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Wielkanoc 2021

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny czas będzie wypełniony nadzieją budzącej się do życia wiosny,
niech przyniesie wiarę w sens życia, a także optymizm i pomyślność.
Życzymy pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech nadchodzące Święta będą okresem wzajemnej życzliwości, spokoju oraz okazją
do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych.

Wesołego Alleluja!
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

KONKURS na nazwę placu zabaw
przy ul. Dębowej w Zawadzkiem

B

Z okazji Święta ustanowienia Sakramentów Eucharystii
i Kapłaństwa składam Kapłanom posługującym w kościołach
na terenie gminy Zawadzkie, a także Kapłanom wywodzącym
się z terenu gminy Zawadzkie życzenia obﬁtych łask bożych
oraz potrzebnych darów Ducha Świętego.
Niech każda chwila dana od Pana Boga przyniesienie nowe,
dobre doświadczenia.

urmistrz Zawadzkiego ogłasza
konkurs na nazwę placu zabaw przy
ul. Dębowej w Zawadzkiem.
Zachęcamy do zgłaszania propozycji nazwy
n o w e g o p l a c u z a b a w, k t ó r a b ę d z i e
wyróżniała to miejsce, nada ciekawego
charakteru. Liczymy, że pomysłowość
M i e s z k a ń c ó w, s z c z e g ó l n i e t y c h
najmłodszych, pozwoli na wyłonienie
oryginalnych, ciekawych propozycji.
Szczegółowe informacje oraz regulamin
konkursu znajdują się na stronie internetowej
www.zawadzkie.pl. Na zwycięzcę konkursu
czeka atrakcyjna nagroda!

Przekaż swój 1% podatku dla lokalną
organizację z terenu gminy Zawadzkie!

W imieniu Władz samorządowych gminy Zawadzkie dziękuję
za dobrą współpracę, ale przede wszystkim za
wytrwałość i cierpliwość w codziennym niesieniu Dobrej Nowiny.
Dziękuję za posługę na rzecz wiernych, potrzebujących,
chorych, samotnych i stroskanych. Życzę, aby Pan Bóg udzielał
dobrego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i ludzkiej życzliwości.
Na dalsze lata posługi kapłańskiej niech prześwięcają słowa:
„Nie opuszczajcie się w gorliwości!
Bądźcie płomiennego ducha!
Pełnijcie służbę Panu!
Weselcie się nadzieją!
W ucisku bądźcie cierpliwi,
W modlitwie – wytrwali!”
(Rz, 12 11-12)

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

P

rzypominamy, że rozliczając swój PIT
można skorzystać z aplikacji
dostępnej na naszej stronie
internetowej Rozlicz PIT - Program
"Wspieraj lokalnie" - Urząd Miejski
w Zawadzkiem. Wchodząc na stronę główną
www.zawadzkie.pl, w zakładce GMINA –
należy kliknąć – ROZLICZ PIT –
PROGRAM „WSPIERAJ LOKALNIE”.
Darmowy Program PIT dostarcza ﬁrma
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu
„Wspieraj lokalnie”, prowadzonego przez
Instytut Wsparcia Organizacji

Pozarządowych.
Każdy podatnik, który skorzysta z programu,
będzie mógł przekazać 1% jednej
z organizacji działającej w naszej gminie.
Jakie są korzyści płynące ze skorzystania
z oferty? Korzystając z oferty programu
“WSPIERAJ LOKALNIE” można:
- wesprzeć organizacje pożytku publicznego
(OPP),
- skorzystać z ułatwionego dostępu do listy
OPP z terenu gminy Zawadzkie,
- przyczynić się do szerzenia idei wsparcia
l o k a l n y c h o rg a n i z a c j i i ś w i a d o m e j
regionalnej pomocy,- przyłączyć się do
zbiórki 1% dla organizacji lokalnych, które
często nie mają tak dużej siły przebicia w
celu reklamy, jak duże ogólnopolskie
organizacje, a działają lokalnie i pomagają
Naszym mieszkańcom.
Zachęcamy do skorzystania z aplikacji!

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 77 403 14 03
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Rada Miejska w Zawadzkiem
XXVII Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 29 marca 2021 r. odbyła się
XXVII Sesja Rady Miejskiej.
S e s j a o d b y ł a s i ę
z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość, czyli w trybie zdalnym.
Na sesji radni zapoznali się z informacją
o strukturze i działaniach Ochotniczej Straży
Pożarnej w gminie Zawadzkie oraz ze
sprawozdaniem z postępu realizacji zadań
inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach.
Ponadto zostały podjęte następujące
uchwały:
1) Nr XXVII/200/21 o zmianie uchwały
budżetowej (14 głosów „za”);
2) Nr XXVII/201/21 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIV/177/20 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem (14 głosów „za”);

3) Nr XXVII/202/21 o zmianie uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
z ternu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032
(14 głosów „za”);
4) Nr XXVII/203/21 w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 2 marca 2021 r. (9 głosów „za”,
4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący
się”);
5) Nr XXVII/204/21 w sprawie przekazania
skargi według właściwości (14 głosów „za”).
Uchwały dostępne są na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo
lokalne.
Następna sesja odbędzie się w dniu 26
kwietnia 2021 r., a tematem będzie ocena
zasobów pomocy społecznej.

Burmistrz informuje
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Termomodernizacja hali sportowej

T

rwają prace związane
z termomodernizacją hali sportowej
w Zawadzkiem. W trakcie realizacji
zadania zaszła konieczność zmiany
technologii ocieplenia dachu hali sportowej
spowodowana okolicznościami, których
gmina Zawadzkie nie mogła przewidzieć.
Niniejsza zmiana spowodowana była z tym,
iż istniejąca konstrukcja nośna dachu hali
sportowej nie spełniała norm i zagrażała
bezpieczeństwu. W związku z powyższym
opracowano dokumentację techniczną
zmiany technologii docieplenia dachu oraz
przeprowadzono negocjacje z wykonawcą
robót budowlanych. W dniu 28 grudnia 2020

Dotacje na wspieranie zadań publicznych
gminy Zawadzkie przyznane

D

nia 2 marca 2021 r. ogłoszono
wyniki otwartego konkursu ofert na
wspieranie zadań publicznych
gminy Zawadzkie w zakresie: pomocy
społecznej poprzez opiekę nad osobami
chorymi, wspierania i upowszechniania
kultury ﬁzycznej i sportu dzieci i młodzieży,
Nazwa wnioskodawcy

Podsumowanie akcji „Podatki”

W

roku 2021, ze względu na stan
epidemii wprowadzony na terenie
całego kraju, Burmistrz
Zawadzkiego podjął decyzję o zmianie
formy przekazywania decyzji i nakazów
płatniczych mieszkańcom gminy.
W tym celu w całej gminie przygotowano
miejsca odbioru decyzji – w dogodnej
z punktu widzenia zamieszkania mieszkańca
lokalizacji. Każde docelowe miejsce było
obsługiwane przez wykwaliﬁkowanego
pracownika urzędu (pracownika Referatu
Finansowo-Budżetowego), a na wsiach
również przy udziale sołtysów. Odbieranie
decyzji odbywało się w reżimie sanitarnym.
Na miejscu udostępniono środki
dezynfekcyjne, zachowywano odpowiedni
dystans społeczny, jak również stosowano
środki ochrony osobistej (maseczki).
Dostosowano również godziny otwarcia
miejsca odbioru w taki sposób, aby każdy
mieszkaniec mógł odebrać decyzję
w dogodnym dla niego czasie. Z naszych
obserwacji wynika, iż decyzje odbierały
również osoby starsze, które podczas
rozmów z pracownikami stwierdzały, iż
wyjście z domu i oderwanie się od ciszy

czterech ścian było miłym akcentem.
Ogólna ilość decyzji do wydania wynosiła
3111 sztuk, z tego:
- dla miejscowości Zawadzkie – 1881 sztuk
(odebrano 1306 sztuk, co stanowi 69,4%
ogółu decyzji),
- dla wsi Żędowice – 714 sztuk (odebrano
709 sztuk, co stanowi 99,3% ogółu decyzji),
- dla wsi Kielcza – 516 sztuk (odebrano 513
sztuk, co stanowi 99,4% ogółu decyzji).
Do wysłania za pośrednictwem operatora
pocztowego zostały zatem 583 sztuki.
W tym miejscu należą się słowa
podziękowania dla sołtysów wsi Kielcza
i Żędowice, którzy w sposób szczególny
udzielali się społecznie i ściśle współpracują
z urzędem. Kierujemy również słowa
wdzięczności dla Prezesa i pracowników
Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” oraz
Dyrektora instytucji Biblioteka i Kultura za
udostępnienie lokali oraz życzliwą pomoc.
W szczególności dziękujemy mieszkańcom
gminy Zawadzkie za okazanie
wyrozumiałości oraz wykazanie
zaangażowania w sprawy naszej małej
społeczności - w tym trudnym dla wszystkich
czasie.

Czystość na placach zabaw

W

związku z licznymi uwagami
Mieszkańców naszej gminy,
zwracamy się z prośbą, aby nie
wyprowadzać zwierząt na teren placów
zabaw, gdzie bawią się dzieci. Zwierzęta
mogą stwarzać zagrożenie dla maluchów
oraz niestety niejednokrotnie pozostawiają
nieczystości, których nie sprzątają ich
właściciele. Niestety takie sytuacje zdarzały

się m. in. na placu zabaw przy ul. Dębowej.
Bardzo prosimy o korzystanie z placów
zabaw zgodnie z ich przeznaczeniem.

M

Caritas Diecezji Opolskiej ul.
Szpitalna 5a, Opole Placówka
bezpośrednio realizująca zadanie:
Stacja Opieki Caritas Diecezji
Opolskiej w Żędowicach
ul. Karola Miarki 1, Żędowice
Polskie Towarzystwo Turystyczno
- Krajoznawcze Oddział
Zakładowy Huta Andrzej
w Zawadzkiem
ul. Dworcowa 3A, Zawadzkie
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
ul. Krakowska 16, Strzelce
Opolskie
Placówka bezpośrednio realizująca
zadanie: PZERiI Koło Terenowe w
Zawadzkiem
ul. Dębowa 11, Zawadzkie

krajoznawstwa oraz działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym. Łącznie gmina
Zawadzkie przeznaczyła na ten cel
373.000,00 zł. Poniżej przedstawiamy
wykaz stowarzyszeń oraz kwot, jakie zostały
przyznane na realizację poszczególnych
zadań.
Nazwa zadania

Przyznana
kwota dotacji

Pomoc społeczna poprzez opiekę nad
osobami chorymi,
160.000,00 zł
niepełnosprawnymi, samotnymi i
starszymi gminy Zawadzkie

Kolej na PTTK

8.000,00 zł

Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym „Seniorzy razem”

4.000,00 zł

Integracja osób 60 +

5.000,00 zł

Stowarzyszenie Uniwersytetu III
Wieku
w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11, Zawadzkie

Uniwersytet III Wieku w
Zawadzkiem – Z kulturą przez życie

3.000,00 zł

Autonomiczna Sekcja Piłki
Ręcznej „Zawadzkie”
ul. Opolska 23, Zawadzkie

Organizacja szkolenia i udziału
w rozgrywkach piłki ręcznej zespołów 40.000,00 zł
młodzieżowych ASPR Zawadzkie

Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów „Klub seniora”

Klub Tenisa Stołowego
„MOKSIR” Zawadzkie
ul. Opolska 25, Zawadzkie
Klub Karate „NIDAN”
Zawadzkie
ul. Opolska 23, Zawadzkie
Stowarzyszenie Sportowe Klub
Sportowy „STAL” Zawadzkie
ul. Opolska 23, Zawadzkie

Wspieranie i upowszechnianie kultury
ﬁzycznej i sportu wśród dzieci
25.000,00 zł
i młodzieży poprzez prowadzenie
systematycznych zajęć sportowych
w zakresie tenisa stołowego
Organizacja zajęć sportowych dla
30.000,00 zł
dzieci i młodzieży w dyscyplinie
karate shotokan/WKF
Organizacja zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka 98.000,00 zł*
nożna na terenie gminy Zawadzkie

* więcej informacji na tema przyznanej kwoty w artykule poniżej

UNIMOT S. A. pamięta o dzieciach
iło nam poinformować, że Spółka
UNIMOT S.A. z siedzibą
w Zawadzkiem przy ul.
Świerklańskiej 21, darowała na rzecz gminy
Zawadzkie środki ﬁnansowe w wysokości
100.000,00 zł. Kwota ta zostanie w całości
wykorzystana na potrzeby rozbudowy placu
zabaw przy ul. Dębowej. O szczegółowym
zakresie kolejnego etapu prac będziemy
Państwa informować na bieżąco.

r. podpisano aneks na roboty związane
z dociepleniem dachu hali sportowej. Termin
zakończenia wszystkich prac ustalono na
dzień 30 czerwca 2021 r.

Składamy serdeczne podziękowania
Prezesowi Zarządu UNIMOT S.A. Panu
Adamowi Sikorskiemu praz wszystkim
Członkom Zarządu za wsparcie
ﬁnansowe, jakie gmina Zawadzkie
otrzymała po raz drugi. To znacząca pomoc
w realizacji zadań na rzecz mieszkańców
gminy Zawadzkie, szczególnie tych
najmłodszych.
Dziękujemy!

Klub Sportowy „STAL” Zawadzkie
zajmuje się bieżącym utrzymywaniem
Stadionu Miejskiego w Zawadzkiem

I

n f o r m u j e m y, ż e w z w i ą z k u
z rozstrzygnięciem konkursu ofert na
wspieranie zadań publicznych gminy
Zawadzkie na 2021 rok, Stowarzyszenie
S p o r t o w e K l u b S p o r t o w y „ S TA L ”
Zawadzkie, realizując zadanie z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury
ﬁzycznej i sportu dzieci i młodzieży pn.
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna na
terenie gminy Zawadzkie” od marca br.

zajmuje się bieżącym utrzymywaniem
obiektu sportowego - Stadionu Miejskiego
w Zawadzkiem. Mamy nadzieję, że dzięki
zaangażowaniu Klubu, obiekt będzie służył
u c z e s t n i k o m o rg a n i z o w a n y c h z a j ę ć
sportowych. Życzymy, aby działania
podejmowane przez Klub przyczyniły się do
rozkwitu Stadionu Miejskiego
w Zawadzkiem oraz rozwoju sportu w naszej
gminie, a także przyniosły jak najlepsze
wyniki sportowe.

Krajobrazy Zawadzkiego
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Budowa odcinka kanalizacji
na ul. Księdza Wajdy

Dzień Sołtysa

W

dniu 11 marca br. z okazji Dnia
Sołtysa Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski złożył
osobiście życzenia P. Janowi Czanguleit
(Sołtysowi wsi Kielcza) oraz P. Jerzemu
Stasz (Sołtysowi wsi Żędowice).
Podziękował również za codzienny trud,
oddanie i pracę na rzecz lokalnej
społeczności, jak również za rzetelne
i staranne wykonywanie zadań
i wszelkich inicjatyw społecznych.

B

Otwarte Strefy Aktywności
w Żędowicach i Kielczy

S

erdecznie dziękujemy
STOWARZYSZENIU NA RZECZ
ROZWOJU GMINY ZAWADZKIE "LUBIĘ TU ŻYĆ" za zaangażowanie przy
tworzeniu infrastruktury rekreacyjnej na
terenie sołectw Żędowice i Kielcza.
Stowarzyszenie wspólnie z Urzędem
Miejskim w Zawadzkiem przygotowało
wniosek o doﬁnansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w ramach projektu grantowego pn.

„Budowa i modernizacja punktów
przystankowych, obiektów małej
architektury oraz miejsc aktywności
ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska
i inne” w ramach realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD
„Kraina Dinozaurów”.
Planuje się utworzyć dwie Otwarte Strefy
Aktywności, na których zamontowane będą
urządzenia siłowni napowietrznej.

Ankieta do mieszkańców gminy Zawadzkie
(z nagrodami)

M

ając na uwadze starania o rozwój
gminy Zawadzkie oraz
podniesienie poziomu życia
i zadowolenia mieszkańców naszej gminy,
Burmistrz Zawadzkiego zachęca do
wypełnienia ankiety, która będzie pomocna
w planowaniu działań i określeniu
kierunków rozwoju gminy oraz może
przyczynić się do poprawy życia
mieszkańców.

Zwracamy się więc do Państwa z prośbą
o wypełnienie ankiety w formie papierowej
(ankieta dołączona do niniejszego wydania
„Krajobrazów Zawadzkiego” lub możliwa
do pobrania w Urzędzie Miejskim w
Zawadzkiem) albo elektronicznej (do
pobrania ze strony www.zawadzkie.pl).
Dziękujemy za zaangażowanie i udział
w wypełnieniu ankiety.
Ankieta jest anonimowa (poza osobami
chcącymi wziąć udział w losowaniu nagród),
co oznacza, że na żadnym etapie analizy
danych nie będą ujawniane odpowiedzi
pojedynczych osób.
Osoby, które wypełnią ankietę mają
szansę otrzymać nagrody ﬁnansowe –
3 nagrody w wysokości 200 zł każda. Aby
wziął udział w losowaniu nagród, należy
wypełnić ankietę oraz podać numer telefonu
(do kontaktu). Informacje szczegółowe
znajdują się na stronie internetowej
www.zawadzkie.pl.

Sprzątanie wokół Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem

W

dniu 19 marca br. pracownicy
Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem przeprowadzili
akcję zamiatania po zimie ulicy Dębowej
i parkingu przed Urzędem Miejskim.
Akcja ta miała na celu wywiązanie się
z obowiązku wynikającego z ustawy
o utrzymania czystości i porządku w gminie,
a także zaoszczędzenie pieniędzy
budżetowych, których jak wiadomo zawsze
jest zbyt mało w stosunku do zadań i potrzeb,
jakie gmina ma do realizacji.
Mimo obaw czy pogoda dopisze i nie spłata
ﬁgla (dzień wcześniej padał śnieg i ogólnie
było chłodno), na czas sprzątania pogoda
dopisała i pozwoliła wykonać urzędnikom
prace porządkowe.
Do akcji sprzątania przyłączyli się także
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem oraz pracownicy Biblioteki
i Kultury w Zawadzkiem.

Za wykonaną ciężką pracę wszystkim
serdecznie dziękujemy.
Tym sposobem nie tylko udało nam się
zaoszczędzić trochę pieniędzy publicznych,
ale także przygotowaliśmy choć
w niewielkim stopniu nasze obejście do
nadchodzącej wiosny.

P

udowany jest odcinek sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Księdza
Wajdy w Zawadzkiem. W imieniu
gminy Zawadzkie zadanie realizuje LIDL sp.
z o.o. sp. k. Zgodnie z zawartym
porozumieniem zakres prac obejmuje:
frezowanie odcinka nawierzchni asfaltowej
na ul. Księdza Wajdy, wykonanie prac
ziemnych dla prowadzenia odcinka
kanalizacji, wykonanie kanalizacji, ułożenie
nowej nawierzchni na odcinku objętym
inwestycją, wykonanie nowego chodnika
z kostki betonowej od strony obiektu LIDL.

Budowa PSZOK

N

a terenie składowiska odpadów
w Kielczy budowany jest Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych dla Gminy Zawadzkie.
Wy k o n a w c ą z a d a n i a j e s t F I R M A
HANDLOWA „EURO-STANDARD” s. c.
Antoni Król, Andrzej Król. W ramach
realizowanego obecnie I etapu przewiduje
się budowę PSZOK w formie placu wraz
z obiektami towarzyszącymi tj. halą
magazynową o konstrukcji stalowej na
kontenery do składowania odpadów,
magazynu o konstrukcji stalowej na odpady
niebezpieczne, kontenerowego
pomieszczenie zaplecza
socjalno–biurowego i punktu przekazania
rzeczy używanych. Dodatkowo PSZOK
zostanie wyposażony w wagę samochodową
zagłębioną 5T , bezodpływowy zbiornik na
ścieki, zbiornik stalowy na wodę do celów
przeciw pożarowych. Ponadto wykonane
zostanie ogrodzenie, oświetlenie oraz
monitoring. Przy PSZOKu znajdą się

również miejsca parkingowe. W drugim
etapie planowany jest zakup wyposażenia
PSZOKa. Termin zakończenia I etapu
ustalono na dzień 31 maja 2021 r. Gmina
Zawadzkie na realizację niniejszego zadania
otrzymała doﬁnansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 w wysokości
85% wydatków.

Historia sportu „na ścianie”

W

roku bieżącym mija 75 lat od
powstania Hutniczego Klubu
Sportowego STAL Zawadzkie. To
również rok, w którym dobiegają końca
prace na hali sportowej w Zawadzkiem. Te
okoliczności stanowią szczególną okazję do
uczczenia wszelkiej działalności sportowej,
jaka rozwijała się na terenie naszej gminy na
przestrzeni minionych kilkudziesięciu lat.
Mając na uwadze powyższe, Burmistrz
Zawadzkiego zaprasza wszystkich
mieszkańców gminy Zawadzkie do
zgłaszania ciekawych pomysłów na
zilustrowanie historii sportu (rozwoju
różnych dyscyplin, zasłużonych
sportowców) w formie stałej wystawy
w budynku hali sportowej w Zawadzkiem.
Przewiduje się również utworzenie zespołu
osób, które przez lata czynnie angażowały się
w propagowanie idei oraz rozwój sportu na
terenie gminy, dzięki czemu będą mogły
służyć wiedzą oraz wsparciem
merytorycznym. Wszelkie planowane
działania mają zmierzać do stworzenia
historii zawadczańskiego sportu „w pigułce”
tak, aby upamiętnić, uczcić wszystkie
sportowe sukcesy, a także stworzyć źródło
wiedzy dla najmłodszych oraz wszystkich,
którzy będą korzystali w przyszłości z oferty

sportowej w gminie Zawadzkie.
Liczymy na Państwa oryginalne i ciekawe
pomysły. Zachęcamy do ich nadsyłania
drogą mailową na adres: kw@zawadzkie.pl
(ewentualnie drogą listowną na adres Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem: ul. Dębowa 13,
47-120 Zawadzkie).

Obchody 100. rocznicy wybuchu
III Powstania Śląskiego

R

Podsumowanie „akcji zima”
odczas „akcji zima” prowadzonej w
sezonie 2020/2021 polegającej na
zimowym utrzymaniu placów, jezdni i
chodników w ciągach dróg gminnych
zostało:
ź odśnieżone 561,05 km dróg oraz 151,49

3

ź

km chodników,
posypane piaskiem 207,21 km dróg oraz
68,80 km chodników.

Łącznie na „akcję zima” w bieżącym sezonie
gmina Zawadzkie wydała 81 075,21 zł.

ok 1921 był kluczowy dla historii
Polski, w tym dla Śląska Opolskiego.
100. rocznicę wybuchu III Powstania
Śląskiego, gmina Zawadzkie przewiduje
uczcić w sposób szczególny. Planowana jest
organizacja panelu dyskusyjnego on-line
przy udziale Burmistrza Zawadzkiego oraz
historyków, pasjonatów historii, a także
przedstawicieli szkół oraz uczniów. Z okazji
rocznicy przewidywana jest również
o d p r a w a M s z y Ś w. p l e n e r o w e j
w Zawadzkiem (jeśli pozwolą na to
obostrzenia sanitarne związane z pandemią

koronawirusa). Podczas tegorocznych
odchodów Burmistrz Zawadzkiego wraz
z przedstawicielami władz samorządowych
dokona symbolicznego oddania hołdu
poległym Powstańcom i złoży wiązanki
kwiatów na mogiłach bohaterów walk
w Zawadzkiem, Żędowicach oraz Kielczy.
O szczegółowym planie obchodów
będziemy Państwa informować na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl, a także
w kolejnym wydaniu „Krajobrazów
Zawadzkiego”.
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Popiersie Franza von Zawadzky’ego

I

nformujemy, iż Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie "LUBIĘ TU ŻYĆ" stara się o zakup
zaginionego popiersia Franza von
Zawadzky-ego – twórcy miejscowości
Zawadzkie. Popiersie pochodzi
najprawdopodobniej z XIX w. Aktualnie jest
w posiadaniu osoby ﬁzycznej, która zgłosiła
ten fakt w ubiegłym roku. Dlatego
stowarzyszenie planuje pozyskać środki
ﬁnansowe, które będą mogły zostać
przeznaczone na ten właśnie cel. Te działanie
z pewnością pozwoli na pokazanie
wyjątkowej części historii naszej małej
Ojczyzny.
Poniżej przedstawiamy Państwu kilka
informacji na temat Franza von Zawadzkyego.
Franz von Zawadzky, był założycielem
miasta Zawadzkie oraz huty zlokalizowanej
w mieście. Mieszkańcy w hołdzie
ufundowali cokół z popiersiem
przedstawiający Franza von Zawadzky.
Pomnik usytuowany był na dawnym placu
targowym w Zawadzkiem. Był to obszerny
p l a c p r z y u l i c y Wa j d y p o m i ę d z y
nieistniejącymi dziś: kanałem młyńskim
(zasypany) i młynem amerykańskim
(zlikwidowany po roku 1945) naprzeciw
sklepu mięsnego rzeźni oraz biurowcem.
Przed wojną było to centralne miejsce
w Zawadzkiem w bezpośrednim sąsiedztwie
huty, z dojściem do Pustek i stamtąd na

Świerkle, na Klachocz, czy na dworzec
kolejowy i po drodze do restauracji Foltysa
(dzisiaj Dom Kultury, Bank i poczta
jednocześnie). Na kamiennym postumencie
widniało popiersie założyciela huty i miasta.
Dziś w tym miejscu stoi dom jednorodzinny.
Franz von Zawadzky urodził się 18 stycznia
1791 r. i pochodził prawdopodobnie
z Krakowa. Początkowo Franz von
Zawadzky zajmował się administrowaniem
dóbr hrabiowskich w Strzelcach Wielkich.
Kariera zarządcy dóbr była dobrym punktem
wyjścia do zajęcia się nową inwestycją
hrabiego von Renarda - dużą hutą żelaza nad
Małą Panwią. Kiedy tworzeniem
i zarządzaniem huty zajął się hrabia Franz
v o n Z a w a d z k y, n i e m i a ł ż a d n e g o
doświadczenia w tej dziedzinie. Długoletnia
praktyka pozwoliła mu jednak zapoznać się
z tajnikami wytopu żelaza do tego stopnia, że
został w niej ekspertem. Pod jego
przewodnictwem huta rozwijała się
błyskawicznie. W 1836 r. pracowało tam 40
robotników. W 1840 - już 160. Bardzo
szybko hutę i osadę zaczęto nazywać
„Zawadzky" z inicjatywy samego hrabiego
Renarda. W latach 1841-1848 był
Przewodniczącym Sejmu Prowincjonalnego.
Znaczny majątek, jaki zyskał, pozwolił mu
na zakup od hrabiego majątku w Kalinowie,
by z czasem rozszerzyć swoje włości
o Jaryszów, Poniszowice, Niewiesie
i Niekarnię. Franz von Zawadzky zmarł
w Strzelcach Wielkich 19 czerwca 1849 r.
w wieku 58 lat. Pochowano go obok kościoła
pw. św. Wawrzyńca. Kiedy cmentarz
zlikwidowano, nagrobki jego i jego małżonki
znalazły miejsce w murze okalającym dawną
nekropolię.
Trzy lata po jego śmierci w Zawadzkiem
odsłonięto pomnik z popiersiem faktycznego
twórcy miejscowości. Przez ponad 100 lat
upamiętniał powszechnie szanowanego
człowieka. Pomnik zniszczono w 1962 r.
Losy resztek obelisku nie są znane.
Na pomniku widnieje napis:
„Franz von Zawadzky, Pan na
Kalinowie, Jaryszowie i Poniszowicach”’
z prawej strony pomnika: „HandelRolnictwo-Przemysł”,
z lewej strony pomnika:
„Pełnomocnikowi hr. Renarda Franzowi
von Zawadzkiemu,
Długoletniemu szefowi jako wspomnienie
Miłości-Szacunku,
Wzniesiono przez urzędników hr.
Renarda w 1852 r.”

„Op@lskie dla podstawówek
zdalne nauczanie zbliża”

G

mina Zawadzkie, jako organ
prowadzący szkoły podstawowe,
przystąpiła do projektu "Op@lskie
dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!"
realizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego z funduszy
europejskich w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020. W sumie
z regionalnych funduszy unijnych do
pedagogów z naszej gminy traﬁło 37
komputerów, z tego 20 do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem, 8 do
Publicznej Szkoły Podstawowej

w Żędowicach oraz 9 komputerów do
Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Wincentego z Kielczy w Kielczy.

Likwidacja „starego” placu zabaw
przy ul. Dębowej

I

nformujemy Mieszkańców
Zawadzkiego, że dotychczasowy plac
zabaw, który znajdował się w parku
miejskim w Zawadzkiem jest likwidowany.
Prosimy więc, aby nie korzystać już
z pozostałości urządzeń, które się tam jeszcze
znajdują. Zachęcamy do korzystania

z urządzeń po drugiej strony ul. Dębowej,
które z pewnością są bezpieczne.
W miejscu dotychczasowego placu zabaw,
który jest likwidowany docelowo zostanie
zasiana trawa, a teren ten będzie
zagospodarowany poprzez nowe nasadzenia
drzew.
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Wypalanie traw szkodzi i jest zabronione

W

ypalanie traw szkodzi - od lat
alarmują ekolodzy, naukowcy,
strażacy, a mimo to wiosną
i jesienią każdego roku słyszymy o licznych
pożarach łąk, pastwisk, nieużytków
i trzcinowisk, które zostały świadomie
wywołane przez ludzi. Mimo licznych
ostrzeżeń osoby wypalające trawy wydają się
nieświadome szkód, które wyrządzają
przyrodzie i zagrożenia jakie sprowadzają na
ludzi.
Wiosenne wypalanie traw często związane
jest z chęcią usunięcia niezebranego,
ostatniego odrostu trawy. W świadomości
zachował się bowiem mit, że wypalanie traw
i pozostałości roślinnych poprawi żyzność
gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy
kolejny plon siana. Nic bardziej mylnego.
Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej
próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą
obniżenie jej wartości użytkowej nawet na
kilka lat. Zahamowane zostają naturalne
procesy rozkładu pozostałości roślinnych,
dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa
gleby. Wysoka temperatura niszczy
roślinność, powoduje degradację gleby
i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt.
Wypalanie łąk, trzcinowisk i zakrzaczeń
powoduje śmierć organizmów, żyjących
w wierzchnich warstwach gleby, o istnieniu
których większość z nas nawet nie wie,
a których obecność wpływa na właściwą
kondycję gleby. Giną małe zwierzęta, takie
jak dżdżownice, które niezwykle efektywnie
poprawiają strukturę i właściwości ﬁzyczne
gleb. Wymierają całe kolonie mrówek, które
jako zwierzęta drapieżne regulują populacje
szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca
także biedronki, które są sprzymierzeńcem
człowieka w walce z mszycami.
Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom
zapylanie kwiatów, co w konsekwencji

obniża plonowanie roślin. Pożary traw
oznaczają także śmierć wielu pożytecznych
zwierząt kręgowych, takich jak płazy i gady
oraz małych ssaków (krety, ryjówki, jeże,
młode zające, nornice i inne drobne
gryzonie). Zniszczeniu ulegają też miejsca
l ę g o w e p t a k ó w, a p o ż a r y s t a n o w i ą
szczególnie poważne zagrożenie dla
przedstawicieli gatunków gnieżdżących się
na ziemi lub w zaroślach. Oﬁarami stają się
także większe zwierzęta leśne, takie jak
sarny, jelenie czy dziki, a nawet zwierzęta
domowe.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są
wysuszone i palą się bardzo szybko.
W rozprzestrzenianiu się ognia pomaga także
wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują
się na wypalanie traw, przekonane są, że
w pełni kontrolują sytuację i w razie
potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się
i czasami kończy się to tragedią.
W przypadku gwałtownej zmiany kierunku
wiatru pożary bardzo często wymykają się
spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy
i zabudowania. Niejednokrotnie w takich
pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.
Występuje również bezpośrednie zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w pożarach
wywołanych wypalaniem traw giną ludzie,
w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz
strażacy.
Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna
praktyka, jest również prawnie zakazane.
W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody wprowadzono zakaz wypalania
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów.
Za łamanie tego zakazu grożą sankcje
karne w postaci grzywny albo aresztu.
Zakaz wypalania traw jest również
jednym z wymogów dobrej kultury rolnej.
Ich przestrzeganie jest konieczne między
innymi w ramach systemu dopłat
bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad
wzajemnej zgodności – katalogu
wymogów i ograniczeń, jakim podlegają
rolnicy korzystający z tych dopłat. Za
wypalanie traw Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa może nałożyć na
rolników karę ﬁnansową w postaci
zmniejszenia (od 5 do 25%), a w skrajnych
przypadkach nawet odebrania wszystkich
rodzajów dopłat bezpośrednich za dany
rok.
(źródło: GDOŚ)

Koszty oświaty w gminie Zawadzkie
- Szkoły podstawowe

W

2020 r. do szkół podstawowych
w gminie uczęszczało łącznie 614
uczniów zgrupowanych w 34
oddziałach, z czego 256 uczniów
zgrupowanych w 16 oddziałach uczęszczało
do szkół zlokalizowanych na wsiach.
Zatrudnienie w szkołach podstawowych
w ostatnim dniu roku 2020 kształtowało się
następująco: 65,46 etatów nauczycielskich
oraz 28,89 etatów administracyjnoobsługowych (plus 0,5 etatu sezonowego –
palacz).
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło
w 2020 r. 9 331 731,96 zł.
W okresie sprawozdawczym głównymi
wydatkami w strukturze wydatków
bieżących były koszty osobowe związane
z zatrudnieniem pracowników
pedagogicznych (nauczycieli), jak również
pracowników niepedagogicznych
(pracownicy administracji i obsługi).
Wydatki osobowe w odniesieniu do
poniesionych wydatków bieżących ogółem
stanowiły w Zawadzkiem 87,65 %,
w Żędowicach 83,68 %, w Kielczy 80,20 %.
W zakresie poniesionych kosztów
rzeczowych dominowały opłaty ponoszone
na zakup opału (placówki wiejskie) lub

energii cieplnej. W PSP w Zawadzkiem
wydatkowano na ten cel: 151 437,55 zł
(energia cieplna), w PSP w Żędowicach - 48
648,96 zł (olej), zaś w PSP im. Wincentego
z Kielczy w Kielczy – 29 694,19 zł (opał).
Pozostałe opłaty związane były
z eksploatacją obiektów szkolnych: energia
elektryczna, woda, wywóz nieczystości,
telefon oraz ubezpieczenie majątku. We
wszystkich szkołach przeprowadzono
obowiązkowe przeglądy, konserwacje
i naprawy sprzętu oraz remonty. Ponadto
wszystkie szkoły podstawowe dokonały
wypłaty stypendiów dla najlepszych
uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe.
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Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
z doﬁnansowaniem!

N

a rok 2021 gmina Zawadzkie
uzyskała doﬁnansowanie na
realizację dwóch bardzo ważnych
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych:
- opieka wytchnieniowa (dla opiekunów
osób niepełnosprawnych),
- asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Obydwa zadania będą realizowane
w ramach rządowych programów
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
dlatego wszelkie działania odbywać się będą
bezpłatnie dla osób niepełnosprawnych.
Opieka wytchnieniowa to forma
okresowego, całodobowego zastąpienia
opiekuna osoby niepełnosprawnej. Działanie
ma na celu wsparcie opiekunów oraz ich
odciążenie. Kwota doﬁnansowania: 8 568 zł.
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
z kolei, to usługa w formie wsparcia
funkcjonowania społecznego osób
niepełnosprawnych (głównie w stopniu
znacznym). Usługa będzie realizowana
w wymiarze do 60 godzin miesięcznie dla
jednej osoby niepełnosprawnej. Planowane
jest objęcie tą formą pomocy około dwunastu

osób. Kwota doﬁnansowania: 307 759,50 zł.
W ramach opieki wytchnieniowej jest
obecnie jeszcze możliwość objęcia
wsparciem jednej osoby niepełnosprawnej.
Opiekunów zainteresowanych szczegółami
zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem:
- telefon: 77 4622 095 (wew.24),
- email: sekretariat@ops.zawadzkie.pl

W dniu 1 kwietnia 2021 r., (według stanu na
dzień 31 marca 2021 r.), w całej Polsce
rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań (NSP 2021)
Powszechny spis ludności i mieszkań
odbywa się co 10 lat i jest jedynym
badaniem, które pozwala na pozyskanie
szczegółowych informacji o liczbie ludności,
jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze
demograﬁczno-społecznej i zawodowej,
a także o ilościowym i jakościowym stanie
zasobów mieszkaniowych i budynkowych.
Udział w spisie ludności i mieszkań jest
obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in.
charakterystyki demograﬁcznej i aktywności
ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia
oraz stanu i charakterystyki zasobów
mieszkaniowych.
KTO PODLEGA NARODOWEMU
SPISOWI POWSZECHNEMU?

Pomnik na zbiorowej mogile
Powstańców Śląskich w Zawadzkiem

W

dniu 16 listopada 2020 r. gmina
Zawadzkie w ramach programu
„Groby i cmentarze wojenne
w kraju” złożyła wniosek
o doﬁnansowanie zadania pn. „Remont
pomnika na zbiorowej mogile
Powstańców Śląskich w Zawadzkiem”,
realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego ds.
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Celem programu jest wspieranie opieki nad
grobami i cmentarzami wojennymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi
materialne świadectwo kluczowych
wydarzeń z historii Polski związanych
z walką i męczeństwem, a także wspieranie
prowadzenia działań naukowych
upowszechniających wiedzę na temat tych
wydarzeń. W związku z powyższym gmina

Zawadzkie planuje przeprowadzić remont
pomnika na zbiorowej mogile
Powstańców Śląskich, znajdującego się na
cmentarzu paraﬁalnym w Zawadzkiem, tak
aby zahamować niszczenie tego
wyjątkowego miejsca. Ponadto gmina
chciałaby zagospodarować także przestrzeń
w b e z p o ś r e d n i m o t o c z e n i u m o g i ł y,
podnosząc jej walory estetyczne, i co za tym
idzie ustawić tablicę edukacyjnoinformacyjną dotyczącą powstań śląskich
i przebiegu ich działań na terenie gminy
Zawadzkie.
W d n i u 2 3 . 0 3 . 2 0 2 1 r. n a s t ą p i ł o
ro z s t r z y g n i ę c i e n a b o r u w n i o s k ó w
o doﬁnansowanie zadań mieszczących się
w ramach programu „Groby i cmentarze
wojenne w kraju”. Gminie Zawadzkie
udało się uzyskać doﬁnansowanie
w wysokości 33.062,00 zł. Niestety do
sﬁnansowania pozostaje w dalszym ciągu
bardzo duża kwota, więc obecnie szukamy
jeszcze innych dodatkowych źródeł
ﬁnansowania. Jesteśmy również na etapie
poszukiwania wykonawców
przedmiotowych prac remontowych na
mogile Powstańców Śląskich. Jeśli ktoś
z Państwa zna ﬁrmę specjalizującą się
w renowacji bądź produkcji lastrika, prosimy
o kontakt pod numerem tel. 77 46 23 135.

Drogi Pszczelarzu!

W

bieżącym roku gmina Zawadzkie
planuje uruchomić Program
Ochrony Pszczół. Chcielibyśmy
zwrócić uwagę naszych mieszkańców na
istotny wpływ pszczół na całe środowisko,
ich rolę w zapylaniu i ukazanie tego, jak
wiele zawdzięczamy tym pożytecznym

PODSTAWOWE INFORMACJE

i wyjątkowym owadom. W związku
z powyższym planujemy przeprowadzić
akcję edukacyjną dla dzieci z naszych szkół,
zorganizować konkurs fotograﬁczny na
najlepsze zdjęcie pszczoły oraz konkurs na
najładniejszy ogródek/balkon przyjazny
pszczołom. Ponadto pragniemy zachęcać
naszych mieszkańców do sadzenia roślin
miododajnych.
W związku z powyższym zachęcamy
naszych lokalnych pszczelarzy do włączenia
się w akcję edukacyjno-promocyjną na
temat pszczół. Potrzebujemy osoby z wiedzą
i doświadczeniem. Jeśli nie jest Ci obojętne
życie tych owadów i chciałbyś przyczynić się
do szerzenia wiedzy na ich temat oraz
uświadamiania ludzi, zgłoś się do nas!
Więcej informacji możesz uzyskać pod
numerem: 77 46 23 135.

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
osoby ﬁzyczne stale zamieszkałe
i czasowo przebywające w mieszkaniach,
budynkach i innych zamieszkanych
pomieszczeniach niebędących
mieszkaniami, osoby ﬁzyczne niemające
miejsca zamieszkania, a także
mieszkania
ź budynki, obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
ź

W JAKIEJ FORMIE ZOSTANIE
PRZEPROWADZONY NARODOWY
SPIS POWSZECHNY?
Metody przekazywania danych:
ź samodzielnie za pośrednictwem aplikacji
internetowej dostępnej na stronie
internetowej GUS (https://spis.gov.pl/)
od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
ź w wywiadzie telefonicznym
przeprowadzanym przez rachmistrza
spisowego
ź w wywiadzie bezpośrednim
przeprowadzanym przez rachmistrza
spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja
epidemiczna.
Z powodu pandemii COVID-19
obowiązkową metodą przekazania
danych będzie spis internetowy.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie
można zweryﬁkować kontaktując się
z Wo j e w ó d z k i m B i u r e m S p i s o w y m
w Urzędzie Statystycznym w Opolu lub
Gminnym Biurem Spisowym.
Ponadto, w sytuacji, w której osoba
zobowiązana do spisu nie będzie miała
możliwości spisania się samodzielnie, to
będzie mogła to uczynić w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem, w którym Będzie
udostępnione pomieszczenie wraz
z odpowiednim sprzętem do realizacji tego
zadania.
Wszystkie przekazywane w czasie spisu
dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną –
będą należycie i starannie zabezpieczone
oraz nie zostaną nikomu ujawnione.
Stosowane przez statystykę publiczną
narzędzia oraz procedury w zakresie
bezpieczeństwa danych zapewniają
całkowitą ochronę gromadzonych
informacji. Statystyka publiczna prezentuje
jedynie dane wynikowe, których nie można
powiązać z konkretnymi osobami.
Uwaga:
W badaniu spisowym są dwa pytania
dotyczące narodowości i przynależności
narodowo-etnicznej. Jest możliwość wyboru
narodowości śląskiej i w takim przypadku
należy obrać jedną spośród czternastu
odpowiedzi lub kategorię „inna” i znaleźć
właściwą narodowość na rozwijanej liście.
Jeżeli brak na liści oczekiwanego określenia
narodowości, należy wskazać ostatnią
pozycję z listy, czyli „inna” i wpisać nazwę.
Prosimy wszystkich o zaangażowanie
i zachęcamy do włączenia się
w upowszechnianie informacji o spisie.
Liczymy się dla Polski!
INFORMACJE DODATKOWE
Więcej informacji o NSP 2021 można
uzyskać:
ź na stronie internetowej spis.gov.pl
ź od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer 22 279 99 99
ź poprzez kontakt z Wojewódzkim Biurem
Spisowym w Urzędzie Statystycznym w
Opolu – tel.: 77 423 01 10 e- mail:
SekretariatUSopl@stat.gov.pl
ź kontaktując się z Gminnym Biurem
Spisowym w Zawadzkiem 77 4623 117,
e-mail biurorady@zawadzkie.pl.

Program LIFE - kolejna szansa
na czyste powietrze

G

mina Zawadzkie przystąpiła do
projektu pn.: „Wdrożenie systemu
zarządzania jakością powietrza
w samorządach województwa opolskiego,
który ﬁnansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu LIFE
i współﬁnansowany przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. W dniu 4 listopada 2020 r. została
podpisana z Komisją Europejską Umowa
o Dotację na realizację Projektu, a 27
października 2020 r. została podpisana
z NFOŚiGW umowa o jego
współﬁnansowanie. Projekt ma trwać do 30
września 2022 r.
Celem tego projektu jest zapewnienie
lepszego zarządzania jakością powietrza
w regionie. Gmina będzie miała obowiązek
zatrudnienia na pełny etat przez okres 12
miesięcy Gminnego Koordynatora
Programu Ochrony Powietrza (POP),
który zostanie odpowiednio przeszkolony
i wykształcony poprzez uczestnictwo
w studiach podyplomowych, realizowanych

przez Partnera Projektu – Politechnikę
Opolską. Wyniki programu kształcenia
zostaną potwierdzone również uzyskaniem
przez Gminnego Koordynatora POP
certyﬁkatu audytora standardu
środowiskowego budynku mieszkalnego,
w efekcie pozytywnie zdanego egzaminu
przed komisją, w skład której wejdzie
również niezależny egzaminator spoza
Politechniki Opolskiej.
Dzięki wykształconemu Gminnemu
Koordynatorowi POP, każdy mieszkaniec
Gminy będzie mógł skorzystać z wiedzy
tego specjalisty który podpowie
i zaproponuje rozwiązania związane
z wymianą źródeł ciepła. Do jego zadań
należeć będzie miedzy innymi
przeprowadzenie minimum 10 spotkań
o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym
i aktywizacyjnym dla mieszkańców Gminy.
Zatrudnienie osoby na wyżej opisane
stanowisko planowane jest na
wrzesień/październik tego roku.
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Żyję z pasją – wywiad z Kamilem Żyłką
okazję prowadzić pierwsze wycieczki po
naszej gminie. Mam nadzieję, że po
pandemii, jeśli tylko czas pozwoli, będą
kolejne. Jestem też Instruktorem Turystyki
Kwaliﬁkowanej w zakresie turystyki
rowerowej (w ramach TTPiK), co również
jest zasługą kursu prowadzonego przez
„Krainę Dinozaurów”. Dodatkowo od wielu
lat należę do miejscowego oddziału PTTK.
Kamilu, wiem, że w wolnych chwilach
uwielbiasz jeździć na rowerze, że
fascynują cię podróże - te bliskie , ale
również i te dalsze. Czy to też ma związek
z Twoją pasją?

B

ardzo często rozmawiam z ludźmi
o życiu, o tym, co ich interesuje, co
lubią robić w wolnym czasie, co jest
dla nich inspiracją i radością w życiu. To
bardzo miłe chwile, bardzo często czuję się
jakbym sama odkrywała coś nowego.
Czy trudno podążać za swoimi marzeniami,
czy trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, by
realizować swoje pasje? Okazuje się, że jest
prostsze, niż nam się wydaje!
W naszej kulturze słowo „pasja” najczęściej
kojarzy się z czymś, co musi pochłaniać
życie tu i teraz, dostarcza silnych emocji, jest
zajęciem niecodziennym, wykracza poza
strefę ogólnie przyjętego komfortu
i bezpieczeństwa. A tak nie jest!
Pasja, to przede wszystkim energia i radość
życia, to coś , co karmi naszą duszę, ciało,
umysł i emocje. To zaangażowanie i wielka
siła działania, wyzwolone faktem, że robimy
coś, co jest dla nas ważne, przyjemne
i rozwijające. Nie jest tu istotne, czy
realizując swoje pasje osiągamy wielki
sukces, bądź korzyści materialne. To styl
życia, kluczowy element naszej tożsamości,
satysfakcja, duma, relacje z ludźmi
i entuzjazm życia.
Co zatem może być pasją?
O tym rozmawiałam z Kamilem Żyłką nauczycielem historii i religii, muzykiem,
podróżnikiem, miłośnikiem teatru,
badaczem i odkrywcą historii i kultury
naszego regionu. Obecnie studentem historii
na Uniwersytecie Warszawskim, teologii
kanonicznej na Uniwersytecie Opolskim,
absolwentem teologii katechetycznopastoralnej również na Uniwersytecie
Opolskim.
„Ciesz się tym , co robisz, a reszta
przyjdzie sama”
Kamila miałam przyjemność poznać jako
ucznia w szkole podstawowej. Z uwagą
i dużą ciekawością obserwuję jego rozwój
osobisty a teraz zawodowy. Dla mnie Kamil
to „człowiek orkiestra” – o wielu
zainteresowaniach i pasjach, o których
dzisiaj opowie.
Czy pamiętasz moment, kiedy po raz
pierwszy poczułeś, że coś, co cię interesuje
przeradza się w pasję?
Już w szkole podstawowej pojawiło się wiele
dziedzin, w których chciałem coś osiągnąć,
zgłębić wiedzę. Od czwartej klasy
uczęszczałem na zajęcia koła regionalnego,
interesowałem się religią, historią, muzyką,
pociągało mnie też aktorstwo. W domu też
rozmawiało się o lokalnej kulturze, historii
naszej Śląskiej Ziemi, roli religii w życiu
człowieka - do dziś kultywujemy tradycje
naszych dziadków. W gimnazjum, dzięki
mojej nauczycielce historii – Pani Beacie

Jendruś – rozwijałem moje zainteresowania
kulturą i historią. Brałem udział
w konkursach przedmiotowych – byłem m.
in. laureatem Wojewódzkiego Konkursu
„Poznajemy Ojcowiznę”.
Następnie naukę kontynuowałem
w zawadczańskim liceum, gdzie dr
Arkadiusz Baron „zaraził” mnie na dobre
swoją pasją do historii. W tym czasie miałem
też kilka znaczących sukcesów na tym polu,
m. in. „Grand Prix” w Ogólnopolskim
Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”,
a w 3 klasie, wspólnie z Emilią Konieczko,
otrzymaliśmy w tym samym konkursie
nagrodę specjalną im. Łukasza Wojeckiego.

Jak najbardziej, dzięki wycieczkom
rowerowym, bliższym i dalszym wyprawom
zgłębiam swoją wiedzę, rozmawiam
z ludźmi, dostrzegam nowe rzeczy. Wyprawy
rowerowe, podróże to też forma
wypoczynku, oderwania się od realiów
codziennego życia, to sposób na poznawanie
siebie. Uwielbiam nasze leśne ścieżki
rowerowe, ale lubię też dłuższe wyprawy
w góry. Kocham dwa miejsca – Górę Świętej
Anny i Warszawę – mógłbym godzinami
zwiedzać to miasto, z resztą znam je
doskonale i ma przede mną coraz mniej
tajemnic. W Warszawie i na Annabergu czuję
się jak u siebie.
Moim marzeniem jest odwiedzić wszystkie
stolice europejskie, a także wiele innych
miejsc, które (jeśli starczy czasu i sił)
chciałbym kiedyś zobaczyć na żywo, ale
wymienienie ich skończyłoby się ogromną
listą (uśmiech). Chcę dodać, że fascynuje
mnie też język czeski, jego specyﬁczna
melodia, klimat Czech i ludzie – otwarci,
uśmiechnięci, lubiący muzykę i zabawę.

Dlaczego interesujesz się tak dogłębnie
historią regionu, tym co najbliższe?
Z reguły ludzi pociąga to, co dalekie,
egzotyczne, trudno osiągalne…
Często to, co wydaje się być na wyciągnięcie
ręki jest niedoceniane, pomijane,
lekceważone. Wydaje się, że skoro od
dziecka żyjemy na jakimś terenie, to go
z n a m y. M a r z y m y w i ę c o d a l e k i c h
wyprawach, odkrywamy inne kultury, a to,
co najbliższe pozostaje dalej tajemnicą. Ja
interesuję się od dziecka tym, co kryją nasze
gęste, okoliczne lasy, jaką historię
opowiadają stare kościoły, drewniane chaty,
hutnicze familoki… Oglądałem
z zaciekawieniem stare pamiątki, sprzęty
codziennego użytku i próbowałem odkryć
ich duszę, wsłuchać się w cicho szepczącą
historię. Od pierwszej klasy LO pracowałem
w Izbie Regionalnej. Z resztą nawet dzisiaj,
jak tam wchodzę, czuję swój ślad i widzę cień
młodego chłopca, który pieczołowicie
odnawia stare sprzęty, meble, przygląda się
Jezusowi na starym obrazie, bierze do ręki
stary, wysłużony modlitewnik. To czysta
magia, to tak, jakbym uczestniczył przez
chwilę w życiu ludzi, których już dawno nie
ma. Z dużym zaangażowaniem prowadziłem
też lekcje historyczno – regionalne dla
uczniów z okolicznych szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz dla grup spoza naszej
gminy. To było ciekawe doświadczenie wzbudzić zainteresowanie lokalną historią
wśród młodych ludzi, przed którymi świat
stoi otworem. Może dlatego też teraz jestem
nauczycielem…?
W międzyczasie (w 2020 r.) zrobiłem kurs
przewodnika lokalnego w ramach
współpracy z LGD „Kraina Dinozaurów”,
który daje mi pełne kwaliﬁkacje do
prowadzenia wycieczek na terenie całego
naszego regionu. Celem kursu było
przygotowanie pasjonatów z terenu działania
LGD pod kątem oprowadzania grup
indywidualnych i zorganizowanych.
Bardzo lubię, jak już wcześniej
wspomniałem, oprowadzać i opowiadać
o dawnych dziejach. Miałem już z resztą

niewystawionego, z racji pandemii,
Misterium Męki Pańskiej pt. „Sprawa Jezusa
z Nazaretu”.
Współpracowałem także podczas organizacji
koncertu Kolęd „W świetle Betlejemskiej
Gwiazdy” oraz prowadziłem konferansjerkę
tego wydarzenia. Po drodze zdarzyły się też
role aktorskie, z najważniejszą jak dotąd
w Misterium Męki Pańskiej wystawionego
w O p o l u w 2 0 1 8 r. A w i ę c t r o c h ę
doświadczeń związanych z teatrem się
zebrało, a każde generuje ogromną ilość
dobrych wspomnień i radości. To w ogóle
takie moje marzenie – gra na scenie
teatralnej. Może będzie jeszcze okazja, by je
spełnić…
Interesuję się też muzyką, czy może
dosadniej – kocham muzykę! Od dziecka
uwielbiałem szczególnie orkiestrę dętą.
Muzykantem zostałem dość późno, ale do
dziś jest to dla mnie ogromna satysfakcja!
Korzystam z każdej okazji, by grać. Moim
i n s t r u m e n t e m j e s t b a r y t o n / t e n o r.
W przyszłości może będzie okazja, by
nauczyć się grać na puzonie. Gram
w paraﬁalnych orkiestrach dętych
w Wi ś n i c z a c h i Z a w a d z k i e m o r a z
w Orkiestrze Strażackiej Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Strzelcach Opolskich. Lubię również
śpiewać, ćwiczę swój głos; śpiewałem przez
pięć lat w chórze seminaryjnym.
Jest coś, co odgrywa bardzo dużą rolę
w Twoim życiu – to religia.
Tak, to najważniejszy aspekt mojego życia,
mogę powiedzieć, że Bóg stanowi sens
wszystkiego, co robię. Jestem bardzo mocno
związany z naszą paraﬁą pw. Świętej
Rodziny w Zawadzkiem. Od 2005 r. byłem
ministrantem, później lektorem, a od 2014 r.
ceremoniarzem [osoba odpowiedzialna za
przygotowanie i czuwanie nad liturgią].
Przez rok pełniłem tę funkcję w diecezji na
uroczystościach biskupich. Jak
wspomniałem wcześniej wiara to sens
mojego życia, stąd też studia teologiczne,
praca katechety, a w przyszłości może
doktorat z teologii.
Urodziłeś się i mieszkasz w Zawadzkiem,
czy uważasz, że ograniczyło to w jakiś
sposób możliwości Twojego rozwoju?

Nie mogę pominąć tematu roli sztuki
w Twoim życiu.
Tak, sztuka fascynuje mnie od dziecka.
W szkole próbowałem swoich sił teatralnych,
występowałem w szkolnych
przedstawieniach i konkursach
recytatorskich. Bardzo lubię jeździć do
teatru, opery i ﬁlharmonii. Jednym z moich
ulubionym spektakli, z powodu ogromnego
sentymentu, jest musical „Skrzypek na
dachu”, a ulubionym teatrem jest Teatr
Muzyczny Roma w Warszawie. Na scenie
czuję się ja „ryba w wodzie”, ale lubię stać też
po drugiej stronie spektaklu. W 2012 r. byłem
współzałożycielem Ministranckiej Grupy
Kabaretowej, jestem autorem scenariuszy
i reżyserem spektakli, m. in.: „Dominik
Savio – mały ciałem, duchem wielki”, „
Stanisław Kostka”, „Totus Tuus” oraz

Wiem, skąd takie pytanie (tu pojawia się
lekki uśmiech). Wielu uważa, że tylko duże
miasto daje duże możliwości. A tak nie jest –
możliwości rodzą się w nas samych.
„Dla chcącego nic trudnego!” - to mądre,
stare przysłowie.
W naszych szkołach mamy świetnych
nauczycieli, prawdziwych pasjonatów,
którzy potraﬁą otworzyć przed nami wiele
drzwi. Nigdy nie żałowałem, że uczyłem się
w naszym Liceum Ogólnokształcącym – to
świetna szkoła!
Jestem też dumny ze swoich korzeni, tych
niemieckich i polskich. Uważam się za
Ślązaka, dla którego Heimat i Bóg są
prawdziwymi wartościami. Chcę swoją
postawą, życiem i wiedzą przekazywać
prawdę historyczną o tym specyﬁcznym
regionie.
Chcę dalej rozwijać swoje pasje, a przy
okazji działać na rzecz naszej lokalnej
społeczności.
Mieć pasje to piękna i wartościowa rzecz.
Życzę każdemu, aby odkrył swoje, je
rozwijał, a radością i pozytywną energią,
które one dają, dzielił się z innymi.

Rozmawiała Małgorzata Rabicka,
specjalista ds. kultury w BiK
w Zawadzkiem
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Dominikana, czyli kraj rdzennych Indian

D

okładnie 4 marca 2020r. wykryto
pierwszy przypadek COVID-19
u jednego z mieszkańców Polski. Po
upływie roku mamy prawie 2 miliony
potwierdzonych w tym czasie przypadków.
Wiele branż jest nadal zamkniętych, a część
tych, które miały szczęście się otworzyć, nie
zawsze długo tym stanem mogły się cieszyć.
Większość uczniów od dawna nie widziało
murów swoich szkół i jak na razie nic nie
wskazuje na to, aby mieli je zobaczyć
w najbliższym czasie. Mimo trudnej sytuacji
panującej na całym świecie, wszyscy
staramy się jakoś żyć. Każdego dnia
szukamy pozytywnych aspektów
w docierających do nas informacjach.
Próbujemy czerpać radość
z najdrobniejszych rzeczy. Chcąc choćby na
chwilę uciec od codzienności, udało mi się na
początku 2021 roku wybrać w podróż do
Ameryki Północnej, a konkretnie na Karaiby.
Prawdziwym rajem dla kogoś spragnionego
ciepła i odpoczynku okazała się rajska część
wyspy Hispaniola – Dominikana.
Republika Dominikany, bo tak dokładnie
brzmi nazwa tego kraju, wraz z Haiti
położone są na wyspie, którą Krzysztof
Kolumb nazwał Hispaniolą, a która wchodzi
w skład archipelagu Wielkich Antyli.
Rdzennymi mieszkańcami wyspy są
Tainowie, potocznie nazywani Indianami.
Nazwa ta nie jest poprawna, ale przyjęła się,
gdy Krzysztof Kolumb był pewien, że dotarł
do Indii podczas swojej podróży.
Zakładam, że większości z nas kraj ten
kojarzy się przede wszystkim z białymi
plażami, krystaliczną wodą, palmami
kokosowymi i oczywiście gorącymi rytmami
merengue. Co do tego ostatniego mówi się,
że dominikańskie dzieci jeszcze zanim
nauczą się chodzić, już znają podstawowe
kroki tańca. Podczas swojego
dwutygodniowego pobytu w tym miejscu,
miałam okazję się przekonać, że to nie żaden
mit, a sama prawda!
Punta Cana - to tam spędziłam większość
czasu - jest najbardziej wysuniętym
przylądkiem Dominikany, znanym z jego
cudownych piaszczystych plaż, palm
uginających się w stronę oceanu oraz
spokojnych, lazurowych fal. Tutaj czas
płynie inaczej. Nie ma pośpiechu, stresu.
Wszystko toczy się naturalnie – po swojemu.
Każdy dzień to duża porcja słońca, energii
i ludzkiej serdeczności. Spacerując wzdłuż
plaż można znaleźć piękne muszle,
a nierzadko również kawałki rafy koralowej.
Jednak Dominikana to nie tylko plaże
i lenistwo.
Wyspa oferuje turystom wiele ciekawych
atrakcji. Jedną z nich jest jej stolica – Santo
Domingo, którą udało mi się zwiedzić. Jak
zapewne można się domyślać, jest to
miejsce, w którym ciągle żywe jest
wspomnienie o odkrywcy wyspy – Kolumbie
i jego rodzinie. Spacerując ulicami miasta,
można dostrzec górujący na wzniesieniu,
monumentalny gmach mauzoleum
Kolumba, który aktualnie pełni również
funkcję muzeum, pomnika oraz latarni

morskiej. Panorama roztaczająca się z tego
miejsca na stolicę jest czymś, co pamięta się
na zawsze.
Zwiedzanie samego miasta należy rozpocząć
od miejsca wyjątkowego, jakim jest zapewne
Zona Colonial czyli Dzielnica Kolonialna,
która w 1990 r. została wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jej
najcenniejszym zabytkiem jest niewątpliwie
najstarsza rezydencja Alcázar de Colón
powstała z inicjatywy syna Krzysztofa
Kolumba - Diega Colón. Budynek
pierwotnie składał się z około pięćdziesięciu
pomieszczeń i ogrodów, jednak do dziś
zachowała się jedynie jego połowa. Tuż obok
domu Kolumbów znajdziemy inne wspaniałe
i godne uwagi miejsca, tj. plac Plaza de
Espana słynący z wielu imprez muzycznych
oraz Parue Colon z pomnikiem Krzysztofa
Kolumba w centralnej jego części.
Santo Domingo miałam okazję zwiedzać
przemieszczając się min. metrem. I tu
niespodzianka... Metrem, którego kolejne
linie biegną nad ulicami miasta! Przypomina
więc bardziej kolejkę gondolową, a nie
tradycyjny pociąg z wagonami. Wrażenia
z takiej przejażdżki dosłownie mną
wstrząsnęły.
Mijając piękną i bogatą część kolonialną,
traﬁamy do najbiedniejszej części stolicy,
gdzie ludzie mieszkają czasami w ruinach,
a nawet stertach blach i gruzu. Trudno jest
opisać słowami to, co wtedy zobaczyłam –
z jednej strony skrajna bieda, a z drugiej raj –
bogactwo i wspaniałe widoki. Myślę, że
każdy powinien mieć możliwość zobaczenia
czegoś takiego, aby zrozumieć jakie my, np.
Europejczycy mamy szczęście, żyjąc
w swoich krajach.
Zupełnym przeciwieństwem wyprawy do
stolicy była podróż na jedną z karaibskich
wysp Saonę, oddaloną od Dominikany ok. 30
min. lotu helikopterem. Podróż do tego
rajskiego miejsca miałam okazję pokonać
właśnie tym środkiem transportu. Wrażeń
i widoków widzianych z lotu ptaka niestety
nie jestem w stanie oddać żadnym opisem ani
relacją. Atrakcja, jaką jest przelot
helikopterem nad wybrzeżem Dominikany,
nie jest tam bynajmniej jakąś nowością, jak
mogłoby się nam wydawać, a wręcz
przeciwnie! Jest to bardzo popularne wśród
turystów, wybierających tą część świata na
swój odpoczynek. Sama wyspa to mieszanka
bieli, zieleni i wszystkich możliwych odcieni
błękitu. Jeżeli ktoś myśli, że Punta Cana to
oaza spokoju, to nic bardziej mylnego.
Pojęcie ciszy i spokoju może poznać tylko
ten, kto traﬁ na bajeczną Saonę. Jest to
miejsce, o którym można powiedzieć – jak
z reklamy! I to nie przypadek. Właśnie tutaj
powstały jedne z najpopularniejszych reklam
na świecie, min. popularnych batoników
Bounty. Niestety tutaj czas był mocno
okrojony i po krótkim spacerze i błogim
odpoczynku musieliśmy wracać. Jednak tych
kilku godzin nie zastąpi mi nawet miesiąc
w innym miejscu.
Oczywiście jest wiele zakątków, których nie
udało mi się zwiedzić podczas mojego
pobytu. Ale cieszę się, że miałam możliwość
poznać dwa różne oblicza Republiki
Dominikany – prawdziwej aglomeracji,
widzianej podczas pobytu w Santo Domingo
oraz beztroskiej natury na leniwych plażach
Saony i Punta Cany.
Dominikana to zdecydowanie jedno
z najlepszych miejsc na prawdziwy
odpoczynek. Decydując się na ten kierunek,
jedyne, co należy zabrać ze sobą w podróż to
ciekawa książka i krem z wysokim ﬁltrem.
Resztę wspaniałych wrażeń zagwarantuje
Wam wyspa i jej mieszkańcy.
Emilia Klonz
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Kroszonki w przedszkolu

B

iblioteka w Żędowicach nie
zapomniała w tym roku
o kroszonkach. W ramach
współpracy dotyczącej edukacji czytelniczej
w przedszkolu, bibliotekarka Urszula
Piekacz przygotowała kroszonki z podobizną
bardzo lubianej przez maluchy postaci Kici
Koci – bohaterki znanego cyklu książeczek
dla dzieci. Wydmuszki z Kicią-Kocią
„powędrowały” do dwóch przedszkoli
w Żędowicach. Zadowolone dzieciaki
przekonały się, że nawet jajko może być
małym dziełem sztuki ludowej. Zastosowana
w wykonanej pracy technika rytownicza to
dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny, które
warto jak najwcześniej poznać
i pielęgnować, aby przekazać tradycję
kolejnym pokoleniom.

Koncert pasyjny „Stabat Mater”

W

dniu 28 marca 2021 r. odbyła się
premiera online koncertu
pasyjnego „Stabat Mater”.
Koncert zrealizowany został przez
Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem
w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Żędowicach. Wystąpiły młode i niezwykle
utalentowane studentki Akademii
Muzycznej w Łodzi: pochodząca z Lichyni
Małgorzata Duda (sopran) oraz pochodząca
z Żędowic Natalia Świerc (mezzosopran).
Skład wokalny uzupełnili organiści:
pochodzący ze Staniszcz Małych Szymon
Marzok - student Akademii Muzycznej w
Łodzi oraz pochodzący z Żędowic Robert
Signus - absolwent Diecezjalnego Instytutu
Muzyki Kościelnej w Opolu. W repertuarze
znalazły się utwory wokalno-instrumentalne
oraz wyłącznie organowe. „Stabat Mater” to

koncert ukazujący mękę i śmierć Zbawiciela
z perspektywy cierpienia jego matki. Stąd też
wybór lokalizacji koncertu oraz daty jego
premiery. Pomysłodawczynią koncertu była
Natalia Świerc będąca na codzień paraﬁanką
kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Żędowicach. Serdecznie dziękujemy
wszystkim artystom oraz osobom
zaangażowanym w realizację koncertu.
Szczególne podziękowania należą się także
Paraﬁi Matki Boskiej Bolesnej
w Żędowicach oraz księdzu proboszczowi
Piotrowi Mykicie za udostępnienie kościoła
dla potrzeb realizacji wydarzenia.
Koncert w wersji online można zobaczyć
o dowolnej porze na proﬁlu facebookowym
Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem oraz na
kanale „Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem”
na platformie YouTube.

„Marzec Miesiącem Kobiet”

W

d n i u 2 4 m a r c a 2 0 2 1 r.
zakończyliśmy kolejny cykl
muzyczny online zatytułowany
„Marzec Miesiącem Kobiet”. Cykl
publikowany był na naszej stronie
internetowej www.kultura.zawadzkie.pl oraz
na proﬁlu facebookowym Biblioteki
i Kultury w Zawadzkiem. Wystąpiły młode,
utalentowane wokalistki naszego studia
wokalnego „Do-mi-sol” oraz aspirujące
aktorki studia teatralnego „HUTA”.

W repertuarze znalazły się utwory muzyczne
dedykowane wszystkim Paniom
w z b o g a c o n e o w i e r s z e Wi s ł a w y
Szymborskiej. Cykl cieszył się sporym
zainteresowaniem odbiorców. Dziękujemy
wszystkim młodym artystkom które
wystąpiły na naszej scenie oraz wszystkim
zaangażowanym w realizację nagrań.
Cykl można nadal zobaczyć na naszym
proﬁlu facebookowym oraz stronie
internetowej.
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Sport
Piłka ręczna
Dwa mecze - 5 punktów

Z

Liczba urodzeń i zgonów
w gminie Zawadzkie

ostały rozegrane kolejne mecze
w grupie mistrzowskiej w której
rozgrywa swoje mecze drużyna
ASPR Zawadzkie. W kolejnym meczu
z młodziutką drużyną Grupa Azoty SPR II
Tarnów tylko do 24 minuty trwał bardzo
wyrównany pojedynek. ASPR prowadziła
14:13. W końcówce I połowy podopieczni
Łukasza Morzyka zdobyli 4 bramki
a przeciwnik tylko 1. W pierwszych
5 minutach II połowy po bramkach Adama
Wacławczyka, Mateusza Damasa 2, oraz
Adama Kaczki przewaga ASPR wzrosła do
8 bramek (22:14). Do samego końca meczu
trwała wymiana gol za gol i ostatecznie
spotkanie zakończyło się zwycięstwem
34:28. Bramki dla naszej drużyny
zdobywali: Michał Krygowski i Adam
Wacławczyk po 7, Mateusz Damas i Adrian
Przybysz po 5, Paweł Zagórowicz 3, Adam
Kaczka i Łukasz Smyk po 2 oraz Daniel
Koprek, Mateusz Czaja i Adam Kalinowski
po 1.
Na wyjazdowe spotkanie do Buska Zdrój
z Buskowianką drużyna pojechała tylko w 12
osobowym składzie (względy zdrowotne).
Był to rewanż za szczęśliwe wygranie za
2 pkt. w pierwszej rundzie mistrzowskiej.
Również tym razem było to bardzo
wyrównane spotkanie. Pierwsza połowa
16:16. Do 45 minuty trwała zacięta walka
o każdą bramkę. Na tablicy wynik 25:24 dla
naszej drużyny. Końcówka należała jednak
dla ASPR i gdyby jeszcze wykorzystali
3 rzuty karne zwycięstwo mogło być bardziej
okazałe. Końcowy wynik 34:28 (identyczny
jak z drużyna z Tarnowa) Na zdobycz
bramkową zapracowali: Adam Wacławczyk
9, Paweł Zagórowicz i Michał Krygowski po
6, Adrian Przybysz 4, Mateusz Damas
3, Mateusz Czaja i Łukasz Smyk po 2 oraz
Piotr Damas i Wojciech Wacławczyk po
1. Aktualnie drużyna awansowała na
2 miejsce lecz drużyny z kolejnych miejsc
maja do rozegrania po kilka zaległych
spotkań.

Kolejnym spotkaniem był mecz z ostatnia
drużyną w grupie mistrzowskiej rezerwami
KS VIVE II Kielce. W I rundzie w grupie
mistrzowskiej nasza drużyna na terenie
przeciwnika rozgromiła gospodarzy 42:25.
Wydawać się mogło, że we „własnej” hali
ASPR nie będzie miała większych
problemów z odniesieniem również
wysokiego zwycięstwa. Tymczasem goście
zagrali bardzo ambitnie będąc prawie przez
cały mecz wyrównanym przeciwnikiem. Do
przerwy ASPR prowadził wprawdzie 18:15,
jednak w 47 minucie na świetlnej tablicy
widniał wynik remisowy 26:26. Później
jednak kolejne 3 bramki zawodników ASPR,
przy stracie jednej oraz kolejnymi
3 bramkami prowadzenie ASPR wzrosło do
32:27. Duża zasługa w tym wyniku jest
udziałem Mateusza Damasa, który swoimi
zaskakującymi rzutami zdobył 4 bramki
a w całym meczy aż 9. Mógł zdobyć ich
10 jednak w 59 minucie nie wykorzystał
rzutu karnego. Ostatecznie spotkanie
zakończyło się wynikiem 33:30. Pozostałe
bramki dla naszej drużyny zdobyli: Mateusz
Czaja i Adrian Przybysz po 6, Michał
Krygowski 5, Adam Wacławczyk 4 oraz
Paweł Zagórowicz 3. Do zakończenia
rozgrywek pozostały 2 kolejki. Będą to
wyjazdy do SMS II ZPRP II Kielce (11.04)
oraz do Grupy Azoty SPR II Tarnów (18.04).
Do rozegrania pozostało kilka zaległych
spotkań, dlatego zajmowane aktualnie
2 miejsce może ulec zmianie.

1. AZS AGH Kraków
2. ASPR Zawadzkie
3. SMS II ZPRP Kielce
4. SMS III ZPRP Kielce
5. SPR Grunwald Ruda Śląska
6. Grupa Azoty SPR II Tarnów
7. HLB Buskowianka
8. KS VIVE II Kielce

M. P. B.
10 27 326:261
12 24 398:374
8 20 232:205
9 18 290:291
10 12 306:301
10 11 278:299
11 8 275:297
12 3 303:380

Franciszek Świtała

Informujemy, że w okresie
od 1 stycznia br. do 15 marca br.
w gminie Zawadzkie urodziło się
17 dzieci, zaś zmarły 23 osoby.

GABINET UROLOGICZNY
Specjalista urolog Jacek Zdanowicz
przyjmuje w poniedziałki od godziny 14:00
Przychodnia Reh-Med
Zawadzkie ul. Lubliniecka 7
tel: 77 46 34 440

Mateusz Damas najskuteczniejszy zawodnik ASPR w meczu z KZ VIVE II Kielce
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