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40-lecie NSZZ „Solidarność”

W

dniu 4 września Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz
Stachowski wziął udział
w uroczystości 40-lecia Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”. Obchody rozpoczęły się
uroczystą Mszą św. w intencji członków

NSZZ „Solidarność” w kościele Świętej
Rodziny w Zawadzkiem, następnie miało
miejsce złożenie wiązanek kwiatów przed
Krzyżem Hutniczym, po którym odbyło się
uroczyste spotkanie w kinoteatrze
w Zawadzkiem.

Termomodernizacja Hali Sportowej

P

race związane z zadaniem
inwestycyjnym gminy Zawadzkie pn.:
"Termomodernizacja Hali Sportowej
w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności
energetycznej" nadal trwają. Obecnie
wykonane jest około 70 % zaplanowanych
prac m.in.:
prace elewacyjne dotyczące części hali
sportowej oraz części administracyjno hotelowej,
ź roboty ziemne,
ź podwyższenie ścian balustrady na tarasie
przy dużej Sali,
ź wykonanie chodników.
ź

Dodatkowe patrole Policji

D

nia 8 września br. Gmina Zawadzkie
przeznaczyła 5 000 złotych na
dodatkowe patrole Policji.
Porozumienie w tej sprawie podpisał
Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach
Opolskich nadkom. Arkadiusz Chętnicki
oraz Burmistrz Zawadzkiego - Pan Mariusz
Stachowski. Policjanci, podczas
dodatkowych patroli, będą pełnić służbę
w miejscach najbardziej zagrożonych.
Porozumienie zostało podpisane w Urzędzie
Miasta w Zawadzkiem. Dzięki funduszom
wygospodarowanym z budżetu gminy,

wzmożone patrole będą odbywały się na
terenie gminy o różnych porach dnia
z uwzględnieniem oczekiwań społecznych.
Dodatkowe patrole będą wykorzystywane
również do zabezpieczania imprez
plenerowych na terenie gminy Zawadzkie.
Porozumienie określa również zakres
współpracy pomiędzy Policją i miastem
Zawadzkie. Obejmuje między innymi zasady
prowadzenia wspólnych działań
i przedsięwzięć w oparciu o analizę stanu
bezpieczeństwa.

Do prac, które pozostały do wykonania
zalicza się m.in.:
ź prace elektryczne (układanie kabli
i przewodów),
ź montaż osprzętu elektrycznego,
ź montaż osprzętu instalacyjnego,
ź prace związane z dachem hali sportowej.
W trakcie prowadzenia inwestycji zaistniała
konieczność doprecyzowania dokumentacji
projektowej dotyczącej dźwigarów
kratowych. Aktualnie trwają prace związane
z uzupełnieniem projektu wykonawczego
wzmocnienia konstrukcji dachu hali
sportowej. Jeszcze w tym roku planuje się
wykonanie dachu ww. obiektu.

Doświetlenie przejść dla pieszych

J

ak już Państwa informowano po
ogłoszeniu wyników naboru, projekt
proﬁlaktyczno-prewencyjny zgłoszony
przez gminę Zawadzkie w ramach
„Programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018 –
2020” – został oceniony pozytywnie.
Oznacza to, że gmina Zawadzkie pozyskała
100.000,00 zł (co stanowi maksymalną
kwotę doﬁnansowania) na zmodernizowanie
poprzez doświetlenie czterech przejścia dla
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901
w m. Zawadzkie, a także przeprowadzenie

społecznej kampanii informacyjnej
w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego – ze
szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa pieszych. Doświetlone
zostaną tym samym przejścia dla pieszych
w następujących lokalizacjach: na wysokości
skrzyżowania z ul. Lubliniecką, hali
sportowej, sklepu Netto oraz skrzyżowania
ulic K. Miarki i Powstańców Śląskich.
Projekt musi zostać zrealizowany do końca
bieżącego roku. W kolejnych wydaniach
będziemy Państwa informować o dalszych
etapach działania.

Rowerowy objazd gminy Zawadzkie

W

dniach 16 oraz 23 września br.
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski wraz z Sekretarzem
Gminy Małgorzatą Kowalską, Skarbnikiem
Gminy Kariną Nowak oraz pracownikami
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbyli
rowerowy objazd po miejscowościach
Zawadzkie oraz Żędowice i Kielcza – przy
współudziale sołtysa Żędowic Jerzego Stasz.
Forma rowerowego przeglądu pozwoliła
dokonać ustaleń w zakresie stanu utrzymania
dróg, oznakowania, a także miejsc służących
rekreacji oraz innych terenów gminnych
z lepszej perspektywy. Tym samym
zweryﬁkowano, jakie prace powinny zostać
wykonane jeszcze przed sezonem zimowym,
jakie zaś zaplanować należy w dalszej

perspektywie. Ustalono, na jakich terenach
występują niedociągnięcia tak, aby odbiór
zarówno mieszkańców gminy Zawadzkie,
jak i wszystkich odwiedzających nasza
gminę, był jak najbardziej pozytywny.

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 690 665 767
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Burmistrz informuje
Urząd w czasach epidemii

XX Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 28 września 2020 r.
w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem odbyła się XX
Sesja tej kadencji. Na Sesji radni przyjęli
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2020 r. (sprawozdanie otrzymało
pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu) oraz
sprawozdanie z postępu realizacji zadań
inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach.
Na Sesji zostały podjęte następujące
uchwały:
1) w sprawie przyjęcia Gminnego programu
opieki nad zabytkami gminy Zawadzkie na
lata 2021-2024 (14 głosów „za”);
2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2020 r. (13 głosów „za, 1 głos „wstrzymujący
się”);
3) w sprawie zmiany uchwały Nr
XIV/108/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy
ﬁnansowej (14 głosów „za”).
Radni głosowali również nad uchwałą
w sprawie przystąpienia gminy Zawadzkie
do Związku Międzygminnego „Czysty
Region” z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu.
Stosunkiem głosów 4 „za”, 10 głosów
„przeciw” uchwała nie została podjęta.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły

następujące wnioski:
1) Radnego Michała Rytla:
- o udostepnienie wszystkim radnym do
wglądu SIWZ przed ogłoszeniem przetargu
na wywóz odpadów komunalnych (13
głosów „za”),
- dot. umieszczenia w SIWZ wymogu
przekazania popiołu i odpadów
budowlanych na składowisko w Kielczy (13
głosów „za”),
2) Radnego Józefa Romberga w sprawie
przygotowania uchwały intencyjnej dot.
ﬁnansowania remontu obiektów
zabytkowych będących w posiadaniu osób
ﬁzycznych (3 głosy „za”, 9 głosów
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”);
3) Radnego Michała Barygi o przygotowanie
informacji dotyczące zestawienia ﬁrm
projektowych wykonywujących projekty
pod inwestycje gminy Zawadzkie w ciągu
ostatnich 6 lat (4 głosy „za”, 7 głosów
„przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”).
Uchwały podjęte na sesji dostępne są na
stronie www.bip.zawadzkie.pl, natomiast
nagranie z Sesji na stronie
www.zawadzkie.pl.
Następna Sesja Rady Miejskiej
w Zawadzkiem odbędzie się w dniu 26
października 2020 r.
J. Zawadzka BRM

Dotacje z gminy na wymianę „kopciuchów”

I

nformujemy, że gmina uruchomiła dla
mieszkańców dotacje na wymianę
pieców, które potocznie nazywane są
„kopciuchami”.
Mieszkańcy gminy Zawadzkie będą mogli
ubiegać się o dotację na wymianę
dotychczasowych źródeł ciepła opalanych
paliwem stałym na:
1) wykonanie przyłącza do sieci
ciepłowniczej (koszty zakupu materiałów
i budowy);
2) zakup pompy ciepła;
3) zakup kotła elektrycznego;
4) zakup kotła olejowego;
5) zakup kotła gazowego.
Wysokość dotacji wynosi 30% kosztów
kwaliﬁkowanych brutto określonych
w uchwale nr XIX/155/20 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie
na doﬁnansowanie inwestycji służących
ochronie środowiska, realizowanych na
terenie gminy Zawadzkie (po jej
uprawomocnieniu się), nie więcej niż 4.000
zł.
Dotacji nie podlegają:
1) koszty poniesione na zakup materiałów,
w szczególności osprzętu, instalacji
wewnętrznej służącej do rozprowadzania
czynnika cieplnego;
2) koszty zakupu kotła i urządzeń

grzewczych nabytych poza granicami
terytorium Unii Europejskiej;
3) koszty montażu, z wyjątkiem budowy
przyłącza do sieci ciepłowniczej;
4) koszty zakupu kotłów przenośnych, w tym
d m u c h a w, p r z e n o ś n y c h g r z e j n i k ó w
olejowych i elektrycznych;
5) zmiana ekologicznych systemów
grzewczych na inne ekologiczne systemy
grzewcze;
6) zmiana systemu ogrzewania oraz budowa
przyłącza do sieci ciepłowniczej, wykonane
przed złożeniem wniosku o dotację; 7)
koszty poniesione przed dniem podpisania
umowy dotacji;
8) koszty demontażu dotychczasowego
źródła ogrzewania; 9) koszty transportu
zakupionych materiałów i urządzeń
Mieszkańcy, którzy zamierzają jeszcze
w tym roku wymienić dotychczasowy piec
grzewczy zachęcamy do skorzystania
z doﬁnansowania.
Pula środków przeznaczonych
w tegorocznym budżecie na dotacje wynosi
50.000,00 zł i decyduje kolejność złożonych
wniosków.
Bliższych informacji w sprawie można
uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, pod nr tel. 77 46 23 138, 77
46 23 140, 77 46 23 146.

Gazyﬁkacja w Żędowicach

F

irma MORGAZ na zlecenie Polskiej
Spółki Gazownictwa w dniu 11 maja
2020 r. rozpoczęła budowę sieci
gazowej w Żędowicach oraz Zawadzkiem w
ciągu drogi wojewódzkiej 901 (ul. Opolska
na odcinku od skrzyżowania z ul.
Paderewskiego w Zawadzkiem do
skrzyżowania z ul. Stawową w Żędowicach).
Podczas prowadzonych prac ziemnych na
odcinku o długości ok. 85 m stwierdzono
kolizję z istniejącą infrastrukturą na
wysokości budynków przy ul. Opolskiej 136
– 130 w Żędowicach. W związku
z powyższym postanowiono o zmianie

przebiegu trasy sieci gazowej na ww.
odcinku. Po uzyskaniu zgód właścicieli
nieruchomości projekt zmienionej trasy sieci
został złożony na Naradę Koordynacyjną
w Starostwie, która odbędzie się w dniu 24
września 2020 r. Po otrzymaniu protokołu
z ZUDu projekt budowlany zostanie
przedłożony w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich w celu dokonania
zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. W wyniku braku
sprzeciwu ze strony ww. organu prace
budowy sieci gazowniczej na ww. odcinku
zostaną wznowione.

B

urmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski w związku z panującą
w kraju epidemią oraz w trosce
o bezpieczeństwo Mieszkańców wydał
Zarządzenie Nr 218/XXX/2020 Burmistrza
Zawadzkiego z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19 oraz Zarządzenie Nr
219/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie
zamknięcia Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem z powodu zagrożenia
koronawirusem CIVID-19.
Kierując się troską o dobro osób starszych
i samotnych, wymagających opieki,
Burmistrz zwrócił się do mieszkańców
gminy z apelem o zaangażowanie w niesienie
bezinteresownej pomocy osobom będącym
w szczególnej potrzebie.
Pomimo trudnych warunków związanych
z epidemią oraz zamknięciem Urzędu
M iejs k ieg o w Zaw ad zk iem zad an ia
w urzędzie realizowane były w niezbędnym
zakresie, pracownicy służyli każdemu
p o m o c ą p r z y z a ł a t w i a n i u s p r a w,
z zastosowaniem zasad i wytycznych
wynikających z przepisów prawa
i zalecanych przez właściwe organy. Sprawy
załatwiane były w sposób pośredni czyli przy
wykorzystaniu platformy ePUAP, poczty
elektronicznej, listownie (skrzynka przy
drzwiach urzędu) lub telefonicznie.
Ponadto Burmistrz Zawadzkiego wydał
kolejno Komunikaty w sprawie stopniowego
otwierania Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem dla mieszkańców/klientów.
Od dnia 01.06.2020 r. urząd został w części
otwarty dla mieszkańców/klientów.
W pierwszej kolejności bezpośrednio

obsługiwano jedynie osoby zgłaszające się
do urzędu w celu załatwienia spraw
w Urzędzie Stanu Cywilnego, Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
Kasa urzędu pozostała zamknięta, a wszelkie
należności klienci wpłacali na wskazane
konta bankowe lub w placówce BS
w Zawadzkiem. Od dnia 06.06.2020 r.
Burmistrz przyjmuje mieszkańców
w ramach skarg i wniosków.
Od dnia 15.06.2020 r. w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem uwolniony został dostęp do
Referatu Rozwoju i Infrastruktury
Społecznej.
Od dnia 01.07.2020 r. obsługiwane są osoby
zgłaszające się do urzędu w celu załatwienia
spraw w Referacie Finansowo-Budżetowym.
Od dnia 03.08.2020 r. obsługiwane są osoby
zgłaszające się do urzędu w celu załatwienia
spraw w Referacie Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.
Kasa urzędu została otwarta od dnia
01.09.2020r. Klienci mogą dokonywać
wpłat pojedynczo, bezpośrednio w kasie,
czyli bez konieczności telefonicznego
umawiania się z urzędnikiem, ale przy
zastosowaniu wszelkich zasad
bezpieczeństwa i zapobiegania
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Wszystkie Komunikaty Burmistrza
Zawadzkiego zostały zamieszczone na
stronie www.zawadzkie.pl w zakładce:
Aktualności, Koronawirus, na facebooku
i część na aplikacji mobilnej, a także na
drzwiach wejściowych do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem.
D.Labus

Jak wydajemy Twoje podatki

U

rząd Miejski w Zawadzkiem
zachęca mieszkańców Gminy
Zawadzkie do skorzystania
z aplikacji „Jak wydajemy twoje podatki” na
stronie internetowej: www.zawadzkie.pl
Jeśli chcą Państwo wiedzieć, w jaki sposób
Gmina Zawadzkie wydatkuje pieniądze
z podatków traﬁających do budżetu,

umożliwia to wyżej wymieniona, bardzo
prosta aplikacja. Każdy mieszkaniec może
ustawić wysokość własnego otrzymywanego
wynagrodzenia netto (tzw. „na rękę”)
i wówczas na podstawie kalkulatora
sprawdzi, w jakiej wysokości ﬁnansowane są
zadania gminy z podatków.

Terminy wpłaty podatków

U

rząd Miejski w Zawadzkiem
informuje, iż dnia 15.09.2020 r.
upłynął termin wpłaty III raty
podatków: od nieruchomości, łącznego
zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego,
a także II raty podatku od środków
transportowych.
Jednocześnie przypomina się, iż IV rata
(ostatnia - dotycząca podatków: od
nieruchomości, łącznego zobowiązania
pieniężnego, rolnego, leśnego) płatna jest do

dnia 15.11.2020 r. Prosimy o przestrzeganie
powyższych terminów, gdyż każdorazowe
otrzymanie upomnienia niesie za sobą
dodatkowe koszty w wysokości 11,60 zł.
Podatki można wpłacać w kasie Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem; za pomocą
internetu (bankowość elektroniczna) lub
w bankach i na poczcie, na indywidualne
rachunki bankowe wskazane w decyzjach
wymiarowych, bądź nakazach płatniczych.

Wsparcie dla inwestorów

W

czerwcowym wydaniu naszej
gazety samorządowej pisaliśmy
o pierwszym webinarium
poświęconym lokalnym przedsiębiorcom,
z o rg a n i z o w a n y m p r z e z B u r m i s t r z a
Zawadzkiego: „Forum biznesu
w Zawadzkiem. Polska Strefa inwestycji
katalizatorem przedsiębiorczości w regionie
– zachęty inwestycyjne dla
przedsiębiorców”. Celem konferencji
internetowej było między innymi
przedstawienie możliwości otrzymania
wsparcia z Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Opolskiego Centrum
Rozwoju Gospodarki oraz Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu w Warszawie we
współpracy z Urzędem Miejskim
w Zawadzkiem. Mariusz Stachowski –
Burmistrz Zawadzkiego – zaoferował

lokalnym przedsiębiorcom realną pomoc
w kontaktach z tymi instytucjami oraz podjął
konkretne działania z przedsiębiorcami,
którzy zdecydowali się rozwinąć swoje
ﬁrmy. Jedną z nich jest doradztwo
eksportowe, w ramach którego można
dokonać analizy potencjału eksportowego
swojej ﬁrmy, opracować strategię ekspansji
na wybranych rynkach, przygotować listę
potencjalnych partnerów biznesowych
i dokonać ich weryﬁkacji, zorganizować
spotkania B2B i szkolenia oraz bezpłatnego
skorzystania z powierzchni biurowej za
granicą lub w Warszawie. Zapraszamy na
stronę internetową: www.zawadzkie.pl oraz
www.invest.zawadzkie.pl, gdzie można
znaleźć dane kontaktowe oraz informacje
dotyczące możliwości inwestycji na terenie
gminy Zawadzkie.
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Upamiętnienie
Powstańców Śląskich

3

Akademia Przedszkolaka w Żędowicach

W

dniu 4 września br. Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz
Stachowski wraz z Radnymi Rady
Miejskiej w Zawadzkiem – Marią Miszczyk
oraz Jerzym Staszem, a także Sołtysem
Kielczy Janem Czanguleit dla upamiętnienia
rocznic wybuchu Powstań Śląskich złożyli
kwiaty oraz zapalili znicze na grobach
poległych Powstańców Śląskich,
znajdujących się na terenie gminy
Zawadzkie.

Spotkanie przewodników LGD
„Kraina Dinozaurów”

W

dniu 3.09.2020 r. Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz
Stachowski wziął udział
w spotkaniu z uczestnikami projektu
,,Lokalni Przewodnicy Turystyczni Krainy
Dinozaurów". Jest to operacja własna
Stowarzyszenia LGD "Kraina Dinozaurów",
której celem jest wsparcie rozwoju oferty
turystycznej obszaru "Kraina Dinozaurów".
W ramach realizacji projektu zostanie
przeszkolonych 20 osób, lokalnych
przewodników turystycznych. Dzięki temu
poprawi się zdiagnozowana w Lokalnej
Strategii Rozwoju LGD "Kraina
Dinozaurów” potrzeba rozwijania turystyki
w sposób profesjonalny, a zarazem włączy
ona w ten proces mieszkańców z obszaru
LGD "Kraina Dinozaurów”. Uczestnikiem
projektu z terenu naszej gminy jest P. Kamil
Żyłka.

J

uż prawie rok minął od pierwszego
spotkania z mieszkańcami Żędowic
i władzami Gminy w sprawie
utworzenia pierwszego niepublicznego
przedszkola. Od planów do realizacji –
daleka droga, wiadomo. I tak 30.09.2019
roku Akademia Przedszkolaka
w Żędowicach rozpoczęła swoją działalność.
Nie było łatwo sprostać wymaganiom
mieszkańców, zdobyć ich zaufanie oraz
przejść przez labirynt przepisów prawnych.
Jednak udało się! I oto jesteśmy, otaczają nas
wspaniali Rodzice, zaufani Pracownicy,
wsparciem i radą służy Gmina oraz Ksiądz
Proboszcz. Bo przecież Akademia powstała
w dawnym Domu Katechetycznym. Obiekt

W

dniu 10 września br. Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz
Stachowski wziął udział
w Konferencji Regionalnej z przedstawicielami jednostek samorządu

według stanu na dzień 1 września 2020 r.

W

pracownikom między innymi poprzez
zapoznanie pracownika z urzędem, jego
strukturą organizacyjną, zadaniami,
funkcjonowaniem, z bezpośrednim
miejscem pracy oraz poprzez pomoc
i życzliwość ze strony współpracowników.
Planowanie zatrudnienia ma w celu
zapewnienie optymalnego poziomu
realizacji zadań w oparciu o strukturę
organizacyjną określoną w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, nadanym zarządzeniem
Burmistrza Zawadzkiego.
Z uwagi na rotację pracowników niezbędne
jest szybkie reagowanie na problemy
kadrowe i stworzenie w jednostce takich
warunków, które zachęcą pracowników do
związania się z urzędem na dłużej, a także do
fachowego realizowania zadań.
MałgorzataKowalska
Sekretarz Gminy Zawadzkie

Dzierżawa przystani kajakowej w Kielczy

P

o likwidacji Gminnego Ośrodka
Sportu i Turystyki w Zawadzkiem,
który zarządzał terenem przystani
k a j a k o w e j w K i e l c z y, b u r m i s t r z
Zawadzkiego podjął decyzję o wyznaczeniu

przedmiotowego terenu do długoletniej
d z i e r ż a w y. O b e c n i e t r w a j ą p r a c e
przygotowawcze zmierzające do
udostępnienia terenu przystani na cele
rekreacji i wypoczynku.

Monitoring na „Orliku”

N

a terenie kompleksu sportowego
„Orlik” przy ul. Powstańców
Śląskich 1 w Zawadzkiem
zamontowany został monitoring, o czym
informują tablice zamieszczone na terenie
obiektu. Montaż kamer ma na celu
zwiększenie bezpieczeństwa na terenie
całego kompleksu. Administratorem danych
Użytkowników obiektu jest gmina
Zawadzkie.

Właściciele
Barbara i Krzysztof

Konferencja przedstawicieli
samorządów województwa opolskiego

Informacja o zatrudnieniu
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
urzędzie Miejskim w Zawadzkiem łącznie zatrudnionych jest
39 pracowników.
W ramach struktury organizacyjnej
w urzędzie funkcjonuje pięć referatów, sześć
samodzielnych stanowisk i zespół
obsługowo-pomocniczy.
W miesiącu wrześniu bieżącego roku dwóch
pracowników zrezygnowało z pracy
w urzędzie. W wyniku przeprowadzonych
otwartych konkursów na stanowiska
urzędnicze zatrudniono jednego pracownika
w referacie Finansowo-Budżetowym
i przewiduje się zatrudnić w miesiącu
październiku dwóch pracowników na
stanowiska urzędnicze, tj. do Urzędu Stanu
Cywilnego, Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego oraz
informatyka.
W Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
tworzy się sprzyjające warunki adaptacji
zawodowej nowozatrudnionym

został wyremontowany oraz bardzo dobrze
doposażony. Dziś swoje miejsce zalazło tu 55
dzieci, podzielone na trzy grupy wiekowe.
W bezpiecznych i ciepłych warunkach
realizujemy proces dydaktycznowychowawczy dla najmłodszych
mieszkańców Gminy Zawadzkie i nie tylko.
Dysponujemy małym, ale własnym ogrodem
przedszkolnym oraz realizujemy moc zajęć
dodatkowych dla dzieci.
W zamyśle chciałam stworzyć miejsce, do
którego z chęcią będą wracać dzieci
i Rodzice, a pracownicy będą się czuć jak w
domu. Po roku działalności można śmiało
stwierdzić, że plan się udał.
Długo szukaliśmy pomysłu na ozdobienie
szarych murów naszego przedszkola. I oto,
z pomocą przyszedł nasz Proboszcz, który
zasugerował, żeby święty Jan Bosco został
patronem przedszkola. Tak się też stało. Sam
Dom Katechetyczny zmieniony został
w swoisty zamek, a św. Jan Bosco (patron
dzieci i młodzieży uczącej się,
wychowawców i nauczycieli) spogląda na
nas z muralu.

terytorialnego województwa opolskiego na
temat polityki spójności na lata 2021-2027
o r a z K r a j o w e g o P l a n u O d b u d o w y.
Organizatorem spotkania, które odbyło się
w Pałacu w Sulisławiu była Instytucja
Zarządzająca RPO WO 2014-2020
Departament Koordynacji Programów
Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego. W trakcie
konferencji omówione zostały instrumenty
wsparcia na lata 2021-2027, a także
przygotowanie do wyzwań i celów, jakie
stoją przed samorządami.

Nowy lokal komunalny

D

ecyzją Burmistrza Zawadzkiego –
Mariusza Stachowskiego podjęto
działania mające na celu
przygotowanie lokalu komunalnego jako
zabezpieczenie dla osób potrzebujących
wsparcia w nagłych sytuacjach (np. działania
żywiołu, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i innych). Lokal komunalny,
przeznaczony pod wyżej wymieniony cel
położony jest w Zawadzkiem przy ul.
Stawowej 6. Do przeprowadzanie inwestycji
niezbędnym okazało się przygotowanie
przedmiaru i zakresu robót, ponieważ stan
lokalu tego wymagał. Jednym zleceniem
skosztorysowano roboty budowlanoremontowe w ww. lokalu, dzięki czemu
będzie można przeprowadzić zgodnie
z ustawą prawo zamówień publicznych

postępowanie wyłaniające wykonawcę
remontu lokalu. Jeśli nie pojawią się nowe
obostrzenia i stan epidemiczny nie zostanie
zaostrzony, istnieje możliwość wykonania
remontu do końca bieżącego roku
kalendarzowego.
Kolejnym etapem przygotowania lokalu do
użytkowania będzie wyposażanie go
w niezbędne sprzęty, meble i urządzenia.
Dlatego zwracamy się do Państwa o gest
dobrej woli i przekazanie mebli, małych
i dużych sprzętów agd, naczyń, zastawy
stołowej, łóżek, wersalek. Jednocześnie
prosimy, aby przekazane sprzęty, meble
i urządzenia nie były zniszczone, uszkodzone
i nadawały się do dalszego użytku.
Wspólnymi siłami możemy pomóc tym,
którzy najbardziej pomocy potrzebują.

Wyniki egzaminów

W

ubiegłym roku szkolnym
uczniowie klas ósmych pisali
Egzamin Ósmoklasisty
w szczególnych warunkach.
W Publicznej Szkole podstawowej
im.Wincentego z Kielczy w Kielczy uzyskali
następujące wyniki:

język polski-70%
matematyka 54%
język angielski 73%
język niemiecki 53%
Wszystkim uczniom,nauczycielom oraz
rodzicom gratulujemy osiągnięcia wysokich
wyników egzaminacyjnych.

Obchody Dnia Weterana

W

dniu 1 września br. Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz
Stachowski oraz Radny Rady
Miejskiej w Zawadzkiem Jerzy Stasz wzięli
udział w powiatowych obchodach Dnia
Weterana, które odbyły się w Strzelcach
Opolskich. Symbolicznym wyrazem hołdu
oddanego żołnierzom walczącym o wolność
i niepodległość Ojczyzny było złożenie

kwiatów pod Pomnikiem ku czci Oﬁar Wojen
i Przemocy.
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Plac zabaw przy
Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

Szkoły, przedszkola i żłobek
w czasie pandemii

W

e wtorek, 1 września uczniowie po
raz pierwszy od kilku miesięcy
poszli do szkół. Zgodnie z decyzją
Ministerstwa Edukacji Narodowej nauka w
nowym roku szkolnym odbywa się w formie
tradycyjnej.
Zasady uczęszczania do placówek
oświatowych i wychowawczych
(dostosowane do specyﬁki poszczególnych
placówek) określają wewnętrzne
regulaminy, precyzujące m.in. procedury
bezpieczeństwa oraz zachowania na
wypadek podejrzenia zarażenia
koronawirusem, przygotowane przez
poszczególnych dyrektorów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Z zasadami
organizacji pracy rodzice mogą zapoznać się
na stronach internetowych poszczególnych
placówek, w gablotach informacyjnych przy

wejściach do budynków, a w szkołach
rodzice zostali dodatkowo poinformowani
elektronicznie poprzez edziennik.
Placówki wychowania przedszkolnego
oraz żłobek pracują zgodnie z wytycznym
przeciwepidemicznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia
2020 roku. Ostatnia aktualizacja
wytycznych, która zmieniła m.in.
powierzchnię (ilość niezbędnych m2
powierzchni na 1 dziecko), pozwala na
przyjęcie do przedszkola i żłobka wszystkie
zapisane dzieci. Rodzice przyprowadzający
dzieci wchodzą wyłącznie do części
wspólnej, najczęściej holu, zachowując
bezpieczną odległość od innych rodziców
z dziećmi. Dzieci odbiera wyznaczony
pracownik placówki.
Ilość dzieci w poszczególnych placówkach:

PP Nr 2
z Oddziałem
PP
PP Nr 3
Integracyjnym w Zawadzkiem w Żędowicach
w Zawadzkiem
ilość dzieci/
ilość miejsc/
ilość oddziałów

120/120/5

100/100/4

Zasady bezpieczeństwa obowiązują także
w przedszkolu niepublicznym Akademia
Przedszkolaka w Żędowicach, do którego
zapisano od września 55 dzieci.
Szkoły podstawowe funkcjonują w oparciu
o wytyczne Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Ministra Zdrowia oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego. W tym
roku nie przewidziano uroczystego
rozpoczęcia roku szkolnego z udziałem
rodziców. Uczniowie poszczególnych klas

PP
w Kielczy

Żłobek
Publiczny
w Zawadzkiem

59/68/3

45/45/2

50/50/2

spotkali się z wychowawcami o różnych
godzinach w swojej klasie. Na terenie szkół
nie mogą przebywać osoby trzecie, zalecany
jest kontakt mailowy lub telefoniczny.
Ponadto zostały wyznaczone strefy wejść do
budynków i poruszania się dla
poszczególnych klas. Klasy przypisane
zostały także do konkretnych pracowni, w
których odbywają się lekcje. Uczniowie
zobowiązani są do noszenia własnych
maseczek podczas przerw.

PSP
w Zawadzkiem

PSP
w Żędowicach

PSP
w Kielczy

ilość uczniów/
ilość oddziałów

360/18

136/9

122/7

ilość uczniów klas I/
ilość oddziałów

49/2

18/1

20/1

We wszystkich placówkach obowiązuje
bezwzględny zakaz przychodzenia
i przyprowadzania dzieci chorych. W każdej
placówce zostało wyznaczone
pomieszczenie izolatorium na wypadek
w y s t ą p i e n i a u u c z n i ó w
objawów/podejrzenia zakażenia
koronawirusem. Regularnie przeprowadzana
jest dezynfekcja.
Dyrektorzy szkół i placówek otrzymali
wsparcie w zakresie dodatkowych środków
ochrony, takich jak maseczki, płyny do

dezynfekcji i automatyczne dyspensery. Do
szkół i przedszkoli traﬁły również
bezdotykowe termometry.
Warto również przypomnieć, iż od kwietnia
2020 r. samorządy mogły wnioskować
o środki na zakup sprzętu dla uczniów
i nauczycieli do zdalnej nauki. W ramach
projektu „Zdalna Szkoła” gmina Zawadzkie
zakupiła 20 laptopów z oprogramowaniem.
W maju rząd uruchomił drugą edycję
projektu „Zdalna szkoła+”, w ramach
którego do naszych szkół traﬁło kolejnych 20
sztuk komputerów.

Utrzymanie zieleni w gminie Zawadzkie

G

mina Zawadzkie każdego roku zleca
prace obejmujące utrzymanie
i pielęgnację zieleni na terenie gminy
Zawadzkie. Prace te polegają
w szczególności na:
1) wykaszaniu trawy w parku, na zieleńcach
i innych nieruchomościach stanowiących
własność gminy Zawadzkie – tj.: koszeniu
trawy wraz z zagrabieniem i usunięciem
powstałych odpadów bądź koszeniu trawy
bez zbioru pokosu;
2) wygrabianiu liści opadłych z drzew oraz
innych zanieczyszczeń z terenu zieleńców

oraz żywopłotów stanowiących własność
gminy wraz z usunięciem powstałych
odpadów;
3) odchwaszczaniu chemicznym ścieżek;
4) cięciu i bieżącej pielęgnacji żywopłotów
formowanych, usuwaniu samosiewów
z przestrzeni żywopłotów oraz pieleniu
i oczyszczaniu z zanieczyszczeń
powierzchni pod żywopłotami wraz
z wywozem pozyskanych odpadów.
Całkowity koszt związany z utrzymaniem
zieleni w roku bieżącym wynosi 96.159,85
zł brutto.

Konserwacja „mostków”

I

nformujemy, że Zakład Gospodarki
Komunalnej „ZAW-KOM” Spółka z o. o.
z/s w Zawadzkiem rozpoczął
sukcesywne odnawianie tzw. „mostków”,
jakie znajdują się na Stawie Hutniczym
w Zawadzkiem. Założeniem tego działania
jest nie tylko odnowienie oraz upiększenie
konstrukcji, ale również zabezpieczenie
przed nadchodząca zimą. Mamy nadzieję, że
stopniowe odświeżanie obiektu sprawi, iż
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korzystanie z uroków tej części Zawadzkiego
stanie się dla mieszkańców jeszcze milsze.

W

dniu 17 września br. w wyniku
rozstrzygniętego postepowania
przetargowego o udzielenie
zamówienia publicznego gmina Zawadzkie
podpisała umowę na budowę placu zabaw
przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.
Prace wykonywane będą przez ﬁrmę GRUPA
HYDRO Sp., z o.o. Sp. K. z Mosiny.
Zgodnie z zawarta umową, zadanie ma
zostać zrealizowane do dnia 23.10.br.
i kosztować będzie
95.576,47 zł brutto.
Na utworzonym placu zabaw będą

znajdować się następujące urządzenia:
a) zestaw zabawowy duży – 1 sztuka,
b) huśtawka łańcuchowa bocianie gniazdo –
1 sztuka,
c) huśtawka podwójna łańcuchowa z jednym
siedziskiem gumowym zwykłym i jednym
koszykowym – 1 sztuka,
d) karuzela bieżniowa na rurze z napędem
pedałowym KACZKI – 1 sztuka,
e) bujak podwójny na sprężynach RYBA – 1
sztuka,
f) bujak na sprężynie KONIK – 1 sztuka,
g) bujak PIŁKA na przegubach – 1 sztuka;

Remont ulicy Powstańców Śląskich
w Zawadzkiem

I

nformujemy mieszkańców, że ogłoszony
został przetarg o udzielenie zamówienia
publicznego na remont ulicy
Powstańców Śląskich w Zawadzkiem odcinek obok Żłobka.
Zadanie to ma zostać zrealizowane
w terminie do dnia 18.12.2020 r. i będzie
współﬁnansowane przy wsparciu ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych,
będącego państwowym funduszem
celowym.
Zakres prac przewidzianych do realizacji
w ramach zamówienia obejmuje:
Przedmiot zamówienia obejmuje między
innymi :
1) wymianę nawierzchni jezdni - w miejsce

zniszczonej trylinki planuje się wykonanie
nawierzchni z betonowej kostki brukowej
o grubości 8 cm, która ograniczona będzie
opornikiem betonowym,
2) 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,
3) wymianę uszkodzonego i zamulonego
kolektora deszczowego,
4) remont istniejących studni rewizyjnych
oraz remont wpustów ulicznych,
5) oznakowanie drogi.

Kącik czytelniczy w PSP w Kielczy

K

ącik czytelniczy to magiczne
miejsce, które powinno zachęcać
uczniów do czytania.
Oczywiście, realia są różne i czasami po
prostu brakuje miejsca w przestrzeni
bibliotecznej, aby stworzyć coś
niezwykłego.
Czytać można właściwie wszędzie. Do
czytania wystarczy wygodny fotel czy
kanapa.
Nasze miejsce do zaczytania powstało na
korytarzu pierwszego piętra, dzięki
zaangażowaniu wielu osób społeczności
szkolnej oraz Rady Rodziców.
Celem kącika jest popularyzowanie
czytelnictwa i motywowanie uczniów do
czytania, rozbudzanie zainteresowań

książką, kształcenie wrażliwości
czytelniczej, rozwijanie różnorodnych
zainteresowań. Zadaniem kącika
czytelniczego jest również motywowanie
uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej
oraz wyrabianie nawyków pożytecznego
spędzania wolnego czasu.

Wieści z Żędowic

Sukces uczennicy
z Kielczy

R

ozpoczęły się prace na terenie przy
ulicy Strzeleckiej gdzie docelowo
ma powstać plac zabaw z siłownią na
otwartym powietrzu. Najpierw teren zostanie
ogrodzony. Na ogrodzenie od strony torów są
już przygotowane materiały dlatego jeszcze
w tym roku teren zostanie zagrodzony. Jeśli
wystarczy środków to zakupione zostanie
również material na ogrodzenie od ulicy
Strzeleckiej.

Korea Rondo jest już na ukończeniu. Zostało
już obsadzone bukszpanami a nasyp został
wypełniony kamieniem co wpłynęło na
poprawę wizerunku tego zakątka wsi.

W

dniu 2 września br. w siedzibie
Placówki Terenowej KRUS
w Strzelcach Opolskich odbyło
się podsumowanie i wręczenie nagród
laureatom powiatowego etapu X
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi: nie
ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz".Wśród
laureatów konkursu znalazła się uczennica
Publicznej Szkoły Podstawowej
im.Wincentego z Kielczy w Kielczy
Magdalenia Krain z klasy VII .
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Moje pasje…
Czarna Pantera nie żyje?

C

hadwick Boseman, bardziej znany
jako afroamerykański superbohater
z Uniwersum Marvela, przyszedł na
świat 29 listopada 1976 roku. W tym roku
obchodziłby swoje 44 urodziny. Jednak po
kilku latach walki z nowotworem zmarł 28
sierpnia tego roku. Aktor,podczas czterech
lat walki z chorobą, nie poddawał się jej i bez
przerwy grał w hitach kinowych. Kilka
ostatnich wcieleń zostało uwiecznionych
scenami kręconymi w trakcie trwającego już
leczenia – m.in. chemioterapii. Dzięki temu
będziemy mogli zapamiętać go nie tylko jako
bohatera dużego ekranu, ale również
bohatera walczącego z rakiem o każdy
kolejny dzień życia.
Chadwick, a dokładniej Chadwick Aaron
Boseman zmarł w bardzo młodym wieku. Jak
się okazuje, nie tylko kino było jego pasją.
Zanim całkowicie
zaczarował go duży
ekran, był odnoszącym sukcesy baseballistą.
Jednak prędko zrozumiał, że nie to pragnie
robić w życiu. Droga do realizacji marzeń
o aktorstwie nie była prosta.
W 2000r. ukończył studia reżyserskie
i występował na deskach wielu
t e a t r ó w, w c i e l a j ą c s i ę w p r z e r ó ż n e
charaktery. Trzy lata później, po raz
pierwszy, wystąpił przed kamerą w jednym
z odcinków „Brygady ratunkowej” (2003 r.).
Swój pierwszy znaczny sukces ﬁlmowy
dzielił z aktorem grającym Indiana Johnsa,
czyli Harrisonem Fordem w ﬁlmie „42 Prawdziwa historia amerykańskiej legendy”
(2013 r.). Ameryka była świadkiem jego
niesamowitych aktorskich umiejętności, ale
On dopiero miał zaskoczyć wszystkich!
W 2014r. aktor podpisał kontrakt z Marvel
Cinematic Universum na kilka następnych
ﬁlmów, w których miał grać główną rolę...
Rolę, o której świat dopiero miał na dobre
usłyszeć – Czarnej Pantery. Pierwszy raz
wcielił się w tę postać w 2016 r. w „Kapitanie
Ameryka: Wojna bohaterów”, następne
kreacje ﬁlmowe to: tytułowa „Czarna
Pantera” oraz „ Avengers: Wojna bez granic”.
Kolejnych ról niestety nie było mu już dane
zagrać.
Na koniec warto dodać, że był jednym

Kulturalny Teleexpress

z pierwszych czarnoskórych aktorów, którzy
wcielili się w rolę superbohatera, którego
pokochał i podziwiał cały świat!
Jako Czarna Pantera stał się oparciem
i wzorem do naśladowania dla wielu
młodych ludzi. Pomimo, że czas miał
wypełniony do granic możliwości,
znajdował czas na odwiedziny, wraz
z innymi bohaterami, szpitali dziecięcych.
Jego wizyty sprawiały, że dzieci choć na
chwilę zapominały o ciężkich chorobach,
potraﬁł nawet w najtrudniejszym momencie
wywołać uśmiech na małej twarzyczce.
Pokazywał dzieciom, że nie należy szybko
się poddawać, tylko zawsze walczyć do
końca.
Do ostatniego dnia sam starał się być silny
w swojej nierównej walce z ciężką chorobą.
Tę walkę niestety ostatecznie przegrał.
Wygrał za to życie w pamięci wiernych
fanów i nowych fascynatów Czarnej Pantery.
P.S. Niestety nigdy nie było mi dane poznać
osobiście tego wspaniałego człowieka.
Natomiast udało mi się spotkać moją
ulubioną postać, w którą się za życia wcielił –
T’Challe (Czarną Panterę).
Emilia Klonz
Emilia Klonz
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10.09.2020r. Patrycja Misiek ( solistka
Studia Do Mi Sol , uczennica SP
w Żędowicach) wystąpiła w TVP Opole
w programie Opolskie o poranku.
Zaśpiewała piosenkę Marcina Maciejczaka
„Jak gdyby nic”. To pierwszy występ Patrycji
w telewizji i jak się okazało bardzo udany!!!
Patrycja świetnie wczuła się w klimat
piosenki , a swoją interpretacją zauroczyła
prowadzących i całą ekipę nagrywającą
program.
Gratulujemy!
3.10.2020r. nasza zwyciężczyni Konkursu
NTO „Pokaż Talent” - Lena Zientek
(solistka Studia Do Mi Sol , uczennica SP
w Żędowicach) wystąpi podczas Koncertu
Finałowego w Opolu.
Trzymamy kciuki!

Już od 2.09.2020r. odbywają się zajęcia
w sekcjach BiK, jeszcze można się zapisać –

tel. 535447453
Zapraszamy!
Od 21.09.2020r. w poniedziałki i środy,
o godz. 18.30 w Kinoteatrze odbywają się
treningi dla kobiet „Sprawna w każdym
wieku”. Zajęcia prowadzi trener tai – chi oraz
certyﬁkowany instruktor rekreacji ruchowej.
Przyjdź i poćwicz z nami!
We wrześniu w Bibliotece Publicznej
„ruszyła” nowa odsłona kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”, skierowana do
dzieci w wieku przedszkolnym. Celem akcji
jest zachęcenie do czytania książek już
najmłodszych, bo: „Czym skorupka za
młodu nasiąknie...”
Dzieciaki chętnie przychodzą do biblioteki
po wyprawkę.
Na stałych czytelników czekają nagrody
i dyplomy.
Nic, tylko czytać!
4.09.2020r. W Kinoteatrze odbyła się
uroczysta impreza z okazji 40- lecia NSZZ
„Solidarność”. Na uroczystości obecne były
lokalne władze i przedstawiciele Związku.
Do końca września mieszkańcy mogą
oglądać w Kinoteatrze wystawę poświęconą
historii Solidarności.
1 4 . 0 9 . 2 0 2 0 r. k l a s y ó s m e z P S P
w Zawadzkiem uczestniczyły w lekcji
historii, którą w Kinoteatrze poprowadził
Pan G. Mańczyk. Uczniowie z wielkim
zainteresowaniem obejrzeli prezentację
poświęconą „Solidarności” i słuchali
wspomnień Pana Gerarda.
Serdecznie dziękujemy!
Specjalista ds. kultury w BiK w Zawadzkiem
Małgorzata Rabicka

Międzynarodowy Dzień Kropki

W okresie aktywnej przynależności,
zdobywał kolejne stopnie karate, aż do
uzyskania 1 dana w roku 2001. Brał udział
w zawodach ogólnopolskich i klubowych,
wiele razy wspólnie uczestniczyliśmy
w seminariach karate w różnych częściach
kraju. Pełnił też funkcję instruktora
kształtując charaktery kolejnych pokoleń
adeptów karate Shotokan.
Był człowiekiem czynu, słowa przekuwał
w działanie. Zawsze uczynny, uśmiechnięty,
gotowy by służyć innym i bardzo lubiany
przez swoich uczniów. Pełen ambitnych
planów na przyszłość. Jego wielką dumą
były dzieci. Godzinami potraﬁł opowiadać
o ich planach i osiągnięciach, o wspólnym
wędkowaniu i zabawach. Był dumnym
i troskliwym Tatą.
Trudno znaleźć słowa oddające osobowość
Arkadiusza, był niesamowitym
człowiekiem…
Trudno jest pisać o Przyjacielu w czasie
przeszłym…
Trudno jest powiedzieć Żegnaj
Przyjacielu…

Aplikacja mobilna gminy Zawadzkie
achęcamy do 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

W

a k a c j e m i n ę ł y, p a n d e m i a
w rozkwicie, rok szkolny
rozpoczęty – czyli wrażeń nie
brakuje. Pomimo licznych utrudnień
w naszej lokalnej kulturze dużo się dzieje.
W skrócie informujemy, co się wydarzyło i
co się wydarzy w najbliższym czasie. A więc
start!
Przez całe wakacje solistki Studia
Wokalnego Do Mi Sol systematycznie
uczestniczyły w zajęciach i wysiłek się
opłacił!!!

4.11.2020r. Lena Zientek zaśpiewa piosenkę
Anny Jantar „Radość najpiękniejszych lat”
w programie „Wygraj szansę”. Lena będzie
reprezentowała naszą gminę podczas
koncertu w Opolu w Studenckim Centrum
Kultury.
Powodzenia!

Wspomnienie o zmarłym Przyjacielu

poniedziałek 31.08.2020 roku
pożegnaliśmy na cmentarzu
w Żędowicach zmarłego
zawodnika, instruktora, przyjaciela i kolegę
Arkadiusza Zyzik (44 lata). Arek wstąpił do
sekcji karate w roku 1992, w roku 2000 został
jednym z 16 osób, które tworzyły komitet
założycielski nowego Stowarzyszenia
Sportowego pod nazwą KLUB KARATE
„NIDAN” w Zawadzkiem.

5

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.

samego rana cieszyli się tym dniem! Kreacje
kropkowe, prace plastyczno- techniczne
i duża dawka wzajemnej sympatii.
/BB/

Kropka krągłość piękną ma:)
Rolę swą w zdaniu zna.
Ozdobą bywaPięknym groszkiem na materiale.
Koniec i kropkaAch! jaka stanowcza w dyskusji ta
kropka;)
/Iza/
Od lat 15 września obchodzi się International
Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień
Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi
i zabawy. W naszej Szkole uczniowie od

Dzień bluesa
Brzmi w uszkach smętna nuta ta,
Lubi się bluesa, gdy w oku kręci się łza.
Ucho dźwięk łowi, blues smutek wysłowi.
Ech! życie ty - czasem cierpki masz smak.
Smakujesz w pełni - gdy blues czasem w
sercu gra...
/Iza/
Blues miał nieoceniony wpływ na historię
muzyki. Dał podwaliny pod rozwój
późniejszych gatunków muzycznych, do
których należy m.in. country, jazz czy rock

and roll. Dlatego 16 września Samorząd
Uczniowski zorganizował Dzień Bluesa.
Przygotowano ciekawą gazetkę o historii
i wykonawcach tego gatunku muzyki. Wielu
uczniów zadbało o stylizację , pojawiły się
a k c e n t y b l u e s o w e w f o r m i e g i t a r y,
kapelusza, ciemnych okularów czy bandany.
W czasie przerw mieliśmy okazję posłuchać
wspaniałych utworów polskiego bluesa:
Dżem, Breakout, Martyny Jakubowicz,
Tadeusza Nalepy, Ireneusza Dudy i wielu
innych.
/BB/

ODDAM 20 TON PIASKOWCA

ZA DARMO
Transport we własnym zakresie

TEL: 733 746 097
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Żyją z pasją...

D

rodzy Czytelnicy Krajobrazów
Zawadzkiego! W tym numerze
naszej gazety mam wielką
przyjemność przedstawić Państwu sylwetki
młodych ludzi, którzy całkowicie oddali się
swojej pasji i osiągają bardzo duże sukcesy
w swoich dziedzinach. Uczęszczają do
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem, do klasy 8a, której mam
przyjemność być wychowawczynią. Ich
wspólną cechą jest niebywała pracowitość,
siódmą klasę ukończyli z wyróżnieniem –
uzyskali średnią powyżej 5,00 i wzorowe
zachowanie. To bardzo skromne osoby, które
wyróżnia duża kultura osobista, wytrwałość
i emanujący od nich spokój. Muszę przyznać,
że obserwując ich na co dzień, nieraz
zazdroszczę im opanowania
i systematyczności! Myślę, że czas już
zdradzić o kim dziś napiszę…
Karolina Skorupa

Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w 2015
r. w S t r z e l e c k i m O ś r o d k u K u l t u r y
w Strzelcach Opolskich pod opieką trenerki
Małgorzaty Kucharskiej w grupie balet. Od
2016 r. ćwiczy w Opolu - najpierw
w Akademii Tańca Ramada , a od 2017r.
w Niepublicznej Szkole Baletowej Szkole
Sztuki Tańca w Opolu o dziewięcioletnim
cyklu kształcenia w zawodzie- tancerz. Na
zajęcia uczęszcza cztery razy w tygodniu,
w wymiarze ok.15 godzin! W szkole
baletowej Karolina rozwija i doskonali różne
style taneczne: modern, jazz czy balet. Jak
mówi: „Nawet w okresie lockdown’u zajęcia
odbywały się on- line, a pandemia nie
zwolniła mnie z codziennych treningów
sprawnościowych”.
To ogromne wyzwanie dla uczennicy, która
w szkole jest zawsze perfekcyjnie
przygotowana, uśmiechnięta i nigdy nie
narzeka na nadmiar zadań domowych.
Pierwszym, większym osiągnięciem
Karoliny było dołączenie do klasy
baletowej, następnie zdała egzamin do grupy
reprezentacyjnej Ramada Team, z którą
reprezentuje szkołę i Polskę na
Mistrzostwach Europy IDO i Mistrzostwach
Świata IDO.
Tańczy w układach grupowych (formacjach),
a w zeszłym roku dostała nominację do
miniformacji (mniejsze grupy) oraz duetu
i solo w stylu modern.
Do największych osiągnięć Karoliny należą:
ź 4 miejsce - Juniors Jazz Dance Formation
Ido World Championships’ 2018 ,
ź 2 miejsce - Juniors Ballet Formations
IDO World Championships ‘2019 ,
ź 1 miejsce - Junior Ballet Formacje na
Krajowych Mistrzostwach IDO’2020 –
choreograﬁa Martyna Dobosz
ź 2 miejsce - Junior Jazz Dance Formacje
na Krajowych Mistrzostwach IDO’2020 choreograﬁa Barbara Królicka
ź 3
m i e j s c e
J u n i o r
Modern/Contemponary Formacje na

Krajowych Mistrzostwach IDO’ 2020 –
choreograﬁa Agnieszka Mołodowicz
ź 7 miejsce - Junior Jazz Dance Grupy na
Krajowych Mistrzostwach IDO’ 2020 choreograﬁa Barbara Królicka
ź 5
m i e j s c e
J u n i o r
Modern/Contemponary Grupy na
Krajowych Mistrzostwach IDO’2020 –
choreograﬁa Rafał Minkiewicz
ź 7
m i e j s c e
J u n i o r
Modern/Contemponary Duety razem
z Michaliną Pietras na Krajowych
Mistrzostwach IDO’2020 – choreograﬁa
Agnieszka Mołodowicz
ź 2 0
m i e j s c e - J u n i o r
Modern/Contemponary Solo Kobieta na
Krajowych Mistrzostwach IDO’2020 –
choreograﬁa Agnieszka Mołodowicz
W czasie wolnym bardzo często sięga po
książki - w wakacje przeczytała kilkanaście
tytułów.
Lubi wyjeżdżać w góry, spędzać wolny czas
na łonie natury - w lasach i nad jeziorami ze
swoją rodziną i psem . Uwielbia jazdę na
rowerze.
Karolina zdradza, że nie ma wygórowanych
marzeń. Z wrodzonym sobie spokojem
skupia się na planach na następny rok. Liczy
na kolejne nominacje do solówek i duetów.
Nie może się doczekać nowych choreograﬁi
i na pewno podejmie następne wyzwania.
„Dla mnie najważniejsze jest to, że taniec
i sport będzie mi towarzyszył przez całe życie
niezależnie jaką drogę wybiorę.”
Swoją pasją zaraziła młodszą siostrę Natalię,
która również uczy się w Szkole Baletowej
i jednocześnie w Akrobatycznej Szkole
Powietrznej, gdzie trenuje na przyrządach
akrobatycznych rurkach, kołach i szarfach.
Przed Karoliną jest trudny rok – kończy klasę
ósmą, stanie przed wyborem nowej szkoły,
w planach ma udział w kolejnych konkursach
i turniejach tańca. Głęboko wierzę, że
poradzi sobie z każdym wyzwaniem – ma
przecież ogromne wsparcie ze strony
Rodziny i wielki hart ducha. Praca, pasja
i wielka pokora pozwalają, by na scenie
Karolina emanowała niebywałym
wdziękiem i pięknem zaklętym w ruchu
i muzyce.
Filip Sporyszkiewicz

temat historii sportu oraz zawodników, którą
zawstydziłby niejednego dziennikarza
sportowego:-)
Do największych osiągnięć Filipa należą:
ź puchar dla najlepszego zawodnika
Turnieju Mikołajkowego (Strzelce
Opolskie, 01.12.2018 r.),
ź puchar dla najlepszego zawodnika
Tu r n i e j u K o s z y k ó w k i C h ł o p c ó w
"Wspólna Europa" (Strzelce Opolskie,
18-19.05.2019 r.),
ź wraz z drużyną zdobył 3 miejsce
w konkursie Streetball w Cieszynie
w 2019 r.,
ź puchar za zwycięstwo w konkursie
indywidualnym "Skills Challange",
podczas międzynarodowego Turnieju
Koszykówki w Holicach w kategorii U13
(Holice w Czechach, 12-13.09.2020 r.),
ź wraz z drużyną zajął w Holicach
1 miejsce i zdobył tym samym złoty
medal.
ź Został powołany do kadry województwa
opolskiego w kategorii U14.
W celu doskonalenia swoich umiejętności,
w sierpniu tego roku, był na obozie
koszykarskim w Milówce, gdzie trenował
pod okiem byłego reprezentanta Polski oraz
świetnego szkoleniowca Andrzeja Pluty.
Filip swoją przyszłość wiąże z koszykówką –
chce grać zawodowo, a jego największym
marzeniem jest oczywiście występ w NBA.
W tym roku czeka go wybór szkoły
i poważnie zastanawia się co dalej. Chciałby
uczęszczać do Liceum Sportowego
Gimbasket we Wrocławiu, ale jeszcze nie
podjął z rodzicami ostatecznej decyzji.
Z ciekawością będę śledzić losy tego
zwinnego chłopca, który w szkole jest
cichym, bardzo pracowitym i kulturalnym
uczniem oraz dobrym kolegą.
Z całego serca życzę, by marzenia
o światowej koszykówce stały się dla Filipa
rzeczywistością.

i koleżanek. Ola od kilku lat gra na pianinie,
czyta mnóstwo książek, uwielbia podróże
i sport. Kilka lat trenowała akrobatykę, a
teraz jej największą pasją jest pływanie. Jej
przygoda z pływaniem zaczęła się już jak
była mała,wtedy to mama zabierała ją na
basen i uczyła stawiać pierwsze"kroki"
w wodzie. Od 4 lat trenuje regularnie
w szkole pływania Barrakuda w Strzelcach
Opolskich. Wymaga to od niej ogromnej
samodyscypliny i wytrwałości. Ola, nawet
jak czuje się zmęczona, nigdy nie odpuszcza!
Świetnie pływa motylkiem i kraulem. Swoje
umiejętności doskonali pod czujnym okiem
instruktora - pana Mariusza.
„Woda jest częścią mnie, to mój żywioł,
coś, z czym nie mogę się rozstać. Kiedy
unoszę się na jej powierzchni czuje się
naprawdę szczęśliwa i wolna. Pływanie
pomaga mi złagodzić stres oraz panować
nad moim ciałem.”
Codziennie obserwuję Olę w szkole
i podziwiam za spokój, wytrwałość
w dążeniu do celu, i otwartość na drugiego
człowieka. Ola to prawdziwy typ sportowca
– nie poddaje się i pokonuje wszystkie
przeszkody, jakie stawia jej życie na drodze.

Aleksandra Andrecka

Wywiadu do artykułu udzielili: Karolina
Skorupa, Filip Sporyszkiewicz, Aleksandra
Andrecka i ich Rodzice.
Serdecznie dziękuję !

To osoba o wielu talentach i szerokich
zainteresowaniach. Jest wzorową uczennicą
i świetną organizatorką życia klasowego. Od
lat pełni funkcję Przewodniczącej Klasy, co
świadczy o dużym zaufaniu kolegów

Małgorzata Rabicka
Specjalista ds. kultury w BiK w Zawadzkiem

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza
dla każdego przedszkolaka
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece

N

Miłością do koszykówki zaraził go tata. We
wrześniu 2017 r. Filip dołączył do
Międzyszkolnego Klubu Sportowego
w Strzelcach Opolskich.
Co ciekawe, Filip nie jest wysoki
(koszykarza zawsze kojarzę z wysokim
wzrostem), a mimo to osiąga w koszykówce
bardzo duże sukcesy. Wynika to z tego, że
jest bardzo pracowity. Na podwórku, przed
domem ma postawiony pełnowymiarowy,
profesjonalny kosz, na którym codziennie
ćwiczy. Wysoko skacze i wykonuje liczne
ćwiczenia poprawiające wyskok.
„Koszykówka jest moim powietrzem, żyję
nią i oddaję się tej pasji całkowicie.”
Filip ma też ogromną wiedzę teoretyczną na

ajwyższy czas przygotować się na
długie jesienne wieczory i
popołudnia, podczas których nie
powinno zabraknąć dobrej książki – dla
rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się
do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego
Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym
czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza
przygotowana przez Instytut Książki.
Każde dziecko w wieku przedszkolnym,
które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w
projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
czytanki dla…” dostosowaną pod względem
formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz

Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w
bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś
dla siebie także rodzice – przygotowana dla
nich broszura informacyjna przypomni o
korzyściach wynikających z czytania
dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe
inspiracje czytelnicze.
ZAPRASZAMY!

Biblioteki - godziny otwarcia
Piątek
Wtorek
Czwartek
Poniedziałek
Środa
Zawadzkie
Tel. 774623173 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 7:00 - 15:00
774623171
Kielcza
Tel. 774010967 8:00 - 14:00 12:00 - 17:00 12:00 - 15:00 12:00 - 17:00 12:00 - 17:00
Żędowice
8:00 - 12:00
Tel. 775005927

8:00 - 12:00 15:00 - 19:00

9:00 - 13:00 14:00 - 18:00
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Warsztaty kulinarne „Palce
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lizać”

Chwilowo zostaję w domu...
Dynia hokkaido z kurkami
zapiekanymi pod ciastem

Pyszny i aromatyczny kompot
ze śliwek węgierek

Składniki - Ciasto:

Składniki

Składniki

rydzianej
- 15 dag mąki kuku zanej
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- łyżka mąki zi
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- 1/2 łyżeczki wo ego kardamonu
on
iel
zm
ta
- szczyp
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- sól i pieprz do sm
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(może być półw
- laska cynamonu
- anyż gwiazdkowy

D

ługo myślałam nad następną
kulinarną i nie tylko wyprawą
w jakieś cudowne miejsce.
P r z e g l ą d a ł a m z d j ę c i a z p o d r ó ż y,
przypominałam sobie smaki i zapachy
miejsc, które kiedyś urzekły mnie swoją
architekturą , klimatem, pięknem…
Już miałam zacząć pisać o bogactwie kuchni
hiszpańskiej - aromacie paelli i cudownie
aksamitnym gazpacho, pachnącym
świeżymi pomidorami i ziołami. Jednak nie
dziś!
A wszystko za sprawą niebiańskiego aromatu
powideł śliwkowych, który otaczał gęstą
mgłą, powoli i dokładnie cały dom.
Siedziałam właśnie na kanapie, w zarysie
miałam pomysł na cały kulinarno –
podróżniczy artykuł i ...nagłe olśnienie!
Nie zabiorę Was tym razem do Hiszpanii, ale
do własnego ogrodu, na działkę czy lokalny
stragan, gdzie kolorami, zapachami
i kształtami wabią rumiane jabłka,
tajemniczo ﬁoletowe śliwki czy złocące się
w słońcu i wręcz rywalizujące z nim o blask
dynie.
Jeszcze niedawno zachwycały mnie tylko
dania skomplikowane,lubiłam chodzić do
restauracji, które słynęły z kuchni kreatywnej
– wyszukane, wręcz poetyckie nazwy
potraw, wymyślne aranżacje na talerzu i…
obłędna cena rachunku.
Aż nadszedł czas, poniekąd wymuszony
przez pandemię, kiedy spokojnie odkrywam
uroki własnej kuchni i radość z prostego!
GOTOWANIA.
Kalaﬁor, czy brokuł? Bardzo proszę! Ale bez
udziwniania, a tylko ugotowany w osolonej
wodzie, polany sokiem z cytryny i odrobiną
dobrej oliwy. A może surowy burak, starty na
grubych oczkach, posypany gruba solą
z Wieliczki, skropiony kilkoma kroplami
oliwy i soku z cytryny oraz posypany garścią
natki z pietruszki? Albo… kasza gryczana,
ugotowana na sypko, podana z gulaszem
warzywnym- danie pyszne, zdrowe
i w niczym nie gorsze od wspomnianej
wcześniej paelli!
Przed chwilą zrobiłam przepyszną sałatkę
z kaszy orkiszowej i zielonej fasolki
szparagowej. Polałam ją obﬁcie oliwą
z oliwek, którą wymieszałam z domowym
pesto ( robię je z bazylii, sera pecorino, ząbka
czosnku i kilku kropel oliwy). Całość
wstawiłam do lodówki, aby później zjeść
z pomidorkami, posypanymi morską solą.
Ale dość wynurzeń i chwalenia się
dokonaniami kulinarnymi (już widzę miny
moich znajomych i rodziny i słyszę głos:
„Gośka, tyyyyyyyy gotujesz??????”).
Przechodzę więc do rzeczy i podam kilka
sprawdzonych, niekoniecznie przeze mnie,
przepisów w wykorzystaniem naszych
lokalnych skarbów.
Spróbujcie, naprawdę pyszne i niedrogie!

Sałatka z orzechami włoskimi i cykorią

Wykonanie:
Wykonanie:

enie:

Składniki - Nadzi

kkaido
nej w kostkę dyni ho
- 2 szklanki pokrojo
- 2 szklanki kurek
- 1/2 pomarańczy
36%
- 1 łyżka śmietany go pieprzu
ne
ar
cz
ta
yp
cz
- sz
uszkat0łowej
- szczypta gałki m
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- szczypta so
- 4 łyżki oliwy

Liście cykorii poodrywaj, jeżeli mają być
mniej gorzkie, to włóż je na 10 min. do
lodowatej wody. Osuszone wrzuć do miski,
dodaj pokrojone jabłka i prażone orzechy.
Posyp solą i pieprzem. Śmietanę wymieszaj
z wodą różaną i kardamonem i podawaj
w małych miseczkach – niech każdy doprawi
sałatę sam sosem.
P.s
Nie wiem, czy w Zawadzkiem dostaniecie
wodę różaną, ja zrobiłam sałatkę bez tego
składnika i też świetnie smakowała!
A teraz moje odkrycie tej jesieni:

Wykonanie:
Zupa krem z pieczonych ziemniaków
Przesianą mąkę kukurydzianą wymieszaj
z ziemniaczaną, siemieniem lnianym i solą.
Schłodzone masło utrzyj na tarce o dużych
oczkach. Dodaj do mąki. Rozetrzyj
w dłoniach tak, aby masło połączyło się
z mąką, po czym dodaj śmietanę i dokładnie
wymieszaj. Zwiń ciasto w folię aluminiową
i włóż do lodówki na pół godziny.
Kurki mocz w lekko osolonej wodzie przez
10 min., dokładnie wypłucz i osusz.
Rozgrzej na patelni 2 łyżki oliwy, wrzuć
kurki, posyp czarnym pieprzem i smaż ok. 10
min. W rondlu rozgrzej resztę oliwy, wrzuć
pokrojoną w kostki dynię i pomarańczę. Duś
pod przykryciem, aż wszystko zmięknie,
następnie posyp gałką muszkatołową, solą
i wlej śmietankę. Jeszcze kilka minut duś, od
czasu do czasu mieszając. Połącz warzywa
z kurkami i nałóż do foremek do zapiekania.
Ciasto wyjmij z lodówki, rozwałkuj i wykrój
kółka większe od średnicy foremek do
zapiekania. Połóż ciasto na wierzchu
i dociśnij brzegi tak, aby foremka była
szczelnie zamknięta. Z reszty ciasta wykrój
np. liście i połóż je na przykrywce z ciasta.
Wierzch posmaruj resztą słodkiej lub
kwaśnej śmietany. Wstaw do piekarnika
nagrzanego do 180 st. C i piecz ok. 30 min.
Podawaj na gorąco!
To doskonałe danie na wczesną, jesienną
kolację w ogrodzie.

Składniki

ch ziemniaków
- 1/4 kg upieczony
owej)
y i gałki muszkat0ł
(z dodatkiem oliw
- 1/4 kalaﬁora
- 20 dag selera
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- oliwa truﬂowa
koracji
- świeże zioła do de
Wykonanie:
W rondlu podsmaż na oliwie przyprawy,
potem wrzuć kawałki kalaﬁora i selera. Zalej
wodą i duś na średnim ogniu, aż zmiękną.
Następnie dodaj sól, pokrojone w kostkę,
wcześniej upieczone ziemniaki i gotuj
jeszcze przez kilka minut. Następnie
wszystko dokładnie zmiksuj na gładki krem.
Podawaj z mlekiem kokosowym( ja podaję
ze słodka śmietanką) i grzankami
posmarowanymi oliwą i zapieczonymi na
złoto w piekarniku. Całość możesz
udekorować świeżymi ziołami.
Pyyyyyszne!!!

Banalnie proste!
Wszystko gotujemy razem, próbujemy...
dosładzamy miodem i pijemy na deser jako
aromatyczny kompot, albo polewamy lody
waniliowe, albo w pięknych kieliszkach
podajemy do kawałka ciasta.
Pomysłów może być wiele, a smak
pozostanie niebiański
Na koniec coś na deser!
Ciasto kukurydziane z jagodami i
jabłkami

Składniki ąki kukurydzianej
- 1 szklanka m
rydzianej

j kaszy kuku
- 1 szklanka drobne mienia lnianego
o sie
- 2 łyżki zmieloneg u brązowego
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- 1/2 kg jagód lub bo
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- 10 dag masła
owego do smarowan
- łyżka oleju rzepak

Wykonanie:
Wymieszaj kaszkę, mąkę kukurydzianą
i siemię lniane z ½ szklanki cukru, solą i sodą.
Do jagód i pokrojonych w kostkę jabłek
dodaj przyprawę korzenną, kardamon, pieprz
i resztkę cukru. Na dno wysmarowanej
olejem blachy i wysypanej kaszką manną
wyłóż ¾ ciasta, następnie jagody z jabłkami,
potem resztę ciasta, a na wierzchu poukładaj
cienkie plasterki schłodzonego masła. Piecz
ok. 20 minut w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180 st. C. Wyjmij ciasto, żeby
przestygło, i znów piecz 30 minut! Dzięki
temu ciasto się nie rozpadnie, ponieważ
maka kukurydziana nie zawiera glutenu,
który wiąże ciasto.
Upieczone ciasto polej lukrem, podawaj na
zimno lub na gorąco z lodami
śmietankowymi lub waniliowymi!
Tym sposobem jesteś w Raju!
Nie pozostaje nic innego, jak wyjść do
ogrodu, lasu czy na targ po skarby jesieni
i szukać w kuchni nowych inspiracji.
Przepisy swoją drogą, ale własne
poszukiwania smakowe mogą przynieść
nieoczekiwane efekty.
Smacznego życzy Małgorzata Rabicka –
specjalista ds. kultury ( nie kuchni) w BiK
w Zawadzkiem
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Sport
Piłka nożna

Skat

Cztery mecze bez porażki

Mistrzostwa Klubu Skata Kuźnia Zawadzkie

R

ozgrywki w Kl.A nabierają rozpędu.
Zostały rozegrane 4 kolejki
w których zespół Stali nie doznał
goryczy porażki. Jednak mecz z drużyną LZS
Sokół Leśnica o mało co nie zakończył się
stratą kompletu punktów. Zespół gospodarzy
tego meczu po 5 kolejkach był czerwoną
latarnią z zerową zdobyczą punktową. Do
przerwy nasz zespół prowadził po bramce
Mariusza Asztemborskiego 1:0. Później
jednak LZS Leśnica strzelił w 68 i 87 minucie
dwie bramki i objął prowadzenie.
W doliczonym czasie (90+3) Łukasz
Jurewicz uratował punkt strzelając
wyrównującego gola. W pozostałych
meczach drużyna zdobyła komplet punktów.
W meczu 4 kolejki przeciwnikiem na
własnym stadionie był lider po 3 kolejkach
LKS Victoria Żyrowa. W pierwszej połowie
na boisku dominowała Stal i po bramce
Oskara Wajraucha objęła prowadzenie.
Miała jeszcze szereg dogodnych sytuacji,
których jednak nie wykorzystała. Druga
połowa to dominacja drużyny gości, jednak
ich nieskuteczna gra pozwoliła na
utrzymaniu wyniku i zdobyciu kompletu
punktów. Kolejnym przeciwnikiem naszej
drużyny było wyjazdowe spotkanie z KS
Unia II Żywocice Krapkowice. Do przerwy
nie padła żadna bramka, jednak po
4 minutach II połowy Stal prowadziła 2:0 po
bramkach Bartosza Szumskiego oraz Oskara
Wajraucha. W 64 min. kontaktową bramkę
strzelili gospodarze. W 69 min. Dariusz
Sworeń podwyższył na 3:1 a w 90 min. ten
sam zawodnik ustalił wynik meczu na 4:1.
W 7 kolejce do Zawadzkiego przyjechał
wicelider LZS Unia Jaryszów. Spotkanie
należało do wyrównanych. Do przerwy
goście objęli prowadzenie po rzucie karnym.
W 54 min. na boisko wszedł Dariusz Sworeń

i on stał się ojcem zwycięstwa. Strzelił dwie
bramki w 72 i 80 minucie. Kolejna drużyna
z czołówki musiała uznać wyższość
podopiecznych Sławomira Pawlaka. Po tym
zwycięstwie drużyna awansowała na
3 miejsce w tabeli tracąc tylko 1 punkt do
lidera. Warto wspomnieć również o grupie
dziewcząt, którą opiekuje się Sławomir
Pawlak i dynamicznie się rozwija. Aktualnie
w zajęciach bierze udział 25 dziewcząt
z rocznika 2003-2013. Grupa ta bierze udział
w turniejach dla dziewczynek. Aktualnie
tabela Kl.A przedstawia się następująco:
1. LKS Sokół Bierdzany
2. LKS Silesius Kotórz Mały
3. SSKS Stal Zawadzkie
4. LZS Błękitni Jaryszów
5. LZS Victoria Żyrowa
6. LZS Unia Raszowa-Daniec
7. LKS Groszmal Opole
8. LZS GKS Izbicko-Otmice
9. LZS Rzemiosło Dziewkowice
10. LZS Adamietz Kadłubiec
11. LZS Dąbrówka Górna
12. LZS Odra Kąty Opolskie
13. KS Unia II Żywocice-Krapkowice
14. KS Szczedrzyk
15. LZS Radawie
16. LZS Sokół Leśnica

M. P. B.
7 15 23:7
7 15 13:13
7 14 14:9
7 14 20:13
7 13 19:9
7 13 17:10
7 13 10:9
7 12 10:13
7 11 15:16
7 11 17:10
7 9 17:15
7 6 11:13
7 6 17:24
7 5 9:17
7 1 11:31
7 1 6:30

Terminarz następnych spotkań przedstawia
się następująco:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

27.09.2020 r. godz.13.00 LZS Sokoły
Bierdzany – Stal Zawadzkie
04.10.2020 r. godz.15.30 Stal
Zawadzkie – LZS GKS Izbicko-Otmice
11.10.2020 r. godz.15.00 LZS
Dąbrówka Górna – Stal Zawadzkie
18.10.2020 r. godz.14.30 Stal
Zawadzkie - LZS Adamietz Kadłubiec
25.10.2020 r. godz.14.00 LZS Odra
Kąty Opolskie – Stal Zawadzkie
08.11.2020 r. godz.13.30 Stal
Zawadzkie – LKS Silesiusz Kotórz
Mały

Piłka ręczna
Pierwsza runda na wyjazdach?

N

adal nie wiadomo, kiedy do
dyspozycji piłkarzy ręcznych będzie
hala sportowa. Aktualnie zgodnie
z informacją od kierownika drużyny Janusza
Lońskiego wszystkie mecze I rundy zostaną
rozegrane na wyjazdach. Pierwszy mecz jak
już informowaliśmy został rozegrany
w Krakowie (wynik w następnym numerze)
z tamtejszym AZS AGH. Aktualnie drużyna
trenuje w Pawonkowie (bez użycia klejów)
oraz rozgrywa mecze sparingowe. W meczu
z I ligową Wartą Zawiercie doznała porażki
30:37, pokonała Orlika Brzeg 32;29 oraz
szkoleniowo z Gwardai Opole. Kadra
drużyny do dyspozycji trenera jest w 100 %

zdrowa. Do drużyny wrócił Mateusz Czaja.
Trener Łukasz Morzyk jest dobrej myśli co
do rozpoczynających się rozgrywek.
Te r m i n a r z I r u n d y p r z e d s t a w i a s i ę
następująco:
ź 10.10.2020 r. ASPR Zawadzkie
- SPR Grunwald Ruda Śląska
ź 17.10.2020 r. SPR Górnik Zabrze
- ASPR Zawadzkie
ź 24.10.2020 r. ASPR Zawadzkie
- SMS III ZPRP Kielce
ź 0 7 . 11 . 2 0 2 0 r. S U M K S J e d y n k a
Myślenice – ASPR Zawadzkie
ź 14.11.2020 r. ASPR Zawadzkie
– MOSiR Bochnia

Z

uwagi na przeciągający się remont
Hali Sportowej nie można było
znaleźć lokalu celem rozpoczęcia
mistrzostw klubu w sezonie 2020-2021
w Zawadzkiem. Z pomocną dłonią przyszła
sekcja skata Skat Kolonowskie, która
przyczyniła się do umożliwienia
prowadzenia rozgrywek w tym samym
lokalu w którym rozgrywają swoje turnieje.
Do tej pory zostały rozegrane 3 turnieje
w lokalu na stadionie Unii Kolonowskie.
W pierwszym turnieju, który został
rozegrany 4.09.2020 zagrało 20
z a w o d n i k ó w. N a g r o d z o n a p i ą t k a
przedstawiała się następująco:
ź 1. Stanisław Kędzia (KS Skat-Lub
Kochcice) 2292 pkt.
ź 2. Józef Pudełek (Skat Kolonowskie)
2152 pkt.
ź 3. Ernest Bryłka (KS Kuźnia) 1767 pkt. 4.
Jerzy Stanulla (DK Strzelec Strzelce Op.)
1755 pkt.
ź 5. Józef Waloszek (KS Kuźnia) 1738 pkt.
W II turnieju zagrało 21 zawodników.
Pewnie turniej wygrał zawodnik gospodarzy
Józef Waloszek, który zaliczył 2331 pkt.
Kolejne miejsca zajęli:
ź 2. Grzegorz Dropała (Skat Kolonowskie)
1917 pkt.

3. Jan Respondek (KSS Pawonków)
1749 pkt.
ź 4. Bernard Wodniok (LZS Ligota Dolna)
1748 pkt.
ź 5. Ernest Bryłka 1630 pkt.
ź 6. Roman Skubała (KS Skat-Lub)
1608 pkt.
ź

W III turnieju zagrało 20 zawodników
a kolejność nagrodzonych przedstawiała się
następująco:
ź 1. Marcin Szymski (Victoria Chróścice)
2183 pkt.
ź 2. Stanisław Kędzia 1967 pkt.
ź 3. Jerzy Stanulla 1963 pkt.
ź 4. Ernest Bryłka 1835 pkt.
ź 5. Grzegorz Dropała 1690 pkt.
W klasyﬁkacji po 3 turniejach czołówka
przedstawia się następująco:
ź 1. Stanisław Kędzia 5465 pkt.
ź 2. Ernest Bryłka 5232 pkt.
ź 3. Grzegorz Dropała 5073 pkt.
ź 4. Józef Waloszek 4812 pkt.
ź 5.Jerzy Stanulla 4673 pkt.
S k l a s y ﬁ k o w a n o 2 5 z a w o d n i k ó w.
Wszystkich chętnych organizatorzy
zapraszają w każdy czwartek o godz. 17.30
do świetlicy na stadionie Unii Kolonowskie.

Tenis stołowy
Dokończenie rozgrywek sezonu 2019/2020

P

andemia spowodowała, że
indywidualne Mistrzostwa
Wo j e w ó d z t w a w k a t e g o r i a c h
młodzieżowych zostały rozegrane w sierpniu
i wrześniu. Podopieczni trenerów Marty
Lityńskiej oraz Stanisława Fedora zaliczyli
kilka wartościowych wyników. Najlepiej
spisała się najmłodsza latorośl Anna Bonk,
która została mistrzynią w kategorii żaczek
i zakwaliﬁkowała się do mistrzostw Polski,
k t ó r e o d b ę d ą s i ę 1 0 - 11 . 1 0 . 2 0 2 0 r.
w Grodzisku Mazowieckim. Złoty medal
wywalczyła również w grze deblowej
z zawodniczką Aleksandrą Romanowską
(UKS Sokolik Niemodlin). Bartosz Sier
w parze z Mateuszem Michno (LZS Victoria
Chróścice) zajął 3 miejsce. W kategorii
młodzieżowców srebrny medal wywalczył
Konrad Kołacha a 3 miejsce zajął Maciej
Malecha, który w eliminacjach do
mistrzostw Polski zajął 2 miejsce. Zaliczył
start w mistrzostwach Polski, które odbyły
się w Sępólnie Krajeńskim. W mistrzostwach
Województwa w kategorii juniorów
3 miejsce zajął Leon Kunaszewski. W grze
podwójnej w parze z Marcinem Zarębą (LZS
Żywocice) zajął 2 miejsce, a w grze
mieszanej z partnerką Natalią Pawelec (LZS
Victoria Chróścice) był 3. W kategorii
kadetek w grze podwójnej na 3 miejscu
uplasowała się para Magdalena Radziej –
Martyna Jurewicz. Również kategorii
młodziczek na 3 miejscu w grze deblowej
uplasowała się Anna Bonk w parze
z Wiktorią Gargol (AZS PWSZ Nysa).

W drużynowych mistrzostwach w kategorii
juniorów KTS MOKSiR zajął 2 miejsce.
Drużyna grała w składzie: Leon
Kunaszewski, Mikołaj Pamuła oraz Szymon
Cybulski. W kategorii juniorek również
2 miejsce w składzie Marta Szatny i Martyna
Cytacka. W kategorii kadetek drużyna
w składzie Martyna Jurewicz-Magdalena
Radziej zajęła 2 miejsce a w kategorii
kadetów drużyna w składzie Paweł KapicaKarol Kwiatek uplasowała się na 3 miejscu.
W kategorii młodzików para Olivier SpałekBartosz Spałek zajęła 3 miejsce a młodziczki
Anna Bonk-Lena Żołnowska uplasowały się
na 2 miejscu.
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