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Z okazji
nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy przesłać
najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa
niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień wśród
rodziny, przyjaciół oraz wszystkich
bliskich osób.
Niech atmosfera świąt wyzwoli w nas
to co najlepszei da energię
do podejmowania nowych wyzwań.
Na ten wyjątkowy czas i cały Nowy Rok 2018
wszelkiej pomyślności
życzą
Przewodniczący

Burmistrz Zawadzkiego

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Stanisław Kiełek

Mariusz Stachowski

W numerze podsumowanie 2017 roku.
Uwaga !
27 grudnia 2017 r. – dzień wolny !
Informujemy, że w dniu 27 grudnia 2017 r. Urząd Miejski w Zawadzkiem będzie nieczynny w zamian za święto ,które
przypadało w dzień dodatkowo wolny od pracy tj. w sobotę 11.11.2017 r.

Krajobrazy Zawadzkiego

Sesja Rady Miejskiej
W dniu 27 listopada 2017 r. odbyła się
XXXVI sesja Rady Miejskiej. Program sesji
był bardzo obszerny, bo zawierał aż 16
projektów aktów prawnych do uchwalenia.
Zostały przegłosowane następujące
uchwały:
1) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Żędowice (Nr XXXVI/322/17);
2) o z m i a n i e u c h w a ł y w s p r a w i e
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Zawadzkie
(Nr XXXVI/323/17);
3) o zmianie uchwały budżetowej na
2017 r. (Nr XXXVI/324/17);
4) o sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2018 r.
(Nr XXXVI/325/17); stawki kształtują się
następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,90 zł od 1 m 2
powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł
od 1m 2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia

w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od
1m 2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1m 2
powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 21,30 zł od 1m 2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68
zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 4,85 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli lub ich części:
a) służących do odprowadzania
i oczyszczania ścieków - 0,4 % ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych,
b) pozostałych - 2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
5) o zmianie uchwały w sprawie opłaty
targowej (Nr XXXVI/326/17);
6) w s p r a w i e p r z y j ę c i a G m i n n e g o
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Zawadzkie na 2018 r.;
7) w s p r a w i e p r z y j ę c i a P r o g r a m u
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współpracy gminy Zawadzkie
z organizacjami pozarządowymi na rok
2018 r. (Nr XXXVI/328/17);
8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem
w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Zawadzkiem
(Nr XXXVI/329/17);
9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Żędowicach w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową w Żędowicach
(Nr XXXVI/330/17);
10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im.
Wincentego z Kielczy w Kielczy w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
im. Wincentego z Kielczy w Kielczy
(Nr XXXVI/331/17);
11) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Zawadzkie
(XXXVI/332/17);
12) w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021
w gminie Zawadzkie (Nr XXXVI/333/17);
Zmiany w zadaniach rozwojowo –
modernizacyjnych w zakresie usług
wodociągowych:
1. Wprowadzenie nowego zadania pn.:
„uszczelnienie powłoki wewnętrznej
zbiornika wyrównawczego wieżowego oraz
wykonanie nowej elewacji obiektu Wieży
Ciśnień w Zawadzkiem”.
2. D o d a n i e n o w e g o z a d a n i a p n . :
„przełączenie budynków mieszkalnych
w ul. Opolskiej (od ul. Granicznej
w Żędowicach do ul. Szymanowskiego
w Zawadzkiem) do istniejącego nowego
wodociągu, w związku z planowanym
remontem drogi DW 901”.
3. P r z e n i e s i e n i e z a d a n i a p n . :
„opracowanie projektu budowlanego
wodociągu w nowoprojektowanych
drogach w Zawadzkiem (teren ograniczony
ulicami: Opolską i Stawową)” - do realizacji
w roku 2019.
4. D o d a n i e n o w e g o z a d a n i a p n . :
„zabudowa hydrantów w Gminie
Zawadzkie” – do realizacji w latach 20192021.
Zmiany w zadaniach rozwojowo –
modernizacyjnych w zakresie usług
kanalizacyjnych:
1. Wprowadzenie nowego zadania pn.:
„budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Nowe
Osiedle w kierunku ronda w ZawadzkiemEtap II (zabudowa przepompowni, budowa
kanalizacji tłocznej od bloku przy ul. Nowe
Osiedle 1 do przepompowni w okolicy
Zakładu Energetycznego)” – do realizacji
w roku 2018.
2. W p r o w a d z e n i e n o w e g o z a d a n i a
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pn.: „opracowanie projektu budowlanego
oraz budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Powstańców Śl. w Żędowicach” – etap
I ujęty do realizacji w 2018 r. oraz etap II
ujęty do realizacji w 2019 r.
3. Wprowadzenie nowego zadania pn.:
„aktualizacja projektu budowlanego oraz
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej
w Żędowicach” – ujęte do realizacji w 2019r.
13) w sprawie zmiany nazw ulic 20 Stycznia

w Zawadzkiem i XXX-lecia w Żędowicach
(Nr XXXVI/334/17);
Ulica 20 Stycznia w Zawadzkiem otrzymała
nazwę ul. Spacerowa, natomiast ulica XXXlecia w Żędowicach na wniosek radnego
Joachima Szulca otrzymała nazwę
ul. Renarda.
14) w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany
statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zawadzkiem

(Nr XXXVI/335/17);
15) o z m i a n i e u c h w a ł y w s p r a w i e
utworzenia żłobka, dla którego organem
prowadzącym jest gmina Zawadzkie
(Nr XXXVI/336/17);
16) w s p r a w i e u s t a l e n i a o p ł a t z a
świadczenia udzielane przez Żłobek
Publiczny w Zawadzkiem
(Nr XXXVI/337/17).
BRM

Wyjaśnienia spółki „ZAW-KOM” dotyczące taryfy
Z uwagi na podjętą w dniu 27.11.2017 r.
uchwałę Rady Miejskiej o zmianie taryf
wodno-kanalizacyjnych w gminie
Zawadzkie na rok 2018, Zakład Gospodarki
Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o.
informuje, że nowe taryfy nie wejdą w życie
od dnia 01.01.2018 r. ze względu na zmianę
przepisów prawnych.
Od dnia 12 grudnia 2017 r. weszły w życie
przepisy ustawy z dnia 27 października
2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz niektórych
innych ustaw (zwanej dalej Nowelizacją).
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 Nowelizacji:
„Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w
życie niniejszej ustawy zachowują moc
przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy”. Oznacza to, iż dla
większości przedsiębiorstw wod-kan w
Polsce, w tym również ZGK „ZAW-KOM”
Sp. z o.o., aktualne po wejściu w życie

Nowelizacji taryfy obowiązują do dnia 9
czerwca 2018 roku.
Spółka „ZAW-KOM” informuje, że w
ustawowym terminie do dnia 12 marca
2018 roku złoży wniosek o zatwierdzenie
nowej taryfy do organu regulacyjnego
„Wody Polskie”. Nowe taryfy będą
obowiązywać od dnia 10 czerwca 2018
roku przez okres 3 lat.

Budżet na 2018 rok
Plan dochodów ogółem na 2018 rok wynosi 37 342 000,00 zł,
w tym dochody bieżące 36 040 000,00 zł a dochody majatkowe
1 302 000,00 zł. Natomiast wydatki ogółem zaplanowano
w wysokości 39 703 500,00 zł, w tym wydatki bieżące
35 580 000,00 zł a wydatki majątkowe 4 123 500,00 zł.
Poniżej jest przedstawiona struktura wydatków:

Rodzaj wydatku

603 200,00

1,52

Turystyka

304 853,00

0,77

Gospodarka mieszkaniowa

1 056 300,00

2,66

Administracja publiczna

3 491 336,00

8,79

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

213 498,00

0,54

Odsetki od kredytów

100 000,00

0,25

Poręczenia i gwarancje

343 600,00

0,87

14 234 275,00

35,85

Pomoc Społeczna

2 184 694,00

5,50

Rodzina

7 815 120,00

19,68

345 000,00

0,87

2 610 875,00

6,58

739 016,00

1,86

1 167 600,00

2,94

370 633,00

0,93

4 123 500,00

10,39

Ochrona zdrowia
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura
Kultura fizyczna
Pozostałe
wydatki majątkowe

Szczegółowe źródła dochodu gminy określa ustawa o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego. Najogólniej możemy je
podzielić na cztery grupy główne: dochody własne 58,67%,
subwencja ogólna 18,47%, dotacje celowe z budżetu państwa
21,10% oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich, które stanowią 1,76%.

%
całkowitych
Kwota [zł]
wydatków

Transport i łączność

Oświata wraz z edukacyjną opieką
wychowawczą

96,51% dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wynoszą
1 302 000,00 zł tj. 3,49 % dochodów ogółem.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki na kwotę
39 703 500,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 35 580 000,00 zł
stanowią 89,61% ogółu wydatków. O ich wysokości decydują
przede wszystkim możliwości finansowe gminy wynikające
z uzyskanych dochodów bieżących. Wydatki majątkowe Gminy
Zawadzkie na 2018 rok zaplanowano na kwotę 4 123 500,00 zł,
co stanowi 10,39% ogółu wydatków.
Wydatki majątkowe :
• zaplanowano wydatki w wysokości 802.500,00 zł, związane
z przebudową drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej
w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc
postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego
na realizację zadania przewidziana kwota dofinansowania –
412.000,00 zł.
• Termomodernizacja Hali Sportowej w roku 2018 to kwota
3.291.000,00 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3.847.327,00 zł.
Składa się na to:
• kredyt inwestycyjny w BOŚ, zaciągnięty na budowę gimnazjum
w Zawadzkiem w wysokości 2 770 838,00 zł
• Kredyt w BS Zawadzkie zaciągnięty na pokrycie deficytu
w wysokości 1 076 489,00 zł
W celu dostosowania wydatków gminy do ograniczonych
możliwości finansowych, niezbędne będzie ograniczenie
wydatków bieżących.

W projekcie budżetu Gminy Zawadzkie na 2018 rok dochody
zostały zaplanowane na łączną kwotę 37.342.000,00 zł.
Planowane dochody bieżące wynoszą 36 040 000,00 zł stanowią
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Burmistrz informuje
Droga 901
Rozpoczęły się długo wyczekiwane prace związane
z przebudową drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku od przejazdu
kolejowego w Kielczy do granicy województwa. Jak już wcześniej
informowaliśmy na łamach Krajobrazów Zawadzkiego inwestycja
ta podzielona jest na dwa etapy:
Etap I od granicy województwa opolskiego do skrzyżowania
z ul. Polną i etap II od ul. Polnej do przejazdu kolejowego. W związku
z prowadzonymi robotami będzie obowiązywać czasowa
organizacja ruchu wraz z całkowitym wyłączeniem obu odcinków
z ruchu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wykonawcę
robót Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
od dnia 23.11.17 r. od godz. 8:00 obowiązuje czasowa zmiana
organizacji ruchu polegająca na zamknięciu odcinka drogi
wojewódzkiej o dł. 3,5 km na odcinku od ulicy Polnej w Kielczy
do granicy województwa. Przedmiotowe zamknięcie drogi potrwa
do dn. 22.12.2017 r. Po tym terminie droga zostanie otwarta
i dopuszczona do ruchu. Ponowne zamknięcie powyższego
odcinka drogi wojewódzkiej zostanie wprowadzone wiosną 2018.

Zalewiska na ul. Miarki
W związku z pojawieniem się zastoiska wodnego na ul. Miarki
w Zawadzkiem tutejszy Urząd wezwał wykonawcę robót
do usunięcia usterki w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi
na wykonaną robotę budowlaną. W celu likwidacji zastoiska wody
zostanie wykonany ściek przykrawężnikowy umożliwiający odpływ
wody do studzienki kanalizacji deszczowej. Roboty zostaną
wykonane do końca bieżącego roku.
Oświetlenie przejścia dla pieszych
W celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych uczestników
ruchu przekraczających jezdnię ul. Opolskiej na przejściu dla
pieszych z sygnalizacją świetlną w rejonie Publicznej Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem Burmistrz
zlecił zamontowanie lamp LED-owych w celu doświetlenia
przejścia. W związku z tym, iż zarządcą ul. Opolskiej jest Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Opolu będziemy występować z wnioskami
celem doświetlenia kolejnych przejść.
Remont kapliczki w Żędowicach
Zgodnie z opracowanym
projektem remontu
zabytkowej kapliczki zakres
prac obejmuje:
ź demontaż pokrycia dachu
z blachy,
ź remont i impregnacja
drewnianej konstrukcji dachu,
ź czyszczenie i odnowienie
powłoki krzyża oraz kuli wraz
z stabilizacją ich montażu,
ź pokrycie dachu gontem
drewnianym,
ź montaż rynien i rur
spustowych z blachy
tytanowo-cynkowej,
ź wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej –
poziomej i pionowej,
ź remont tynków zewnętrznych z usunięciem powłoki malarskiej
z farby emulsyjnej wraz z odtworzeniem detali architektonicznych,
ź remont lub wymiana drzwi na drewniane, masywne w kolorze
i formie odpowiadającej drzwiom istniejącym,
ź remont tynków wewnętrznych wraz z ułożeniem tynków
renowacyjnych w części przyposadzkowej,
ź remont posadzki,
ź malowanie wnętrza kaplicy farbą silikatową w kolorze białym lub
ecru.
Ponadto w otoczeniu zabytku
przewidziane jest:
przygotowanie stanowiska na
stojaki na rowery oraz montaż
tablicy informacyjnej.
W dniu 3 listopada 2017 r.
burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski podpisał
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego
umowę o dofinansowanie
projektu „Remont zabytkowej
kapliczki w Żędowicach przy
ulicy Strzeleckiej wraz z
zagospodarowaniem jej
otoczenia” w ramach
poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach

Budowa kanalizacji w miejscowości Kielcza
W 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM”
Sp. z o.o. planuje budowę kanalizacji – etap III. Etap ten będzie
realizowany z podziałem na dwie części:
Część I obejmująca ul. Topolową, ul. Polną i ul. Wajdy. W ramach
tego etapu zostanie wybudowane ok. 1,4 km sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i 0,4 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.
Przewidywany okres budowy kwiecień – czerwiec 2018. W wyniku
inwestycji 39 nieruchomości uzyska możliwość podłączenia się do
sieci kanalizacji sanitarnej.
Część II obejmuje ul. Konopnicką, część ul. Kopernika, część
ul. Słonecznej, ul. Nowowiejską, ul. Stare Osiedle, ul. Wiosenna.
W wyniku inwestycji zostanie wybudowane ok. 1,5 km sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 0,8 km sieci kanalizacji
sanitarnej tłocznej. Przewidywany okres budowy kwiecień –
listopad 2018. W wyniku budowy tej części 45 nieruchomości będzie
miało możliwość przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej.
Sumaryczną wartość części I i II oszacowano na kwotę
3.138.961,53 zł netto. Na przedmiotowe zadanie udało się
Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o.
pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, w ramach operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”
poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” w kwocie 1.997.320,00 zł.
W celu osiągnięcia tzw. Efektu ekologiczne do wybudowanej sieci
musi przyłączyć się minimum 80% nieruchomości objętych
inwestycją. W przeciwnym wypadku uzyskane dofinansowanie
będzie musiało być zwrócone instytucji dotującej.
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strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalno-sakralnego oraz
rozwój turystyki poprzez remont zabytkowej kapliczki przy ulicy
Strzeleckiej w Żędowicach, zagospodarowanie jej otoczenia nową
kostką betonową, krzewami ozdobnymi i tablicą informacyjną oraz
wydrukowanie i udostępnienie przewodników o obiektach
sakralnych z terenu Gminy Zawadzkie. Całkowity koszt zadania
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 62 270,63.
Wysokość otrzymanego wsparcia na realizację operacji wynosi
39 622,00 tj. 63,63 %

tak było

Remontu kapliczki w Kielczy na razie nie będzie
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Kielczy rozwiązała umowę użyczenia kapliczki oraz współpracę
z gminą Zawadzkie w zakresie remontu zabytkowej kapliczki przy
ulicy Dobrego Pasterza w Kielczy. Umowa użyczenia kapliczki
umożliwiała parafii złożenie wniosku o dofinansowania i jej remont
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Wysokość dofinansowania wynosiła 95 %, a 5 % wkładu
własnego można było pokryć kosztem pracy własnej. Gmina
Zawadzkie zgodnie z porozumieniem przygotowała niezbędną
dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowaniu. Wniosek
został oceniony pozytywnie, jednak parafia odstąpiła od podpisania
umowy. O przyczynach podjęcia takiej decyzji można przeczytać na
stronie internetowej parafii w artykule „Kapliczka była i ufamy, że
będzie remontowana”. Gmina nadal poszukuje możliwości wsparcia
remontu kapliczki ze źródeł zewnętrznych oraz partnera, ponieważ
dofinansowanie w przypadku składania wniosku przez gminę
wynosi tylko 63,63 %, a resztę trzeba zabezpieczyć w postaci
wkładu finansowego.

w trakcie
Wykonawcą robót jest firma GRUNT Usługi Drogowe Jacek
Toborek z Głubczyc. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę
217.884,97 zł brutto. Termin realizacji do dnia 22 grudnia 2017 r.
Remont ulicy Torowej w Kielczy

Centrum przesiadkowe
W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację
inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy
Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i
miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum
przesiadkowego” w grudniu br. zostanie ogłoszony przetarg
na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje to zamierzenie w formule
zaprojektuj i wybuduj. Do zadań wykonawcy będzie należało
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
poprzedzone uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień,
decyzji, opinii a następnie wykonanie robót budowlanych. Roboty
budowlane obejmować będą: przebudowę nawierzchni odcinka
ulicy Dworcowej, budowę wyspy rozdzielającej ruch, budowę zatoki
autobusowej dla min. 2 autobusów, budowę chodników, budowę
stanowiska postojowego dla rowerzystów, budowę miejsc
postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zielenią oraz
budowę zjazdu indywidualnego. Wartość inwestycji oszacowano na
784.529,37 zł brutto. Dofinansowanie zgodnie ze złożonym
wnioskiem wynosi 412.209,20 zł. Termin zakończenia i oddania
inwestycji do użytkowania zaplanowany jest na przełom
sierpnia/września 2018 r.

tak było
Zakres zadania obejmuje:
ź roboty przygotowawcze (w tym wytyczenie geodezyjne pasa
drogowego w terenie) oraz ziemne (w tym wykonanie koryta
o głębokości odpowiedniej do konstrukcji nawierzchni jezdni);
ź budowę nowej jezdni (powierzchnia ok. 1 145,8 m2);
ź naprawa poboczy (ścinka, uzupełnienie, plantowanie);
ź regulacja urządzeń obcych (włazy studni rewizyjnych i skrzynki
uliczne zaworów wodociągowych).
Wykonawcą robót jest firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
z Boronowa. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 158.420,53 zł
brutto. Termin realizacji do dnia 18 grudnia 2017 r. Prace zostały
zakończone i zgłoszone do odbioru.
Przyłącza kanalizacyjne
Urząd Miejski prowadzi procedurę egzekucji obowiązku
przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Procedura została uruchomiona na podstawie art. 5 ust. 6 i 7 i art. 9u
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz § 8 ust. 2
pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Zawadzkiem wprowadzonego Zarządzeniem Nr 174/XXVII/2017
Burmistrza Zawadzkiego z dnia 16 stycznia 2017 r. Mieszkańcy
gminy, których obejmie „procedura przyłączeniowa” zostali
zweryfikowani pod względem technicznych możliwości
przyłączenia przez ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o. Zachęcamy zatem
mieszkańców, aby z własnej inicjatywy podjęli trud przyłączenia się
do istniejącej kanalizacji – zaoszczędzicie Państwo wiele czasu i
stresu, a także unikniecie kar finansowych.

Przebudowa ul. Słonecznej w Żędowicach
Zakres prac obejmuje:
ź roboty przygotowawcze (w tym wytyczenie geodezyjne pasa
drogowego w terenie);
ź roboty ziemne (w tym oczyszczenie i wyprofilowanie podłoża –
istniejącej nawierzchni);
ź budowę pięciu wpustów ulicznych (chłonnych) połączonych ze
sobą rurą drenarską rozsączającą nadmiar wody;
ź budowę nowej jezdni (powierzchnia ok. 966,25 m2);
ź roboty wykończeniowe – regulacja urządzeń obcych (włazy
studni rewizyjnych i skrzynki uliczne zaworów wodociągowych).
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o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.
Ponadto Burmistrz poinformował mieszkańców o inwestycjach
i remontach realizowanych w 2017 r. m.in.: przebudowie drogi na
ulicy Paderewskiego i ulicy Ligonia w Zawadzkiem, remoncie
schodów wejściowych do budynku UM w Zawadzkiem, trwających
odbiorach w celu oddania do użytku obiektu żłobka, planowanym
remoncie drogi gminnej ulicy Torowej w Kielczy i przebudowie ulicy
Słonecznej w Żędowicach oraz wykonanym remoncie cząstkowy
dróg gminnych. Należy zwrócić uwagę na bardzo niską frekwencję
mieszkańców na spotkaniach. W miejscowości Zawadzkie
uczestniczyło w spotkaniu 10 osób, w Żędowicach 17 osób,
a w Kielczy 29 osób.

„SmoG Wawelski w Zawadzkiem”
W dniu 9 listopada 2017 r. w auli Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Zawadzkiem, gmina Zawadzkie zorganizowała dwa
przestawienia teatralne pt. „SmoG Wawelski” dla dzieci
z Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
i Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym
w Zawadzkiem oraz uczniów klas I-III Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem. Tematyką przedstawienia była
ochrona powietrza. Dzieci nauczyły się, jakie są konsekwencje
palenia śmieci w piecach, dlaczego lepiej poruszać się na rowerze
lub autobusem, zamiast samochodem oraz dlaczego warto sadzić
drzewa. Spektakl miał za zadanie wskazać dzieciom potrzebę
kierowania się w życiu codziennym zasadami ochrony przyrody,
z uwzględnieniem wartości moralnych takich jak:
odpowiedzialność, wspólna praca i odwaga. Piękna, autorska
muzyka, kolorowe, krakowskie stroje oraz rekwizyty, wywołały wiele
pozytywnych wrażeń artystycznych w atmosferze nauki i rozrywki.
Dzieci chętnie brały czynny udział w przedstawieniu, mogły
naprawić bucik krakowianki, tańczyć krakowiaka w oryginalnych
strojach krakowskich, pomagać SmoGowi zadymić miasto, a także
posadzić nowe drzewko. Ponadto, podczas spektaklu, dzieci mogły
poznać kulturę, muzykę i architekturę Krakowa oraz zaznajomić się
w ten sposób z częścią historii naszego kraju. Spektakle dla dzieci,
w całości zostały sfinansowane z środków budżetu gminy. W dniu 27
listopada 2017 r., dzieci z Publicznego Przedszkola w Żędowicach
i Publicznego Przedszkola w Kielczy oraz uczniowie klas I-III
Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kielczy, przeniosły się także na chwilę do Krakowa,
aby poznać historię SmoGa Wawelskiego.

Spotkanie z prezesami OSP
W dniu 7 listopada br. odbyło się spotkanie Burmistrza
Zawadzkiego z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych
działających na terenie gminy Zawadzkie. Celem spotkania było
podsumowanie roku, omówienie spraw bieżących oraz projektu
budżetu na rok 2018. W przyszłym roku dwie jednostki obchodzą
jubileusze istnienia: OSP Kielcza 125-Lecie, OSP Żędowice 135Lecie. Dokładny termin i plan obchodów tych wydarzeń zostanie
przedstawiony w "Krajobrazach Zawadzkiego" oraz na stronie
internetowej Gminy Zawadzkie.
Komunikacja publiczna na terenie gminy
Od dnia 1 stycznia 2018 r. tak jak w roku ubiegłym podmiotem
odpowiedzialnym za funkcjonowanie komunikacji autobusowej
pomiędzy Gminą Zawadzkie, a Gminą Krupski Młyn będzie Związek
Celowy Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami”, zrzeszający Gminy
powiatu strzeleckiego w celu tworzeniu wspólnego transportu
publicznego. Godziny odjazdów i przyjazdów autobusów oraz ceny
biletów pozostają bez zmian i kształtują się następująco:
- bilet jednorazowy w obrębie jednej miejscowości w cenie 1,50 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Zawadzkie-Żędowice lub ŻędowiceZawadzkie w cenie 2,00 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Zawadzkie-Kielcza lub KielczaZawadzkie w cenie 2,50 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Zawadzkie-Krupski Młyn lub Krupski
Młyn-Zawadzkie w cenie 3,00 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Żędowice-Kielcza lub KielczaŻędowice w cenie 2,00 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Żędowice-Krupski Młyn lub Krupski
Młyn-Żędowice w cenie 2,50 zł,
- bilet jednorazowy za przejazd Kielcza-Krupski Młyn lub Krupski
Młyn-Kielcza w cenie 2,00 zł.

Spotkania z mieszkańcami
W dniach 7, 9 i 10 listopada 2017 r. odbyły się spotkania
z mieszkańcami gminy Zawadzkie. Głównym tematem było
przedstawienie projektu planu budżetu gminy na 2018 r. Omówione
zostały także sprawy remontów dróg gminnych i drogi wojewódzkiej
901 w Kielczy, dalszego etapu budowy kanalizacji w Kielczy,
złożonego przez ZGK „ZAW-KOM” sp. z o.o. wniosku

Żłobek już gotowy
W styczniu 2018 r. planuje się uruchomienie nowej placówki dla
dzieci w wieku do 3 lat na 40 miejsc pn. Żłobek Publiczny
w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 1. Firma
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TIGER-BUD S.C. z Rusinowic k. Lublińca zakończyła prace
budowlano-remontowe w budynku z dniem 30 listopada 2017 r.
Budynek jest po odbiorach Sanepidu i komendanta powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej oraz oczekuje na ostateczne
stanowisko nadzoru budowlanego. Jednocześnie zgodnie
z ogłoszonymi przetargami odbywa się wyposażanie

stanowiących własność gminy Zawadzkie. Przycinane są m.in.
gałęzie drzew, które obumarły, są nadłamane lub stwarzają
niebezpieczeństwo dla przechodniów. Prace rozpoczęły się w parku
miejskim w Zawadzkiem. W dalszej kolejności obejmowały na
terenie Zawadzkiego ul. Świerklańską, ul. Stawową (koło sklepu
NETTO i stawu), ul. Lubliniecką, ul. 20-stycznia, ul. Polną, ul. Nowe
Osiedle, ul. Chopina, ul. Sienkiewicza, ul. Andrzeja,
ul. Bogusławskiego, skwer przy ul. Polnej w Kielczy, ul. Tuwima
i ul. Powstańców Śląskich w Żędowicach. Cięcia pielęgnacyjne
drzew na terenach gminnych wykonuje Firma „SĘK” Roman Górski
z siedzibą przy ul. Józefa 28 w Żywocicach. Koszt zadania wynosi
21,600 tys. zł brutto.

poszczególnych pomieszczeń żłobka. Są już meble do sal dla dzieci
oraz do szatni, dostarczone przez firmę MOJE BAMBINO z Łodzi,
specjalizującą się w asortymencie tego typu, sprzęt do kuchni
żłobka dostarczony przez firmę Invest Horeca Bistro Mariusza
Gajdos z Nowego Sącza.
W grudniu planowane jest rozpoczęcie rekrutacji dzieci oraz
personelu do żłobka. Uroczyste otwarcie wraz ze zwiedzaniem
odbędzie się 28 grudnia 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12:00.
Przypominamy, iż gmina Zawadzkie na utworzenie żłobka
otrzymała dofinansowanie z Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”
w wysokości 511.717,80 zł. Złożono również wnioski do edycji
programu 2018 na funkcjonowanie żłobka oraz zwiększenie ilości
miejsc o 20.

Sprzedaż działek przy ul. Paderewskiego
w Zawadzkiem
W dniu 22 listopada 2017 r. przeprowadzono drugie (II) przetargi
ustne nieograniczone na sprzedaż sześciu (6) nieruchomości
niezabudowanych, położonych w rejonie ul. Paderewskiego w
Zawadzkiem, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
W wyniku przetargu została zbyta kolejnanieruchomość oznaczona
jako działka Nr 720/28 z mapy 3, obręb Zawadzkie. Pozostałe
przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym – brak oferentów.
Serdecznie zapraszamy na kolejne przetargi, 5 działek wciąż czeka
na swoich nabywców.

Biblioteka i Kultura
Radni podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany
statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem.
Gmina Zawadzkie planuje poprzez zmianę statutu biblioteki
rozszerzyć jej zakres działania o dom kultury. W wyniku tej zmiany
powstanie instytucja kultury o nazwie Biblioteka i Kultura, która
składać się będzie z dwóch form organizacyjnych działalności
kultury – biblioteki i domu kultury. Rozszerzenie działalności
biblioteki o działalność domu kultury przyczyni się do konsolidacji
lokalnego środowiska kulturalnego. Powstanie wielofunkcyjnej
instytucji kultury zapewni sprawniejsze prowadzenie działalności
kulturalnej oraz stworzy możliwość efektywniejszego wykorzystania
zasobów kadrowych oraz obiektowych. Ilość stanowisk i etatów
związanych z obsługą biblioteczną nie zmniejszy się. Biblioteka
nadal będzie wypełniała zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach, jak również zadania związane z
uczestnictwem w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Oczekiwanym
skutkiem rozszerzenia działalności biblioteki będzie racjonalizacja
wydatków na kulturę w gminie Zawadzkie. Rozszerzenie zadań
biblioteki, a nie tworzenie drugiej, odrębnej instytucji w globalnym
rozrachunku przyniesie korzyści zarówno finansowe, jak i
organizacyjne. Jedna większa instytucja będzie bardziej efektywnie
wykorzystywać swoje zasoby i stanie się ważnym partnerem na
mapie kulturalnej regionu. Funkcjonująca w ten sposób instytucja
kultury będzie mogła sięgać po środki zewnętrzne na jej działalność
statutową, realizować projekty przy udziale funduszy krajowych, jak
i zagranicznych. Należy również dodać, iż instytucja będzie mogą
się starać o pozyskanie środków z programu Infrastruktura bibliotek
2016-2020 na remont byłego domu kultury przy ul. Dworcowej
w Zawadzkiem.

ATRAKCYJNE DZIAŁKI BUDOWLANE
W ZAWADZKIEM
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5 uzbrojonych działek budowlanych
pod zabudowę mieszkaniową

www.nieruchomosci.zawadzkie.pl
tel. 77 46 23 143
OGŁOSZENIA
W czasie przerwy świątecznej w przypadku konieczności
rejestracji zgonu będzie pełniony dyżur w dniu 26 grudnia 2017 r.
przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Panią Violettę Turekpod nr telefonu 884 700 854
od godz. 12.00 do godz. 16.00
Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż w okresie świątecznym
zmieniają się godziny funkcjonowania kasy
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem:
- w dniu 27 grudnia kasa nieczynna
- w dniu 28 grudnia kasa czynna w godzinach: 08.00-12.00
- w dniu 29 grudnia kasa nieczynna.

Rozpoczęły się prace pielęgnacyjne
W dniu 27 listopada 2017 r. rozpoczęły się prace mające na celu
pielęgnację drzew rosnących na terenie nieruchomości
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Termomodernizacja hali sportowej
W dniu 13 grudnia 2017 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider
projektu, podpisała w imieniu partnerów – Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, umowę o dofinansowanie projektu
pn. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Gmina Zawadzkie
w ramach projektu realizuje zadanie pn. „Termomodernizacja hali
sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności
energetycznej”. Zadanie obejmie opracowanie dokumentacji
technicznej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych.
Wartość zadania określona na podstawie audytu energetycznego
wynosi 3 490 162,40 zł, z czego koszty kwalifikowane
to 2 780 862,44 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
wzniesie 1 149 330,44 zł.
Wizualizacja elewacji północnozachodniej po termomodernizacji hali
sportowej.

Z gazem nam po drodze
W kontekście przeprowadzonej ankiety dotyczącej ochrony
powietrza oraz gospodarki odpadami w gminie Zawadzkie,
mieszkańcy, którym leży na sercu rozwój Gminy, odpowiedzieli na
kilkanaście pytań. Pytania dotyczyły wielu zagadnień, między
innymi kierunków rozwoju gminy. Ankieta była jednocześnie
sposobem konsultacji z mieszkańcami. Wynika z niej, że
mieszkańcy są zainteresowani podłączeniem się do sieci gazowej,
gdyby takowa istniała. Wsród mieszkańców, którzy zaangażowali
swój czas w wypełnienie ankiety, aż niespełna 65% z nich byłoby
zainteresowanymi podłączeniem budynku do sieci gazowej, gdyby
istaniała taka możliwość. Najwięcej zwolenników przyłączenia się
do sieci gazowej jest w Zawadzkiem (46,8% z wszystkich oddanych
Ankiet) i w Żędowicach (30,2%). Wśród mieszkańców Kielczy
zdania są bardziej podzielone, do sieci chce się przyłączyć 23%, ale
bez niej chce funkcjonować 31,9%. Jednak różnice między
zwolennikami, a przeciwnikami sieci gazowej są tak nieznaczne, że
mieszczą się w błędzie statystycznym. W podłączeniu się do sieci
gazowej mieszkańcy widzą wiele korzyści: łatwość przyłączenia się
do sieci i stosunkowo niski koszt (w prównaniu do kupna
nowoczesnego kotła grzewczego), łatwość ekspolatacji, czystość w
obsłudze, całoroczna dostępność paliwa, możlwiość
jednoczesnego podłączenia do ogrzewania i domowego użytku np.
gaz do gotowania i bardzo istotna korzyść – ograniczenie niskiej
emisji i wytchnienie dla płuc. Czekamy na pozostałe ankiety.
W przyszłym roku rozpoczną się w tej sprawie spotkania
z mieszkańcami.

samego budynku. Wszystkim interesantom, którzy w okresie
remontu zmuszeni byli odwiedzić siedzibę Gminy Zawadzkie
serdecznie dziękujemy za wyrozumiałość z tytułu napotkanych
utrudnień.

Remont schodów zakończony
Informujemy mieszkańców, że utrudnienia z wejściem do
budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem związane z remontem
schodów zostały zakończone. Przypominamy, że remont schodów
podyktowany był dbałością o bezpieczeństwo osób odwiedzających
magistrat i polegał na wymianie istniejącej okładziny z płytek
ceramicznych na granit strzegomski szary płomieniowany oraz
odnowieniu (malowaniu) balustrady. Całkowita wartość remontu
zamknęła się w kwocie 34.000,00 zł brutto i dotyczyła remontu
schodów przed wejściem głównym i z tyłu budynku. Przed
przystąpieniem do remontu jego zakres został uzgodniony z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który wyraził zgodę na
jego wykonanie w obecnym kształcie. Żywimy przekonanie, że
wykonany remont pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
osób przychodzących do Urzędu, a przy okazji poprawi wizerunek
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Inwestycje na terenie gminy Zawadzkie

WIZUALIZACJA
Inwestycja Firmy AUTO KOMPLEX. Okręgowa Stacja Diagnostyczna, Partnerska Stacja Paliw Slovnaft, Myjnia samochodowa dla
samochodów osobowych i TIR.

Rozbudowa Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem.

Rozbudowa Firmy Technodrew Polska Sp. z o.o.

KOMUNIKAT POLICJI
Szanowni mieszkańcy gminy Zawadzkie,
Dzielnicowy Komisariatu Policji w Zawadzkiem pragnie
poinformować o obowiązkach prawidłowego oznaczania
nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi od 7 czerwca 2013 roku
prawem, właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tabliczki
informacyjnej. Powinna się ona pojawić w ciągu 30 dni od nadania
przez gminę numeru porządkowego dla nieruchomości. Właściciel
czyni to na własny koszt, nikt nie zwraca pieniędzy. Jeśli budynek
położony jest w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę umieszcza się
także na ogrodzeniu, tak by jak najszybciej była widoczna z ulicy lub
drogi. Na niej, oprócz numeru porządkowego musi widnieć również
nazwa ulicy (placu), a w miejscowości bez ulic (placów) albo
posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
Każda gmina może także uchwalić na swoim terenie wymóg
dopisania nazw miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla albo
zespołu urbanistycznego. Dodatkowo każda tabliczka powinna być
oświetlona na tyle, aby była dobrze widoczna w nocy.
Za niedostosowanie się do tego przepisu grozi kara w wysokości
250 złotych.
Z poważaniem
dzielnicowy sierż. szt. Grzegorz Bartosik

Modernizacja budynku Nadleśnictwa Zawadzkie.
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Spotkanie jubilatów
W miesiącu listopadzie odbyły się dwa
spotkania par małżeńskich obchodzących
w tym roku Jubileusze Małżeńskie.
Rocznica ślubu to wzruszająca
uroczystość. Ożywają wspomnienia,
wracają chwile i obrazy mieniące się
swoistym blaskiem. Te wspólne lata to
symbol wierności i miłości, to wzór i piękny
przykład dla młodych ludzi wstępujących w
związki małżeńskie. Zaproszenie na
okolicznościowe spotkania otrzymało 35
par małżeńskich świętujących KAMIENNE,
DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY. W dowód
społecznego uznania dla trwałości
małżeństwa i rodziny oraz za trud pracy
i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin
założonych przed pół wiekiem Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył
jubilatów Medalami Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Uroczystego aktu dekoracji
dokonał burmistrz Mariusz Stachowski.
Gratulacje składał również przewodniczący
Rady Miejskiej Stanisław Kiełek. Wszystkim
parom małżeńskim zostały wręczone listy
gratulacyjne, nagrody i kwiaty. Tradycyjnie
wzniesiono toast szampanem i wykonano
pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie przebiegało
w miłej atmosferze, urozmaicone występem
artystycznym w wykonaniu uczniów z

Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zawadzkiem.
Gdy jednak przychodzą gody
kamienne, czyli 70. rocznica zawarcia
małżeństwa, to jest to uroczystość
wyjątkowa. Właśnie takie święto w dniu 4
października obchodzili Państwo Maria i
Franciszek BRZEZINA z Zawadzkiego,
którzy 70 lat temu, w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Pawonkowie, przysięgli sobie
miłość i wierność Wspólne przeżyte lata
weryfikują przysięgę składaną przed
ołtarzem, są świadectwem miłości i
zaufania. Małżonkowie wychowali trzy
córki, ucząc je jak żyć mądrze i uczciwie.
Starali się o to, by w rodzinie wszyscy o
siebie dbali i wspierali się wzajemnie.
Państwo Maria i Franciszek są autorytetem
dla swoich dzieci, wnuków i prawnuków.
Doczekali się 8 wnuków, 9 prawnuków i 1
praprawnuka. Ich szczęśliwe życie niech
jest przykładem i inspiracją dla młodych
pokoleń.
Jubileusz 60 lecia świętowali Państwo:
Hildegarda i Józef ZYZIK, Anna i Jan
SIKORA, Paulina i Jan SIGNUS, Helena i
Jan WĄSIK, Urszula i Marian STRÓZIK,
Zofia i Józef RABIKO, Stefania i Eugeniusz
WIETRZYKOWSCY, Marie i Richard

SMIESKOL, Otylia i Stanisław
ANDRYSZEWSCY.
50 lat temu związek małżeński zawarli
Państwo:
Maria i Jan PAPROTNY, Róża i Manfred
DRZOZGA, Ruta i Ginter LABUS, Helena i
Ginter SZOSTOK, Czesława i Wojciech
P O T E R A L S C Y, U r s z u l a i M a n f r e d
LUDWIG, Anna i Wolfgang STEFAN,
Genowefa i Dieter BOGDON, Longina i
Zdzisław ZAJĄCZKOWSCY, Krystyna i
Teodor DRZYMAŁA, Zofia i Marian
RADZISZEWSCY, Gertruda i Franciszek
NIESMAK, Roman i Barbara STEFAŃSCY,
Józef i Krystyna REICHEL, Paweł i Elżbieta
OWCZARSCY, Horst i Krystyna BEIER,
Tadeusz i Krystyna KOŁODZIEJ, Wolfgang
i Zofia ZIAJA, Jerzy i Róża PODSIADŁY,
Michał i Rozalia PISKORZ, Zygmunt i Zofia
ŚCIUPIDER, Józef i Bibianna HERTEL,
Jerzy i Gertruda SZATON, Jerzy i Irena
SKOPEK, Wacław i Helena ZIELIŃSKI.
Wszystkim jubilatom pozazdrościć
można energii i chęci do działania. Uczmy
się od starszych i doświadczonych, aby w
przyszłości doczekać takich rocznic w
szczęśliwym związku małżeńskim.

Helena Szostok

Gertruda i Franciszek Niesmak

Longina i Zdzisław Zajączkowscy

Bibianna i Józef Hertel

Genowefa i Dieter Bogdon

Paulina i Jan Signus

Zofia i Marian Radziszewcy

Krystyna i Teodor Drzymała

Urszula i Marian Strózik
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Róża i Manfred Drzozga

Stefania i Eugeniusz Wietrzykowscy

Anna i Wolfgang Stefan

Urszula i Manfred Ludwig

Czesława i Wojciech Poteralscy

Helena i Jan Wąsik

Krystyna i Tadeusz Kołodziej

Anna i Jan Sikora

Krystyna i Horst Beier

Rozalia i Michał Piskorz

Krystyna i Józef Reichel

Helena i Wacław Zielińscy

Zofia i Zygmund Ściupider

Otylia i Stanisław Adryszewscy

Irena i Jerzy Skopek

11

Krajobrazy Zawadzkiego

Elżbieta i Paweł Owszczarscy

Marie i Richard Smieskol

Maria i Jan Paprotny

Barbara i Roman Stefańscy

Gertruda i Jerzy Szaton

Hildegarda i Józef Zyzik

Zofia i Wolfgang Ziaja

Maria i Franciszek Brzezina

ZABEZPIECZ SWÓJ
ROWER PRZED
KRAŻDZIEŻĄ

Maria i Franciszek Brzezina w dniu ślubu

Dostojna Jubilatka
29 października br. Pani Róża Swoboda obchodziła Jubileusz
90. urodzin. Pani Róża doczekała się 2 dzieci i 1 wnuczki. Na ręce
solenizantki płynęły życzenia zarówno od najbliższych, przyjaciół,
jak również od władz samorządowych naszej gminy oraz powiatu
strzeleckiego. Dostojnej Jubilatce życzymy wielu pogodnych dni,
dużo zdrowia i wiele miłości.

Komisariat Policji w Zawadzkiem przestrzega mieszkańców
gminy Zawadzkie przed KRADZIEŻAMI ROWERÓW. W ostatnim
czasie policjanci otrzymują coraz więcej zgłoszeń kradzieży
rowerów. W związku z powyższym PRZYPOMINAMY o zachowaniu
ostrożności i zdrowego rozsądku.
O czym należy pamiętać:
1. Wyposażyć rower w kilka dodatkowych zabezpieczeń.
2. Nie zapominać o nim i np. pozostawiać na całą noc. Po drodze
do domu, wstępując nawet na chwilę do sklepu zabezpieczmy rower
porządną linką. Kradzież zabezpieczonego roweru trwa dłużej
i naraża złodzieja na zatrzymanie go na gorącym uczynku.
3. Nigdy nie pozostawiajmy nieprzypiętego roweru przed sklepem
bądź innym miejscem ogólnie dostępnym.
4. Zostawiając rower w piwnicy bądź na balkonie zastanówmy się,
czy jest to rzeczywiście dobrze zabezpieczone miejsce.
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Podsumowanie 2017 roku
Styczeń

W sali kinoteatru w Zawadzkiem odbyło się doroczne spotkanie
Noworoczne Burmistrza Zawadzkiego podsumowujące poprzedni
rok. Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił planowane
inwestycje w naszej gminie oraz plany rozwoju w bieżącym roku.
Podziękował przedsiębiorcom za wspieranie organizacji
pozarządowych oraz placówek oświatowych, dzięki czemu mogą
one rozwijać swoją działalność. Zaproszenie Burmistrza przyjęli
min. Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, dyrektorzy
placówek oświatowo-wychowawczych, dyrektorzy i prezesi firm
działających na terenie gminy Zawadzkie, przedsiębiorcy,
przedstawiciele służby zdrowia, organizacji pozarządowych, władz
kościelnych. Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń
zdrowia, satysfakcji osobistej i zawodowej oraz wszelkiej
pomyślności.

Niewątpliwie wielka atrakcją tegorocznego Koncertu
Noworocznego był występ Edwarda Simoniego, polskoniemieckiego muzyka grającego na fletni Pana, a także
kompozytora pieśni tworzonych do gry na tym instrumencie.

Luty
Wiktoria Grejner z Klubu Kararte
Nidan została zwyciężczynią w
kategorii Najpopularniejszy
Sportowiec Powiatu Strzeleckiego
w Plebiscycie Najlepszych
Sportowców Województwa
Opolskiego za 2016 rok.

Podczas 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zebraliśmy 11.474,40 zł.

Gmina Zawadzkie dofinansowała w wysokości 74.839,79 zł
realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Zawadzkie (odcinek
od ul. Nowe Osiedle do ul. Zielonej). Inwestycja wpłynęła na
poprawę jakości nawierzchni chodnika i jego szerokości, a co za tym
idzie poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu pieszych wzdłuż
ulicy Opolskiej.

Została opublikowana nowa wersja gminnej strony internetowej.
Wprowadzenie zmian miało na celu dostosowanie witryny do
prawidłowego wyświetlania informacji na urządzeniach mobilnych.
Nową wersję dostosowano także do potrzeb osób
niepełnosprawnych, zwłaszcza niedowidzących.
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Po raz kolejny w szkole w Kielczy odbył się konkurs, który od wielu
lat służy promocji wielkanocnej tradycji zdobieni jajek. Do konkursu
przystąpiło w tym roku 100 uczestników z terenu naszej gminy oraz
Jemielnicy, Kolonowskiego, Świbia, Wielowsi oraz Krupskiego
Młyna.

Po raz czwarty odbył się Jarmark Wielkanocny. W Jarmarku
uczestniczyli przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń,
którzy prezentowali własnoręcznie wykonane artykuły dekoracyjne,
nawiązujące do Świąt Wielkiej Nocy. W trakcie Jarmarku Urszula
Piekacz wraz z uczennicami w Żędowic prezentowała kunszt
zdobienia jajek wielkanocnych. Jarmarkowi towarzyszył Koncert
Poezji Śpiewanej.

W XXIII Międzynarodowym Turnieju Karate „RADA REGENTÓW”,
zorganizowanym przez Klub Karate Nidan uczestniczyła rekordowa
liczba zawodników i klubów (481 zawodników i 39 klubów, w tym
kluby ze Słowacji i Czech). W klasyfikacji medalowej zwyciężył Klub
ATEMI Bielsko Biała przed Klubem Karate NIDAN i Pleszewskim
Klubem Karate.

Po raz kolejny w Strzelcach Opolskich odbyła się Gala Lauri,
podczas której uhonorowani zostali uczniowie, nauczyciele oraz
przedsiębiorcy z powiatu strzeleckiego, którzy w 2016 roku wykazali
się szczególnymi osiągnięciami. W kategorii „Uczeń Bez
Barier" zwycięzcą został mieszkaniec Żędowic - Dominik
Musiel uczeń z Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem, a tytuł
„Nauczyciel Roku 2016” otrzymał Arkadiusz Baron z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.

W marcu br. Burmistrz Mariusz Stachowski podpisał z Wojewodą
Opolskim umowę w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie
511.717,90, pozyskanej w ramach „Resortowego programu rozwoju
instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH plus 2017”.

Zarejestrowane zostało kolejne stowarzyszenie działające na terenie naszej gminy. Przy PSP
Zawadzkie powstało Stowarzyszenie „Razem”, którego głównym celem jest wspomaganie szkoły w
realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego. Stowarzyszenie „Razem” opiera swoją
działalność na pracy społecznej swoich członków
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Kwiecień

Dwóch mieszkańców Kielczy: Rafał Potempa oraz Tomasz
Rochatka zostali Mistrzami Europy w grze Hobbit w Hamburgu.
Hobbit to strategiczna gra bitewna.

„Laury dla Najlepszych Gimnazjalistów” – nagrody dla uczniów
wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, działalnością
charytatywną i społeczną oraz postawą obywatelską zostali
wyróżnieni: Julia Bartoszek, Urszula Spik i Damian Staś.

Pod patronatem Burmistrza Zawadzkiego rozpoczęła się kampania
informacyjna nt. segregacji odpadów komunalnych w Gminie
Zawadzkie. Spotkania informacyjne prowadzone były
w placówkach przedszkolnych i szkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zawadzkie.

Pracownicy GOSiT oraz zespół Żędowianie promowali naszą gminę
w C.H. Forum w Gliwicach. Akcja miała na celu pokazanie
mieszkańcom Śląska walorów turystycznych, rekreacyjnych oraz
inwestycyjnych w naszej gminie. Szacunkowo stoisko odwiedziło
około 1000 osób, którzy otrzymali ulotki, mapki z trasami
rowerowymi, jak również drobne gadżety promocyjne.

27 kwietnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej nr
426 na odcinku Zawadzkie-Piotrówka. Zadanie zrealizowane
zostało w ramach projektu pn.„Poprawa dostępności do węzłów
autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
426 na odcinku Piotrówka–Zawadzkie w km 0+188 do km 7+896".
W ramach tego projektu na długości 7,71 km rozbudowano drogę,
na niektórych odcinkach wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową
oraz ciągi pieszo-rowerowe, przebudowano dwa mosty nad rzekami
Mostki i Bziczka, przepusty, skrzyżowania z drogami
podporządkowanymi. Wzdłuż drogi przebudowano sieci:
wodociągową, elektryczną i telekomunikacyjną, zamontowano
elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu (bariery
energochłonne z elementami odblaskowymi), powstały zatoki
autobusowe. Powstały także parkingi leśne (w tym jeden do
ważenia pojazdów. Koszt rozbudowy wyniósł ponad 20 mln zł.
Ponad 17 mln pochodziło z funduszy unijnych, 2 mln zł – z budżetu
państwa, a 1 mln zł z budżetu województwa opolskiego.

W kinoteatrze w Zawadzkiem odbyła się uroczysta Gala z okazji
Jubileuszu XX lecia Konkursu ,,Śląskie Branie” w Żędowicach.
Uczniowie oraz absolwenci zaprezentowali się w najlepszych
scenkach i monologach. Z pięknymi tańcami wystąpił zespół
„Żędowianie”. Gościnnie wystąpiła p. Gabriela Koźlik. Gali
towarzyszyła prezentacja multimedialna ukazująca historię
konkursu, ekspozycja starych sprzętów oraz piękna wystawa
fotografii.
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30 uczniów z Zawadzkiego (15 dziewcząt i 15 chłopców rocznika
2004-2006) reprezentowało Gminę Zawadzkie podczas
Międzynarodowego Turnieju Sportowego Wyszehradzkie Gry
Sportowe, który odbył się w dniach 9-12 maja 2017 roku w
Otrokovicach w Czechach. Do udziału w tym międzynarodowym
wydarzeniu zaproszono sportowców z Zawadzkiego, Dubnicy nad
Wagiem i Vacu.

Członkowie Zarządu Województwa Opolskiego spotkali się
z zawodnikami, trenerami i działaczami sportowymi, którym
Marszałek przyznał stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia
sportowe oraz za aktywność na rzecz rozwoju i promocji sportu.
Wśród wyróżnionych stypendystów znalazły się zawodniczka Klubu
Karate Nidan Wiktoria Grejner oraz Julia Bartoszek z Klubu Tenisa
Stołowego MOKSi Zawadzkie. Nagrodę otrzymał również trener
Zbigniew Sworeń.

Do grona darczyńców kierunku lekarskiego na Uniwersytecie
Opolskim dołączyła gmina Zawadzkie. Na wsparcie infrastruktury
dla opolskiej medycyny 20 tys. zł przekazał Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski. Wiele starostw, gmin i przedsiębiorców
dołożyło już swoją cegiełkę na opolską medycynę. Na tzw. wkład
własny, pozwalający skorzystać z 32-milionowej dotacji
ministerstwa nauki, opolska uczelnia potrzebuje 8 mln. Studia na
kierunku lekarskim UO prowadzone będą w tym roku akademickim
na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, a od roku 2018/2019 na
nowym Wydziale Medycyny i Nauk o Zdrowiu. To inicjatywa bardzo
ważna dla rozwoju regionu i dla przyszłości naszych mieszkańców.

Czerwiec

Dni Gminy Zawadzkie
Na scenach mogliśmy podziwiać wielu lokalnych artystów oraz
uczestniczyć w imprezach sportowo-rekreacyjnych. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy Wielkiej Zawdczańskiej Parady
kolejny raz wykazali się niesamowitą pomysłowością. Niedzielną
gwiazdą imprezy była Natalia Szroeder, Damian Holecki oraz
Kabaret K2, a wszystko zakończył niesamowity pokaz sztucznych
ogni.

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o przekazał
plac budowy w związku z rozpoczęciem inwestycji polegającej na
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielcza w rejonie
ulicy Opolskiej. Inwestycja była finansowana ze środków własnych
Spółki przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zgodnie z początkowymi
założeniami prace budowlane zostały zakończone w październiku.
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Burmistrz Zawadzkiego wraz z przedstawicielami władz
województwa opolskiego oraz powiatu strzeleckiego uczestniczył
w uroczystym otwarciu Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem.
Docelowo w domu opiekę może znaleźć 30 pensjonariuszy stałych
oraz 15 dochodzących. Ośrodek powstał dzięki unijnemu wsparciu
finansowemu w wysokości 3,25 mln złotych, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 7,6 mln złotych.
Inwestorem jest firma NADIR sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została zawarta umowa
pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp.
z o.o, a Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy na
operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie –
budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m.
Kielcza – etap III w ramach PROW 2014-2020. W ramach
dofinansowania przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej
w części południowej Kielczy. Rozpoczęcie prac budowlanych
planowane jest na wiosnę 2018 roku.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 czerwca
br., była okazją do przyznania najwyższych odznaczeń miejskich.
Trafiły one do osób, które swoją codzienną działalnością
przysparzają sławy naszej gminie, są ponadprzeciętnością oraz
mają na swoim koncie znakomite osiągnięcia. Tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Zawadzkie radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem
przyznali Arkadiuszowi Baronowi, Zbigniewowi Podleśnemu oraz
Alfredowi Feliksowi, natomiast tytuł Zasłużony dla Gminy
Zawadzkie otrzymał Jan Cieślik. Podczas sesji Burmistrza
Zawadzkiego Mariusz Stachowski wręczył także 3 Statuetki
Burmistrza Zawadzkiego. Statuetki otrzymali Parafialny Zespół
Caritas przy Parafii św. Rodziny w Zawadzkiem, Zespół Tańca
Narodowego i Regionalnego „Żędowianie” oraz grupa pielęgnująca
tradycję wyplatania korony dożynkowej w Kielczy. Burmistrz
Zawadzkiego przekazał także w imieniu władz samorządowych
gminy Zawadzkie specjalne podziękowania na ręce pana Romana
Ksciuka.
Z dumą informujemy, że Zespół
Sygnalistów Myśliwskich Waltornia
działający przy Nadleśnictwie
Zawadzkie odniósł ogromny sukces
podczas XXII ogólnopolskiego
Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, który
odbył się w dniach 16-17 czerwca br.
w Nowym Sączu. Zespół w składzie
Martyna Jamrozik, Arkadiusz Tokarz,
Wojciech Krzyżostaniak, Tomasz
Gomułka i Mariusz Jamrozik zdobył
I miejsce w kategorii MEs. Martyna
Jamrozik została Mistrzem Polski
w klasie B.

W naszej gminie odbył się Rowerowy Rajd Samorządowców Szlakami Doliny Małej Panwi. W rajdzie wzięli udział
przedstawiciele gmin Ozimek, Dobrodzień, Strzelce Opolskie,
Jemielnica, Kolonowskie i Zawadzkie. W sumie 60 miłośników
rowerowych wypraw poznawało walory turystyczne i ciekawe
zakątki naszej gminy.

Lipiec

Zakończył się, organizowany już po raz drugi, kurs komputerowy dla
seniorów. Kilkunastu uczestników pod kierunkiem prowadzącego
Adama Rurańskiego zapoznało się z obsługą komputera i tajnikami
Internetu. Życzymy wszystkim powodzenia i umiejętności
praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.
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Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp.
Zbigniew Białostocki, Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach
Opolskich podinsp. Bogusław Chrzęstek, Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski, Burmistrz Kolonowskiego Norbert Koston oraz
Wójt Jemielnicy Marcin Wycisło podpisali porozumienie w sprawie
zakupu samochodu dla zawadczańskich policjantów. Już wiadomo,
że zakupiony samochód trafi do Komisariatu Policji w Zawadzkiem,
co pozwoli zwiększyć efektywność służby na terenie gminy oraz
powiatu strzeleckiego.

Kolejny duży sukces odnieśli modelarze z Zawadzkiego na
Mistrzostwach Świata Modeli Pływających klas NS NAVIGA 2017.
Tym razem mistrzostwa odbywały się w Polsce w dniach 3-11 lipca,
a ich organizatorem było miasto Orneta położone na Warmii. Złoty
medal i jedyny tytuł Mistrza Świata juniorów przyjechał
do Zawadzkiego, a wywalczył go Dawid Hadamek. Medale
brązowe zdobyli Szymon Czech oraz Adam Bogdon. Zwycięzcy
otrzymali również puchary oraz nagrody. W polskiej reprezentacji
występowało 7 zawodników z naszego klubu. W całej imprezie brało
udział ponad 200 modelarzy z 14 państw, którzy zaprezentowali 308
modeli.

W dniu 3 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle
podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa jakości
powietrza w Subregionie KędzierzyńskoStrzeleckim”realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Jest to
projekt partnerski obejmujący zadania, które w kompleksowy
sposób wpłyną na zmniejszenie emisji CO2 i innych uciążliwych
zanieczyszczeń, zwiększą efektywność energetyczną transportu
publicznego na terenie Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.
Gmina Zawadzkie w ramach projektu zrealizuje zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w
Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc
postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego”.
Wartość dofinansowania dla gminy Zawadzkie, zgodnie ze
złożonym wnioskiem, to kwota 412.209,20 zł.

13 lipca odbyło się oficjalne otwarcie ulicy Paderewskiego
w Zawadzkiem. Mimo niesprzyjającej aury otwarciu drogi
towarzyszyło wiele pozytywnych emocji, ponieważ ulica
Paderewskiego jest kolejną inwestycją w całości zrealizowaną
z budżetu Gminy. Wykonawcą inwestycji była firma P.U.H „BUDMET” Jarosław Kałmuk z Truskolasów. Wartość zrealizowanych
robót wyniosła 475 661,01 zł.

Sierpień

Wymiana ciepłociągu
ul. Powstańców Śl. Zawadzkie.
Celem inwestycji była wymiana
rur ciepłowniczych z tradycyjną
izolacją umieszczonych
w kanale, na rury preizolowane
oraz zwiększenie średnicy
ciepłociągu (odcinek
podlegającego wymianie).
Inwestycji ta spowoduje
zmniejszenie strat przesyłowych
oraz polepszenie rozdziału
hydraulicznego sieci
ciepłowniczej.

Od sierpnia realizowany jest projekt partnerski „Nie-Sami-Dzielni”
skierowany na rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby
niesamodzielne. Całkowity koszt zadania to kwota 331 590,00 zł,
w tym dofinansowanie wynosi 222 790,00 zł. W ramach projektu
uruchomiona zostanie usługa asystenta osoby niepełnosprawnej,
poszerzone zostaną usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy oraz
utworzone zostaną dwa mieszkania wspierane przeznaczone
na pobyt osób niesamodzielnych. Zadanie to zostanie w całości
zrealizowane w 2018 r.
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Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem Stanisław Kiełek spotkali się
z rolnikami na tradycyjnej uroczystej kolacji z okazji Dożynek
Gminnych. Dla mieszkańców wystąpił kabaret „Moherowe Berety”,
zespół „Mona Lisa”, Orkiestra Dęta z Żędowic oraz żędowicka
młodzież z własny programem artystycznym. Do zabawy
przygrywał zespół „Mikado” i „Somer” oraz DJ Dyro.

Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski wręczył stypendia
sportowe 6 sportowcom, którzy w poprzednim roku kalendarzowym
osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Tegorocznymi stypendystami
Burmistrza Zawadzkiego zostali: Julia Bartoszek, zawodniczka
Klubu Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie, Wiktoria Grejner,
zawodniczka Klubu Karate Nidan w Zawadzkiem, Adam Bogdon,
zawodnik Klubu Modelarskiego w Zawadzkiem, Artur Wisniowski,
zawodnik Klubu Modelarskiego w Zawadzkiem, Dawid Hadamek,
zawodnik Klubu Modelarskiego w Zawadzkiem, Marceli Wosz,
zawodnik Klubu Modelarskiego w Zawadzkiem. Ponadto Burmistrz
Zawadzkiego przyznał dwie nagrody sportowe trenerom. Otrzymali
je Stanisław Fedor, wieloletni trener Klubu Tenisa Stołowego
MOKSiR Zawadzkie oraz Zbigniew Sworeń, trener Klubu Karate
Nidan.

Odbyły się Wojewódzkie Zawody w Kręgle Honorowych Dawców
Krwi PCK. W zawodach, które objął patronatem Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski, udział wzięło 48 zawodników
z 12 opolskich klubów. W 2017 roku honorowi dawcy krwi
z Zawadzkiego w 12 akcjach oddali prawie 180 litrów krwi.

Firmy Agrocom Polska Jerzy Koronczok z Żędowic znalazła się
wśród nagrodzonych konkursu medalowego targów Agritechnica.
Po raz pierwszy wśród laureatów znalazł się polski wystawca.
Do konkursu zgłoszono 320 nowych rozwiązań. Polskiemu
wystawcy, firmie Agrocom przyznano srebrny medal za w pełni
automatyczny system rozpoznawania i oceniania uszkodzeń
w uprawach polowych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta lub
zjawiska atmosferyczne.

W kinoteatrze w Zawadzkiem w ramach akcji Narodowe Czytanie
przedstawiciele zawadczańskich władz, szkół, stowarzyszeń
i instytucji czytali fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego.
Przedsięwzięcie uświetnił swoim występem Zespół Tańca
Narodowego i Regionalnego Żędowianie. Akcja Narodowe
Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

Grupa rowerzystów reprezentujących gminę Zawadzkie
uczestniczyła w wyścigu kolarskim o długości 93 km na trasie
z Dubnicy do Otrokovic. Wyścig był częścią 54. Międzynarodowych
Dni Rowerowych. Wzięło w nim udział 140 uczestników.
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Od dnia 1 września br. na terenie gminy Zawadzkie funkcjonują
następujące szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem,
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Żędowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Wincentego z Kielczy w Kielczy. Zgodnie z reformą edukacji nie
została w tym roku przeprowadzona rekrutacja do klas pierwszych
gimnazjów. Zatem od 1 września gimnazjum w Zawadzkiem jest
wygaszane. Zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku.
W strukturach szkół podstawowych w Żędowicach i Kielczy
prowadzone są 2 i 3 klasy gimnazjum, funkcjonujące dotychczas
w strukturach zespołów szkolno-gimnazjalnych. Zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze w szkołach prowadzonych przez
Gminę Zawadzkie rozpoczęło 672 uczniów, w tym po raz pierwszy
w szkolnych ławkach zasiadło 86 pierwszoklasistów.

Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski podpisał porozumienie
z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem, na realizację projektu
pn. „Bliżej dzielnicowego, bliżej bezpieczeństwa” dofinansowanego
w ramach rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2016 i 2017", Na podstawie tego porozumienia
gmina otrzymała 36 995 złotych dotacji na wykonanie zadania.
Ruszyła kolejna akcja rozdawania odblasków w naszej gminie
„Bądź bezpieczny na drodze”. Na początek policjanci udali się do
pierwszaków z akcją informacyjną o bezpiecznej drodze do szkoły.
Wkrótce odblaski wręczane były również mieszkańcom podczas
wielu imprez odbywających się na terenie naszej gminy. Dzięki nim
uczestnicy ruchu są bardziej widoczni na drodze.

Październik

100 lecie świętowała parafia p.w. św. Rodziny w Zawadzkiem.
To jubileusz nie tylko kościoła jako budynku, ale przede wszystkim
wspólnoty, która przetrwała wiele, była świadkiem wojen, rządów
totalitarnych, chwil radosnych i smutnych w historii miasta.

Burmistrz Zawadzkiego wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej
dokonali oficjalnego otwarcia ulic Ligonia i Krótkiej w Zawadzkiem.
Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 489.299,94 zł.
Na remont ulicy Krótkiej gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu
państwa w ramach funduszy przeznaczonych na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych – powódź 2010r. w wysokości 120.670,00 zł.

Decyzją Marszałka Województwa Opolskiego powołano Forum
Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. W skład Forum
z terenu naszej gminy weszli: Ryszard Pagacz i Józef Polis.
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Burmistrz Zawadzkiego przekazał Dyrektorowi Gminnego Ośrodka
Sportu i Turystki 9 rowerów. Rowery zostały zakupione w ramach
projektu pn. „Kulinarna przygoda rowerowa” dofinansowanego
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina
Dinozaurów” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Gmina Zawadzkie na realizację projektu nie
wydawała żadnych środków własnych, ponieważ 95% wydatków
pokryte jest ze środków unijnych, a 5% pochodzi z nieodpłatnej
pracy własnej wolontariuszy. Dotacja wyniosła 19.300,00 zł. Celem
projektu była promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Dinozaurów” oraz jej tradycji kulinarnych poprzez zorganizowanie
rajdu rowerowego i poznawanie tradycyjnych smaków naszej
kuchni.

Zawadczańscy seniorzy świętowali Europejski Dzień Seniora 21
października br. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele
pw. św. Rodziny w Zawadzkiem. W tym roku do wspólnego
świętowania zaproszeni zostali seniorzy z partnerskiego miasta
Dubnica nad Wagiem na Słowacji, którzy swoim występem
uatrakcyjnili uroczystość. Mogliśmy podziwiać także naszą lokalną
młodzież oraz Zespół Pieśni i Tańca Komorno. Policjanci
z Komisariatu Policji w Zawadzkiem oraz Komendy Powiatowej
w Strzelcach Opolskich przeprowadzili pogadankę oraz rozdawali
ulotki i promocyjne gadżety.

Listopad
W dniu 3 listopada 2017 r.
burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski podpisał
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego
umowę o dofinansowanie
projektu „Remont zabytkowej
kapliczki w Żędowicach przy
ulicy Strzeleckiej wraz
z zagospodarowaniem jej
otoczenia” w ramach
poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez
społeczność” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. W wyniku
realizacji wyremontowana
zostanie zabytkowa kapliczka, zagospodarowane zostanie jej
otoczenia kostką betonową, krzewami ozdobnymi i tablicą
informacyjną oraz wydrukowanie i udostępnienie zostaną
przewodniki o obiektach sakralnych z terenu Gminy Zawadzkie.
Całkowity koszt zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
wynosi 62 270,63. Wysokość otrzymanego wsparcia na realizację
operacji wynosi 39 622,00 tj. 63,63 %.

Goliszewski, w kategorii szkoły średnie Maja Żyłka oraz w kategorii
dorośli Joanna Zawadzka.

Gminnego Dyktanda Ortograficznego zostało zorganizowane już po
raz 12. Pomysłodawcami i organizatorami tej imprezy są
nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem
Państwo Jadwiga i Bogusław Salachnowie. W tym roku o tytuł
MISTRZA ORTOGRAFII GMINY ZAWADZKIE walczyło 75
uczestników w pięciu kategoriach wiekowych. Uczestnicy musieli
zmierzyć się z trudnym, najeżonym pułapkami ortograficznymi
tekstem, opracowanym przez dr Iwonę Konopnicką z Uniwersytetu
Opolskiego. Zwycięzcami zostali w kategorii klas 1-3 szkoły
podstawowej Martyna Mrugała, w kategorii klas 4 -7 szkoły
podstawowej Michał Loński, w kategorii gimnazja Arkadiusz

Adam Trojok oraz Amadeusz Strzoda, uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkie zostali stypendystami Prezesa
Rady Ministrów. Stypendia premiera przyznawane są dla uczniów
szczególnie wyróżniających się oraz odciągających dobre wyniki
w nauce.
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Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem p. Stanisław Kiełek, Członek Zarządu
Województwa Opolskiego p. Szymon Ogłaza, Radny Sejmiku
Województwa Opolskiego p. Zdzisław Siewiera, Wicestarosta
Powiatu Strzeleckiego p. Janusz Żyłka oraz Sołtys Wsi Kielcza
p. Jan Czanguleit spotkali się w Kielczy w celu wizytacji placu
budowy drogi wojewódzkiej nr 901.
Przebudowa drogi została podzielona na dwa etapy. I etap
przebudowy obejmuje drogę na odcinku od granicy województwa
do ul. Polnej w Kielczy. II etap obejmuje odcinek drogi od ul. Polnej
do przejazdu kolejowego w Kielczy. Wieloletnie starania zarówno ze
strony przedstawicieli władz samorządowych jak i mieszkańców
gminy sprawiły, że w końcu władze urzędu marszałkowskiego
podjęły decyzję o remoncie drogi wojewódzkiej nr 901
przebiegającej przez Gminę Zawadzkie.

W dniu 6 listopada 2017 r. wszedł w życie „Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”, który został
przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 25 września 2017 r. (opublikowany pod poz.
2453 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 6
października 2017 r.). Przyjęty plan pozwolił już inwestorowi na
złożenie wniosku o pozwolenie na budowę nowej hali magazynowo
– produkcyjnej zakładu montażu okien wraz z wydzieloną częścią
socjalną, infrastrukturą techniczną i placami manewrowymi, a także
na dokończenie inwestycji związanej z budową nowej stacji paliw.

W miesiącu listopadzie odbyły się dwa spotkania par małżeńskich
obchodzących w tym roku Jubileusze Małżeńskie.

Grudzień
Obchody Święta Niepodległości w naszej gminie rozpoczęły się od
złożenia kwiatów oraz zniczy przy symbolicznej mogile ofiar wojen
w parku miejskim. W uroczystości wzięli udział przedstawicieli władz
samorządowych gminy Zawadzkie, Nadleśnictwa Zawadzkie,
Policji, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe reprezentujące
gminne placówki oświatowe oraz harcerki. Następnie w kościele
pw. św. Rodziny odprawiona została uroczysta msza święta
w intencji Ojczyzny. Po mszy św. w kinoteatrze odbyła się uroczysta
akademia poświęcona 99. rocznicy odzyskania niepodległości.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem,
którzy wspólnie z dr Arkadiuszem Baronem przygotowali program
słowno-muzyczny pt. „Ziemia trudnej jedności”, który dostarczył
wielu niezapomnianych wrażeń.

W pierwszą niedzielę grudnia odbył się jubileuszowy XX
Mikołajkowy Turniej Karate orgaznizowany przez Klub Karate
Nidan. Tradycyjnie sportowej rywalizacja towarzyszyły miłe
przedświąteczne akcenty. Turniej był okazją do podsumowania
mijającego roku, podziękowania wszystkim zawodnikom, trenerom i
rodzicom oraz instytucjom, firmom i osobom fizycznym, którzy
współpracują z klubem.
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Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2016 i 2017". Projekt ten służył przeciwdziałaniu
zjawiskom patologii oraz ochronie dzieci i młodzieży, jak również
budowaniu wizerunku dzielnicowego jako osoby godnej zaufania
społecznego. Zebrani w sali kinioteatru mogli wysłuchać pogadanki
dot. bezpieczeństwa oraz zapoznać się z dzielnicowymi. Debata
urozmaicona została występem uczniów klasy 4a PSP Zawadzkie,
animacjami profilaktycznymi dla dzieci oraz koncertem zespołu
Avocado. Gościem specjalnym imprezy była maskotka Policuś.
W trakcie debaty nastąpiło również oficjalne ogłoszenie wyników
oraz wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel
dzielnicowy”.

Zakończył I kadencję działalności Zespół Konsultacyjno-Doradczy
Seniorów działający przy Burmistrzu Zawadzkiego. Zespół pełnił
rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w zakresie polityki
senioralnej.

Zgodnie z przyjętą zasadą w pierwszą niedzielę grudnia odbył się
zawadczański Jarmark Bożonarodzeniowy. Na uczestników
czekały fantastyczne atrakcje, m.in. występy dzieci i naszych
lokalnych artystów, spotkanie z Mikołajem, szczudlarze, pokaz
fajerwerków. Dzieci wspólnie z Burmistrzem Zawadzkiego
zaświeciły światełka na choince. Poszukujący oryginalnych
prezentów gwiazdkowych mogli coś znaleźć na ponad 15 stoiskach,
bogatych w artykuły świąteczne, rękodzieło i ozdoby, a najbardziej
wyszukane podniebienia smakoszy znalazły tego dnia coś dla
siebie wśród wielu pyszności przygotowanych przez lokalne
restauracje.
Uruchomiono aplikację mobilną, dzięki której
można otrzymać błyskawiczne
powiadomienia o zagrożeniach
występujących na terenie naszej gminy oraz
w najbliższej okolicy. Aplikacja jest w pełni
zintegrowana ze stroną www i BIP, za jej
pomocą można sprawdzić najnowsze wpisy,
które pojawiły się na tych stronach bez
potrzeby przeglądania poszczególnych
działów. Aplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na zgłaszanie
różnych problemów czy usterek. Może to być np. dziura w jezdni,
zapadnięty chodnik, awaria oświetlenia ulicznego czy dzikie
wysypisko śmieci. Aplikacja przypomni o terminie odbioru
poszczególnych odpadów, poinformuje o zasadach prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów, powiadomi o aktualnościach
związanych z tą tematyką.

W dniu 13 grudnia 2017 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider
projektu, podpisała w imieniu partnerów – Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, umowę o dofinansowanie projektu
pn. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Gmina Zawadzkie
w ramach projektu realizuje zadanie pn. Termomodernizacja hali
sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności
energetycznej. Zadanie obejmie opracowanie dokumentacji
technicznej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych.
Wartość zadania określona na podstawie audytu energetycznego
wynosi 3 490 162,40 zł, z czego koszty kwalifikowane to 2 780
862,44 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- 1 149 330,44 zł.

18 grudnia zawadczańscy
policjanci otrzymali nowy
samochód oznakowany Opel Astra
combi. Samochód został
zakupiony przez Komendę Główną
Policji przy finansowym wsparciu
samorządów gmin Zawadzkie,
Kolonowskie i Jemielnica. Gmina
Zawadzkie na ten cel przekazała
10.850 zł. Nowy nabytek pozwoli
zwiększyć efektywność służby na
terenie gminy oraz powiatu
strzeleckiego.

„Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać” - pod takim hasłem
odbyła się debata społeczna w ramach projektu „Bliżej
dzielnicowego, bliżej bezpieczeństwa” dofinansowanego ze
środków rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości i
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