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Jubileusz 70-lecia PTTK

D

rzewo dziedzictwa PTTK, które od
września rośnie na Placu Hutnika
przed kinoteatrem, jest jednym z 70
drzew w Polsce posadzonych z okazji 70lecia PTTK. W przyszłości miejsca, gdzie
rosną jubileuszowe drzewka, połączone
zostaną wspólnym szlakiem.
Organizatorem sobotnich obchodów
jubileuszu był O/Z PTTK „Huta Andrzej”
w Zawadzkiem. W posadzeniu drzewka
w parku udział wzięli m.in. przedstawiciele
władz powiatu strzeleckiego i gminy
Zawadzkie, Nadleśnictwa Zawadzkie,

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”
oraz członkowie zawadczańskiego oddziału
PTTK. Symboliczną uroczystość w parku
p o p r z e d z i ł r a j d r o w e r o w y „ Wo k ó ł
Zawadzkiego” zorganizowany w ramach VII
Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej.
Z okazji jubileuszu Burmistrz Zawadzkiego
złożył na ręce prezesa zarządu O/Z PTTK
„Huta Andrzej” słowa uznania za długoletnią
działalność na rzecz rozwoju turystyki oraz
życzenia wielu sukcesów i dalszej owocnej
pracy nad propagowaniem krajoznawstwa
wśród kolejnych pokoleń społeczeństwa.

Uroczystość nadania
Izbie Geologicznej w Kielczy
imienia prof. dr hab. Joachima Szulca
Remont ulicy Powstańców
Śląskich w Zawadzkiem

W

W

dniu 29 września 2020 r. w naszej
gminie odbyło się spotkanie
podsumowujące projekt
„Bogactwo leśne Doliny Małej Panwi"
realizowany przez Lokalną Grupę Działania
„Kraina Dinozaurów”, w ramach Planu
Działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt
skierowany był do 60 osobowej grupy osób
dorosłych z województwa opolskiego,
którzy zdobyli cenną wiedzę na temat
przeszłości geologicznej, rzeźby terenu,
walorów przyrodniczych i historycznych
doliny Małej Panwi, oraz na temat hodowli
Koników polskich i możliwości rozwoju jaki
za sobą niesie jej podtrzymanie.

W części teoretyczno-warsztatowej
spotkania można było wysłuchać m.in.
ciekawego wykładu o dolinie rzeki Mała
Panew, wygłoszonego przez prof. dr hab.
Ireneusza Malika z Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego. Druga część
spotkania odbyła się przy leśniczówce
Zarzecze w Kielczy, gdzie odbyły się m.in.
warsztaty w terenie. Nie zabrakło także
przejażdżki bryczką po leśnych ścieżkach
Nadleśnictwa Zawadzkie. Spotkaniu
towarzyszyła uroczystość nadania Izbie
Geologicznej w Kielczy imienia prof. dr hab.
Joachima Szulca, zmarłego w tym roku
wybitnego geologa, badacza i nauczyciela
akademickiego kilku pokoleń.

dniu 20 października br. została
podpisana umowa na „Remont
ulicy Powstańców Śląskich
w Zawadzkiem”. Zadanie będzie
realizowane przez Zakład ProdukcyjnoU s ł u g o w o - H a n d l o w y „ B E T- B R U K ”
Zbigniew Bryś z siedzibą ul. Niegolewskich
14, 42-700 Lubliniec.
Umowa opiewa na kwotę 339.803,47 zł
brutto. Zadanie zrealizowane zostanie
w terminie do dnia 18.12.2020 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. kompleksową obsługę geodezyjną wraz
z powykonawczą inwentaryzacją
geodezyjną,
2. wymianę nawierzchni jezdni – w miejsce
zniszczonej trylinki planuje się wykonanie
nawierzchni z betonowej kostki brukowej
o grubości 8 cm, która ograniczona będzie
opornikiem betonowym ustawionym na
ławie z betonu C12/15,
3. wymianę podbudowy drogi –
projektowana jest dwuwarstwowa
podbudowa z kruszywa łamanego
z wykorzystaniem rozkruszu betonowego
powstałego z rozkruszenia rozebranej

trylinki i innych elementów betonowych
z rozbiórki nawierzchni drogi,
4. wymianę uszkodzonego i zamulonego
kolektora deszczowego,
5. remont istniejących studni rewizyjnych
oraz remont wpustów ulicznych,
6. oznakowanie drogi.
Z a d a n i e re a l i z o w a n e b ę d z i e p r z y
ﬁ n a n s o w y m w s p a rc i u z e ś ro d k ó w
Funduszu Dróg Samorządowych,
będącego państwowym funduszem
celowym. Doﬁnansowanie wynosi 70%
kosztów realizacji zadania, tj.: 237.862,43
zł.

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 77 403 14 03
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Burmistrz informuje
Gospodarka odpadami w gminie Zawadzkie

G

mina Zawadzkie, jak wszystkie
gminy w Polsce, zobowiązana jest
do zorganizowania sytemu
gospodarowania odpadami na terenie gminy.
Obowiązek ten wynika z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Wy w i ą z u j ą c s i ę z t e g o o b o w i ą z k u ,
począwszy od lipca 2023 r. tut. Urząd
organizuje przetargi na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu
gminy Zawadzkie.
Mając jednak na uwadze ciągle rosnące
koszty funkcjonowania sytemu, które
pokrywane są w całości z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnoszonymi przez mieszkańców gminy
(gminy nie mogą dopłacać do
funkcjonowania systemu), od kilku lat
rozważano ewentualne przystąpienie gminy
do Związku Międzygminnego „Czysty
Region” w Kędzierzynie-Koźlu.
W dniu 9 grudnia 2019 r. Rada Miejska
w Zawadzkiem podjęła uchwałę
„intencyjną” w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie
– Koźlu.
Związek ten wykonuje zadania publiczne
przekazane przez gminy, a główną misją
i celem Związku jest gospodarowanie
odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami
ekologii, dbanie o godne warunki życia,
ochrona środowiska oraz zapewnienie
mieszkańcom zorganizowanej zbiórki
odpadów komunalnych, a także zwiększenie
skuteczności selektywnej zbiórki odpadów
oraz podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców.
W odpowiedzi na przyjętą przez Radę
Miejską w Zawadzkiem w grudniu ubiegłego
roku uchwałę, Zgromadzenie Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w dniu
2 2 l i p c a 2 0 2 0 r. p o d j ę ł o u c h w a ł ę
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
Gminy Zawadzkie do Związku
Międzygminnego „Czysty Region”
w Kędzierzynie – Koźlu (uchwała nr
LXXIII/8/2020 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Czysty Region”). Zgoda
ta została jednak wyrażona warunkowo
i wymagała podjęcia przez Radę Miejską
w Zawadzkiem w terminie do dnia 30
września br. uchwały o przystąpieniu do
Związku.
Podczas XIX sesji Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, która odbyła się w dniu 31
s i e r p n i a b r. p o d o b r a d y r a d n y c h
przedstawiony został projekt uchwały
w sprawie przystąpienia gminy Zawadzkie
do Związku Międzygminnego „Czysty
Region”. W wyniku długiej dyskusji
w przedmiocie sprawy, ostatecznie uchwała
ta nie została podjęta. Radni uczestniczący
w obradach sesji (14 obecnych) głosując za
przyjęciem uchwały oddali 7 głosów ”za”
oraz 7 głosów „przeciw”.
Mając na uwadze wynik głosowania oraz

fakt, iż warunkiem koniecznym
przystąpienia do Związku było podjęcie
uchwały w terminie do 30 września br., na
posiedzeniu XX Sesji Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, która odbyła się w dniu 28
września br. ponownie poddano głosowaniu
przedmiotową uchwałę.
W głosowaniu brało udział również 14
radnych, którzy ostatecznie zadecydowali
o odrzuceniu projektu uchwały głosując
4 głosami „za” przyjęciem uchwały oraz 10
głosami „przeciw”.
Konsekwencją powyższego jest fakt, iż
gmina Zawadzkie nie przystąpiła do
Związku, a gmina zobowiązana jest
zorganizować system gospodarowania
odpadami we własnym zakresie.
Wobec powyższego, ogłoszono przetarg
nieograniczony, którego przedmiotem jest
odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu
gminy Zawadzkie w okresie od dnia
1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 13
listopada 2020 r. o godz. 12.00.
Mając na uwadze optymalizację kosztów,
które ostatecznie musi ponieść mieszkaniec,
w ogłoszonym przetargu nie przewidziano
zbiórki odpadów wielkogabartytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w formie
objazdowej „spod domu”.
Zbiórki te będą odbywać się wyłącznie
w formie zorganizowanych mobilnych
punktów zbiórki, gdzie mieszkaniec, który
ma zamiar oddać odpady musi
wylegitymować się tym, iż wnosi opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ta k i e d z i a ł a n i e m a o g r a n i c z y ć
„podrzucanie” odpadów, które pochodzą
z działalności gospodarczej lub co gorsza
z innych gmin ościennych, co również
niestety miało miejsce.
Nie bez przyczyny również wyznaczone są
godziny zbiórek odpadów. Apelujemy więc
d o m i e s z k a ń c ó w, a b y p r z e s t r z e g a ć
wyznaczonych godzin funkcjonowania
mobilnych punktów. Pozwala to na
identyﬁkację osoby oddającej odpady,
a przez to przyjęcia odpadów pochodzących
wyłącznie z naszej gminy. Tak jak już
bowiem wspomniano, za każdą tonę
odebranych i zagospodarowanych odpadów
płacą ostatecznie mieszkańcy gminy, którzy
objęci są systemem gospodarowania
odpadami.
Apelujemy również do mieszkańców
o uczciwość, ale także o postawę
obywatelską. Prosimy zgłaszać sytuacje,
w których zauważą Państwo, że odpady są
„podrzucane” poza godzinami zbiórki – pod
osłoną nocy.
Tylko wspólne i uczciwe działalnie dla dobra
mieszkańców może przyczynić się do
ograniczenia kosztów jakie musimy ponosić
wszyscy solidarnie.

Strona gminy dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych

S

trona internetowa gminy Zawadzkie
oraz Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
zostały dostosowane do wymogów
wynikających z ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami. Zgodnie z przepisami powołanej
ustawy, korzystający ze strony internetowej
gminy Zawadzkie mają możliwość zmiany
kontrastu kolorystycznego, zmiany

wielkości czcionki oraz zmiany odstępów.
Rozwiązania te mają na celu ułatwienie
przeczytania treści znajdujących się na
stronach osobom niedowidzącym. Ponadto
nagrania publikowane na stronie
internetowej po dniu 23 września br.
wyposażone są w napisy umożliwiające
zapoznanie się z ich treścią przez osoby
niesłyszące.

Doﬁnansowanie do wymiany
pieców nieekologicznych

D

nia 1 października 2020 r. upłynął
termin składania deklaracji woli
przystąpienia do projektu,
podejmowanego przez gminę Zawadzkie,
mającego na celu pozyskanie
doﬁnansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020, Działanie 5.5. Ochrona
powietrza.
Przedmiotem konkursu, do którego
aplikować będzie gmina Zawadzkie, są
projekty obejmujące likwidację
indywidualnych źródeł ciepła w celu
przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub
sieci gazowych wraz z niezbędnymi pracami
termomodernizacyjnymi lub wymianę
indywidualnych źródeł ciepła na bardziej
ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami
termomodernizacyjnymi (wymiana na piec
gazowy lpg, pompę ciepła, kocioł na biomasę
- spełniający wymagania 5 klasy oraz
Ekoprojektu, ogrzewanie elektryczne,
ogrzewanie olejowe).
Wyżej wymienione przedsięwzięcia
dotyczyć będą budynków jednorodzinnych
oraz budynków wielorodzinnych
zarządzanych przez wspólnoty.
Zaznaczyć należy, iż w przypadku, gdy
nieruchomość znajduje się na obszarze,
w którym istnieje możliwość podłączenia
do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej,
bądź jest planowana budowa przyłącza do

wyżej wymienionych sieci, wówczas
wymiana dotychczasowego
nieekologicznego źródła ciepła, które ma
być objęte doﬁnansowaniem, może
dotyczyć wyłącznie przyłączenia do sieci
odpowiednio gazowej lub ciepłowniczej.
Obecnie trwa proces tworzenia wniosku
o doﬁnansowanie, który będzie składany
w terminie do dnia 30.10.2020 r. Planowany
termin rozstrzygnięcia konkursu
przewidziany jest na dzień 21 kwietnia 2021
roku. Uzyskanie doﬁnansowania przez
osoby, które złożyły deklarację woli
przystąpienia do projektu będzie zatem
uzależnione od uzyskania przez gminę
doﬁnansowania w ramach ogłoszonego
konkursu. O dalszych rozstrzygnięciach
będziemy Państwa informować na bieżąco.
Jeśli na terenie gminy Zawadzkie są jeszcze
osoby zainteresowane wyżej opisanym
projektem, zachęcamy do składanie
deklaracji woli przystąpienia do projektu,
znajdującej się na stronie internetowej gminy
Zawadzkie www.zawadzkie.pl/Aktualności
oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok.
110. Osoby te zostana umieszczone na
LIŚCIE REZERWOWEJ.
Więcej informacji dotyczących wyżej
opisanego projektu można uzyskać
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem w pok. 111 (tel. kontaktowy
do urzędnika 77-46-23-135).

Organizacja pracy Urzędu Miejskiego
w czasie pandemii

W

celu zapewnienia bezpieczeństwa
zarówno mieszkańcom/klientom,
jak i pracownikom urzędu,
w ramach działań prewencyjnych
ograniczających rozprzestrzenianie się
koronawirusa, w urzędzie wprowadzono
optymalne rozwiązania organizacyjne.
W celu realizacji w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem usług administracyjnych
należy ustalić z urzędnikiem datę i godzinę
wizyty. Można umówić się na kilka
sposobów:
ź pod nr telefonu (bezpośrednio do
urzędnika),
ź za pośrednictwem Punktu Obsługi
Petenta – nr telefonu 774623137,
ź drogą elektroniczną.
Umówieni mieszkańcy/klienci obsługiwani
są w godzinach od 8.00 do 13.00.
Ponadto urząd realizuje zadania
(w godzinach funkcjonowania urzędu) bez
kontaktu bezpośredniego, czyli zdalnie
(telefon, mail, poczta, skrzynka przy
głównych drzwiach urzędu).
Przed wejściem do urzędu zabezpieczyć się
należy w maseczkę i rękawiczki ochronne
(obowiązuje zakrycie ust, nosa i dezynfekcja
rąk zgodnie z obowiązującymi wymogami
w tym zakresie).
Ponadto wewnątrz urzędu, przy drzwiach
wejściowych, ustawione zostały szklane
przesłony zabezpieczające, umieszczone są

płyny do dezynfekcji rąk, którym należy
zdezynfekować dłonie z nałożonymi
rękawiczkami. W urzędzie obowiązuje
zasada zachowania dwumetrowego odstępu
w kontakcie z urzędnikiem lub przy mijaniu
się z inną osobą.
Jednocześnie zaleca się załatwianie spraw
w sposób pośredni, czyli przy wykorzystywaniu platformy ePUAP, poczty
elektronicznej, listownie (skrzynka przy
głównych drzwiach urzędu) lub
telefonicznie. Sprawy kierowane do urzędu
w zdalny sposób są rozpatrywane przez
pracowników szybko, sprawnie i terminowo.
Kasa urzędu została otwarta, wpłat można
dokonywać w kasie bezpośrednio, czyli bez
konieczności telefonicznego umawiania się z
urzędnikiem, ale przy zastosowaniu zasad:
ź obowiązuje zakrycie ust, nosa i rąk
(maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk),
ź przy okienku kasy może przebywać tylko
jedna osoba,
ź pozostałe osoby chcąc dokonać wpłat
będą oczekiwały przed budynkiem
urzędu z zachowaniem dystansu i zasad
ochrony osobistej,
ź po wyjściu klienta z budynku będzie
mogła wejść kolejna osoba.
O zmianach mieszkańcy/klienci będą
informowani na bieżąco.
Prosimy o wyrozumiałość.

Aplikacja mobilna gminy Zawadzkie

P

rzypominamy o możliwości pobrania
na telefon bezpłatnej aplikacji, która
oferuje błyskawiczny dostęp do
gminnych aktualności, wydarzeń oraz
informacji z Biuletynu Informacji
Publicznej. Dzięki niej otrzymać można
m.in. powiadomienia o sytuacji kryzysowej,

terminie wywozu śmieci itp. Pobierz
aplikację i bądź na bieżąco z tym co dzieje się
w naszej gminie.
Aby zainstalować aplikację wystarczy wejść
na stronę www.zawadzkie.pl z urządzenia
mobilnego lub zeskanować kod.
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Spotkanie podsumowujące
sezon dożynkowy

W

dniu 23 września Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz
Stachowski uczestniczył
w tradycyjnym spotkaniu z mieszkańcami
Kielczy zaangażowanymi w wyplatanie
korony dożynkowej. W tym roku z powodu
epidemii koronawirusa nie zorganizowano
Dożynek Gminnych, jednak w każdej
z paraﬁi naszej gminy odbyły się msze
dziękczynne za zebrane plony. Podczas
spotkania przekazane zostały słowa uznania
oraz podziękowania za trud i zaangażowanie
wkładane w życie sołectwa. W szczególny
sposób dziękowano osobom
zaangażowanym w pielęgnowanie pięknej

tradycji wyplatania koron żniwnych. Korona
w Kielczy wyplatana jest od ponad 30 lat
dzięki zaangażowaniu państwa Heleny
i Henryka Świtałów.

3

Wieści z Żędowic

W

Naszej miejscowości nie tylko
Panie z Stowarzyszenia Kobiet
działają na rzecz wioski, tym
razem zintegrowały się mamy dzieci
przedszkolnych. Został przy kościele
w niedzielę (18.10.2020) zorganizowany
kiermasz ciast. Pieniądze uzyskane za
sprzedaż ciast zostały przekazane na
operację i leczenie Rayyana Szczepaniak
z Dziewkowic. Ciasta rozeszły się
w ekspresowym tempie a ludzie chętnie
wspomagali szczytny cel.

"Czysty Region", a także przedstawiono
plany dalszej gazyﬁkacji miejscowości
i remontu drogi wojewódzkiej nr. 901.

P

o spotkaniu wiejskim odbyło się
spotkanie rady sołeckiej, którego
tematem było między innymi
zaplanowanie prac na ten rok oraz określenie
zadań na przyszły rok zgodnie z budżetem
przyjętym na spotkaniu wiejskim.

„Pod biało-czerwoną”

Z

apraszamy do wzięcia udziału
w projekcie „Pod biało-czerwoną”,
który zakłada sﬁnansowanie przez
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu
masztów i ﬂag w każdej z gmin w Polsce,
której mieszkańcy dołączą do projektu.
Inicjatywa zakupu masztu i ﬂagi zależeć
b ę d z i e j e d n a k o d m i e s z k a ń c ó w.
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać
odpowiednią (szczegóły w regulaminie)
liczbę głosów poparcia online za pomocą
serwisu internetowego:
(https://bialoczerwona.www.gov.pl/).
Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i
umieszczonej na nim ﬂagi, która będzie
dumnie eksponowana w centralnym miejscu
gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy, do
dnia 11 listopada br.
Zaproponowany sposób zbiórki głosów
poparcia online zakłada połączenie tradycji
z nowoczesnością. Jest jednocześnie
całkowicie bezpieczny dla chcących się
zaangażować w zbiórkę, co w dobie
pandemii ma kluczowe znaczenie.

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma
zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców.
Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność
i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także
zachęci do patriotycznych postaw i dumy
z bycia Polakami.
Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod
honorowym patronatem Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie
się opierała o zapał i działanie mieszkańców
naszych Małych Ojczyzn.
Ile głosów potrzeba do realizacji projektu?
- dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100
głosów;
- dla gmin powyżej 20 000 do 100 000
mieszkańców - 500 głosów;
- dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców 1000 głosów.
Bez względu na powyższe wymogi nie warto
poprzestawać na spełnieniu powyższych
warunków. W trzech gminach, które osiągną
największą procentowo liczbę głosów
w stosunku do liczby mieszkańców gminy,
przewidujemy udział Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego
w uroczystości podniesienia ﬂagi na maszt.

APEL! Grzybiarzu, nie śmieć w lesie!
oraz całe ekosystemy leśne. Wyrzucona
puszka lub butelka, może być śmiertelną
pułapką dla owadów, które nie będą mogły
się z niej wydostać. Jedzenie, które
wyrzucamy może mieć negatywny wpływ na
układ pokarmowy zwierzyny leśnej.
Opakowanie po naszym posiłku, pachnące
jeszcze pokarmem, może doprowadzić do
śmierci zwierzę, które je połknie.
Dzikie wysypiska śmieci są niebezpieczne,
ponieważ mogą być źródłem metali ciężkich,
które powodują skażenie gleby i wód
podziemnych i powierzchniowych.
Pamiętajmy, że odpady, które po sobie
zostawiamy nie są obojętne dla środowiska.

W

ysypujące się z koszy, porzucone
w trawach i lasach, porozrzucane
nad jeziorami i rzekami.
Świadectwo obecności ludzi - śmieci.
To temat wstydliwy, nieprzyjemny,
wywołujący negatywne emocje, lecz
w ostatnim czasie – grzybobrania – jakże
powszechny. Po wizycie ludzi w lesie
przychodzi czas na wielkie sprzątanie.
Najczęściej są to niedojedzone resztki,
butelki i opakowania po produktach
spożywczych. W ostatnim czasie maseczki i
rękawiczki jednorazowe.
Wysypiska śmieci są stworzone właśnie po
to, by w sposób odpowiedzialny składować
odpady. Las z pewnością nie jest takim
miejscem. Wyrzucanie śmieci do lasu
negatywnie wpływa na rośliny i zwierzęta

Za wywiezienie śmieci do lasu grozi
mandat w wysokości do 500 zł.
W ostatnim czasie w mediach
społecznościowych dużego tempa nabiera
akcja #zabierz5zlasu, dzięki której
sprzątanie leśnych śmieci stało się modne.
Wystarczy, że każdy z nas będąc w lesie
zabierze chociaż 5 odpadów i wyrzuci je do
swojego pojemnika, a przyroda na pewno się
odwdzięczy.
Wybierając się na grzyby do lasu lub po
prostu na spacer czy rowerową przejażdżkę
pamiętaj, by mieć ze sobą plecak lub torbę,
do której można zapakować śmieci. Z całą
pewnością przyniesiona przez ciebie do lasu
butelka/puszka pełna napoju czy też
opakowanie chipsów lub ciastek waży
więcej, niż puste opakowanie po ich
spożyciu.

O

dbyło się zebranie wiejskie, którego
głównym celem było głosowanie za
przyjęciem budżetu sołeckiego na
przyszły rok. Omówione zostały również
tematy bieżące, między innymi zostało
poruszone wstąpienie do Związku Gmin

Koncert orkiestr dętych w Żędowicach

W

imieniu Burmistrza Zawadzkiego
– Mariusza Stachowskiego oraz
mieszkańców gminy Zawadzkie,
składamy podziękowania za organizację
koncertu orkiestr dętych, jaki odbył się
w dniu 20 września br. na placu kościelnym
w Żędowicach, w ramach III edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Opolskiego dla zadania
„Nade wszystko muzyki!”.
Podziękowania składamy na ręce Pana
Grzegorza Pyka oraz Pana Norberta Jaskóła
– Przedstawicieli Zarządu Jemielnickiego
Stowarzyszenia Muzycznego, wszystkich
zaangażowanych w organizację tego

wydarzenia, a także występujących
Muzyków. W niedzielnym koncercie udział
wzięła Jemielnicka Orkiestra Dęta oraz
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla.
Gratulujemy wspaniałego widowiska, nie
tylko propagującego kulturę, ale również
umilającego czas wszystkim słuchaczom.

Mistrzowie Agro - Sołtys Roku
i Koło Gospodyń Wiejskich Roku

M

iło nam poinformować, iż
przedstawiciele gminy Zawadzkie
zostali nominowani do tytułów
Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich
Roku w akcji Mistrzowie Agro
(największym plebiscycie wiejskim
i rolniczym w Polsce prowadzonym
w naszym województwie przez "Nową
Trybunę Opolską" oraz ogólnopolski serwis
i magazyn „Strefa Agro”).
Nominacje do nagród uzyskali: Jan
Czanguleit – sołtys Sołectwa Kielcza oraz
Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich.
Dnia 5 października rozpoczęło się
głosowanie w pierwszym etapie plebiscytu,
w którym tytuły Sołtys Roku i Koło
G o s p o d y ń Wi e j s k i c h R o k u z o s t a n ą
przyznane osobno w każdym powiecie
naszego województwa. Głosowanie
w pierwszym etapie plebiscytu będzie trwało
do środy, 4 listopada.
Zwycięzcy z powiatów, zachowując zdobyte
g ł o s y, a w a n s u j ą d o d r u g i e g o e t a p u

plebiscytu, który rozpocznie się
w poniedziałek, 9 listopada. Tego dnia
wszystkich laureatów pierwszego etapu
zaprezentujemy w gazecie. Głosowanie na
wojewódzkim szczeblu potrwa do wtorku,
18 listopada. Laureaci z powiatów będą
walczyć o główne tytuły i nagrody
ﬁnansowe. Zwycięzcy w wojewódzkim
ﬁnale plebiscytu awansują do
ogólnopolskiego ﬁnału, który rozpocznie się
w piątek, 20 listopada i potrwa do czwartku,
30 listopada. Finał wyłoni laureatów tytułów
Rolnik Roku Polski 2020, Sołtys Roku Polski
2020 i Koło Gospodyń Wiejskich Roku
Polski 2020.
Poniżej udostępniamy adres strony
internetowej, na której można oddać głos na
swoich faworytów:
www.nto.pl/mistrzowie-agro-wielkiplebiscyt-rozpoczety-zaglosuj-na-soltysowrolnikow-i-kola-gospodyn-wiejskich-lubzglos-kandydatow-do/ar/c8-14313241

Remont strażnicy OSP Zawadzkie

W

miesiącu październiku 2020 r.
rozpoczęła się modernizacja
strażnicy jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zawadzkiem. W związku
z pozyskanymi środkami w wysokości
24.906,00 zł z Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego, jednostka OSP
Zawadzkie poddała do remontu boks
garażowy.
W ramach remontu zrealizowano
następujący zakres prac:

- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana oświetlenia,
- wymiana instalacji grzewczej,
- likwidacja uszkodzeń tynków
wewnętrznych,
- odmalowanie boksu garażowego.
Strażakom OSP Zawadzkie gratulujemy oraz
dziękujemy za inicjatywę, zaangażowanie
oraz starania i pracę włożoną w realizowany
remont.
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Namiot pneumatyczny dla OSP Zawadzkie

D

Funkcjonowanie aptek
na terenie gminy Zawadzkie

I

terenie gminy Zawadzkie:
Apteka Nowa
Zawadzkie, ul.Opolska 70
czynna: poniedziałek - piątek: 8.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 13.00
tel.77 46 16 869
Apteka Cef@rm 36,6
Zawadzkie, ul. Dworcowa 6
czynna: poniedziałek - piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 8.00 – 14.00
tel. 77 46 34 453
Apteka Gemini
Zawadzkie, ul. Opolska 34
czynna: poniedziałek - piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 8.00 – 14.00
tel. 77 46 16 868
Apteka Na Schodkach
Zawadzkie, ul. Opolska 18
czynna: poniedziałek - piątek: 8.00 – 16.00
sobota: 8.00 – 12.00
tel. 77 88 77 067
Dobra Apteka
Zawadzkie, ul. Opolska 55/2
czynna: poniedziałek - piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 8.00 – 15.00
tel. 77 45 55 004
Punkt apteczny Lekostrefa
Kielcza, ul. Opolska 32
czynny: poniedziałek - piątek: 8.30 – 17.30
sobota: 8.30 – 12.30
tel. 511 726 633
Życzymy dużo zdrowia!

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W

Subregionie KędzierzyńskoStrzeleckim, którego członkiem
jest gmina Zawadzkie trwają
przygotowania do programowania przyszłej
perspektywy ﬁnansowej UE 2021-2027.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
będą istotnym narzędziem terytorialnym
służącym realizacji kompleksowych,
partnerskich projektów. Gmina Zawadzkie
zgłosiła następujące propozycje zadań do
realizacji w ramach ZIT:
1 . Te r m o m o d e r n i z a c j a o b i e k t ó w
użyteczności publicznej na terenie gminy
Zawadzkie.
2. Rewitalizacja budynków mieszkalnych nr
14 i 16 przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem.
3. Wymiana oświetlenia ulicznego na
energooszczędne (LED) wraz z budową
farmy fotowoltaicznej i magazyny energii.
4. Modernizacja i rozbudowa ciepłowni
miejskiej w Zawadzkiem.
5. Utworzenie szlaku kulturalnego na terenie
gminy Zawadzkie.
6. Rozbudowa strażnicy OSP w Żędowicach.
7. Rewitalizacja budynku przy ul. Andrzeja 1

Dzielnicowi w Gminie Zawadzkie

D

nia 16 października jednostka OSP
Zawadzkie otrzymała namiot
pneumatyczny. Pozyskany sprzęt
został zakupiony i sﬁnansowany przez Unię
Europejską w ramach przeciwdziałania
COVID-19. Projekt zrealizował Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
a niezbędny sprzęt traﬁł do 165 jednostek
OSP w województwie opolskim. Wartość
projektu opiewa na kwotę 2,6 miliona
złotych.

nformujemy, iż na stronie internetowej
www.zawadzkie.pl znajduje się aktualna
informacja na temat godzin pracy
poszczególnych aptek w gminie Zawadzkie.
Informację tę zamieszczamy również
poniżej.
Pracownik Urzędu poczynił aktualne
ustalenia w przedmiocie pełnienia dyżurów
w niedziele i święta (dyżury nocne nie są
pełnione). Przedstawiciele trzech z pięciu
aptek działających na terenie miasta
Zawadzkie wskazali, iż w niedziele i święta
pełnią umowne dyżury – rotacyjnie, każda
apteka co piątą niedzielę, po 1 godzinie
w ciągu dnia. Dyżury zamienne w niedziele
i święta, w godzinach od 16.00 do 17.00,
pełnią następujące apteki: Apteka Cef@rm
36,6 w Zawadzkiem (przy ulicy Dworcowej
6), Apteka Na Schodkach w Zawadzkiem
(przy ulicy Opolskiej 18) oraz Dobra Apteka
w Zawadzkiem (przy ulicy Opolskiej 55/2).
Informację na temat tego, która apteka
spośród wskazanych jest czynna w danym
dniu należy weryﬁkować na bieżąco
z pracownikami aptek.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na danym terenie określa,
w drodze uchwały, rada powiatu. W orku
bieżącym przedmiotową kwestię reguluje
Uchwała Nr XIV/144/19 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Strzeleckiego w 2020 roku, a także aktualny
komunikat Starosty Strzeleckiego dotyczący
realizacji dyżurów przyjętych uchwałą.
Poniżej wykaz aptek funkcjonujących na
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na potrzeby utworzenia izby tradycji.
8.Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Zawadzkie.
9. Budowa drogi rowerowej łączącej
miejscowość Kielcza, Żędowice i Zawadzkie
z gminami subregionu.
10. Rewitalizacja terenów zielonych
położonych obok budynku Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem oraz Ośrodka
Pomocy społecznej w Zawadzkiem w celu
utworzenia miejsca rekreacji i integracji osób
starszych.
11. Rewitalizacja Basenu „letniego” przy ul.
Powstańców Śląskich w Zawadzkiem.
Zgłoszone zadania przez wszystkich
członków subregionu zostaną ujęte we
wspólnych propozycjach projektów
partnerskich i będą przedstawione
Zarządowi Województwa Opolskiego.
Z wybranych projektów partnerskich
utworzony zostanie plan działań ZIT, który
docelowo będzie stanowić projekty
pozakonkursowe w ramach Funduszy Unii
Europejskiej dla Opolskiego 2021-2027.

zielnicowy ma za zadanie pomagać,
chronić i służyć pomocą. Jest to
policjant pierwszego kontaktu, bo to
on – jako pierwszy – ma bezpośredni kontakt
z mieszkańcami. Możesz się do niego
zwrócić, nie tylko zgłaszając przestępstwo
lub wykroczenie ale także z prośbą o radę
albo niektóre informacje prawne.
Dzielnicowy zna lokalne problemy
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zajmuje się także problemami związanymi
z przemocą w rodzinie, chuligaństwem.
Służy wsparciem oﬁarom przestępstw. Nie
pozostawia swoich podopiecznych bez
pomocy, często po zakończeniu sprawy
interesuje się ich dalszym losem. Jest
realizatorem programów proﬁlaktycznych
dla młodzieży dotkniętej przemocą.
W szkołach prowadzi pogadanki. Jest do
dyspozycji pedagogów szkolnych, uczniów i
ich rodzin. Dzielnicowy to policjant, który
czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców.
Czy go znamy, czy kiedyś go spotkaliśmy,
czy kiedykolwiek był nam potrzebny? Wśród
nas są tacy, którzy jego pomoc będą
wspominali przez całe życie. Poniżej
prezentujemy sylwetki dzielnicowych,
którzy pełnią służbę w twoim rejonie.
asp. Damian Zembik
kontakt: 77/461 64 77 lub 514 811 001
rejon służbowy nr 20 - miejski - obejmuje
ulice: Ignacego Paderewskiego, Stanisława
Ziai, Jana Kilińskiego, Bolesława
Krupińskiego, Opolska - numery parzyste,
Powstańców Śląskich, Osiedle Świerkle,
Bogusławskiego, Fryderyka Chopina,
Handlowa, Stawowa, Ks. Wajdy, Szpitalna,
Andrzeja, Lubliniecka, Ludwika
Waryńskiego, Polna, 20-tego Stycznia,
Nowa miasta Zawadzkie.

W ramach planu działania priorytetowego
podejmowane będą działania do
przeciwdziałania żebractwu oraz
spożywania alkoholu w miejscu
zabronionym, które występują w rejonie
sklepu Biedronka na ul. Opolskiej
w Zawadzkiem.
mł. asp. Grzegorz Bartosik
kontakt: 77/461 64 77 lub 571 322 205
rejon służbowy nr 21 - miejski - obejmuje
ulice: Krótka, Dębowa, Dworcowa, Czarna,
Strzelecka, Świerklańska, Opolska - numery
parzyste, Kościelna, Harcerska, Ogrodowa,
1 Maja, Jakuba Kani, Juliusza Ligonia,
Karola Miarki, Adama Mickiewicza,
Stanisława Moniuszki, Nowe Osiedle,
Henryka Sienkiewicza, Szaﬂika, Karola
Szymanowskiego, Karola Świerczewskiego,
Leśna, Zielona, Kolejowa miasta Zawadzkie.
W ramach planu działania priorytetowego
podejmowane będą działania do
przeciwdziałania nieprawidłowego
p ar k o w an ia s amo ch o d ó w w r ejo n ie
skrzyżowania ul. Opolskiej i ul. Ligonia
w Zawadzkiem.
asp. sztab, Mariusz Łotocki
kontakt: 77/463 23 77; 77/461 64 77 lub 571
322 204
rejon służbowy nr 17 - pozamiejski obejmuje miejscowości: Centawa, Barut,
Gąsiorowice w gminie Jemielnica,
Wierchlesie, Żędowice, Kielcza w gminie
Zawadzkie.
W ramach planu działania priorytetowego
podejmowane będą działania zmierzające do
przeciwdziałania zaśmiecania w rejonie
szkoły podstawowej na ul. Strzeleckiej
w Żędowicach.

Noś odblaski!

W

listopadzie z inicjatywy
Burmistrza Zawadzkiego na
terenie gminy zostanie
zorganizowana kolejna akcja promująca
noszenie odblasków przez mieszkańców
naszej gminy. Będzie ona częścią społecznej
kampanii informacyjnej w zakresie
zwiększenia bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego – ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych,
zorganizowanej w ramach celu
szczegółowego działania „Bezpieczne
przejścia dla pieszych” w projekcie pn.
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych w Zawadzkiem poprzez ich
modernizację” doﬁnansowanego ze środków
Rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej” im. Władysława
Stasiaka na lata 2018 - 2020.
O noszenie odblasków w okresie jesiennozimowym szczególnie apelują policjanci

z Komisariatu Policji w Zawadzkiem.
Zwracają uwagę, że korzystanie z odblasków
kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszych
i rowerzystów, dając kierowcy czas na
wyminięcie lub wyhamowanie.
Z budżetu gminy Zawadzkie zakupione
zostały elementy odblaskowe, które
policjanci będą rozdawać w terenie: przed
kościołami, placówkami oświatowymi i na
drogach.
Przypomnijmy. Na drodze inną widoczność
ma pieszy, a inną kierowca. Pieszy widzi
pojazd z odległości 1000 metrów i zakłada,
że jest również widziany przez kierowcę
nadjeżdżającego pojazdu. Niestety tak nie
jest. Osoba ubrana na ciemno widoczna jest
nocą w świetle reﬂektorów dopiero
z odległości 20-30 metrów. Elementy
odblaskowe w czasie słabej widoczności
oraz pory nocnej zapewniają nam więc
bezpieczeństwo. Jesienią bądźmy bezpieczni
na drogach - nośmy odblaski!

Nowi pracownicy zatrudnieni
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
Pani Laura Hejzner
zatrudniona na stanowisko ds. zamówień
publicznych i ochrony powietrza w Referacie
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem w ramach
zastępstwa na czas usprawiedliwionej
nieobecności pracownika
Pan Aleksander Nowacki
zatrudniony na stanowisko ds. obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego
w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego
Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem

Pan Sławomir Oleś-Strzoda
zatrudniony na stanowisko informatyk
w Zespole Informatyków Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem
Pani Monika Nowak
zatrudniona na stanowisko kancelista
w Zespole obsługowo-pomocniczym Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem
Pani Lucyna Graczyk
zatrudniona na stanowisko ds. wymiaru
podatków w Referacie FinansowoBudżetowym Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem
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Dzień Edukacji Narodowej

T

egoroczny Dzień Edukacji
Narodowej, pomimo trudnej
rzeczywistości związanej
z pandemią, był ważnym dniem dla całej
społeczności oświatowej. W celu
zachowania bezpieczeństwa w szkołach
i przedszkolach obchodzono ten dzień
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
O tym ważnym święcie pamiętali włodarze
gminy. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski i Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem Dariusz Zajdel
przekazali na ręce dyrektorów dla
wszystkich pracowników placówek
oświatowych serdeczne podziękowania
za codzienny trud, oddanie sprawom
uczniów i wychowanków oraz rzetelne
wykonywanie powierzonych obowiązków.
Życzyli wytrwałości w przekazywaniu
wiedzy i kształtowaniu postaw młodego
pokolenia, zadowolenia z podejmowanych
działań na rzecz edukacji, radości z osiągnięć
uczniów i wychowanków, satysfakcji
z wykonywanej pracy, a także zdrowia oraz
spełnienia osobistych planów i zamierzeń.
Tradycyjnie, Dzień Edukacji Narodowej był
okazją do uhonorowania nauczycieli
Nagrodą Burmistrza.

Listy gratulacyjne od władz gminy
otrzymały wyróżnione odznaczeniami
państwowymi dyrektorki: Beata Brzezińska
– odznaczona Medalem Złotym za
Długoletnią Służbę i Ewa Trepka –
odznaczona Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, a także nauczyciele Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem:

Małgorzata Kozioł – dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Żędowicach

Bożena Baranowska

W uznaniu osiągnięć dydaktycznowychowawczych oraz za bardzo dobre
wypełnianie obowiązków służbowych
i działania podejmowane na rzecz rozwoju
i promocji gminnej oświaty Nagrody
Burmistrza otrzymali:
Jolanta Momot - dyrektor Przedszkola
Publicznego Nr 2 z Oddziałem
Integracyjnym w Zawadzkiem

Marzena Jaskólska

Beata Brzezińska – dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem

Ewa Trepka – dyrektor Przedszkola
Publicznego w Żędowicach

Beata Pasiut

Alicja Dusza – nauczyciel Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem

Robert Szecel – nauczyciel Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Wincentego
z Kielczy w Kielczy.

którym także przyznano Medal Komisji
Edukacji Narodowej.
Nagrodzonym nauczycielom gratulujemy
oraz życzymy kolejnych sukcesów
zawodowych i tego, by edukacja była
niezmiennie pasją.
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Tablice dwujęzyczne

N

a sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 21 marca 2016 r. do
Komisji Uchwał i Wniosków
wpłynął wniosek radnego Jana Stanka
o przeprowadzenie w gminie Zawadzkie
(w każdej miejscowości oddzielnie)
konsultacji społecznych w sprawie
wprowadzenia dodatkowych nazw
miejscowości w języku mniejszości
narodowej, tj. w języku niemieckim.
Wniosek został złożony przez radnego na
prośbę kół DFK działających na terenie
gminy Zawadzkie. Uzasadnienie wniosku to
przede wszystkim podkreślenie
wielokulturowości tych ziem oraz
poszanowanie tradycji i praw mniejszości.
Zaproponowano nazwy poszczególnych
miejscowości: Zawadzkie – Zawadzki,
Żędowice – Sandowitz, Kielcza – Keltsch.
Wniosek został przyjęty 9 głosami, przy
4 głosach „wstrzymujących się”. Na sesji
w dniu 25 kwietnia 2016 r. Burmistrz
Zawadzkiego przedłożył radnym projekt
uchwały w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami miejscowości
gminy Zawadzkie w sprawie wprowadzenia
dodatkowych nazw miejscowości w języku
niemieckim. Uchwała została podjęta
11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymujących się” (uchwała
Nr XVIII/204/16). 31 maja 2016 r. Burmistrz
wydał zarządzenie w sprawie
przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami gminy Zawadzkie w sprawie
wprowadzenia dodatkowych nazw w języku
niemieckim (Nr 68/XXVI/2016). 26
czerwca 2016 r. w godz. od 7.00 do 13.00
odbyły się konsultacje. Punkty konsultacyjne
zostały umiejscowione w Kinoteatrze
w Zawadzkiem, Świetlicy Wiejskiej
w Żędowicach oraz w Zabytkowej Chacie
w K i e l c z y. Wy n i k i k o n s u l t a c j i
w poszczególnych miejscowościach:
Zawadzkie – udział w głosowaniu wzięło
233 mieszkańców, za wprowadzeniem
dodatkowej nazwy głosowało 59 osób,
przeciw 172 osoby, 2 mieszkańców
wstrzymało się od głosu (frekwencja 3,77 %)
, Żędowice – udział w głosowaniu wzięło 115
osób, za wprowadzeniem dodatkowej nazwy
głosowało 80 osób, przeciw 35 mieszkańców
(frekwencja 5,85 %), Kielcza – udział
w głosowaniu wzięło 121 mieszkańców, za
wprowadzeniem dodatkowej nazwy
głosowało 77 mieszkańców, przeciw 43 osób
(frekwencja 7,61 %). Następnie po
uzyskaniu opinii Instytutu Śląskiego
w Opolu oraz wymaganej prawem informacji
z Urzędu Statystycznego, Rada Miejska
w Zawadzkiem w dniu 31 października 2016
r. podjęła uchwały:
- Nr XXIII/237/16 w sprawie złożenia
wniosku o wpisanie gminy Zawadzkie do
Rejestru gmin, na których obszarze używane
są nazwy w języku mniejszości (6 głosów
„za”, 5 głosów „przeciw”, 3 głosy
„wstrzymujące się”),
- Nr XXIII/238/16 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 31 października 2016r.
w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy
miejscowości Żędowice w Gminie
Zawadzkie w języku mniejszości
niemieckiej (5 głosów „za”, 4 głosy
„przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących się”).
Uchwała w sprawie ustalenia dodatkowej
nazwy miejscowości Kielcza w Gminie
Zawadzkie nie została uchwalona (5 głosów
„za”, 5 głosów „przeciw”, 4 głosy
„wstrzymujące się”). 9 grudnia 2016 r.
Wo j e w o d a O p o l s k i w y d a ł p i s e m n ą
informację o ważności powyższych uchwał.
Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego o wpisanie gminy Zawadzkie do
rejestru gmin, na obszarze których używane
są dodatkowe nazwy miejscowości wraz
z wnioskiem o ustalenie dodatkowej nazwy
miejscowości został przekazany w dniu 17
lutego 2017 r. Wojewoda Opolski przekazał
wniosek wraz z opinią do ministerstwa
w dniu 9 marca 2017 r. Do dnia dzisiejszego
gmina czeka na odpowiedź w tej sprawie.
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Zatrzymany czas

Zebrania Wiejskie

W

dniu 24 września 2020 r. odbyło
się Zebranie Wiejskie Sołectwa
Żędowice, dzień później, tj. 25
września 2020 r. zebrało się Zebranie
Wiejskie Sołectwa Kielcza. Głównym
tematem zebrań były zmiany w Funduszu
Sołeckim na rok 2020 oraz uchwalenie planu
Funduszu Sołeckiego na rok 2021. Sołectwa
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021
będą miały do dyspozycji kwotę 37.703,20 zł
na każde sołectwo. Planowane zadania do
realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na
rok 2021 przedstawiają się następująco:

Sołectwo Żędowice:
ź Zakup materiałów i wyposażenia - zakup
kwiatów, ziemi, elementów ozdobnych
i dekoracyjnych, paliwa do kosiarki,
urządzeń małej architektury, farb, itp.
ź Zakup usług związanych z utrzymaniem

zieleni na terenie sołectwa.
Umowa zlecenie (wynagrodzenie za
utrzymanie czystości i porządku na
Przystani Kajakowej w Żędowicach przy
ulicy Stawowej, utrzymanie skwerów
zielonych w Żędowicach oraz utrzymanie
czystości i porządku w budynku i przed
budynkiem „Świetlicy wiejskiej”
w Żędowicach).
ź Zakup usług związanych z organizacją
imprez kulturalnych na terenie sołectwa
Żędowice.
ź Stworzenie infrastruktury pod siłownię
na wolnym powietrzu przy ulicy
Strzeleckiej (obok przejazdu
kolejowego).
ź

Sołectwo Kielcza:
ź Zakupy związane z utrzymaniem zieleni.
ź Umowa zlecenie (utrzymanie czystości
i porządku na Przystani Kajakowej
w K i e l c z y, u t r z y m a n i e s k w e r ó w
zielonych w Kielczy).
ź Zakupy związane z utrzymaniem
estetyki.
ź Zakupy i usługi związane z nazwami
dzielnic.
ź Remonty oraz naprawy bieżące
infrastruktury.
ź Usługi związane utrzymaniem ładu
i estetyki.
ź Organizacja imprez kulturalnych.

Informacja dla czytelników

B

iblioteki w naszej gminie są otwarte
dla czytelników. Obowiązuje nakaz
noszenia maseczek, dezynfekcji rąk
i zachowanie dystansu. Zdajemy sobie
sprawę, ze niektóre osoby, pomimo środków
ostrożności obawiają się korzystać z naszych
usług w tradycyjnej formie. Dlatego
przypominamy, że cały czas istnieje
możliwość zamawiania książek przez
telefon, email lub system biblioteczny
i odbioru zamówionych pozycji o umówionej

porze w wejściu do biblioteki.
ZAWADZKIE:
tel. 77 4623 173 lub 77 4623 171 email:
dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl
KIELCZA:
tel. 77 4010 967 email:
kielcza@biblioteka.zawadzkie.pl
ŻĘDOWICE:
tel. 77 5005 927 email:
zedowice@biblioteka.zawadzkie.pl

Poznaj ﬁrmy z terenu gminy Zawadzkie

W

następnych wydania
„Krajobrazów Zawadzkiego”
planujemy przybliżyć Państwu
zakłady pracy działające na terenie gminy
Zawadzkie. Serdecznie zapraszamy
wszystkie ﬁrmy do współpracy przy nowym
cyklu artykułów. Chcemy pokazać nasze

lokalne ﬁrmy widziane przez pryzmat osób,
które je stworzyły lub prowadzą. Zakłady
pracy chętne do współpracy prosimy
o kontakt z Urzędem Miejskim
w Zawadzkiem – tel. 77 46 23 113, e-mail:
promocja@zawadzkie.pl.

„Nasze przedszkolaki
to aktywne dzieciaki!"

G

mina Zawadzkie przystąpiła do
realizacji projektu pn. "Nasze
przedszkolaki to aktywne
dzieciaki!" realizowanego w ramach
Poddziałania 9.1.3 - Wsparcie edukacji
przedszkolnej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020.
Wartość ogólna projektu jest równa kwocie
425 090,00 zł, w tym doﬁnansowanie
wyniesie 361 326,50 zł, a wkład własny 63
763,50 zł. Planowana realizacja to rok
szkolny 2020/2021. „Nasze przedszkolaki to
aktywne dzieciaki!” to projekt, którego
założeniem jest:
ź podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej w przedszkolach
prowadzonych przez gminę Zawadzkie
ź zwiększenie udziału w edukacji
przedszkolnej dzieci w wieku 3-6 lat
poprzez realizację w przedszkolach zajęć
dodatkowych i poszerzenie oferty
edukacyjnej,
ź doskonalenie umiejętności i kompetencji
nauczycielek wychowania przed-
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szkolnego.
Projektem zostanie objętych 297 dzieci
zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie.
Realizacja projektu będzie mieć bezpośredni
wpływ na zaspokojenie potrzeb dzieci
w poszczególnych przedszkolach pod kątem
indywidualnych możliwości rozwojowych,
edukacyjnych oraz psychoﬁzycznych
przedszkolaków objętych wsparciem.
W przedszkolach zostanie zakupiony sprzęt
i pomoce dydaktyczne służące realizacji
zajęć dodatkowych. Wzrost kompetencji
i kwaliﬁkacji nauczycieli wychowania
przedszkolnego pozwoli na kształtowanie
i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym
ważnych kompetencji kluczowych oraz na
wzbogacenie i urozmaicenie stosowanych
metod i form organizacyjnych w pracy
z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Podczas realizacji projektu
planowane jest dostosowanie infrastruktury
Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem
Integracyjnym w Zawadzkiem poprzez
modernizację placu zabaw dostępnego dla
dzieci z niepełnosprawnościami.

Z

aproszenie na wystawę
„Fotograﬁczne widzenie tradycji.
Obrzędy doroczne na Górnym
Śląsku”
Chyba większość z nas zna musical
„Skrzypek na dachu” i piosenkę „Tradycja”.
Odnosząc się na wstępie artykułu do tego
znanego przeboju musicalowego, zadaję
sobie pytanie: „Czy bez tradycji da się żyć?”
Postanowiłam tym razem nie opierać się
tylko i wyłącznie na własnym zdaniu
i odczuciach.
Temat poruszyłam całkiem niedawno
z moim sąsiadem – Adamem Morcinkiem.
Prawie pół życia mieszkamy w jednej klatce
i to naprzeciwko siebie, a jeszcze na dodatek
Adam należy do młodego pokolenia, więc
rozmówca idealny!
Adam jest z wykształcenia germanistą,
pracuje w ﬁrmie „Kapica”, a jego pasją jest
historia i literatura, szczególnie związana
z regionem, w którym żyje i pracuje.
Pochodzi z rodziny, gdzie poszanowanie
tradycji bardzo silnie powiązanej z wiarą, jest
kluczem spokojnego i szczęśliwego życia.
Adam mówi piękna polszczyzną, ale
prywatnie pielęgnuje śląską gwarę swoich
przodków. Od czasu studiów interesuje się
poetami, dla których nasza Śląska Ziemia
była domem. Wyrazem tego jest m. in. bardzo
ciekawa praca licencjacka pt. „Spacery
literackie po Nysie w kontekście poezji Maxa
Herrmann’a - Neisse oraz aktualnie
współpraca z Panią Bożeną Kubit przy
powstaniu katalogu i wystawy fotograﬁcznej
pt. „Fotograﬁczne widzenie tradycji.
Obrzędy doroczne na Górnym Śląsku”.
Z długiej rozmowy o tradycji pozwolę sobie
zacytować słowa Adama, które są świetną
puentą naszych rozważań, czy w XXI w.,

w czasach wszechobecnej globalizacji,
w Europie bez granic, tradycja jeszcze coś
znaczy.
„Uważam, że każdy musi zmierzyć się
z tradycją na jakimś etapie swojego życia.
Nie jest możliwe podążanie za duchem
czasu, pełne rozumienie tego, co wokół nas
dzieje się współcześnie, bez odniesienia się
do historii rodziny, regionu, czy kraju,
w którym żyjemy. Zrozumienie tradycji, jej
prostych praw,jest kluczem do życia
w zgodzie z samym sobą i z najbliższymi.
Katalog i wystawa pt.„Fotograﬁczne
widzenie tradycji. Obrzędy doroczne na
Górnym Śląsku” autorstwa Bożeny Kubit
wydana została przez Muzeum w Gliwicach
dzięki dotacji w ramach programu
„EtnoPolska 2020” - Narodowego Centrum
kultury MKiDN na projekt „Fotograﬁczne
widzenie tradycji”. Po raz pierwszy została
zaprezentowana znaczna część zdjęć
składających się na unikatową kolekcję starej
fotograﬁi, które ukazują tradycyjną,
coroczną obrzędowość na Górnym Śląsku .
To swego rodzaju artystyczna odpowiedź na
wielokrotnie artykułowane oczekiwania
osób ,którym zanikająca tradycja śląska jest
niezmiernie bliska. Zatrzymana w kadrze
ulotna chwila pozwala poznać młodemu
pokoleniu i zrozumieć zwyczaje, które może
w innej formie, ale przetrwały.
Dzięki współpracy autorki książki
z Adamem Morcinkiem udało się odkryć, że
autorem większości prezentowanych zdjęć
jest Paul Schau, inżynier pracujący w naszej
Hucie . Był pasjonatem fotograﬁi, a jego
zdjęcia ukazywały się m. in.
w „Oberschlesien im Bild”. Wiele zdjęć
przedstawia nasze najbliższe okolice :
Kielczę, Żędowice, Zawadzkie i okoliczne
inne wsie.
„Zachowane zwyczaje Górnego Śląska
stanowią najbardziej zajmujący zespół, jaki
jeszcze istnieje w granicach Polski.
Większość tych zwyczajów należy do
najdawniejszych w Europie Środkowej” - to
słowa M. Gładysza, które mam nadzieję
zachęcą do sięgnięcia po ten niezwykły
katalog zdjęć do obejrzenia wystawy, która
będzie prezentowana w naszym kinoteatrze
od 2.11.2020 do 15.11.2020r.
„By żyć!” - to ostanie słowa musicalu, który
pozwoliłam sobie przywołać na początku
mojego artykułu , niech niosą wielką
nadzieję na lepszą przyszłość i spokojne
życie z zachowaniem najpiękniejszych
tradycji , gdziekolwiek los nas rzuci.

Małgorzata Rabicka – specjalista ds. kultury
w Zawadzkiem oraz Adam Morcinek –
lokalny historyk amator, pasjonat tradycji
i zwyczajów śląskich

Nr 9 (226)

Krajobrazy Zawadzkiego

7

BiK w Domu Kultury

• internetowo na spisrolny.gov.pl
• telefonicznie, dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer 22 279 99 99

O

d dwóch lat Biblioteka i Kultura
w Zawadzkiem jest administratorem
Kinoteatru i pomieszczeń budynku
byłego Domu kultury. Kinoteatr jest
budynkiem przystosowanym do organizacji
projekcji ﬁlmowych i występów
estradowych i pomimo dużej kubatury nie
ma w nim odpowiednich pomieszczeń,
w których mogłyby odbywać się zajęcia
wszystkich sekcji. Dawniej, cała działalność
kulturalna prowadzona była w Domu kultury,
jednak obecnie obiekt ten wymaga
generalnego remontu. W ubiegłym roku BiK
złożył wniosek na remont do Urzędu
Marszałkowskiego (RPOWO 2019). Środki
zostały przyznane, jednak stosunek wkładu
własnego do otrzymanej dotacji był bardzo
niekorzystny i z realizacji projektu
zrezygnowano.
Zapadła decyzja o stopniowym
przywracaniu pomieszczeń byłego Domu
kultury do używalności. Jeszcze w tym roku
rozpocznie się pierwszy etap prac
związanych z remontem. W grudniu na
poddaszu budynku zostanie wymieniona
instalacja elektryczna. W przyszłym roku
planuje się wykonać te same prace na
niższych kondygnacjach budynku. Koszt
remontu instalacji elektrycznej w całym
budynku wyniesie 75 tys. zł. Wymiana
instalacji na poddaszu będzie kosztowała 25
tys. zł. i na ten właśnie cel w tym roku gmina
przekazała BiK dodatkowe środki
w wysokości 18 tys. zł.
Sekcja modelarska, która teraz zajmuje salę
widowiskową na pierwszym piętrze, po
zakończeniu pierwszego etapu prac na
poddaszu, wróci na stałe do pomieszczeń,

Potrzebujesz więcej informacji?
Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99

Nowa redakcja - nowa gazetka

D

nia 27 października ukazało się
nowe wydanie gazetki szkolnej
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem.
Kiedy w zupełnie nowym składzie
rozpoczynaliśmy pracę nad tym numerem,
pracowaliśmy w miarę normalnie - o ile
„normalnością” można nazwać ciągłe
dezynfekowanie rąk, noszenie maseczek
w szatni, w bibliotece, na korytarzach
i trzymanie uczniów na dystans (czyli jeden
uczeń w jednej ławce). Chodziliśmy jednak
do szkoły i nikt z nas nie pomyślał, że tak, jak
to było w marcu, przejdziemy na pracę
zdalną. Stało się jednak… Mimo tego udało
nam się zebrać wszystkie materiały
i dokończyć pracę nad pierwszym w tym
roku szkolnym numerem gazety
uczniowskiej „My o Nas”. Jest to nasz debiut
– mamy więc nadzieję, że ciepło go
przyjmiecie. Zapraszamy do lektury!

Gazetka dostępna jest na stronie internetowej
ZSP pod adresem:
www.zspzawadzkie.pl

które kiedyś zajmowała.
Swoje miejsce w jednej z sal budynku
znalazły również zespoły muzyczne Road
Rock i Rooster Band. Muzycy przenieśli już
swoje instrumenty z pomieszczeń, które
zajmowali w hali sportowej.
Zdajemy sobie sprawę, że remont może
potrwać kilka lat, ale szkoda, żeby budynek
z takim potencjałem nadal niszczał.
Wierzymy, że uda się stworzyć tam siedzibę
BiK - miejsce, gdzie można będzie
organizować kameralne koncerty, zabawy,
gdzie będą działać sekcje, zespoły
i stowarzyszenia.

Prymus Opolszczyzny!
Hanna Drzyzga – uczennica
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem

J

ak co roku Marszałek Województwa
Opolskiego przyznaje stypendia
uczniom, którzy wykazali się wysokimi
wynikami w nauce i wzorowym
zachowaniem oraz osiągnięciami na
szczeblu wojewódzkim w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych.
W tym roku uczennica naszej szkoły- Hanna
Drzyzga- otrzymała tytuł Prymusa
Opolszczyzny w kategorii „wiedza”.
Znalazła się więc w gronie siedmiu
najlepszych uczniów województwa
opolskiego.
Hanna to bardzo skromna uczennica
o wysokiej kulturze osobistej. Jest
uzdolniona w wielu kierunkach, jednak jej
największą pasją jest matematyka. Ma
wszechstronne zainteresowania: gra na
fortepianie, uprawia sport i zgłębia tajniki
szybko rozwijającej się technologii
informatycznej. Jest sumienną
i obowiązkową osobą - od czwartej klasy

wzorowo pełni funkcję skarbnika.
Mamy nadzieję, że przed nią jest jeszcze
wiele sukcesów naukowych. Życzymy Hani
realizacji planów, rozwijania pasji i marzeń
oraz spotkania na swojej drodze wielu ludzi,
którzy pomogą jej sięgnąć gwiazd.
Poniżej prezentujemy jej najważniejsze
osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021:
- średnia ocen na zakończenie klasy VI 5,43
i zachowanie wzorowe, - wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie Kangur
Matematyczny 2020r.
-laureatka III stopnia w kategorii klas VI
w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno
- Informatycznym dla uczniów klas 4-8
szkoły podstawowej InstaLogik, - laureatka
Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej
OLIMPUS.
Małgorzata Rabicka- specjalista ds. kultury
w BiK w Zawadzkiem, Beata Pasiut –
wychowawczyni klasy 7a
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Sport
Piłka nożna

Skat

Norma na miesiąc 12 pkt.

Mistrzostwa Klubu Skata Kuźnia Zawadzkie

M

iesiąc październik należy zaliczyć
do udanych. Podobnie ja we
wrześniu konto drużyny zostało
wzbogacone o kolejnych 12 pkt. A mogło być
lepiej gdyby sromotna porażka z liderem
LKS Sokoły Bierdzany 0:5. Zapomnijmy
o tej wpadce, tym bardziej, że kolejne
4 mecze to komplet zwycięstw. I tak po kolei:
SSKS Stal Zawadzkie - LZS GKS Izbicko
Otmice 1:0 bramka Bartosza Szumskiego w
7 minucie meczu.
LZS Dąbrówka Górna - SSKS Stal
Zawadzkie 1:2 (0:1), bramki dla naszej
drużyny:w 41 minucie samobójcza. Na 2 :0
w 78 minucie podwyższył Oskar Wajrauch.
Jedyną bramkę gospodarze zdobyli
w doliczonym czasie gry.
SSKS Stal Zawadzkie - LZS Adamietz
Kadłub 5:2 (3:1). Łupem bramkowym
podzielili się: Łukasz Sierant, Mateusz
Kozłowski, Bartosz Szumski, Dariusz
Sworeń oraz Grzegorz Meinhardt.
LZS Odra Kąty Opolskie
- KSS Stal
Zawadzkie 1:2 (0:1). Zwycięskie bramki
strzelili: w 27 minucie Oskar Wajrauch. W 83
min. na 2:0 podwyższył Jakub Nastał.
Honorowego gola gospodarze zdobyli w 90
min.
Do zakończenia rozgrywek I rundy pozostały
jedynie 3 kolejki. Normy 12 pkt. już drużyna
nie wykona (max 9 pkt.), lecz utrzymanie
wysokiej pozycji jest całkowicie realne tym
bardziej, że dwa spotkania drużyna rozegra
na własnym stadionie.

08.11.2020 r. godz.13.30 Stal Zawadzkie –
LKS Silesiusz Kotórz Mały
15.11.2020 r. godz.13.30 LZS Unia
Raszowa-Daniec – Stal Zawadzkie
22.11.2020 r. godz.13.00 Stal Zawadzkie –
LKS Groszmal Opole
Trochę martwi skuteczność drużyny. Średnia
strzelonych bramek to tylko 2 bramki na
mecz. Najskuteczniejszym zawodnikiem jest
Dariusz Śworeń 6 bramek. 5 bramek strzelił
Oskar Wajrauch oraz zaliczył 6 asyst.
Aktualnie tabela Kl.A przedstawia się
następująco:
M. P. B.
1. LZS Błękitni Jaryszów
12 29 37:19
12 27 29:10
2. LSK Sokoły Bierdzany
12 26 24:18
3. SSKS Stal Zawadzkie
12 26 24:11
4. LKS Groszmal Opole
12 26 30:11
5. LZS Victoria Żyrowa
6. LKS Silesiusz Kotórz Mały 12 25 25:20
12 18 28:21
7. LZS GKS Izbicko-Otmice
8. LZS Rzemiosło Dziewkowice 12 18 23:25
12 18 30:21
9. LZS Adamietz Kadłubiec
10. LZS Unia Raszowa-Daniec 12 17 25:18
12 14 23:25
11. KS Szczedrzyk
12 10 18:21
12. LZS Odra Kąty Opolskie
11 9 18:38
13. LZS Dąbrówka Górna
14. KS Unia II Żywocice-Krapkowice 11 7 19:37
12 1 15:50
15. LZS Radawie
12 1 15:58
16. LZS Sokół Leśnica

D

o tej pory zostało rozegranych
7 turniejów. Niestety VII turniej był
tym ostatnim przed ponowną
p r z e r w ą w m i s t r z o s t w a c h . Wy n i k i
rozegranych turniejów:
IV – 1. Leon Deptała 1984 pkt. 2. Jan
Respondek 1943 pkt. 3. Grzegorz Dropała
1919 pkt. 4. Franciszek Świtała 1888 pkt.
V - 1.Józef Waloszek 1993 pkt. 2. Marcin
Szymski 1894 pkt. 3. Bernard Wodniok 1740
pkt. 4. Paweł Grohs 1703 pkt.
VI – 1. Józef Hadamek 2395 pkt. 2. Roman
Kościelny 2110 pkt. 3. Stanisław Kędzia
2066 pkt. 4. Leon Deptała 1942 pkt.
VII – 1. Roman Brand 1901 pkt. 2.Roman
Skubała 1831 pkt. 3. Leopold Dybowski
1753 pkt. 4. Reinhold Brysch 1742 pkt.
W klasyﬁkacji po 7 turniejach czołówka
przedstawia się następująco: 1. Grzegorz
Dropała 11608 pkt. 2. Stanisław Kędzia

11189 pkt. 3. Józef Waloszek 10664 pkt. 4.
Leon Deptała 10277 pkt. 5. Henryk
Kukowka 10017 pkt. 6. Roman Kościelny
9964 pkt. 7. Józef Pudełek 9962 pkt. 8. Józef
Hademek 9847 pkt. 9. Roma Skubała 9221
pkt. 10. Paweł Grohs 9101 pkt.
Sklasyﬁkowanych jest 28 zawodników.
Informacji o wznowieniu turniejów proszę
szukać na stronie skat.opole.pl

Piłka ręczna
Rozegrali już dwa mecze

D

rużyna ASPR wystartowała do
rozgrywek 27.09 grając oczywiście
na wyjeździe z AZS AGH Kraków.
Zwyciężając po zaciętej grze 32:31 (13:16)
Bramki dka naszej drużyny zdobywali:
Michał Krygowski 9, Adrian Przybysz oraz
Paweł Zagórowicz po 5, Mateusz Damas i
Adam Wacławczyk po 4, Mateusz Czaja 3
oraz Łukasz Smyk Daniel Koprek po 1.
Kolejnym meczem miało być spotkanie z
Grunwaldem Ruda Śląska, jednak z uwagi na
Pandemię zostało odwołane. Nowy termin to
2.11.2020 r. godz. 19.15 w Rudzie Śląskiej.
Po prawie miesięcznej przerwie ASPR zagrał
mecz z Górnikiem Zabrze. Do przerwy
prowadziła nasza drużyna 16:13. Cały czas
podopieczni kontrolowali wynik. W 57
minucie gospodarze doprowadzili do remisu
29:29. W 58 min. Mateusz Damas
wykorzystał rzut karny i było 30:29. W 60
min. Michał Krygowski strzelił swoją 7
bramkę i zwycięstwo stało się faktem.

Najwięcej bramek w tym meczu strzelił
Mateusz Damas 11, Paweł Zagórowicz
zdobył 8 bramek, Adam Wacławczyk 2 oraz
Piotr Damas, Adrian Przybysz i Mateusz
Czaja po 1. 29.10 2020 drużyna po punkty
wybiera się do Kielc. Przeciwnikiem jest
zespół SMS III ZPRP Kielce. Mecz z
MOSiREM Bochnia zaplanowany na
14.11.2020, nie ustalone jeszcze terminu
spotkania z SUMKS Jedynka Myślenice.
Poniżej publikujemy dziwną tabelę po
dotychczas rozegranych spotkaniach:
1. AZS AGH Kraków
2. SPR Grunwald Ruda Śląska
3. SPR Górnik Zabrze
4. ASPR Zawadzkie
5. SMS III ZPRP Kielce
6. SUMKS Jedynka Myślenice
7. MOSiR Bochnia

M. P. B.
3 6 96:72
3 6 90:83
4 6 112:107
2 6 63:60
1 3 31:19
4 3 93:125
3 0 76:96

Tenis stołowy
Nowy sezon rozpoczęty

A

nna Bonk zaliczyła start
w Mistrzostwach Polski w kategorii
żaczek które odbyły się w dniach 1011.10.2020 w Grodzisku Mazowieckim. Już
sam start należy uznać za sukces. Była ona
jedna z najmłodszych uczestniczek. W swej
kategorii na sezon 2020-21 jest
sklasyﬁkowana do startu w Grand Prix

Polskiego Związku Tenisa Stołowego bez
potrzeby startu w turniejach wojewódzkich.
Niestety w rozpoczętych rozgrywkach III ligi
męskiej zostały rozegrane 5 kolejek
ligowych. Nasza drużyna naliczyła tylko
1 pkt. i zajmuje 14 miejsce na 16 startujących
drużyn.
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