Nr 5 (232)
ISSN 1426-5389

maj 2021

Egzemplarz bezpłatny

www.zawadzkie.pl

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZAWADZKIE - ZAWADZKIE, ŻĘDOWICE, KIELCZA

Z okazji Dnia Dziecka
składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Dzieciom.
Życzymy dużo uśmiechu, radości, dziecięcej wiary
w rzeczy niemożliwe, nieustającej miłości rodziny oraz zdrowia.
Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą przygodą i nauką.
Życzymy spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesów w szkole,
rozwoju swoich pasji oraz beztroskiej zabawy.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Burmistrz Zawadzkiego
wystąpił z pismem do Premiera

B

Drodzy Ojcowie!
Z okazji Waszego święta składamy
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia,
szczęścia, siły i wytrwałości
w rozwiązywaniu życiowych trudności
oraz sukcesów osobistych i zawodowych.
Życzymy niesłabnącej radości
ze swoich pociech. Niech będą one dla Was
zawsze wsparciem oraz powodem do dumy,
a spędzone wspólnie chwile niech przyniosą
satysfakcję i spełnienie.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem

Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

urmistrz Zawadzkiego
(najbiedniejsza gmina w Polsce wg
danych GUS) zwrócił się do Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
z prośbą o rewizję swojej decyzji w zakresie
podziału środków ﬁnansowych w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na
2021 rok. Ogłoszona lista przydziału
środków w ramach puli dla województwa
opolskiego ukazała, iż są na niej gminy, które

otrzymały doﬁnansowanie na kilka zadań,
plasując gminę Zawadzkie na końcu listy
rezerwowej.
Burmistrz nadmienił, że przydzielanie
środków gminom na dwa lub więcej zadań,
w sytuacji gdy inni również oczekują
wsparcia ze strony Rządu, jest wielce
niesprawiedliwe, stąd decyzja
o wystosowanie prośby do Premiera
o interwencję w naszej sprawie.

INFORMACJA
Informujemy, że ogłoszony został konkurs
na kandydata na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone
na stronie internetowej: www.zawadzkie.pl;
www.bip.zawadzkie.pl; www.koopole.bip.gov.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem.
Termin składania ofert upływa w dniu
7 czerwca 2021 r. o godz. 15.00.

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 77 403 14 03
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Przekazywanie maseczek medycznych

Rada Miejska w Zawadzkiem
XXIX Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 24 maja 2021 r. w trybie
zdalnym odbyła się XXIX sesja
Rady Miejskiej. Porządek obrad
sesji obejmował między innymi uchwalenie
zmian w budżecie gminy na 2021 r., podjęcie
uchwały w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego na
potrzeby ustalania uprawnień do dodatku
mieszkaniowego oraz podjęcie uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29
kwietnia 2021 r. na działalność Burmistrza
Zawadzkiego. Radni zapoznali się również
ze sprawozdaniem Burmistrza z postępu
zadań inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach. Następna sesja
odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r, na
której zostanie przeprowadzona debata nad
raportem o stanie gminy Zawadzkie za 2020
rok. W debacie mogą zabierać głos
mieszkańcy gminy. W związku z panującą

pandemią ilość miejsc na sali posiedzeń jest
ograniczona, z tego względu wcześniej
należy uzgodnić sposób udziału mieszkańca
w debacie, tj. on-line lub osobiście
w Urzędzie Miejskim. Osoby, które chcą
uczestniczyć w debacie składają do
Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne
zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej
20 osób (lista poparcia musi zawierać imię,
nazwisko i podpis osoby popierającej
mieszkańca). W zgłoszeniu powinno znaleźć
się imię i nazwisko, adres zamieszkania
mieszkańca zamierzającego wziąć udział
w debacie oraz adres e-mail (adres e-mail
w przypadku udziału w sesji w trybie online). Zgłoszenia mieszkańców będą
przyjmowane w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, do dnia 25
czerwca 2021 r. w godzinach pracy urzędu.
Mieszkańcy, którzy zgłoszą chęć udziału
w debacie w trybie zdalnym otrzymają przed
sesją na adres mailowy link do sesji.

Burmistrz informuje

INFORMACJA
Informuję, że 04 czerwca 2021 r. jest dniem wolnym
od pracy w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 443/XXXI/2021 Burmistrza
Zawadzkiego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie
Miejskim w zamian za święta przypadające w dzień
dodatkowo wolny od pracy w 2021 r.
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P

ragniemy poinformować
mieszkańców gminy Zawadzkie
o uruchomionej akcji
przekazywania masek medycznych
w ramach dystrybucji dla wszystkich
obywateli kraju. Maseczki są dostępne
w ilości po 4 sztuki dla mieszkańca od dnia
7 maja 2021 r. do wyczerpania zapasów.
Maseczki dla mieszkańców sołectwa
Kielcza i Żędowice zostały przekazane do
rozdysponowania sołtysom zaś mieszkańcy
Zawadzkiego będą mogli odbierać maseczki
w wyznaczonych punktach:
ź Biblioteka Publiczna w godzinach pracy
placówki,
ź Siedziba Straży Pożarnej w Zawadzkiem
przy ul. Stawowej 6, w dniach czwartek
i piątek
w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz od 16.00
do 18.00,
ź Ośrodek Pomocy Społecznej
w godzinach pracy placówki,
ź w holu Urzędu dla mieszkańców
załatwiających sprawy w urzędzie.
Dodatkowo informujemy, że maseczki
przekazano do:

ź
ź
ź
ź
ź
ź

Publicznej Szkoły Podstawowej
w Żędowicach,
Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddz.
Integracyjnym,
Przedszkola Publicznego Nr 3
w Zawadzkiem,
Przedszkola Publicznego w Żędowicach,
Przedszkola Publicznego w Kielczy
Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.

Jednocześnie informujemy, iż zważając na
panującą sytuację epidemiologiczną w kraju,
odbiór maseczek będzie możliwy
w wyznaczonych powyżej punktach przez
jednego przedstawiciela rodziny
z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem,
ź Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kielczy,
ź

Msza Święta w intencji Powstańców Śląskich

W

dniu 5 maja br. w kościele pw.
Świętej Rodziny w Zawadzkiem
odprawiona została uroczysta
Msza Św. w intencji poległych Powstańców
III powstania śląskiego w gminie Zawadzkie.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele

władz samorządowych gminy Zawadzkie,
dyrektorzy szkół podstawowych, a także
poczty sztandarowe reprezentujące gminne
placówki oświatowe oraz NSZZ
„Solidarność”.

Chrońmy naszą przyrodę!
Nie twórzmy dzikich wysypisk

Dotacja dla Sołectwa Żędowice

W

dniu 13 maja 2021 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem przedstawiciele
Marszałka Województwa Opolskiego Radny Sejmiku Województwa Opolskiego
Pan Roman Kolek oraz Pani Agnieszka
Okupniak - Dyrektor Departamentu
Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
przekazali Burmistrzowi Zawadzkiego
Mariuszowi Stachowskiemu umowę
o udzielenie pomocy ﬁnansowej w formie
dotacji celowej, w projekcie pn.
„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Opolskie w latach 2020-2022”, na
doﬁnansowanie zadań własnych gminy
w zakresie realizacji małych projektów

lokalnych na terenach wiejskich. Gmina
Zawadzkie otrzymała dotację celową
w wysokości 5000,00 zł, która zostanie
przeznaczona na realizację zadania pn.
„Ogrodzenie placu rekreacyjnego przy ul.
Strzeleckiej w Żędowicach”.

W

Ankieta do Mieszkańców gminy Zawadzkie
(z nagrodami)

W

okresie od kwietnia do dnia 14
maja br., z inicjatywy Burmistrza
Zawadzkiego, mieszkańcy
gminy Zawadzkie mogli wypełnić „Ankietę
do Mieszkańców gminy Zawadzkie
(z nagrodami)”. Dla osób, które
zdecydowały się podać swój nr telefonu, dnia
21 maja 2021 r. odbyło się losowanie
3 nagród ﬁnansowych w wysokości 200 zł
brutto każda.
Celem przeprowadzenia tej ankiety było

pozyskanie informacji pomocnych
w planowaniu działań i określeniu
kierunków rozwoju gminy oraz przyczynia
się do poprawy życia mieszkańców.
Wszystkim Mieszkańcom gminy
Zawadzkie, którzy zechcieli wypełnić
i złożyć w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem wypełnione ankiety
serdecznie dziękujemy. Każda Państwa
opinia jest niezwykle cenna!

ostatnim czasie notorycznie
borykamy się z problemem
zaśmiecania przestrzeni
publicznej oraz powstawaniem tzw. dzikich
wysypiskach odpadów. Sytuacja jest trudna
do zrozumienia biorąc pod uwagę fakt, iż
właściciele nieruchomości mają
do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości
w postępowaniu z odpadami komunalnymi,
wytwarzanymi na nieruchomości, w ramach
ponoszonej opłaty za gospodarowanie
odpadami. Właściciel nieruchomości
zamieszkałej w ramach wnoszonej opłaty za
gospodarowanie odpadami ma możliwość
oddawania odpadów w każdej ilości.
Odpady te są odbierane spod domu zgodnie
z harmonogramem, zaś odpady
wielkogabarytowe zbierane są w formie
zorganizowanych mobilnych punktów.
Niestety ostatnio coraz częściej pojawiają się
dzikie wysypiska odpadów na terenie naszej
gminy.
Apelujemy zatem do wszystkich
mieszkańców o przestrzeganie

obowiązujących przepisów prawa oraz o nie
pozostawianie odpadów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych.
Przypominamy, że za usunięcie odpadów
odpowiada właściciel nieruchomości – bez
względu na to czy są to jego śmieci czy ktoś
je podrzucił.
Jeżeli dzikie wysypisko znajduje się na
terenie będącym własnością gminy –
likwiduje je gmina ze środków budżetowych,
które de facto pochodzą od mieszkańców tej
gminy, zaś jeżeli dzikie wysypisko znajduje
się na terenie prywatnym, wówczas koszty
związane z likwidacją dzikiego wysypiska
ponosi właściciel terenu. Nie ma więc
żadnego sensu w tym, aby wywozić odpady
do lasu czy na pola, gdyż podwójnie za to
zapłacimy. Po pierwsze wnosząc opłatę za
gospodarowanie odpadami, po drugie
likwidując dzikie wysypiska.
Dbajmy więc o to co nas otacza
i gospodarujmy odpadami zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Pamiętajmy,
że „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO!”.
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Projekt pn. „Opolskie na rowery przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju
ścieżek rowerowych w województwie
Opolskim wraz z kampanią edukacyjną”

S

amorząd Województwa Opolskiego
realizuje projekt regionalny pn.
„Opolskie na rowery – przygotowanie
i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek
rowerowych w województwie Opolskim
wraz z kampanią edukacyjną”, którego celem
jest przygotowanie spójnej i atrakcyjnej
Koncepcji zintegrowanej sieci tras
rowerowych dla województwa opolskiego.
Aby jednak uporządkowanie obecnego stanu
infrastruktury i szlaków rowerowych
w regionie wpłynęło na satysfakcję, komfort
i bezpieczeństwo osób licznie z niej
korzystających, z inicjatywy Burmistrza
Zawadzkiego powstała wspólna inicjatywa
gmin: Jemielnica, Kolonowskie, Ozimek
oraz Zawadzkie. A mianowicie Włodarze
przywołanych gmin wystąpili z wnioskiem

o uwzględnienie w Koncepcji zintegrowanej
sieci tras rowerowych dla województwa
opolskiego, nad którą trwają aktualnie prace
– dróg rowerowych przebiegających wzdłuż
dróg wojewódzki nr 426 i 463, łączących
gminy Zawadzkie, Jemielnica, Kolonowskie
oraz Ozimek. Docelowe utworzenie takich
dodatkowych dróg rowerowych pozwoliłoby
nie tylko urozmaicić ciekawą i bogatą ofertę
turystyczno-krajobrazową naszego regionu,
ale również nadałoby dodatkowy walor –
a mianowicie możliwość bezpiecznego,
szybkiego przemieszczanie się pomiędzy
poszczególnymi miejscowościami
i gminami. Inicjatywę poparła również
Lokalna Grupa Działania „Kraina
Dinozaurów”.

Letnie nasadzenia kwiatów

W

maju dokonano nasadzeń
kwiatów oraz bylin w gminie
Zawadzkie. Obsadzono kwietniki
zlokalizowane w parku miejskim oraz przy
skrzyżowaniu ul. Opolskiej, Ks. Wajdy
i Dworcowej, a także donice i gazony
zlokalizowane wzdłuż ul. Opolskiej, ul.
Nowe Osiedle oraz Kanału Hutniczego.
Łącznie zostało posadzonych ok. 1900 sztuk
kwiatów i bylin (aksamitek, niecierpków,
dalii, lawendy, szałwii, begonii, żeniszka,
wrzosów).
Ponadto zostały zakupione i przekazane
Sołtysom rozsady kwiatowe, które zostaną
posadzone na skwerkach i w donicach
położonych na terenach gminnych
w Żędowicach i Kielczy (łącznie ok. 450 szt.
pelargonii, aksamitki oraz starca).
Wybierając tegoroczne gatunki kwiatów oraz
bylin wzięto pod uwagę ich miododajne
właściwości. Zachęcamy również
mieszkańców gminy Zawadzkie
o przyozdobienie swoich ogrodów, działek,
balkonów kwiatami miododajnymi,
przyjaznymi pszczołom.
Dzięki takim działaniom nie tylko
poprawimy estetykę, ale także pozwolimy
pszczołom na ich przetrwanie.

Obowiązek koszenia trawników

B

urmistrz Zawadzkiego
przypomina właścicielom,
zarządcom, użytkownikom
wieczystym oraz dzierżawcom
i posiadaczom gruntów na terenie gminy
Zawadzkie o obowiązku wykaszania traw
i niszczenia chwastów na terenie swoich
nieruchomości.
Likwidacja chwastów oraz nadmiernie
wyrośniętej trawy powinna być
przeprowadzana systematycznie, co roku
w okresie wegetacyjnym roślin.
Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie
dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz
stwarzają zagrożenie pożarowe dla najbliżej
położonych zabudowań i terenów leśnych.
Ponadto zaniedbane grunty wpływają
negatywnie na estetyczny wygląd naszej

gminy oraz stają się sprzyjającym
siedliskiem do bytowania oraz namnażania
różnych szkodników i gryzoni a także
stwarzają duże utrudnienie w użytkowaniu
i pielęgnacji sąsiednich zagospodarowanych
działek. Ponadto zaniedbane nieruchomości
często stają się sposobnością do podrzucania
śmieci oraz powstawania dzikich wysypisk.
Skoszoną trawę i suchą roślinność można
pożytecznie zagospodarować poprzez
kompostowanie pozyskując w ten sposób
najtańszy nawóz organiczny, służący do
użyźniania pól i ogrodów. Istnieje również
możliwość oddania tzw. bioodpadów
w ramach selektywnej zbiórki w terminie
wynikającym z harmonogramu odbierania
odpadów.
Jednocześnie informujemy, że właściciele
gruntów sąsiednich mogą wystąpić
w stosunku do właściciela lub posiadacza
nieruchomości, który nie wykonuje
obowiązków z roszczeniem na drodze
cywilnej w myśl art. 144 kodeksu cywilnego,
który stanowi: „Właściciel nieruchomości
powinien przy wykonywaniu swojego prawa
powstrzymać się od działań, które
zakłóciłyby korzystanie
z nieruchomości sąsiednich, ponad
przeciętna miarę wynikającą ze społecznogospodarczego przeznaczenia
nieruchomości i stosunków miejscowych.”
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Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zbiorników
Bezodpływowych i Przydomowych
Oczyszczalni Ścieków - ciąg dalszy

Z

godnie z zapowiedzią od miesiąca
k w i e t n i a b r. d o w ł a ś c i c i e l i
nieruchomości, którzy nie mają
możliwości technicznych przyłączenia się do
kanalizacji sanitarnej, wysyłane są prośby
o wypełnienie ankiety dot. posiadanego
zbiornika bezodpływowego lub
przydomowej oczyszczalni ścieków.
Dane zawarte w ankietach posłużą do
z ak tu a lizo w an ia g min n e j e w id en c ji
zbiorników bezodpływowych lub
przydomowych oczyszczalni ścieków, którą
gmina ma obowiązek prowadzić
elektroniczne.
Obecnie wystosowanych zostało 200 ankiet,

z tego 130 do właścicieli nieruchomości,
którzy nie mają możliwości technicznych
przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej
i w najbliższej przyszłości takiej możliwości
nie będą mieli oraz 70 do właścicieli
nieruchomości, którzy obecnie korzystają ze
zbiorników bezodpływowych lecz
w perspektywie do roku 2023 będą mieli
techniczne możliwości przyłączenia
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo
podziękować wszystkim mieszkańcom za
zrozumienie i przesyłanie zwrotnie
wypełnionych ankiet.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
sprzątajmy po swoich pupilach!

A

pelujemy do naszych mieszkańców
o zachowanie czystości i sprzątanie
po swoich psach.
Zgodnie z §15 ust. 2 Uchwały Nr
XVIII/143/20 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Zawadzkie: „Do
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe należy: (…) usuwanie
zanieczyszczeń pozostawionych przez psy
i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego; obowiązek ten nie
dotyczy osób niepełnosprawnych
korzystających z pomocy psów
asystujących.”
Wychodząc zatem ze swoim pieskiem na
spacer, zadbajmy o to, aby inni mieszkańcy
nie musieli omijać psich kup.
Na terenie Zawadzkiego zostały rozstawione
specjalne pojemniki z woreczkami
foliowymi przeznaczonymi na psie odchody:
ź ul. Nowe Osiedle – przy wjeździe od
strony zakładu energetycznego,
ź ul. Opolska – przy wjeździe na ul.
Polną/Waryńskiego,
ź ul. Opolska – skrzyżowanie z ul.
Powstańców Śl.,
ź ul. Dworcowa – Plac Hutnika,
ź skrzyżowanie ul. Andrzeja, Stawowej
i Ks. Wajdy,
ź ul. Dębowa – przy skate parku,
ź teren rekreacyjny przy ul. Powstańców
Śl.,

ź

deptak wzdłuż Kanału Hutniczego.

Prosimy o stosowanie się do powyższych
zasad. Nikt z nas nie chce chodzić w psich
kupach, a tych niestety w Zawadzkiem nie
brakuje.

Narodowy Spis Powszechny 2021- co? i jak?

N

arodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP
2021) rozpoczął się 1 kwietnia. Od
tego dnia została udostępniona aplikacja
spisowa NSP 2021 – podstawowa
i OBOWIĄZKOWA metoda spisu.
Do aplikacji zalogujemy się korzystając
z Krajowego Węzła Identyﬁkacji
Elektronicznej (proﬁl zaufany, bankowość
elektroniczna) lub podając numer PESEL
wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla
cudzoziemców bez numeru PESEL
przewidziano odrębny tryb logowania
z wykorzystaniem poczty e-mail.

komputer z dostępem do sieci internetowej.
W razie pytań lub problemów pomocą będą
służyć wyznaczeni do tego pracownicy
Urzędu. Ze względu na sytuację epidemiczną
warto wcześniej sprawdzić telefonicznie
dostępność punktu spisowego i umówić się
w Urzędzie na konkretną godzinę.
Można również spisać się przez telefon
dzwoniąc na infolinię spisową pod
nr: 22 279 99 99.
Rachmistrze będą dzwonić

Nie masz lub nie potraﬁsz obsługiwać
komputera? Nie martw się pomogą Ci
urzędnicy

Jeśli nie spisaliśmy się przez Internet –
w domu lub w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem– musimy spodziewać się
telefonu od rachmistrza spisowego z numeru
22 828 88 88.

Osoby, które nie mają komputera lub dostępu
do Internetu albo nie potraﬁą obsługiwać
komputera mogą poprosić o pomoc
najbliższych lub udać się do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13
i zgłosić się do punktu do samospisu. Na
osobę, która chce się spisać będzie czekać
specjalnie przygotowany do tego celu

WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami
rachmistrz spisowy, nie możemy już
odmówić udziału i musimy się spisać.
PAMIĘTAJ –jeżeli nie chcesz udzielać
informacji przez telefon – spisz się sam przez
Internet w dogodnym dla Ciebie terminie.
Więcej informacji znajduje się na stronie
spis.gov.pl.
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Postęp prac realizowanych inwestycji
a terenie składowiska odpadów
w Kielczy budowany jest Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych dla Gminy Zawadzkie

N

Termomodernizacja Hali Sportowej
w Zawadzkiem przebiega zgodnie z planem.
W miesiącu maju br. wykonano następujące
roboty budowlane:

Postęp prac:
ź Nastąpiło przekazanie placu budowy.
ź Ułożono wodociąg i osadzono zbiornik
bezodpływowy na potrzeby budynku
socjalnego.
ź Zdjęto warstwy humusu, wykonano
instalację kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz ułożono warstwę
podbudowy z kruszy łamanego 31-62
mm. Wykonano korytowanie pod
krawężniki.

ź

wykonanie nowych warstw izolacji na
tarasie przy kawiarni,
ź pokrycie dachu na dużej sali blachą
trapezową, wełną mineralną oraz papą,
ź demontaż starego suﬁtu i rusztu na dużej
Sali.

Mając na uwadze braki projektowe
kierownik budowy został zobowiązany do
przerwania prac na przedmiotowej
inwestycji. Wznowienie prac nastąpi po
otrzymaniu od projektanta rozwiązań
naprawczych.
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Rekrutacja do przedszkoli i żłobka

Z

akończono I etap rekrutacji do
przedszkoli publicznych oraz
procedurę wskazania przez organ
prowadzący dzieciom nieprzyjętym miejsc
w przedszkolach. Wszystkim rodzicom
dzieci, które brały udział w I etapie
rekrutacji, zostały wskazane miejsca
w placówkach publicznych na terenie naszej
gminy. Do dnia 24 maja br., trwała rekrutacja
uzupełniająca do Publicznego Przedszkola
Nr 3 w Zawadzkiem oraz do publicznych
przedszkoli w Żędowicach i w Kielczy.
W sumie, we wszystkich placówkach, było
wolnych 16 miejsc. Maj i czerwiec to także
czas składania przez rodziców wniosków
o przyjęcie dziecka do żłobka, choć o miejsce

w placówce można starać się przez cały rok,
jeśli dziecko spełnia podstawowe kryteria
wiekowe. Żłobek sprawuje opiekę nad
dziećmi w okresie od 20 tygodnia życia do
końca roku szkolnego, w którym dziecko
ukończy 3 rok życia. Nabór do żłobka trwa
przez cały rok, a dzieci przyjmowane są
w miarę zwalniania się miejsc z powodu
rezygnacji z usług. W nowym roku
szkolnym, tj. od września br., do żłobka
będzie przyjętych 17 nowych dzieci.
W połowie czerwca obradować będzie
komisja rekrutacyjna. Informacja
o zakwaliﬁkowaniu się dziecka do placówki
zostanie podana do wiadomości do 30
czerwca br.

Informacja!
dotycząca organizacji transportu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Urząd Miejski w Zawadzkiem przypomina, iż gmina Zawadzkie
organizuje dowóz do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób:
ź niepełnosprawnych, które posiadają aktualne orzeczenie

o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N
lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Kielcza

W

dniu 17 maja br. ogłoszono
przetarg na Przebudowę drogi
dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Kielcza.
Projektowana budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Kielczy polegać będzie
na:
ź Oczyszczeniu istniejącej nawierzchni
z kruszywa kamiennego.
ź Usunięciu warstwy humusu na
poszerzeniach jezdni.
ź Wzmocnieniu (wykonaniu) podbudowy
metodą stabilizacji istniejącego podłoża

ź

ź

ź

ź

gruntowego spoiwami hydraulicznymi grubość 20 cm.
Wy k o n a n i u w a r s t w y p o d b u d o w y
zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 - grubość 20 cm.
Wy k o n a n i u w a r s t w y w i ą ż ą c e j
z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
16W grubości 5 cm.
Wy k o n a n i u w a r s t w y ś c i e r a l n e j
z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
11S grubości 4 cm.
Wyrównaniu i wyproﬁlowaniu poboczy.

ź osób, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we

własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do
najbliższego punktu szczepień.
Potrzebę transportu na szczepienia należy zgłaszać do gminnego
koordynatora w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, pod numerami telefonu:
Tel. komórkowy: 500 607 754 lub
Tel. stacjonarny: (77) 46 23 107.
Wszelkich informacji dotyczących organizacji transportu na szczepienia
można uzyskać pod wskazanymi wyżej numerami telefonu.
Potrzebę transportu na szczepienie można zgłosić również podczas
umawiania terminu na szczepienie.

Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem – etap II

T

rwają prace nad aktualizacją
dokumentacji projektowej w związku
z przystąpieniem do realizacji II etapu
budowy placu zabaw przy Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem. W ramach II etapu
planowane jest:
ź Dostawa i montaż urządzenia Street
Workoutu wraz z 2 ławkami.

Dostawa i montaż urządzeń Skate Parku.
Częściowe oświetlenie placu zabaw oraz
montaż monitoringu.
ź Dostawa i montaż urządzenia
zabawowego piramida linowa.
Realizacja II etapu jest możliwa dzięki
darowiźnie w wysokości 100 tyś. zł
przekazanej przez Firmę UNIMOT.

XVII rocznica nadania szkole
imienia Wincentego z Kielczy

ź
ź

Pamietamy!

Pamięć o przodkach warto zachować,
A samemu do ich dzieła co nieco dodać.
Tropy i ślady ich warto śledzić Rozumem i uczuciem doceniać, nie tylko
Oceniać... Zmienił się świat, ale człowiek
N ie tak bardzo - kochamy, tworzymy,
cierpimy, budujemy, szukamy...

Z

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Księdza Wajdy w Zawadzkiem

W

ramach współpracy w ﬁrmą LIDL
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka
komandytowa przebudowywany jest
odcinek drogi publicznej – ul. Księdza Wajdy
w Zawadzkiem oraz budowana kanalizacja

deszczowa. Koszt budowy kanalizacji oraz
odbudowy nawierzchni jezdni oraz budowy
chodnika od strony sklepu na odcinku od
skrzyżowania z ul. Opolską do warsztatu
samochodowego ponosi sklep LIDL.

okazji obchodów święta szkoły
uczniowie PSP im. Wincentego
z Kielczy wzięli udział w konkursie
„MÓJ LAPBOOK O PATRONIE NASZEJ
SZKOŁY". Powstały prace nietuzinkowe,
oryginalne, starannie wykonane,
przemyślane do ostatniego szczegółu.
W lapbookach pojawiły się kolorowe
kopertki skrywające ważne informacje
o patronie szkoły - Wincentym z Kielczy.
Magiczne wachlarzyki podawały
ciekawostki o hymnie naszej szkoły.
Tajemnicze rulony skrywały zdjęcia uczniów
z różnych lat. Jedni chwycili za pióra, kredki,
farby, inni przymusili do pracy swe drukarki.
Nie żałowano kleju, ozdób i czasu.
Najciekawsze prace wykonali:
- Bonk Anna (kl. IV) miejsce I w kategorii:
WIELKI FORMAT;
- Kałuża Maja (kl. II) oraz Patryk (kl. VII)

miejsce I w kategorii: KOPERTKA PEŁNA
CIEKAWOSTEK;
- Pasieka Mariusz (kl. IV) ) miejsce I
w kategorii: TRÓJWYMIAR;
-Suda Mateusz (kl. VII) miejsce I
w kategorii: ZŁOTE PIÓRKO;
- Suda Milena (kl. I) miejsce I w kategorii:
KREDKĄ I PIÓRKIEM;
- Szaton Martyna (kl. VII) miejsce I
w kategorii: OZDOBNIKI;
- Wyrzgol Bianka (kl. IV) I miejsce
w kategorii: CIEKAWE SKŁADANKI.
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy
biorąc udział w konkursie, przybliżyli nam
p o s t a ć Wi n c e n t e g o z K i e l c z y o r a z
wydarzenia z nim związane, a także
przypomnieli krótką historię naszej szkołyorganizatorzy: bibliotekarz, polonista,
opiekun SU.
Pandemia uczy nas pokory i przypomina
o kruchości wszystkiego - to uświadamia
nam, że pomimo upływu czasu to, co
przekazali nam przodkowie o istocie życia
jest wciąż aktualne. Oni cierpieli, cierpimy
my, oni starali się dać z siebie jak najwięcej,
my też staramy się jak możemy. Ważne, by
z szacunkiem traktować drugiego człowieka
i o przodkach pamięć zachować.
B.S., I.P., B.B.
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Konkurs literacki na napisanie wiersza
o tematyce ekologicznej pn.
„EKO-RYMOWANKA”

S

erdecznie zapraszamy wszystkich
miłośników poezji do wzięcia udziału
w K o n k u r s i e „ E K O RYMOWANKA”. Przedmiotem Konkursu
jest napisanie wiersza na temat segregacji
odpadów i ograniczania ich ilości,
recyklingu, a także dbania o nasze
środowisko naturalne. Konkurs skierowany
jest do trzech kategorii wiekowych: uczniów
szkół podstawowych z terenu gminy
Zawadzkie (klasy I-III jako pierwsza
kategoria wiekowa oraz klasy IV-VIII jako
druga kategoria wiekowa) oraz pozostałych
mieszkańców gminy Zawadzkie powyżej 15
roku życia (szczególnie zachęcamy osoby
dorosłe). W treści wiersza musi się znaleźć co
najmniej 5 z 10 poniższych wyrazów
(użytych w dowolnej formie i liczbie):
ekologia, dzieci, Zawadzkie, powietrze,

rodzina, segregacja, woda, ziemia, przyroda,
natura. Komisja Konkursowa nagrodzi
pierwsze miejsce w każdej kategorii
wiekowej. Ponadto mogą zostać przyznane
wyróżnienia.
Wzięcie udziału w Konkursie jest bezpłatne.
Osoba zainteresowana może złożyć tylko
jedną pracę. Prace należy dostarczyć do dnia
25.06.2021 r. osobiście lub przesyłką
pocztową na adres Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13,
47-120 Zawadzkie.
Więcej informacji na temat Konkursu można
uzyskać pod numerami tel. 77 46 23 140,
77 46 23 135. Regulamin Konkursu wraz
z wymaganymi załącznikami do pracy
konkursowej został umieszczony na stronie
organizatora: www.zawadzkie.pl

NIE DOTYKAJ! NIE ZABIERAJ!
One na pewno sobie poradzą
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„Kompleksowy projekt adaptacji lasów
i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej
na terenach nizinnych"

N

adleśnictwo Zawadzkie, jako jedna
z jednostek wchodzących w skład
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach, zarządza
lasami o powierzchni ponad 19,5 tysięcy
h e k t a r ó w. P o ł o ż o n e j e s t n a t e r e n i e
5 powiatów i 7 gmin. Na terenie Gminy
Zawadzkie gospodaruje lasami
o powierzchni około 5 tysięcy hektarów.
Lasy odgrywają niezwykle ważną rolę
w cyklu obiegu i magazynowania wody. Po
opadach deszczu woda gromadzona jest we
wszystkich jego warstwach. Zdolność
magazynowana wilgoci sprawia, że w lesie
panuje specyﬁczny mikroklimat tworzący
korzystne warunki dla zamieszkujących go
organizmów a także oddziałujący na
sąsiadujące z lasem tereny.
Nadleśnictwo Zawadzkie od kilkunastu lat
realizuje projekty związane z retencją wody,
aktualnie jest to: „Kompleksowy projekt
adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu
– mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji
wodnej na terenach nizinnych" w ramach
POIŚ, ﬁnansowany w znacznym stopniu ze
środków UE. Głównym celem tego projektu
jest poprawa stosunków wodnych,
szczególnie istotnych dla trwałości
i prawidłowego rozwoju zbiorowisk leśnych

oraz dodatkowe zabezpieczenie przed
negatywnym oddziaływaniem takich
zjawisk jak powodzie, podtopienia, susze
i pożary.
Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi
łączące przyjazne środowisku metody
przyrodnicze i techniczne. Planowane są
w większości małe obiekty/budowle
o prostej konstrukcji budowane
z zastosowaniem materiałów naturalnych.
Wybierane technologie mają być przyjazne
dla naturalnego środowiska przyrodniczego.
W ramach działań budowane są obiekty
wspomagające retencjonowanie wody takie,
jak zastawki na ciekach leśnych, małe oraz
duże zbiorniki retencyjne.
Łącznie na terenie nadleśnictwa powstało 13
zastawek oraz 21 zbiorników
retencjonujących wodę. Na terenie Gminy
Zawadzkie w ostatnim czasie oddano do
użytku 3 zbiorniki: pierwszy w pobliżu
Zawadzkiego (leśnictwo Dębie), następne
nieopodal Żędowic (leśnictwo Świerkle)
i Kielczy (leśnictwo Zarzecze).
Agnieszka Jamrozik
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Nadleśnictwo Zawadzkie

ŚP

M

iesiące maj i czerwiec to okres,
kiedy to na świat przychodzi
w lesie najwięcej młodych
zwierząt. Niedawno urodzone małe sarny,
jelenie i inne zwierzęta zaczynają dopiero
poznawać świat, uczyć się trudnej
samodzielności.
O d b y w a j ą s w o j e p i e r w s z e s p a c e r y,
nieudolne jeszcze „polowania", są jednak
zawsze pod czujnym okiem swoich matek.
Nierzadko zdarza się tak, że kiedy matka ma
więcej niż jedno młode, to jedno od drugiego
oddalone jest nawet o kilkadziesiąt metrów,
co znacznie zwiększa bezpieczeństwo
i szansę na przeżycie choćby jednego z nich.
Jest to zupełnie naturalne zachowanie
w świecie dzikich zwierząt. Zupełnie
naturalnym jest również „odwrócenie

uwagi" przez matkę głośnym pokazaniem
swojej obecności.
W trakcie spacerów po lesie, pamiętajmy,
aby nie brać na ręce małych zwierząt, nie
dotykać ich, nie głaskać, ponieważ w ten
sposób zostawiamy na nich swój ludzki
zapach, który dla zwierząt jest obcy,
nieprzyjemny, a wręcz może spowodować
odrzucenie maleństwa przez matkę, a tym
samym spowodować jego śmierć z głodu.
To nieprawda, że sobie bez nas nie poradzą.
Nieprawdą jest również, że zostały
porzucone. Nieprawdziwe jest przekonanie,
że musimy je koniecznie nakarmić tym, co
mamy ze sobą. Powinniśmy je zostawić
w spokoju, ominąć w bezpiecznej dla nich
odległości, zachowując się bardzo cicho
i spokojnie.

Pojemniki na przeterminowane lekarstwa
oraz odpady niemedyczne

P

rzypominamy mieszkańcom, że na
terenie gminy zorganizowanych jest
5 punktów, gdzie można oddać odpady
niemedyczne (strzykawki i igły do iniekcji)
oraz przeterminowane lekarstwa.
Pojemniki na ww. odpady ustawione są
w następujących lokalizacjach:
ź Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 (siedziba
Z.G.K. „ZAW-KOM” Sp. z o.o.),
ź Zawadzkie, ul. Opolska 61 (siedziba SM
„HUTNIK”),
ź Zawadzkie ul. Waryńskiego 6 (przy
przychodni ESKULAP),
ź Żędowice ul. Ks. Wajdy/Strzelecka
(parking przy ﬁrmie „BRONDER”),

ź

Kielcza, ul. Ks. Wajdy 21 (przy
przychodni MEDIKOR).

Pojemniki są zabezpieczone przed dostępem
do ich zawartości przez osoby
nieupoważnione, a także są odpowiednio
oznakowane.
Prosimy, aby przestrzegać oznaczeń na
pojemnikach i wrzucać odpady zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Ponadto apelujemy, aby nie wyrzucać
przeterminowanych lekarstw, igieł czy
strzykawek do pojemników na odpady
zmieszane.

„Można odejść na zawsze by stale być blisko”
Ks. Jan Twardowski
Serdeczne podziękowania rodzinie, krewnym, przyjaciołom,
znajomym, księżom, delegacjom oraz wszystkim, którzy w tak
trudnych i bolesnych chwilach okazywali wiele serca, życzliwości
i współczucia, uczestniczyli w modlitwach różańcowych oraz
w ostatniej drodze naszego ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

Śp. Leona Kudlek
składa pogrążona w smutku i żalu
Żona, Córka z rodziną oraz Syn z rodziną

ŚP
Pani Urszuli Kudlek
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża
składają dyrektor PSP im. Wincentego z Kielczy w Kielczy,
pracownicy szkoły oraz uczniowie
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Patroni Zawadczańskich ulic i ich historie

ulica Powstańców Śląskich
W ostatnim wydaniu „Krajobrazów
Zawadzkiego” zapowiedzieliśmy cykl
artykułów na temat patronów gminnych ulic.
Dziś kolej na kolejną porcję ciekawych
wiadomości, a mianowicie informacji
o Powstańcach Śląskich.
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej
nastroje polskie były obecne w każdym
polskim zakątku ziemi, oczywiście
dotyczyło to także mieszkańców gminy
Zawadzkie.
Z początkiem 1919 r. powstała w Strzelcach
placówka Polskiej Organizacji Wojskowej
POW. Pierwsze kompanie POW w powiecie
strzeleckim zaprzysiężono w lasach
Czarnosinem, Jemielnicą i Zawadzkiem.
W Zawadzkiem zaprzysiężenie odbyło się
w lesie na prawnym brzegu Małej Panwi,
a oddział POW został uformowany w marcu
1919 r. Zgodnie z postanowieniami traktu
wersalskiego na Górnym Śląsku miał zostać
przeprowadzony plebiscyt. Polska i Niemcy
zaczęły tworzyć organy plebiscytowe
w lutym 1920. W Zawadzkiem
przewodniczącym Gminnego Komitetu
Plebiscytowego był Antoni Koza. Zawadzkie
w tym okresie było centrum życia polskiego,
działały tutaj następujące polskie
organizacje: „Związek Robotników im.
Świętego Józefa”, Towarzystwo Śpiewu
„Lutnia”, Zjednoczenie Zawodowe Polski,
polskie Kółka Rolnicze, czy oddział
najsłynniejszego Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.
W nocy 16 na 17 sierpnia 1919 r. wybuchło
I powstanie śląskie. W powiecie strzeleckim
dowództwo polskie ogłosiło stan ostrego
pogotowania, w Zawadzkiem zebrały się
w wyznaczonych miejscach oddziały POW,
do starć z Niemcami jednak nie doszło.
2 maja 1920 r. na zlecenie Korfantego
przeprowadzono w miastach
i wytypowanych większych wsiach całego
obszaru plebiscytowego Śląska masowe
polskie manifestacje. W Zawadzkiem miał
miejsce duży, bo ponad dwutysięczny
pochód, w którym brali udział także
mieszkańcy okolicznych mniejszych wsi. Na
czele pochodu szła orkiestra, za nią kroczył

robotnik miejski huty Piotr Ziaja z chorągwią
z białym orłem na czerwonym tle.
Drugie powstanie śląskie wybuchło
19 sierpnia 1920 r. W Zawadzkiem grupa
50 polskich żołnierzy pod powództwem
Leopolda Ludwiga objęła władzę 26 sierpnia
1920 r. 28 stycznia 1921 r. wstrząsnęła
polską ludnością powiatu strzeleckiego
informacja o śmiertelnym zranieniu przez
niemieckiego żandarma młodego Polaka
w Zawadzkiem, Franciszka Skorupy. W tym
dniu Niemcy zwołali w hotelu hutniczym
Foltysa zebranie swoich zwolenników,
w tymże gmachu przebywała także grupa
Polaków. Kiedy w pewnej chwili wybuchała
na I piętrze wrzawa w Sali, w której zebrali
się Niemcy i popierający ich Polacy,
Franciszek Skorupa chciał sprawdzić co się
stało i udał się w kierunku tej sali. Niestety to
wystarczyło niemieckiemu policjantowi, aby
śmiertelnie postrzelić młodego człowieka.
2 lutego 1921 r. miał miejsce w Zawadzkiem
manifestacyjny pogrzeb Franciszka Skorupy,
wzięło w nim udział około 3000 osób.
20 marca 1921 odbył się plebiscyt, zgodnie
z ordynacją wyborczą wzięli w nim udział
tzw. emigranci, a mianowicie wszyscy,
którzy urodzili się na Górnym Śląsku,
chociaż w dniu plebiscytu mieszkali poza
Śląskiem. Na tej zasadzie przyjechało do
Zawadzkiego na plebiscyt 267 osób
z Niemiec. W Zawadzkiem osób
uprawnionych do głosowania podczas
plebiscytu było 1968 (w tym 267 Niemców,
którzy urodzili się w Zawadzkiem, ale
mieszkali na stale w Niemczech), głosowało
1938, za Polską 1156 osób, za Niemcami
778, 4 głosy były nieważne.
2 maja 1921 r. przed południem przybył do
Zawadzkiego kpt. Karol Brandys, który
przepięknie zapisał się w historii
Zawadzkiego. W nocy z 2 na 3 maja Antoni
Ziaja, Michał Ziaja, Antoni Foks zgodnie
z rozkazem, ścieli słupy telefoniczne na
szosie Zawadzkie -Strzelce Opolskie,
przerywając łączność telefoniczną ze
Strzelcami. To samo uczyniły inne grupy na
linii Zawadzkie – Dobrodzień, Zawadzkie –
Lubliniec. Powstańcy na czele z kapitanem

Brandysem przejęli barak, w którym
urzędowali policjanci niemieccy i rozbroili
ich bez użycia siły ogniowej. W nocy z 2 na 3
maja 1921 r., podczas nocnej zmiany w hucie
w Zawadzkiem miało miejsce niecodzienne
wydarzenie, w pewnej chwili hutnik
Romuald Zyzik odpiął skórzany fartuch,
zdjął ciemne okulary i zszedł ze stanowiska.
Majster, Niemiec podszedł do niego i ostrym
tonem zapytał: Her Zyzik, was machen Sie?
Zyzik odpowiedział: „Odchodzę Panie
majster. Teraz woła mnie moja ojczyzna”. Za
nim ze swych stanowisk pracy odeszli i inni,
ruch w hucie zamarł. Powstańcy zajęli
dworzec kolejowy, pocztę i urząd gminny.
Koło północy Zawadzkie było w rękach
polskich powstańców. Nie było rannych ani
zabitych. W południe 3 maja 1921 r. nadeszła
ze sztabu wiadomość, że powstańcy
z Krupskiego Młyna są w ciężkiej sytuacji.
Niemal natychmiast do Krupskiego Młyna
wyjechał pociąg złożony z 70 powstańców
z Zawadzkiego. O świcie 4 maja Polacy
przejęli Krupski Młyn. 5 maja 1921 r.
batalion IV w Zawadzkiem w sile 1000 ludzi
otrzymał rozkaz wyruszenia w kierunku
Błotnicy. Odchodzących żegnał chór
„Lutnia” pieśnią: „Walecznych tysiąc
opuszcza Zawadzkie.” Na czele jechał na
białym koniu kpt. Karol Brandys. Około 20
maja 1921 r. z frontu zostali odwołani
hutnicy z Zawadzkiego do specjalnych prac
przy budowie pociągów pancernych.
W miejscowej hucie zmontowano trzy
pociągi pancerne i uzbrojono je w działa
artyleryjskie oraz karabiny maszynowe.
Pracami technicznymi kierował majster
miejscowej huty, Polak Teodor Wójcik.
W czerwcu 1921, w czasie III powstania
śląskiego, polskie oddziały powstańcze
dysponowały szesnastoma pociągami
pancernymi, ale największą wartość bojową
miały pociągi pancerne, które powstały
w Zawadzkiem: „ZYGMUNT
POWSTANIEM”, „NOWAK”, „TADEK
ŚLĄZAK”. Świadczy to szczególnej roli,
jaką w uzbrojeniu armii powstańczej
odegrała huta w Zawadzkiem. Niestety
ogromny zapał bojowy mieszkańców

Zawadzkiego, Kielczy i Żędowic oraz ich
wkład miały pozostać stracone. Dnia 25
czerwca 1921 r. nastąpiło w Błotnicy
podpisanie układu o likwidacji III powstania.
Wówczas Zawadzkiem rozegrały się sceny
tragiczne. Powstańczy zarzucali swym
komendantom zdradę i tchórzostwo,
odmawiali wydania broni. Z trudem udało się
dowódcom przekonać zrozpaczonych
powstańców o konieczności wykonania
rozkazu. Z batalionu kpt. Karola Brandysa
około 250 powstańców z Zawadzkiego
i najbliższych okolic zdecydowało się na
ewakuację do Polski. Obawiali się, i słusznie,
zemsty Niemców. Ponadto wielu nie
wierzyło w koniec walk, byli przekonani, że
walka zostanie wznowiona. Życie i mienie
ludności polskiej na Opolszczyźnie znalazło
się w zagrożeniu. Niemcy szerzyli terror,
mordując w bestialski sposób powstańców
i działaczy polskich. Z Zawadzkiego
i okolicznych wsi uszło przed terrorem
niemieckim tylu ludzi, że huta musiała
zawiesić pracę z powodu braku robotników.
Niemieccy właściciel huty interweniowali
w tej sprawie u władz niemieckich żądając
zaprzestania terroru w Zawadzkiem i objęcia
ludności polskiej opieką prawną. O tych
straszliwych wydarzeniach po zakończeniu
III powstania śląskiego rozpisywały się
najpoczytniejsze dzienniki europejskie,
w tym paryski „Temps”.
W walkach powstańczych pod Zębowicami
i Myśliną zginęli: Jan Weis z Zawadzkiego,
Herman Kałuża, Jan Kluba, Franciszek
Kluba, Aleksander Świerzy, Emanuel Ziętek
z Żędowic. Pod Krośnicą zginął Wilhelm
P a w e ł e k z K i e l c z y. N a c m e n t a r z u
w Zawadzkiem we wspólnej mogile
spoczywają powstańcy polegli w walkach
pod Zębowicami, Myśliną, Fosowskiem
i Staniszczami Małymi, lecz nie pochodzący
z Zawadzkiego.
Źródła: Jerzy Lubos „ZAWADZKIE miasto
w r o z w o j u ” , K a t o w i c e 1 9 6 9 r. ;
www.wikipedia.org.pl

Kalejdoskop kulturalny BiK w Zawadzkiem

D

nia 27.04.2021r. i 28.04.2021r.
odbyły się kolejne etapy
Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego : Mały OKR i Duży OKR.
W tym roku w konkursie zadebiutowały
nasze aktorki ze Studia Teatralnego „Huta”
w BiK w Zawadzkiem.
Pola Chrapla zajęła II m. na etapie
rejonowym, który kończy przesłuchania
w ramach Małego OKR
Nicole Pinkawa zdobyła wyróżnienie na
etapie rejonowym Dużego OKR
Nasza długoletnia aktorka Emilia Klonz
zdobyła I m. na etapie rejonowym i tym
samym awansowała do etapu
wojewódzkiego.
Uczestniczki konkursu przygotowała
Małgorzata Rabicka – instruktorka Studia
Teatralnego, za konsultacje dziękujemy
aktorce Anecie Pawelec.
Dnia 14.05.2021 r. wokalistki Studia
Wokalnego Do Mi Sol – Amelia Panchyrz i
Paulina Kciuk odniosły sukces na Festiwalu
Śląskiej i Powstańczej Piosenki, który w tym
roku odbył się na Górze św. Anny.
W kategorii wiekowej klas VII – VIII szkół
podstawowych, do której zostało
zgłoszonych 17 uczestników, Paulina Kciuk
zajęła I miejsce, a Amelia Panchyrz III
miejsce. To duże wyróżnienie dla naszych
solistek, tym bardziej, że profesjonalne Jury,
podczas indywidualnych rozmów
z uczestnikami, doceniło pracę naszych

dziewcząt.
Wokalistki przygotowały: Małgorzata
Rabicka – instruktorka Studia oraz Ramona
Błachowicz – konsultacje wokalne. Za
pomoc w doborze repertuaru i współpracę
dziękujemy Panu Robertowi Szecelowi –
nauczycielowi historii w SP w Kielczy.

1 m. solo 2 x baton kadetki - Oliwia Janoszka
i automatyczna nominacja na Mistrzostwa
Polski 1 m. solo 2 x baton juniorki – Kinga
Marek i automatyczna nominacja na
Mistrzostwa Polski
Mażoretki przygotowała Sandra Mientus –
instruktorka grupy Primavera
w Zawadzkiem.

Dnia 24.05.2021 r. został rozstrzygnięty
konkurs literacki „Dla Ciebie Mamo” .
Wyniki prezentują się następująco:
ź
ź

I miejsce - Jakub Halenka SP w Kielczy
II miejsce. - Natan Nawrocki PSP
w Zawadzkiem

Organizatorzy konkursu – Pani Agata
Gambuś, Krystyna Sładek i Dominik
Kowalski serdecznie dziękują za piękne
wiersze o Mamie i zachęcają do udziału
w kolejnych konkursach organizowanych
przez Bik w Zawadzkiem.

Dnia 15.05.2021 r. Mażoretki Primavera
wzięły udział w Mistrzostwach Polski
Południowo – Zachodniej , które odbyły się
w Opolu.
Nasze tancerki zajęły kolejno miejsca:
7 m. baton solo kadetki – Oliwia Janoszka
6 m. baton solo juniorki – Julia Koza

Dnia 16.05.2021 r. Emilia Klonz zdobyła
wyróżnienie w Dużym Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim na etapie
wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy
uczennicy Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
Naszym młodym artystkom serdecznie
dziękujemy za wytrwałą pracę
i G R AT U L U J E M Y s u k c e s ó w
artystycznych!!!!

Dnia 27.05.2021 r. odbył się koncert online
„Gramy dla Mamy i dla Taty gramy”
zorganizowany z okazji Dnia Matki oraz
zbliżającego się dnia Ojca. Na scenie
Kinoteatru wystąpili uczniowie ogniska
muzycznego „Melodikon”. Koncert
dostępny jest na kanale „Biblioteka i Kultura
w Zawadzkiem na platformie YouTube oraz
na facebooku.
Naszym młodym artystkom serdecznie
dziękujemy za wytrwałą pracę
i G R AT U L U J E M Y s u k c e s ó w
artystycznych!!!!
Małgorzata Rabicka – specjalista ds.
kultury w BiK w Zawadzkiem
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Sport
Piłka ręczna

Piłka nożna

W sumie udany sezon

Na boisku tylko 2 punkty

M

amy koniec maja, a jeszcze nie
zostały zakończone rozgrywki
w II lidze. Drużyna ASPR
rozegrała już wszystkie swoje mecze, jednak
na którym miejscu zostanie sklasyﬁkowana
jeszcze nie wiadomo. Będzie to
prawdopodobnie miejsce trzecie. W tzw.
grupie mistrzowskiej nasza drużyna nie
przegrała, tracąc punkty z drużyną SMS II
ZPRP Kielce. W obu spotkaniach padł wynik
remisowy, jednak w rzutach karnych lepsza
okazała się drużyna z Kielc. Właśnie
w Kielcach w ostatnim swoim meczu
drużyna walczyła o to by zakończyć sezon na
2 miejscu. Niestety szansy nie wykorzystała.
Pierwsza połowa należała dla drużyny
gospodarzy, która prowadziła 17:14.
Początek II połowy należał również do
drużyny z Kielc, która powiększyła
przewagę do 4 bramek. W 44 minucie
gospodarze prowadzili 23:19. W tym
momencie nastąpiła skuteczna gra ASPR. Po
bramkach Piotra Damasa, Mateusza Damasa
2 oraz Łukasza Smyka doprowadzili do
remisu 23:23. W tym okresie drużyna nie
wykorzystała kilku okazji do objęcia
prowadzenia. Przeciwnik natomiast w 55
minucie prowadził już 28:25. Na 28:26
bramkę strzelił Adam Wacławczyk, później
Przemysław Mańko obronił rzut karny. Do
remisu na 28:28 doprowadzili M. Damas
oraz Paweł Zagórowicz. Kolejny remis to
29:29 i koniec meczu. Rzuty karne,
rozpoczyna najskuteczniejszy zawodnik
naszej drużyny Mateusz Damas, Niestety
bramkarz SMS II obronił jego rzut i to
zadecydowało, że drużyna z Kielc wygrała

rzuty karne 5:4 i ona zainkasowała 2 punkty.
Łupem bramkowym podzieli się: M.Damas
8, Mateusz Czaja 6, Adam Wacławczyk
4, Michał Krygowski 3, Daniel Koprek,
P.Zagórowicz oraz Łukasz Smyk po 2, oraz
Adam Kaczka i P.Damas po 1. Kilka słów
podsumowania minionego sezonu:
Najskuteczniejszym strzelcem był
P.Zagórowicz zdobywca 112 bramek,
o 4 bramki mniej strzelił M.Krygowski,
Adam Wacławczyk ma na koncie 97 bramek
a M.Damas strzelił 89. Adrian Przybysz
siatkę dziurawił 78 razy, 55 razy czynił to
M.Czaja a 48 Łukasz Smyk. Pozostali
zawodnicy strzelili poniżej 20 bramek.
Drużyna w meczach grupy mistrzowskiej
otrzymała 54 minut karnych a przeciwnicy
58. Drużyna strzelała 26 siódemek
wykorzystując tylko 17, a przeciwnicy przy
tej samej ilości rzutów karnych wykorzystali
18. Niekompletna tabela, która
prawdopodobnie ulegnie małym korektom.
(prawdopodobnie na 2 miejscu uplasuje się
drużyna SMS II ZPRP Kielce, której do
zajęcia tego miejsca wystarczy wygrać
bratobójczy pojedynek z SMS III ZPRP
Kielce, chyba że?.)
1. AZS AGH Kraków
2. ASPR Zawadzkie
3. SMS II ZPRP Kielce
4. SPR Grunwald Ruda Śląska
5. SMS III ZPRP Kielce
6. Grupa Azoty SPR II Tarnów
7. HLB Buskowianka
8. KS VIVE II Kielce

M. P. B.
14 39 456:364
14 28 459:434
13 25 371:360
14 24 443:419
12 18 371:388
13 11 371:409
14 11 361:378
14 6 363:443

Juniorzy młodsi w 16-stce drużyn w Polsce

J

ak informowaliśmy drużyna juniorów
młodszy jako druga drużyna naszego
województwa brała udział
w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim.
W pierwszym etapie 1/16 zagrała w Kielcach
spisując się bardzo dobrze. W pierwszym
meczu wyraźnie uległa gospodarzom 24:37
(13:18). Kolejne spotkania zakończyły się
zwycięstwami, z KS Szczypiorniak Olsztyn
30:22 (14:14) oraz SRS Przemyśl 27:24
(11:12) co dało drużynie awans do kolejnego
etapu mistrzostw Polski. W 1/8
przeciwnikami naszej drużyny były AZS
AWF Warszawa, SPR Wybrzeże IV Gdańsk
oraz gospodarze SFK KPR Sparta Oborniki
Wielkopolskie. Na inaugurację drużyna
sprawiła miłą niespodziankę wygrywając
z AZS AWF Warszawa 35:32 (18:16).
W kolejnym meczu gospodarze SFK KPR
Sparta Oborniki nie pozostawili suchej nitki
na naszym zespole wygrywając różnicą 20
bramek 15:45 (10:22). Była jednak szansa na
awans, jednak do tego potrzebne było
zwycięstwo z SPR Wybrzeże IV Gdańsk. Do
przerwy drużyna z Gdańska prowadziła tylko
14:12. Jeszcze na początku II połowy była
szansa na nawiązanie równorzędnej gry,
jednak od 35 minuty na parkiecie rządziła
tylko drużyna z Gdańska, która ostatecznie
wygrała 31:24. Do dalszego etapu

awansowały drużyny z Obornik oraz
Warszawy. Sam awans do 1/8 był dużym
sukcesem podopiecznych Łukasza Morzyka.
Rośnie nam zaplecze, z czego należy się
tylko cieszyć. Udział w turniejach wzięli
udział następujący zawodnicy (w nawiasie
strzelone bramki): Fabian Sowiak, Adam
Kaczka (24), Łukasz Tymich (45), Michał
Puszczewicz (4), Maciej Kaczka (6),
Wojciech Wacławczyk (29), Daniel Koprek
(23), Aleksy Pacut (1), Kacper Skorupa (14),
Philippe Broll, Kacper Muszkiet (7), Mikołaj
Padus, Oliver Kosmal, Dawid Sander, Jakub
Siemiątkowski, Michał Wiench (2) oraz
Karol Czupała. Poniżej tabele
poszczególnych turniejów:
Turniej w Kielcach (1/16)
1. KS VIVE I Kielce
2. ASPR Zawadzkie
3. SRS Przemyśl
4. KS Szczypiorniak Olsztyn
Turniej w Obornikach (1/8)
1. SKF KPR Sparta Oborniki
2. AZS AWF Warszawa
3. SPR Wybrzeże IV Gdańsk
4. ASPR Zawadzkie

M. P.
3 9
3 6
3 3
3 0

B.
127:76
81:83
84:97
70:106

M. P.
3 6
3 5
3 4
3 3

B.
107:78
94:93
96:92
74:108

W

miesiącu październiku 2020 r.
odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo Wyborcze na
którym został wybrany Zarząd na następna
kadencję. Prezesem został wybrany
Grzegorz Piotr Kozierski. W aktualnej
sytuacji przed działaczami dość trudne
zadanie. Przy pomocy Gminy Zawadzkie,
która przekazuje środki na utrzymanie
stadionu oraz działalność sportową oraz
takim ﬁrmom jak Firma Kapica, Probus
(transport), Jerzy Gajda (transport), Marian
Żyłka (pranie strojów) oraz angażowanie się
rodziców działalność sportowa przebiega
bez większych problemów. Aktualnie
w rozgrywkach udział biorą seniorzy (Kl.A),
trampkarze (II liga wojewódzka) oraz
młodzicy. Ponadto prowadzone są zajęcia
w grupie orlików oraz żaków. Również
dziewczyny mogą znaleźć możliwość
wyżycia się w tej dyscyplinie. Zajęcia
prowadzone są w dwóch grupach (starsza
i młodsza) Orlicy, żacy oraz dziewczęta biorą
udział w turniejach towarzyskich (bawi nas
piłka). 31.05.2021 planowane jest Walne
Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące
dotychczasową działalność.
Drużyna seniorów występuje w KL.A Po
rundzie jesiennej sytuacja nie była najgorsza
a mogła być dużo lepsza gdyby nie fatalna
końcówka. Aktualnie drużyna plasuje się
w bezpiecznych rejonach tabeli, jednak
gdyby nie punkty otrzymane walkowerami
(z LZS Szczedrzyk oraz LZS Dąbrówka
Górna) sytuacja nie byłaby najlepsza. Na
murawie podopieczni Sławomira Pawlaka
w rundzie wiosennej zdobyli tylko 2 pkt
a mogło być ich nawet 6, lecz stracone
bramki w ostatnich sekundach doliczonych
minut kosztowały utratę prawie pewnych
4 punktów. Kolejne mecze to porażka na
własnym boisku 1:2 z LZS Radawie (bramka
Robina Smereczańskiego). Kolejne
spotkanie z drużyną LKS Sokoły Bierdzany
powinno zakończyć się zwycięstwem.
Prowadzenie w 29 minucie dla naszej
drużyny zdobył Bartosz Szumski. Wynik
utrzymywał się do 92 minuty, jednak goście

zdołali wyrównać w ostatnich sekundach
meczu. W wyjazdowym spotkaniu z LZS
GKS Izbicko-Otmice już w 12 minucie
gospodarze prowadzili 2:0. Po przerwie
dołożyli jeszcze 1 gola i ostatecznie porażka
0:3. 15.05 do Zawadzkiego miała przyjechać
drużyna LZS Dąbrówka Górna jednak na
2 godz. przed meczem drużyna gości
powiadomiła, że na spotkanie nie przyjedzie.
(darmowe 3 pkt.). Z wyjazdowego meczu do
Kadłuba drużyna nie przywiozła punktów
przegrywając 1:3 (bramka Oskar Wajrauch).
Przed drużyną kolejne spotkania w których
muszą się lepiej zaprezentować. Aktualna
tabela przedstawia się następująco:
M. P. B.
22 55 87:20
1. LSK Sokoły Bierdzany
22 48 74:34
2. LZS Błękitni Jaryszów
22 48 68:29
3. LKS Victoria Żyrowa
4. LZS Unia Raszowa-Daniec 22 41 58:34
5. LKS Groszmal Opole
22 40 43:32
6. LZS Rzemiosło Dziewkowice 22 37 47:43
7. LKS Silesiusz Kotórz Mały 22 37 60:51
8. LZS GKS Izbicko-Otmice
22 35 49:38
9. SSKS Stal Zawadzkie
22 34 37:45
22 29 54:43
10. LZS Adamietz Kadłubiec
22 28 39:41
11. LZS Odra Kąty Opolskie
22 20 30:63
12. KS Szczedrzyk
13. KS Unia II Żywocice-Krapkowice 22 18 42:63
14. LZS Dąbrówka Górna
22 15 26:85
22 14 39:74
15. LZS Radawie
22 8 26:84
16. LZS Sokół Leśnica
Franciszek Świtała

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Zawadzkiem poszukuje osób
bezrobotnych do pracy w ramach robót publicznych
(zatrudnienie - 1/2 etatu, na okres ok. 5 miesięcy).
Zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o składanie
podań do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w terminie
do dnia 31 maja 2021 r.
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