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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim mieszkańcom Gminy Zawadzkie oraz Gościom,
aby świąteczny czas przepełniony był radością,
ciepłem i rodzinną atmosferą.
Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia
od codziennych obowiązków.
Oby radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszyły Państwu
przez cały Nowy 2019 Rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Zawadzkiego

w Zawadzkiem

Mariusz Stachowski

Dariusz Zajdel

ZŁOTE, DIAMENTOWE I ŻELAZNE GODY - SPOTKANIE JUBILATÓW

W dniu 14 listopada 2018 r. Burmistrz Zawadzkiego wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zawadzkiem spotkali się z kolejnymi parami
małżeńskimi obchodzącymi jubileusz ZŁOTYCH, DIAMENTOWYCH I ŻELAZNYCH GODÓW. Więcej na stronach 10 i 11.
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Rozpoczęła się kadencja nowej Rady Miejskiej w Zawadzkiem

19 listopada br. nowi radni VIII kadencji
odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli
ślubowanie. Do czasu wyboru nowego
przewodniczącego pierwsze obrady rady
poprowadził radny senior Jerzy Stasz.
Na początku przewodnicząca Miejskiej
Komisji Wyborczej Halina Kowalczyk
wręczyła radnym zaświadczenia
potwierdzające wybór na radnego, po czym
każdy z samorządowców złożył
ślubowanie. Najważniejszym punktem
posiedzenia był wybór nowego
przewodniczącego rady. Radni po raz
pierwszy w tej kadencji głosowali
wybierając w tajnym głosowaniu swego
przewodniczącego oraz dwóch
wiceprzewodniczących. Na to stanowisko
przewodniczącego zgłoszono dwie
kandydatury: Dariusza Zajdla oraz Józefa
Romberga. W wyniku głosowania
przewodniczącym rady został Dariusz
Zajdel, z kolei na stanowiska
wiceprzewodniczących rady wybrano dwie
panie: Marię Miszczyk oraz Agnieszkę
Stefan. Pierwsze posiedzenie sesji Rady
Miejskiej w nowej kadencji nie mogło obejść
się bez zaprzysiężenia Burmistrza
Zawadzkiego. W obecności członków rady,
sołtysów, kierownictwa urzędu i zebranych
mieszkańców Burmistrz Mariusz

Stachowski złożył uroczyste ślubowanie.
Skład Rady Miejskiej:
1. Dariusz Zajdel – przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
2. Agnieszka Stefan - wiceprzewodnicząca
3. Maria Miszczyk - wiceprzewodnicząca
4. Józef Romberg
5. Jerzy Stasz
6. Zuzanna Matusek
7. Katarzyna Zebrala
8. Agnieszka Jamrozik
9. Katarzyna Kanoza
10. Michał Rytel
11. Andrzej Włóczyk
12. Michał Baryga
13. Andrzej Kotylak
14. Paweł Małecki
15. Hubert Hatlapa
II Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
odbyła się w dniu 10 grudnia 2018 r.
Na początku Przewodnicząca Miejskiej
Komisji Wyborczej w Zawadzkiem Pani
Halina Kowalczyk wręczyła zaświadczenie
o wyborze Huberowi Hatlapa, który
następnie złożył ślubowanie radnego.
Sekretarzem obrad został wybrany Andrzej
Włóczyk, natomiast Komisję Uchwał
i Wniosków powołano w następującym
składzie: Paweł Małecki – Przewodniczący,
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Michał Baryga, Andrzej Kotylak członkowie. Na Sesji radni uchwalili 23
uchwały. Powołane zostały komisje
problemowe w następujących składach:
Komisja Rewizyjna
1) Michał Rytel - Przewodniczący
Komisji
2) Hubert Hatlapa - członek
3) Katarzyna Kanoza - członek
4) Paweł Małecki- członek
5) Jerzy Stasz- członek
Komisja Budżetowo-Gospodarcza
1) Katarzyna Kanoza - Przewodnicząca
Komisji
2) Paweł Małecki - członek
3) Józef Romberg - członek
4) Michał Rytel- członek
5) Agnieszka Stefan – członek
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu
i Turystyki
1) Agnieszka Jamrozik - Przewodnicząca
Komisji
2) Zuzanna Matusek - członek
3) Maria Miszczyk - członek
4) Andrzej Kotylak - członek
5) Andrzej Włóczyk - członek
Komisja Samorządności i Porządku
Publicznego
1) Jerzy Stasz - Przewodniczący Komisji
2) Hubert Hatlapa - członek
3) Michał Baryga - członek
4) Maria Miszczyk - członek
5) Katarzyna Zebrala – członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Agnieszka Jamrozik;
2) Andrzej Kotylak;
3) Józef Romberg;
4) Andrzej Włóczyk;
5) Katarzyna Zebrala
(Przewodniczący tej Komisji zostanie
wybrany na pierwszym posiedzeniu
spośród członków Komisji).
Ponadto na Sesji zostały podjęte
następujące uchwały:
1) o zmianie uchwały budżetowej
na 2018 r.;
2) w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2019 r.;
3) uchylająca uchwałę w sprawie
upoważnienia Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM”

Krajobrazy Zawadzkiego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Zawadzkiem do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej;
4) w sprawie wyboru metody i ustalenia
wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) o zmianie uchwały w sprawie
ustanowienia dla mieszkańców Gminy
Zawadzkie świadczeń z tytułu wieloletniego
pożycia małżeńskiego;
6) w sprawie przyjęcia lokalnego programu
osłonowego pn. „Obiad bez pytań”;
7) w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego
do uzyskania pomocy w ramach
wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023”;
8) o zmianie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Zawadzkie;
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy nieruchomości
gminnych;
10) w sprawie zniesienia formy ochrony

przyrody z drzew uznanych za pomniki
przyrody;
11 ) w s p r a w i e l i k w i d a c j i j e d n o s t k i
budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu
i Turystyki w Zawadzkiem;
12) w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa
Żędowice;
13) w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa
Kielcza;
14) w sprawie przystąpienia przez gminę
Zawadzkie do realizacji projektu pod
nazwą: „Zwiększenie kluczowych
kompetencji oraz umiejętności
uniwersalnych uczniów Szkoły
Podstawowej w Żędowicach i Szkoły
Podstawowej w Kielczy poprzez
zapewnienie dodatkowych, atrakcyjnych
zajęć i form nauki oraz podniesienie
kwalifikacji nauczycieli”;
15) w sprawie uchwały budżetowej
na 2019 r.;
16) w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej;
17) w sprawie wyznaczenia
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Zawadzkiem do wykonywania czynności
polegających na zleceniu wyjazdu

służbowego dla przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zawadzkiem oraz określenia
stawek dla radnych za używanie pojazdów
niebędących własnością gminy dla celów
służbowych;
18) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych.
W punkcie sprawy różne Przewodniczący
Rady Miejskiej Dariusz Zajdel
poinformował o powstaniu Klubu Radnych
Nowe Zawadzkie. Klub działa
w następującym składzie: Michał Rytel –
Przewodniczący Klubu, Zuzanna Matusek
i Michał Baryga – członkowie.
Klub Radnych Nowe Zawadzkie złożył
na sesji wniosek o przeprowadzenie
szkolenia dla radnych, natomiast Józef
Romberg złożył wniosek o zakupienie
sprzętu do elektronicznego głosowania na
sesji.
Uzgodniono, że następna sesja odbędzie
się w dniu 21 stycznia 2019 r.
Transmisja z obrad sesji jest dostępna na
stronie www.zawadzkie.pl, natomiast
podjęte uchwały są dostępne na stronie
www.bip.zawadzkie.pl.

Burmistrz informuje
z uczniami kończącymi szkoły podstawowe i gimnazjum oraz
utworzenie informatora centralnego z pełną bazą firm. W trakcie
dyskusji głos zabrała także dyrektor ZSS w Zawadzkiem Anna
Bujmiła. Przedstawiła ja wygląda rynek pracy dla uczniów
i absolwentów szkół specjalnych. Z ubolewaniem stwierdziła, że
zakłady pracy nie przyjmują uczniów niepełnosprawnych.
Zaapelowała do obecnych przedsiębiorców, by rozważyli
możliwość zatrudniania absolwentów szkół specjalnych, gdyż nie
mają oni po ukończeniu szkoły żadnych perspektyw, a praca dla
nich to ciąg dalszy ich terapii.

Dyskutowali o przyszłości kształcenia zawodowego
w Zawadzkiem
Z inicjatywy Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego
pod koniec listopada zorganizowano panel dyskusyjny na temat
przyszłości kształcenia zawodowego na terenie gminy Zawadzkie.
Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy,
przedstawiciele oświaty, szkolni doradcy oraz przedstawiciel

Informacja o uzyskaniu przez gminę Zawadzkie
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie –
w roku 2018”.
Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2018 gmina
Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
w ramach zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Zawadzkie – w roku 2018”. Dofinansowanie
stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych (7.174,81 zł)
obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów
niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych
odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Dofinansowaniem objętych zostało siedmiu /7/ beneficjentów.
W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny
polegający na unieszkodliwieniu 13,360 Mg (ton) odpadów
zawierających azbest.

Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Opolskich. W 2012 roku
szkoły średnie w Zawadzkiem zostały połączone, powstał Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym kształcą się uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Szkoły Branżowej.
Aktualnie szkoła kształci techników informatyków i ekonomistów.
Poziom kształcenia jest wysoki, uczniowie bardzo dobrze zdają
egzaminy maturalne - ocenia Dyrektor ZSP Zdzisław Żuchowski.
Mimo, że oferta szkoły jest szeroka, nie udało się otworzyć w tym
roku szkolnym pierwszej klasy szkoły branżowej (czyli zawodowej).
Niestety, było zbyt mało chętnych, by utworzyć pierwszą klasę.
Władzom gminy zależy na tym, aby w Zawadzkiem nadal
funkcjonowało szkolnictwo ponadpodstawowe. Spotkanie miało
pomóc wypracować formułę współpracy biznesu i oświaty, aby
nasza młodzież wybierała naszą lokalną szkołę. Zarówno
przedsiębiorcy jak i szkoły wyrazili chęć usprawnienia współpracy
poprzez organizowanie większej ilości spotkań przedsiębiorców

Oświetlenie wielofunkcyjnych boisk w Kielczy
i Żędowicach
W związku z powtarzającym się niszczeniem systemu zapalania
oświetlenia umożliwiającego korzystanie z boisk wielofunkcyjnych
zlokalizowanych przy szkołach w Żędowicach i Kielczy, podjęto
decyzję o zmianie systemu zapalania oświetlenia. W pierwszym
kwartale 2019 r. zostanie zamontowany sterownik umożliwiający
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i wyeliminowania nieszczelności powodujących zamakanie sufitu
i ścian pomieszczeń znajdujących się nad tarasem. W związku
z powyższym w okresie od 25.10.2018 r. do dnia 27.11.2018 r. trwały
pace naprawcze związane z częściową wymianą łat dachowych
i dachówek na dachu kinoteatru i uszczelnieniem posadzki tarasu.
Dodatkowo zostały poprawione obróbki blacharskie znajdujące się
nad elewacją szklaną budynku oraz zostały wymienione
uszkodzone rynny spustowe. Remont kosztował 24. 961,42 zł.
Reszta działań będzie podejmowana w późniejszym okresie.

włączanie oświetlenia po zapadnięciu zmroku i gaszenie
oświetlenia po ustalonym czasie, aby wykluczyć świecenie
halogenów przez okres w którym nikt nie korzysta z boisk.
Rozbiórka tzw. „Żydowni”
Wy c h o d z ą c n a p r z e c i w o c z e k i w a n i o m m i e s z k a ń c ó w
Zawadzkiego, którzy dążą do tego, aby miasto Zawadzkie stawało
się coraz piękniejsze, w niedalekiej przyszłości zostanie wyburzony
budynek mieszkalny tzw. Żydownia. Budynek jest w złym stanie
technicznym, a prowadzenie jakichkolwiek prac remontowych jest
nieopłacalne. W związku z powyższym zapadła decyzja
o przygotowaniu stosownych dokumentów umożliwiających
przeprowadzenie rozbiórki budynku.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 520/XXVIII/2018 Burmistrza
Zawadzkiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie skrócenia godzin
pracy w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem informujemy, że :
ź w dniu 24.12.2018 r. Urząd Miejski w Zawadzkiem będzie
czynny w godzinach od 8.00 do 12.00,
ź w dniu 31.12.2018 r. Urząd Miejski w Zawadzkiem będzie
czynny w godzinach od 8.00 do 12.00.

Rowy melioracyjne i drogowe
Na terenie gminy Zawadzkie funkcjonuje system rowów
melioracyjnych i rowów drogowych odwadniających korpusy dróg
gminnych. System ten jest w złym stanie i nie daje pewności,
że zadziała prawidłowo w momencie wystąpienia podwyższonej
wilgotności terenów zielonych i znacznej ilości wód opadowych
i roztopowych spływających z korony drogi. W celu poprawy stanu
rowów od 2019 r. gmina będzie czynić starania, aby główne rowy
prowadzące wody były na bieżąco konsekrowane i udrażniane.
Działanie to będzie prowadzone w miarę możliwości finansowych
gminy.
W prace konserwujące istniejące rowy powinni włączyć się
również mieszkańcy gminy, którzy są właścicielami nieruchomości
sąsiednich ponieważ w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych
(w tym rowów) uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści.
Utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega
na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich
funkcji.
W przypadkach gdy uczestnicy odnoszący korzyści z rowów nie
wykonują swoich obowiązków w zakresie właściwego utrzymania
rowu, właściciel urządzenia wodnego może złożyć wniosek do
organu Wód Polskich w celu wydania decyzji w sprawie podziału
kosztów utrzymania urządzenia wodnego.

Od przyłączenia nier uchomości do kanalizacji
sanitarnej nie ma odwrotu
Urząd Miejski rozpoczął 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. Na podstawie
informacji przekazanych przez Spółkę, Urząd Miejski rozpoczął
egzekwowanie obowiązku przyłączenia nieruchomości wysyłając
mieszkańcom zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego. Kolejnym krokiem będzie wydanie decyzji
administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Wezwani do przyłączenia
nieruchomości mieszkańcy mogą brać czynny udział
w postępowaniu administracyjnym, którym zostali objęci.
Na mieszkańców, którzy nie wywiążą się z obowiązku przyłączenia
zostaną nałożone kary pieniężne zgodnie z ustawą o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Wysokość kar, które przewiduje
ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynoszą dla
osoby fizycznej – do 10 tyś. zł, dla prawnej – do 50 tyś. zł. Urząd
może nakładać wyżej wymienione kary wielokrotnie. Reasumując,
koszt dobrowolnego podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej jest wielokrotny niższy niż wysokość kary,
którą właściciel nieruchomości może otrzymać za jego
niewypełnienie.
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 drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku
Zawadzkie – Żędowice
Z otrzymanej w ostatnim czasie korespondencji wynika,
że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zakończył opracowywanie
dokumentacji projektowej i wystąpił do Wojewody Opolskiego
z wnioskiem o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie ul. Opolskiej od ul. Handlowej
w Zawadzkiem do tzw. esów w Żędowicach.
Ponadto w projekcie budżetu województwa opolskiego na 2019 r.
zostały zaplanowane środki finansowe na realizację przedmiotowej
inwestycji.
Remont dachu i tarasu budynku kinoteatru
W związku ze złym stanem technicznym części pokrycia
dachowego i tarasu nad wejściem do budynku kinoteatru podjęto
kroki zmierzające do usunięcia ubytków w poszyciu dachowym

E-MAPA
P r z y p o m i n a m y, i ż n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j u r z ę d u
www.zawadzkie.pl w zakładce Gmina został udostępniony System
Informacji Przestrzennej. Portal otwartych danych przestrzennych
pozwala m.in na: przeglądanie mapy ewidencyjnej całej naszej
gminy wraz z numeracją budynków, nazewnictwem ulic,
obowiązujących planów miejscowych oraz studium uwarunkowań a
także jest możliwość wykonania pomiarów powierzchni i odległości
nieruchomości. Dzięki zakładce “szukaj” istnieje możliwość
wyszukiwania nieruchomości poprzez numery działek lub adres.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do korzystania z
udostępnionej e-mapy.
Ruszamy z gazyfikacją gminy
Walka ze smogiem, o której tak głośno ostatnio w mediach, nie
jest obojętna naszej gminie. Aby chronić powietrze, Burmistrz
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przedsięwzięcia ma wynieść 7 tyś. zł, natomiast górna granica, od
której jest liczona wysokość dotacji, wynosi 53 tyś. zł.
Program „Czyste Powietrze” ma trwać do końca 2029 r., a na jego
realizacji Ministerstwo Środowiska przeznaczy 103 mld zł.
Wnioski składać można w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przy
ul. Krakowskiej 53. Godz. otwarcia: poniedziałek – piątek 8:30 –
16:30. Tel. 77 45 37 611 wew. 142, 111.
W 2019 roku planowane jest otwarcie Oddziału Terenowego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Strzelcach Opolskich, gdzie mieszkańcy powiatu będą
mogli zasięgnąć informacji o warunkach Programu Czyste
Powietrze oraz uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków.

podejmuje działania zmierzające do gazyfikacji całej gminy. Już
w roku 2017 przeprowadzono konsultacje społeczne za pomocą
Ankiety dotyczącej ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami w
gminie Zawadzkie (zawnej dalej Ankietą) z mieszkańcami gminy
Zawadzkie. W ankiecie pytaliśmy Państwa o chęć podłączenia się
do sieci gazowej. Z Ankiety wynika, że mieszkańcy
są zainteresowani podłączeniem się do sieci gazowej, gdyby
takowa istniała. Wśród mieszkańców, którzy zaangażowali swój
czas w wypełnienie Ankiety, aż 65% z nich byłoby zainteresowanymi
podłączeniem budynku do sieci gazowej, gdyby istniała 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 porównaniu do kupna nowoczesnego
kotła grzewczego), łatwość eksploatacji, czystość w obsłudze,
całoroczna dostępność paliwa, możliwość jednoczesnego
podłączenia do ogrzewania i domowego użytku np. gaz do
gotowania i bardzo istotna korzyść – ograniczenie niskiej emisji
i wytchnienie dla płuc. Jednocześnie mieszkańcy planujący
w najbliższym czasie wymianę źródeł ciepła wymieniliby je
na ogrzewanie z kotła na ekogroszek i/lub ogrzewanie gazowe
gazem z sieci - aż 75% ankietowanych mieszkańców Zawadzkiego,
mniej skorzy byliby mieszkańcy Żędowic (13.9%) i Kielczy (11,1%).
Celem zdiagnozowania zainteresowania przyłączeniem się do sieci
gazowej, wystąpiono także z zapytaniem do właścicieli obiektów
użyteczności publicznej. Odpowiedzi udzieliło zaledwie 20%
wszystkich zapytanych, jednakże spośród uzyskanych odpowiedzi
blisko 63% jest zainteresowanych przyłączeniem do sieci. Brak
zainteresowania przyłączeniem się do sieci gazowej wykazali
głównie właściciele obiektów użyteczności publicznej, którzy
obecnie korzystają z sieci ciepłowniczej lub ogrzewania olejem
opałowym.
Powyższe badanie rynku pokazało, że mieszkańcy gminy są
zainteresowani przyłączem do sieci gazowej, zatem podjęto
rozmowy z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa
nt. rozbudowy istniejącej sieci gazowej w gminie Zawadzkie.
Opracowany zostanie między innymi plan założeń zaopatrzenia
gminy w paliwa gazowe, który pozwoli na określenie kierunków
rozwoju sieci gazowej. Prosimy zatem mieszkańców o aktywne
włączenie się do jego stworzenia i przygotowanie się do udzielenia
odpowiedzi w zakresie zainteresowania przyłączeniem się do sieci
gazowej. Opracowywany plan będzie wykonywany dla gminy przez
podmiot zewnętrzny, o czym będziemy Państwa na bieżąco
informować.
Informujemy, iż w znacznej części Zawadzkiego istnieje możliwość
techniczna przyłączenia się do sieci gazowej, zatem zachęcamy
mieszkańców do włączenia się i skorzystania z tej możliwości
ogrzewania swoich nieruchomości.
Korzystanie z ekologicznych źródeł ciepła wpłynie na poprawę
jakości powietrza, a przez to na jakość życia mieszkańców naszej
gminy.

Program „Czyste Powietrze”
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program
dotyczy kosztów związanych z termomodernizacją budynków
jednorodzinnych oraz wymianą starych pieców na kotły na paliwa
stałe, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe czy pompy
ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych będących
właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających
zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Formą
wsparcia finansowego ma być dotacja lub pożyczka, której
wysokość będzie zależeć od kwoty miesięcznego dochodu na
osobę. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych

Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa
Kielcza i sołectwa Żędowice
W dniach 28-29 listopada odbyły się konsultacje społeczne
z mieszkańcami sołectwa Kielcza i sołectwa Żędowice w sprawie
projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie
uchwalenia Statutu tych sołectw. Omówiono również planowany
budżet na rok 2019 oraz sprawy bieżące.
Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok
Przedmiot opodatkowania
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób

Stawka

0,92 zł/m2

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i

4,71 zł/ha

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

0,43 zł/m2

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o
którym mowa w ustawie z dnia 9 X.2015 r. o
rewitalizacji i położonych na terenach, dla których
3,08 zł/m2
MPZG przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
2) od budynków lub ich części
0,78 zł/m2
a) mieszkalnych
b) związanych z prowadzeniem działalności
21,30
zł/m2
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

10,80
zł/m2

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

4,78 zł/m2

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

5,00 zł/m2

3) od budowli lub ich części
- od budowli służących odprowadzania i oczyszczania

2%
0,4%

Przewody kominowe - jak często należy je czyścić?
Mając na uwadze brak świadomości mieszkańców dotyczący
zagrożeń i rozmiaru strat, jakie powodują pożary wywołane złym
stanem kominów i urządzeń grzewczo-kominowych przypominamy
o obowiązku właściciel i zarządców bloków mieszkalnych i domów
jednorodzinnych o okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu
technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) godnie z art. 62 ust. 1
pkt 1 c ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Przypominamy, że zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów w obiektach, w których odbywa się proces
spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
- 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem,
drewnem),
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- wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady,
- odbiór i transport zebranych odpadów,
- zagospodarowanie zebranych odpadów,
-organizację zbiórek odpadów wielkogabarytowych
i budowlanych,
- organizację punktów zbiórki przeterminowanych lekarstw,
- druk ulotek informacyjnych i harmonogramów,
-obsługę administracyjną systemu (między innymi: druk
książeczek opłat, obsługa księgowa, obsługa mieszkańców,
czynności kontrolne).
UWAGA: Opłata nie obejmuje dezynfekcji pojemników.
Dezynfekcję pojemników właściciele nieruchomości powinni
wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
Rozkład kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami w gminie Zawadzkie przedstawiono na poniższym
wykresie.

- 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,co najmniej 1 raz w miesiącu, jeśli przepisy miejscowe nie
stanowią inaczej, od palenisk zakładów zbiorowego żywienia
i usług gastronomicznych.
Co najmniej 1 raz w roku usuwamy zanieczyszczenia
z przewodów wentylacyjnych. Aby zabezpieczyć się przed
ewentualnymi szkodami, jakie mogą powstać wskutek
nieprawidłowego funkcjonowania systemów kominowych oraz
w trosce o bezpieczeństwo ludzi, można korzystać
z profesjonalnych usług kominiarskich, które są odpłatne.
Z informacji posiadanych przez tut. urząd wynika, że od 7 stycznia
kominiarze będą świadczyć swoje usługi na terenie Żędowic,
a następnie terenie Kielczy i Zawadzkiego.
Zmiana opłaty śmieciowej
Informujemy mieszkańców, że od dnia 1 stycznia 2019 r.
podwyższeniu ulega opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Zawadzkie, potocznie nazywanej „opłatą
śmieciową”. Podwyżka wynika głównie ze wzrostu niezależnych
od gminy opłat środowiskowych i kosztów paliwa.
Nowa opłata wynosi:
1) dla osób deklarujących selektywną zbiórkę odpadów - 18,00 zł
od osoby zamieszkującej nieruchomość,
2) dla osób deklarujących zbiórkę odpadów w sposób
nieselektywny (odpady zmieszane) - 30,50 zł.
Z pobranych od mieszkańców opłat pokrywane są następujące
wydatki :

2,00% 2,00%
40,00%
47,00%

1. odbiór
2. transport
3. zagospodarowanie
4. inne koszty *
5. obsługa administracyjna
Klientów

9,00%

* pozycja inne koszty zawiera koszt wyposażenia nieruchomości w worki, a tak¿e druk i dostarczenie ulotek
informacyjnych i harmonogramów.

Sesje Rady Miejskiej w Zawadzkiem
będą transmitowane
na żywo

Gaude Mater Polonia Wincenty
z Kielczy in memoriam
18 listopada 2018 roku w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Kielczy odbył się koncert muzyki cerkiewnej w ramach Gaude
Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam. W wypełnionej po
brzegi świątyni wystąpił wielokrotnie nagradzany i odznaczany za
swe osiągnięcia chór „Oktoich" działający przy Cerkwi
Prawosławnej św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu. Artyści zabrali
widownię w podróż po świecie muzyki cerkiewnej okraszoną
obszernymi komentarzami dyrygenta chóru księdza Grzegorza
Cebulskiego. Koncert był swego rodzaju prologiem odradzającego
się festiwalu Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in Memoriam.
Mamy nadzieję, iż w przyszłych latach festiwal będzie poszerzał
swoją ofertę koncertową oraz zasięg odbiorców.

W dniach, w których odbywają się sesje Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, na stronie internetowej gminy udostępniane są
transmisje „na żywo” z sali obrad. Dzięki temu osoby
zainteresowane mogą śledzić przebieg sesji i zapoznawać się
z pełną treścią dyskusji prowadzonej przez radnych podczas
rozpatrywania uchwał i innych dokumentów. Od nowej kadencji to
wymóg, któremu musi podporządkować się każda rada gminy.
Transmisję można oglądać pod adresem:
https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiejw-zawadzkiem.html
Maksymalna ilość widzów mogących jednocześnie oglądać
transmisję na żywo ograniczona jest do 1000 widzów. W przypadku
braku połączenia po przerwach w transmisji należy kilka razy
odświeżyć kartę przeglądarki.
Na stronie gminy w zakładce Samorząd - Transmisja z obrad Rady
Miejskiej w Zawadzkiem dostępne są nagrania archiwalne, który
każdy może w dowolnej chwili oglądać.

BiK zaprasza do kina w Zawadzkiem
Od stycznia 2019 roku chcemy wznowić serię darmowego kina
piątkowego. Będziemy starali się zapewnić możliwie jak
najświeższe propozycje filmowe. Będą to głównie filmy które
dopiero co zeszły z ekranów kin. Oferta będzie zróżnicowana pod
kątem gatunków filmowych, aby każdy znalazł coś dla siebie.
Dołożymy wszelkich starań aby filmy były wyświetlane dwa razy
w miesiącu. Pełna lista terminów seansów zostanie wkrótce
zamieszczona na facebooku oraz na plakatach. Ze względu na
postanowienia umowy licencyjnej która zakazuje nam informowania
o tytułach wyświetlanych filmów poprzez plakaty i portale
społecznościowe, pełny repertuar będzie dostępny pod numerami
telefonów: 778877975 oraz 733746097. Serdecznie zapraszamy.

Zimowe inspiracje teatralne
15.01.2019r. zapraszamy do Kinoteatru w Zawadzkiem na
spektakle w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji im. A.
Mickiewicza: „Pszczółka Maja”, „Mitologia Słowian”, „Balladyna”.
Szczegółowych informacji udziela M. Rabicka.
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Świętowaliśmy 100 lat Niepodległej!
że zwycięstwo powstańcom miała przynieść pomoc rycerzy, którzy
według legendy śpią pod Giewontem. Rycerze jednak nigdy się
obudzili, a Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Było
to wzruszające przedstawienie nawiązujące do zrywów
niepodległościowych w czasach zaborów. Licznie zgromadzeni
przedstawiciele lokalnych władz, goście i mieszkańcy Gminy
Zawadzkie docenili dużymi brawami niekonwencjonalne,
artystyczne ujęcie tematu powrotu Polski do niepodległości.
Mogliśmy również wysłuchać pieśni patriotycznych
przygotowanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem pod okiem pani Małgorzaty Rabickiej.
Na zakończenie wręczone zostały nagrody za udział w konkursie
plastycznym pn. „Droga do niepodległości” .
W kategorii klas I-III:
1 miejsce Aleksandra Bartocha
2 miejsce Oliwia Nowak
3 miejsce Filip Kozierski
W kategorii klas IV-V:
1 miejsce Franek Bujara
2 miejsce Paulina Kciuk
3 miejsce Dawid Sankowski
W kategorii klas gimnazjalnych:
1 miejsce Emilia Chmielorz
2 miejsce Kewin Dietrich
3 miejsce Paweł Wyrzgol.

W niedzielę 11 listopada br. wszyscy Polacy, w tym oczywiście
także mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w obchodach
Narodowego Święta Niepodległości. Gminne uroczystości
rozpoczęły się od złożenia symbolicznych kwiatów i zniczy przez
Burmistrza Zawadzkiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Zawadzkiem pod pomnikiem w parku miejskim w Zawadzkiem.
Kolejnym akcentem była uroczysta msza święta w kościele pw. Św.
Rodziny w Zawadzkiem odprawiona w intencji Ojczyzny z udziałem
władz samorządowych, pocztów sztandarowych oraz
mieszkańców. O godzinie 12.00 odśpiewano hymn państwowy,
a młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
wspólnie z dr Arkadiuszem Baronem przygotowała wzruszające
przedstawienie O Rycerzach, którzy śpią pod Giewontem. Historia
opowiadała o góralach siedząc w karczmie, którzy uważali,

Warto wspomnieć, że również we wszystkich placówkach
oświatowych i kulturalnych Gminy Zawadzkie odbyły się uroczyste
apele, konkursy plastyczne i historyczne związane z tym
wydarzeniem.

„Czarownica Niska Emisja”
W dniu 03 grudnia 2018 r. gmina Zawadzkie zorganizowała
przestawienie teatralne pt.: „Czarownica Niska Emisja” dla uczniów
klas I-III szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Najważniejsze
tematy poruszane w przedstawieniu to: smog (jego przyczyny
i możliwości ograniczenia) oraz segregacja odpadów (korzyści dla
środowiska z niej płynące). Dzieci poznały konsekwencje palenia
śmieci w piecach, a także pożytki płynące z segregacji odpadów
oraz sadzenia drzew. 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. Dzieci chętnie brały
czynny udział w przedstawieniu, wskazując największe zagrożenia
dla powietrza oraz formy poprawy jego stanu, a także pomogły
bohaterom spektaklu w uprzątnięciu lasu, segregując odpady.
Dodatkowym atutem przedstawienia była wspaniała scenografia,
liczne efekty specjalne oraz urzekająca muzyka. Spektakl dla dzieci
w całości został sfinansowany ze środków budżetu gminy.
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Mały Książę – spektakl dla dorosłych czy o dorosłych?
Od 2 lat na deskach Kinoteatru
w Zawadzkiem wystawiane są spektakle
i etiudy teatralne w wykonaniu Studia
Teatralnego „Maska”. Młodzi aktorzy
doskonalą swój warsztat aktorski podczas
kolejnych edycji Profesjonalnych Warsztatów
Teatralnych „Ogrody teatralne” oraz na
zajęciach w ramach działalności BiK i Art
Voice. Do tej pory przygotowali i wystawili 7
spektakli, które zaprezentowali mieszkańcom
Gminy Zawadzkie. Każdy kolejny spektakl to
duży krok w doskonaleniu warsztatu
aktorskiego, rozwoju osobowości i
kształtowaniu świadomości artystycznej
młodych wykonawców. 2 grudnia br. późnym
popołudniem Kinoteatr w Zawadzkiem
zapełnił się „po brzegi”! Być może to magia
Małego Księcia zachęciła mieszkańców
Zawadzkiego, by pomimo niezbyt sprzyjającej
aury, na chwilę oderwali się od codzienności i
pozwolili sobie na chwilę refleksji i zadumy. Bo
Mały Książę to opowieść pełna symboliki i
ukrytych sensów. Skłania do przemyśleń nad
życiem, dorastaniem, a także nad samym
sobą. 70 aktorów w dniach 30.11 – 2.12.2018r.
intensywnie- po 9 godzin dziennie!
–pracowało nad przygotowaniem teatralnej
interpretacji przygód Małego Księcia. Podczas
„Zimowych Ogrodów Teatralnych”, pod okiem
profesjonalistek, dzieci i młodzież doskonalili
umiejętność improwizacji, rozwijali swoją
kreatywność, wychodzili poza ramy
bezpośredniego odbioru tekstu literackiegotym samym poszerzając swoją wyobraźnię i
potencjał twórczy. W rezultacie przygotowali
pełen magii, symboliki i ciepła spektakl o
miłości, przyjaźni, ale także o samotności i
niezrozumieniu. Artyści, w niezwykle
plastyczny, sposób przedstawili wędrówkę
Małego Księcia po kolejnych planetach, jego
rozterki duchowe podczas spotkań

z przeróżnymi ludźmi, a także trudną relację z
Różą. Spektakl „Mały Książę” przypomniał, że
„(…)wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tylko,
że nieliczni jeszcze o tym pamiętają…”.
Podczas spektaklu nasuwało się więc pytanie
: „Czy nie warto wrócić czasami w magiczną
krainę dzieciństwa i zobaczyć świat i ludzi na
nowo – wrażliwymi oczami dziecka?” Widzów
poruszyła ekspresja i zaangażowanie
sceniczne aktorów – każdy był bardzo
prawdziwy w swojej roli. Poprzez plastykę
ciała, mimikę, czasami pojedynczy gest
wyrażali samotność, chęć bycia zauważonym,
bunt, zagubienie i miłość .Ogromne brawa
należą się za umiejętne oddanie zmiennych
nastrojów w poszczególnych scenach,
charyzmę, która porywała i wzruszała widzów
.Nastrój i wymowę spektaklu potęgowała
świetnie dobrana muzyka i gra świateł. Wielkie
uznanie wśród widzów wzbudziła spójność gry
całego zespołu widoczna, m. in.
w dynamicznej scenie pozornie
niezorganizowanego tłumu dorosłych idących
przed siebie i próbujących zwrócić na siebie
ich uwagę dzieci. 70 aktorów na scenie, w
wieku od 4 do 20 lat, to jeden, niezawodnie
działający mechanizm, grupa, która
doskonale się rozumie, wie, co chce pokazać,
wspiera i wzajemnie inspiruje. Bardzo
ascetyczna scenografia i kostiumy aktorów
potęgowały symbolikę przekazu
i pozostawiały szeroką możliwość interpretacji
spektaklu. Ta prosta konstrukcja spełniła
swoja funkcję – każdy mógł przejrzeć się w
lustrze sztuki i spróbować odnaleźć w sobie
Małego Księcia. Finałowa scena Księcia i
Róży zostawiła widza w słodkim wzruszeniu
i przekonaniu, że świat i ludzie nie są tacy źli…

za zaangażowanie i tworzenie klimatu dla
rozwoju kulturalnego i artystycznego w gminie
Zawadzkie.
Do zobaczenia na następnych spektaklach
Małgorzata Rabicka- nauczycielka
PSP w Zawadzkiem, instruktor BiK
Aneta Pawelec – aktorka
Monika Pluta – choreograf i aktorka
Joanna Sroka – aktorka i scenograf

Organizatorzy serdecznie dziękują
sponsorom i wszystkim osobom wspierającym

Biblioteka i Kultura, nowy rok – nowe plany na przyszłość
Biblioteka
i Kultura powołana została w lipcu tego
roku. Mimo krótkiego okresu działania
jednostki i ograniczonego budżetu, udało
się zorganizować z powodzeniem kilka
imprez kulturalnych. Pozytywny start
pozwala z optymizmem patrzeć
w przyszłość. Wraz z rozpoczęciem
nowego roku i nowego budżetu planujemy
poważne zmiany w działalności kulturalnej
w naszej gminie. Przede wszystkim chcemy
skupić się na racjonalnym planowaniu
imprez pod kątem możliwości finansowych
czyli mierzyć siły na zamiary. Ważne będzie
dostosowanie imprez pod kątem oczekiwań
mieszkańców jednakże zdajemy sobie
sprawę z tego że wymaga to czasu
i cierpliwych obserwacji popartych metodą
prób i błędów. Chcemy skupić się na ofercie
dla najmłodszych podczas ferii zimowych
oraz wakacji aby była ona dużo
atrakcyjniejsza. Ważnym czynnikiem
w drodze do sukcesu naszych działań
będzie usprawnienie ich promocji, aby
docierać do jak największej liczby
o d b i o r c ó w. S t o p n i o w o s t a r a m y s i ę

nawiązywać kontakty z sąsiednimi
ośrodkami aby czerpać wartościowe
inspiracje i wzorce. Jesteśmy w trakcie
pracy nad usprawnieniem działalności
sekcji artystycznych, które zostały
w ostatnich latach zaniedbane. Naszym
głównym celem inwestycyjnym będzie
pozyskanie środków na wyposażenie
kinoteatru w nowoczesne systemy
nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego
które będą niezbędne w procesie rozwoju
naszej oferty kulturalnej. W tym celu został
już złożony wniosek do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. W procesie
planowania musimy poddać niektóre
imprezy bilansowi zysków i strat, aby
w kalendarzu pozostały tylko te cieszące
się popularnością. Naszymi flagowymi
wydarzeniami pozostaną: Festiwal Gaude
Mater Polonia Wincenty z Kielczy in
Memoriam, Jarmark Bożonarodzeniowy,
Dożynki Gminne, Ferie zimowe oraz
Wakacje dla dzieci, Obchody Święta
Niepodległości, Narodowe Czytanie, Dzień
Seniora, WOŚP, Profesjonalne Warsztaty
Teatralne „Ogrody teatralne” oraz wiele
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mniejszych wydarzeń takich jak spektakle
teatralne oraz koncerty organizowane z
różnych okazji okolicznościowych. Tak jak
do tej pory zamierzamy kontynuować oraz
rozwijać naszą ofertę Darmowego Kina
Piątkowego oraz Opolskiego Kina
Objazdowego. Zamierzamy wzbogacić
naszą ofertę warsztatową. W planach
mamy reaktywację festiwalu pieśni i tańca
„Kuźnia”. Największym przedsięwzięciem
organizowanym w poprzednich latach
przez GOSiT, a którego organizacja
w przyszłych latach została powierzona
BiK-owi są „Dni Gminy Zawadzkie”.
Zgodnie doszliśmy do wniosku, iż trzeba
zastanowić się nad sensem oraz
rentownością organizacji tak dużej imprezy
w naszej gminie. Potocznie nazywane „dni
miasta” pochłaniały sporą część budżetu,
który można było spożytkować na szereg
mniejszych imprez dla mieszkańców.
Naszym celem jest słuchanie lokalnego
społeczeństwa i spełnianie jego oczekiwań.
Uważamy, iż zadowolony mieszkaniec jest
najlepszą wizytówką i promocją gminy na
zewnątrz więc to właśnie jego potrzeby
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trzeba spełnić w pierwszej kolejności.
Wśród wielu głosów docierających do nas
jeden wybrzmiewał dużo głośniej od innych.
Dlatego właśnie wpadliśmy na pomysł aby
reaktywować po latach „Dzień Hutnika”.
Zdajemy sobie sprawę, że huta,
teoretycznie nie istnieje jako jeden twór.
Praktycznie jednak Zawadzkie dalej
w dużym stopniu opiera się na hucie
i sentymencie z nią związanym. Chcemy,
aby nowy „Dzień Hutnika” w jak
największym stopniu nawiązywał do tego
sprzed lat. Dlatego właśnie miejsce
organizacji jest chyba oczywiste, mówimy tu
o placu przy Kinoteatrze. Pragniemy
uderzyć w sentyment i wspomnienia
starszych mieszkańców, a młodszym
pokazać jak to było przed laty. Impreza ma

w założeniu nawiązywać do stylu retro.
W ostatnim okresie staramy się słuchać
mieszkańców i zbierać jak najwięcej
informacji dotyczących dawnego dnia
hutnika, aby jak najwierniej oddać ducha
tamtych czasów. Data imprezy również była
by historyczna bo oczywiście byłby
to początek maja. Wydaje nam się, iż tego
typu wydarzenie z powodzeniem
zastąpiłoby zmęczony już format „Dni
Gminy Zawadzkie”. Dodatkowo
zjednoczyłoby mieszkańców we
wspólnych wspomnieniach. Nie
wspominamy już nawet o oszczędnościach
płynących z rezygnacji z „Dni Gminy” na
rzecz „Dnia Hutnika”. Zgodnie z naszą
dewizą spełniania oczekiwań
mieszkańców, nie chcemy tak ważnej

decyzji podjąć sami. Dlatego pomysł „Dnia
Hutnika” poddajemy do Państwa dyskusji.
Jako nowa jednostka stajemy przed
ogromnym wyzwaniem sprostania wielu
oczekiwaniom płynących do nas z różnych
stron. Prosimy jednak o cierpliwość gdyż
sukces osiąga się małymi krokami i tego
będziemy się trzymać. Z roku na rok
będziemy się starać aby jednostka zaczęła
sama na siebie zarabiać. Zależne jest to
jednak od frekwencji na naszych imprezach
dlatego gorąco prosimy wszystkich
mieszkańców o współpracę i przychylne
nastawienie a wtedy wspólnie osiągniemy
wszystkie stawiane przez nas i Państwa
cele.
Dominik Kowalski

XXI Mikołajkowy Klubowy Turniej Karate

Już po raz XXI Klub Karate Nidan
zorganizował dla swoich członków
Mikołajkowy Turniej Karate, w którym
rywalizowało 80 zawodników w wieku od
4 do 14 lat z naszych klubowych sekcji
z miejscowości Dobrodzień, Ozimek,
Strzelce Opolskie i Zawadzkie. Rozegrano
22 konkurencje w tym 8 konkurencji kata,
8 konkurencji sprawnościowych i
6 konkurencji kumite na fantomach.

Sportowa rywalizacja trwała 2 godziny
po czym nastąpiła część oficjalna.
Na zakończenie „Święty Mikołaj”, który

przybył na tą uroczystość docenił trud
wszystkich uczestników i wręczył im słodkie
upominki.

AGROCOM na Narodowej Wystawie Rolniczej
glebowych, skanowaniem elektromagnetycznym gleb i tworzeniem
map zasobności, które w dalszej kolejności służą do tworzenia map
aplikacyjnych. Jest m.in. medalistą Targów AGRITECHNICA 2017
za innowacyjny system Smart Crop Damage Identification.
Gratulujemy!

Na przełomie listopada i grudnia na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich w Poznaniu odbyła się Narodowa Wystawa
Rolnicza. Podczas 3 dni wystawy zaprezentowało się prawie 220
wystawców i odwiedziło ją ponad 35 tys. zwiedzających. Do udziału
w tej wyjątkowej wystawie została zaroszona Firma AGROCOM
Polska z Żędowic. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżniło
ją w ten sposób jako firmę niosącą i wprowadzającą innowacje
w rolnictwie. Na wystawie zaprezentowano 3 drony - 2
wielowirnikowce oraz 1 motoszybowiec - produkcji Novelty Rpas
z Gliwic oraz model satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej Sentinel 2B. Satelita ten w skali 1:4,84 został przygotowany przez
zawadczańskiego modelarza Krzysztofa Wasika. Oprócz tego
zaprezentowano opracowaną wspólnie ze studentami z Politechniki
Wrocławskiej symulację ruchomych warstwic wysokościowych na
modelu "ruchomych piasków" w piaskownicy. Piaski cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem wśród młodszych i starszych
zwiedzających. Stoisko z dużym zainteresowaniem odwiedzili m.in.
Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski.
AGROCOM POLSKA prowadzona przez Jerzego Koronczoka, jest
pierwszą w Polsce firmą zajmującą się rolnictwem precyzyjnym.
Firma ściśle współpracuje z CLAAS POLSKA i realizuje zadania
związane z segmentem CLAAS EASY, czyli segmentem
precyzyjnego rolnictwa. Zajmuje się także pobieraniem prób
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ZŁOTE DIAMENTOWE I ŻELAZNE GODY - SPOTKANIE JUBILATÓW
słowa podziękowania za miłość, przywiązanie i opiekę. Jubilaci
obchodzący złote gody odznaczeni zostali Medalami Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego aktu dekoracji dokonał
Burmistrz Mariusz Stachowski w towarzystwie przewodniczącego
Rady Miejskiej Stanisława Kiełka. Wszystkim parom małżeńskim
zostały wręczone listy gratulacyjne, i kwiaty. Burmistrz podziękował
małżonkom za przyjęcie zaproszenia oraz przekazał wszystkim
życzenia długich lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości
i poszanowaniu. Wyraził również słowa uznania za pracę i trud
włożony w wychowanie młodego pokolenia oraz za wszystko co
przez ten długi czas tworzyli dla rodziny i środowiska lokalnego. Po
części oficjalnej tradycyjnie wzniesiono toast szampanem, a przy
poczęstunku był czas na wspomnienia i wymianę małżeńskich
doświadczeń.Małżonkowie, którzy nie mogli być obecni na
uroczystości, zaproszeni zostali przez Burmistrza do Urzędu.
Wizyta miała miejsce w dniu 16.11.2018 r..
Dla Dostojnych Jubilatów z programem artystycznym wystąpiła
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.
Serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia oraz pomyślności na
dalsze wspólne lata.

W dniu 14 listopada 2018 r. Burmistrz Zawadzkiego wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zawadzkiem spotkali się
z kolejnymi parami małżeńskimi obchodzącymi jubileusz
ZŁOTYCH, DIAMENTOWYCH I ŻELAZNYCH GODÓW w II
półroczu br. Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego świętowali
państwo: Róża i Jerzy SMERECZAŃSCY z Żędowic. Jubileusz 60lecia pożycia małżeńskiego obchodziły 4 pary, a mianowicie
z Zawadzkiego 2 pary, państwo: Mirosława i Tadeusz LASOTA,
Maria i Mieczysław ZAJDEL, z Żędowic 2 pary, państwo: Hildegarda
i Roman KCIUK, Magdalena i Hubert GUZY.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 14 par,
a mianowicie z Zawadzkiego 8 par, państwo: Regina i Zbigniew
GARMULEWICZ, Maria KOSTOŃ, Elżbieta i Jan KANIAK, Maria
i Józef SMIESZKOŁ, Janina i Zdzisław GRZYWNA, Eugenia
i Tadeusz PIZIŃSCY, Agnieszka i Andrzej MULARCZYK, Genowefa
i Jan KŁYS, z Żędowic 3 pary, państwo: Elżbieta i Jan STRZODA,
Anna i Edmund ZYZIK, Rozalia i Bernard KOLIBABA,
z Kielczy 3 pary, Gabriela i Jan GIERA, Magdalena i Wilhelm
SZYGUŁA, Regina i Józef SEIDEL.
W imieniu gospodarzy gości przywitała kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Violetta Turek. Małżonkowie złożyli sobie wzajemnie

Róża i Jerzy Smerczańscy „65"

Magdalena i Hubert Guzy „60"

Maria i Mieczysław Zajdel „60"

Mirosława i Tadeusz Lasota „60"

Genowefa i Jan Kłys „50"

Elżbieta i Jan Kaniak „50"

Agnieszka i Andrzej Mularczyk „50"

Elżbieta i Jan Strzoda „50"

Magdalena i Wilhelm Szyguła „50"

Regina i Zbigniew Garmulewicz „50"

Janina i Zdzisław Grzywna „50"
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Maria i Józef Smieszkoł „50"

Regina i Józef Seidel „50"

Gabriela i Jan
Giera „50"

Rozalia i Bernard Kolibaba „50"

Anna i Edmund
Zyzik „50"

Eugenia I Tadeusz
Pizińscy „50"

Maria
Kostoń „50"

Nocny Turniej Siatkówki
o Puchar Burmistrza Zawadzkiego

Jubilatki
13 listopada swoje 90 urodziny obchodziła pani Elżbieta Graca
z Żędowic. Pani Elżbieta doczekała się 4 dzieci, 6 wnuków i 7
prawnuków. Niestety kilka dni później dotarła do nas smutna
wiadomość o śmierci pani Elżbiety. 8 grudnia 95 urodziny
świętowała pani Feliksa Nyga. W Zawadzkiem mieszka od
kilkudziesięciu lat. W młodości pracowała w lokalnej hucie.
Na ręce solenizantek przekazano życzenia zarówno od
najbliższych, przyjaciół, jak również od władz gminnych
i powiatowych.

W nocy z 7 na 8 grudnia w Hali Sportowej odbył się kolejny
Nocny Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Zawadzkiego.
Imprezę zorganizowała Sekcja Piłki Siatkowej działająca przy
GOSiT Zawadzkie. W tegorocznej edycji udział wzięło 14 drużyn.

Nowy harmonogram poboru krwi
W dniu 7 grudnia odbyła się w Zawadzkiem ostatnia w tym roku
akcja wyjazdowa poboru krwi. W tym dniu zarejestrowało się 47, a
krew oddało 44 dawców. Pobrano ponad 19 litrów krwi. W mijającym
roku w Zawadzkiem odbyło się 12 akcji, podczas których
krwiodawcy oddali łącznie prawie 200 litrów krwi. Dziękujemy za
każdą cenną kroplę krwi, która może uratować życie.
Harmonogram ekip wyjazdowych na 2019 rok

Elżbieta Graca

*godziny ekip wyjazdowych ruchome ustalane z miesięcznym
wyprzedzeniem z organizatorami ekip
Feliksa Nyga
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Podsumowanie kadencji 2015-2018
2015
5. Powołanie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów
działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.

1. Przebudowa ul. Świerklańskiej w Zawadzkiem. Wartość
436.258,34 zł

6. Zakup nowego wozu ratowniczo-bojowego dla OSP Zawadzkie.
Dotacja z budżetu gminy Zawadzkie 420.000, zł.

2. Powstanie siłowni na powietrzu na placu rekreacyjnym przy
ul. Nowe Osiedle oraz przy kanale hutniczym w Zawadzkiem.

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Piotrówka
–Żędowice na odcinku ulicy Strzeleckiej. Wartość inwestycji to
kwota brutto 62.594,74 zł, z czego 50 % środków finansowych
pokryto z budżetu Gminy Zawadzkie.

7. Uruchomienie monitoringu w Zawadzkiem: kamera obrotowa
na wieży ciśnień oraz na wysepkach przy ul. Powstańców Śl.

8. Budowa chodnika przy ulicy Powstańców Śląskich wspólnie
ze Spółdzielnią Mieszkaniową Hutnik w Zawadzkiem. Wartość
zadania 126.885,87 zł.

4. Uruchomienie w gminie Zawadzkie programów prorodzinnych
„Rodzina 3+” oraz „Senior 65+”.
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2016
5. Remonty dróg gminnych: ul. Mostowej i Zamoście w Kielczy oraz
mostu na rzece Mała Panew w Kielczy, dofinansowane rezerwy
celowe budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych
z usuwaniem powodzi mającej miejsce w maju/czerwcu 2010 roku
w wysokości 692 108 zł.

1. Przebudowa ulicy Tuwima w Żędowicach w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to
kwota 80 762 zł, wartość całego zadania 135.903,47 zł.

2. Podpisanie aktu partnerstwa z węgierskim miastem Vác.

6. Przebudowa ul. Miarki w Zawadzkiem wraz z wykonaniem
nowych chodników. Wartość inwestycji 370.475,00 zł.

3. Nabycie działki przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem, która zostanie
przeznaczona na powiększenie istniejącego cmentarza.

7. Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kielcza.
Dotacja z budżetu gminy Zawadzkie 376.599,00 zł.

4. Uruchomienie na okres próbny połączenia PKP na trasie
Zawadzkie – Kielcza.

8. Remont dróg gminnych: ul. Leśnej, ul. Miarki, ul. Powstańców Śl.
w Kielczy, ul. Powstańców Śl. w Żędowicach oraz ul. Osiedle
Świerkle w Zawadzkiem.
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9. Wykonie parkingu przy ulicy Handlowej w Zawadzkiem. Wartość
zadania 210.852,07 zł.

12. Rozbudowa monitoringu w Zawadzkiem.

10. Remont dachu na budynku byłego Domu Kultury w Zawadzkiem
przy ul. Dworcowej.

13. Remont mogiły Powstańców Śląskich w Żędowicach.

14. Zakończenie remontu w szkole w Żędowicach. Wartość zadania
318.330,74 zł.

11. Organizacja Europejskiego Dnia Seniora.

2017
2. Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku ZawadzkiePiotrówka. 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.

1. Dofinansowanie w wysokości 74.839,79 zł realizacji zadania pn.
„Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901
w miejscowości Zawadzkie (odcinek od ul. Nowe Osiedle
do ul. Zielonej).
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7. 13 lipca odbyło się oficjalne otwarcie ulicy Paderewskiego
w Zawadzkiem. Wartość zrealizowanych robót wyniosła
483.041,01 zł.

3. Podpisana została umowa w sprawie przekazania dotacji celowej
w kwocie 511.717,90 zł, pozyskanej w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH
plus 2017 na utworzenie żłobka. Wartość inwestycji 1.339.734,82 zł.

4. Podpisano umowę na realizację projektu w ramach którego
przebudowana zostanie ulica Dworcowa w Zawadzkiem
z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych
na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego. Wartość
dofinansowania to kwota 412.209,20 zł.

8. Podpisano porozumienie w sprawie zakupu samochodu dla
zawadczańskich policjantów.

9. Podpisano porozumienie 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", otrzymana kwota dotacji to 36 995
złotych.

5. Gmina Zawadzkie przekazała 20 tys.zł na wsparcie infrastruktury
dla opolskiej medycyny w zawiązku z uruchomieniem kierunku
lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.

6. Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na operację typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej 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.

10. Z okazji Europejskiego Dnia Seniora zorganizowane zostały
uroczystości, w których udział wzięli seniorzy z terenu gminy.

15

Krajobrazy Zawadzkiego
14. Rozpoczęcie przebudowy drogi 90. I etap przebudowy
obejmował drogę na odcinku od granicy województwa do ul. Polnej
w Kielczy.

11. 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 zostały usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy.
12. 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 zakupiono 9 rowerów. Dotacja
wyniosła 19.300,00 zł, to 95 % ogólnej kwoty.

15. Otwarcie po remoncie 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 2010 r. w wysokości 120.670,00 zł.

16. 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.

13. Na terenie gminy działa aplikacja mobilna, dzięki
której można otrzymać błyskawiczne powiadomienia
o zagrożeniach występujących na terenie naszej gminy
oraz w najbliższej okolicy.

2018
2. Otwarcie nowego placu zabaw przy budynku OSP w Kielczy.
Wartość inwestycji to ponad 50 tys. zł, pokryte z budżetu gminy
Zawadzkie.

1. Podpisanie umowy na opracowanie wielobranżowej
dokumentacji 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. Wartość umowy opiewała
na kwotę 126.690,00 zł brutto.
Termomodernizacja hali sportowej jest dofinansowana w ramach
projektu pn. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”, w ramach którego
gmina Zawadzkie realizuje zadanie pn. Termomodernizacja hali
sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności
energetycznej”. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 362
687,57 zł.
Wizualizacje hali po termomodernizacji.
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5. Powołanie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży
działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.

3. Remont zabytkowej kapliczki „Dzwonek” w Żędowicach.
Całkowity koszt zadania wyniósł 74.745 zł. Wysokość otrzymanego
wsparcia na realizację operacji wyniosła 39 622 zł. Projekt
zrealizowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

6.Zakończenie II etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 901
na odcinku Kielcza do granicy województwa.

4. Przekazanie przedstawicielom jednostek OSP z terenu gminy
Zawadzkie sprzętu strażackiego zakupionego ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.

Powyżej zostały przedstawione najważniejsze inwestycje przeprowadzone w kadencji 2014-2018.
W formie tabelarycznej przedstawiamy budżet gminy na poszczególne lata w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe.
Na dochody bieżące składają się między innymi dochody z tytułu podatków i opłat, subwencje, dotacje itp. Natomiast dochody
majątkowe to głównie dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy.
Wydatki bieżące związane są z działalnością bieżącą gminy, a wydatki majątkowe dotyczą realizowanych inwestycji.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

wykonanie

2018 r.
plan

Dochody ogółem

30 890 436,39

34 048 505,42

36 357 557,55

37 405 704,31

dochody bieżące

29 590 679,38

33 809 572,06

35 224 031,89

36 915 704,31

1 299 757,01

238 933,36

1 133 525,66

490 000,00

Wydatki ogółem

29 377 345,50

34 469 715,39

37 358 340,23

37 466 204,31

wydatki bieżące

27 767 883,46

32 724 349,04

34 657 048,22

36 445 704,31

1 609 462,04

1 745 366,35

2 701 292,01

1 020 500,00

dochody majątkowe

wydatki majątkowe
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Wydatki bieżące

2015 r.

2016 r.

2017 r.

wykonanie

2018 r.
Plan

Lokalny transport zbiorowy

69 450,33

76 650,51

92 632,74

53 000,00

Drogi publiczne gminne
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Plany zagospodarowania
przestrzennego

464 132,83

376 331,78

540 921,13

570 541,51

692 112,31

189 436,80

1 186 706,74

1 290 297,65

1 203 248,56

1 032 000,00

31 627,23

38 353,77

47 743,08

94 300,00

Urzędy wojewódzkie
Rady gmin
Urzędy gmin
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Komendy Powiatowe Policji
Ochotnicze Straże Pożarne

7 229,60

23 780,40

42 730,15

44 000,00

203 111,32

235 097,21

242 660,20

298 310,00

58 644,21

52 313,22

54 363,16

68 040,00

2 830 526,28

2 717 659,72

2 922 476,97

2 918 089,00

128 581,56

182 846,98

165 021,06

159 397,00

15 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

193 874,60

215 885,03

204 844,90

191 000,00

13 472 387,52

13 810 727,00

14 207 264,98

14 554 620,98

4 148 719,34

7 899 631,08

9 597 242,89

10 784 322,59

1 337 861,24

1 337 893,44

1 473 684,28

1 517 000,00

63 144,00

92 089,97

76 192,27

100 000,00

119 073,40

139 958,80

244 176,85

198 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozostałe zadania w zakresie
kultury
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby

354 719,69

345 170,39

373 059,39

422 000,00

286 609,29

368 615,64

355 661,05

322 314,00

4 573,87

137 080,48

25 196,91

48 150,00

Biblioteki
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

227 000,00

240 000,00

247 000,00

369 924,00

49 133,16

49 126,59

33 705,50

113 350,00

Obiekty sportowe

900 694,19

1 026 245,56

954 467,63

1 004 158,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

257 911,69

255 945,19

226 579,31

235 000,00

Pozostałe

1 357 171,37

1 105 536,32

1 126 738,41

1 338 187,23

OGÓŁEM

27 767 883,46

32 724 349,04

34 657 048,22

36 445 704,31

Oświata
Pomoc społeczna i Rodzina (w tym
500+)
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach

Sport
Damas, Michał Krygowski i Sebastian Danysz po 1. Dla drużyny
UKS Olim Grodków trzech byłych zawodników ASPR zdobyło
9 bramek (Herte 5, Szulc 3 i Kulej 1). W kolejnym meczu z AZS
w Zielonej Górze w 55 minucie ASPR prowadził 27:25. Końcówka
należała jednak do gospodarzy i spotkanie zakończyło się porażka
29:31. W tym meczu najwięcej bramek dla naszej drużyny zdobył
M.Ścigaj 10. Ostatnie punkty w I rundzie drużyna zdobyła
w spotkaniu z Anilaną Łódź. Mecz zakończył się remisem 28:28
(10:13). W rozgrywce na rzuty karne lepszą okazała nasza drużyna
i to ona doliczyła się do swego dorobku 2 pkt. Najwięcej bramek dla
drużyny strzelili: Marceli Migała 7 i Dawid Mięsopust 6. Ostatnie 3
mecze I rundy to niestety 3 porażki z tego 2 bardzo wyraźne we
własnej hali. Najpierw przegrali z ŚKPR Świdnica 28:34 (16:17),
następnie z MKS Real -Astromal Leszno 22:30 (10:12). W obydwu
meczach tylko do przerwy drużyna nawiązała równorzędną grę.
Najwięcej szans na punkty były w Legnicy. Tym razem w końcówce
z wyniku 27:30 doprowadzili do remisu 30:30. W ostatniej minucie

Piłka ręczna
To była nieudana I runda
Zakończyły się rozgrywki I rundy w I lidze piłki ręcznej. Drużyna
ASPR Zawadzkie nie może jej zaliczyć do udanych. Niżej
zamieszczona tabela pokazuje wyraźnie, że zajmowane 10 miejsce
gwarantuje utrzymanie, ale przewaga nad drużyną spadkową
to tylko 2 punkty. Z drużynami, które zamykają tabelę drużyna
zdobyła tylko 2 punkty grając we własnej hali. W 6 kolejce zostało
rozegrane spotkanie derbowe. Mecz odbył się w Grodkowie. Mecz
był bardzo wyrównany, do przerwy nasza drużyna prowadziła 12:9
jednak w II połowie gospodarze w 48 minucie objęli prowadzenie
19:18. Większe doświadczenie podopiecznych Łukasza Morzyka
pozwoliło w końcówce przechylić szalę zwycięstwa i ostatecznie
spotkanie zakończyło się zwycięstwem naszej drużyny 25:23.
Bramki zdobywali: Maciej Ścigaj 7, Adrian Przybysz 6, Dawid
Mięsopust i Paweł Zagórowicz po 4 oraz Kevin Kubillas, Mateusz
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Czołówka tabeli po I rundzie rozgrywek przedstawia się
następująco:
1. SKS II Piast Strzelce Op.
13
36
52:11
2. SSKS Stal Zawadzkie
13
32
39:17
3. LKS Rzemiosło Dziewkowice
13
26
38:20
4. KS II Krasiejów
13
25
48:26
5. LZS Zimna Wódka
13
25
34:21
6. LZS Staniszcze Wielkie
13
21
25:20
Rozpoczęcie rozgrywek II rundy 17 marca 2019 r. wyjazdowym
meczem LZS Błękitni II Jaryszów Olszowa.
Kadra drużyny seniorów Stali Zawadzkie, która w rozgrywkach kl.B
po I rundzie zajmuje 2 miejsce.

szansę na prowadzenie nie wykorzystał najskuteczniejszy strzelec
Maciej Ścigaj. Nie wykorzystał rzutu karnego, a Kamil Mosiołek z
Miedzi Legnica już po czasie z rzutu wolnego bezpośredniego
zdobył zwycięską bramkę. Zamiast nawet 3 pkt. nie było nawet
jednego. Trzeba i to szybko poszukać przyczyn tak słabej postawy
drużyny w I rundzie. Może przyczyna tkwi w metodach
szkoleniowych. Trzeba pomyśleć o zmianach.
Tabela po I rundzie przedstawia się następująco:
1. Olimpia Piekary Śląskie
11
24
331:292
2. MKS Real-Astromal Leszno
11
24
288:261
3. MSPR Miedź Legnica
11
22
308:295
4. KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
11
21
321:303
5. MKS Wieluń
11
18
283:262
6. UKS Olimp Grodków
11
17
276:276
7. WKS Grunwald Poznań
11
16
280:285
8. KU AZS Zielona Góra
11
14
286:309
9. KS Rorza Wrocław
11
14
295:293
10. ASPR Zawadzkie
11
11
296:323
11. ŚKPR Świdnica
11
9
257:302
12. Anilana Łódź
11
8
299:319
Rozgrywki II rundy zostaną zainaugurowane w III dekadzie stycznia
przyszłego roku meczem wyjazdowym z MKS Wieluń.

Tenis Stołowy
Zadyszka w końcówce I rundy
Po 4 kolejkach I rundy drużyna mężczyzn w III lidze w ostatnich
meczach spisała się słabiej. Po zwycięstwie w 5 kolejce z KTS Lew
Głubczyce 8:6 w kolejnych 5 meczach zdobyli tylko 1 pkt. remisując
z OKS Olesno 7:7. Porażek doznali z KTS Kłodnica Kędzierzyn
Koźle 3:8, UKS Odra II Katy Opolskie 5:8, LZS Żywocice 1:9 oraz z
MLUKS-em Bodzanów 6:8. Do rozegrania w I kolejce pozostał mecz
SKS LUKS Nysa. Tabela przedstawia się następująco:
1. LZS Chepsa Żywocice
10
18
80:27
2. LZS Odra Katy Opolskie II
10
16
74:40
3. KTS Lew Głubczyce
10
15
73:53
4. LUKS Korfantów
10
13
67:55
5. KTS Kłodnica Kędzierzyn K.
10
10
61:62
6. GUKS Byczyna
10
10
58:62
7. MGOK Gorzów Śl,
10
8
55:66
8. ASZ PWSZ Nysa
10
8
53:67
9. KTS MOKSiR Zawadzkie
10
8
60:65
10. MLUKS Bodzanów
10
6
53:72
11. SKS LUKS Nysa
10
4
46:74
12. OKS Olesno
10
4
42:76

W akcji najskuteczniejszy zawodnik drużyny ASPR Zawadzkie
Maciej Ścigaj (nr 6) zdobywca 48 bramek.
Młodzieżowe rozgrywki
W lidze juniorów zostało rozegranych 6 kolejek. Nasza drużyna
w tabeli plasuje się na 2 miejscu. Porażek doznała jedynie z Gwardią
Opole, która zajmuje 1 miejsce. Tabela przedstawia się
następująco:
1. Gwardia Opole
5
15
182:122
2. ASPR Zawadzkie
6
12
204:167
3. Olimp Grodków
6
6
174:192
4. Orlk Brzeg
5
0
113:192
Również w lidze juniorów młodszych drużyna ASPR zajmuje 2
miejsce. Po 4 kolejkach na prowadzeniu OSiR Komprachcice z
kompletem zwycięstw. W lidze młodzików w gronie 6 drużyn ASPR
zajmuje 4 miejsce z dorobkiem 6 pkt. Prowadzi Orzeł Opole przed
Gwardią Opole i Olimpem Grodków.
Piłka Nożna
Pewne drugie miejsce
Ostatnie 3 mecze I rundy rozgrywek to trzy zwycięstwa. U siebie
z LZS Poręba zwycięstwo 4:2 (1:1) a bramki strzelali: Mateusz
Kozłowski 2, Oskar Wajrauch i Dariusz Sworeń po 1. W kolejnym
meczu rozegranym również w Zawadzkiem drużyna pokonała LZS
Zimną Wódkę 5:1 (2:1). Już w 12 minucie goście objęli prowadzenie,
jednak za sprawą Dariusza Sworenia do przerwy Stal prowadziła
2:1. Po przerwie 2 trafienia zanotował Paweł Zyzik a 1 bramkę
strzelił najskuteczniejszy zawodnik drużyny Mateusz Kozłowski.
W ostatnim wyjazdowym meczu z LZS Staniszcze Wielkie jedyną
zwycięska bramkę strzelił w 15 minucie Kamil Prus. Wiadomo,
że zgodnie z regulaminem do kl. A awansuje tylko mistrz, dlatego
nawet wygranie wszystkich meczy tego nie gwarantuje, gdyż
rezerwy Piasta Strzelce Opolskie tak łatwo skóry nie sprzedadzą.
Najwięcej 11 bramek dla drużyny zdobył M.Kozłowski oraz Dariusz
Sworeń 9.

Skat
Mistrzostwa Sekcji GOSiT Zawadzkie
W mistrzostwach sekcji skata GOSiT Zawadzkie zostało
rozegranych 14 turniejów. Oto zwycięzcy poszczególnych turniejów.
W VIII najlepszy okazał się Leopold Dybowski (GOSiT Zawadzkie)
2038 pkt. IX turniej wygrał również zawodnik GOSiT-u Marek
Wyszkowski z wynikiem 2801 pkt. Kolejny turniej to zwycięstwo
L.Dybowskiego 2175 pkt. W XI kolejne zwycięstwo zawodnika
GOSiT-u. Tym razem był to Antoni Świtała z wynikiem 2259 pkt.
Kolejne dwa turnieje padły łupem zawodnika Victorii Chróścice
Marcina Szymskiego. W XII uzyskał 2112 pkt. a w XIII 1892 pkt. W
XIV turnieju najlepszy okazał się Reinhold Brysch 2300 pkt.
Klasyfikacja po 14 turniejach przedstawia się następująco: 1. Marcin
Szymski 23950 pkt. 2. Antoni Świtała 23267 pkt. 3. Roman
Kościelny (Skat Kolonowskie 22330 pkt. Pozostali zawodnicy
GOSiT-u zajmują następujące miejsca: 4. Reinhold Brysch 21904
pkt., 5. Leopold Dybowski 20900 pkt. 7. Józef Waloszek 19452 pkt.
10. Ernest Bryłka 18962 pkt. 13. Franciszek Świtała 17772 pkt. 17.
Marek Wyszkowski 16098 pkt. 19. Józef Ludwig 15196 pkt.
Sklasyfikowanych jest 27 zawodników.
Franciszek Świtała
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Halowa liga ruszyła

Św. Marcin uczy dobroci

Po raz kolejny Bartłomiej Kowalczyk, wraz z Nowym
Zawadzkiem, Stowarzyszeniem Horyzontura i GOSiTem, zrobił to,
na co czekali kibice piłkarscy w całej gminie Zawadzkie. Ruszyła
wyczekiwana przez cały rok Liga Halowa Probus, która - jak co roku
- już od pierwszego dnia cieszy się sporym zainteresowaniem.
Ubiegłoroczne „Piątki” to niewątpliwie sukces - zarówno
marketingowy, jak i sportowy. Pojawiły się drużyny spoza gminy
Zawadzkie, a jakość sportowa była wyższa niż ktokolwiek mógł
oczekiwać. Można powiedzieć, ze progres postępuje. Do drużyn ze
Świbia - grona niegminnych drużyn - dołącza drużyna z Piotrówki.
Co dodaje dodatkowego smaczku całej Lidze, w drużynie Piotrówki
występuje zawodnik, który może pochwalić się grą w takich
drużynach, jak Górnik Zabrze czy Pogoń Szczecin. Tym
zawodnikiem jest jednokrotny reprezentant Zimbabwe - Andre
Gwaze. Liga mogła liczyć na wsparcie Burmistrza Zawadzkiego,
który objął patronatem tegoroczne rozgrywki oraz na radnych klubu
Nowe Zawadzkie, którzy na poczet nagród, oddali swoje dwie diety

Przyparafialny Zespół Caritas przy parafii św. Rodziny
w Zawadzkiem był organizatorem tradycyjnego już spotkania
z okazji Św. Marcina. Uroczystości rozpoczęły sie od
przedstawienia historii św. Marcina, w którym dzieciom
przypomniano życie tego świętego żołnierza i biskupa, który
patronuje m.in. dzieciom, żebrakom i żołnierzom. Następnie wraz ze
św. Marcinem na koniu dzieci przeszły na plac przykościelny, gdzie
delektowano się słodkimi rogalikami. Również do Żędowic i Kielczy
zawitał św. Marcin.

„Bóg widzi śmieć inaczej niż my. My widzimy ją jako
ciemny mur, Bóg jako bramę”

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie z powodu śmierci
ś.p. Manfreda Kroczka
składają
Burmistrz Zawadzkiego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Podziękowania
Składam serdecznie podziękowania pielęgniarkom z Stacji Opieki Caritas
w Żędowicach za ogromne zaangażowanie, poświęcenie i wsparcie, lekarzowi
rodzinnemu Markowi Dekiel za opiekę medyczną oraz wszystkim, którzy w ciężkich
chwilach pomagali w opiece nad moją Mamą
ś.p. Marią Bartoszek.
Dzięki Waszej pomocy udało nam się zachować spokój i przygotować na
najtrudniejsze chwile.
Dziękuję także rodzinie, sąsiadom i delegacjom za udział w ostatniej drodze naszej
kochanej Mamy
córka Lucyna z rodziną

Radnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Pani Katarzynie Kanozie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy
składa Burmistrz Zawadzkiego, Radni Rady Miejskiej
w Zawadzkiem oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.
Żyjemy w naszych dzieciach i następnych
pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała
to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Lucynie Bartoszek
z powodu śmierci Mamy ś.p. Marii Bartoszek
składają
Burmistrz Zawadzkiego oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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