
201820182018

www.zawadzkie.plwww.zawadzkie.plwww.zawadzkie.pl

Nr 6 (204)Nr 6 (204)Nr 6 (204)

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZAWADZKIE - ZAWADZKIE, ŻĘDOWICE, KIELCZAGAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZAWADZKIE - ZAWADZKIE, ŻĘDOWICE, KIELCZAGAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZAWADZKIE - ZAWADZKIE, ŻĘDOWICE, KIELCZA

ISSN 1426-5389

Egzemplarz Egzemplarz 

bezpłatnybezpłatny

Egzemplarz 

bezpłatny



Krajobrazy Zawadzkiego

2

Burmistrz informuje
Będzie centrum przesiadkowe w Zawadzkiem

 Po wielu trudach i zakończonych wynikiem negatywnym 
przetargach wreszcie udało się wyłonić wykonawcę na realizację 
zadnia pn. „Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy 
Dworcowej w Zawadzkiem realizowanej w systemie zaprojektuj 
i wybuduj, w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej 
nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok 
autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia 
centrum przesiadkowego”.
Zadanie  obejmować będzie oprócz prac projektowych roboty 
budowlane polegające między innymi na:
1) przebudowie nawierzchni odcinka ulicy Dworcowej;
2) budowie wyspy rozdzielającej ruch;
3) budowie zatoki autobusowej dla min. 2 autobusów;
4) budowie chodników;
5) budowie stanowiska postojowego dla rowerzystów;
6) budowie miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, 
oświetleniem i zielenią;
7) budowie zjazdu indywidualnego.
Wykonawcą zadania będzie firma P.U.H. „DOMAX” z Boronowa.  
Całość zadania kosztować będzie 1.159.403,85  zł brutto, a prace 
mają zostać zakończone do dnia 02.08.2019 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1.1 – Strategie 
niskoemisyjne w miastach subregionalnych, w ramach projektu 
Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-
Strzeleckim.
W pierwszym etapie wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt 
budowlany wraz z wizualizacją, a następnie po uzyskaniu akceptacji 
i wymaganych pozwoleń na budowę przystąpić do robót 
budowlanych.

Hala sportowa – wizualizacja

 Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach Krajobrazów 
Zawadzkiego trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na termomodernizację hali sportowej. Na chwilę 
obecną projektanci przygotowali wizualizację elewacji obiektu po 
termomodernizacji oraz przedstawili rozwiązania projektowe 

związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych a także z dostosowaniem hali i budynku 
administracyjno-hotelowego do obecnych przepisów, jakim muszą 
odpowiadać budynki.

Obwodnica drogi nr 901 Kielcza – Żędowice

 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na przełomie czerwca 
i lipca gminie udało się połączyć sołectwo Żędowice z sołectwem 
Kielcza poprzez utwardzenie odcinka drogi stanowiącej 
przedłużenie ul. Powstańców Śl. w Żędowicach i ul. Opolskiej 
w Kielczy. Koszt wykonanych robót wraz z zakupionym kruszywem 
wyniósł 53.495,00 zł. W chwili obecnej przygotowywane jest 
postępowanie na pokrycie powierzchni drogi kruszywem.

Rozbiórka tzw. Żydowni

 W związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego przy ul. Handlowej 1a w Zawadzkiem w planach 
gminy jest rozebranie budynku. Podjęta decyzja spowodowana jest 
ostatnimi przeglądami technicznymi, które wykazały szereg prac do 
wykonania przy obiekcie. Po przeanalizowaniu zakresu robót 
uznano, że w obecnej sytuacji taniej będzie wyburzyć istniejący 
obiekt.

Otwarcie DW 901

 W dniu 29.08.2018 r. odbył się odbiór techniczny rozbudowanej 
drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku od przejazdu kolejowego 
w Kielczy do granicy województwa opolskiego. Dziękujemy 
Zarządowi Województwa Opolskiego za zrealizowanie I etapu 
robót.

Strażnica OSP w Żędowicach

 W związku z uchwaleniem przez Radę Miejską w Zawadzkiem 
nowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Żędowice rozpoczęto prace związane z przygotowaniem założeń 
do opracowania projektu rozbudowy istniejącej strażnicy.
 

 Z a g o s p o d a r o w a n i e  t e r e n u  o b o k  w i a t y 

przystankowej na Nowym Osiedlu w Zawadzkiem

 Gmina Zawadzkie stara się pozyskać dofinansowanie 
na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Nowe 
Osiedle w Zawadzkiem. W tym celu przygotowano oraz złożono 
wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Projekt zagospodarowania 
przestrzeni publicznej przy ulicy Nowe Osiedle w Zawadzkiem 
polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej, na wykonaniu nowych zieleńców oraz na ustawieniu 
donic i gazonów na rośliny ozdobne, ustawieniu ławek parkowych 
oraz ustawieniu tablicy informacyjnej. Szacunkowy koszt  inwestycji 
to kwota 50 000,00 zł, z czego dofinansowanie to 31 815,00 zł. 
Czekamy na rozstrzygnięcie naboru.

Czujniki powietrza

 Przed okresem grzewczym zostaną zakupione przez gminę 
i zamontowane mierniki jakości powietrza. Gmina planuje zakup 
trzech sztuk urządzeń, które zostaną rozlokowane po jednym 
w każdej miejscowości. W Zawadzkiem miernik powietrza zostanie 
umieszczony na budynku Urzędu Miejskiego, natomiast 
w Żędowicach i Kielczy odpowiednio na budynku byłej szkoły 
i remizie OSP.

Rondo w Żędowicach

 W związku z obserwowaniem rosnącego ruchu pojazdów 
silnikowych na ul. Powstańców Śl. i Dworcowej w Żędowicach 
gmina planuje zastąpić dotychczasowe skrzyżowanie tych dwóch 
dróg skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. Na chwilę obecną trwają 
prace mające potwierdzić możl iwość utworzenia w 
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przedmiotowym miejscu skrzyżowania o ruchu okrężnym. W 
prowadzenie takiego rozwiązania komunikacyjnego ułatwi 
poruszanie się pojazdów oraz zwiększy bezpieczeństwo, gdyż 
skrzyżowania o ruchu okrężnym uważane są za bezpieczne i 
bezkolizyjne.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta 

Zawadzkie

  W dniu 27 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Zawadzkiem 
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
miasta Zawadzkie. Plan wraz z całą dokumentacją planistyczną 
został przedłożony Wojewodzie Opolskiemu, celem  oceny 
zgodności z przepisami prawa. Plan miejscowy wejdzie w życie po 
30 dniach od jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
W roku 2018 udało się ponadto uchwalić dwa nowe plany, które 
weszły w życie:
1)    w dniu 8 czerwca 2018 r. - miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Kielcza przyjęty Uchwałą Nr XLI/369/18 
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
2)    w dniu 6 sierpnia 2018 r. - miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Żędowice przyjęty Uchwałą Nr XLIII/383/18 
Rady Miejskie w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r.
Nowe plany pozwolą na realizację nowych inwestycji w naszej 
gminie. 

Nowy oddział przedszkolny

 W związku z uruchomieniem od dnia 1 września 2018 r. 
czwartego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym 
Nr 3 w Zawadzkiem przy ul. Harcerskiej 7, liczba miejsc 
w przedszkolach naszej gminy wzrośnie z 295 do 320. W sali zajęć 
oraz łazience nowego oddziału przedszkola konieczne było 
przeprowadzenie szeregu niezbędnych prac remontowych. 
Również w pozostałych placówkach wakacje były czasem 
wzmożonych działań mających na celu odnowienie sal lekcyjnych, 
poprzez malowanie (w większości placówek), ale też bardziej 
złożonych robót typu: wykonanie przejścia pomiędzy budynkami 
PSP w Zawadzkiem, a PG Nr 1 na II piętrze, remont sali zajęć oraz 
łazienek w Przedszkolu Nr 2 w Zawadzkiem, wymiana instalacji 
elektrycznej w tym m. in. instalacji oświetlenia awaryjnego oraz 
założenie nowych lamp w Przedszkolu w Żędowicach, prace 
remontowe pomieszczeń szatni szkolnej i pomieszczenia do 
przechowywania dokumentacji szkolnej w PSP w Kielczy, remont 
podłóg w PSP w Żędowicach. Niektóre prace remontowe będą 
trwały do końca wakacji, jednak jak zapewniają dyrektorzy 
placówek, na 3 września wszystko będzie gotowe do przyjęcia 
dzieci.

Panel dyskusyjny w sprawie potrzeb osób starszych, 

niepełnosprawnych i niesamodzielnych

 Burmistrz Zawadzkiego informuje, że dnia 18 września 2018 r. 
o godzinie 10.00 w sali Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem (ul. Dębowa 11) odbędzie się panel dyskusyjny 
dotyczący palących potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych 
i niesamodzielnych z terenu naszej gminy. Celem panelu – który 
odbędzie się z udziałem specjalistów z tego zakresu tematycznego 
– jest zidentyfikowanie i przedyskutowanie najważniejszych, 
s t ra teg icznych  obszarów prob lemowych zw iązanych 
z funkcjonowaniem osób starszych, niepełnosprawnych 
i niesamodzielnych, mieszkających w gminie Zawadzkie. Działania, 
które zostaną uznane za najbardziej palące w tym obszarze, 
zostaną ujęte w planie działań gminy na kolejne lata. Osoby 
zainteresowane tematem panelu, które mają własne refleksje 
i twórcze uwagi na ten temat, zapraszamy do podjęcia dyskusji. 
Razem możemy podjąć działania zmieniające oblicze naszej gminy 
w perspektywie najbliższych lat!

Pytanie do Burmistrza i aplikacja mobilna

 Zadać pytanie Burmistrzowi mogą wszyscy użytkownicy 
publicznej sieci Internet. Mogą to zrobić na stronie internetowej 

gminy Zawadzkie w zakładce „Pytanie do Burmistrza”. Aby zadać 
pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza. Burmistrz 
udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni 
roboczych. Nie są publikowane pytania: na które już wcześniej 
została udzielona odpowiedź, obraźliwe i napastliwe w formie lub 
treści, ponaglające, nie dotyczące spraw służbowych. O tym, czy 
dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Burmistrz.
W okresie 11 miesięcy za pośrednictwem funkcjonalności Pytanie 
do Burmistrza zadano  54 pytań. Dla mieszkańców uruchomiona 
została również aplikacja mobilna, za pośrednictwem, której  
możemy uzyskać dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń. 

D z i ę k i  n i e j  o t r z y m a s z 
przypomnienie o termin ie 
w y w o z u  o d p a d ó w , 
powiadomienia o sytuac j i 
kryzysowej oraz o innych 
is to tnych d la  mieszkańca 
wiadomościach.  Aktualn ie 
apl ikację pobrano na 882  
urządzenia. 

Ciepłownictwo

ź  W dniu 27 czerwca 2018 roku rozpoczęto kolejny etap wymiany 
sieci cieplnej na odcinku ulic Powstańców Śl. – Nowa 
w Zawadzkiem. Przebudowa została wykonana na podstawie 
projektu budowlanego w technologii rur preizolowanych stalowych 
bez szwu (wysoki parametr 130/700C). Do zakresu robót należało:
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ź demontaż istniejącej sieci cieplnej kanałowej,
ź b u d o w a  n o w e j  s i e c i  c i e p l n e j  z g o d n i e  z  p l a n e m 
zagospodarowania i schematem montażowym.
W nowych systemach ciepłowniczych dużą wagę przywiązuje się 
do obniżenia strat przesyłowych, jedną z najbardziej skutecznych 
metod jest wymiana sieci tradycyjnej o małej izolacji cieplnej na 
nową sieć preizolowaną. 
Zamontowane na sieci komory cieplne były emiterem dużych strat 
ciepła poprzez zamontowane w nich zawory cieplne służące do 
wykonania przyłączy cieplnych dla nowych odbiorców. 

W nowym systemie cieplnym komory zostały całkowicie 
zlikwidowane i zastąpione  nowoczesnymi w pełni izolowanymi 
trójnikami. Długość wymienionej sieci wynosi 85 mb.

Wodociągi

 Inwestycje wykonane od początku 2018 r.:
ź renowacja metodą bezwykopową odcinka kanalizacji sanitarnej 
w ul. 1 Maja w Zawadzkiem (w rejonie skrzyżowania z ulicą Kani),
ź wymiana hydrantów wzdłuż ul. Opolskiej w Kielczy w DW 901,
ź wymiana sieci  wodociągowej w ul .  Paderewskiego 
w Zawadzkiem – ok 85 m wraz z włączeniem do istniejącej sieci DN 

225 w ul. Opolskiej,
ź ozbudowa sieci wodociągowej w ul. Opolskiej/Strzeleckiej 
w Zawadzkiem (od stadionu do torów kolejowych).
Inwestycje wymiany sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego 
w  Zawadzk iem o raz  rozbudowa  s iec i  wodoc iągowe j 
w ul. Opolskiej/Strzeleckiej w Zawadzkiem zostały wykonane 
w technologii bezwykopowej metodą przewiertu sterowanego 
z wykorzystaniem rur PE z powłoką RC o podwyższonej odporności 
na ścieranie oraz charakteryzujących się odpornością na korozję 
naprężeniową. Rury te przeznaczone są do stosowania 
w podziemnych sieciach wodociągowych do przesyłu wody pitnej. 
Wykopy były wykonywane wyłącznie w miejscach węzłów 
i połączeń z istniejącymi odcinkami sieci, bez konieczności 
wykonywania długich wykopów. 
Najbliższe planowane inwestycje*:
1. rozbudowa wodociągu i kanalizacji w ul. Polnej w Zawadzkiem – 
odcinek o długości ok 500 m (wodociąg) i ok. 60m (kanalizacja),
2. zmiana sposobu podłączenia budynków mieszkalnych do sieci 
wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w Żędowicach,
3. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej w Zawadzkiem 
w rejonie ul. Nowe Osiedle – etap II,
4. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śl. 
w Żędowicach – Etap I.
* Wyżej wymienione plany wynikają z „Wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2017-2021 w gminie Zawadzkie”.
Spółka ma nadzieję, że w/w plany zostaną zrealizowane terminowo 
i wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców. Prosimy 
o wyrozumiałość związaną z przejściowymi utrudnieniami 
drogowymi.

Nowe witacze w przyszłym roku

 Podczas prowadzenia prac ziemnych w okolicy powstającej 
nowej stacji paliw przy rondzie w Zawadzkiem, nastąpiła 
konieczność przesunięcia znajdującego się w tym miejscu witacza. 
Ze względu na jego stan techniczny postanowiono go rozebrać i w to 
miejsce tymczasowo ustawić tablicę. W przyszłorocznym budżecie 
planuje się zabezpieczyć środki finansowe na budowę co najmniej 
jednego nowoczesnego witacza.

Przeglądy jazów

 Burmistrz Zawadzkiego za pośrednictwem Samodzielnego 
Stanowiska ds. Obrony Cywilnej Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Przeciwpożarowej dokonuje przynajmniej raz w miesiącu 
przeglądów jazów. Aktualnie wszystkie jazy na terenie gminy 
Zawadzkie są w dosyć dobrym stanie, tzn. w sytuacji zdarzenia 
powodziowego są w stanie zapewnić drożność wody, aby woda nie 
zagrażała dostaniu się na tereny miasta Zawadzkie i wsi Żędowice 
oraz Kielcza. Ostatnie dokładne czyszczenie odbyło się w maju 
bieżącego roku, na jazie nr 3 przy ul. Kilińskiego w Zawadzkiem, 
gdyż brak przepływu wody spowodowany był ogromnym 
zamuleniem wokół śluzy. 

Sprzęt dla jednostek OSP

 31 l ipca 2018 r.  Burmistrz Zawadzkiego przekazał 
przedstawicielom jednostek OSP z terenu gminy Zawadzkie sprzęt 

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Zawadzkiem

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Zawadzkiem
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strażacki. Zadanie współfinansowane zostało ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości. Dzięki niemu jednostki działające na terenie 
Gminy Zawadzkie wzbogaciły się o nowe wyposażenie i urządzenia 
ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym 
bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Za sprawą projektu jednostka 
OSP Zawadzkie otrzymała przenośny zestaw oświetleniowy oraz 
pilarkę do drewna; jednostka OSP Żędowice -  przenośny zestaw 
oświetleniowy natomiast jednostka OSP Kielcza agregat 
prądotwórczy.  Całkowita wartość zakupionego sprzętu to 19 
305,00 zł., w tym środki dotacji 19 111,95 zł. 

Hałas przy Biedronce

 W związku ze zgłoszeniami mieszkańców i radnych Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem dotyczącymi zakłócania ciszy nocnej  
przez samochody dostawcze rozładowujące towar do sklepu 
Biedronka w Zawadzkiem, zwrócono się z prośbą do właściciela 
sieci sklepów Biedronka - Jeronimo Martins Polska S.A.  - o podjęcie 
działań zmierzających do  zaniechania przedmiotowych praktyk.
W odpowiedzi na powyższą interwencję Dział Planowania  
zajmujący się transportem  do sklepu Biedronka poinformował tut. 
Urząd, że  zwrócił się do przewoźnika z żądaniem, aby kierowcy nie 
podjeżdżali przed godziną  6:00 rano. Ponadto  z otrzymanej 
informacji wynika także, iż wieczorne dostawy do sklepu Biedronka 
odbywają się o godzinie 17 lub 18 . 

Uwaga najemcy lokali mieszkalnych!

 Burmistrz Zawadzkiego informuje, że istnieje możliwość wykupu 
mieszkania przez najemców po preferencyjnych cenach. 
Najemcom, którzy zawarli umowę najmu lokalu na czas 
nieoznaczony, przysługuje bonifikata, której wysokość może sięgać 
(w zależności od długości trwania okresu najmu oraz wieku budynku 
mieszczącego lokal) nawet 95 % ceny lokalu. Proponowana oferta 
jest atrakcyjna nie tylko ze względu na cenę. Najemca, który wykupi 
zajmowane mieszkanie komunalne, będzie mógł gospodarować 
nim w sposób dowolny, bez konieczności uzyskania zgody gminy. 
Właścic ie l  mieszkania sta je s ię cz łonkiem wspólnoty 
mieszkaniowej, przez co uzyskuje przywilej współdecydowania 
o wszelkich remontach prowadzonych w budynku oraz 
o zagospodarowaniu przestrzeni na nieruchomości, na której 
znajduje się wykupiony lokal mieszkalny. Wszelkich informacji  
w zakresie wykupu lokali komunalnych udzielają pracownicy 
Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – pok. 301 albo pod 
nr tel. 77/4623142 lub 77/4623143.

Przetarg na sprzedaż drewna opałowego

 Burmistrz Zawadzkiego zaprasza zainteresowanych do udziału 
w przetargu na sprzedaż drewna opałowego. Przetarg odbędzie się 
w dniu 5 września 2018 r. o godz. 12:30  w Urzędzie Miejskim 
w Zawadzkiem w pokoju Nr 303. Cena za 1 m3 drewna wynosi 50 zł 
netto. 
Drewno ujęte w przetargu podzielono na pięć stosów:
ź stos Nr I (olcha, wierzba) – masa: 8,52 m3, cena: 426,00 zł netto,
ź stos Nr II (sosna, dąb, brzoza) – masa: 1,60 m3, cena: 80,00 zł 
netto,
ź stos Nr III (olcha) – masa: 1,92 m3, cena: 96,00 zł netto,
ź stos Nr IV (robinia, żywotnik, świerk, klon, dąb) – masa: 3,81 m3, 
cena: 190,50 zł netto,
ź stos Nr V (brzoza, dąb, robinia, klon) – masa: 5,36 m3, cena: 
268,00 zł netto.
Pisemne oferty można składać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem 
do dnia 5 września 2018 r. do godz. 1200.
Dodatkowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem pod nr tel. 77/46 23 142 lub 77/46 23 146.

Żłobek Publiczny w Zawadzkiem 

 Od 1 września 2018 r. liczba dzieci przyjętych do Żłobka 
Publicznego w Zawadzkiem wynosi 40. Wszystkie miejsca są 
zajęte. Dzieci są podzielone na 2 grupy wg wieku: dzieci z rocznika 
2017 wraz z dziećmi poniżej roku oraz dzieci starsze do 3 roku życia. 
Bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje pielęgniarka oraz 5 
opiekunek dziecięcych. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku 
w godz. od 6.00 do godz. 16.00. Wnioski do Żłobka przyjmowane są 
przez cały rok, a wolne miejsca obsadzane. W razie braku miejsc 
Dyrektor Żłobka tworzy listę dzieci oczekujących na przyjęcie.

Sponsor tytularny

 Gmina Zawadzkie planuje pozyskać sponsora tytularnego Hali 
Sportowej w Zawadzkiem. W zamian za przyznanie sponsorowi 
wyłącznego prawa do nadania oficjalnej nazwy hali sponsor będzie 
zobowiązany do pokrycia części kosztów funkcjonowania 
i remontów obiektu. Wybór sponsora tytularnego odbędzie w formie 
konkursu. Informacje o ogłoszeniu konkursu będą opublikowane na 
stronie  oraz na tablicy ogłoszeń oraz www.zawadzkie.pl
w Krajobrazach Zawadzkiego.

Co się udało, a co się nie udało zrobić w tym roku

 W obecnym roku udało się:
ź wyłonić wykonawców dwóch inwestycji tj. „Przebudową drogi 
gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z 
wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na 
potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego” oraz „Opracowanie 
wielobranżowej dokumentacj i  projektowej dla zadania 
inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja Hali Sportowej w 
Zawadzkiem – zwiększenie efektywności energetycznej”, wraz z 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami 
wynikającymi ze specyfiki przedmiotu zamówienia, w celu 
zwiększenia efektywności energetycznej zespołu obiektów”,
ź wybudować plac zabaw w Kielczy,
ź pozyskać środki i zakupić sprzęt dla OSP,
ź otworzyć żłobek i pozyskać środki na jego funkcjonowanie,
ź  wyremontować drogą transportu rolnego w celu wykonania 
drogi objazdowej Żędowice - Kielcza,
ź otwarcie nowego oddziału przedszkolnego,
ź zakup czujników powietrza,
ź pozyskać środki i wyremontować kapliczkę w Żędowicach,
ź rozszerzyć działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zawadzkiem o Dom Kultury - powstała nowa jednostka o nazwie 
Biblioteka i Kultura (BiK).
 Nie udało się:
ź zrealizować zadania pn.: „Przebudowa ulicy Powstańców 
Śląskich w Zawadzkiem” dofinansowanego w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019 ze względu na brak środków na wkład własny,
ź wybudować Otwartych Stref Aktywności na terenie sołectw ze 
względu na późniejsze wejście w życie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla Żędowic i Kielczy.

Malowanie pasów, wymiana słupków i tablic

 W miesiącu wrześniu będzie przeprowadzony remont 
oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych. W ramach 
tego zadania ponadto zostanie zmieniona organizacja ruchu 
w Zawadzkiem na ul. Dębowej, Harcerskiej – dojazd do 
przedszkola, przy ul. Opolskiej – dojazd do kościoła parafialnego 
oraz zostanie zamontowany próg zwalniający w Żędowicach na 
ul. Chrobrego.

Kiosk przy Lublinieckiej

Prowadzone są rozmowy w właścicielem kiosku handlowego 
u zbiegu ul. Opolskiej i Lublinieckiej, aby przedmiotowy obiekt 
wyremontować lub wyburzyć.
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Wybory samorządowe
21 października br. wybierzemy radnych 
gmin, powiatów, sejmików województw, 
a także wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast. Sposób ustalenia liczby radnych 
wchodzących w skład danej rady został 
określony w ustawie o samorządzie 
gminnym. Liczbę radnych do danej rady 
o k r e ś l a  s i ę  n a  p o d s t a w i e  l i c z b y 
mieszkańców gminy. Właściwym organem, 
który ustala liczbę radnych wybieranych do 
rad zgodnie z Kodeksem Wyborczym, jest 
wojewoda. Zgodnie z zarządzeniem 
wojewody opolskiego liczba radnych Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem wynosi 15. 
Wyborcy będą oddawali głos na jednego 
kandydata tylko w tym okręgu wyborczym, 
w którym głosują. Oznacza to, że mandat 
uzyska osoba, która otrzyma największą 
liczbę głosów w danym okręgu spośród 
wszystkich kandydatów. 
W wyborach wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta zwycięża ten kandydat, który 
otrzyma więcej  niż połowę ważnie 
o d d a n y c h  g ł o s ó w .  J e ś l i  ż a d e n 
z kandydatów nie przekroczy wymaganego 
progu, dwa tygodnie później odbywa się 
kolejne głosowanie, w którym bierze udział 
dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.
Znane są już także inne daty, istotne dla 
organizacji wyborów samorządowych. 
Do kiedy będą mogli zgłosić się kandydaci 
w wyborach? 
Kiedy muszą się zgłosić osoby, które chcą 
pracować w okręgowej komisji wyborczej? 
Oto kalendarium wyborów samorządowych 
2018.
27 sierpnia
Do tego dnia komitety wyborcze musiały 
d o k o n a ć  z g ł o s z e n i a  k o m i s a r z o m 
wybo rczym,  że  p l anu ją  wys taw i ć 
kandydatów na radnych. To bardzo ważne, 
ponieważ tylko te komitety wyborcze, które 
to zgłosiły, będą mogły w późniejszym 
terminie zbierać podpisy pod listami 
radnych, a następnie zarejestrować 
wspomniane listy.
17 i 26 września – koniec przyjmowania 
zg łoszeń kandydatów w wyborach 
samorządowych
Kolejna ważna data w kalendarium 
wyborczym 2018 to 17 września. Do tego 
dnia, do godziny 24:00 będzie można 
zarejestrować kandydatów na radnych. Dla 
kandydatów na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów ważna jest z kolei data 26 
września. Tego dnia o północy skończy się 
możliwość rejestrowania kandydatów na te 
stanowiska.
26 września to dzień w którym Państwowa 
Komisja Wyborcza w drodze losowania 
przydzieli numery listom z nazwiskami 
kandydatów do sejmików wojewódzkich. 
Kolejnym krokiem będzie przydzielenie 
takich numerów na poziomie powiatów, 
a zajmą się tym komisarze wyborczy.
20 października  – początek ciszy 
wyborczej 
Według przepisów Kodeksu wyborczego, 
cisza wyborcza rozpoczyna się minimum 24 

 Za nami II Festiwalu Zupy 
w Koszwicach, zorganizowany 
przez restaurację Karczma 
K o s z w i c e .  P o d o b n i e  j a k 
w ubiegłym roku do walki o tytuł 
Mistrza kielni i patelni stanęły 
panie ze Stowarzyszenia Kobiet 
Żędowickich. Przygotowały tym 
razem zupę serową i zdobyły 
trzecie miejsce. Festiwal Zupy 
t o  z n a k o m i t a  o k a z j a  d o 
zaprezentowania swoich pasji 
i umiejętności kulinarnych. To 
konkurs dla wszystkich, którzy 
potrafią ugotować smaczną 
zupę dla których gotowanie jest 
zawodem, przyjemnością oraz pasją. Zupy 
oceniane były przez publiczność oraz jury, 
w skład którego weszli profesjonalni 

kucharze i krytycy kulinarni: Remigiusz 
Rączka, Grzegorz Bien, Anna Kułyk-Kawa 
oraz Mateusz Wrzyciel. 

godziny od dnia głosowania. Oznacza to, 
że kandydaci mogą aktywnie agitować 
do północy w piątek 19 października.
21 października  –  da ta  wyborów 
samorządowych 2018
21 października to dzień ważny dla nas 
wszystkich. Tego dnia będziemy mogli 

zagłosować na kandydatów do sejmików 
wojewódzkich, rad powiatu, rad miasta oraz 
na kandydatów na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Każdy z głosujących 
otrzyma 3 lub 4 karty wyborcze i zaznaczy 
swoje głosy znakiem „X”. Lokale wyborcze 
będą pracować od godziny 7:00 do 21:00.

III miejsce za zupę serową



7

Krajobrazy Zawadzkiego

Numer okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego 
Liczba radnych 

wybieranych 
w okręgu 

1 Miasto Zawadzkie, ulica: Nowe Osiedle 1 

2 
Miasto Zawadzkie, ulice: Czarna, Leśna, Lubliniecka, Opolska od nr 1 do nr 
11, Polna, Spacerowa, Strzelecka, Waryńskiego 

1 

3 
Miasto Zawadzkie, ulice: Andrzeja, Dworcowa, Harcerska, Kolejowa, Księdza 
Wajdy, Ogrodowa, Opolska od nr 12 do nr 25, Stawowa, Szpitalna, Zacisze, 
Zielona 

1 

4 Miasto Zawadzkie, ulice: Opolska od nr 27 do nr 60 i od nr 62 do końca 1 

5 
Miasto Zawadzkie, ulice: 1 Maja, Kani, Lawendowa, Moniuszki, Sienkiewicza, 
Szaflika 

1 

6 
Miasto Zawadzkie, ulice: Dębowa, Kościelna, Krótka, Ligonia, Miarki, 
Mickiewicza, Szymanowskiego, Świerklańska 

1 

7 
Miasto Zawadzkie, ulice: Bogusławskiego, Chopina, Kilińskiego, Kurpińskiego, 
Osiedle Świerkle, Paderewskiego, Powstańców Śląskich 4, 6, 8, 10, Ziai 

1 

8 Miasto Zawadzkie, ulice: Handlowa, Nowa, Opolska od nr 61 A do nr 61 G 1 

9 
Miasto Zawadzkie, ulica: Powstańców Śląskich 3, 3A, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19 

1 

10 
Sołectwo Żędowice, ulice: 1 Maja, Fredry, Harcerska, Krótka, Księdza Wajdy, 
Opolska numery nieparzyste od nr 63 do końca, numery parzyste od nr 88 do 
końca, Ziai, Żeromskiego 

1 

11 

Sołectwo Żędowice, ulice: Bolesława Chrobrego, Konopnickiej, Kopernika, 
Kościuszki, Miarki, Opolska numery nieparzyste od nr 41b do nr 61, numery 
parzyste od nr 60 do nr 86, Piaskowa, Polna, Powstańców Śląskich, 
Strzelecka 

1 

12 
Sołectwo Żędowice, ulice: Dworcowa, Kolejowa, Młyńska, Opolska od nr 1 do 
nr 41 oraz numery parzyste od nr 42 do nr 58b, Renarda, Słoneczna, Stawowa, 
Tuwima, Wojska Polskiego, Zielona 

1 

13 
Sołectwo Kielcza, ulice: Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Konopnickiej, 
Kopernika, Nowe Osiedle, Nowowiejska, Opolska, Słoneczna, Stare Osiedle, 
Topolowa, Wiosenna 

1 

14 
Sołectwo Kielcza, ulice: Krótka, Leśna, Miarki, Powstańców Śląskich, 
Sosnowa, Szkolna, Zielona 

1 

15 
Sołectwo Kielcza, ulice: Dobrego Pasterza, Księdza Wajdy, Mostowa, Polna, 
Torowa, Zamoście 

1 

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Zawadzkiego

z dnia 21 sierpnia 2018 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) 
Burmistrz Zawadzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach 
i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Zawadzkiem w wyborach do Rady Miejskiej w Zawadzkiem zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem mieści się: w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 
13, 47 - 120 Zawadzkie, tel. 77 4623 117 .

            Burmistrz Zawadzkiego

               Mariusz Stachowski

Od 6 sierpnia 2018 roku klienci Banku Spółdzielczego w 
Zawadzkiem mogą korzystać w pełni z odnowionego budynku  
banku. Oprócz nowych wnętrz, wprowadzono cały szereg 

udogodnień dla klientów min. bardziej optymalne stanowiska z 
obsługą na siedząco, bezpieczny mini-kiosk umożliwiający 
skorzystanie z bankowości elektronicznej.

Odnowiona siedziba Banku Spółdzielczego
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Usługi opiekuńcze oferowane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem          

Dla kogo usługi opiekuńcze?
Usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są 
jej pozbawione. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania, 
mogą być świadczone 7 dni w tygodniu w godzinach między 7.00, 

a 19.00. Nasze usługi wykonują bardzo zaangażowane opiekunki 
(w większości z wieloletnim doświadczeniem).
Ile to kosztuje?
Opłata za godzinę usługi opiekuńczej uzależniona jest 
od posiadanego dochodu i od 1 lipca 2018 r. wynosi: 

Usługi opiekuńcze  
w dniach roboczych 

od poniedziałku do piątku  
w godz. 7.00-15.00 

Kwota dochodu 
na osobę (zł) 

Kwota odpłatności  
za 1 godzinę usługi (zł) dla: 

osoby samotnie  
gospodarującej 

pozostałych 
osób 

do 800 0 0 

do 1000 0 1 

do 1200 1 2 

do 1300 2 3 

do 1400 3 5 

do 1500 4 7 

do 1600 7 9 

do 1700 9 11 

do 1900 11 12 

do 2100 12 13 

do 2300 13 14 

do 2500 14 15 

do 2700 15 
16 

powyżej 2700 16 

 

Usługi opiekuńcze w pozostałe  
dni i godziny 

 
 

Kwota dochodu 
na osobę (zł) 

Kwota odpłatności  
za 1 godzinę usługi (zł) dla: 

osoby samotnie  
gospodarującej 

pozostałych 
osób 

do 800 0 0 

do 1000 0 1,25 

do 1200 1,25 2,5 

do 1300 2,5 3,75 

do 1400 3,75 6,25 

do 1500 5 8,75 

do 1600 8,75 11,25 

do 1700 11,25 13,75 

do 1900 13,75 15 

do 2100 15 16,25 

do 2300 16,25 17,5 

do 2500 17,5 18,75 

do 2700 18,75 
20 

powyżej 2700 20 

 

W razie trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej jest 
możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty! 
Ciekawostka: Osoby powyżej 90 roku życia automatycznie 
zwolnione są z odpłatności za usługi opiekuńcze!!!

Jak otrzymać usługi opiekuńcze?
Potrzebne będą: zaświadczenie lekarskie o konieczności objęcia 
usługami, dokumenty potwierdzające dochód (np. decyzja 
emerytalno-rentowa). Z tymi dokumentami najlepiej zgłosić się do 
pracownika socjalnego lub telefonicznie zgłosić chęć skorzystania 
z usług – wówczas pracownicy Ośrodka przyjdą pod wskazany 
adres.

Gdzie uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!
Osoby do kontaktu: Jolanta Garcorz lub pracownicy socjalni 

Ośrodka:
• Telefon komórkowy: 517 419 444 lub 
• Tel. stacjonarny: (77) 46 22 095 wew. 23 lub wew. 20-22
• Osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11 pok. C.7.2 godz. 7.00-15.00 w dni 
robocze
• E-mail: sekretariat@ops.zawadzkie.pl 
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Plac zabaw w Kielczy
 W niedzielnie popołudnie mieszkańcy 
Kielczy i goście uczestniczyli w rodzinnym 
pikniku połączonym z oficjalnym otwarciem 
nowego placu zabaw przy budynku OSP. 
Wstęgę przecięli Burmistrz Zawadzkiego 
Mariusz Stachowski oraz sołtys wsi Jan 
Czanguleit, a proboszcz parafii ks. Jan 
Wypior poświęcił nowe urządzenia. Dzieci 
mogą korzystać z toru przeszkód, 
huśtawek, wieży strażackiej ze ścianką 
wspinaczkową i ślizgiem, zjazdu linowego, 
a także piaskownicy, karuzeli, huśtawek 
oraz puzzli i gry światowid. Dla rodziców są 
ławki. Plac wkrótce zostanie ogrodzony. 
Wartość inwestycji to ponad 50 tys. zł, 
pokryte z budżetu gminy Zawadzkie.

Wizyta w Dubnicy nad Wagiem
 Pod koniec miesiąca sierpnia br. Burmistrz Mariusz Stachowski 
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Kiełkiem 
uczestniczyli na Słowacji w Jubileuszowym 25. Dubnickim 
Festiwalu Folklorystycznym oraz obchodach 20 lecia współpracy 
pomiędzy Zawadzkiem a Dubnicą nad Wagiem. W wydarzeniu 
uczestniczyli także przedstawiciele stowarzyszeń senioralnych 
działających w Zawadzkiem oraz Zespół Tańca Żędowianie. 
Żędowianie wystąpili na festiwalu obok wielu artystów z różnych 
krajów Europy, w trakcie uroczystej polsko-słowackiej mszy św. oraz 
uroczystej alkadami zorganizowanej przez Klub Polski Środkowe 
Poważe z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę.
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125-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy
 W niedzielę, 29 sierpnia br., Ochotnicza 
Straż Pożarna Kielcza świętowała piękny 
jubileusz - 125 lat powstania jednostki. Z tej 
okazji druhowie zaprosili do wspólnej 
zabawy mieszkańców gminy. Uroczystości 
związane z  jub i leuszem jednostk i 
rozpoczęły się od polowej mszy świętej 
odprawionej przed strażnicą OSP w intencji 
zmarłych i żyjących strażaków oraz ich 
rodzin. Następnie impreza przeniosła się na 
boisko w Kie lczy,  gdzie wręczono 
wyróżnienia zasłużonym strażakom, 
a także gratulacje na ręce władz jednostki. 

W  u r o c z y s t o ś c i a c h  u c z e s t n i c z y l i 
przedstawiciele władz samorządowych 
wszystkich szczebl i  z Marszałkiem 
Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą, 
Starostą Powiatu Strzeleckiego Józefem 
Swaczyną oraz Burmistrzem Zawadzkiego 
Mariuszem Stachowskim na czele. Po 
części oficjalnej rozpoczął się festyn. Wśród 
atrakcji przygotowanych przez strażaków 

znalazły się występy zespołów, atrakcje dla 
dzieci, zabawa taneczna oraz pokaz 
sztucznych ogni. Z okazji tego pięknego 
jubi leuszu uhonorowano medalami, 
odznakami i dyplomami długoletnich, 
zasłużonych strażaków; Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał druh 
Łukasz Kluba. Odznaka „Strażak Wzorowy” 
przyznana została druhowi Tomaszowi 

Świerzemu, Odznaczono strażaków za 
wieloletnią służbę w ochotniczej straży, 
które otrzymali druhowie: Jan Kosytorz (55 
lat w służbie), Antoni Musioł(45), Wiktor 
Olszok(45), Lucjan Pallach(40), Emil 
Jaskuła (40), Krzysztof Glowania(30), Artur 
Kulik(25), Rafał Wind(25), Mateusz 
Szaton(15), Michał Dyrduła(15), Piotr 
Maisel(15), Robert Kosytorz(10), Piotr 
Musioł(10), Marian Kaniak((10), Kamil 
Karpiński(5), Fabian Maśnica(5), Michał 
Mudrak(5), Arkadiusz Szaton(5), Katarina 
Dyllong(5).

O d z n a k ę  „ M ł o d z i e ż o w a  D r u ż y n a 
Pożarnictwa otrzymała druhna: Anna 
Erlekampf (złota) oraz srebrne odznaki 
otrzymali druhowie: Mateusz Koziołek, 
Krzysztof Koziołek, Paweł Mudrak, Dawid 
Kulik. 
 Troszkę historii.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy 
założona została w 1893 roku. Obecny 

budynek OSP budowany był w latach 1982- 
1987, a jego oddanie do użytku miało 
miejsce w dniu 2 sierpnia 1987 r. Wcześniej 
w miejscu dzisiejszego budynku  OSP była 
szkoła podstawowa. Obiekt posiada trzy 
boksy garażowe, zaplecze socjalne, salę 
na piętrze, pomieszczenie biurowe 
i  g o s p o d a r c z e ,  w y p o s a ż o n y  j e s t 
w kotłownię  na paliwo stałe (ogrzewanie 

węglowe). Od 1995 roku jednostka jest 
w łączona  do  K ra jowego  Sys temu 
Ratowniczo Gaśniczego. Całokształtem 
pracy jednostki kieruje 7 osobowy Zarząd 
któremu prezesuje kilkadziesiąt lat druh 
Henryk Bartoszek, funkcję wiceprezesa 
sprawuje druh Engelbert Giera zarazem 
kierowca, naczelnikiem jednostki jest druh 
Jarosław Grondes-posiada również 
uprawnienia kierowcy, jego zastępca jest 
d ruh  Krzysz to f  G lowan ia ,  funkc ję 
sekretarza pełni druh Rafał Kulik również 
kierowca, skarbnikiem jest druh Guzy Rafał, 

który pełni również funkcje ratownika 
medycznego, członkiem Zarządu jest druh 
Jan Wyrwich  pełniący również funkcję 
kierowcy. Do 19 października 2016 roku 
jednostka miała na wyposażeniu trzy 
samochody pożarnicze: ciężki Jelcz GCBA 
z 1987 roku, średni marki Robur z 1978 roku 
oraz lekki Volkswagen z 1993 roku. Te dwa 
ostatnie jednostka pozyskała nieodpłatnie z 

partnerskiego miasta w Niemczech w 2002 
roku oraz w 2008 roku pozyskano 
z Komendy Wojewódzkiej policji w Opolu 
samochód lekki, który przystosowany 
został jako samochód techniczny i w razie 
potrzeby wykorzystywany jest również 
do zarządzania kryzysowego w gminie. 
Obecnie od roku czasu OSP posiada nowy 
samochód  marki VOLWO, który jest 
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List Gratulacyjny

 

Pan
Henryk Bartoszek
Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kielczy

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

Druhny i Druhowie Strażacy,

 
 

z

 

okazji

 

Jubileuszu

 

125-

 

lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy
w imieniu Władz Samorządowych Gminy Zawadzkie 

składamy wszystkim druhom serdeczne gratulacje i życzenia 
wraz z podziękowaniami za ofiarność i trud ponoszony 

w wypełnianiu służby strażackiej. 
Decydując się na służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej, dokonaliście wyboru 

niezwykle zaszczytnego, ale i bardzo trudnego. Służba w straży oznacza ciągłą 
gotowość 

do działania, wymaga odwagi, sprawności i charakteru. 
Wyrazy wdzięczności i pamięci kierujemy również do strażaków seniorów, 
którzy przekazali Wam swój dorobek oraz podzielili się doświadczeniem. 
Prosimy także przyjąć i przekazać serdeczne życzenia dla Waszych rodzin 

i najbliższych, których postawa życiowa dodaje Wam siły na co dzień i sprawia, 
że bez obawy o własny dom i rodzinę możecie się oddać swojej służbie.

Jednocześnie życzymy wszystkim dużo zdrowia i radości wśród życzliwych przyjaciół 
oraz spełnienia osobistych planów i marzeń.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Burmistrz Zawadzkiego

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Stanisław Kiełek Mariusz Stachowski

pierwszym samochodem wyjazdowym. 
W swych szeregach jednostka zrzesza 59 
członków w tym (8 honorowych, 8 
wspierających) - 37 może bezpośrednio 
brać udział w działaniach ratowniczo 
–gaśniczych. Jednostka współpracuje 
również z organizacjami społecznymi 
działającymi na terenie miejscowości i 
b ie rze  czynny udz ia ł  w  loka lnych 
uroczystościach na terenie gminy. Od 
sześciu lat funkcjonuje również przy OSP 
Młodz ieżowa Drużyna Pożarn icza 
ŻEŃSKA. W 10-tą rocznicę  oddania   
nowego budynku strażnicy w sierpniu 1997 
roku spo łeczeństwo mie jscowośc i  
ufundowało strażakom sztandar. Corocznie 
jednostka uczestniczy w gminnych 
zawodach sportowo- pożarniczych oraz 
Turnieju Wiedzy  Pożarniczej. Od 2008 
roku działa również Internetowe Centrum 
Edukacyjne, gdzie chętnie przychodzi nie 
t y l ko  m łodz ież  a le  i  m ieszkańcy. 
Szczególne zaangażowanie jednostka 
wykazała w latach 1997-powódź, 2003-
„małe tornado” w gminie Zawadzkie, 2008 
rok-tornado w gminach Ujazd, Strzelce 
Opolskie, 2010 rok-powódź w gminie 
Zawadzkie, 2013 rok-czerwiec wysoka 
woda w gminie Zawadzkie. W 2016 roku 
strażacy dostosowali jeden z boksów 
garażowych do garażowania nowego 
samochodu.      
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Jubileusz Firmy Technodrew Polska Sp. z o.o.
 Firma rozpoczęła działalność w maju 1998r, jako spółka z firmą 
Seibel und Weyer. Złożyli ją państwo Jan i Klaudia Smereczańscy. 
W pierwszym roku działalność firmy ograniczała się do usług 
związanych z montażem mebli. Jednak rosnące oczekiwania 
Klientów zmobilizowały zarząd do uruchomienia także ich produkcji. 
W następnych latach, w wyniku skutecznego zarządzania prezesa 
Jana Smereczańskiego, firma notowała systematyczny rozwój, 
zarówno w aspekcie oferowanych produktów, jak też zatrudnianych 
pracowników. 
Dziś wykonuje się tu nie tylko standardowe meble, ale przede 
wszystkim wiele nietypowych produktów, zaprojektowanych według 
indywidualnych wymagań klienta. Wśród najbardziej typowych 
rozwiązań są regały, lady, słupy prezentacyjne, witryny, portale 
i gabloty, a także kompleksowe wyposażenie zaplecza. Dlatego 
z firmą współpracują sieci sklepów obuwniczych, odzieżowych, 
hoteli, aptek i wielu klientów indywidualnych, których ciągle 
przybywa. 
Zarząd inwestuje nie tylko w najnowocześniejszy park maszynowy 
nadążając w ten sposób za światowymi trendami branży stolarskiej, 
ale również w zespół pracowników poprzez ciągłe podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i europejskie standardy warunków pracy. 
W tym roku zakończono inwestycję polegającą na wybudowaniu 
nowej hali produkcyjnej oraz rozbudowie części biurowej. Dziś firma 
zatrudnia ponad 70 osób oraz dostarcza nie tylko na polski ale 
i zagraniczny rynek. Znana jest  już w Niemczech, Czechach, na 
Węgrzech, Litwie i Słowacji. Co roku przyjmuje także 4-5 
praktykantów, którym po wyuczeniu zawodu oferuje pracę. 
Kierujemy się mottem „Produkować to, co się sprzedaje, a nie 
sprzedawać to, co się produkuje” mówi prezes Adam Smereczański, 
który po śmierci ojca zarządza firmą. Naszym priorytetem jest 
wysoka jakość naszych usług, terminowość wykonania zamówienia 
i krótki czas jego montażu, innowacyjność oraz rzetelność, a także 
wiarygodność i elastyczność. Lista zrealizowanych przedsięwzięć 
jest dowodem na to, że firma osiąga zamierzone cele i dąży do tego, 
by stać się liderem na rynku stolarskim. Nie zdobyłaby ich bez 
lojalnych pracowników i klientów. Systematyczność  i wytrwałość 
w dążeniu do celu przyniosły pozytywne efekty dla nas wszystkich. 
20-lecie firmy to dobry czas na podsumowania, wyznaczanie 

kolejnych celów ale to również czas podziękowań. W tym miejscu 
chcę podziękować wszystkim pracownikom za spędzone wspólnie 
lata. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i aktywności udało się nam 
realizować śmiałe plany i zamierzenia.” 
Firma ma na swoim koncie kilka nagród. Zdobyła nagrody elitarnego 
klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm, 
była laureatem Certyfikatu Wiarygodności biznesowej nadawanym 
za najwyższą ocenę stabilności firmy oraz otrzymała tytuł 
„Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego”.
Technodrew angażuje się także w działania społeczne na terenie 
naszej gminy. Wspiera lokalne szkoły, przedszkola, żłobek oraz 
kluby sportowe.
Z okazji jubileuszu 20 lecia powstania firmy Burmistrz Zawadzkiego 
Mariusz Stachowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Zawadzkiem Stanisław Kiełek złożyli właścicielom firmy 
Technodrew Polska Sp. z o.o. gratulacje. Przedstawiciele władz 
samorządowych dziękowali także za wsparcie, jakiego firma udziela 
instytucjom działającym na terenie naszej gminy i życzyli dalszego 
rozwoju. 

  W sierpniu panie 
Maria Borecka, Gertruda 
Cembolista oraz pan Stefan 
Kosatka obchodzili Jubileusze 
urodzin. 
P a n i  M a r i a  B o r e c k a 
obchodzi ła jubi leusz 95. 
urodzin. Od ponad 50 lat 
mieszka w Zawadzkiem. 
Doczekała się 1 syna, 2 
wnuków, 2 prawnuków i 1 
praprawnuka. Kolejną jubilatką 
jest pani Gertruda Cembolista 
obchodząca 20 sierpnia swoje 
90. urodziny. Pani Gertruda 
doczekała się 3 synów, 1 
wnuka i 3 wnuczki oraz 2 
p rawnuków.  Pan  S te fan 
Kosatka to jubilat obchodzący 
90 urodziny. Od 1960 roku 

mieszka w Zawadzkiem. Doczekał się 2 dzieci. Na ręce 
solenizantów płynęły życzenia zarówno od najbliższych, przyjaciół, 
jak również od władz samorządowych i powiatowych. Dostojnym 
Jubilatom życzymy wielu pogodnych dni, dużo zdrowia i wiele 
miłości.

Dostojni Jubilaci Uczczono rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

 1 sierpnia br. przedstawiciele władz samorządowych gminy 
Zawadzkie złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pamiątkowej tablicy 
w zawadczańskim parku. W ten symboliczny sposób uczczono 74 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Cześć oddana 
poległym powstańcom to nie tylko okazja do wspomnień 
i przywołanie wydarzeń historycznych, ale także przypomnienie, 
że walczącym za Ojczyznę należy się cześć i szacunek.
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Kulturalne wakacje w Zawadzkiem
 W tym roku instytucje  GOSiT, Urząd Miejski i BIK  wyszły 
z naprawdę bogatą ofertą wakacyjną dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Zawadzkie. Organizatorzy udowodnili, że wakacje w mieście nie 
muszą być nudne, a swoje pasje i zainteresowania można rozwijać 
profesjonalnie nawet w małym miasteczku. Lipiec rozpoczął się już 
tradycyjnie Profesjonalnymi Warsztatami Teatralnymi, dzieci uczyły 
się podstaw gry na pianinie w Letniej szkole gry na pianinie, 
pasjonaci śpiewu rozwijali swoje umiejętności w studio Art Voice, 
a maluchy uczestniczyły w zajęciach kreatywnych podczas 
Baśniowych Ogrodów Teatralnych. Sierpień również mijał pod 
znakiem kultury – zaraz na początku odbyła się IV edycja 
Profesjonalnych Warsztatów Teatralnych, przez cały miesiąc 
maluchy licznie uczestniczyły w zajęciach ZUMBY, mamy i dzieci 
świetnie bawiły się podczas „Malowania na śniadanie”, a pasjonaci 
malarstwa doskonalili swój warsztat na zajęciach plastycznych. 

Przez całe wakacje dzieciaki chętnie uczestniczyły w seansach 
filmowych. Organizatorzy nie zapomnieli o dorosłych – dużym 
zainteresowaniem cieszą się zajęcia „Sprawna w każdym wieku” – 
ćwiczenia dla kobiet z elementami jogi.  

 Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z 
jesienną propozycją ze strony BIK na jesienne popołudnia 
i wieczory.

Małgorzata Rabicka

 114 lat temu mieszkańcy Żędowic zobaczyli wizerunek Matki 
Bożej w oknie starej szkoły. Z zapisków, które zostawił po sobie 
w 1923 roku Urban Szostok, kościelny i grabarz oraz przekazów 
ustnych wynika, że jedną z pierwszych osób, które zobaczyły Maryję 
z Dzieciątkiem była Kunegunda Zymela. Blask ze szkoły bił jednak 
tak potężny, że szybko zbiegli się mieszkańcy okolicznych domów 
z zamiarem gaszenia pożaru. Oni także widzieli niecodzienne 
zjawisko w oknie żędowickiej szkoły podstawowej. 
Kościół oficjalnie nie uznał objawienia. Nie zostały spisane żadne 
notatki przez ówczesnych księży, które mogłyby służyć jako dowód. 
Opolska kuria biskupia akceptuje jedynie kult maryjny w tym 
miejscu. Historia przekazywana jest jednak z pokolenia 
na pokolenie, a kult maryjny pielęgnowany jest z ogromną 
żarl iwością.  O objawieniu powstała książka pt. „Cud 
w Żędowicach”, napisana przez księdza Józefa Żyłkę. Teraz na 
pamiątkę tamtych wydarzeń powstał film, którego pomysłodawcą 
jest Patryk Ibrom z Żędowic. Parafianie z Żędowic chętnie wzięli 
udział w tym przedsięwzięciu. W główne role aktorów wcielili się 
potomkowie osób, które widziały objawienie. W największej, 
zbiorowej scenie, udział wzięło prawie stu mieszkańców Żędowic. 
Wiele osób zaangażowało się także w przygotowanie ubrań 
i rekwizytów dla aktorów. Prapremiera filmu i specjalny pokaz dla 
aktorów odbył się 25 lipca, w rocznicę objawienia. 

Film dostępny jest w intrenecie https://youtu.be/aXBHcWNSk_4 

Powstał film o żędowickim 
objawieniu 
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 Nasza społeczność lokalna ciągle się rozwija, a wraz z nią – my, 
młodzi ludzie, którzy chcemy w jej życiu uczestniczyć. Właśnie 
dlatego, ostatnio tak dużo słyszymy o działalności rad młodzieży 
oraz o różnych grupach młodych wolontariuszy. Również w naszej 
gminie powstał Zespół Konsultacyjno – Doradczy Młodzieży 
działający przy Burmistrzu Zawadzkiego. Z tej okazji mam zaszczyt 
przeprowadzić wywiad z Maksymilianem Polisem, który będąc 
przewodniczącym Zespołu Konsultacyjno – Doradczego, przybliży 
nam nieco działalność na rzecz młodzieży. Maksymilian oprócz 
dużego zaangażowania w nasz gminny zespół, jest również 
członkiem Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego. 
Swoją działalność na rzecz młodych rozpoczął już w liceum, o czym 
zaraz nam opowie. 
Jul ia Skoluda: W Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem aktywnie działa klub uczniowski @ctiv@. Młodzież 
należąca do klubu chętnie uczestniczy w różnych akcjach 
organizowanych w szkole, ale nie tylko. Co motywuje klubowiczów 
do działalności na rzecz społeczności szkolnej? Co było dla Ciebie 
motywacją i czego dzięki takiej aktywności się nauczyłeś? 
Maksymilian Polis: Miło mi, że pytasz o szkolną działalność, bo 
przez te ostatnie 3 lata rzeczywiście zajmowałem się w dużej mierze 
działaniem właśnie dla szkoły i zarazem jej społeczności. Sprawiało 
mi to wiele przyjemności i satysfakcji. Ten czas pozwolił mi wysnuć 
pewne wnioski i doprowadziły one właśnie do szerszej działalności 
już na rzecz całej gminy i nie tylko, ale nie o tym teraz. Myślę, 
że klubowiczów najbardziej motywuje to, kiedy uda się 
zorganizować coś dla całej społeczności szkoły i wtedy czuje się 
zadowolenie z tego, że każdy na przykład dobrze się bawi 
i wszystko funkcjonuje jak jeden organizm, a właściwie rodzina. 
Ponadto przy takim działaniu można wiele się nauczyć, człowiek 
odnajduje się w towarzystwie oraz poznaje tajniki pracy w grupie. 
Nabiera też umiejętności kontaktu z ludźmi i staje się obeznanym 
w środowisku swojego życia.
Dla mnie to wszystko co powiedziałem przed chwilą, było właśnie 
motywacją, no i oczywiście okazją do poznania otoczenia w którym 
żyję.
- Kolejny krok to działalność na rzecz gminy. Jak powstał Zespół 
Konsultacyjno – Doradczy Młodzieży Zawadzkie? 
MP- To jest dość długa historia, ale opowiem w skrócie. Dokładnie 
rok temu zrodził się pomysł, a właściwie to było takie 
zapotrzebowanie i przez cały czas do marca trwały rozmowy 
z Panem Burmistrzem Mariuszem Stachowskim, jak również 
pomiędzy członkami dzisiejszego Zespołu Młodzieży o organizacji 
takiej właśnie rady. Chcieliśmy, aby Gmina wzbogacona była także 
Inicjatywą Młodzieży – tak właśnie nazywamy nasze działania, no 
i jest to nasze główne hasło oraz myśl za którą podążamy. Tylko, że 
tę „Inicjatywę” trzeba właściwie zrozumieć – nie tylko nasz Zespół 
ma wykazywać chęci, ale jesteśmy po to, aby wzbudzić chęć 
u pozostałych młodych z naszej Gminy. Co z tego, że zorganizujemy 
jakąkolwiek akcję, jak nikt nie przyjdzie - chociaż popatrzeć. Wiele 
razy spotykałem się właśnie z takim zjawiskiem i to jest główny 
problem, z którym jako Zespół musimy się zmierzyć. Ja z tego 
miejsca, korzystając z okazji mogę tylko poprosić młodzież oraz ich 
rodziców o wyjście naprzeciw tym zamierzeniom, abyśmy wszyscy 
bardziej uczestniczyli w życiu publicznym Gminy Zawadzkie.
- Zespół funkcjonuje stosunkowo od niedawna, ale prężnie się 
rozwija i posiada coraz więcej pomysłów. Jak wyglądają plany na 
najbliższy czas? Jakiego typu działań można się spodziewać i jaki 
jest ich cel? 
MP- Cóż, kilka miesięcy od powołania Zespołu Młodzieży już szybko 
minęło i zasadniczo niewiele udało się zdziałać. Kilku z nas miało 
w tym roku maturę i trzeba było się do niej przyłożyć, teraz natomiast 
startujemy z większym zaangażowaniem i będziemy starali się jak 
najbardziej wykorzystać nasz potencjał. Według oficjalnej nazwy 
naszego Zespołu pełnimy funkcję konsultacyjno-doradczą 
w stosunku do Burmistrza, ale wychodzimy z założenia, że więcej 
zdziałamy funkcjonując tak, jak rada młodzieży. Na nadchodzący 
czas mamy dużo pomysłów, ale nie chciałbym ich zdradzać, bo 

różnie może wyjść. Jesteśmy jednak pełni nadziei, że będzie 
wszystko po naszej myśli. Podczas Dni Gminy robiliśmy wywiad 
w środowisku młodzieży co należy polepszyć tutaj, gdzie 
mieszkamy i otrzymaliśmy wiele wskazówek, będziemy teraz nad 
tym pracować. Na pewno chcemy wprowadzić więcej okazji do 
spotkań dla młodzieży, więcej eventów zarówno tych związanych 
z kulturą jak i ze sportem. W szczególności dążymy do wyciągnięcia 
młodzieży z domu!
- Widzimy więc, że warto angażować się w sprawy gminy, a w tym 
miejscu myślę, że zachęcisz młodzież jeszcze do współpracy. 
MP- Postaram się więc tak zrobić. Drodzy koledzy i koleżanki nie 
mogę rozkazać Wam, żebyście wyszli na dwór i się z nami 
integrowali, ale chcę aby przekaz tego działania był jasny – my 
jesteśmy przyszłością Gminy, musimy więc również wpływać na jej 
kształt, dlatego wszystko w naszych rękach. Jak będziemy o nią 
dbać i angażować się w jej sprawy, tak będzie Gmina przyjazna w 
stosunku do nas. Chodzi o nasze wspólne dobro, więc stwórzmy 
coś razem!
- Jak już wspomniałam, jesteś członkiem Forum Młodzieży 
Samorządu Województwa Opolskiego. Czym zajmuje się ta 
organizacja? Czy działaniem przypomina nasz Gminny Zespół? 
MP- Tak, przypomina i zajmuje się tym samym, ale też jest tak jakby 
przedstawicielem młodzieży z całego województwa i organizacją 
do której należy młodzież z różnych środowisk. Forum działa 
bardziej teoretycznie, a nie praktycznie - przynajmniej z mojego 
punktu widzenia. Będąc członkiem tej organizacji mam dostęp do 
wielu pomysłów, jak również widzę działanie innych rad młodzieży 
z każdego opolskiego powiatu. 
- Jaki jest cel istnienia forum? 
MP- Odpowiem krótko: integrować młodzież z całego województwa 
w celu zaspokajania ich istotnych potrzeb i mieć wpływ 
na kreowanie przyszłości. 
- Czy według Ciebie wszelkie inicjatywy młodzieży mają szansę 
rozwoju? Jak widzisz przyszłość działalności młodzieży w naszej 
społeczności lokalnej?
MP- Jak najbardziej, bo jestem przekonany, że młodzież nie ma 
ograniczeń, żeby coś zrobić. Może wynika to też z małego 
doświadczenia życiowego, ale my nie przekreślamy od razu 
pomysłów tylko próbujemy je wykonać. Dorosły człowiek stwierdzi 
szybciej, że czegoś nie da się zrobić, bo poprze swoje rozumowanie 
jednym stosownym dla siebie argumentem, wynikającym z jego 
doświadczenia. Oczywiście nie mówię o każdym, bo jest wielu ludzi 
bez ograniczeń. Przyszłości nie mogę zobaczyć – zresztą jak każdy 
z nas, ale mogę pomarzyć o tym, że młodzież bardziej będzie 
angażować się w swoje sprawy i zagadnienia całej Gminy.
- Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że udało się przybliżyć ideę 
działalności młodych, jak również zachęcić ich do współpracy 
z naszym gminnym zespołem! 
MP- Także serdecznie dziękuję, że miałem okazję przedstawić 
swoje stanowisko, jak i zachęcić wszystkich do współpracy. 

Julia Skoluda „MyoNas” ZSP Zawadzkie

Młodzież ma głos
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Lato z OZ/PTTK w Zawadzkiem
Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć. „Praca, dom, rodzina, 
codzienne obowiązki, ciągły brak czasu” – doświadcza tego każdy 
z nas. Czas biegnie nieubłaganie i ani się człowiek obejrzy, a tu 
dzieci już dorosły i opuściły rodzinny dom, pojawiły się wnuki, ale 
i one już podrastają, przychodzi czas na emeryturę. Prawie każdy 
myśli – wreszcie można będzie odpocząć i do woli się wyspać! Ale 
po niezbyt długiej chwili odpoczynku zaczyna czegoś brakować. 
Brak spotkań z innymi ludźmi, brak interesującego i wciągającego 
zajęcia, brak osób, które nas potrzebują. Najgorsza jest nuda, więc 
trzeba z nią walczyć. Najwyższy czas wreszcie pomyśleć o sobie. 
Emerytura jest do tego najlepszym okresem, bo już nas nie 
obowiązuje „wyścig szczurów”, nie musimy się do niczego spieszyć, 
można wreszcie poświęcić się swoim pasjom, a może nawet 
pomyśleć o rozwoju jakichś nowych zainteresowań, o robieniu 
czegoś, co zawsze chcieliśmy robić, a nigdy na to nie było czasu. 
Dlaczego nie zacząć uprawiać turystyki?”  - (WĘDROWAĆ KAŻDY 
MOŻE,  Poradnik turysty seniora -2014). 
Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem  zrzesza 
obecnie ponad 400 członków, wśród których właśnie emeryci 
stanowią jedną z podstawowych grup – do tego najaktywniejszą. 
Każda nasza wyprawa w swoim programie zawiera sporo 
elementów dostępnych turystom w każdym wieku. 80-latki 
w naszym gronie, to żaden wyjątek. 
Wakacje, to najczęściej czas wykorzystywany na wypoczynek 
w gronie rodzinnym. Z naszego doświadczenia wynika iż imprezy 
masowe typu rajdy i zloty nie mają w tym okresie powodzenia, ale 
udają się wycieczki krajoznawcze. Takie właśnie podczas wakacji 
organizujemy. 
30.06. - 03.07 odbyła się kolejna wyprawa w Tatry, podczas której 
realizujemy elementy krajoznawstwa oraz  łatwiejsze i trudniejsze 
wyprawy wysokogórskie. Głównym celem wycieczki była  ścieżka 
w koronach drzew „Bachledka”. W słowackiej miejscowości Zdziar 
powstała nietypowa drewniana konstrukcja - chodnik korunami 
stromov. To ścieżka widokowa wiodąca pomiędzy koronami drzew. 

Rozciąga się stamtąd malownicza panorama Tatr Bielskich i Pienin. 
Spacerujący nią turyści mogą  podziwiać górskie szczyty z nieco 
innej perspektywy niż dotychczas. Zdziar znajduje się w odległości 
zaledwie 12 kilometrów od polskiej granicy, nie trzeba więc jechać 
bardzo daleko, aby na własnej skórze przekonać się, jak to jest 
przechadzać się 24 metry nad ziemią - na takiej wysokości został 
zbudowany drewniany chodnik.  Na 603-metrowej trasie turyści 
znajdą też wiele informacji edukacyjnych dotyczących regionu. 
Twórcy ścieżki zapowiadają również liczne niespodzianki 
i przekonują, że spacer po ścieżce to okazja do lepszego 
zapoznania się z otaczającą człowieka naturą. Częścią projektu jest 
też 32-metrowa wieża widokowa oraz owinięta wokół niej 61-
metrowa zjeżdżalnia, która, jak zapewniają twórcy, „pozwala skrócić 
drogę w dół, a jednocześnie podnosi adrenalinę”. Indywidualne 
wyprawy szlakiem Czerwonych Wierchów  i na szczyt Świnicy 
(2300 m.n.p.m.) oraz nieco niższe wzniesienia wyprawę tatrzańską 
wypełniły.
12-15.08.  zorganizowaliśmy wycieczkę krajoznawczą na Węgry. 
Celem była miejscowość Vac (miasto partnerski Zawadzkiego) 
i Budapeszt. Stolicy Węgier uznawana jest za metropolię należącą 
do najpiękniejszych miast świata. Koniecznie należy zwiedzić Budę 
ze Górą Gellerta (wspaniały punkt widokowy na miasto i Dunaj), 
Górę Zamkową –Verhegy, należącą do najpiękniejszych elementów 
panoramy miasta – tutaj rozpościera się budapesztańska starówka: 
plac Disz, Pałac Królewski, pałac prezydencki, plac trójcy świętej, 

Kościół Macieja. Należy udać się pod zabytkową Halę Targową 
i Parlament itd. Nasi wycieczkowicze odbyli także rejs statkiem po 
Dunaju (warto) oraz wzięli udział bardzo ciekawej (i smacznej) 
uroczystej kolacji z prezentacją węgierskiego folkloru. Miasto Vac 
(miejsce noclegów), to także interesująca miejscowość z bogatą 
historią i wieloma godnymi uwagi zabytkami. Położona nad 
Dunajem, u stóp pociętej kamieniołomami góry Noszaly. 
Nasze wakacyjne wyprawy wspaniale się udały, tylko te upały. Ale 
gdzie ich nie było…

Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem

Wrześniowy rebus
Odgadnij hasło, a rozwiązanie z podaniem imienia i nazwiska oraz 
adresu zamieszkania dostarcz do Urzędu Miejskiego 
w Zawadzkiem, pokój 101. Wśród nadesłanych prawidłowych 
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę. Rozwiązanie konkursu 
w następnym wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego.
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„Porozmawiajmy” o „ Cudach – wiankach” na deskach Kinoteatru w Zawadzkiem

 „Należy kochać Teatr w sobie , a nie 
s i e b i e  w  Te a t r z e ”  –  t o  j e d n a 
z najsłynniejszych maksym rosyjskiego 
r e ż y s e r a  t e a t r a l n e g o  i  a k t o r a  K . 
Stanisławskiego. Słowa te stały się również 
c r e d o  t w ó r c z y m  P r o f e s j o n a l n y c h 
Warsztatów Teatralnych „Ogrody teatralne 
– lato’2018”. Podczas letnich edycji 
na deskach zawadczańskiego Kinoteatru 
spotkało się ponad 50 młodych ludzi, którzy 
pomimo wakacji, 7-8 godzin dziennie  
spędzali na zgłębianiu tajników sztuki 
aktorskiej. Zasadniczym celem letnich 
edycj i  było wypracowanie sposobu 
świadomego oddziaływania na procesy 
twórcze , odwoływanie się do pamięci 
emocjonalnej i współodczuwania. Młodzi 
aktorzy interpretowali rozliczne niuanse 
kreowanych przez siebie ról i obrazów 
scenicznych, próbowali łączyć ciało 
i ducha, by w rezultacie poruszyć widza, 
skłonić do refleksji, wyzwolić emocje. Tak 
właśnie było przy tworzeniu spektaklu 
„Porozmawiajmy”. Zwróciliśmy uwagę na 
problem zaniku komunikacji między ludźmi, 
na brak umiejętności okazywania empatii, 
zamknięcie się w wirtualnej chmurze 
z wirtualnymi „przyjaciółmi”. A przecież 
prawdziwy człowiek, prawdziwe problemy 
i radości życia codziennego są tuż obok – 
namacalne, rzeczywiste i….. bliskie. 
W „Porozmawiajmy” dzieci i młodzież 
zapoznal i  s ię z elementami teatru 
f i zycznego,  podda l i  metamor foz ie 
przedmiot- krzesło, wykorzystali telefon 
komórkowy jako rekwizyt – wszystko po to, 
by uzmysłowić widzowi jak ważna jest 
w relacjach między ludźmi rozmowa, 

kontakt bezpośredni nasycony uczuciem. 
Elementem zaskoczenia w spektaklu był 
performance – czyli sytuacja artystyczna , 
w której przedmiotem i podmiotem stało się 
ciało uczestnika warsztatów w określonym 
kontekście i przestrzeni. „Porozmawiajmy” 
t o  s p e k t a k l  „ m o c n y ” ,  p l a s t y c z n y 
i poruszający. Dotyka jednego z głównych 
problemów obecnej rzeczywistości – 
wyobcowania i samotności,  pomimo życia 
w tłumie. 
     W sierpniu 40 aktorów, od lat 5 do 18, 
zmierzyło się z tematyką ludową. Spektakl 
„Cuda – wianki” to nawiązanie do pięknego 
folkloru Śląska Opolskiego, a opowiedziana 
historia o miłości – jak zawsze aktualna – 
wzruszyła i rozbawiła widzów, którzy i tym 
razem licznie przybyli do Kinoteatru.  Udało 
się zachwycić i zaskoczyć całkiem inną 
forma i pomysłem. Sięgnęliśmy po taniec 
i  śpiew, jako główne środki wyrazu 
artystycznego. Całość spinał temat 
przewodni pieśni ludowej „Pedziała mi 
matka”. Awangardowe, na granicy dzikiego 
folku brzmienia tradycyjnych przyśpiewek 
l udowych  po rwa ł y 
w y k o n a w c ó w 
i  p u b l i c z n o ś ć . 
Zachwyciły brawurowo 
w y k o n a n e  p r z e z 
naszych solistów – 
Nikolę, Maksymiliana 
i  K a c p r a  –  t a ń c e , 
k l i m a t y c z n e 
c h o r e o g r a f i e 
z e s p o ł o w e 
w wykonaniu grupy 
starszych aktorek oraz 

pieśni wyśpiewane przez solistów i chór 
dziecięcy. Klimat podkreślała skromna, ale 
jakże wymowna scenografia i stylizowane 
na wzór ludowych halek i koszul białe stroje 
aktorów.  „Cuda – wianki” pokazały, że 
folklor to nie „obciach” i  zaściankowość, ale 
ważny element naszej tożsamości, sztuka, 
którą możemy chwalić się bez kompleksów. 
Młodzi ludzie na scenie udowodnili, że 
pomimo XXI wieku i rozwiniętej technologii, 
dla kultury ludowej jest dobry klimat! 
„Każdy człowiek, który jest prawdziwym 
artystą pragnie stworzenia w swoim 
wnętrzu innego, głębszego i bardziej 
fascynującego życia, niż to, które aktualnie 
go otacza.” – mamy nadzieję, że i tym 
razem udało nam się Was zachwycić 
teatrem i pokazać piękniejszą stronę życia. 
Do zobaczenia na deskach teatru podczas 
kolejnej -  jesiennej - edycji naszych 
warsztatów !  

Małgorzata Rabicka, Agnieszka Pawlak, 
Aneta Pawelec i Monika Pluta 

P.s. Jesteśmy z Was – kochani Aktorzy- 
dumne, a Widzów, którzy towarzyszą nam 
w tej teatralnej przygodzie darzymy 
głębokim szacunkiem.
    Aktorzy, organizatorka warsztatów 
i aktorki serdecznie dziękują sponsorom, 
bez których te edycje nie mogłyby się 
odbyć:  Burmis t rzowi  Zawadzk iego 
Mariuszowi Stachowskiemu, Państwu 
Joannie i Przemysławowi Klonz, Panu 
Falko van Bergen, Pani Ewie Brenzlau, 
Państwu Beacie i Krzysztofowi Mołdrzyk, 
Państwu Elektorowicz i Jarząbek, Panu 
Tomaszowi Prus, Pani Grażynie Zadorskiej, 
dyrektorom i pracownikom instytucji 
współorganizujących i wspierających – 
GOSiT, BIK, PSP w Zawadzkiem oraz 
gazecie Strzelec Opolski za „opiekę” 
medialną.

Nagroda dla 
Burmistrza Zawadzkiego

 Miło nam poinformować, że władze naszego miasta partnerskiego Dubnica 
nad Wagiem na Słowacji przyznały Burmistrzowi Zawadzkiego Mariuszowi 
Stachowskiemu nagrodę „Cena Mesta Dubnica nad Vahom”.  Jest to wyróżnienie 
za wybitny wkład w kształtowanie i rozwój współpracy i kontaktów przyjacielskich 
pomiędzy miastami partnerskimi Zawadzkie i Dubnica nad Wagiem. Nagroda ta 
przyznana została z okazji 825 rocznicy powstania Dubnicy.
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Biblioteka i Kultura – Plan działalności wrzesień – październik 2018 r.

Wrzesień

Data Wydarzenie Uwagi 
2 IX Kielcza - Dożynki - w ramach współpracy 
9 IX Żędowice – „Wieś kontra wieś” - w ramach współpracy 
 Narodowe czytanie -  „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego - impreza w Kinoteatrze; 

- data będzie podana 
w późniejszym terminie  

22 IX „Młody Frankenstein” – musical, Teatr Rozrywki w 
Chorzowie 

-(BiK, PSP w Zawadzkiem); 
-impreza wyjazdowa; 
-bilety w cenie 49 zł (kontakt: M. 
Rabicka tel. 535 447 453) 

27 IX „Mąż mojej żony” – spektakl komediowy,  Kinoteatr - bilety w cenie 35 zł do nabycia w 
Kinoteatrze 

 Seans filmowy – Opolskie Kino Objazdowe -płatny seans raz w miesiącu 
 Darmowe seanse filmowe - w planie dwa lub trzy seanse w 

miesiącu 
 Stałe zajęcia grup i sekcji: plastycznej, mażoretek, 

teatralnej, tanecznej, studia wokalnego, nauki gry na 
instrumentach, zumba dla dzieci, ćwiczenia z elementami 
jogi dla kobiet   

 

 Październik

Data Wydarzenie Uwagi 
13 X Dzień Seniora - impreza w Kinoteatrze 
19 X „Billy Eliot” – musical, Teatr Rozrywki w Chorzowie -(BiK, PSP w Zawadzkiem); 

-impreza wyjazdowa; 
-bilety w cenie 55 zł (kontakt: M. 
Rabicka tel. 535 447 453) 

25 X „Oskar i Pani Róża” – spektakl, Teatr Śląski w Katowicach 
 

-(BiK, PSP w Zawadzkiem); 
-bilety w cenie 45 zł (kontakt: M. 
Rabicka tel. 535 447 453) 

 Warsztaty filmowe - termin do ustalenia 
po zakończeniu naboru 

 Seans filmowy – Opolskie Kino Objazdowe -płatny seans raz w miesiącu 
 Darmowe seanse filmowe - w planie dwa lub trzy seanse w 

miesiącu 
 Stałe zajęcia grup i sekcji: plastycznej, mażoretek, 

teatralnej, tanecznej, studia wokalnego, nauki gry na 
instrumentach, zumba dla dzieci, ćwiczenia z elementami 
jogi dla kobiet, taniec towarzyski   

 

 

W imieniu mieszkańców gminy Zawadzkie szczególne podziękowania za zaangażowanie 
w  współpracę partnerską składamy Burmistrzowi Jozefowi Gašparíkowi 

oraz przedstawicielowi Klubu Polskiego Zbigniewowi Podleśnemu.
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Sport
Piłka ręczna 

Dwanaście zamiast szesnaście
 W minionym sezonie rozgrywki toczyły się w dwóch grupach po 
16 drużyn. W sezonie 2018/2019 I liga składa się z trzech grup po 12 
drużyn. Ze względów ekonomicznych jest to korzystne, bo ominą 
nas dalekie wyjazdy do Białej Podlaskiej, Przemyśla czy Radomia, 
które pochłaniają najwięcej kosztów. W naszej grupie (B) z drużyn, 
które w Zawadzkiem zobaczymy po raz pierwszy to: Astromal 
Leszno, Grunwald Poznań czy Forza Wrocław. Dojedzie po kilku 
latach do derbów z Olimpem Grodków w którym od roku gra Denis 
Hertel oraz Kamil Kulej. W tym sezonie dołączy do tej dwójki Łukasz 
Szulc. Pierwszy derbowy pojedynek odbędzie się 3 listopada 
w Grodkowie. Oprócz wymienionego Ł.Szulca w składzie kadry nie 
zobaczymy Łukasza Całujka (wyjazd do Niemiec), Nie zagra 
również pozyskany w II rundzie minionego sezonu Bogumił Baran. 
W składzie zabraknie również bramkostrzelnego Pawła Swata. 
Trwają jeszcze rozmowy mające na na względzie zamknięcie 
składu. Z nowych twarzy zobaczymy ponownie Marcelego Migałę 
oraz w bramce reprezentanta Polski juniorów Damiana Zająca. 
Kadrę uzupełnią wychowankowie klubu. Trener liczy na zajęcie 
przez drużynę miejsca zapewniającego utrzymanie w I lidze. 
Poniżej zamieszczamy terminarz naszej drużyny w miesiącu 
wrześniu i październiku.
22.09.2018 r.  ASPR Zawadzkie  -  MKS Wieluń
29.09,2018 r.  Forza Wrocław  -  ASPR Zawadzkiem
06.10.2018 r.  ASPR Zawadzkie  -  Grunwald Poznań
13.10.2018 r.  Ostrowia Ostrów Wlkp. -  ASPR Zawadzkiem
20.10.2018 r.  ASPR Zawadzkie  -  Olim pia Piekary

Piłka Nożna

Koniec pięknej serii
 Rozpoczęli rozgrywki podopieczni Sławomira Pawlaka. W 
inauguracyjnym spotkaniu pokonali drużynę LZS Błękitnych 
Jaryszów 2:0 (2:0). Było to 14 spotkanie w który drużyna nie doznała 
porażki. Pierwszą bramkę już w 1 minucie strzelił najskuteczniejszy 
strzelec drużyny Mateusz Kozłowski, na 2:0 strzelił Jan Krywalski. 
Drużyna miała kilka okazji do podwyższenia wyniku, jednak brak 
było skuteczności. Między innymi rzutu karnego nie wykorzystał 
Dariusz Sworeń. Przeciwnik nie miał okazji by strzelić choćby 
honorowego gola.

Na zdjęciu skład drużyny przed inauguracyjnym spotkaniem

Trener wykorzystał komplet 7 zmian. Każdy z zawodników miał więc 
okazję zagrać. Tyle o inauguracji.  Zanim do niej doszło drużyna 
przeszła okres przygotowawczy. Zajęcia rozpoczęto 10.07.2018 r. 
na własnych obiektach. W zajęciach brało udział średnio po 17 
zawodników. Zajęcia miały na celu podniesienie kondycji 
i wytrzymałości zawodników. Zostały rozegrane 3 sparingi: 
z Promieniem Glinica (A klasa) 3:1, z LKS Naprzód Jemielnica (Liga 
okręgowa) 2:4 oraz KS Unią Lisowice (B klasa) 5:1. Do rozgrywek 
zostało zgłoszonych 27 zawodników. Kadra została wzmocniona 

bramkarzem Janem Glinką (LZS Piotrówka) oraz powrócił 
z wypożyczenia z Unii Kolonowskie Dawid Pawelec. Kolejne 
spotkanie to wyjazd do rezerw Piasta Strzelce Opolskie. Niestety 
gospodarze nie mieli litości dla naszej drużyny. O ile do przerwy 
wynik był bezbramkowy to w drugiej połowie to już dominacja 
miejscowych. Strzelili 4 bramki a nasza drużyna za sprawą Dariusza 
Sworenia tylko jedną. Końcowy wynik 1:4 zakończył serię 14 meczy 
bez porażki.
Poniżej podajemy terminarz najbliższych spotkań:
02.09.2018 r. godz. 17.00   Stal Zawadzkie -  LKS Tęcza 
Szymiszów
09.09.2018 r. godz. 16.00   LKS Błękitni Rozmierz -   S t a l 
Zawadzkiem
16.09.2018 r. godz. 16.00   Stal Zawadzkie -  LKS Czarni Kalinów-
Kalinowice
23.09.2018 r. godz. 15.00   LZS Kadłubiec -  Stal Zawadzkiem
30.09.2018 r. godz. 15.00   Stal Zawadzkie -  LKS Rzemiosło 
Dziewkowice

Skat

Mistrzostwa Gminy Zawadzkie
 Zgodnie z tradycją miesiąc lipiec i sierpień to termin rozgrywania 
mistrzostw gminy w skacie. W tym roku były to już XX mistrzostwa, 
a więc taki mały jubileusz. Tradycyjnie inauguracja nastąpiła 
w świetlicy OSP w Kielczy. W turnieju zagrało 66 zawodników. Całe 
podium zajęli zawodnicy z województwa śląskiego. Wygrał Henryk 
Sikora (Sakop 4 Asy Bytom 3375 pkt. 2 miejsce zajął Marek Harupa 
(KS Kobiór) 2864 pkt. a 3 miejsce zajął Bolesław Konstanty (KS 
Łabędy Gliwice) 2760 pkt. Najlepszym zawodnikiem naszej sekcji 
był Leopold Dybowski, który uplasował się na 22 pozycji z wynikiem 
2043 pkt. Kolejny turniej został rozegrany w Żędowicach. Lokalu 
gościnie udostępniła Firma Bronder. Również w tym turnieju zagrało 
66 zawodników. Turniej rozgrywano systemem mistrzowskim tj. 
przy stolikach grali zawodnicy zgodnie z wynikami po I turnieju. 
Najwyższy wynik uzyskał zawodnik MOK GUIDO Zabrze Andrzej 
Mucha 3032 pkt. Kolejne miejsca zajęli: 2. Marian Koziorowski (KS 
Skat-Lub Kochcice) 2918 pkt. 3. Jan  Bilgoń (KS Kobiór) 2684 pkt. 
Również i w tym turnieju najwyżej punktującym zawodnikiem 
GOSiT-u Zawadzkie był L.Dybowski. Z wynikiem 2160 pkt. 
uplasował się na 17 miejscu. Po 2 turniejach czołówka 
przedstawiała się następująco: 1. Andrzej Mucha 5647 pkt. 2. Jan 
Bilgoń 5215 pkt. 3. Hubert Zmuda (Swornica Czarnowąsy) 4967 pkt. 
4. Henryk Sikora 4949 pkt. 5. Andrzej Pijanka (Victoria Tranzyt 
Chróścice) 4663 pkt6. Marian Koziorowski 4526 pkt.  7. Piotr 
Warner (LZS Leśnica) 4413 pkt. 8. Piotr Kaszuba (Nitron Krupski 
Młyn) 4373pkt. Leopold Dybowski po 2 turniejach plasował się na 11 
miejscu z wynikiem 4203 pkt. Finałowy turniej się w kręgielni Oaza 
w Zawadzkiem. Tym razem w turnieju zagrało 51 zawodników. Tym 
razem w nagrodzonej 10 zawodników, tylko jeden był spoza 
naszego województwa. Podium zajęli: 1. Joachim Pilawa (LZS 
Ligota Dolna) 3033 pkt. 2. Grzegorz Fleischer (Victoria Tranzyt 
Chróścice) 2749 pkt. 3. Brunon Rudol (LZS Leśnica) 2661 pkt. Tym 
razem  najlepszym zawodnikiem sekcji GOSiT Zawadzkie był 
Reinhold Brysch, który z wynikiem 1621 pkt uplasował się na 35 
miejscu. Czołówka końcowej klasyfikacji przedstawiała się 
następująco: 1. Andrzej Mucha 7723 pkt. 2. Jan Bilgoń 7219 pkt. 3. 
Marian Koziorowski 7097 pkt. 4. Hubert Zmuda 7055 pkt. 6. Henryk 
Sikora 6800 pkt. 6.Piotr Kaszuba 6723 pkt. 7. Brunon Rudol 6367 
pkt. 8. Henryk Łapa (KS Kobiór)6367 pkt. 9. Józef Pudełek (Skat 
Kolonowskie) 6243 pkt. 10. Mieczysław Rączkowski (Lech 
Kędzierzyn Koźle) 6187 pkt. Na 23 miejscu uplasował się 
L.Dybowski (GOSiT Zawadzkie) 5537 pkt. 32 miejsce zajął 
Reinhold Brysch 5086 pkt. a 76 miejsce zajął Józef Waloszek 
(GOSiT) 1338 pkt. (grał tylko w 1 turnieju). Sklasyfikowanych było 
82 zawodników.
Nagrody w imieniu Burmistrza wręczał Przewodniczący Rady 
Miejskiej Stanisław Kiełek. A że było co wręczać to zasługa 
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sponsorów a byli nimi: Urząd Miejski Zawadzkie, Bank Spółdzielczy 
Zawadzkie, Kuźnia Zawadzkie, Technodrew Zawadzkie, Ubojnia 
Drobiu Tomasz Prus, Księgarnia Zientek Zawadzkie, Firma Farmer 
Zawadzkie, Firma Pyka z Jemielnicy, Ciastkarnia Klak z Tworoga, 
Firma Kapica Zawadzkie. W imieniu nagrodzonych oraz 
organizatorów składamy serdeczne podziękowania.

Puchar Lata 2018
 Zakończony został cykl rozgrywanych letnich turniejów pod 
umowna nazwą Puchar Lata 2018. Zostało rozegranych 10 
punktowanych turniejów. Najlepszy okazał się zawodnik I ligowej 
drużyny KS Skat-Lub Kochcice Marian Koziorowski, który 
zwycięstwo zapewnił sobie w ostatniej serii 10 turnieju 
wyprzedzając prowadzącego od drugiego turnieju przedstawiciela 
gospodarzy Leopolda Dybowskiego. Na 3 miejscu uplasował się 
Bernard Wodniok (LZS Ligota Dolna). M. Koziorowski uzyskał 
17164 pkt. L.Dybowski 16836 pkt. B.Wodniok 15712 pkt. Zawodnicy 
GOSiT-u zostali sklasyfikowani na następujących miejscach:4. 
Ernest Bryłka 14339 pkt., 5. Józef Waloszek 14141 pkt. 
8.Franciszek Świtała 13222 pkt. 13.Reinhold Brysch 9360 pkt. 17. 
Marek Wyszkowski 4871 pkt. 19. Antoni Świtała 1497 pkt.

 Mistrzostwa Sekcji GOSiT Zawadzkie
W czwartek 6 września 2018 r. o godz. 17.30 w lokalu po byłej 
Kawiarni Sportowej przy Hali Sportowej GOSiT-u rozpocznie się I 
turniej inaugurujący mistrzostwa sekcji skata GOSiT Zawadzkie na 

sezon 2018-2019. Gospodarze zapraszają wszystkich chętnych. 

Tenis Stołowy

TSV Watenbűttel – KTS MOKSiR Zawadzkie
 Sześć lat trwa już współpraca sekcji tenisa stołowego KTS 
MOKSiR Zawadzkie, a niemieckim klubem TSV Watenbűttel. 
Kontakt został nawiązany przez byłą zawodniczkę wychowankę 
klubu z Zawadzkiego Joannę Jerominek, która wyemigrowała za 
granicę i nadal realizuje swoja pasję jeszcze jako zawodniczka oraz 
szkoleniowiec, opiekun młodzieży. Grupa młodych adeptów tenisa 
stołowego miała możliwość wspólnego treningu oraz zawarcia 
nowych przyjaźni. Oprócz zajęć sportowych młodzież z Niemiec 
miała okazję do itegrowania się w czasie spływu kajakowego, 
zabaw na kręgielni czy podczas wspólnej wycieczki do Wieliczki. Na 
zakończenie został zorganizowany turniej tenisa stołowego w dwu 
kategoriach wiekowych. Wśród juniorów i kadetów najlepszy okazał 
się zawodnik KTS MOKSiR Zawadzkie Maciej Kołacha, który 
wyprzedził zawodnika UKS MOS Opole Piotra Gumulińskiego 
(aktualnie już zawodnik KTS MOKSiR). Na 3 miejscu uplasował się 
Konrad Kołacha (KTS MOKSiR Zawadzkie).  Najwyżej 
sklasyfikowany z ekipy gości był syn inicjatorki tej współpracy 
J.Jerominek Paweł, który został sklasyfikowany na 5 miejscu. 
W kategorii młodzików najlepsi okazali się zawodnicy LZS Victorii 
Chróścice w kolejności: 1. Daniel Kurtz, 2. Krzysztof Michno a 3 był 
Mikołaj Mikoś. Wymienieni to również podopieczni trenerki Marty 
Lityńskiej. Puchar dla najmłodszego zawodnika dostał się w ręce 
zawodnika KTS MOKSiR Zawadzkie Oliviera Spałka. Całość 
przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie Fundacji 
Polsko-Niemieckiej  Współpracy Młodzieży, Burmistrza 
Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego oraz Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Sportu i Turystyki Tomasza Górskiego 

Franciszek Świtała

 Półżartem i na serio. Pod takim tytułem 
ukazał się drugi tomik fraszek napisanych 
przez Józefa Mirowskiego. Jak sam autor 
mówi, fraszka jest dla niego prawdą o życiu, 
o życiu swoim i znajomych. Nadal kieruje się 
mottem Marcelego Acharda „Na świecie nie 
ma nic piękniejszego od pobudzenia ludzi do 
śmiechu”. I takie też są jego fraszki w tym 
tomiku. Sygnalizuje w nich wiele problemów 
obecnego świata, prowokując czytelnika do 
własnych przemyśleń. Pokazuje nasze 
aspiracje, marzenia i dążenia – często w 
karykaturalnym świetle. 

Znajomości
Gdy tylko je masz,
Radę sobie dasz.

Nie wiadomo
Skoro życie może być łaskawsze,
To czemu nie jest takim zawsze..

Mało nas
By opanować istniejący chaos,
Jest nas zdecydowanie za mało.

W tym coś jest
-Pieniądze szczęścia nie dają-
Mówią ci, którzy je mają.

Żył inaczej
Podziwiali go ludzie,
Bo zawsze żył na luzie.

Półżartem i na serio
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