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Budowa sieci oświetleniowej
wzdłuż ul. Kolejowej w Zawadzkiem

N

a ukończeniu są roboty budowlane
polegające na budowie sieci
oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.
Kolejowej w Zawadzkiem. Projekt
obejmował wykonanie sieci oświetleniowej
kablowej ziemnej niskiego napięcia (230V
AC) oraz ustawienie 13 nowych słupków
oświetleniowych z oprawami LED
w Zawadzkiem przy ul. Kolejowej.
Projektowana linia oświetleniowa zasilana
będzie z istniejącej linii napowietrznej nN za
pomocą przyłącza kablowego i zestawu
złączowo-pomiarowego. Słupy i oprawy
oświetlenia ulicznego zasilane są z nowego
obwodu oświetleniowego. Nowa linia
oświetleniowa w całości stanowi własność
gminy Zawadzkie. W dniu 26 października
zgłoszono gotowość instalacji do
przyłączenia do TAURON Dystrybucja S.A.

Poprawa bezpieczeństwa
na przejściach dla pieszych

W

dniu 18.10.2021 r. ogłoszono
przetarg na realizację zadania pn.
„Poprawa bezpieczeństwa na
drogach gminnych w Zawadzkiem, nr
105632O ulica Ks. Wajdy oraz nr 105607O
ul. Dworcowa poprzez przebudowę przejść
dla pieszych”. Termin składania ofert upływa
3 listopada 2021 r. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót, obejmujących:
1 ) wymianę istniejącej nawierzchni ścieżek
rowerowych na odcinkach bezpośrednio
przylegających do przejścia dla pieszych
i rowerzystów;

2) doświetlenie przejść poprzez ustawienie
latarni ulicznych;
3) montaż na latarniach aktywnych znaków
D-6b;
4) grubowarstwowe oznakowanie przejścia
dla pieszych oraz odcinków ulicy
Dworcowej i Ks. Wajdy, bezpośrednio
przylegających do przejść.
Zadanie doﬁnansowane jest z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych
w obszarze oddziaływania przejść dla
pieszych.

Dni Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża
W dniach od 22 do 26 listopada obchodzimy Dni Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to święto
wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi.
W tym czasie wybiegamy myślą ku tym wszystkim wspaniałym
ludziom, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie
osobom potrzebującym.
Krew jest darem bezcennym, najlepszym jaki może podarować
człowiek drugiemu człowiekowi.
Wszystkim Honorowym Krwiodawcom, ludziom dobrego serca
składamy wyrazy uznania, głębokiego szacunku i wdzięczności.
Życzymy Państwu, aby dobroć, którą okazujecie dzieląc się
drogocenną krwią z potrzebującymi wracała do Państwa
i stanowiła źródło wielkiej radości i nieustającej satysfakcji.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 77 403 14 03
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Napraw zamiast wyrzucać

Rada Miejska w Zawadzkiem
XXXIII Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 25 października 2021 r.
odbyła się XXXIII Sesja Rady
Miejskiej. Zasadniczym tematem
sesji było przyjęcie informacji na temat stanu
realizacji zadań oświatowych w gminie
w roku szkolnym 2020/2021 oraz informacji
na temat analizy oświadczeń majątkowych.
Na sesji zostały podjęte następujące
uchwały:
1) Nr XXXIII/236/21 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,
przypadających gminie Zawadzkie oraz jej
jednostkom organizacyjnym, określenia
warunków dopuszczalności pomocy
publicznej oraz wskazania organów
uprawnionych do udzielania ulg (10 głosów
za);
2) Nr XXXIII/237/21 w sprawie przyjęcia
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego
gminy Zawadzkie na 2022 r. (10 głosów za);
3) Nr XXXIII/238/21 w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2022-2026 w gminie
Zawadzkie” (11 głosów za);
4) Nr XXXIII/239/21 o zmianie uchwały
budżetowej na 2021 r. (11 głosów za);
5) Nr XXXIII/240/21 w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej (11
głosów za);
6) Nr XXXIII/241/21 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIV/177/20 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
ﬁnansowej na lata 2021 – 2029 (11 głosów
za).
Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął
żaden wniosek.
Następna sesja odbędzie się w dniu 29
listopada 2021 r., a głównym jej tematem
będzie uchwalenie podatków i opłat
lokalnych na 2022 r.
Uchwały podjęte na sesji dostępne są na
stronie www.bip.zawadzkie.pl w zakładce
Prawo lokalne.
BRM

Burmistrz informuje
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i budowlanych

P

rzypominamy właścicielom
nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Zawadzkie, że w dniu
8 listopada br. na parking przy zbiegu ulic
Ks. Wajdy i Strzeleckiej w Żędowicach
organizowana będzie zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i budowlanych.
Podczas zbiórki zbierane będą następujące
rodzaje odpadów: meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte opony (z samochodów
osobowych), odpady budowlane
i rozbiórkowe (papa, styropian, okna
z szybami, lustra) wytworzone
w gospodarstwie domowym.
Odpady wielkogabarytowe będą zbierane
w systemie zbiórki mobilnej, tzn. że
mieszkaniec gminy Zawadzkie chcąc oddać

odpad wielkogabarytowy powinien go
dostarczyć do wyznaczonego punktu
w godzinach od 10:00 do 18:00.
Mieszkaniec, który będzie chciał oddać
odpad powinien udokumentować, że posiada
naliczenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (np. mieć ze sobą
książeczkę opłat za śmieci lub naliczenie
czynszu w przypadku budynków
wielolokalowych).
Odpady dostarczone przez osoby nie
będące mieszkańcami gminy Zawadzkie
lub pochodzące z ﬁrm, a także dostarczone
do punktu poza wyznaczonymi godzinami
obowiązywania zbiórki mobilnej –
nie będą odbierane.
Wszelkie próby „podrzucenia” odpadów,
będą zgłaszane na Policję.

P

owszechnie wiadomo, że ograniczenie
konsumpcji jest kluczowe, jeśli
chcemy żyć ekologicznie. Pierwsze
nawyki z serii dotykały tematów
ograniczania zakupów ubrań, żywności,
kosmetyków i innych rzeczy.
Ograniczenie zachcianek i niemarnowanie
żywności jest bardzo istotne. Jednak nie ma
co się czarować, nawet jeśli jesteśmy
minimalistami, czasem potrzebujemy
jakiegoś przedmiotu. A jak wszyscy dobrze
wiemy, przedmioty codziennego użytku się
zużywają, a co za tym idzie – psują, drą,
łamią i rozbijają.
Więc warto się zastanowić, dlaczego lepiej
naprawiać, niż kupować nowe i jakich rzeczy
może to dotyczyć. Zaczynamy.
Dlaczego warto naprawiać?
Przede wszystkim naprawa jest znacznie
bardziej ekologiczna, niż zakup nowego
przedmiotu. Możemy na to popatrzeć
z dwóch stron. Dla nowego produktu –
procesy związane z pozyskiwaniem
s u r o w c ó w, p r o d u k c j ą , t r a n s p o r t e m ,
dystrybucją i magazynowaniem generują
masę dwutlenku węgla, zanieczyszczeń oraz
śmieci. Z drugiej strony, wyrzucany
przedmiot staje się odpadem, który też trzeba
jakoś zagospodarować (o czym często
zapominamy w chwili pozostawienia go na
śmietniku).
Jakie przedmioty warto naprawiać?
Sprzęty domowe
Na co dzień spotykamy się z sytuacją, kiedy
specjalista wezwany do naprawy pralki,
zmywarki, ekspresu lub innego sprzętu
domowego oznajmił, że naprawa będzie
droższa, niż zakup nowego.
Postarzanie produktów przez producentów,
ma na celu zapewnienie im zysków poprzez
wymuszanie na konsumentach zakupu
nowych przedmiotów. Miejmy nadzieję, że
niebawem będzie to praktyka zabroniona,
a tymczasem możemy próbować pytać
różnych specjalistów oraz szukać
potrzebnych komponentów samodzielnie
z nadzieją, że będzie taniej.

Informacja o sposobie zgłaszania
awarii oświetlenia ulicznego

A

warie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać telefonicznie do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem pod
podanymi niżej nr telefonów lub drogą
elektroniczną:
ź
ź
ź

77 46 23 136, drogi@zawadzkie.pl
77 46 23 138, or@zawadzkie.pl
77 46 23 140, odpady@zawadzkie.pl

W celu szybkiego załatwienia sprawy należy
podać dokładny adres, pod którym znajduje
się uszkodzona latania oraz numer słupa
energetycznego.
Natomiast awarie oświetlenia zagrażające
życiu (złamane słupy, zerwane linie,
uszkodzone i niezabezpieczone skrzynki)
należy zgłaszać pod całodobowy numer
pogotowia energetycznego 991.

Sprzęty osobistego użytku i sportowe
Oprócz RTV i AGD każdy z nas posiada
wiele innych sprzętów osobistego,
zawodowego lub rodzinnego użytku.
Wszystkie można i trzeba naprawiać, np.
rowery, hulajnogi, sprzęt sportowy, zegarki,
telefony, aparaty.
Tekstylia
Ubrania, pościel, koce, ale też buty –
wszystkie te rzeczy wcale nie muszą lądować
w śmietniku (lub w kontenerze wątpliwego
pochodzenia) przy najmniejszym
uszczerbku.
Przy zadaniach wymagających większych
umiejętności, np. korzystamy z krawcowej
czy też szewca.
Meble
Odpadły drzwiczki od komody? Blat stołu
jest obdrapany i nieładnie wygląda? W fotelu
zrobiła się dziura? To naprawdę nie jest
powód, aby wyrzucać mebel.
Po raz kolejny – są osoby, takie złote rączki
od mebli, które potraﬁą zrobić cuda z
wydawałoby się beznadziejnych
przypadków.
Inne przedmioty
Co jeszcze można naprawiać?
Ograniczeniem jest tak naprawdę nasza
wyobraźnia i pomysłowość. Standardowe
przedmioty codziennego użytku w ogromnej
większości nadają się do naprawy lub
sklejenia:
ź noże (są ﬁrmy, które zajmują się
profesjonalnie ostrzeniem),
ź ﬁliżanki, talerzyki (można sklejać),
ź wszelkie plastikowe przedmioty (można
sklejać),
ź zabawki.
Tak naprawdę każdy przedmiot, zanim go
wyrzucimy, powinniśmy rozważyć pod
kątem naprawienia.
A ty naprawiasz, przerabiasz, czy
kupujesz nowe?

Doﬁnansowanie do biblioteki szkolnej w Kielczy

G

mina Zawadzkie podpisała umowę
z Wojewodą Opolskim w sprawie
wsparcia ﬁnansowego zadania
publicznego w ramach realizacji Priorytetu
3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” dot.
doposażenie biblioteki szkolnej w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Wincentego
z K i e l c z y w K i e l c z y. S p o r a c z ę ś ć
księgozbioru szkolnego jest przestarzała
bądź zaczytana. W celu uatrakcyjnienia

oferty czytelniczej biblioteki i promowania
czytelnictwa wśród uczniów konieczne jest
wzbogacenie księgozbioru w nowości
wydawnicze. W ramach doﬁnansowania
zakupione zostaną nie tylko nowe książki, ale
zorganizowany zostanie szereg
przedsięwzięć popularyzujących
czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
Kwota doﬁnansowania: 4 000,00 zł.
Wkład własny: 1 000,00 zł.
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Dzień Edukacji Narodowej

D

zień Edukacji Narodowej,
obchodzony 14 października, był
okazją do złożenia podziękowań,
życzeń oraz nagrodzenia nauczycieli.
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Dariusz Zajdel przekazali na ręce
dyrektorów dla wszystkich pracowników
placówek oświatowych serdeczne
podziękowania za dydaktyczny, opiekuńczy
i wychowawczy trud oraz zaangażowanie
i podejmowanie działań na rzecz rozwoju
i promocji gminnej oświaty. Życzyli
zdrowia, radości z odkrywania talentów
i uzdolnień uczniów oraz wychowanków,
niegasnącego zapału w dążeniu do
wytyczonych celów, a także satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
tradycyjnie, Burmistrz Zawadzkiego

Wyróżnionym nauczycielom gratulujemy
oraz życzymy, by osiągnięcia uczniów oraz
wychowanków, ich sympatia i szacunek
rodziców motywowały do podejmowania
następnych wyzwań i osiągania kolejnych
sukcesów zawodowych.

Barbara Pﬂaum

Aurelia Schatton-Kuś

Gabriela Gosztyła

Barbara Lepiorz

Małgorzata Kozioł

Jolanta Momot

Ewa Trepka

Karina Gryc

Renata Grzybek

Remont pomnika na zbiorowej mogile
Powstańców Śląskich w Zawadzkiem

J

otrzymali pracownicy pedagogiczni
wyróżnieni odznaczeniami państwowymi,
a mianowicie osoby odznaczone Medalem
Złotym za Długoletnią Służbę: Barbara
Lepiorz i Barbara Pﬂaum – zatrudnione
w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem
I n teg r acy jn y m w Zaw ad zk iem o r az
odznaczone Medalem Srebrnym za
Długoletnią Służbę: Aurelia Schatton-Kuś –
nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 2
z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem
oraz Ewa Trepka – dyrektor Przedszkola
Publicznego w Żędowicach.

w uznaniu osiągnięć dydaktycznowychowawczych oraz za wzorowe
wypełnianie obowiązków służbowych
przyznał Nagrody Burmistrza Zawadzkiego,
które otrzymali: Gabriela Gosztyła –
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Wincentego z Kielczy w Kielczy, Karina
Gryc – nauczyciel Publicznej Szkoły
Podstawowej w Żędowicach, Renata
Grzybek – dyrektor Przedszkola Publicznego
Nr 3 w Zawadzkiem, Barbara Lepiorz –
nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 2
z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem,
Małgorzata Kozioł – dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Żędowicach, Jolanta
Momot – dyrektor Przedszkola Publicznego
Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Zawadzkiem oraz Ewa Trepka – dyrektor
Przedszkola Publicznego w Żędowicach.
Ponadto, listy gratulacyjne od władz gminy

ak już wcześniej Państwa
informowaliśmy gmina Zawadzkie
rozpoczęła prace remontowe pomnika
na zbiorowej mogile Powstańców Śląskich
w Zawadzkiem. Na realizację zadania udało
się pozyskać doﬁnansowanie ze środków
pozostających w dyspozycji ministra
właściwego ds. kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, a także dotację od
Wojewody Opolskiego. Niestety pomimo
uzyskanej pomocy ﬁnansowej w dalszym
ciągu pozostała spora część na pokrycie
kosztów realizacji zadania, które gmina
Zawadzkie pokryje ze środków własnych.
Przedmiotowe prace polegają na wymianie
oraz renowacji elementów mogiły
z zachowaniem wszystkich detali
architektonicznych, bryły nagrobka
i charakteru historycznego obiektu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania

wybrano ﬁrmę, która zobowiązała się
wykonać przedmiotowe prace - ACM Design
Anna Cyfka-Mikuła.
Obecnie trwają uzgodnienia
z Konserwatorem Zabytków w kwestii
wyboru kamienia na wycięcie płyt na dwa
murki pomnika Powstańców Śląskich.
Konieczność prowadzenia przedmiotowych
uzgodnień wynika z postanowień
Pozwolenia Konserwatorskiego.
Efekty wykonanych prac przedstawimy
Państwu po ich zakończeniu.

„Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Dzień Pracownika Socjalnego
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem oraz Pracownikom innych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
składamy wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie
w wypełnianiu ważnej roli społecznej i pracy na rzecz
drugiego człowieka.
Życzmy, aby każdy dzień przynosił Państwu poczucie
zadowolenia i satysfakcji, a nagrodą za trud i wysiłek niech
będzie szacunek i wdzięczność osób,
którym oﬁarowywana jest pomoc.
Życzymy Państwu zdrowia, wytrwałości, kreatywności oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

4

Krajobrazy Zawadzkiego

Nr 9 (236)

POWSZECHNY SPIS ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Od 1 lipca br. ruszył spis źródeł ciepła. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości został zobowiązany do poinformowania, jakie źródło ciepła posiada.

Program Czyste Powietrze
Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli
jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
lub wydzielonych w budynkach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Na co?
Doﬁnansowanie wymiany starych

i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo
stałe na nowoczesne źródła ciepła
s p e ł n i a j ą c e n a j w y ż s z e n o r m y, o r a z
przeprowadzenia niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku.
Ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla
podstawowego poziomu doﬁnansowania

i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu
doﬁnansowania.
Formy doﬁnansowania
ź dotacja
ź dotacja na częściową spłatę kapitału
kredytu bankowego (Kredyt Czyste
Powietrze dostępny w bankach: Alior
Bank Bank Ochrony Środowiska BNP
Paribas Bank Polska S.A. )

Przyjdź do Gminnego Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego, który
mieści się w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13 lub
zadzwoń pod numer 77 46 23 135
i skorzystaj z bezpłatnej pomocy przy
wypełnieniu wniosku o doﬁnansowanie
oraz rozliczeniu dotacji.
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Patroni ulic
- ulica Henryka Sienkiewicza

W

wiosennym wydaniu
„Krajobrazów Zawadzkiego”
zapowiedzieliśmy cykl artykułów
na temat patronów gminnych ulic. Dziś kolej
na kolejną porcję ciekawych wiadomości,
a mianowicie informacji o Henryku
Sienkiewiczu.
Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916) – był to
jeden z najwybitniejszych, a także
najpopularniejszych polskich pisarzy
przełomu XIX i XX w. Polski nowelista,
powieściopisarz i publicysta; laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
(1905) za całokształt twórczości. Urodzony
5 maja 1846 w Woli Okrzewskiej. Zwano go
„Litwos”, „Musagetes”, „Juliusz
Polkowski”, „K. Dobrzyński”.
Henryk Sienkiewicz pochodził z zubożałej
rodziny szlacheckiej o herbie Oszyk. Jego
rodzice to Józef Sienkiewicz (1813 – 1896)
oraz Stefania Sienkiewicz (1820 – 1873).
Miał pięcioro rodzeństwa: brata Kazimierza
i siostry Anielę, Helenę, Zoﬁę i Marię. Jego
mama marzyła, aby został lekarzem,
natomiast on wybrał inny kierunek studiów.
Początkowo było to prawo i medycyna
w warszawskiej Szkole Głównej, przeniósł
się jednak na wydział ﬁlologicznohistoryczny. W 1871 roku przerwał naukę,
nie złożywszy egzaminów końcowych.
Pracował jako reporter i felietonista
w prasie warszawskiej, później został
współwłaścicielem dwutygodnika Niwa.
Uwielbiał podróżować głównie po Europie,
Ameryce i Afryce, czego dowodem są jego
listy. Jego listy ze Stanów Zjednoczonych,
publikowane były w polskiej prasie. Zyskał
on taką popularność, że wszystkie Panie
oglądały się na ulicach w poszukiwaniach
wysokiego i przystojnego mężczyzny mając
nadzieje, że to właśnie on. Mężczyźni
natomiast zaczęli upodabniać swój wygląd
pod pisarza, mieli fryzury a’la Sienkiewicz,
zapuszczali Hiszpanki.
Sienkiewicz był bardzo uzdolniony, umiał się

odnaleźć w wielu tematykach
piśmiennictwa, np. opisywał w nich m. in.
dramatyczne losy wsi pouwłaszczeniowej
(Szkice węglem), zastanawiał się nad
kwestią wychowania wiejskich dzieci (Janko
Muzykant). Podjął temat tragicznego,
zmarnowanego życia polskich emigrantów
w Ameryce (Za chlebem) i tęsknoty za
ojczyzną (Latarnik). Poruszył także,
egzotyczny dla ówczesnego polskiego
czytelnika, problem zagłady indiańskiego
plemienia (Sachem). Wyróżniał się
szczególnym zainteresowaniem przeszłością
Polski. Był znakomity w połączeniu
elementów historycznych z ﬁkcją
historyczną.
Jego najsłynniejsze powieści to: Trylogia,
Quo vadis i Krzyżacy. Trylogia to cykl
składający się z trzech dzieł: Ogniem
i mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski. Tłem
akcji uczynił te wydarzenia z przeszłości
ojczyzny, które przedstawiały ją jako
państwo silne, potraﬁące przezwyciężyć
wszelkie trudności (okres wojen kozackich,
najazdu Szwedów i walk z Turcją). Powieść
„Krzyżacy” powstała na podstawie Kronik
Jana Długosza i innych dokumentów
historycznych.
Po dwudziestu pięciu latach pracy literackiej
stał się najpopularniejszym pisarzem
polskim. W uznaniu jego zasług w 1900 roku
obchodzono uroczyście jubileusz pracy
twórczej Henryka Sienkiewicza,
a społeczeństwo oﬁarowało mu majątek
ziemski w Oblęgorku pod Kielcami.
W czasie pierwszej wojny światowej
przebywał w Vevey, w Szwajcarii, gdzie
zorganizował (wspólnie m. in. z I.
Paderewskim) Komitet Generalny Pomocy
Oﬁarom Wojny w Polsce. Zmarł w tym
właśnie mieście 15 listopada 1916 roku.
Źródło: Henryk Sienkiewicz - Życie
i twórczość | Artysta | Culture.pl;
Wikipedia – Henryk Sienkiewicz

Święto Myśliwych
W dniu 3 listopada obchodzony jest Dzień Świętego
Huberta - patrona Myśliwych.
Z tej okazji życzymy wszystkim Myśliwym i sympatykom
łowiectwa pomyślności, sukcesów łowieckich oraz zdrowia,
pogody ducha i entuzjazmu w realizacji wszelkich marzeń.
Do tradycyjnego „Darz Bór” dołączamy życzenia
powodzenia we wszelkich przejawach aktywności
łowieckiej,miłości do natury i zwierząt oraz poszanowania
etyki, kultury i tradycji myśliwskiej.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

5

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka
w Żędowicach

M

arszałkowska Inicjatywa Sołecka
to pieniądze na projekty dla
wszystkich sołectw województwa
opolskiego. Pomagają one w realizacji
przedsięwzięć, służących rozwojowi
i integracji lokalnych społeczności
w województwie opolskim.
Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 30
marca 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie
udzielenia z budżetu Województwa
Opolskiego pomocy ﬁnansowej jednostkom
samorządu terytorialnego województwa
opolskiego na 2021 rok w formie dotacji
celowej na doﬁnansowanie zadań w ramach
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej –
Opolskie w latach 2020-2022.
Uchwałą tą przyznano 68 gminom, w tym
gminie Zawadzkie pomoc ﬁnansową
stanowiącą doﬁnansowanie zgłoszonych
przez gminy zadań.
W roku 2021 r. gmina Zawadzkie wystąpiła

z wnioskiem o doﬁnasowanie realizacji
zadania w sołectwie Żędowice w ramach
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Po
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, gmina
otrzymała dotację w wysokości 5000 zł na
realizację zadania polegającego na
ogrodzeniu placu rekreacyjnego przy ul.
Strzeleckiej w Żędowicach. Realizacja
zadania polegała na zakupie niezbędnych
elementów do postawienia płotu, natomiast
płot stawiany był przez mieszkańców, ich
własnym wysiłkiem pracy z wykorzystaniem
prywatnych urządzeń i samochodów.
Gratulujemy realizacji zadania. Mamy
nadzieję, że inicjatywa będzie służyła
mieszkańcom Żędowic.
W roku poprzednim, w ramach
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
zrealizowano zadania polegające na
zagospodarowaniu terenu w Kielczy przy ul.
Szkolnej.

Krajobrazy Zawadzkiego
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Zostaw liście w ogrodzie dla jeża
(i innych zwierząt)

L

istopad to zwykle czas, kiedy robimy
ostatnie porządki w ogrodach i na
działkach. Tam, gdzie możemy,
zostawiajmy przynajmniej część liści.
Dlaczego warto zostawić liście w ogrodzie
czy na działce?
ź rozkładające się liście to naturalny nawóz
dla drzew (naturalny cykl obiegu materii
organicznej i innych substancji),
ź liście to też naturalna warstwa ochronna
przed przemarzaniem,
ź warstwa liści utrzymuje większą

wilgotność w glebie poprzez
ograniczanie parowania,
ź opadłe liście zapewniają pożywienie oraz
schronienie dla różnych gatunków
zwierząt, w tym przede wszystkim jeży.
Uwaga, zostawiamy tylko zdrowe liście.
Jeśli mają na sobie ślady chorób, należy je
zebrać i zutylizować. Liście można
kompostować (na przykład te zebrane
z chodników czy alejek), powstaje z nich
świetna ziemia liściowa!
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Dzień Seniora 2021

W

sobotę 16 października
w Kinoteatrze w Zawadzkiem
odbył się Dzień Seniora. Jest to
jedna z cyklicznych imprez organizowanych
w gminie Zawadzkie, jednak z powodu
panującej pandemii nie spotkaliśmy się
w roku 2020. Organizacją imprezy zajęła się
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem
wspólnie z gminą Zawadzkie oraz
przedstawicielami organizacji senioralnych.
Wśród gości zaproszonych przez Burmistrza
Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego
oraz Dyrektora BiK był Wicestarosta
Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka, który
wręczył przedstawicielom organizacji
senioralnych listy gratulacyjne,
przedstawiciele Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, sołtysi oraz ok. 150
seniorów.
Obchody święta seniorów rozpoczęły się

o godz. 15.30 mszą św. w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Zawadzkiem. O godz. 17:00 w Kinoteatrze
w Zawadzkiem rozpoczął się program
artystyczny. Uroczystość prowadziła Pani
Helena Krasucka, przewodnicząca
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Klubu Seniora w Zawadzkiem.
Dla seniorów zaśpiewały dziewczynki ze
studia wokalnego „Do-mi-sol”: Oliwia
Obcina, Patrycja Misiek i Paulina Kciuk.
Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem przygotowali dla seniorów
prelekcję nt. segregacji śmieci, a ok. godz.
18:00 rozpoczął się występ zespołu
„Dynamic”.
Po zakończeniu części artystycznej
uczestnicy imprezy mieli okazję do spotkań
i rozmów przy przygotowanym poczęstunku.
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Czytaj! Książki Połykaj!
Co w trawie piszczy? Co w świecie słychać?
Z nią miło czas spędzisz – nudę precz
odpędzisz.
Yeti chcesz spotkać- w książce wszystko jest
możliwe
Tylko do ręki weź ją od czasu do czasu, bez
hałasu,
A na pewno nie zmarnujesz z nią czasu.
Nie tylko w realnym świecie jej bohaterowie
bywają
I nie tylko spokojne przygody mają.
Emocje z książką gwarantowane!

D

międzylekcyjne zabieraliśmy książki
wypożyczone w bibliotece lub przyniesione
z domu, a potem siadaliśmy wygodnie w sali
lekcyjnej, na korytarzu bądź sali
gimnastycznej i czytaliśmy z zapartym
tchem wybrane lektury. W akcji wzięli udział
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Celem jest promocja czytelnictwa
i zwrócenie uwagi na czytanie jako na
atrakcyjną formę spędzania czasu w szkole
i poza nią. Chcieliśmy zachęcić wszystkich
do sięgania po książki w każdej sytuacji,
w każdym miejscu.

nia 22 października PSP im.
Wincentego z Kielczy przystąpiła do
II Międzynarodowej Edycji VI
Ogólnopolskiej Akcji ,,Przerwa na czytaniebicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Akcja
ta jest realizowana w ramach
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych oraz kampanii społecznej ,,Cała
Polska czyta dzieciom”.
W przededniu akcji uczniowie wraz
z nauczycielami wykonali gazetkę związaną
z promocją czytelnictwa. Przedstawiciele SU
przekazali informacje na temat przebiegu
akcji w naszej szkole. W tym dniu na przerwy

B.S. i I.P.

Zawadczańscy harcerze

C

zuj, czuwaj! Tak witają się zuchy,
harcerki oraz harcerze w całej Polsce.
W ten sam sposób witamy się My Zawadczański Związek Drużyn
“Horyzonnty”. W Zawadzkiem aktualnie
działają dwie jednostki - 3 Zawadczańska
Gromada Zuchenek “Leśne Skrzaty” oraz
1 Zawadczańska Drużyna Harcerek
“Polana”. Zuchenki to dziewczynki w wieku
od 6 do 10 lat, które spotykają się w każdą
sobotę o 12 pod harcówką przy kościele
NSPJ. Przez dwie godziny w tygodniu
wspólnie przeżywamy przygody - i to nie
byle jakie. Wędrujemy po lesie, spotykamy
niesamowitych gości - naukowców,
artystów, postacie z bajek. W ciągu roku
wyjeżdżamy również na dwie większe
podróże: zimą - na zimowisko, a latem na
kolonie. w tym roku na kolonii poznałyśmy
odważną Vaianę z którą tańczyliśmy,
pływaliśmy a także robiłyśmy miski
z kokosów.

Harcerki czyli dziewczyny w wieku 10 - 16,
które spotykają się w każdą sobotę o 10 pod
harcówką przy kościele NSPJ, przeżywają
trochę inne przygody. W podziale na zastępy
poznajemy techniki harcerskie, takie jak:
szyfry, obsługa kompasu, zawiązywania
węzłów i tworzenia mostów linowych czy
pierwszą pomoc. Wszystkie te umiejętności
przydają się w grach terenowych oraz
biwakach, zimowiskach i obozach. Nasz
obóz to trzy tygodnie spędzone w lesie pod
namiotami, gdzie poznając przyrodę
zdobywamy najróżniejsze sprawności.
W tym roku wakacje spędziłyśmy
w Beskidzie Żywieckim.
Do zobaczenia w następnym numerze
„Krajobrazów Zawadzkiego”, gdzie
przybliżymy Państwu jedną z naszych
przygód.
Z harcerskim pozdrowieniem,
Leśny Skrzat

Tytuł

17 GRUDNIA 2021 GODZINA: 18:00
KINOTEATR W ZAWADZKIEM
BILETY 65ZŁ DO NABYCIA W KINOTEATRZE

SPRZEDAŻ INTERNETOWA: WWW.KUPBILECIK.PL LUB WWW.BILETYNA.PL

Lekcje w piżamkach
Sam nie dasz rady przez życie przejść,
Empatii nitka każdemu jest potrzebna.
Radość kwitnie, gdy serce ktoś otwiera.
Człowiek człowieka potrzebujeEmocja dobra- dobrą energię wyczarowuje.

D

nia 24 września w PSP im.
Wincentego z Kielczy miała miejsce
szczególna akcja ,,Dzień Piżamy
w Szkole” zorganizowana przez bibliotekę
szkolną oraz Samorząd Uczniowski.
Uczniowie i nauczyciele odpowiedzieli na
wołanie Fundacji Gdy Liczy się Czas. Motto
akcji charytatywnej brzmiało: ,,Nakręć się na
pomaganie. Ubierz się w piżamę”.
Solidaryzowaliśmy się w ten sposób
z dziećmi, które w tym stroju spędzają na

onkologii tygodnie, a nawet miesiące. Tego
dnia nie leniuchowaliśmy, dzielnie się
uczyliśmy, chociaż z przecieków wiemy, że
na jednej z lekcji pewna klasa zapadła w 5minutową drzemkę Przy okazji
dowiedzieliśmy się jakie piżamki
i szlafroczki królują w garderobie uczniów
i nauczycieli. Przekonaliśmy się też, że
kielczanie mają wielkie serca, puszeczka SU
wypełniła się mnóstwem złotóweczek.
Dziękujemy Wam za wielkie serca i odwagę
publicznego wyjścia w piżamkach
i szlafroczkach. Dzięki Wam to był barwny
i miły dzień. Dbajmy o swoje zdrowie
i szanujmy zdrowie innych.
B.S. i I.P.
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Sport
Piłka nożna
Nie przegrali meczu

Skat
II Liga skata

W

dniach 23/24.10 zostały
rozegrane ostatnie dwie kolejki
rozgrywek ligowych trwających
przez 2 lata. Nasza drużyna spisała się
dobrze, choć zabrakło kropki nad i. W II lidze
KS Kuźnia Zawadzkie w V kolejce grając
w składzie Antoni i Franciszek Świtała, Józef
Ludwig oraz Leopold Dybowski ugrała tylko
12 pkt. na 20 możliwych do zdobycia
i w tabeli spadła z zajętego 8 na 11 miejsce.
Dużo lepiej spisała się w VI ostatniej kolejce.
W składzie za Antoniego Świtałę zagrał
Ernest Bryłka. Do zdobycia kompletu 20 pkt.

zabrakło tylko 2 pkt. co wystarczyło tylko na
awans w tabeli z 11 na 7 miejsce. Do pełnego
szczęścia zabrakło 2 dużych punktów co
pozwoliłoby na zajęcie 4 miejsca i powrotu
do I ligi. Końcowa tabela II ligi przedstawia
się następująco:
1. Nitron Krupski Młyn
89 70733
2. KS Instalbud Góra Jankowice 85 70953
3. KS CHSM Chorzów II
85 70855
4. Jordan Kończyce Zabrze
83 71472
5. Gwarek Bolina KWK Wieczorek 83 70179
6. MDK Południe Katowice
82 69234
7. KS Kuźnia Zawadzkie
82 65594

Grand Prix OZSkat

W

Kujawach został rozegrany VII
ostatni turniej Grand Prix
Opolskiego Związku Skata. Była
to okazja by zdobyć punkty kwaliﬁkujące do
startu w Indywidualnych Mistrzostwach
okręgu, które odbędą się w miesiącu grudniu
br. Szansę awansu do grona 16 zawodników
startujących w ﬁnale miało naszych

2 zawodników i w pełni to wykorzystali.
Najlepiej zagrał Antoni Świtała, który po
wygraniu VI GP w VII uplasował się na
2 miejscu i ostatecznie w końcowej
klasyﬁkacji zajął 7 miejsce. Zajęcie 29
miejsca i zaliczenie 40 punktów wystarczyło
Ernestowi Bryłce na zajęcie 16 miejsca
i awans do ﬁnału.

Mistrzostwa Klubu Skata „Kuźnia Zawadzkie”

W

mistrzostwach Klubu Skata
Kuźnia Zawadzkie zostały
rozegrane 28 turnieje. Kolejność
pierwszych trójek w ostatnich 5 turniejach
przedstawiała się następująco: XXIV turniej:
1. Reinhold Brysch 2251 pkt. 2. Leopold
Dybowski 1995 pkt. 3. Ernest Bryłka 1978
pkt. (wszyscy KS Kuźnia Zawadzkie). XXV
turniej: 1. Leopold Dybowski 2024 pkt. 2.
Jerzy Stanulla (DK Strzelec Strzelce Op.)
1920 pkt. 3. Leon Deptała (Skat
Kolonowskie) 1800 pkt. XXVI turniej:
1.Ernest Bryłka 2096 pkt. 2. Leon Deptała
1889 pkt. 3. Roman Kościelny (obaj Skat

Kolonowskie) 1753 pkt. XXVII turniej:
1.Roman Skubała (KS Skat-Lub Kochcice)
2029 pkt. 2. Maksymilian Biela
(Skrzydłowice) 1840 pkt. 3. Jerzy Stanulla
1831 pkt. XXVIII turniej: 1. Józef Waloszek
2115 pkt. 2. R.Kościelny 1964 pkt. 3.
E.Bryłka 1939 pkt. Po 28 turniejach
czołówka w klasyﬁkacji przedstawia się
następująco: 1. R.Kościelny 43118 pkt. 2.
J.Stanulla 40900 pkt. 3. L.Dybowski 40662
pkt. 4. Franciszek Świtała 37803 pkt. 5.
R.Skubała 37261 pkt. W sumie
sklasyﬁkowanych jest 33 zawodników.

W

rozgrywkach kl.A drużyna
Sławomira Pawlaka nadal nie
splamiła się porażką. W 7 kolejce
wysoko pokonała na wyjeździe Błękitnych
Jaryszów 5:1. Trzy bramki zdobył Yaroslav
Voloshyn, pozostałe dwie strzelili Oskar
Wajrauch oraz Tomasz Olewicz. W kolejnym
meczu u siebie Stal pokonała wysoko
Rudatom Kepa 6:1. Tym razem 3 razy do
bramki traﬁł Oskar Wajrauch. Pozostałe
strzelili: Yaroslav Voloshyn, Tomasz
Kwasik i Bartosz Szumski. W meczu z Odrą
Kąty Opolskie już w 5 minucie stracili
bramkę. Kolejne bramki zdobyli: Yaroslav
Voloshyn i Oskar Wajrauch i punkty
pojechały do Zawadzkiego. Serię zwycięstw
naszej drużyny przerwał GKS Izbicko-

Otmice. Mecz zakończył się remisem 0:0.
Drużyna gości zarobiła 4 żółte kartki
i 1 czerwoną. Za to jednak dodatkowych
punktów się nie otrzymuje. Wyjazdowe do
Jedności Rozmierka zakończyło się pewnym
zwycięstwem 5:1 (1:1) a bramki zdobyli:
Tomasz Kwasik 3 oraz Yaroslav Voloshyn 2.
Do zakończenia rozgrywek I rundy pozostał
wyjazdowy mecz do Victorii Żyrowa oraz
u siebie 13.11. o godz. 13.30 z Unią Raszowa
Daniec. Czołówka Tabeli po 11 kolejkach
przedstawia się następująco:
M. P. B.
1. Silesiusz Kotórz Mały
11 28 40:16
11 25 41:16
2. Victoria Żyrowa
3. Stal Zawadzkie
11 25 32:12
4. Groszmal Opole
11 23 24:13

Trampkarze bez porażki

D

rużyna trampkarzy dotychczas
w rozgrywkach gromi rywali:
w 8 meczach zdobyła komplet
punktów z imponującą liczbą 87 bramek przy
stracie tylko 8. W 5 kolejce pokonali na
wyjeździe Unię Opole 11:0. Najwięcej
bramek 3 strzelił Marcel Chłód. Kolejny
mecz to wygrana u siebie z Orłem Źlinice
7:0. W tym meczu Dawid Sankowski zdobył
5 bramek. Prawdziwy festiwal zdobytych
bramek drużyna zaliczyła w wyjazdowym
meczu z LZS Wrzoski. Wygrała 25:0

a najwięcej bramek zdobył Bartłomiej Glanc
8. W meczu u siebie z GKS Piomar TarnówPrzywory stracili pierwsze bramki.
Zwyciężyli 8:3 a 5 bramek strzelił Dawid
Sankowski. W derbowym meczu z LZS
Naprzód Jemielnica odnieśli kolejne
9 zwycięstwo wygrywając 3:2. Do
zakończenia rozgrywek w I rundzie
pozostały 2 mecze. Wjazd do Jedności
Rozmierka oraz ostatni mecz drużyna
rozegra u siebie 11.11. o godz. 10.00 z DAPN
Szczepanek.

Piłka ręczna
Bez zdobyczy punktowych

W

rozgrywkach I ligi piłki ręcznej
zostały rozegranych już 5 kolejek.
Niestety nie mamy dobrych
wiadomości. W kolejnych 3 meczach
podopieczni Łukasza Morzyka doznali
kolejnych porażek. Nadal drużyna swoje
mecze rozgrywa ns wyjazdach i tak
prawdopodobnie będzie do końca I rundy.
Oddanie hali do dyspozycji sportowców oraz
młodzieży szkół podstawowych przedłuża
się w nieskończoność. Na wyniki drużyny
ASPR duży wpływ ma brak możliwości
trenowania w normalnych warunkach
halowych. W tygodniu udaje się
przeprowadzić jeden wzgl. maximum dwa
treningi co jest zdecydowanie za mało by być
w normalnej dyspozycji. W meczu 3 kolejki
drużyna doznało minimalnej porażki
z drużyną Olimpii Piekary w której barwach
gra nasz były zawodnik Łukasz Całujek.
I połowa zakończyła się wynikiem
remisowym 15:15. W 56 minucie również
był remis. Końcówka należała do
gospodarzy, którzy zdobyli 2 bramki
i zwyciężyli 27:25. Bramki dla naszej
drużyny zdobyli: Michał Krygowski i Adam
Wacławczyk po 6, Mateusz Czaja, Mateusz
Damas i Adrian Przybysz po 3, Paweł

Zagórowicz 2 oraz Piotr Damas i Damian
Zając po 1. Kolejny mecz z SMS ZPRP II
Kielce zakończył się porażką 29:34(15:17) a
bramki do drużyny zdobyli: M.Krygowski 7,
P.Zagórowicz i Adrian Przybysz po 6, Łukasz
Smyk 3, M.Czaja i M.Smyk po 2 oraz Daniel
Koprek, P. Damas i D.Zając po 1. W 5 kolejce
drużyna doznała dotkliwej porażki z MTS
Chrzanów 20:34(7:17). Łupem bramkowym
podzielili się: Adam Kaczka i Ł.Smyk po 4,
M.Damas i A,Wacławczyk po 3, D.Koprei
i M.Krygowski po 2 oraz M.Czaja i Wojciech
Wacławczyk po 1. Z wyjazdu do AZS UJK
Kielce również nie udało się powiększyć
konta punktowego. Jedynie w I połowie
toczyła się w miarę wyrównana walka.
Jednak w II połowie to drużyną lepszą byli
gospodarze. Ostatecznie końcowy wynik
31:20 (16:13) dla AZS. Bramki dla drużyny
zdobyli: M.Krygowski i A.Przybysz po 6,
A,Wacławczyk 3, M.Czaja i D.Zając po
2 oraz D.Koprek, M.Damas i Ł.Smyk po 1.
Przed drużyną kolejne wyjazdy do Wisły
Sandomierz (która również nie zdobyła
punktu), SMS ZPRP I Kielce, Grunwaldu
Ruda Śl. KSZO Ostrowiec Św. Może ostatni
mecz I kolejki (11.12) uda się rozegrać
u siebie z drużyną AZS AGH Kraków.

Przegrali tylko jeden mecz

M

łodzicy rozgrywający swoje
mecze w lidze terytorialnej
zakończyli rozgrywki I rundy.
Jedynej porażki doznali z drużyną Piasta II
Strzelce Opolskie. W 4 ostatnich meczach
uzyskali następujące wyniki: z DAPN

Szczepanek 7:2, Piastem II Strzelce Op. 1:8,
Młodzikiem Strzelce Op. 2:2 oraz
Rzemiosłem Dziewkowice 8:0. Najwięcej
bramek w tych meczach strzelił Oliver
Strzelczyk 6.

Tenis stołowy
III liga tenisa stołowego

P

odopieczni trenerki Marty Lityńskiej
w rozgrywkach III ligi rozegrali już
7 kolejek w których uzyskali
następujące wyniki: z LUKS MGOKSiR
K o r f a n t ó w 7 : 7 , L U K S - e m Wa k m e t
Bodzanów 8:2, OKS Olesno 7:7, UKS
GOSDiM Turawa 6:8, WAS Wołczyn 2:8,
GUKS Byczyna 8:5 oraz AZS PWSZ Nysa
7:7 Drużyna w sezonie 2021/22 gra
w składzie:Mikołaj Pamuła, Piotr
Gumuliński, Leon Kunaszewski, Dominik
Bartoszek, Konrad Kołacha, Jacek Barański,

Piotr Kapica, Dawid Sier. Czołówka Tabeli
po 6 kolejkach przedstawia się następująco:
M. P. B.
1. MGOK Gorzów Śląski
7 14 58:19
2. UKS GOSDiM Turawa
7 13 56:25
3. WAS Wołczyn
7 12 54:22
4. GUKS Byczyna
6 10 46:21
5. AZS PWSZ Nysa
7 10 51:41
6. LUKS Nysa
7 7 47:39
7. OKS Olesno
7 7 50:42
8. MLUKS Wakmet Bodzanów 7 7 43:38
9. KTS MOKSiR Zawadzkie 7 7 45:44
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