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Tę galę będziemy długo wspominać

W pierwszy weekend kwietnia Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski uczestniczył w uroczystej gali z okazji XX lecia Konkursu Śląskie
Beranie w Żędowicach. Więcej na stronie 5.
Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych – czasu pełnego
radości i refleksji – prosimy przyjąć serdeczne życzenia zdrowia,
pogody ducha oraz nadziei. Niech te święta, spędzone przy
wielkanocnym stole w atmosferze rozkwitającej wiosny,
przesłonią troski codzienności. Ufamy, że ciepło płynące
z ludzkiej serdeczności zagości we wszystkich sercach,
a wzajemna współpraca i życzliwość zaowocują pomyślną
przyszłością.
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DNI GMINY

24-25 czerwca 2017
Serdecznie zapraszamy.
Szczegóły już wkrótce.

Krajobrazy Zawadzkiego

Sesja Rady Miejskiej
W dniu 27 lutego 2017 r. odbyła się
XXVII sesja Rady Miejskiej tej kadencji.
Program sesji obejmował między innymi
podjęcie uchwał:
1) 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 Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
- 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
6 głosów „wstrzymujących się” (Uchwała
Nr XXVII/265/17). Zmiana związana jest
z koniecznością przesunięcia środków
przeznaczonych na przebudowę ulicy
Ligonia w Zawadzkiem i ulicy Torowej
w Kielczy na utworzenie żłobka. Gmina
z programu „Maluch” otrzymała prawie 300
tys. zł mniej niż wnioskowała (wnioskowano
o 799.808,63 zł, a otrzymano 511.717,80
zł). Przebudowa ul. Ligonia została
przesunięta w czasie, natomiast ul. Torowa
zostanie wykonana podczas remontów
bieżących w tym roku.
2) w s p r a w i e u d z i e l e n i a p o m o c y
finansowej dla Województwa Opolskiego
na realizację zadania pn.; „Remont
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901
w miejscowości Zawadzkie (odcinek od ul.
Nowe Osiedle do ul. Zielonej), Gmina
Zawadzkie” – 7 głosów „za”, 4 głosy
„przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”
(Uchwała Nr XXVII/266/17);
3) w sprawie przekazania z budżetu
Gminy Zawadzkie środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Policji - 13 głosów „za”
(Uchwała Nr XXVII/267/17);
4) w sprawie przekazania środków
finansowych dla Policji - 12 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący się” (Uchwała
Nr XXVII/268/17);
5) w s p r a w i e u d z i e l e n i a p o m o c y
finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na
realizację zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych – 13 głosów „za”

(Uchwała Nr XXVII/269/17);
6) w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę - 13 głosów „za” (Uchwała
Nr XXVII/270/17);
7) w sprawie określenia kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zawadzkie dla
kandydatów zamieszkałych poza
obwodami tych szkół -13 głosów „za”
(Uchwała Nr XXVII/271/17);
8) w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego - 13 głosów
„za” (Uchwała Nr XXVII/272/17);
9) w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej - 7 głosów „za”,
3 głosy „wstrzymujące się”, 3 głosy
„przeciw” (Uchwała Nr XXVII/273/17).
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął
wniosek radnego Marka Kaczki w sprawie
wystąpienia do Zarządu Powiatu
Strzeleckiego o udzielenie informacji
na temat udzielonych dotacji
do realizowanych zadań gminy.
W dniu 27 marca 2017 r. w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem odbyła się
XXVIII Sesja Rady Miejskiej.
Na Sesji zostało przyjęte sprawozdanie
z wykonania Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy
Zawadzkie oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
Miasta i Gminy Zawadzkie za rok 2016 oraz
sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy Gminy Zawadzkie
z organizacjami pozarządowymi za rok
2016.
Zostały podjęte również następujące

uchwały:
1) Nr XXVIII/274/17 w sprawie przekazania
z budżetu Gminy Zawadzkie środków
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;
2) Nr XXVIII/275/17 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.;
3) Nr XXVIII/276/17 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 20112032”;
4) Nr XXVIII/277/17 w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Zawadzkie w roku 2017”;
5) Nr XXVIII/278/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy części nieruchomości gminnej
oznaczonej jako działka gruntu Nr 381/6
z mapy 1, obręb Zawadzkie;
6) Nr XXVIII/279/17 w sprawie ponownego
rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Zawadzkiego;
7) Nr XXVIII/280/17 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XXXI/352/13 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 22 kwietnia 2013 r.;
8) Nr XXVIII/281/17 w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie
się w dniu 24 kwietnia 2017 r.,
a zasadniczym jej tematem będzie ocena
zasobów pomocy społecznej.
Wszystkie uchwały podjęte na sesji są
dostępne na stronie www.zawadzkie.pl.

J. Zawadzka/BRM

Czy powstanie spółka wodna?
To właśnie na terenie Gminy Łubniany od kilku lat z dużym
sukcesem funkcjonuje spółka wodna, której głównym celem jest
wykonanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych. Podczas spotkania zaproszeni goście przekazali
informacje związane z utworzeniem oraz funkcjonowaniem spółki.
Podzielono się również wiedzą i doświadczeniem na temat
prowadzenia prawidłowej eksploatacji systemów melioracyjnych,
wskazując jak ważną rolę odgrywa właściwe utrzymanie rowów
melioracyjnych. Działająca na terenie Gminy Łubniany spółka
pobiera opłaty w wysokości 20 zł od 1 ha gruntów rolnych i 20 zł od
działki do 1 ha. Te środki przeznaczone są na realizację zadań
spółki: zawierane są umowy z firmami, które posiadają odpowiedni
sprzęt do prowadzenia robót melioracyjnych oraz zatrudniona jest
firma do obsługi księgowej. Zarząd spółki (5 osób) to rolnicy, którzy
pełnią swoją funkcję społecznie. Spółka wspomagana jest przez
pracownika Urzędu Gminy, który nadzoruje prace związane
z melioracjami. Dodatkowo spółka otrzymuje dotacje z Urzędu
Wojewódzkiego. Prace związane z melioracją prowadzone są
w sposób kompleksowy, tzn. planowana jest melioracja całej
długości rowu – spółka i gmina wykonuje prace w tym samym czasie
na tym samym rowie.

W dniu 21 marca w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem odbyło
się spotkanie w sprawie funkcjonowania spółki wodnej.
Na to spotkanie Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski
zaprosił między innymi Wójta Gminy Łubniany Krystiana Baldy.
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Reforma oświaty w gminie - c.d.
Rada Miejska w Zawadzkiem w dniu
27 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego. Przedstawiony
w przedmiotowej uchwale projekt
dostosowania sieci szkół w gminie
Zawadzkie do nowego ustroju szkolnego
uzyskał pozytywną opinię Opolskiego
Kuratora Oświaty oraz związków
zawodowych.
Wobec powyższego, Rada Miejska
w Zawadzkiem w dniu 27 marca br. podjęła
uchwałę w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała ta określa:
1) p l a n s i e c i p u b l i c z n y c h s z k ó ł
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Zawadzkie, a także granice obwodów
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zawadzkie, na
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę
Zawadzkie publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych w szkołach podstawowych
oraz granice obwodów dotychczasowych

publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Zawadzkie, na
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r.
Plan sieci publicznych szkół podstawowych
przewiduje funkcjonowanie na terenie
gminy trzech szkół podstawowych o pełnej
strukturze organizacyjnej (ośmioletnich):
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem, Publicznej Szkoły
Podstawowej w Żędowicach i Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Wincentego
z K i e l c z y w K i e l c z y. S z k o ł y
w poszczególnych miejscowościach będą
funkcjonowały w dotychczasowych
budynkach. Przewiduje się możliwość
korzystania uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem z pracowni
nowoczesnego budynku Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem, bardzo
dobrze wyposażonego w sprzęt i pomoce
dydaktyczne.
Plan sieci publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych gimnazjów przewiduje
funkcjonowanie na terenie gminy
Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Zawadzkiem, które z powodu bliskiej
lokalizacji Publicznej Szkoły Podstawowej

w Zawadzkiem oraz z uwagi na warunki
demograficzne wskazujące na brak
potrzeby przekształcenia gimnazjum
w szkołę podstawową będzie stopniowo
likwidowane (wygaszane), zgodnie z art.
127 ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe, tzn. od roku
szkolnego 2017/2018 nie będzie
prowadzona rekrutacja do klasy I. W wyniku
tego, gimnazjum zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Natomiast klasy dotychczasowych
gimnazjów funkcjonujących w strukturach
Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych
w Żędowicach i Kielczy będą prowadzone
od dnia 1 września br. odpowiednio
w ośmioletniej Publicznej Szkole
Podstawowej w Żędowicach i ośmioletniej
Publicznej Szkole Podstawowej im.
Wincentego z Kielczy w Kielczy, do czasu
ich likwidacji zgodnie z art. 127 w/w ustawy.
Ostanie klasy gimnazjalne zakończą
działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Granice obwodów szkół w poszczególnych
miejscowościach, w okresie od dnia
1 września br. do dnia 31 sierpnia 2019 r,
będą obejmowały całą daną miejscowość.

Wiosenne nasadzenia

Spotkania z mieszkańcami

Pielęgnacja drzew i krzewów ma duże znaczenie w utrzymaniu
pięknego wyglądu naszej gminy. Wraz z nastaniem kalendarzowej
wiosny rozpoczęła się akcja nasadzania kwiatów w Zawadzkiem na
rabatach przy ul. Opolskiej, Dębowej, w parku miejskim oraz w
donicach przy stawie. Łącznie obsadzono 100 m2 kwietników,
wykorzystując ponad 1800 sztuk bratków. Mamy nadzieję, że w
estetycznym otoczeniu będzie żyło się przyjemniej.

Wnioski, uwagi, zapytania z zebrania wiejskiego w dniu 15
marca 2017 r. w Żędowicach.
- czy istnieje możliwość wyznaczenia jednego dnia w roku celem
palenia liści, skoszonej trawy, gałęzi,
- poprawić stan nawierzchni dróg po budowie kanalizacji (tworzą się
zastoiny wodne),
- zwrócono uwagę na zbyt wysoko usytuowane studzienki
kanalizacyjne,
- na przedłużeniu ulicy 1 Maja w stronę Zawadzkiego zalegają
śmieci,
- czy istnieje możliwość wyznaczenia w lesie trasy rowerowej
z Wierchlesia na Zawadzkie,
- doświetlić miejsca przejść dla pieszych.
Wnioski, uwagi, zapytania ze spotkania z mieszkańcami w dniu
16 marca 2017 r. w Zawadzkiem.
- w miejscach przejść dla pieszych zainstalować dodatkowe
oświetlenie,
- po zakończonych pracach remontowych dróg, dokonywać ich
rzetelnych odbiorów,
- rozeznać sprawę powalonych drzew w lesie (od ronda w
Zawadzkiem w kierunku Kolonowskiego-po prawej stronie),
- rozpoznać sprawę umieszczonej reklamy (nieobyczajowa treść)
na budynku pasażu przy ulicy Opolskiej (na skrzyżowaniu z ulicą
Harcerską),
- na ulicy ks.Wajdy zalegają liście (obok „Bigi”, budynek biurowca),
- ująć w harmonogramie remontów ulicę ks.Wajdy.
Wnioski, uwagi, zapytania ze spotkania z mieszkańcami w dniu
17 marca 2017 r. w Kielczy.
- dokonać lustracji ulicy Słonecznej z uwagi na powstałe w drodze
wyrwy,
- zjazdy z ulicy Opolskiej na Nowe Osiedle są w bardzo złym stanie,
- droga na wysypisko wymaga remontu,
- czy planowane jest urządzenie placu zabaw dla dzieci.

„Można odejść na zawsze być stale być blisko”
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie
z powodu śmierci
śp. Erwina Kałuża
składają
Burmistrz Zawadzkiego, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem, radni oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Odpowiedzi na wnioski w następnym numerze KZ.
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Sprawy seniorów na pierwszym miejscu

W dniu 16 marca 2017 r. obradował
Zespół Konsultacyjno-Doradczy Seniorów
działający przy Burmistrzu Zawadzkiego.
Porządek posiedzenia obejmował miedzy
innymi zapoznanie się ze źródłami
finansowania w zakresie realizacji zadań
pomocy społecznej i wsparcia seniorów,
wysłuchanie relacji Przewodniczącego
Zespołu Pana Józefa Polisa ze spotkania
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
dr Adamem Bodnarem, które poświęcone
było problemom środowiska senioralnego
oraz przygotowanie planu pracy Zespołu na
2017 r.
Na zadania realizowane przez
stowarzyszenia na rzecz wsparcia
seniorów zgodnie z zarządzeniem
Burmistrza Zawadzkiego przeznaczono: na
zadanie „Znaleźć wiosnę w jesieni życia”
(wnioskodawca Polski Związek Rencistów,
Emerytów i Inwalidów, Koło Terenowe
w Zawadzkiem) – kwotę w wysokości 7.000
zł, „Integracja osób 60+” (wnioskodawca
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów,
Klub Seniora)
kwotę 7.000 zł,
„Uniwersytet III wieku w Zawadzkiem –
z kulturą przez życie” (wnioskodawca
Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku
w Zawadzkiem) – kwotę 4.500 zł, „ Pomoc
społeczna poprzez opiekę nad osobami
chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi
i starszymi” (wnioskodawca - Stacja Opieki
Caritas Diecezji Opolskiej w Żędowicach) kwotę w wysokości 160.000 zł.
22 lutego 2017 r. Przewodniczący Zespołu
Konsultacyjno-Doradczego Seniorów Józef
Polis uczestniczył w spotkaniu z udziałem
Rzecznika Praw Obywatelskich, które
odbyło się w Starostwie Powiatowym w
Krapkowicach. Wspierający Rzecznika
Praw Obywatelskich zespół ekspertów ds.
osób starszych przygotował model
wsparcia dla osób starszych, który obecnie

dyskutowany jest ze społeczeństwem.
Przygotowana przez RPO publikacja
„System wsparcia osób starszych w
środowisku zamieszkania”, zawiera
rozwiązania, które z powodzeniem można
wprowadzać w środowiskach lokalnych. I
tak na przykład autorzy publikacji zalecają
między innymi:
1) z zakresu zdrowia –popularyzowanie
informacji dotyczących prawidłowej diety,
dostępu do usług ochrony zdrowia,
rehabilitacji. Dla osób starszych bardzo
ważne są informacje
o
zajęciach
sportowych dla seniorów, o spotkaniach
upowszechniających wiedzę z zakresu
zdrowego trybu życia, spotkania ze
specjalistami, np. dietetykami,
rehabilitantami;
2) z zakresu opieki geriatrycznej i
rehabilitacji - osoby będące w
zaawansowanym wieku potrzebują opieki
ze strony lekarza geriatry i
współpracującego z nim zespołu opieki
geriatrycznej. Leczenie się osoby starszej u
kilku specjalistów jednocześnie bez
możliwości całościowego spojrzenia na
pacjenta i jego problemy zdrowotne może
zmniejszać skuteczność terapii.
3) z zakresu organizacji dziennych form
opieki - usługi opiekuńcze będą zyskiwały
na znaczeniu zarówno ze względu na
rosnące potrzeby osób starszych, jak i z
powodów natury ekonomicznej.
Zapewnienie właściwej opieki w
środowisku zamieszkania może mieć
decydujące znaczenie dla jakości życia
osoby starszej.Senior powinien mieć
dostęp do dopasowanych indywidualnie
usług opiekuńczych świadczonych w
miejscu zamieszkania, wspierających go w
prowadzeniu gospodarstwa
domowego.Takie instytucje powinny być
tworzone w każdej gminie, a także w
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utrzymanie jak najdłużej aktywności, ale
takiej, która dostosowana jest do wieku
i możliwości, jest kluczowe dla dobrego
samopoczucia.Trzeba pamiętać
o ułatwianiu seniorom dostępu do oferty
kulturalnej, np. poprzez regulowanie zasad
odpłatności, ale też przez dostosowanie
pory imprez do potrzeb seniorów. Trzeba
pamiętać, że organizatorzy takich imprez
mogą korzystać z wiedzy, doświadczenia
i umiejętności seniorów.
5) z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa
ekonomicznego seniorom - zapewnienie
bezpieczeństwa ekonomicznego polega
nie tylko na dostarczaniu środków
utrzymania, ale i na ochronie przed ich
utratą, której konsekwencją jest
ograniczenie możliwości zaspokajania
potrzeb.Seniorzy będą bardziej aktywni,
jeśli lokalna społeczność wprowadzi dla
nich ulgi (np. karta seniora). Pomoc
społeczna powinna pilnować, by osoby w
trudnej sytuacji materialnej nie pozostawały
bez pomocy. Bezpieczeństwo finansowe
seniorów zależy też od ich wiedzy o świecie
finansów. Dobra informacja pozwala na
zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom.
Bardzo ważna jest dobra informacja
konsumencka.
Wersja elektroniczna publikacji pt. „System
wsparcia osób starszych w środowisku
zamieszkania dostępna jest na stronie RPO
pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/systemwsparcia-osob-starszych-w-srodowiskuzamieszkania
W 2017 r. zgodnie ze regulaminem
Zespół będzie pełnił funkcje opiniodawczodoradcze wobec Burmistrza w sprawach
dotyczących działań i przedsięwzięć
podejmowanych na terenie gminy
w odniesieniu do środowiska seniorów ze
szczególnym naciskiem na tematy
związane z bezpieczeństwem seniorów.
Następnie spotkanie Zespołu odbędzie się
w II kwartale tego roku.

J. Zawadzka/BRM

Uwaga!
Z uwagi na zmianę regulaminu
organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem Biuro
Spraw Obywatelskich (ewidencja
ludności i dowody osobiste)
zostało przeniesione
z pomieszczenia znajdującego
się na parterze budynku pok. 111
na I piętro, pok. 207.
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XX Jubileuszowy Gminny Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”
Dnia 24 marca odbył się w naszej szkole XX Jubileuszowy
Gminny Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”. Uczestniczyło
w nim 33 uczniów z Żędowic i Zawadzkiego. W tym roku uczniowie
szkół podstawowych prezentowali monologi, zaś gimnazjaliści –
scenki rodzajowe. Dotyczyły one różnych tematów: malowania na
wiosnę, wspomnień rodzinnych, miłości, ale było też o kiszeniu
kapusty czy zakładaniu gospodarstwa agroturystycznego.
Członkowie jury podkreślali wyrównany, wysoki poziom występów.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury przyznało następujące
miejsca:
- w kategorii monologów
I miejsce (es aequo) – Weronika Kozioł - ZSG Żędowice
- Daniel Guzy - ZSG Żędowice
II miejsce – Natalia Stranc - PSP Zawadzkie
- w kategorii scenek
I miejsce(es aequo) – Klasa I gimnazjum ZSG Żędowice – scenka
„Bez kapusty brzuch je pusty”

Prezentacjom konkursowym towarzyszyły tańce w wykonaniu
Zespołu „Żędowianie”. Miłym akcentem była wizyta delegacji
z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Kielczy, która złożyła nam
gratulacje z okazji jubileuszu konkursu.
Cały projekt został dofinansowany przez Urząd Gminy
w Zawadzkiem.

- Klasa III gimnazjum ZSG Żędowice – scenka „U Haneczki i
Jorgusia”
II miejsce – Klasa II gimnazjum ZSG Żędowice – scenka „Kaj dioboł
niy może”.
Laureaci reprezentować będą naszą gminę na Wojewódzkim
Konkursie Gawędziarskim w Izbicku, który odbędzie się 28 kwietnia
2017r.

Tę galę będziemy długo wspominać
i ocalenie od zapomnienia śląskich obrzędów w starodawnej formie.
Przepiękne widowisko było okazją nie tylko do wspomnień, ale
i podziękowań za organizację przedsięwzięcia, które od dwudziestu
lat inspiruje młode pokolenie i przyczynia się do umacniania jego
więzi z Małą Ojczyzną. Na uroczysty jubileusz złożyły się
wspomnienia z bogatej historii konkursu ujęte w prezentację
multimedialną, gratulacje i życzenia dla całej żandowickiej rodziny
oraz występy laureatów konkursu, absolwentów oraz zespołu
„Żędowianie”.
Gala nie obeszła się bez podniosłych akcentów. Organizatorzy
wspomnieli inicjatorkę konkursu panią Józefę Szyję. Specjalne
podziękowania i owacje widowni otrzymały cztery panie, które
w sposób wyjątkowy kreują Śląskie Beranie: Anita Stachowska,
Jadwiga Breguła, Jolanta Baron i Sybilla Czech. Wyjątkowe słowa
uznania dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie tego
przedsięwzięcia padały z ust senator Marii Pańczyk-Pozdziej.
Jubileusz konkursu był wyjątkowym, niezapomnianym dniem,
pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań,
wspomnień i refleksji.Więcej zdjęć z gali na stronie 6.

W pierwszy weekend kwietnia Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski uczestniczył w uroczystej gali z okazji XX lecia
Konkursu Śląskie Beranie, organizowanego przez szkołę
w Żędowicach. Celem konkursu jest zachowanie śląskiej godki
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Jarmark Wielkanocny, Koncert ,, Popołudnie z Muzyką i Poezją”
W niedzielę 19 marca w Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem po raz czwarty odbył się Jarmark Wielkanocny.
W Jarmarku uczestniczyli przedstawiciele lokalnych Organizacji
i Stowarzyszeń. Prezentowali własnoręcznie wykonane artykuły
dekoracyjne, nawiązujące do Świąt Wielkiej Nocy, wśród nich
wymienić należy:
- Kółko Plastyczne działające przy GOSiT Zawadzkie, które
reprezentowała Bożena Wanat,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem,
- Publiczne Przedszkole w Kielczy,
- Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii NSPJ w Zawadzkiem.
Ponadto można było w Wielkanocnej Kawiarence skosztować
przepysznych ciast przygotowanych przez panie ze
Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich. Dodatkową atrakcją była
ekspozycja kroszonek wielkanocnych przygotowana przez Urszulę
Piekacz. W trakcie Jarmarku pani Piekacz wraz z uczennicami
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach prezentowała
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kunszt zdobienia jajek wielkanocnych Jarmarkowi towarzyszył
Koncert Poezji Śpiewanej. Na scenie wystąpiła Agnieszka Chrobot,
poetka związana z Opolszczyzną. Poetka zaprezentowała własną
twórczość, w towarzystwie wokalistki Małgorzaty Pasznickiej
i Mariusza Buczka-gitarzysty.
GOSiT

Krajobrazy Zawadzkiego

Piękne jajka można było podziwiać w Kielczy
Po raz kolejny w szkole w Kielczy odbył
się konkurs, który od wielu lat służy promocji
wielkanocnej tradycji zdobienia jajek.
Do konkursu przystąpiło w tym roku 100
uczestników z terenu naszej gminy oraz
Jemielnicy, Kolonowskiego, Świbia,
Wielowsi oraz Krupskiego Młyna. Jury
oceniało prace uczestników w dwóch
kategoriach: zdobione techniką rytowniczą
i dowolną. Należy podkreślić, że wielu
młodych twórców reprezentowało
najwyższy poziom artystyczny, nie
ustępując znanym w naszej gminie
twórcom ludowym. Jury w składzie: Urszula
Piekacz, Bożena Gwózdz, Justyna
Chmielorz, Jan Czanguleit, Helena Świtała,
Edyta Bujara i Elżbieta Weber przyznało
nagrody następującym uczniom: za prace
wykonane techniką dowolną w kategorii
klas I-III I miejsce zdobyła Amelia Panchyrz
z Kielczy, II miejsce Natalia Strancich
z Świbia i III Katarzyna Świeży ze Świbia.
W kategorii klas IV-VI I miejsce Milena
Arendarska z Krupskiego Młyna, przed
Pauliną Kołodziej i Agatą Krupa ze Świbia.
Najlepsza w kategorii klas gimnazjalnych
okazała się Agata Pokorna z Jemielnicy,
przed Natalią Szymula z Zawadzkiego i
Wiktorią Bieniek z Wielowsi. W kategorii

technika rytownicza nie miały sobie
równych uczennice z naszej gminy.
W kategorii klas I-III zwyciężyła Natalia
Guzy, przed Emilią Kozub i Kingą Glogaza.
W kategorii klas IV-VI Emilia Trzasko, przed
Emilią Prusko i Wiktorią Pustelnik-Kura,
wszystkie z Żędowic. W kategorii klas
gimnazjalnych najlepsze prace wykonały
uczennice ze szkoły w Kielczy: Olivia
Frewer, Agata Czudaj i Monika Głowania.

Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Ziaja,
Natalia Potempa, Julia Glogaza, Agnieszka
Zuber, Paulina Kaczmarczyk, Maria Sobol,
Weronika Zielonka, Alina Saternus, Antoni
John, Julia Huczko, Sławomir Chmielewski,
Denis Kozłowski, Natalia Mosoń, Paulina
Juretko, Paulina Kciuk. Cieszy fakt, że
władze szkoły potrafią pielęgnować bogatą
skarbnicę naszej kultury.

„Marszałkowskie talenty"- stypendia dla utalentowanej młodzieży
twórcze, inne podmioty działające w sferze kultury i sztuki.
Jednorazowe stypendium dla utalentowanego ucznia to 7600
złotych. Ogółem Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel
w 2017 roku 100 tys. złotych.
Termin składania wniosków do 30 kwietnia 2017 r.
Zgłoszenia kandydatów można przesyłać na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,
45-082 Opole lub składać je osobiście w kancelarii ogólnej urzędu
w godzinach od 7.30 do 15.30.
Ogłoszenie o naborze oraz wniosek znajdują się na stronie
http://bip.opolskie.pl/2017/04/nabor-wnioskow-o-przyznaniestypendium-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-w-dziedzinietworczosci-artystycznej-marszalkowskie-talenty/.

Samorząd województwa opolskiego uruchomił nowy program
stypendialny dla utalentowanej artystycznie młodzieży pod nazwą
„Marszałkowskie talenty". To pierwsza edycja tego konkursu, która
adresowana są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego i „pozwoli
na wyłonienie młodych, zdolnych, kreatywnych, którzy mają
odwagę tworzenia rzeczy oryginalnych” - powiedział Marszałek
Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Stypendia promować będą
najzdolniejszą młodzież w siedmiu dziedzinach sztuki: muzyce,
plastyce, fotografii, filmie, literaturze oraz tańcu i teatrze.
Uprawnieni do złożenia wniosku o przyznanie stypendium są
pełnoletnie osoby fizyczne na stałe zameldowane na terenie
naszego województwa, szkoły, instytucje kultury i stowarzyszenia

Informacja
Burmistrz Zawadzkiego – Mariusz Stachowski serdecznie zaprasza mieszkańców ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkiem
na spotkanie w sprawie dalszych działań dotyczących tzw. mostku na Koronczoku przy ul. Stawowej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:00 w miejscu przedmiotowego mostku.
W przypadku niepogody spotkanie odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pokój nr 201.
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Gminne Forum Wymiany Myśli
Telefony komórkowe w Kielczy
Mieszkam w Kielczy i od zawsze jest kłopot,
aby porozmawiać przez telefon komórkowy
w domu, pisze Krzysztof_102. Straszny
to dyskomfort, kiedy aby gdzieś zadzwonić
trzeba wyjść na zewnątrz na podwórko,
chociaż czasami i takie rozwiązanie
nie pomaga, ponieważ brak zasięgu lub
rozmowa się urywa.Cieszę się,
że Burmistrz zobowiązał się podjąć kroki
w sprawie powyższego problemu.
Ja osobiście miałem telefon komórkowy w
sieci Play, T- mobile i Plus zmiana operatora
nie rozwiązała problemu. Do każdego
operatora pisałem pismo opisując problem,
niestety dostawałem odpowiedz w stylu
„W chwili obecnej nie możemy pozytywnie
spełnić Państwa oczekiwań, ale proszę być
cierpliwy, ponieważ nasza sieć ciągle,
nieustająco się rozwija …” Czyli nic jako
jednostka nie wywalczyłem, dlatego cieszę
się, że Urząd Gminy zauważył problem
i pomoże …
Ps. Tyle zawsze Wielkich słów o równym
dostępie do…, o wyrównywaniu szans
obywateli …, a warunki w gminie miejsko
wiejskiej maja zawsze tyły … Może uda
Nam się to zmienić …
Krzysztof_102 dopytuje dalej: Panie
Burmistrzu, czy udało się porozmawiać ….,
czy udało się wejść we wspólny projekt
z operatorami telefonii komórkowej, może
da się podpiąć pod projekt Unii
Europejskiej... , Czy są na to warunki
techniczne, aby rozbudować zasięg sieci
telefonii komórkowej, czy na terenie gminy
można wskazać miejsce na zainstalowanie
nowej anteny lub zwiększenia mocy
działających już urządzeń??? Panie
Burmistrzu – co udało się zrobić w tym
temacie?
Anpio wyraził wątpliwość, czy burmistrz się
tematem zajmie: Sądzę że Burmistrz ma
ważniejsze problemy i zero wpływu na
d o s t a w c ó w
u s ł u g
telekomunikacyjnych....no chyba że da
miejsce na umieszczenie nowego
nadajnika ..ale czy mieszkańcy wokół będą
nadajnika będą szczęsliwi? Odpowiedzi
udzielił Administrator: Kilka miesięcy temu
wysyłaliśmy pisma do wszystkich
operatorów telefonii komórkowej
z opisaniem problemu i z prośba o ujecie
naszej gminy w planach inwestycyjnych.
To czy prośba zostanie uwzględniona jest
już decyzją inwestorów na którą mamy
bardzo ograniczony wpływ.
Informacja o zamknięciu drogi tydzień
po
W listopadzie forumowicze pisali
o spóźnionej informacji o zamknięciu
przejazdu kolejowego w Kielczy. Wtedy
otrzymali odpowiedź, że gmina stara się
zamieszczać wszelkie informacje
o przewidywanych utrudnieniach
niezwłocznie po otrzymaniu takich
informacji, a w przypadku działań
podejmowanych przez gminę
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
mieszkańcy mieli czas na przeanalizowanie
sytuacji i dostosowanie się do zmian.
6 marca zamknięto drogę Zawadzkie –

Piotrówka. Na prawie dwa miesiące.
O planowanym zamknięciu było wiadomo
już od grudnia, kiedy droga została
częściowo wyremontowana i otwarta dla
ruchu na czas zimowej przerwy
w remoncie. Informacja o zamknięciu tej
drogi na stronie www.zawadzkie.pl pojawiła
się… 15marca. Nie umknęło to uwagi
naszych czytelników, a dosadnie i treściwie
skomentował ją Skinny: Dnia 15. marca
zostala na stronie Zawadzkie.pl
opublikowana informacja, ze od dnia 03.
marca zostala ponownie zamknieta droga
wojewodzka 426. Mili państwo, po prawie
dwoch tygodniach jest takowa informacja
zupelnie zbedna. W ten sposob urzad robi
z siebie tylko posmiewisko…
Mieszkańcy chcą dyskusji
z burmistrzem
Przeglądając forum nie sposób oprzeć się
wrażeniu, że mieszkańcy oczekują udziału
burmistrza w ich dyskusjach. Przedstawiają
swoje pytania, pomysły, pretensje i liczą
na to, że nie zostaną one niezauważone.
Istotne jest też to, że dyskusja toczy się
publicznie i inni mieszkańcy również mają
możliwość zapoznania się z tematami
podejmowanymi przez innych. Od jakiegoś
czasu daje się jednak zauważyć
ograniczona obecność burmistrza
na forum, co niektórych użytkowników
irytuje. Pisze np. kugog: Panie Burmistrzu,
dlaczego nie udzielając na forum
na bieżąco odpowiedzi - a obiecał Pan
poprawę - lekceważy Pan
mieszkańców?Pozdrawiam. Kugog jest
niezadowolony, pisze, ponieważ nie
otrzymał odpowiedzi na zadane wcześniej
pytania: 1) Termomodernizacja PSP nr 1 w
Zawadzkiem, 2) Oświetlenie drogowe LED,
3) Znaki drogowe na Karola Miarki, 4)
Budynek Technikum, 5) Kanalizacja
burzowa
Od marca zmieniła się także strona
internetowa gminy. W nowej szacie
graficznej pojawiła się nowa forma
komunikacji z burmistrzem, zmieniona
o tyle w stosunku do poprzedniej,
że wymaga podania imienia i nazwiska,
a sama wiadomość nie jest widoczna dla
wszystkich internautów, pojawia się dopiero
po jej zaakceptowaniu przez administratora
strony. Zdaniem wielu obserwatorów, taka
forma jest krokiem w tył i idzie w poprzek
oczekiwań mieszkańców. Pisze Skinny:
W zakladce "Pytania do Burmistrza"
zauwazylem, ze jest to forma
bezposredniego linku z panem
Stachowskim. Kwestia upublicznienia
tematu, konwersacji jak i samej odpowiedzi
pana Burmistrza nie sa uwzglednione.
Wyglada to jak nowa forma zasady:
pytanie-odpowiedz-zamykam temat.
Obawiam sie, ze w tej postaci kontakt
z Burmistrzem zaniknie na zawsze.
To na pewno nie byl cel ani sens
wprowadzonych zmian. Jego zdanie
podziela Kugog: w całości podzielam
uwagi forumowicza „Skinny”. Uważam
iż nowa zakładka dot. kontaktu
z Burmistrzem została celowo tak
skonstruowana, aby „uwolnić” burmistrza
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od udzielania odpowiedzi na niewygodne
pytania. Obecnie przyjęta forma zadawania
pytań i udzielania na nie odpowiedzi
„wyłącza” z ewent. dyskusji osoby
zainteresowane oraz uniemożliwia
przekazywanie informacji mieszkańcom
zainteresowanym danym tematem.
Ponownie postuluję o wprowadzenie
zakładki umożliwiającej mieszkańcom
bezpośrednie zgłaszanie problemów dot.
miasta i gminy. Jak miało by to wyglądać
pisałem na forum. Administrator informował
wtedy iż na starej stronie było to niemożliwe
- może teraz jest to możliwe? Podobnie
62norbi wyraża swoje niezadowolenie:
Mam podobne zdanie, więc przyłączam się
do postulatów użytkowników Kugog i
Skinny… Kugog idzie nawet dalej i
twierdzi, że burmistrz ma wręcz obowiązek
odpowiadać na pytania mieszkańców:
Panie Burmistrzu, minął kolejny tydzień, a
odpowiedzi w dalszym ciągu nie ma(?)
Nadal, i to w bezczelny sposób, lekceważy
Pan mieszkańców miasta i gminy!
Przypomnę, iż był i jest Pan nadal
zobowiązany na udzielenie odpowiedzi na
"starym" forum. Obecnego rozwiązania dot.
kontaktu z forumowiczami z podanych
wyżej przyczyn nie akceptujemy
i wnioskujemy o wprowadzenie takich
zmian które gwarantowały by na forum
kompetentną informację i szeroki dialog z
m i e s z k a ń c a m i . To c o z o s t a ł o
zaproponowane na nowej stronie
internetowej, to ucieczka - wyborcy będą o
tym pamiętać.
Zapisy do przedszkola
Jest i pytanie z nowego formularza
kontaktowego z burmistrzem. Nie wiadomo
niestety, kto zadał to pytanie i kiedy,
ponieważ takiej informacji na stronie nie
ma: Witam Panie Burmistrzu mam pytanie
dotyczace zapisywania dzieci do
przeczkola na rok 2017/2018 czy juz
podjeliscie decyzje w sprawie terminu
skladania wnioskow bo w przeczkolach
ciagle nikt nic nie wie.
Jest za to odpowiedź, choć też bez daty:
Terminy postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego , w tym
terminy składania dokumentów, na rok
szkolny 2017/2018 do publicznych
przedszkoli zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe zostaną podane najpóźniej
do dnia 15 kwietnia 2017 r.
A wy co myślicie o nowym formularzu
i sposobie zadawania pytań burmistrzowi?
Napisz do nas
Chcesz zabrać głos w dyskusji? Wejdź
na www.forum.zawadzkie.pl i napisz co
m y ś l i s z . N a p i s z m a i l a
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.
Materiał z forum Gminy Zawadzkie
w pisowni oryginalnej.
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Z Sybillą Fusiarz
Sybilla Fusiarz z domu
Czech, wnuczka Zofii
Czechowej, urodziła
się i wychowała
w Zawadzkiem.
Animator działań
n a
r z e c z
laryngektomowanych.
O r g a n i z a t o r
i pomysłodawca gali
„Emilów” wręczanych osobom i instytucjom
działających na rzecz wspierania człowieka
w potrzebie, w szczególności na rzecz osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
„Emile” wręczane są od 10 lat podczas
uroczystych gali. Statuetka „Emil” jest
odlewem rzeźby pn. „Kalectwo”, którą
otrzymała w spadku po babci. Statuetkę
nazwała imieniem swojego ojca „Emil”.
Stowarzyszenie utworzyła w 2002 roku jako
oddział laryngektomowanych, dzisiaj nosi
ono nazwę Ambasada Sukcesu. Od
samego początku jest jego Prezesem,
a zawodowo sprawuje wypracowaną przez
siebie funkcję, jedyną w Polsce,
K o n s u l t a n t a d o s p r a w
laryngektomowanych i tarcheotomownych
przy SAS. Jest założycielem jedynej
w Polsce Akademii Trenerów Rehabilitacji
Laryngektomowanych działającej przy
stowarzyszeniu, w której realizuje swój
autorski program „Od diagnozy do
zakończenia rehabilitacji”.
Jest
pomysłodawcą i realizatorem serii książek
„Życie po laryngektomii”. Jest
propagatorem i twórcą kierunku
„Holliterapia” która w jej założeniu, to
najskuteczniejsze i kompleksowe działania
dostosowane do aktualnej
sytuacji
zdrowotnej człowieka, których celem jest
przywrócenie mu utraconych, lub
kształtowanie nowych, optymalnych funkcji
biologicznych, rodzinnych, społecznych
i psychicznych. „Holliterapia” pomoże
każdemu człowiekowi który jest gotowy
wspomagać swoje leczenie przez udział
w terapii. O książki zapytała Barbara
Skwara.
BS. Laryngektomowany to trudne
i enigmatyczne słowo. Ty jednak oswajasz
społeczeństwo nie tylko z nazewnictwem,
ale też z problemem.
S F. C z y o s w a j a m ? Z p e w n o ś c i ą
przekazuję, moim zdaniem, cenne
wiadomości dotyczące konsekwencji
prowadzenia niezdrowego trybu życia.
A dokładniej jak radzić sobie w życiu po
usunięciu krtani. Skupiam się na osobach z
rakiem krtani, bo to na ich rzecz pracuję od
ponad 15 lat. Stąd wiem, że jest wielka
„dziura” w medycynie konwencjonalnej,
która gwarantowałaby choremu komfort
psychiczny leczenia. Moje zaangażowanie
w działania na rzecz tej grupy zaowocowały
autorskim programem „Od diagnozy do
zakończenia rehabilitacji”, który realizujemy
od wielu lat razem z Ordynatorem Oddziału
Laryngologii WCM w Opolu dr n. med.
Jerzym Jakubiszynem.
BS. Autorski program to nie jest jedyny
owoc Twojej pracy, opowiedz o książce.
SF. Wspomniałam o komforcie leczenia.
Zaczyna się ono już momencie postawienia
diagnozy kiedy pacjent i rodzina dowiadują

się o tym, że jest rak, że trzeba usunąć krtań
żeby uratować życie, czego konsekwencją
jest to, że pacjent nie będzie mówił,
że będzie oddychał tylko przez rurkę
w szyi… No można sobie wyobrazić w jaki
dół psychiczny wpada i pacjent i rodzina.
Zadają sobie pytania co robić, jak to będzie.
Sami laryngektomowani, bo tak nazywają
się osoby po operacyjnym zabiegu
usunięcia krtani, jeszcze przed operacją,
nie są świadomi tego co ich czeka po
operacji. Zazwyczaj mają tak zwane
„czarne wizje”. Dlatego powstało „Życie po
laryngektomii”gdzie opisuję bardzo
dokładnie cały cykl leczenia w szpitalu
przed i po operacji na przykładzie pacjenta.
W tym samym wydaniu dr n. med. Jerzy
Jakubiszyn odpowiada na moje pytania,
bardzo szczegółowo, językiem
zrozumiałym dla wszystkich
uczestniczących w procesie zdrowienia,
swoim i bliskiego. A wyjaśniają one kwestie
istotne w leczeniu, o które pacjent chciałby
zapytać, ale nawet nie wie że o to właśnie
zapytać powinien. Potem wymyśliłam sobie
„Życie po laryngektomii – część
praktyczna”. I tu na bazie moje autorskiego
programu przedstawiam krok po kroku
rehabilitację laryngektomowanego. No ale
ciągle mi mało, ciągle czegoś brakuje, więc
powstała trzecia cześć „Życie po
laryngektomii – studium przypadków”, teraz
już można to nazwać serią. Do tej części
zaprosiłam osoby które zawodowo zajmują
się pracą z laryngektomowanymi, to
pielęgniarka, logopeda i lekarz. Ale nie tylko
oni, jest tam bardzo obszerny mój tekst
i mojej córki Ani, która zajmuje się
obszarem zdrowego stylu życia. Przede
mną jeszcze czwarta cześć książki z serii
„Życie po laryngektomii – ostatni etap
leczenia”. W nim napiszemy o leczeniu
uzupełniającym czyli o radio i chemioterapii
i rehabilitacji po nich.
BS. Kiedy ta ostania część się ukaże?
SF. Mam nadzieję, że pod koniec tego roku.
BS. Czy przed i po przeczytaniu książki, tej
pierwszej części, jest różnica
w postrzeganiu przez pacjenta sytuacji
związanej z jego chorobą?
SF. Na pewno pacjent i rodzina są bardziej
świadomi tego co się zadziało w ich życiu,
ale należy pamiętać, co zawsze
podkreślam, że przeczytanie książki nie
wystarczy. Stanowi ona też poradnik, więc
wiele razy można do niej sięgać. Pamiętam
jak po wydaniu pierwszej części dr. Halina
Jakobi – Róż podsumowała moją pracę
włożoną w napisanie książki, powiedziała
do mnie wówczas – Połowę roboty zrobiła
pani za nas - Potwierdziło to wielu lekarzy.
Z kolei pacjenci, kiedy mnie widzą, już po
operacji, na moje pytanie – I jak? –
odpowiadają szeptem z kciukiem w górę –
Książkowo - Ci którzy przeczytają książkę
zanim trafią do szpitala, ale już są po
diagnozie, zawsze na koniec spotkania
ze mną, twierdzą, że są spokojniejsi i że są
przekonani o tym że podjęli dobra decyzję.
Chodzi oczywiście o zgodę na usunięcie
krtani.
BS. Twoje książki są tylko pacjentów i ich
r o d z i n ? Ty l k o d o t y c z ą
laryngektomowanych? Kto może
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skorzystać z wiedzy w nich zawartej?
SF. Tak naprawdę skorzystać może każdy.
Bez względu na to jaką u niego
zdiagnozowano chorobę. Począwszy od
zwykłego złego nastroju do naprawdę
ciężkich przypadków chorobowych.
W szczególności część druga, w której
opisany jest cały proces terapeutyczny. Dla
jednych będzie ona uzupełnieniem, dla
innych ciekawostką, jeszcze dla innych
podpowiedzią jak sobie lub bliskiemu,
ułatwić życie w procesie leczenia. Oprócz
już wspomnianych czytelników, czytają ją
lekarze, nie tylko laryngolodzy, logopedzi,
pielęgniarki środowiskowe, pracownicy
socjalni i wielu innych, nie tylko
w województwie opolskim. Informacje które
znajdują się w moich książkach są
uzupełnieniem a nie powielaniem. Muszę
się pochwalić, że jest to jedyna, jak dotąd
w Polsce, forma i sposób przekazania
zainteresowanym informacji potrzebnych
na ich drodze prowadzącej do zdrowia.
I najważniejsze, ja zawsze współpracuję
z lekarzem.
BS. Gdzie można je kupić?
SF. Książki dostępne są w naszym
stowarzyszeniowym sklepie internetowym.
Dochód ze sprzedaży przeznaczamy na
działalność naszego stowarzyszenia.
Oczywiście zapraszam na promocję książki
„Życie po laryngektomii – studium
przypadków” w kwietniu, do Opola – jak w
zaproszeniu.
BS. Prowadzisz w swoim stowarzyszeniu
nie tylko działania z zakresu rehabilitacji,
ale też profilaktyki w szerokim zakresie i dla
różnych grup dotarcia.
SF. Tak, profilaktyka poprzez prelekcje dla
dzieci i młodzieży w szkołach na temat nie
tylko szkodliwości prowadzenia
niezdrowego stylu życia, ale też pod kątem
akceptowania ludzi „z rurką”.
Uświadamiamy im, że rurka w szyi to nie
jest „inność” tylko proces leczenia. Na te
prelekcje jeździmy razem
z laryngektomowanymi. Dla dorosłych
p r o w a d z i m y
b a d a n i a
laryngostroboskopowe, które pozwalają
wykryć zmiany nowotworowe w bardzo
wczesnym stadium, co z kolei zwiększa
prawdopodobieństwo całkowitego
wyleczenia. Badania prowadzimy
u zainteresowanych, bada lekarz i na
miejscu odczytuje wynik. Nie trzeba
spełniać jakiś szczególnych warunków
lokalowych. Po co i dla kogo takie
badaniach można znaleźć odpowiedź w
zarejestrowanych przez stowarzyszenie
filmach, na naszym kanale Youtobe SAS
Obiektywnie.
BS. Zakres działań jest szeroki o tym
wszystkim można przeczytać na stronie
www.ambasadasukcesu.com Dziękuję za
rozmowę i do zobaczenia na promocji
książki.
Zapraszamy naszych mieszkańców na
spotkanie autorów z czytelnikami, które
odbędzie się w dniach: 21 kwietnia br.
o godz. 17.30 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ul. Minorytów 4, 25
kwietnia 2017 r. o godz. 17.00
w Katowicach-Kostuchana przy
ul. Szarych Szeregów 62

Krajobrazy Zawadzkiego

Zmiana sposobu selektywnej zbiórki odpadów
Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami wykonawczymi do
przedmiotowej ustawy, od 1 lipca br. we wszystkich gminach na terenie kraju obowiązywać będzie model selektywnej zbiórki odpadów z
podziałem na 5 frakcji, które obejmują: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, określa szczegółowo kolory pojemników, w których zbierane mają być
poszczególne frakcje odpadów. I tak odpowiednio:
- dla papieru - przewidziano pojemnik koloru niebieskiego oznaczony napisem „papier”;
- dla szkła – przewidziano pojemnik koloru zielonego z napisem „szkło”;
- dla metali i tworzyw sztucznych – przewidziano pojemnik koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”;
- dla bioodpadów – przewidziano pojemnik koloru brązowego oznaczone napisem „BIO”.
Mając na uwadze planowane zmiany w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, Gmina wprowadzając od stycznia br. nowy Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie, uwzględniła już te zmiany, w związku z czym w naszej Gminie od kwietnia
selektywna zbiórka odpadów odbywać się będzie już zgodnie z nowymi zasadami. Powyższe dla mieszkańców naszej Gminy oznacza
jedynie konieczność odrębnego zbierania papieru, który dotychczas zbierany był razem z tworzywami sztucznymi i metalami. Dla ułatwienia
prowadzenia zbiórki selektywnej odpadów, poniżej przedstawiamy mieszkańcom ściągę nt. segregacji:
NIEBIESKI WOREK - MAKULATURA
ZBIERAMY: kartony, pudełka kartonowe, gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi , gazetki reklamowe, papierowe ulotki,
prospekty , zeszyty, stare książki , torebki papierowe, papier pakunkowy , tekturę falistą.
NIE ZBIERAMY: reklamówek i worków foliowych , papieru kopiującego i kalek, papieru mocno zabrudzonego lub tłustego , resztek żywności.
Prosimy zgniatać kartony i pudełka kartonowe.
ZIELONY WOREK - SZKŁO (BEZBARWNE I KOLOROWE)
ZBIERAMY: szklane butelki po napojach, słoiki po przetworach, pojemniki i naczynia szklane.
NIE ZBIERAMY: szkła płaskiego (szyb okiennych, luster), naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych i porcelanowych , butelek
z tworzywa sztucznego, żarówek i lamp rtęciowych, toreb foliowych.
Rozbicie szkła grozi rozerwaniem worków.
ŻÓŁTY WOREK - ODPADY SUROWCOWE
ZBIERAMY: butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET), kosmetykach i środkach czystości , opakowania wielomateriałowe ,
duże folie opakunkowe, torebki foliowe, puszki po konserwach i napojach.
NIE ZBIERAMY: części plastikowych nie będących opakowaniami , kawałków styropianu , tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,
innych surowców (elementów drewnianych, szklanych itp...).
Prosimy zgniatać opakowania (tworzywa sztuczne, puszki).
BRĄZOWY WOREK - BIOODPADY
ZBIERAMY: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (np. obierki, łupiny orzechów, resztki warzyw i owoców), skorupki jaj, fusy herbaty i
kawy, rośliny doniczkowe, kwiaty, drobne gałęzie, trawa i liście .
NIE ZBIERAMY: ryb, mięsa, wędlin, kości, resztek oleju, przetworzonej, gotowanej żywności, odchodów zwierzęcych, artykułów
higienicznych (pampersy, podpaski, waciki, itp..).

Jak segregować śmieci – tego uczą się już dzieci
Pod patronatem Burmistrza Zawadzkiego rozpoczęła się
kampania informacyjna nt. segregacji odpadów komunalnych
w Gminie Zawadzkie. Spotkania informacyjne prowadzone są
w placówkach przedszkolnych i szkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zawadzkie.
Pierwsze spotkania odbyły się w dniu 27 marca br. w trzech
placówkach przedszkolnych oraz w gimnazjum w Zawadzkiem, zaś
następne zaplanowane są na 25 i 26 kwietnia br. i obejmować będą
pozostałe placówki szkolne i przedszkolne.

Kampania informacyjna jest prowadzona przez Konsorcjum firm:
ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o. w Zawadzkiego oraz REMONDIS Opole
Sp. z o.o. z Opola i obejmuje krótką prelekcję nt. celów, zasad
i sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
Na zakończenie prelekcji uczniowie i przedszkolaki uczestniczą
w zabawie polegającej na właściwym posegregowaniu śmieci
otrzymując w zamian słodkie „co nie co”.
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Pierwsze spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony
dzieci i młodzieży, które aktywnie uczestniczyły w prelekcji i chętnie
odpowiadały na zadawane pytania, a także pokazały jak dużą
świadomość ekologiczną posiadają najmłodsi mieszkańcy naszej
Gminy.
Żywimy przekonanie, że dzięki tak dużej świadomości naszych
najmłodszych mieszkańców i prowadzonych akcjach
informacyjnych, mieszkańcy naszej Gminy będą prawidłowo
segregować odpady, co wpłynie z kolei na poprawę wskaźników

odzysku i recyklingu w naszej Gminie.
Prawidłowe segregowanie śmieci pozwala na ograniczenie ilości
odpadów zmieszanych, których zagospodarowanie jest najdroższe
w systemie gospodarowania odpadami i ma ogromny wpływ na
koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, a to z kolei przekłada się na wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami ponoszonymi przez
mieszkańców gminy.

Giełda Staroci
Giełda Staroci, to targ rzeczy używanych, które
poszukują nowego właściciela.
To świetna okazja, aby sprzedać, kupić lub
wymienić niepotrzebne rzeczy zalegające
w domach, schowkach i garażach.
Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału.
W bieżącym roku odbędą się dwie giełdy:
24 czerwca i 23 września. Giełdy Staroci
odbędą się na placu przed Centrum Informacji
Turystycznej (CIT) w Zawadzkiem w godzinach
od 10.00 do 13.00. Każdy chętny będzie miał
możliwość sprzedaży lub wymiany
bezpośredniej niepotrzebnych rzeczy. Udział
jest bezpłatny. Należy tylko zapoznać się
z regulaminem organizacyjnym oraz wypełnić
formularz zgłoszenia i dostarczyć do Centrum
Informacji Turystycznej (kinoteatr).
Wszelkie informacje oraz Regulamin można
otrzymać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
i CIT (kinoteatr) w Zawadzkiem.
Zapraszamy.

Wiosenny konkurs z nagrodami
Zapraszamy do udziału w
konkursie na wykonanie
wiosennego stroika lub ozdoby.
Technika dowolna. Prace należy
dostarczyć do redakcji
Krajobrazów Zawadzkiego w
terminie do 20 kwietnia br. Prace
nie podlegają zwrotowi.
Atrakcyjne nagrody czekają.
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Z kijkami na szlaku…

Wędrowanie to podstawowa forma
uprawiania turystyki, szlaki piesze powstały
najwcześniej i jest ich najwięcej. To
najpopularniejsza forma spędzania czasu
wolnego na świeżym powietrzu. Nie
wymaga dużych nakładów finansowych, nie
potrzeba do niej specjalnych umiejętności
(poza orientacją w terenie i umiejętnością
posługiwania się mapą), wystarczą chęci,
mapa, ktoś do towarzystwa i można ruszać
w drogę. Wędrowanie to również doskonała
okazja do poznawania nowych ludzi
i miejsc, sprawdzian możliwości
i zaradności, a przy okazji spora dawka
zdrowia wynikająca z ruchu na świeżym
powietrzu.
Lubisz dużo chodzić i chcesz, aby

codzienne spacery stały się bardziej
efektywne, przyjemniejsze i pożyteczne dla
organizmu? Spróbuj NordicWalking. Sport
rodem z Finlandii podbił już serca
miłośników zdrowego stylu życia na całym
świecie.
NordicWalking to nic innego jak chodzenie z
kijami. Wartość solidnego kija podczas
wędrówki doceniali już starożytni
pielgrzymi, jednak głównym motorem
narodzin NordicWalking stali się trenujący
latem narciarze.Pod koniec lat 80 XX wieku
NordicWalking podbił serca Skandynawów.
W Polsce pojawił się kilka lat później. Gdy
korzystamy z kijkowej podpory w czasie
naszych wędrówek, odczuwamy mniejsze
zmęczenie mięśni w newralgicznych

partiach naszego ciała. Można sobie dzięki
temu zaoszczędzić chociażby zakwasów,
przeciążonych ramion, czy stawów
kolanowych.
Właśnie z kijkami turyści z OZ/PTTK w
Zawadzkiem odbywają od wielu lat swoje
pierwsze wyprawy wiosenne (dozwolone
są także rowery). Tegoroczna odbyła się 4
marca. Ścieżkami leśnymi Doliny Małej
Panwi przybyło na metą w Zameczku
Myśliwskim w Kątach ok. 80 uczestników
imprezy. Tam, w zamkowej kaplicy, krótkie
nabożeństwo w intencji wszystkich
turystów odprawił Br. Paweł (to już też
wieloletnia tradycja), który także pełnił rolę
gospodarza w świetlicy Domu Pomocy
Społecznej (za której udostępnienie
serdecznie Braciom Szkolnym
dziękujemy). W programie spotkania była
także prezentacja zamierzeń OZ/PTTK
„Huta Andrzej” w Zawadzkiem na rok 2017,
prelekcja krajoznawcza – wyprawy Koła
PTTK „Kamienie Szlachetne” ze Strzelec
Opolskich. Nie mogło oczywiście
zabraknąć turystycznego poczęstunku,
dyskusji i wspomnień z odbytych
w ubiegłym roku wypraw.
Wyśmienita pogoda, sprzyjająca pieszym
wędrówkom, dodała rajdowi dodatkowych
walorów.
Zapraszamy na kolejne imprezy
inaugurujące turystykę kolarską i górską
w roku 2017 – szczegóły w biurze OZ/PTTK
(CIT w Zawadzkiem, ul. Dworcowa 3a).
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

To już 25 lat…

Światowy Dzień Wody

Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego
w Żędowicach organizuje od lat zabawy dochodowe, pierwsza
odbyła się w szkolnej świetlicy. W kolejnych latach bal organizowany
był na sali gimnastycznej. To było poważne przedsięwzięcie.
Należało przywieźć z huty podłogę, potem sztab montażowy układał
ją równiutko tworząc parkiet do tańca, tu swoje umiejętności
prezentowali ojcowie. W tym czasie mamy pracowały w kuchni
przygotowując na wieczór specjalne menu. Wspólna praca
integrowała całą społeczność szkolną, ponieważ w dekorację sali
włączali się nauczyciele i uczniowie.
Dzisiaj wszystko zmienia się i zabawy również, nie odbywają się już
w szkole, korzystamy z gościnności Firmy Bronder, przygotowanie
lokalu nie wymaga wspólnej pracy. Jedno co nie uległo zmianie to
wspaniała organizacja, ogromne zaangażowanie rodziców,
doskonały nastrój i świetna zabawa do samego rana.
Przez te 25 lat wspólnie z nami bawiło się około 2600 osób, a kwota
ponad 100 tys. została przeznaczona na zakup pomocy
dydaktycznych i doposażenie szkoły.
Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo dziękujmy Wam za lata pracy,
troski, za pomoc i współpracę. Za to, że zawsze możemy na Was
liczyć.

22 marca 2017 r. Przedszkolaki z Żędowic obchodziły Światowy
Dzień Wody. W tym dniu odbywały się wesołe zabawy z wodą:
przedszkolaki miały okazję badać, doświadczać i obserwować.
Dowiedziały się jak ważne znaczenie ma woda dla ludzi, zwierząt i
roślin i że konieczne jest jej oszczędzanie. Wszystko to znalazło
odzwierciedlenie w twórczości plastycznej i aktywności ruchowej
dzieci.

W imieniu uczniów, nauczycieli i własnym
Dyrektor szkoły
Małgorzata Kozioł
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Wieści z Kielczy

Mały patriota
Pod takim tytułem odbył się w Publicznym Przedszkolu Nr 2
z oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem konkurs wiersza
patriotycznego. Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych
poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej,
budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa
Ojczyzna, rozwijanie zainteresowania pięknem polskiej literatury
i kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, to cele
szczegółowe konkursu recytatorskiego ,,Jesteśmy małymi
patriotami”. Przed prezentacją wierszy przygotowanych na konkurs,
zaprezentowały się również na przedszkolnej scenie dzieci, które
brały udział w konkursie recytatorskim ,,Las w poezji”, aby jeszcze
raz popisać się swoimi umiejętnościami przed przedszkolną
publicznością. Do konkursu wiersza patriotycznego rodzice zgłosili
11 recytatorów. Jury złożone z nauczycieli poszczególnych grup,
w formie wesołych uśmiechów przyznawało punkty uczestnikom,
zaś wspaniała publiczność nagradzała swoich rówieśników
gromkimi brawami. Na zakończenie każdy z uczestników miał
możliwość wylosowania miłej niespodzianki, która stanowiła
podziękowanie za trud włożony w przygotowanie się do konkursu.
Konkurs był bardzo dobrą okazją by promować dzieci zdolne, by
zachęcać do występów na scenie, by prezentować umiejętności
dzieci, rozwijać zdolności recytatorskie, a poprzez tematykę
konkursu kształtować
i tożsamość narodową. Wszystkim
uczestnikom i ich rodzicom bardzo dziękujemy!

Czy małe, czy duże...
Kobietki
Och! Czy małe, czy duże,
Blade czy śniade,
Impulsywne czy delikatne,
Energiczne czy spokojne,
Taktowne czy bezczelne nieco
Kochane być chcą
I adorowane:)
8 marca w ZSG im. Wincentego z Kielczy panowie, niezależnie
od wieku, nie próżnują- tradycję zachowują. W tym roku
zaprezentowali nam piękną wiązankę wierszy, które ukazywały,
co stanowi o wyjątkowości płci pięknej. Do naszych uszek wpływały
słowa jak miód. Nie obyło się bez odrobinki krytyki;) Otóż płeć
brzydka zwróciła nam uwagę, że zbyt duże zaufanie pokładamy
w lustereczkach, a one nie powiedzą nam, co w nas jest
wyjątkowego. Niepotrzebnie, patrząc w zwierciadło, szukamy dziury
w całym, oni kochają nas takimi, jakimi jesteśmy, zwyczajnie, po
prostu, bo są facetami z charakterem. Za pamięć i hołd złożony
naszej wyjątkowości dziękujemy płci brzydkiej;)oraz
przesyłającemu pozytywną stronę mocy wszystkim występującym
panu Sławomirowi. Kobietki czy małe, czy duże są jak róże- czarują,
kuszą, za nos wodzą, a czasem kolcem ugodzą. Tak czy siak
kochajcie i adorujcie je chłopcy i panowie nie tylko wiosną :)
IZA
„Wspieramy Najlepszych” – stypendium Marszałka
Województwa Opolskiego
Dwie uczennice naszej szkoły, Emilia Chmielorz i Wiktoria
Strzelczyk, otrzymały zaproszenie, aby w dniu 1 marca
uczestniczyć w uroczystości wręczenia Stypendium Marszałka
Województwa Opolskiego. Emilia i Wiktoria otrzymały
to wyróżnienie w ramach programu „Wspieramy najlepszych”
za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016. Przypomnijmy,
ze obie nasze dziewczęta wzięły udział w konkursie literackim
„Liryczne Jasło”, w którym Emilka zajęła I miejsce w swojej kategorii
wiekowej.

Promocja Gminy
Zawadzkie
W dniu 29 kwietnia br (sobota) od 14:00 do
18:00 pracownicy Gminnego Ośrodka
Sportu i Turystyki w Zawadzkiem wraz
z mieszkańcami gminy będą promować
Gminę Zawadzkie w Centrum Handlowym
Forum w Gliwicach. Promocja będzie miała na celu zainteresowanie
mieszkańców województwa śląskiego walorami turystycznymi
naszej gminy oraz jej potencjałem inwestycyjnym i możliwościami
nabycia gruntów pod budynki mieszkaniowe.
Śmierć nie boli tych, którzy odchodzą
lecz tych, co wśród żywych pozostają…
Serdeczne wyrazy współczucia i słowa wsparcia z powodu
śmierci
śp. Franciszka Poliwoda
żonie i synom składa Zarząd Klubu Seniora w Zawadzkiem
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XXIII Międzynarodowy Turniej Karate Rada Regentów

Kolejny rekord w ilości uczestników
w XXIII Międzynarodowym Turnieju Karate
R a d a R e g e n t ó w z o s t a ł p o b i t y.
Do rywalizacji przystąpiło 481 zawodników
z 39 klubów z Czech, Słowacji i Polski.
Zawody przeprowadzono w kategoriach
wiekowych: dzieci 6, 7, 8, 9, 10, 11 lat,
młodzików 12-13 lat, kadetów 14-15 lat,
juniorów 16-17 lat i seniorów +18.
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach
kata indywidualnym i drużynowym, kumite
na fantomach i kumite czyli walce
sportowej. Zmagania trwały 9,5 godziny,
rozegrano 75 konkurencji na 6 planszach,
wręczono 360 odlewanych medali
wykonanych specjalnie na ten turniej.
W klasyfikacji medalowej zwyciężył Klub
Sportów Azjatyckich „ATEMI” z Bielska
Białej, przed Nidan Zawadzkie (7 złotych,
11 srebrnych i 16 brązowych medali)
i Klubem Karate z Pleszewa.
Jedną
z atrakcji było rozegranie konkurencji
kumite seniorów o kontrakt Firmy DBX
Bushido, wśród seniorek zwyciężyła nasza
zawodniczka Wiktoria Grejner, wśród
seniorów zwyciężył zawodnik z Pleszewa
Bartłomiej Sołtysiak. W opinii wielu
trenerów, kierowników ekip i sędziów
zawody były zorganizowane na wysokim
poziomie organizacyjnym i sportowym, do
rywalizacji przystąpiło wielu zawodników

Kadry Narodowej. Włączenie karate do
r o d z i n y o l i m p i j s k i e j To k i o 2 0 2 0
spowodowało jeszcze większe
zainteresowanie rywalizacją sportową
wśród dzieci i młodzieży. Podczas trwania
zawodów i podczas uroczystości otwarcia
turniej zaszczycili: Wicemarszałek
Województwa Opolskiego Roman Kolek,
Radny Sejmiku Województwa Opolskiego
Zdzisław Siewiera, Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem Stanisław Kiełek,
Zastępca Burmistrza Dobrodzienia Marek
Witek, Członek Zarządu Powiatu
Strzeleckiego Kazimierz Kubal, Przyjaciel
klubu Mariusz Łapot, Przyjaciel klubu
Dariusz Zajdel, Dariusz Pełka i Dariusz
Śmich z Drukarni Sil-Veg-Druk, Agnieszka
i Damian Dubiel Firma Dan Bushido,
Łukasz Orłowski Firma ORLAND, Klaudia

i Edward Sowa z Firmy RING, Marzena
Kusz GOSiT Zawadzkie, Andrzej Gruszka
i Grzegorz Woźniak z Firmy R.S.I producent
suplementów diety. W trakcie zawodów
wręczono nagrody specjale od sponsora,
producenta sprzętu sportowego „RING”
z Krasiejowa dla najliczniejszego klubu
z zagranicy, którym został Klub Karate
ATTFIS z Ostrawy oraz najliczniejszego
klubu z Polski, nagrodę otrzymał Klub
BUSHIDO Kędzierzyn Koźle. Turniej
wsparli Zarząd Województwa Opolskiego
i Gmina Zawadzie w ramach realizacji
zadania publicznego „Organizacja XXIII
Międzynarodowego Turnieju Karate Rada
Regentów”, Starosta Strzelecki obejmując
swoim patronatem organizację turnieju,
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, Spółka
„Technar” z Mikołowa, Drukarnia Sil-VegDruk z Lublińca,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawadzkiem,
Burmistrz Dobrodzienia,
Firma Ring
z Krasiejowa, BUSHIDO DBX, R.S.I
producent suplementów diety, ORLAND,
Bruktermm z Krasiejowa, Zielona Oberża
z Osieka, ASKLA z Dobrodzienia, GOSiT
Zawadzkie, Mariusz Łapot i Marek
Pogorzelski. Ciesząc się z pozytywnego
odbioru przez wszystkich uczestników co
do przebiegu i organizacji zawodów, zarząd
klubu składa serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom, sędziom,
instytucjom i darczyńcom, którzy wsparli
organizację turnieju, osobom które
przyczyniły się do sprawnego
przeprowadzenia zawodów oraz trenerom
klubowym za przygotowanie zawodników
do zawodów.

Gala Lauri 2017

Arkadiusz Baron

Po raz kolejny w Strzelcach Opolskich odbyła się Gala Lauri.
Podczas uroczystości uhonorowani zostali uczniowie,
nauczyciele oraz przedsiębiorcy z powiatu strzeleckiego,
którzy w minionym roku wykazali się szczególnymi
osiągnięciami. Starostwo po raz kolejny nagrodziło
zasłużonych mieszkańców naszego powiatu. Wśród
laureatów znalazły się również osoby z terenu gminy
Zawadzkie. Podczas uroczystości wręczono nagrody m.in.
w konkursie „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego”.
Zwycięzcą w kategorii „UCZEŃ BEZ BARIER” został
DOMINIK MUSIEL z Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Wyróżniono także
nauczycieli. Tytuł „NAUCZYCIELA ROKU 2016 POWIATU
STRZELECKIEGO” otrzymał ARKADIUSZ BARON
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.
Serdecznie gratulujemy!

Dominik Musiel
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Dzień Samorządności w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem
Od wielu lat organizujemy 21 marca Dzień Samorządności
w naszej szkole. W tym roku dzień ten był szczególny, ponieważ
poświęcony był propagowaniu zdrowego, mądrego, ekologicznego
i kulturalnego stylu życia. Uczniowie klas I-III i IV-VI mogli wykazać
się pomysłowością biorąc udział w konkursie plastycznym
organizowanym w dwóch kategoriach
wiekowych
z wykorzystaniem surowców wtórnych. W klasach I-III na najlepsze
ptasie przebranie, a w klasach IV-VI na wykonanie drzewa „Śmieciosztuka , czyli rady na odpady”. Uczniowie klas młodszych
zorganizowali pokaz pod hasłem: Ptasi Raj. Natomiast uczniowie
klas starszych pokazali swoje dzieła na korytarzu szkolnym.
Następnym
punktem obchodów tego dnia było spotkanie
z przedstawicielami świata ptaków. Odbył się pokaz ptaków
drapieżnych. Zawitali do naszej szkoły trenerzy ptaków, którzy
zaprezentowali kilka gatunków awifauny. Na sali gimnastycznej
odbyła się „odlotowa” lekcja z udziałem sów: puchacza, puszczyka,
płomykówki oraz ptaka latającego najszybciej na świecie – sokoła
wędrownego i jastrzębia. Uczniowie mogli dowiedzieć się wiele
ciekawostek z życia tych ptaków, poznali ich tryb życia, naturalne
środowisko, w którym występują, sposoby zdobywania pożywienia.
Mogli sami uczestniczyć w przywoływaniu ptaków. Taka forma
poznania natury podobała się zarówno uczniom klas młodszych jak i
starszych. Dodatkową atrakcją była możliwość zrobienia sobie
zdjęcia z pięknym ptakiem jakim jest sowa płomykówka. Bardzo
dziękujemy opiekunom ptaków . Polecamy takie lekcje!!! Dzielimy
się kontaktem: ptaszyniec-odlotowelekcje.pl. W tym dniu nie
zapomnieliśmy też o tradycyjnym pożegnaniu zimy i powitaniu
wiosny. Odbył się spacer z Marzanną ulicami naszego miasta, która
została spalona na dziedzińcu szkolnym. Uczestnicy zajęć koła
ornitologicznego przygotowali krótką prezentację na temat ochrony
przyrody i przybliżyli swoim kolegom wiedzę o ptakach najczęściej
spotykanych w naszej okolicy. Zwrócili też uwagę na konieczność

ochrony przyrody,
pokoleń.

aby zachować jej piękno dla następnych
Małgorzata Żuchowska
Barbara Michael-Konarska

Z jaką sprawa do jakiego referatu?
W związku z licznymi pytaniami naszych mieszkańców co i gdzie
mogą załatwić w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, przedstawimy
Państwu strukturę organizacyjną i zadania realizowane w naszym
urzedzie. W tym wydaniu zaprezentujemy Państwu zakres działania
Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Sprawy Obywatelskich.
1.Realizowanie zadań określonych w prawie o aktach stanu
cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ustawie o zmianie
imienia i nazwiska, ustawie o ewidencji ludności, w przepisach
prawa prywatnego międzynarodowego oraz w przepisach
o archiwach państwowych.
2. Wydawanie zaświadczeń oraz odpisów aktów stanu cywilnego
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzeń,
małżeństw i zgonów.
4. Prowadzenie i przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i akt
zbiorowych.
5. Przyjmowanie oświadczeń: o wstąpieniu w związek małżeński, o
stanie wolnym, o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu
związku małżeńskiego, osób rozwiedzionych o powrocie do
nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego oraz
oświadczeń mających wpływ na treść aktów urodzeń.
6. Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa oraz dokumentów do zawarcia małżeństw z
cudzoziemcami oraz zaświadczeń w sprawie zawarcia małżeństwa
za granicą.
7. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem
miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.
8. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imion i
nazwisk.
9. Nadanie numeru PESEL w przypadku rejestracji urodzenia
dziecka.
10. Wydawanie zgody na zawarcie małżeństwa poza lokalem
Urzędu Stanu Cywilnego.

11. Realizacja zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie
ewidencji ludności i dowodów osobistych, w tym prowadzenie spraw
administracyjnych związanych z wydaniem, wymianą i utratą
dowodów osobistych oraz nadzór nad prowadzeniem ewidencji
ludności i stała aktualizacja komputerowej bazy danych.
12. Prowadzenie rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców i rejestru PESEL.
13. Dokonywanie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały
i pobyt czasowy oraz przyjmowanie zgłoszenia wyjazdu poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach
meldunkowych.
15. Realizacja spraw konsularnych w zakresie dotyczącym
mieszkańców przebywających za granicą.
16. Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji
ludności i dokumentacji wydanych dowodów osobistych oraz
danych z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców,
zbioru PESEL oraz rejestru dowodów osobistych.
17. Prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisów
wyborców, aktualizacja danych, sporządzanie zestawień oraz
należyte zabezpieczenie i ochrona zbioru danych.
18. Prowadzenie rejestru dzieci podlegających obowiązkowi
szkolnemu.
19.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jest przyjmuje
oświadczenia o ostatniej woli.
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
adres email

Imię i nazwisko
pracownika

pokój nr

telefon

kierownikusc@zawadzkie.pl

Violetta Turek
Kierownik

206

77 46 23 126

Beata Buczek
Zastepca kierownika

206

77 46 23 131

ewidencja@zawadzkie.pl
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Rozmaitości
Wielkanocna krzyżówka z nagrodą

Kącik kucharski

1.

Babka wielkanocna
Składniki:
• 4 jajka (duże L), świeże i ogrzane w temp. pokojowej
• 200 g masła
• skórka i sok z 1 cytryny lub mandarynki
• 1 szklanka cukru (180 g)
• 1 łyżka cukru wanilinowego (lub 1 laska wanilii)
• 1 szklanka mąki pszennej tortowej (140 g)
• 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej (70 g)
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• do posmarowania formy: 1 łyżka masła i około 3 łyżek bułki tartej
lub mielonych orzechów lub migdałów
• na wierzch: cukier puder lub lukier i obrane migdały lub gotowe
jajeczka
Przygotowanie:
Jajka wyjąć wcześniej z lodówki i ogrzać w temp. pokojowej. Formę
na babkę posmarować 1 łyżką masła i wysypać bułką tartą lub
mielonymi orzechami czy migdałami. Piekarnik nagrzać do 170
stopni C (grzanie góra i dół bez termoobiegu). Masło roztopić, dodać
sok i skórkę z cytryny lub mandarynki i odstawić. Do większej miski
wbić jajka, dodać cukier i ubijać przez około 10 minut na jasną, gęstą
i puszystą masę. W międzyczasie dodać cukier wanilinowy lub
ziarenka wyskrobane z przepołowionej laski wanilii. Do drugiej miski
przesiać mąkę pszenną razem z mąką ziemniaczaną oraz
proszkiem do pieczenia i wymieszać. Do ubitych jajek dodać
mieszankę mąki i zmiksować krótko na małych obrotach miksera do
połączenia się składników w jednolite ciasto. Do ciasta wlać masło i
zmiksować do połączenia się składników w jednolite ciasto. Ciasto
będzie miało konsystencję podobną do budyniu. Masę wylać do
przygotowanej formy i wstawić do piekarnika. Piec przez 45 minut.
Po upieczeniu wyjąć i ostudzić. Można upiec dzień wcześniej i
trzymać w formie pod przykryciem. Po ostudzeniu wyjąć babkę na
paterę i posypać cukrem pudrem lub polukrować i obłożyć obranymi
migdałami.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc.
Pomalowane jajka.
Wielkanocne ciasto.
Świecimy je w Niedzielę Palmową.
Dzielimy się nim w Wielkanoc.
„Kotki” na gałązkach.
Lany ...
Niesiesz w nim potrawy do poświęcenia.
Przynosi prezenty w Wielkanoc.

Prawidłowo wypełnioną krzyżówkę należy dostarczyć do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, parter, pokój nr 101 do 25 kwietnia
2017 r. Nazwisko zwycięzcy opublikujemy w majowym wydaniu KZ.

Zwyczaje i symbole
Zwyczaje i symbole Świąt Wielkanocnych w każdym kraju się
różnią. Nie zawsze są to wielkie zmiany – czasem to małe, (być
może dla nas dziwne) po prostu: inne zwyczaje. Oto kilka krajów,
aby porównać tradycje świąt Wielkiej Nocy.
Stany Zjednoczone
W USA przed Świętami odbywają się zbiórki żywności i ubrań.
Wierzono, że jajko ugotowane w Wielki Piątek a zjedzone w Wielką
Niedzielę przyniesie domownikom szczęście. Natomiast
świąteczne jajko przechowywane przez sto lat zamieni się w
diament. Sądzono, że w Wielki Piątek można siać różne rośliny i
warzywa, bo jest to pomyślny dzień dla ogrodników, natomiast tego
dnia nie wolno prać – bo może to przynieść nagłą śmierć w rodzinie.
Wśród dzieci popularnym zwyczajem jest szukanie skarbów – są to
ugotowane na twardo lub czekoladowe jajka, ukryte w domu lub w
ogrodzie. Natomiast w poniedziałek odbywają się zawody w
toczeniu jajek (dziś najczęściej czekoladowych).

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

Skandynawia
Śniadanie Wielkanocne jest w Skandynawii całkiem inne niż u nas.
Tam głównymi daniami są: łosoś w soli, omlet z krewetkami i śledź
marynowany. Do tego można zjeść bułeczki z ciasta francuskiego.
Austria
Na świątecznym stole pojawiają się naleśniki. Do tego podawana
jest sałatka z wędliny i warzyw podana z drobnymi ciasteczkami
anyżowymi, bułeczki drożdżowe, a także delikatna legumina
ryżowa z sosem truskawkowym. Deser świąteczny - wytrawny krem
serowy i powidła śliwkowe przyprawione rumem, skórką
pomarańczową i posiekanymi migdałami.

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

- 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.

Czechy
W Pradze tylko w jednym kościele w Wielką Sobotę można
poświęcić wielkanocny koszyk. Jest to kościół św. Idziego – w
polskiej parafii. Wszystko dlatego, że w Czechach święta
wielkanocne to przede wszystkim święto nadejścia wiosny, nie mają
one tu charakteru religijnego. Na czeskich stołach wielkanocnych
tradycją są też tzw. oseni – ozdobne doniczki ze świeżo wzrosłym
zbożem, najczęściej – pszenicą. Wbija się w nie różnego rodzaju
ozdoby świąteczne: zajączki, kurczaczki, baranki.

..............................................................................

- 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 !
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Sport
oraz KU AZS AJD II Częstochowa. Mają do rozegrania zaległe
wyjazdowe spotkanie (29.03) z UKS Dalachów. W przypadku
zwycięstwa będą miały do rozegrania wyjazdowe spotkanie z KTS
Mysłowice oraz u siebie z JKTS Jastrzębie Zdrój. W tych dwóch
meczach wystarczy zdobyć tylko 1 pkt i mistrzostwo oraz baraż o
I ligę pewny. Aktualnie tabela przedstawia się następująco:
1. JKTS Jastrzębie Zdrów
20
36
157:43
2. KTS MOKSiR Zawadzkie
19
35
138:52
3. KTS Mysłowice
20
33
137:63
4. ULKS Ruch Pniów
20
26
110:90
5. KU AZS AJD II Cz-wa
20
21
94:106
6. UKS Dalachów
18
20
100:80
7. UKS Halembianka Ruda Śl.
20
20
96:104
8. ATS Gliwice
19
15
92:98

Piłka ręczna
Niemal pewne utrzymanie
Zostało rozegranych już 21 kolejek w I lidze piłkarzy ręcznych.
Nasza drużyna tych meczy ma o jeden mniej gdyż do rozegrania
został zaległy mecz z Vive Tauron II Kielce (08.04). W rozegranych
ostatnio 4 spotkaniach drużyna powiększyła swoje konto o 4 punkty.
Systematycznie realizuje plan utrzymania, które praktycznie mają
już pewne. Formą jednak nie zachwyca. W meczu 17 kolejki
drużyna spotkała się na wyjeździe w derbach z Olimpem Grodków.
Derby zawsze rządzą się swoimi prawami. Olimp, który już chyba
nie obroni I ligowych szlifów był równorzędnym rywalem. Mecz był
wyrównany, jednak większe doświadczenie naszej drużyny
pozwoliło na wywiezienie z Grodkowa kompletu punktów. Spotkanie
zakończyło się zwycięstwem 24:21 (13:13). Bramki dla drużyny
zdobyli: Paweł Swat 7, Paweł Zagórowicz 6, Denis Hertel, Kevin
Kubillas, Marceli Migała, Lesław Kąpa po 2 oraz Łukasz Szulc,
Michał Morzyk i Adam Wacławczyk po 1. Kolejne spotkanie
podopieczni Łukasza Morzyka rozegrali u siebie z Moto Jelcz
Oławą, która boryka się z kłopotami kadrowymi. Pomimo tego, że
grając praktycznie jedną siódemką, napędzili ASPR-owi strachu.
W końcówce meczu prowadząc w 54 minucie 26:23 powinni ten
mecz wygrać. Zabrakło koncentracji a przede wszystkim sił i w
ostatnich 6 minutach nie zdobyli już żadnej bramki tracą ich aż 6.
Wynik końcowy 29:26 (10;13). Punkty cieszą, postawa mniej.
Bramki dla naszej drużyny strzelali: Patryk Całujek i Adam
Wacławczyk po 5, Paweł Swat 4, Marceli Migała, Patryk Szlensog
po 3, Kevin Kubillas, Paweł Zagórowicz, Michał Morzyk, Lesław
Kąpa po 2 oraz Łukasz Szulc 1. W 20 kolejce KPR Ostrovia Ostrów
Wlkp. w pełni zrewanżowała się za porażkę w I rundzie pokonując
naszą drużynę 36:31 (20:15). Praktycznie było to spotkanie do
jednej bramki. Przez cały mecz gospodarze pewnie punktowali
mając przewagę nawet 10 bramek. Dopiero w końcówce pozwolili
sobie na luz i ASPR zmniejszył rozmiary porażki. Bramki w meczu
strzelali: Łukasz Całujek 9, Lesław Kąpa 7, Kevin Kubillas 6, Patryk
Szlensog 3, Paweł Zagórowicz 2 oraz Patryk Całujek, Paweł Swat,
Łukasz Szulc oraz Adam Wacławczyk po 1. Ostatnie rozegrane
spotkanie z mającą aspiracje ekstra-klasowe Czuwajem Przemyśl
zakończyło się porażką 23:24 (13:15). Taką nieporadnością
strzelecką drużyna już dawno się nie popisała. Mecz był bardzo
wyrównany i cały czas wynik na tablicy oscylował koło remisu lub
jedna albo druga drużyna prowadziła 1 bramką. Kilkakrotnie przy
prowadzeniu jedną bramką i będąc w posiadaniu piłki nasi
zawodnicy nie byli w stanie powiększyć przewagi. W 54 minucie
drużyna prowadziła 23;22, jednak ostatnie 2 bramki zdobyli goście
ciesząc się z upragnionych 2 pkt. Łupem bramkowym podzielili się:
Lesław Kapa 5, Paweł Zagórowicz, Adam Wacławczyk i Patryk
Całujek po 4, Marceli Migała 3, Łukasz Całujek 2 oraz Paweł Swat 1.
Aktualna tabela przedstawia się następująco:
1. Olimpia Piekary Śląskie
21
34
643:574
2. MKS Kalisz
21
33
606:546
3. SRS Czuwaj Przemyśl
21
31
664:612
4. KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
21
28
614:575
5. KSSPR Końskie
21
23
594:561
6. ASPR Zawadzkie
20
21
577:594
7. MSPR Siódemka Legnica
21
20
561:552
8. Moto Jelcz Oława
21
20
552:558
9. SPR Tarnów
21
17
623:637
10. KS Vive II Tauron Kielce
20
17
549:571
11. MTS Chrzanów
21
15
576:607
12. KSZO Ostrowiec Św.
21
14
538:567
13. AZS AWF Biała Podlaska
21
13
556:585
14. UKS Olimp Grodków
21
6
523:637

Pewne utrzymanie
Mężczyźni swoje mecze rozgrywają w III lidze wojewódzkiej i po 17
kolejkach zajmują pewne miejsce w środku tabeli i gwarantowane
utrzymanie. W meczach II rundy uzyskali następujące wyniki: z MKS
Sokół Niemodlin 8:1. LZS Odra Kąty Opolskie 4:8, LZS Żywocice
3:8, LZS Victoria Chrościce 2:8, AZS PWSZ II Nysa 7:7, KS Kłodnica
7:7, oraz STS Gmina Strzelce Op. 8:3. Do zakończenia rozgrywek
pozostały jeszcze 3 mecze (1 kolejka pauza). Tabela przedstawia
się następująco:
1. LZS Odra Kąty Opolskie
16
32
128:53
2. LZS Victoria Chróścice
17
29
129:54
3. LZS Żywocice
17
27
128:69
4. AZS PWSZ Nysa II
16
17
96:92
5. KTS Kłodnica Kędz-Koźle
16
16
96:97
6. KTS MOKSiR Zawadzkie
17
16
96:102
7. LUKS Korfantów
16
14
92:97
8. OKS Olesno
17
13
93:109
9. MKS Wołczyn
16
10
73:105
10. STS Gmina Strzelce Op.
16
6
65:114
11. MKS Sokół Niemodlin
16
-2
22:128
Skat
Słabe 2 kolejki
Zostały rozegrane kolejne 2 kolejki w I lidze skata. Niestety nie
mamy pomyślnych wieści. W 2 kolejce, której gospodarzem była
nasza sekcja (turniej rozegrano w Firmie Bronder w Żędowicach)
drużyna ugrała tylko 10 na 20 możliwych do zdobycia punktów.
Jeszcze słabiej było w Chorzowie w 3 kolejce. Zdobycz naszej
drużyny to tylko 9 punktów i spadek aż na 15 miejsce w 25
drużynowej lidze. Jest to jednak półmetek i myślimy, że
w następnych kolejkach (najbliższa 09.04 w Łaziskach Górnych)
będzie lepiej. Aktualna czołówka tabeli jest następująca:
1. LKS Lyski
45
36698
2. AMICUS Katowice
44
35757
3. Silesia Tarnowskie Góry43
35680
4. MDK Łaziska Górne
41
35939
5. Skat Klub Kobiór
39
34438
6. Jedność Przyszowice 39
34416
7. GOKiR Mszana
37
23491
8. OSP Lędziny
37
34020
……
15. GOSiT Zawadzkie
35
33455
Duet Victorii Chróścice zwycięża
Praktycznie pierwsze dwa miejsca w mistrzostwach sekcji skata
GOSiT Zawadzkie dla zawodników I ligowej drużyny Victori
Chróścice. W ostatnim turnieju (30.03) do rozstrzygnięcia pozostała
tylko kwestia kto zajmie 3 miejsce. Pretendują do tego zawodnik
Skata Kolonowskie Roman Kościelny oraz reprezentant
gospodarzy Leopold Dybowski. Przed ostatnim 30 turniejem
sytuacja kształtuje się następująco:
1. Marcin Szymski
Victoria Chróścice
48900 pkt.

Tenis Stołowy
Blisko mistrzostwa II ligi
W kolejnych spotkaniach rundy rewanżowej nasze dziewczyny
odniosły komplet zwycięstw. Pokonały po 8:2 ULKS Ruch Pniów
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2. Jan Nowak
Victoria Chróscice
47063 pkt.
3. Roman Kościelny Skat Kolonowskie
45373 pkt.
4. Leopold Dybowski GOSiT Zawadzkie
45039 pkt.
5. Ernest Bryłka
GOSiT Zawadzkie
42819 pkt.
6. Jan Respondek
DOKiS Dobrodzień
41026 pkt
7. Franciszek Świtała GOSiT Zawadzkie
40288 pkt
8. Jerzy Stanulla
DK Strzelec Strzelce Op. 39024 pkt.
9. Reinhold Brysch
GOSiT Zawadzkie
38861 pkt.
10. Antoni Świtała
GOSiT Zawadzkie
38720 pkt.
11. Józef Waloszek
GOSiT Zawadzkie
38086 pkt.
12. Marek Wyszkowski GOSiT Zawadzkie
36790 pkt.
Zawodnicy naszej sekcji A.Świtała oraz M.Wyszkowski zaliczyli
mniejsza ilość turniejów. Ich pozycje byłyby na pewno wyższe.
W mistrzostwach sklasyfikowano 35 zawodników.
Dobra postawa w II Grand Prix OZSkat
W Kolonowskim został rozegrany II Turniej Grand Prix Opolskiego
Związku Skata. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy
GOSiT-u Zawadzkie. W gronie 77 startujących zawodników
najlepszy okazał się Leopold Dybowski, który zwyciężył z wynikiem
3317 pkt. Na 3 miejscu uplasował się kolega sekcyjny Marek
Wyszkowski z dorobkiem 2970 pkt. Przedzielił ich zawodnik Nitronu
Krupski Młyn Andrzej Kocot, który zaliczył 3032 pkt. W klasyfikacji

po 2 turniejach prowadzi Leopold Dybowski, który wyprzedza Marka
Wyszkowskiego o 17 małych punktów. Obydwoje mają po 202
dużych punktów. Na 3 miejscu plasuje się Bernard Wodniok (LZS
Ligota Dolna), który ma na koncie 180 pkt.
Franciszek Świtała

XXXVII Mistrzostwa Polski Seniorów

Nocny turniej siatkówki
W nocy z 24 na 25 marca w Hali Sportowej odbył się kolejny
Nocny Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Zawadzkiego.
Imprezę zorganizowała Sekcja Piłki Siatkowej działająca przy
GOSiT Zawadzkie. W tegorocznej edycji udział wzięło 13 drużyn.
O dużym zainteresowaniu turniejem świadczy fakt, że wzięło w nim
udział 7 drużyn z okolicy: Jemielnicy, Krupskiego Młyna, Żędowic,
Dobrodzienia, Gąsiorowic, Strzelec Opolskich i aż 6 drużyn
z Zawadzkiego. Turniej śmiało można nazwać maratonem
siatkówki. Rozegrano łącznie 28 meczy, które zakończyły się ok.
godz. 5.00 nad ranem. O zwycięstwie decydowały nie tylko
umiejętności, a także wytrzymałość na wysiłek fizyczny i odporność
na zmęczenie związane ze snem. Emocje, które towarzyszyły
poszczególnym meczom dorównywały rozgrywkom profesjonalnej
ligi. Poszczególne sety często kończyły się na przewagi,
a o zwycięstwie decydował tie-break. Zwycięzcą turnieju została
drużyna …. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania turnieju i zapraszają za rok.

Organizatorem Mistrzostw był WKSA Budokan z Wrocławia,
Wrocławski Komitet Organizacyjny – THE World Games 2017,
Polski i Dolnośląski Związek Karate. Uczestniczyło w nich 160
zawodników z 38
klubów. Dla organizatora był to ostatni
sprawdzian przed najważniejszą imprezą w tym roku w Polsce
World Games, które odbędą się w lipcu właśnie we Wrocławiu.
Oprawa imprezy była na bardzo wysokim światowym poziomie,
wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta i PZK
oraz obserwatorzy ze światowych struktur WKF i World Games.
Nasz Klub reprezentowało
7 zawodników w osobach: Natalia
Szponder, Ewa Zajdel, Elżbieta Zajdel, Rafał Talaga, Dariusz
Sworeń, Dominik Guzdek i Robert Mraz. Wystąpiliśmy w trzech
finałach, ale niestety wszystkie na naszą niekorzyść. Natalia w
wadze – 55 kg przegrała po walce remisowej przez wskazanie
sędziowskie, drużyna dziewcząt w kata, musiały uznać wyższość
dziewczynom z Budokanu, a drużynka dziewcząt w kumite była
bardzo blisko wywalczenia złota, ale szczęście w ostatniej walce
dopisało zawodniczkom z Łodzi.
Srebrne medale:
1. Szponder Natalia w konk. kumite ind. seniorek (-55 kg).
2. Drużyna w składzie Natalia Szponder, Ewa Zajdel i Elżbieta
Zajdel w konk kata druż. seniorek.
3. Drużyna w składzie Natalia Szponder, Ewa Zajdel i Elżbieta
Zajdel w konk kumite druż. seniorek.
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Witamy wiosnę

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym

Przedszkole Publiczne w Kielczy

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym

Przedszkole Publiczne w Żędowicach

Zespół Szkolno-Gimnazjalny
im. Wincentego z Kielczy

Przedszkole Publiczne w Żędowicach

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach
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