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów,
• plastikowych toreb z polietylenu,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb
kolorowych.

Dzień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO POZA OPAŁEM:
• papier, tekturę i drewno
• opakowania z papieru, tektury i drewna
• odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z
tworzyw sztucznych
• odpady kory i korka
• trociny, wióry i ścinki
• mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr
185 poz. 1243 z późn. zm.):
• art. 71 „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady
poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega
karze aresztu albo grzywny”.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.):
• art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku przez:
- pkt 1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny
z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;
• art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art.
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Morsowanie w Zawadzkiem

Co ciekawego w gimnazjum

Niektórzy w rękawiczkach. Inni bez. Jedni w czapkach, inni
owinięci szalikami. Łączy ich jedno. Ogromny entuzjazm. Morsy
żyją ciekawie i zdrowo. W niedzielne popołudnie, 5 lutego, Bajkowe
Morsy z Zawadzkiego zaprosiły członków Klubu Morsów Sopel
z Dobrodzienia. W pierwszym takim spotkaniu udział wzięło ponad
35 osób. Po tradycyjnej kąpieli nie mogło zabraknąć ciepłej kawy
z ciastem oraz kiełbasek z grilla . Już dzisiaj zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału w V ZLOT MORSÓW OPOLSZCZYZNY
W DOBRODZIENIU, który odbędzie się 4 marca. Chętnych
na wyjazd i wejście do wody prosimy o kontakt z Zuzanną Matusek
tel.697-483-644

Charytatywny Bal Karnawałowy
8 lutego kilkoro uczniów naszego gimnazjum wraz z opiekunem –
Bożeną Nawrot uczestniczyło w wyjątkowym balu – IV
Charytatywnym Balu Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem.
Rolą naszych wolontariuszy było towarzyszenie w zabawie
wychowanków miejscowego Domu Pomocy Społecznej oraz
uczniom szkoły specjalnej. Zabawa była przednia. Realizując
wolontariat świetnie się też bawiliśmy. Impreza odbyła się w Klubie
„Bora-Bora”. Jak się okazuje muzyka i zabawa łączą ludzi i niwelują
wszelkie bariery.
Miłość wyśpiewana i wyrecytowana
Każdego roku w Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem odbywa
się Rejonowy Konkurs Poezji i Piosenki o Tematyce Miłosnej. Na tej
imprezie nie mogło zabraknąć gimnazjalistów z Zawadzkiego.
Naszą szkołę reprezentowali uzdolnieni artystycznie uczniowie. W
kategorii „piosenka”: Klaudia Zaręba, Weronika Palus i Maria
Kwiatek. W drugiej kategorii – „poezja” wystąpili: Weronika
Czanguleit, Patryk Wiertel oraz Mikołaj Pamuła. Z Kolonowskiego
wróciliśmy z kompletem nagród. I miejsce w kategorii poezja zajął
Patryk Wiertel. Patryk brawurowo przygotował i zaprezentował
wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Rozmowa liryczna”.
II miejsce w kategorii „piosenka” , za nietuzinkową interpretację
piosenki „Jaka róża taki cierń” Edyty Geppert zdobyła Klaudia
Zaręba. Miejsce III w kategorii „poezja” przypadło Weronice
Czanguleit za słowne zilustrowanie wiersza Aleksandra Puszkina
„Pamiętam cudne w mym życiu zdarzenie…”.

Warsztaty kroszonkarskie
Warsztaty kroszonkarskie na stałe wpisały się w kalendarz
działalności Biblioteki Publicznej w Żędowicach. Już od 20 lat
organizowane są w czasie ferii zimowych. To najlepszy, bo wolny od
obowiązkowych zajęć lekcyjnychczas, który dzieci i młodzież może
poświęcić swoim pasjom. Taką piękną pasją jest niewątpliwie sztuka
kroszenia jajek wielkanocnych, która jest tradycją wiecznie żywą na
naszym Śląsku Opolskim, a szczególnie w Żędowicach.
Poprzez coroczne ćwiczenia dzieci nabywają tej pięknej
umiejętności i tworzą małe dzieła sztuki ludowej.
Uzdolnione uczestniczki warsztatów, przygotowywane przez
bibliotekarkę Urszulę Piekacz, co roku biorą udział w konkursach:
organizowanym w naszej gminie - ”Ale Jajo” w Kielczy, w
powiatowym w Strzelcach Opolskich oraz w Wojewódzkim
Konkursie Plastyki Obrzędowej w Opolu- Bierkowicach (w tym roku “
Kroszonki Opolskie 2017”) i z powodzeniem zdobywają nagrody i
dyplomy, które są im uroczyście wręczane na jarmarku
wielkanocnym w Opolu w niedzielę palmową.
Mamy nadzieję, że w tym roku dziewczynki powtórzą swoje
sukcesy, czego im serdecznie życzymy.
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Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”
co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.
Poprzez swoje właściwości fizyko-chemiczne nazywany jest cichym
zabójcą.
Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych
to kominki, gazowe przepływowe podgrzewacze wody, piece
węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Tlenek węgla
powstaje
w wyniku niepełnego spalania wielu paliw: drewna, oleju, gazu,
benzyny, nafty, propanu, węgla i ropy przy niedostatku tlenu
w otaczającej atmosferze. Może to wynikać z braku dopływu
świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie,
albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika
gazowego. Sporym zagrożeniem są również wady techniczne
przewodów wentylacyjnych
i kominowych, a przede wszystkim brak okresowych kontroli
i konserwacji tych przewodów.
Jako gaz niewyczuwalny przez zmysły człowieka (bezwonny,
bezbarwny i pozbawiony smaku), blokuje dostęp tlenu do
organizmu – zajmuje jego miejsce w czerwonych ciałkach krwi,
powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach)
śmierć przez uduszenie. Nie można więc bagatelizować takich
objawów jak: duszności, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty,
oszołomienia, osłabienia, przyśpieszenia czynności serca
i oddychania, ponieważ mogą być sygnałem, zatrucia czadem.
W takiej sytuacji natychmiast należy przewietrzyć mieszkanie,
w którym się znajdujemy, wyjść na zewnątrz, zadbać
o bezpieczeństwo swojej rodziny, wezwać straż pożarną i zasięgnąć
porady lekarskiej.
Jak się zatem zachować jeżeli wybuchnie pożar i co można zrobić
zanim przyjedzie straż pożarna ?

W okresie od 01.09.2016 r. do 27.11.2016 r. w skali kraju powstało:
• 6575 zdarzeń związanych z pożarami mieszkań i domów,
w których 773 osoby zostały poszkodowane, a 101 straciło życie,
• 1024 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w których 529 osób
zostało poszkodowanych, a 12 straciło życie.
W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi
produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór,
cyjanowodór.
W ramach ogólnopolskiej kampanii, której celem jest wzmocnienie
świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków powstania
pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, strażacy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich apelują do
mieszkańców naszego powiatu: sprawcie swoim bliskim
w prezencie urządzenie, które może uratować im życie, tj.:
• czujnik tlenku węgla- urządzenie służące do wczesnego
wykrywania obecności czadu,
akustycznie i optycznie
sygnalizujące wykrycie tlenku węgla, zanim stężenie stanie się
niebezpieczne dla ludzi,
• czujnik dymu- urządzenie do wczesnego wykrywania pożaru
poprzez wykrycie obecności dymu, akustycznie i optycznie
sygnalizujące wykrycie dymu.
Jeżeli do wnętrza czujnika wniknie dym, natychmiast uruchomi
się głośny alarm dźwiękowy oraz alarm optyczny. Urządzenie, mimo
że nie zapobiegnie powstaniu pożaru, skutecznie może
zaalarmować Ciebie i Twoich najbliższych o powstałym pożarze, co
umożliwi szybkie opuszczenie zagrożonego mieszkania lub domu.
Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w porze nocnej, kiedy wszyscy
śpią.
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie
trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza,
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zamknij za sobą drzwi na klamkę;
• wzywać pomoc przez okno lub z balkonu;
• jeśli temperatura i zadymienie wzrastają: położyć się na
balkonie, pod oknem, i przykryć szczelnie trudno palnym okryciem
wykonanym z naturalnych materiałów.

• Jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby dzwoniąc na nr
998 lub 112,
• wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne;
• jeżeli jest na to czas – zabrać ze sobą dokumenty oraz
niezbędne lekarstwa;
• dbając o własne bezpieczeństwo – spróbować wyłączyć dopływ
gazu i energii elektrycznej oraz usunąć z zasięgu ognia materiały
palne lub wartościowe rzeczy;
• jeżeli pozostaje taka możliwość można zacząć gasić pożar.
Należy jednak zachować szczególną ostrożność i nie dopuść do
tego, by pożar odciął nam drogę ewakuacji,
Jeżeli tak się stało – Nie panikuj!
• należy przejść do pokoju z oknem lub balkonem, jak najdalej od
miejsca pożaru;
• jeśli to możliwe – zabrać ze sobą mokry ręcznik lub koc
wykonany z naturalnych materiałów (lnu, wełny, bawełny itp..) i

Pomimo, że prawo nie nakazuje posiadania gaśnicy w mieszkaniu,
to jednak dbając o własne bezpieczeństwo, warto ją mieć.
Właściwie użyta, skutecznie ugasi pożar w zarodku.
Należy również zadbać o to, by nasza gaśnica zawsze była
sprawna. Nie rzadziej niż raz na rok trzeba zlecić profesjonalistom
jej przegląd i konserwację.
Pamiętajmy, że warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i zrobić
wszystko co pozostaje w naszej mocy, by ochronić swoich bliskich.
Zakup czujki tlenku węgla, czy też gaśnicy, to stosunkowo niewielki
wydatek, a na pewno nam w tym pomoże.

Przedszkolaki z Kielczy recytują miłosną poezję
Walentynki, święto które
przywędrowało do nas z daleka
i zadomowiło się w naszym kalendarzu.
Dzień, który nie tylko jest zarezerwowany
dla zakochanych, to dzień dla wszystkich,
którym słowo kocham nie jest obce.
Uczucie miłości towarzyszy nam przez całe
życie, od momentu urodzenia jest jak cień,
który nie opuszcza nas na krok.
Na początku jest miłość rodzicielska, potem
pierwsze sympatie, młodzieńcze
zauroczenia i wielka miłość , koło się
zamyka i zaczyna swój bieg od początku
a my bogaci w bagaż doświadczeń uczymy
swoje dzieci: jak kochać i być kochanym?
Miłość okazujemy na wiele sposobów i pod
różnymi postaciami, prezentem, słowem,
miłym gestem, piosenką i wierszem. Z tej
okazji ten ostatni sposób nauczyciele
Publicznego Przedszkola w Kielczy
postanowili wykorzystać i dzieci miały
możliwość recytacji wierszy
w Walentynkowym Konkursie poetyckim.
Tematyka co prawda była dowolna ale wiele
utworów nawiązywało do perypetii
miłosnych, nie tylko wśród ludzi.
Przedszkolaki wykorzystały wiele narzędzi
aby jak najlepiej wypaść : mimikę twarzy,

rąk i piękne stroje. Jury miało ciężki orzech
do zgryzienia, jednak udało się po długiej
i burzliwej naradzie wyłonić zwycięzców.
Było to wyjątkowo trudne ponieważ
w konkursie wystąpiło aż 24
przedszkolaków i każdy z nich wyróżniał się
oryginalnym wykonaniem. Mimo to, dzieci
były zadowolone z wyników i gratulowały

sobie nawzajem, a klimat Walentynek
towarzyszył im jeszcze długo po konkursie.
Miłe uśmiechy, słowa otuchy i wspólne
zabawy pokazały, że dzieci wiedzą jak
okazywać swoje uczucia i sprawiać radość
drugiej osobie, a koło które zaczęli zataczać
po swoim urodzeniu jest na właściwej
drodze.

Bal pełen inwencji bez interwencji:)
Taktycznie bądź z porywem serca,
Akrobatycznie bądź zwiewnie i romantycznie,
Nucąc bądź krzycząc
Ile sił w gardełku, ile
Energii w nóżętachCiałka w kostium obleczone... ruszyły w tany, więc...
Dobry wieczór gwarantowany - jak co roku w karnawale w kielczańskim ZSG - tańczą młodzi zapamiętale. Odziani
w kostiumy, zamaskowani, solo, w parkach, w kręgu, w wężyku,
w pociągowym wagoniku, suną po parkiecie. Pląsa strażak
i pielęgniarka, ratownik i policjantka, nie w głowie im interwencja.
Krzyżują się świetlne miecze. Gdzieś w kąciku dama się dąsa, ale
po chwili już pląsa. Kowbojki przytupują, bliźniaczki im wtórują.
Myszki Miki za tancerką flamenco się chowają, bo kicia się dziś nie
wyleguje. Marynarz morza nie wypatruje, lecz z tancerkami
dyskretnie flirtuje. Świat na głowie tu stanął? -mędrzec zdumiony
przystanął- wnet go rozbawiony tłumek zagarnął i myśl zaczęta w
tańcu się rozpłynęła. Dziękujemy wam za kostiumy pełne inwencji
i zabawę bez konieczności interwencji:)
IZA
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Zima w Dolinie Małej Panwi
W pierwszym dniu ferii zimowych Szkolne
Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTTK z
PSP w Zawadzkiem przy wsparciu OZ
PTTK w Zawadzkiem zorganizowało dla
dzieci VI Pieszy Rajd Turystyczny „Zima w
Dolinie Małej Panwi”. Głównymi celami
imprezy było: promowanie historii, tradycji,
walorów krajoznawczych regionu Doliny
Małej Panwi i zdrowotnych obszarów
leśnych Gminy Zawadzkie, promocja
zdrowego i aktywnego spędzania wolnego
czasu w warunkach zimowych,
propagowanie turystyki pieszej wśród
dzieci, rozwijanie więzi turystycznych wśród
dzieci i młodzieży naszej gminy,
podnoszenie kwalifikacji turystycznych i
kultury turystycznej, stworzenie możliwości
aktywnego spędzenia czasu na feriach
zimowych. W rajdzie wzięło udział 43
uczestników z PSP w Zawadzkiem, z ZSG
w Kielczy oraz członkowie Zarządu
OZ/PTTK „Huta „Andrzej”. Wszyscy
spotkali się o godz.10.00 w budynku szkoły,
gdzie omówiono trasą wędrówki oraz
sprawy bezpieczeństwa. Tu też podzielono
się na dwie grupy, gdyż podczas rajdu
zaplanowano zabawę terenową
„Podchody”. Po omówieniu zasad zabawy,
wyruszyła pierwsza grupa pod
przewodnictwem Beaty Brzezińskiej, która
wytyczała trasę i miała za zadanie
schowanie 50 listów z literami hasła
rajdowego, następnie po 15 minutach
wyruszyła
druga grupa pod
przewodnictwem Marii Andrzejewskiej,
która w trakcie pokonywania tej samej trasy
rajdu poszukiwała ukryte liściki. Zabawa
sprawiała dzieciom wiele radości,
szczególnie zaznaczanie i odczytywanie
znaków, strzałek wskazujących trasę do

miejsc ukrytych liścików, chowanie i
odszukiwanie liścików schowanych w
różnych ciekawych miejscach oraz
wykonywanie zadań – niespodzianek. W
tym dniu dopisała
piękna, słoneczna,
mroźna pogoda. Podczas wędrówki
podziwiano zimowe krajobrazy Doliny Małej
Panwi, a Henryk Gwóźdź opowiadał
dzieciom o historii Zawadzkiego. Na mecie
rajdu przy Nadleśnictwie Zawadzkie
spotkały się obie grupy i dopiero wtedy
odczytano pełne hasło, które brzmiało: „Las
i drzewa żyją, nie niszczcie ich życia, bo one
żyją dla was”. Po posiłku turystycznym przy
ognisku, Agnieszka Jamrozik - pracownik
Nnadleśnictwa przeprowadziła zajęcia

praktyczne na temat rozpoznawania tropów
zwierząt i ptaków. Uczestnicy zadowoleni z
rajdu, szybko pokonali już krótszą trasę
powrotną i deklarowali udział w kolejnym
rajdzie. Dziękujemy Henrykowi
Gwóździowi, Jerzemu Spallek, Zdzisławowi
Andrzejewskiemu
oraz Agnieszce
Jamrozik z Nadleśnictwa Zawadzkie. Rajd
był ciekawą formą zagospodarowania
czasu dzieciom podczas ferii zimowych, a
jednocześnie wspaniałą zabawą i kolejną
udaną imprezą turystyczną sprawiającą
dzieciom wiele radości.
Opiekun SKKT-PTTK Maria Andrzejewska

Turystyka z innej strony
Agnieszka Stefan studentka kierunku Turystyka i Rekreacja na
Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
od zawsze interesowała się sprawami związanymi z Kielczą
i najbliższą okolicą. Dopiero jednak to na studiach, głównie dzięki
swojemu promotorowi dr Kosmali, zdecydowała się pogłębiać
tę wiedzę jeszcze bardziej.
Zaczęło się od pracy licencjackiej pt. „ Zasoby i walory turystyczne
małej miejscowości na przykładzie Kielczy”, obecnie jest w trakcie
pisania pracy magisterskiej, która prawdopodobnie będzie
dotyczyła dziedzictwa kulturowego gminy Zawadzkie. Oprócz tego
przygotowuje się do I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej
Konferencji Naukowej Turystyki, która odbędzie się w dniach 5-6
kwietnia 2017 roku w Krakowie. Na jej potrzeby napisała artykuł pt.
„Rozwój turystyki w małej miejscowości – strategia, promocja
a zasoby turystyczne”. Pisząc o turystyce musiała jeszcze bardziej
zagłębić się w historię, geografię, kulturę i aspekty socjologiczne
omawianego obszaru.
Sprawia to Agnieszce dużo radości, ale także widzi w tym pewien
pożytek gdyż – poza kilkoma folderami nie istnieją żadne
opracowania ani dokumenty, które dotyczyłyby turystyki
na obszarze Gminy. Do większości źródeł musi docierać sama
(prowadzić badania, obserwacje, inwentaryzować zasoby i walory)
ale widzi w tym szczególny sens – kolejne osoby już będą miały
gdzie sięgnąć. Przy pisaniu własnych prac opiera się na takich

autorytetach jak profesor Joachim Szulc, ks. Jan Wypior oraz pan
leśniczy Józef Sznajder. Są to osoby, które posiadają ogromną
wiedzę na temat naszej gminy i część informacji pochodzących
od nich można wykorzystać w swoich opracowaniach. Marzeniem
Agnieszki jest wydanie przewodnika/książki, w której będzie mogła
dokładnie zinwentaryzować i opisać wszystkie zasoby i walory
turystyczne gminy Zawadzkie.
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Rozmaitości
Gałązki Akacji srebrzystej są bardzo popularnym prezentem
wręczanym kobietom w czasie ich święta. Najczęściej obdarowuje
się w ten sposób Rosjanki ale to prezent popularny również we
Włoszech.

Cytaty
Kobieta jest przyszłością mężczyzny
Louis Aragon

W Tunezji Święto Kobiet nie jest obchodzone 8 marca a 13 sierpnia.

Kobieta jest arcydziełem wszechświata
Gotthold Ephraim Lessing

Świętowanie Dnia Kobiet jest zabronione natomiast w Iranie.
Irańska policja pobiła i przesłuchiwała około 100 osób, które
zaplanowały na ten dzień uroczystość.

Szczęście jest kobietą
Friedrich Nietzsche
Gdyby w kobiecie nie panował anioł razem z diabłem, nie byłaby
interesująca
Józef Maciejewski

Kącik kucharski
Ciasto „Dzień Kobiet”

Kobieta jest jak róża; na to ma kolce, aby je owijać płatkami
Julian Tuwim

Składniki
Składniki na ciasto:
300 g margaryny
6 łyżek oleju
1 1/2 szklanki cukru pudru
2 szklanki mąki pszennej
6 jajek
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka kakao
1/2 szklanki orzechów mielonych
Wkładka wiśniowa:
1 litrowy słoik kompotu z wiśni
2 galaretki wiśniowe
Masa z galaretką:
2 śmietany śnieżki
1 1/2 szklanki zimnego mleka
1 galaretka zielona
Dodatkowo:
Dowolna polewa czekoladowa

Każda kobieta jest dla mężczyzny bogiem, który może dokonać w
nim cudu
Aleksander Świętochowski
W miłości kobiety zawsze więcej dają, niż otrzymują
Louis Desnoyers

Gdzie jeszcze oprócz Polski obchodzony jest Dzień
Kobiet?
Lista jest długa. Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w Albanii,
Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie,
Brazylii,Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie,
Włoszech, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii,
Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii,
Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie i Zambii.
Jak obchodzony jest Dzień Kobiet na świecie?

Sposób przygotowania
Wykonanie ciasta: Margarynę utrzeć z cukrem pudrem ,dodając po
1 żółtku. Pod koniec dodać olej. Mąkę wymieszać z proszkiem do
pieczenia i dodać do ciasta mieszając na wolnych obrotach miksera.
Białka ubić na sztywno i wymieszać z ciastem. Ciasto podzielić na 3
części. Do I dodać kakao. Do II orzechy III pozostawić białą. Dno
blachy o wym.33x22 Każde ciasto piec osobno w temp.170 s C
przez ok.15-20 minut (ja piekłam z termoobiegiem) Wykonanie
wkładki wiśniowej: Wiśnie przecedzić i wydrylować. Galaretki
rozpuścić w 2 i 3/4 szklankach wrzącej wody, lekko przestudzić i
dodać wiśnie,wymieszać. Wykonanie masy z galaretką: Galaretkę
rozpuścić w 1 szklance wrzącej wody i odstawić do lekkiego
stężenia. Śnieżki ubijać z mlekiem ok. 4-5 minut, pod koniec dodać
galaretkę. Złożenie ciasta: Placek jasny Tężejąca wkładka wiśniowa
placek orzechowy masa z galaretką placek kakaowy polewa
Schłodzić w lodówce.

We Włoszech Dzień Kobiet obchodzony jest bardzo hucznie. Jak na
ten kraj przystało, mieszkańcy do obchodów przygotowują się duże
wcześniej. Miasta zostają oklejone plakatami i ulotkami
przypominającymi o tymże święcie.
Ciekawostką jest, że w tym dniu również Panie wręczają sobie
wzajemnie podarki - swoim siostrom, koleżankom, matkom,
znajomym.
Dla Wietnamczyków jeden Dzień Kobiet to stanowczo za mało. W
tym kraju obchodzony jest on aż dwukrotnie! Przypada na dni 8
marca i 20 października. Popularnym prezentem w Wietnamie są
goździki.
W Chinach Dzień Kobiet obchodzi się w specyficzny sposób.
Wszyscy wiemy, że to naród bardzo zapracowany, więc z okazji tego
święta wszystkim Paniom należy się pół dnia wolnego od pracy. W
wielu sklepach możemy w tym dniu skorzystać ze specjalnych
zniżek.

Grzanki do zupy
Składniki:
czerstwe pieczywo pszenne lub razowe (bułka lub chleb)
oliwa z oliwek lub masło – kilka łyżek
zioła prowansalskie lub inne ulubione

W Portugalii i Rumunii Panie decydują się na świętowanie jedynie w
kobiecym gronie. Gromadzą się wtedy na obiadach i przyjęciach, na
które wstęp mają wyłącznie kobiety.

Przygotowanie:
Pieczywo kroimy w kostkę. Przekładamy do plastikowej miski,
skrapiamy oliwą z oliwek w sprayu lekko mieszając grzanki w misce.
Zamiast oliwy można użyć kilka łyżek roztopionego masła.
Posypujemy grzanki ziołami, lekko mieszamy, aby równomiernie
rozprowadzić zioła. Rumienić na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia, w piekarniku nastawionym na 200 st C, około 10 minut,
aż uzyskają złoty kolor.

Najdłuższy Dzień Kobiet przypada chyba mieszkankom Armenii.
Jest to właściwie nie dzień, a cały miesiąc kobiet! Po upadku
Związku Radzieckiego przestano świętować Międzynarodowy
Dzień Kobiet. W zamian tego ustanowiono święto Piękna i
Macierzyństwa na dzień 7 kwietnia. Z powodu sporu panującego w
temacie dwóch dni kobiet postanowiono czcić płeć piękną od 8
marca do 7 kwietnia.
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Najlepszy Sportowiec
Opolszczyzny 2016

Uroczyste pożegnanie stajenki
Uroczyste pożegnanie stajenki bożonarodzeniowej stało się
tradycją w kielczańskim kościele pw. św. Bartłomieja. 29 stycznia
2017 roku parafianie oraz goście mieli okazję wysłuchać występów
dzieci i młodzieży, a także wspólnie zaśpiewać najbardziej znane
i lubiane kolędy. Już po raz trzeci kolędowanie było prowadzone
przez parafialną scholę „Gaudium”. Schola działa w parafii
od czerwca 2014 roku. W jej skład wchodzi obecnie ponad 30
młodych ludzi. Najmłodsza scholistka ma 5 lat a najstarsza 27.
Również rodzice scholistów oraz pozostali dorośli chętnie włączają
się w działalność grupy. Relację z kolędowania oraz działalności
scholi można śledzić na jej oficjalnym profilu na facebooku:
https://www.facebook.com/scholaGaudium/

3 lutego br w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu odbyła się
uroczysta Gala podsumowująca Plebiscyt Najlepszych
Sportowców Województwa Opolskiego za 2016 rok. Na Gali obecni
byli przedstawiciele organizatorów z Nowej Trybuny Opolskiej
i Urzędu Marszałkowskiego oraz opolskie gwiazdy sportu. Wśród
wyróżnionych znalazła się Wiktoria Grejner zawodniczka KK Nidan,
która zwyciężyła w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu
Strzeleckiego.

Sport
Swat 8, Marceli , 7, Łukasz Całujek 6, Adam Wacławczyk 5, Patryk
Całujek, Kevin Kubillas oraz Paweł Zagórowicz po 2 oraz Patryk
Szlensong 1. Kolejny wyjazdowy mecz do Tarnowa zakończył się
klęską. Z kronikarskiego obowiązku podajemy tylko wynik 22:35
i strzelców bramek. Zdobywali je: Łukasz Całujek 7, Patryk Całujek
3, Lesław Kąpa, Kevin Kubillas, Marceli Migała oraz Paweł
Zagórowicz po 2. Po 1 trafieniu zanotowali, Mateusz Kaczka, Michał
Morzyk, Paweł Swat oraz Patryk Szlensong.
W 3 spotkaniu rundy rewanżowej przeciwnikiem naszej drużyny był
zespół KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. W meczu zabrakło
z powodu kontuzji dwóch podstawowych zawodników Marcelego
Migały oraz Łukasza Całujka. Spotkanie rozpoczęło się od
prowadzenia gości 3:0, następnie 5 kolejnych bramek zdobyli nasi
szczypiorniści i wydawało się,że sytuacja jest opanowana. Trwała
jednak wyrównana walka, dopiero w końcówce I połowy ASPR
doprowadził do wyniku 14:11. W 50 minucie KSZO doprowadziło do
remisu 19:19. Kolejne dwie bramki z karnych Pawła Swata oraz
bramka Adama Wacławczyka dało prowadzenie 22:19. Przeciwnik
nie dał za wygraną, strzelił kolejno 4 bramki i prowadził 23:22. mając
jeszcze atut w postaci gry z przewagą dwóch zawodników (kary
otrzymali Michał Morzyk oraz Paweł Zagórowicz). Za moment
również zawodnik KSZO został ukarany dwoma minutami.
W końcówce klasę pokazał pewny punkt w bramce Sławomir
Donosewicz a skutecznymi kontrami popisał się Paweł Zagórowicz
strzelając 2 bramki dające zwycięstwo 23:22. Ja można zobaczyć
na niżej zamieszczonej tabeli drużyna ma pewne miejsce w środku
tabeli, jednak formą nie zachwyca. Następny mecz to wyjazd do
Olimpu Grodków, który jest na fali. W 3 kolejnych meczach zdobył 5
punktów i ostrzy sobie zęby na kolejne. Już w I rundzie pomimo
porażki tanio nie sprzedali skóry. Tabela przedstawia się
następująco:

Piłka ręczna
Wahania nastrojów
Zgodnie z zapowiedzią start do rozgrywek II kolejki w I lidze
nastąpił z tygodniowym wyprzedzeniem. W hali GOSiT-u
przeciwnikiem była drużyna MTS Chrzanów, która w I rundzie
wyraźnie pokonała naszą drużynę 33:25. Przyszedł czas na
rewanż. Nikt nie spodziewał się, że spotkanie będzie miało taki
przebieg. Takiego wahania nastrojów kibice dawno nie oglądali.
W połowie pierwszej części meczu ASPR prowadził 12:8, jednak
przewagi nie udało się utrzymać. Ostatecznie zakończyła się ona
wynikiem remisowym 16;16. Początek drugiej połowa to dominacja
przyjezdnych, którzy w 46 minucie prowadzili różnicą 5 bramek.
Duet Skoczylas – Kirsz raz za razem rozmontowywali naszą obronę.
Od tego momentu nastąpił lepszy okres gry naszej drużyny. W ciągu
5 minut po bramkach Łukasza Całujka oraz Kevina Kubillasa na
tablicy widniał wynik 27:28. cztery minuty później MTS znów
podwyższył wynik na 29:32 i nikt nie wierzył w sukces, tym bardziej,
że nasza drużyna grała w osłabieniu po 2 minutowej karze dla
Marcelego Miguły. Nastąpił jednak okres desperackiej pogoni za
poprawą wyniku. Drużyna z Chrzanowa w końcówce musiała grać
bez swoich asów Skoczylasa i Kirsza co skrzętnie wykorzystali
gospodarze doprowadzając za sprawą dobrze broniącego
Sławomira Donosewicza i skutecznymi kontrami do remisu 32:32.
Na 20 sekund przed końcem udało się zablokować rzut rywali i
skutecznym rozegraniem, Adam Wacławczyk strzelił zwycięskiego
gola. Ostatnie sekundy trwały kilka minut jednak przeciwnik
opuszczał parkiet z opuszczonymi głowami. Punkty zostały
w Zawadzkiem, jednak kibice proszą by nie doprowadzać ich
sytuacji przedzawałowych. Bramki w spotkaniu zdobywali: Paweł
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1. Olimpia Piekary Śląskie
2. MKS Kalisz
3. KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
4. Czuwaj Przemyśl
5. Moto Jelcz Oława
6. KSSPR Końskie
7. ASPR Zawadzkie
8. SPR Tarnów
9. MSPR Siódemka Legnica
10. KS Vive II Tauron Kielce
11. MTS Chrzanów
12. KSZO Ostrowiec Św.
13. AZS AWF Biała Podlaska
14. UKS Olimp Grodków

16
16
16
15
15
15
16
16
16
16
16
16
15
16

26
23
20
19
18
18
17
15
14
13
12
11
8
6

23.04.2017 godz. 14.00 LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR - SSKS
STAL ZAWADZKIE
30.04.2017 godz. 17.00 SSKS STAL ZAWADZKIE - LKS
ADAMIETZ KADŁUB
07.05.2017 godz. 17.00 GÓRNIK JANUSZKOWICE - SSKS STAL
ZAWADZKIE
14.05.2017 godz. 17.00 SSKS STAL ZAWADZKIE - KS START
DOBRODZIEŃ
21.05.2017 godz. 17.00 KS II ŻYWOCICE-KRAPKOWICE - SSKS
STAL ZAWADZKIE
28.05.2017 godz. 17.00 SSKS STAL ZAWADZKIE - KS
SZCZEDRZYK
04.06.2017 godz. 17.00 LZS STARY UJAZD - SSKS STAL
ZAWADZKIE
11.06.2017 godz. 17.00 SSKS STAL ZAWADZKIE - - LKS TĘCZA
SZYMISZÓW
18.06.2017 godz. 17.00 LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW - SSKS STAL
ZAWADZKIE

498:439
470:436
469:442
472:442
402:391
432:403
470:487
482:482
|430:425
443:458
449:470
408:428
395:422
401:496

Tenis Stołowy

Skat
Na początek wicelider
Rozpoczęły się rozgrywki w ligach skatowych. Nasza drużyna po
awansie (powrocie) do I ligi udanie rozpoczęła rozgrywki. W I kolejce
grając w składzie Marek Wyszkowski (3691), Anton i Świtała (3533),
Leopold Dybowski (3198) oraz Józef Ludwig (2460). Na zmiany
wchodził rezerwowy Franciszek Świtała (punkty zaliczone
podstawowym zawodnikom) zdobyła 16 dużych punktów i w tabeli
zajmuje 2 miejsce. Jest to dopiero pierwsza kolejka, ale zdobyte
punkty pozwalają na optymizm. Następna której gospodarzem jest
GOSiT Zawadzkie (zostanie rozegrana po ukazaniu się tego
numeru) odbędzie się w lokalu Firmy Bronder w Żędowicach.
Udanie drużyna zaprezentowała się w eliminacjach wojewódzkich
Pucharu Polski, który odbył się w Kolonowskim. W gronie 20 drużyn
zajęła 4 miejsce awansując kolejny raz do półfinału Pucharu Polski.
Drużyna grała w składzie (w nawiasie zdobyte pkt.): Leopold
Dybowski (3831), Antoni Świtała (2310), Marek Wyszkowski (1822)
oraz Franciszek Świtała (1625). Czołówka tabeli I ligi po 1 kolejce
przedstawia się następująco:
1. WISUS Żory
17
11799
2. GOSiT Zawadzkie
16
12 882
3. AMICUS Katowice
16
12 675
4. KS CHSM Chorzów
15
12 238
5. LKS Lyski
15
12 007
6. OSP Lędziny
14
12 103
7. Forteca Świerklany
14
12 050
8. Silesia Tarnowskie G. II 14
11 707
W I lidze startuje 25 drużyn.

Mierzą w I ligę
W ostatnim meczu I rundy podopieczne Marty Lityńskiej odniosły
zwycięstwo w wyjazdowym spotkaniu z Huraganem Sosnowiec 7:3,
co przy niespodziewanej porażce lidera JKTS Jastrzębie Zdrój z
KTS Mysłowice 1:9 pozwoliło naszej drużynie zakończyć rozgrywki
na półmetku na pozycji lidera. Zostały rozegrane już 2 spotkania II
rundy. KTS MOKSiR pokonał UKS Halembiankę 2001 Ruda Śl. 6:4
oraz ATS Gliwice 7:3. Przed drużyną jednak seria 4 wyjazdowych
meczy. Dopiero ostatni mecz z JKTS Jastrzębie Zdrój zagrają u
siebie. Dopóki „piłka w grze” szanse na grę o I ligę w barażach są
realne. Do składu drużyny wróciła Julia Drzozga co na pewno
wzmocni drużynę. Aktualnie tabela 8 drużyn walczących w II rundzie
przedstawia się następująco:
1. KTS MOKSiR Zawadzkie
17
31
122:48
2. KTS Mysłowice
17
29
122:48
3. JKTS Jastrzębie Zdrój
16
28
122:37
4. ULKS Ruch Pniów
17
26
104:66
5. KU AZS AJD II Cz-wa
17
20
86:84
6. UKS Dalachów
17
18
92:78
7. UKS Halembianka Ruda Śl.
16
17
80:80
8. ATS Gliwice
17
15
86:84

Piłka nożna
Na etapie przygotowania do rundy wiosennej 5 lutego br seniorzy
rozegrali pierwszy mecz kontrolny z LKS Jedność Rozmierka. Klub
z Rozmierki obecnie jest w klasie okręgowej. Warunki do gry były
bardzo trudne, dlatego mimo przegranego meczu 3:1 zawodnikom
należą się podziękowania za podjęty trud. Kolejnym sprawdzianem
będzie mecz z LKS Naprzód Jemielnica, jak tylko pozwolą na to
warunki atmosferyczne. Rundę wiosenną rozpoczynamy 19 marca
br meczem u siebie z KS Sławięcice Kędzierzyn Koźle o godzinie
15.00.
Nasi najmłodsi zawodnicy zimę przepracowali bardzo intensywnie.
Podsumowaniem ich pracy był udział w turnieju „Bawi Nas Piłka”,
który odbył się 11 lutego br w Strzelcach Opolskich. Na osiem
drużyn Orlicy z Zawadzkiego zajęli 4 miejsce.

Mistrzostwa na finiszu
Do zakończenia mistrzostw sekcji skata GOSiT Zawadzkie
pozostało 6 turniejów. Niezagrożenie na czele duet I ligowej drużyny
Victorii Chróścice Marcin Szymski oraz Jan Nowak. Zawodnicy
naszej sekcji również spisują się dobrze. Aktualna czołówka
mistrzostw przedstawia się następująco:
1. Marcin Szymski
Victoria Chróścice
40505 pkt.
2. Jan Nowak
Victoria Chróscice
39193 pkt.
3. Roman Kościelny Skat Kolonowskie
35850 pkt.
4. Leopold Dybowski GOSiT Zawadzkie
35781 pkt.
5. Ernest Bryłka
GOSiT Zawadzkie
35039 pkt.
6. Franciszek Świtała GOSiT Zawadzkie
34075 pkt
7. Reinhold Brysch
GOSiT Zawadzkie
33875 pkt.
8. Świtała Antoni
GOSiT Zawadzkie
33468 pkt.
9. Jerzy Stanulla
Strzelec DK Strzelce Op.
33218 pkt.
10. Jan Respondek
DOKiS Dobrodzień
33060 pkt.
11. Marek Wyszkowski GOSiT Zawadzkie
32184 pkt.
12. Józef Waloszek
GOSiT Zawadzkie
31885 pkt.
sklasyfikowanych jest 33 zawodników.

Terminarz rozgrywek ligi: KLASA A GRUPA 5 RUNDA II
19.03.2017 godz. 15.00 SSKS STAL ZAWADZKIE - KS
SŁAWIĘCICE K-KOŹLE
26.03.2017 godz. 15.00 LZS RASZOWA - SSKS STAL ZAWADZKIE
02.04.2017 godz. 16.00 SSKS STAL ZAWADZKIE - LKS VICTORIA
ŻYROWA
09.04.2017 godz. 16.00 SSKS STAL ZAWADZKIE - OKS ODRA II
GROSZMAL OPOLE

Franciszek Świtała
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KALENDARZ IMPREZ GMINY ZAWADZKIE - MARZEC 2017
DATA

WYDARZENIE

MIEJSCE

ORGANIZATOR

3 -4 marca
(piątek - sobota)

Turniej ''SŁAWEK SZMAL
ZAPRASZA''

Hala Sportowa

ASPR Zawadzkie

7 marca
(wtorek) godz.16.00

Muzykoterapia dla seniorów,

Centrum
Informacji
Turystycznej

GOSiT

8 marca
(środa)
godz. 19.00

Wieczór filmowy
,,Kino w spódnicy” - Seans
bezpłatny

Centrum
Informacji
Turystycznej

GOSiT

10 marca
(piątek)
godz. 20.00

Turniej siatkówki

Hala Sportowa

11 marca
(sobota)

Wieczory filmowe w
Kinoteatrze
(Kino płatne)

Centrum
Informacji
Turystycznej

Kino ,,OKO”

12 marca
(niedziela)

Dzień Kobiet

Świetlica w
Żędowicach

Stowarzyszenie Kobiet
Żędowickich

18 marca
(sobota)
godz. 9.00

Rada Regentów

Hala Sportowa

Klub Karate NIDAN

19 marca
(niedziela)
godz. 15.00 -17.00

Jarmark Wielkanocny– Koncert Centrum
Poezji Śpiewanej
Informacji
Turystycznej

GOSiT

28 marca
(wtorek)

,,Ale jajo”

ZSG Kielcza

Szkoła Kielcza

oprac. GOSIT

Nowa strona www.zawadzkie.pl
W dniu 22 lutego została opublikowana
nowa wersja gminnej strony internetowej.
Wprowadzenie zmian miało na celu
dostosowanie witryny do prawidłowego
wyświetlania informacji na urządzeniach
mobilnych (telefony, tablety). Zastosowanie
responsywności zapewnia czytelne
wyświetlanie treści na małych ekranach
oraz wygodną nawigację. Nową wersję
strony dostosowano również do potrzeb
osób niepełnosprawnych – zwłaszcza
niedowidzących. W celu zwiększenia
dostępności informacji przez osoby
niedowidzące wprowadzono możliwość
zmiany kontrastu kolorów oraz możliwość
odsłuchania zamieszczonych tekstów.
Nowe rozwiązania techniczne
zastosowane w obecnej wersji witryny
znacznie poprawiają bezpieczeństwo oraz
umożliwiają udostępnienie nowych
funkcjonalności promocyjnych (np.
streaming video z kamery internetowej).
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