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150-lecie Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

Uroczystość z okazji 150-tej rocznicy istnienia i działalności
Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem odbyła się 15 czerwca br.
Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą
w kościele pw. św. Rodziny w Zawadzkiem, po której odbyła się
w kinoteatrze uroczysta gala. Świętować okrągłą rocznicę
przyjechało wiele osób z całej Polski. Zaproszenie jubilata przyjęła
liczna grupa przedstawicieli środowiska bankowego, lokalnych
samorządów, podmiotów współpracujących, Klientów Banku
i pracowników. Uroczysta gala była okazją do uhonorowania
zasłużonych Członków Rady Nadzorczej, Zarządu, obecnych
i byłych pracowników odznaczeniami Spółdzielczej Grupy
Bankowej oraz odznaczeniami Krajowej Rady Spółdzielczej.
Oprócz oficjalnych podziękowań i podsumowań zawadczańskiej
bankowości, nie zabrakło również części artystycznej.
Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście i mieszkańcy
mogli uczestniczyć w Festynie na stadionie miejskim
w Zawadzkiem. Więcej na stronie 13.

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Adelajdy Szroeter
i dwójki wnuków. Seniorka rodu to osoba bardzo pogodna, nigdy nie
narzeka, ma wspaniałą pamięć i pomimo przeżytych stu lat, wcale nie
wygląda na tak sędziwy wiek.
Otoczona jest wielką miłości i wspaniałą opieką najbliższej rodziny.
To właśnie rodzina okazuje Jej wiele serdeczności i miłości tworząc
bezpieczną „przystań” na kolejne dni i lata. Ten dzień, to nie tylko
wielki zaszczyt dla Jubilatki, to nie tylko święto rodzinne, ale
również ważne wydarzenie w historii Gminy Zawadzkie.
Z okazji swych setnych urodzin Pani Adelajda przyjęła wielu gości
z życzeniami kolejnych lat życia w zdrowiu.
Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu. Życzymy Pani
Niecodzienną uroczystość obchodziła Pani Adelajda Szroeter

Adelajdzie na kolejne lata dużo dobrego zdrowia, cierpliwości

z Zawadzkiego. Okazja ku temu była bardzo wyjątkowa, ponieważ

w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami dnia codziennego oraz

nasza Czcigodna Jubilatka w dniu 9 czerwca br. roku ukończyła 100

jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w cieple rodzinnego

lat! Pani Adelajda w swoim długim życiu doczekała się jednej córki

klimatu.
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VIII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem
15) w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania
wysokości cen i opłat (13 głosów za);
16) o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r. (13 głosów za);
17) w sprawie zmiany uchwały Nr II/24/18 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej (10 głosów za, 2 głosy przeciw,
1 głos wstrzymujący się);
18) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu (11 głosów za, 2 głosy przeciw);
19) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu (10 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 głos
wstrzymujący się).
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji o sprawdzenie prawidłowości rozpatrzenia
i obiegu dokumentów dotyczących pisma mieszkańców Kielczy
z dnia 14 stycznia 2019 r., które wpłynęło do urzędu w dniu 18
stycznia 2019 r. Komisja zwróciła się o wyjaśnienie, dlaczego
członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została udzielona
nieprawdziwa informacja przez pracownika urzędu w dniu 10
czerwca 2019 r. związana ściśle ze skargą Rzecznika Praw
Obywatelskich na działalność Burmistrza oraz o wyznaczanie
w przyszłości pracowników urzędu, którzy w sposób merytoryczny
i rzetelny będą udzielać niezbędnych informacji radnym Rady
Miejskiej (13 głosów za). Radni dyskutowali również nad wnioskiem
Józefa Romberga i Michała Barygi o przeprowadzenie imiennego
głosowania w sprawie: kto z radnych jest za podjęciem prac
związanych z halą sportową, a co za tym idzie udzielenie
Burmistrzowi zgody na kontynuowanie tematu dalej. Ostatecznie
wnioskodawcy wniosek wycofali.
Raport o stanie gminy oraz uchwały podjęte na sesji są dostępne
na stronie www.bip.zawadzkie.pl. Następna sesja odbędzie się
w dniu 26 sierpnia 2019 r. Głównym tematem tej sesji będzie
przyjęcie informacji z działalności ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o.,
informacji o możliwości utworzenia wspólnej jednostki księgowofinansowo-kadrowej dla jednostek organizacyjnych gminy oraz
sprawozdania z postępu realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych oraz poniesionych nakładach.

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyła się ostatnia przed przerwą
wakacyjną sesja Rady Miejskiej. Program sesji był bardzo obszerny,
radni uchwalili aż 19 uchwał:
1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Zawadzkie (12 głosów za, 1 głos
przeciw);
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania (9 głosów
za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) – podjęcie tej uchwały
poprzedzone było rozpatrzeniem raportu o stanie gminy Zawadzkie
za rok 2018 oraz debatą nad raportem;
3) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy
Zawadzkie za 2018 r. (13 głosów za);
4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2018 r.
(13 głosów za);
5) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2018 r. (13 głosów
za);
6) o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy (13 głosów za);
7) o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez gminę Zawadzkie (13 głosów za);
8) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
(13 głosów za);
9) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie (13
głosów za);
10) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników (13 głosów za) – skład zespołu jest następujący:
Katarzyna Kanoza, Andrzej Włóczyk, Michał Rytel;
11) w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańca Zawadzkiego (10
głosów za, 3 głosy wstrzymujące się);
12) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 maja 2019 r. na
działalność Burmistrza (12 głosów za, 1 głos przeciw);
13) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie (13 głosów
za);
14) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych
stanowiących własność gminy Zawadzkie (13 głosów za);

BRM

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) informowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym
się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowo administracyjnym,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa
w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowo administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, pokój 8A,
wejście od strony Pogotowia Ratunkowego działa punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej. Należy jednak wcześniej umówić
termin wizyty pod numerem telefonu 77 440 17 97 lub adresem
poczty elektronicznej starostwo@powiatstrzelecki.pl. Punkt czynny
jest w każdy poniedziałek w godzinach:
Godziny
Miesiące parzyste
Miesiące nieparzyste
13.00 – 17.00
13.30 – 17.30
luty, kwiecień, czerwiec,
styczeń, marzec, maj, lipiec,
sierpień, październik, grudzień
wrzesień, listopad

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą
stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym
trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz. 1824), może być udzielona
nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie poza punktem albo za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do jej rozpoczęcia.
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Burmistrz informuje
13 czerwca w ogrodach Konsulatu RFN w Opolu spotkali się
przedstawiciele samorządu, biznesu, nauki i kultury z całego
województwa oraz z zagranicy. Okazją był tradycyjny letni grill.
Podczas spotkanie Konsul Birgit Fisel-Rösle dziękowała m.in. za
życzliwie przyjęcie jej przed rokiem, kiedy rozpoczynała
sprawowanie urzędu. Gminę Zawadzkie reprezentowali Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz radny Rady Miejskiej
i przewodniczący Koła DFK w Żędowicach Andrzej Kotylak.

Basen letni już czynny
Otwarcie basenu letniego w Zawadzkiem przy ulicy
Powstańców Śląskich nastąpiło w pierwszą środę wakacji - 26
czerwca.
Basen w okresie wakacyjnym będzie czynny codziennie od godziny
10.00 do 18.00.

Kontrola prawidłowej segregacji śmieci
W dniach 10 oraz 17 czerwca br. odbyła się kolejna kontrola
w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji
odpadów komunalnych. Sprawdzane były pojemniki na odpady
w budynkach wielolokalowych. Sprawdzano czy w pojemnikach na
odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które podlegają
s e l e k t y w n e j z b i ó r c e t j . p a p i e r, p l a s t i k , s z k ł o , m e t a l ,
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt
RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.
Niestety stwierdzono wiele nieprawidłowości. W związku
z powyższym zostaną wszczęte procedury przewidziane prawem.

Spotkanie w sprawie Kanału Hutniczego
W dniu 12.06.2019 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu wzięli
także udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, przedstawiciel PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo
Zawadzkie, przedstawiciele Alchemii S.A, przedstawiciele PGW
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu oraz Pan Andrzej Orłowski.
Wspólnie dokonano oględzin w terenie, w związku z prowadzonym
postępowaniem w sprawie ustalenia charakteru wód Kanału
Hutniczego w Zawadzkiem.

Zawartość pojemnika na bioodpady

Spotkanie w Konsulacie RFN w Opolu

Zawartość pojemnika na popiół
Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem
Ogłoszony został przetarg na Termomodernizację Hali
Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności
energetycznej.
W ramach niniejszego zadania przewidziane są do wykonania
następujące prace:
1) zmniejszenie powierzchni okien i przeszkleń w obiekcie
(zamurowania);
2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną;
3) docieplenie przegród zewnętrznych: ścian, stropodachów;
4) remont elementów zewnętrznych takich jak balustrady, blendy
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okapowe;
5) wykonanie dodatkowego zejścia do piwnicy wraz z pochylnią dla
osób niepełnosprawnych wraz z utwardzoną ścieżką pieszą;
6) przesunięcie terenowej czerpni powietrza;
7) wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem
cieplnym, z wykorzystaniem zasilania w ciepło w sezonie
grzewczym z miejskiej sieci ciepłowniczej;
8) modernizację instalacji wentylacji budynków:
ź w budynku administracyjno-hotelowym wentylacja naturalna
z wykorzystaniem wentylatorów hybrydowych dla zapewnienia
efektywnej wymiany powietrza;
ź w sali gimnastycznej małej i dużej hali sportowej wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna – wymiana istniejących
niesprawnych urządzeń;
9) wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego wraz z źródłami
światła na energooszczędną;
10) wprowadzenie odnawialnych źródeł energii - wymiana źródła
ciepła dla instalacji ciepłej wody użytkowej z wprowadzeniem
powietrznych pomp ciepła z zasobnikami wody, w miejsce
zasobników c.w.u. ogrzewanych grzałkami elektrycznymi;
11) remont trzonów kominowych (skucie starych tynków,
uzupełnienie ubytków, otynkowanie tynkiem kamyczkowym,
demontaż czap żelbetowych, wykonanie nowych czap
prefabrykowanych, montaż nasad kominowych);
12) wymianę wszystkich obróbek blacharskich pokryć dachowych,
okapów, gzymsów, zwieńczenia attyk i płyt osłonowych, rynien i rur
spustowych wraz z ich mocowaniem i obróbkami na nowe z blachy
cynkowo-tytanowej;
13) wymianę posadzki tarasu na 1 piętrze dużej hali sportowej
na płyty kamienne;
14) demontaż istniejącej instalacji odgromowej oraz montaż nowej;
15) montaż nowych daszków systemowych z akrylu o konstrukcji
z profili aluminiowych nad wejściem głównym do hali sportowej od
strony północno-zachodniej oraz nad projektowanym dodatkowym
zejściem do piwnicy od strony południowo-zachodniej;
16) demontaż daszku nad wejściem głównym do hali sportowej oraz
ścian istniejącego wiatrołapu
17) wydzielenie schodów do piwnicy w poziomie piwnicy w części
północno-zachodniej w budynku administracyjno-hotelowym oraz
wydzielenie pomieszczenia przedsionka do central wentylacyjnych;
18) podział pomieszczenia głównego wyłącznika prądu na dwa
pomieszczenia: pom. gł. wyłącznika prądu i pom. central
wentylacyjnych;
19) w y d z i e l e n i e p o m i e s z c z e n i a c e n t r a l i w e n t y l a c y j n e j
z pomieszczenia siłowni oraz wykonanie tymczasowych schodów
do czasu wykonania 2 etapu;
20) wydzielenie wiatrołapu przy projektowanym wejściu
zewnętrznym do piwnicy oraz wydzielenie pomieszczenia węzła
cieplnego wraz z wyburzeniem ścianki działowej, dzielącej
dotychczas pomieszczenie na dwie części;
21) wykonanie dodatkowego wyjścia z holu głównego hali sportowej
od strony północno-wschodniej wraz z wykonaniem schodów
zewnętrznych;
22) w otworze między salą sportową dużą i małą (rozgrzewkową)
montaż ściany mobilnej modułowej z prowadnicą aluminiową górną,
zabudowa prowadnicy - płyta G-K, wszystkie moduły nieprzezierne,
stałe, łączone na pióro-wpust, wym. modułu - 95,30cm x 435cm, 12
modułów w okleinie HPL, moduły z płyt z atestem na
trudnozapalność z wypełnieniem z wełny mineralnej na profilach
aluminiowych;
23) zamurowanie otworów okiennych wewnętrznych w ścianach
piętra części administracyjno-hotelowej w sąsiedztwie dużej sali;
24) wykonanie chodnika okapowego (30cm) z kostki betonowej
wokół części sportowej (duża hala sportowa i mała sala
rozgrzewkowa);
25) wymianę posadzki tarasu w części administracyjno-hotelowej
na płyty kamienne;
26) montaż nowych daszków systemowych z akrylu o konstrukcji
z pro fil i alumini owych nad we j ści em l etnim do części
administracyjno-hotelowej od strony południowo-wschodniej oraz
nad wejściem do części mieszkalnej od strony północno-

wschodniej;
27) wymianę ścianki stalowej tworzącej wiatrołap przy wejściu
głównym do części administracyjno-hotelowej oraz montaż nowej
aluminiowej na pełną wysokość pomieszczenia;
28) wymianę drzwi oraz witryny w części sal konferencyjnych
na aluminiowe;
29) wydzielenie schodów do piwnicy na parterze w części
wschodniej budynku administracyjno-hotelowym;
30) wykonanie chodnika okapowego (30cm) z kostki betonowej
wokół budynku administracyjno-hotelowego.
Do przetargu przystąpiło 5 wykonawców, a wartość najtańszej
oferty opiewa na kwotę 4.859.497,00 zł brutto.
W/w. prace przewidziane są do realizacji w terminie do dnia
31.07.2020 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej,
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna,
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych.
Posiedzenie zespołu
W sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie
szkoleniowe Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Poświęcone było omówieniu spraw bieżących oraz przypomnieniu
m.in. procedur alarmowania, ostrzegania i informowania ludności
oraz zasad działania zespołu.

Ankieta satysfakcji petenta
Burmistrz Zawadzkiego informuje, że od 10 czerwca br. każdy
korzystający z usług Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem może
wyrazić swoją opinię na temat jakości świadczonych przez Urząd
usług, a także pracy Urzędników. W tym celu opracowana została
„Ankieta badania satysfakcji Petentów Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem”, którą wypełnić można w trojaki sposób:
1) pobierając ankiety wyłożone przy wejściu do budynku – obok
Biura Obsługi Petenta oraz w poszczególnych biurach Urzędu; taką
ankietę należy pozostawić w przygotowanym do tego celu,
oznakowanym pojemniku (umieszczonym także obok Biura Obsługi
Petenta);
2) wypełniając ankietę internetowo – działającą pod adresem:
https://profitest.pl/s/24939/39czut3j;
3) korzystając z wielozadaniowej aplikacji mobilnej dla
mieszkańców gminy Zawadzkie.
Ocenie za pomocą ankiet podlegały będą takie kwestie, jak:
ź przejrzystość oznakowania i organizacji Urzędu, dostępu do
oferowanych usług, informacji o nich oraz materiałów (druków)
pomocniczych,
ź stopień dostosowania budynku Urzędu do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
ź terminowość załatwiania spraw,
ź uczynność i fachowość pracowników.
Petenci Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem mają również możliwość
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zainstalowane przez gminę mają możliwość dokonywania pomiaru
jakości powietrza w promieniu 1 km od miejsca zainstalowania.
Jakość powietrza dobra (poziom dopuszczalny) w aplikacji mobilnej
oznaczana jest kolorem zielonym. Kolor żółty oznacza, że jakość
powietrza nie jest najlepsza i nie służy naszemu zdrowiu. Poziom
alarmowy oznaczony kolorem czerwonym sygnalizuje, że jest
bardzo zła jakość powietrza i należy powstrzymać się
od przebywania na powietrzu i nie wychodzić z domu.

wskazania swoich propozycji zmierzających do podwyższenia
jakości usług świadczonych przez Urząd. Każde spostrzeżenie jest
dla nas istotne!
Zachęcamy do wypełniania ankiet.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Zawadzkie
Na posiedzeniu sesji w dniu 24 czerwca 2018 r. Rada Miejska w
Zawadzkiem uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Zawadzkie. Plan miejscowy wraz z całą
dokumentacją planistyczną został przekazany Wojewodzie
Opolskiem, celem oceny ich zgodności z przepisami prawa. Plan
miejscowy wejdzie w życie po 30 dniach od jego publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Dzięki uchwaleniu nowego planu dla miasta Zawadzkie możliwe
będzie rozpoczęcie przedsięwzięć związanych m.in. z
zagospodarowaniem terenów przy: ul. Stawowej i ul. Opolskiej 48a
w Zawadzkiem, a także pozwoli prywatnym inwestorom na
realizację swoich nowych inwestycji.
Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania kasy w Urzędzie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy
Nowe Osiedle w Zawadzkiem
Wraz z nastaniem czerwca zakończono prace budowlane
związane z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Nowe Osiedle
w Zawadzkiem. Kolejnym etapem inwestycji będzie nasadzenie
kwiatów, krzewów ozdobnych na rabacie i w donicach. Oficjalne
oddanie do użytku mieszkańców odrestaurowanego miejsca
przewidziane jest na koniec lipca.

Miejskim w Zawadzkiem
Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż ze względów organizacyjnych
kasa Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem będzie nieczynna od dnia
24 czerwca 2019 r. aż do odwołania.
Wpłaty z tytułu podatków należy dokonywać na podany w decyzji
indywidualny numer rachunku bankowego (dotyczy osób
fizycznych). Wszelkie inne opłaty należy wpłacać na następujące
konto:
78 8909 0006 2000 0000 0299 0005.
Wpłaty wszelkich należności wobec gminy można dokonywać
w bankach, na poczcie, bądź w formie elektronicznej (poprzez
internet).

500 +
Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem będzie
można składać wnioski w wersji
papierowej o przyznanie:
- świadczeń wychowawczych (tzw.
500+) na nowy okres świadczeniowy
2019/2021. Świadczenie
wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku
życia bez względu na dochód.
- świadczeń „Dobry start” (tzw. 300+) zł na rozpoczęcie roku szkolnego
dla ucznia,
ź świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020,
ź świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy 2019/2020. Ponadto od 1 lipca 2019 r. osoby, które
posiadają Profil Zaufany albo bezpieczny podpis elektroniczny mogą
złożyć wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”,
świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia
z funduszu alimentacyjnego w wersji elektronicznej za pośrednictwem
portalu www.obywatel.gov.pl. Zachęcamy do zainteresowania się
elektronicznym składaniem wniosków, ponieważ jest to forma bardzo
wygodna dla wnioskodawców i przyspieszająca proces uzyskania
świadczenia. Wnioski w ten sposób można składać nawet będąc na
wakacjach! Niektóre wnioski oraz profil zaufany można potwierdzić za
pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wielu banków.
Więcej informacji na temat wyżej wymienionych świadczeń
znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka:
www.ops.zawadzkie.pl. Ważniejsze informacje udostępniamy również
za pośrednictwem naszego profilu na Facebook.
Zapraszamy do kontaktu:

Wypoczynek letni
Na podstawie ogłoszonego konkursu Burmistrz Zawadzkiego
zaprosił uprawnione podmioty do składania ofert na realizację
zadania z zakresu zdrowia publicznego. Wpłynęła 1 oferta. W
wyniku rozstrzygnięcia przyznana została dotacja celowa
Stowarzyszeniu "Razem" z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Opolskiej 47 na realizację zadania pn. "Wakacyjny tydzień
wycieczkowy" w kwocie 5.000,00 zł.
Czujniki powietrza – jak prawidłowo odczytywać
wyniki stężeń pyłu PM10 i PM2,5?
Od kilku lat w Polsce najczęściej przekraczane są normy jakości
powietrza pyłami drobnymi, tzw. pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5.
W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech
poziomach:
ź poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy), mówi o tym, że jakość
powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla
ludzkiego zdrowia,
ź poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy), oznacza, że jest źle
i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma
przekroczona jest czterokrotnie, a dłuższe przebywanie poza
domem (zwłaszcza dzieci, osób starszych lub cierpiących na
choroby układu oddechowego) może pogorszyć stan zdrowia,
ź poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy), oznacza, że jest bardzo
źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie
ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu,
szczególnie osoby chore i starsze.
W przypadku pyłów drobnych PM2,5 ustalony jest tylko poziom
dopuszczalny wynoszący 25 µg/m3, który oznacza, że jakość
powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla
ludzkiego zdrowia.
Gmina Zawadzkie jest w posiadaniu trzech czujników dających
możliwość monitorowania stężeń zanieczyszczeń powietrza pyłami
PM10 i PM2,5. Dane z czujników można śledzić w aplikacji mobilnej
„Gmina Zawadzkie” dostępnej na telefony komórkowe. Czujniki

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
tel. (77) 46 22 095
e-mail: sekretariat@ops.zawadzkie.pl
facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021858248431
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Pomnik ku czci Franza von Zawadzky
dziedzinie. Długoletnia praktyka pozwoliła mu jednak zapoznać
się z tajnikami wytopu żelaza do tego stopnia, że został w niej
ekspertem. Pod jego przewodnictwem huta rozwijała się
błyskawicznie. W 1836 r. pracowało tam 40 robotników. W 1840 już 160. Bardzo szybko hutę i osadę zaczęto nazywać
„Zawadzky" z inicjatywy samego hrabiego Renarda.
W latach 1841-1848 był Przewodniczącym Sejmu
Prowincjonalnego. Znaczny majątek, jaki zyskał, pozwolił mu na
zakup od hrabiego majątku w Kalinowie, by z czasem rozszerzyć
swoje włości o Jaryszów, Poniszowice, Niewiesie i Niekarnię.
Franz von Zawadzky zmarł w Strzelcach Wielkich 19 czerwca
1849 r. w wieku 58 lat. Pochowano go obok kościoła pw. św.
Wawrzyńca. Kiedy cmentarz zlikwidowano, nagrobki jego i jego
małżonki znalazły miejsce w murze okalającym dawną
nekropolię.
W trzy lata po jego śmierci w Zawadzkiem odsłonięto pomnik
z popiersiem faktycznego założyciela miejscowości, który przez
ponad 100 lat upamiętniał powszechnie szanowanego człowieka.
Pomnik zniszczono w 1962 r. Losy resztek obelisku nie są znane.
Na pomniku widnieje napis:
„Franz von Zawadzky, Pan na Kalinowie, Jaryszowie
i Poniszowicach”’
z prawej strony pomnika: „Handel-Rolnictwo-Przemysł”,
z lewej strony pomnika: „Pełnomocnikowi
hr. Renarda Franzowi von Zawadzkiemu,
Długoletniemu szefowi jako wspomnienie
Miłości-Szacunku,
Wzniesiono przez urzędników hr. Renarda w 1852 r.”

F r a n z v o n
Z a w a d z k y, b y ł
założycielem miasta
Zawadzkie oraz huty
zlokalizowanej w mieście.
Mieszkańcy w hołdzie
ufundowali Cokół
z p o p i e r s i e m
przedstawiający Franza
von Zawadzky. Pomnik
usytuowany był na
dawnym placu targowym w
Zawadzkiem. Był to
obszerny plac przy ulicy
Wajdy pomiędzy
nieistniejącymi dziś:
kanałem młyńskim
(zasypany) i młynem
a m e r y k a ń s k i m
(zlikwidowany po roku
1945) naprzeciw sklepu
mięsnego rzeźni oraz dzisiejszym biurowcem. Przed wojną było
to centralne miejsce w Zawadzkiem w bezpośrednim sąsiedztwie
huty, z dojściem do Pustek i stamtąd na Świerkle, na Klachocz,
czy na dworzec kolejowy i po drodze do restauracji Foltysa
(dzisiaj Dom Kultury, Bank i poczta jednocześnie). Na kamiennym
postumencie widniało popiersie założyciela huty i miasta. Dziś
w tym miejscu stoi dom jednorodzinny. Franz von Zawadzky
urodził się 18 stycznia 1791 r. i pochodził prawdopodobnie
z Krakowa. Początkowo Franz von Zawadzky zajmował się
administrowaniem dóbr hrabiowskich w Strzelcach Wielkich.
Kariera zarządcy dóbr była dobrym punktem wyjścia do zajęcia
się nową inwestycją hrabiego von Renarda - dużą hutą żelaza
nad Małą Panwią. Kiedy tworzeniem i zarządzaniem huty zajął się
Franz von Zawadzky, nie miał żadnego doświadczenia w tej

Wizualizację pomnika opracowaną na zlecenie gminy
Zawadzkie przez Firmę Sledziona Graphics Andrzeja Sledziony
z siedzibą w Pludrach można zobaczyć wpisując poniższy link:
https://skfb.ly/6KNGH
Wizualizacja powstała na podstawie zachowanego zdjęcia.

Dzień Dziecka Afrykańskiego
W Kielczy, z inicjatywy wspólnoty
misyjnej „Paulus”, Parafii Kielcza oraz
Sołectwa Kielcza, zorganizowano
popołudnie dla dzieci. Okazja
do świętowania była
w y j ą t k o w a
Międzynarodowy Dzień
Dziecka Afrykańskiego,
obchodzony 16 czerwca,
a ustanowiony w rocznicę
dramatycznego wydarzenia,
które miało miejsce
w Soweto w 1976 roku.
W c z a s z a b a w y
i niespodzianek pamiętano
o dzieciach z Afryki. Podczas
akcji najmłodsi mogli
ofiarować modlitwę
i pieniądze na przybory
szkolne dla uczniów
w Mozambiku, a s. Hanna
werbistka, która pełniła tam
posługę, opowiadała o tym,
jak powodzi się dzieciom
w tym kraju.
Poprzez organizację tego
popołudnia organizatorzy
chcieli zwrócić uwagę na
fakt, że istnieje Dzień

Dziecka Afrykańskiego i uczulić na sytuację
dzieci z Afryki. Dzień Dziecka
Afrykańskiego przypomina o tym, że każde
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dziecko zasługuje na miłość i poczucie
bezpieczeństwa, a wszelka przemoc
wobec niego powinna być karana.
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Święto Placka

Dzień Rodzica
w ZSP

Placki ziemniaczane to potrawa równie tradycyjna, co pierogi,
kopytka czy łazanki. Jednak placki ziemniaczane to nieodzowny
element polskiej kuchni, kuchni „gminnej”. Z tą potrawą związane
jest nasze lokalne święto, Święto Placka w Żędowicach, które
organizowane jest już po raz piąty. Wydarzenie powstało
z inicjatywy Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich. Na gości czekało
mnóstwo atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Głównym
punktem festynu była biesiada z zespołem „Time” i „Muzykanty”,
koncert orkiestry dętej z Żędowic, występ mażoretek oraz wieczorna
zabawa z zespołem GEM.

Dzień Rodzica to Impreza zorganizowana w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem w ramach projektu
realizowanego przez Powiat Strzelecki współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowała grupa
„Podejmujemy inicjatywę – organizujemy samych siebie - Eventy”
pod opieką dr. Arkadiusza Barona. 16 czerwca na deskach
kinoteatru uczniowie zaprezentowali spektakl „Rodzice i my”, czyli
perypetie dziewczyny z rodzicami. Od wielu lat było ich marzeniem,
aby poświęcić jedną z imprez ludziom, który zaufali małej szkole –
rodzicom uczniów.

Wieczór autorski
z Tomaszem Sobanią

W środę 5. czerwca 2019 r. Filia Biblioteczna w Kielczy we
współpracy z polonistką PSP im. Wincentego z Kielczy p. Izabelą
zorganizowała wieczór autorski z młodym pisarzem powieści
fantastycznych Tomaszem Sobanią. Pierwszą książkę „Speculo”
autor wydał w wieku17 lat, obecnie promuje swoją drugą książkę
„Nowy świt” i pracuje nad trzecią.
Młodzież obecna na spotkaniu z dużą uwagą wysłuchała opowieści
p. Tomka o swojej pasji do biegania, o ciekawych zakątkach świata,
które odwiedził oraz o swoich doświadczeniach, silnej woli,
wsparciu rodziny i ciężkiej pracy w dążeniu do spełniania swoich
marzeń. Po zakończeniu spotkania można było zakupić książki ze
specjalną dedykacją autora.
Panu Tomaszowi życzymy niewyczerpanych pomysłów, dalszych
sukcesów, wiernych czytelników oraz siły do spełniania kolejnych
marzeń.

foto: Beata Czapla
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Rodzina miłością wielka
W pierwszą niedzielę czerwca, po raz czternasty odbył się
Festyn Rodzinny zorganizowany przez Zespół Parafialny Caritas
oraz Radę Parafialną przy parafii pw. Świętej Rodziny
w Zawadzkiem. W tym roku impreza odbyła się pod hasłem
„Rodzina miłością wielka”. Idea festynu jest prosta i szlachetna.
Mieszkańcy gminy nie tylko dobrze się bawią, ale też przy okazji
pomagają bliźnim biorąc udział w loterii fantowej. Każdy los

wygrywa, a dodatkowo bierze udział w losowaniu nagrody głównej –
tradycyjnie roweru. Cel, na jaki przeznaczone są zbierane
pieniądze, jest niezmienny od lat – pomoc najuboższym
i niepełnosprawnym. W tym roku w trakcie festynu wystąpiły grupy
wokalne studia wokalnego BiK i PSP Zawadzkie, Kabaret „Młodych
Ministrantów”, a rodzinną biesiadę poprowadził Leszek Filec. Nie
zabrakło atrakcji da dzieci w postaci animacji i zabaw, malowania

Jubilat

XXVII Przegląd Orkiestr
Mniejszości Niemieckiej

14 czerwca 95 urodziny obchodził Pan Jan Kluba
z Zawadzkiego. Pochodzi z Nowego Bytomia, ale w Zawadzkiem
mieszka już od ponad 60 lat. Przez 30 lat pracował jako ekonomista
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Strzelcach
Opolskich. Doczekał się 3 dzieci, 6 wnuczek i 8 prawnuków.
Dostojnemu Jubilatowi życzymy zdrowia, szczęścia i wszelkiej
pomyślności.

Po raz dwudziesty ósmy Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe
we współpracy z Gminą Leśnica zorganizowało Przegląd Zespołów
Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica
2019. Udział wzięło 15 orkiestr dętych, zarówno z województwa
opolskiego, jak i z województwa śląskiego. W kategorii grupy
dorosłe Orkiestra Dęta Żędowice znalazła się na podium i zajęła
zaszczytne II miejsce.
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Noc Świętojańska-Plac Hutnika
W miejscu dzisiejszego budynku kinoteatru postawiony był
drewniany barak, który w latach 1918 – 1938 mieścił niemiecką
niepełną szkołę średnią (tzw. Höhere Knaben und Mädchenschule
Zawadzki).
W okresie międzywojennym dobudowano do wspomnianej szkoły
salę gimnastyczną. Po II wojnie światowej obiekty te przekształcono
zostały w kino, czynne w tym miejscu do czasu rozpoczęcia budowy
obecnego gmachu kinoteatru (potrzebne daty budowy lub
zamknięcia kina). W latach 1953-1954 powstał przed kinem park,
który otrzymał nazwę „Park Hutniczy”. W parku wybudowano
muszlę koncertową, miejsce do zabaw i imprez masowych, a na
jego środku powstała fontanna. Miejsce to było centralnym punktem
miasta. Odbywały się tam główne lokalne wydarzenia, a jedną z
najbardziej prestiżowych imprez były obchody Dnia Hutnika.
Proponowana nazwa miejsca wynika z dążeń władz
samorządowych do silniejszego zaakcentowania tradycji
hutniczych w mieście i w całej gminie. Planowane w tej przestrzeni
przedsięwzięcia takie, jak np. ustawienie na placu historycznych
maszyn hutniczych, organizacja stałej wystawy w kinoteatrze oraz
inne działania w perspektywie długofalowej (muzeum interaktywne
hutnictwa w rejonu Małej Panwi, makiety zakładu i miasta), które
można będzie zwiedzać w okolicy placu, jeszcze bardziej
uzasadniałyby nadanie mu proponowanej nazwy już w tej chwili.
Zasadnym jest więc nadanie nazwy „PLAC HUTNIKA” terenowi
przed Kinoteatrem, jako ściśle nawiązującej do opisanych tradycji
hutniczych, uznaje się za zasadne i zgodne z historią tego miejsca.
Mamy nadzieję, że Dzień Hutnika i Noc Świętojańska to imprezy,
które przypadły mieszkańcom do gustu, a Plac Hutnika na stałe
stanie się sceną wydarzeń kulturalnych w naszej gminie.

21 czerwca, na placu przed kinoteatrem odbyła się
zorganizowana po raz pierwszy przez BIK Zawadzkie impreza
plenerowa NOC ŚWIĘTOJAŃSKA. Mogliśmy wysłuchać naszych
Małych Wielkich Artystów, potańczyć wraz z zespołem Somer oraz
zachwycać się blaskiem sztucznych ogni.
Dodatkowym akcentem było odsłonięcie tablicy nadającej nazwę
„PLAC HUTNIKA”. Tę nazwę nadano placowi przed kinoteatrem
w Zawadzkiem. Skąd wzięła się ta nazwa? Uchwałą Rady Miejskiej
w Zawadzkiem plac przed kinoteatrem zyskał nazwę „PLAC
HUTNIKA”. To powrót do przeszłości Propozycja nadania skwerowi
przed Kinoteatrem nazwy „PLAC HUTNIKA” jest powrotem do
dawnej nazwy i funkcji tego obszaru w okresie największego
rozkwitu miejscowej huty i miejscowości. Z racji jednak innej roli
obecnego placu nie wydaje się uzasadnionym powrót do dawnej
nazwy „Park Hutniczy”. Ponadto nazwa „PLAC HUTNIKA" podkreśli
personalny wymiar tradycji hutniczych w regionie oraz będzie
ukłonem w stronę setek osób, które były niegdyś lub są nadal
zatrudnione w spółkach dawnej huty. Teren wokół dzisiejszego
kinoteatru prawdopodobnie zagospodarowany został w latach
1856-1858 w okresie budowy kolei Opolsko – Tarnogórskiej oraz
budowy gmachu dworca. Koniecznym było wytyczenie ulicy
dojazdowej do dworca kolejowego (obecna ulica Dworcowa)
z istniejącej już szosy Renarda oraz bocznicy kolejowej
prowadzącej do huty powstał wydzielony obszar pod zabudowę.
Budynki, które do I wojny światowej się tutaj znalazły to: restauracja
hutnicza (dziś poczta i bank) oraz sklep, który powstał pomiędzy
restauracją, a torem bocznicy kolejowej. Dziś obiekt ten już nie
istnieje, najprawdopodobniej został spalony w styczniu 1945 roku
przez Rosjan, podobnie jak i restauracja, która jednak została
odbudowana.
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JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY
ŻÓŁTY WOREK /POJEMNIK - ODPADY SUROWCOWE
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

✓butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET),

ű części plastikowych nie będących opakowaniami

kosmetykach i środkach czystości, baniaki po chemii
gospodarczej

(np. wszelkich zabawek, części samochodowych,
doniczek, naczyń)

✓opakowania plastikowe po jogurtach, serkach

ű odpadów medycznych ( np. strzykawek, wszelkich

lub
śmietanie, taśmy plastikowe i wstążki plastikowe

opatrunków, butelek po syropach, przeterminowanych
lekarstw, opakowań po maściach, kremach, syropach)

✓opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku

ű innych surowców (elementów drewnianych,

lub sokach), opakowania po tabletkach (blistry) oraz
plastikowe buteleczki bez zawartości lekarstw
✓torebki i woreczki foliowe, reklamówki foliowe,
jednorazowe opakowania foliowe (tzw. „zrywki”)

papierowych, szklanych itp.)

ű tłustego lub zanieczyszczonego papieru lub
zanieczyszczonych worków foliowych/toreb
plastikowych, brudnych tacek jednorazowych, sztućców
jednorazowych, kubeczków plastikowych
jednorazowych

✓metale (m.in.

ű opakowań po środkach chemicznych (np. farbach,

puszki stalowe po artykułach
spożywczych, żywności, napojach)

lakierach),
a także po środkach ochrony roślin

✓nakrętki plastikowe, korki, metalowe kapsle z butelek,

ű ubrań, butów, materiałów tekstylnych

zakrętki od słoików
✓kawałki styropianu opakowaniowego, styropianowe
opakowania po jajkach
✓kawałki folii aluminiowej, opakowania z folii
aluminiowej, opakowania po cukierkach , dropsach

ű kawałków styropianu budowlanego*
ű odpadów higienicznych ( np. pieluch, wacików,
patyczków kosmetycznych)

✓duże folie opakunkowe, opakowania po kawie,

ű folii budowlanej, tapet, worków po materiałach

słodyczach, chipsach, folie spożywcze

budowalnych (np. po cemencie, wapnie, gipsie, itp.)
Prosimy zgniatać opakowania (tworzywa sztuczne, puszki) oraz zrywać etykiety z plastikowych butelek.
Opakowania muszą być puste i wypłukane.

NIEBIESKI WOREK /POJEMNIK – PAPIER I MAKULATURA
WRZUCAMY
✓kartony, pudełka kartonowe, kartoniki po lekarstwach,
opakowania papierowe po syropach
✓gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi

NIE WRZUCAMY

ű reklamówek i worków foliowych
ű papieru kopiującego i kalek
ű tłustego lub zanieczyszczonego papieru, opakowań

✓gazetki reklamowe, papierowe ulotki, prospekty

styropianowych

✓zeszyty, stare książki, koperty, pocztówki
✓torebki papierowe, papier pakunkowy, rolki z papieru,

ű kartonów po mleku i napojach
ű zużytych ręczników papierowych i chusteczek

glizy, mokre, czyste ręczniki papierowe

higienicznych, pieluch oraz odpadów higienicznych ( np.
podpasek, wacików, patyczków kosmetycznych)

✓tekturę falistą

ű papierowych worków po materiałach budowalnych (np.
po cemencie, wapnie, gipsie, itp.)

✓papierowe opakowania po jajkach
✓torby i worki papierowe

ű ubrań, butów, materiałów tekstylnych
ű tapet, folii budowlanych, styropianu

Prosimy zgniatać kartony i pudełka. Opakowania papierowe i papier muszą być czyste.
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ZIELONY WOREK /POJEMNIK – SZKŁO (BEZBARWNE I KOLOROWE)
WRZUCAMY
✓ szklane butelki po napojach – bez nakrętek i kapsli

✓szklane słoiki po przetworach – bez przykrywek i
zakrętek
✓pojemniki szklane

NIE WRZUCAMY

ű szkła płaskiego (szyb okiennych, luster)
ű stłuczki szklanej, naczyń szklanych
ű naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych
i porcelanowych

✓szklane opakowania po kosmetykach

ű butelek z tworzyw sztucznych, butelek i opakowań po
syropach i lekarstwach

ű

żarówek i lamp rtęciowych, termometrów
Opakowania muszą być puste i wypłukane.

CZARNY POJEMNIK – ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY
✓ tłusty i zanieczyszczony papier oraz zanieczyszczone
butelki plastikowe (np. po oliwie ), kalkę

✓artykuły higieniczne (pampersy, podpaski, zużyte
waciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne)
✓stłuczka ceramiczna (fajans, porcelana, kryształy itp.)
oraz odpady ze szkła innego niż opakowaniowe,
znicze, uszkodzone naczynia, sztućce
✓opakowania po kosmetykach (np. po piance do golenia,
paście do zębów)
✓worki z odkurzacza, zmiotki

✓płyty CD, zużyte długopisy, zepsute zabawki
✓resztki mięsa, kości, ryby , owoce morza, resztki
przetworzonego jedzenia, gumy do żucia
✓brudne ręczniki papierowe, zabrudzone worki foliowe
( z zawartością nie nadającą się do segregacji, np. po
mięsie), gumowe rękawiczki

✓zużyte gąbki do mycia , ściereczki do mycia, ściereczki
do czyszczenia mebli

✓połamane wieszaki do ubrań (plastikowe, drewniane)
✓guziki, nici, igły, szpilki, zszywki spinacze, gumki,
wstążki materiałowe)
✓niedopalone świeczki, ogarki, zużyte podgrzewacze
„tee light”
✓sztuczne kwiaty, grzebienie, sztućce jednorazowe

✓włosy po ścięciu
✓zużyte rajstopy
✓zbędne klucze do zamków, narzędzia, klamki

NIE WRZUCAMY

ű odpadów zbieranych selektywnie, które wrzucamy do
pojemników/worków żółtych, niebieskich, zielonych czy
brązowych

ű popiołu
ű baterii i akumulatorów
ű opakowań po chemikaliach oraz środkach ochrony roślin
ű odpadów biodegradowalnych
ű żarówek i lamp rtęciowych
ű skorupek jaj, łupin z orzechów
ű przewodów do urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(kable, słuchawki telefoniczne, ładowarki do telefonów,
zasilacze)

ű zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

ű materiałów budowlanych i rozbiórkowych
ű przeterminowanych lekarstw
ű chemikaliów, puszek po farbach
ű odzieży i tekstyliów
ű opon, dętek
ű termometrów
ű padłych zwierząt
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BRĄZOWY WOREK /POJEMNIK – BIOODPADY
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

✓ odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (np. obierki,

ű ryb, mięsa, wędlin, kości, resztek oleju, przetworzonej

resztki warzyw i owoców, ogryzków, zgniłe warzywa
i owoce)
✓ skorupki jaj, łupiny orzechów

gotowanej żywności

ű popiołu z węgla, ziemi, kamieni
ű odchodów zwierzęcych, padłych zwierząt
ű artykułów higienicznych (pampersów, podpasek,

✓ fusy herbaty i kawy , torebki po herbacie, filtry z kawą
✓ rośliny doniczkowe z ziemią , kwiaty

zużytych wacików kosmetycznych, patyczków
kosmetycznych)

✓ trawa i liście, kwiaty ogrodowe

ű żarówek i lamp rtęciowych, termometrów

✓ drobne gałęzie

ű

drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych
Odpady biodegradowalne najlepiej zagospodarować w przydomowych kompostownikach.

Inne przydatne informacje:
1. Odzież i tekstylia wrzucamy do pojemników na zużytą odzież znajdujących się na terenie całej gminy.
2. Przeterminowane lekarstwa i resztki lekarstw, opakowania po syropach, maściach czy kremach, termometry oddajemy
do pojemników na przeterminowane lekarstwa zlokalizowanych w następujących miejscach:
Zawadzkie:
ul. Świerklańska 2 (siedziba ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o.) ,
ul. Opolska 61 (rejon Siedziby SM „Hutnik”),
ul. Waryńskiego 6 (Przychodnia lekarska Eskulap);
Żędowice: ul. Strzelecka 35 (Świetlica wiejska);
Kielcza: ul. Księdza Wajdy 21 („Medikor”).
3.

Chemikalia oraz puste puszki po farbach należy oddać w punkcie zorganizowanym w ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o, ul. Świerklańska 2
Zawadzkie.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddajemy podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Przypominamy Państwu o zakazie palenia odpadów (w piecach, ogrodach, na ogniskach).
Odpadami, które można spalać są papier, tektura, trociny, niezanieczyszczone drewno, odpady z rolnictwa i gospodarki
leśnej – odpadowa masa roślinna. Palenie śmieci jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Za palenie niedozwolonych
odpadów grozi kara aresztu albo grzywny (art. 191 ustawy o odpadach).

Bezpieczna gmina
Pod takim hasłem Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach
Opolskich oraz Komisariat Policji w Zawadzkiem zorganizowali
debatę społeczną, której tematem było poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Wspólne
spotkanie policjantów, przedstawicieli gminy oraz Powiatowego
Rzecznika Praw Konsumenta, było okazją do kontynuowania i
realizacji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia
bezpieczeństwa oraz oczekiwań mieszkańców. W trakcie
debaty poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania oraz miejscach publicznych, pomoc osobom
starszym, a także sprawy dotyczące bezpieczeństwa pieszych i
rowerzystów. Szkoda jedynie, że tak niewielu mieszkańców
przybyło na spotkanie.
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150-lecie Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem
miejskim mieszkańcy mogli posłuchać zespołu Blue Cafe,
zachwycać się pokazem laserowym, spróbować smakołyków
przyrządzonych przez kucharzy Master Szefa oraz placków
upieczonych przez Panie ze Stowarzyszenia Kobiet
Żędowickich, a dzieci mogły korzystać z bezpłatnych
dmuchańców.

Podczas obchodów Jubileuszu nie zapomniano
o mieszkańcach i klientach Banku. W ramach konkursów
jubileuszowych towarzyszących obchodom święta rozdano wiele
nagród dla uczestników konkursów. Jedną z głównych nagród był
telewizor 55 calowy, były też rowery oraz wiele nagród dla dzieci.
A to nie koniec atrakcji, bowiem zgromadzeni na stadionie

pokaz laserowy

występ zespołu Blue Cafe
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„ Świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne.
Wreszcie każda rola jest dobra , o ile grać ją z artyzmem i nie brać zbyt poważnie.” B. Prus „Lalka”

„Historia króla zwierząt” na deskach Kinoteatru w Zawadzkiem
i scenografią. Spektakl został doceniony przez publiczność –
aktorzy otrzymali owacje na stojąco. Należy podkreślić, że „Ogrody
teatralne” mogą kolejny raz rozkwitać dzięki wielu wspaniałym
i oddanym sztuce ludziom. Organizatorka i autorka programu
Małgorzata Rabicka oraz Zespół BiK kolejny raz dziękują
za współpracę aktorkom: Anecie Pawelec, Agnieszce Pawlak,
Monice Plucie i Joannie Sroce za pracę artystyczną nad
spektaklem, sponsorom: Państwu Joannie i Przemysławowi Klonz,
Panu Adamowi Smereczańskiemu, Pani Klaudii Smereczańskiej,
Panu Joachimowi Gregerowi, Panu Tomaszowi Prus, Pani Ewie
Brenzlau, Burmistrzowi Zawadzkiego Panu Mariuszowi
Stachowskiemu oraz wszystkim Rodzicom naszych Aktorów,
instruktorce Pani Sylwii Serafin - Pazdyga – dzięki Wam możemy
realizować swoje marzenia i rozwijać zainteresowania i pasje.
Mamy nadzieję, że za jakiś czas zachwycimy Państwa i widzów
kolejnym spektaklem. Do zobaczenia w teatrze…
Małgorzata Rabicka

VII edycja Profesjonalnych Warsztatów Teatralnych „Ogrody
teatralne – lato’2019” już przeszła do historii…Z łezką w oku aktorzy,
instruktorki i widzowie oglądają zdjęcia, filmiki i wspominają
godziny pracy nad musicalem „Historia króla zwierząt”, opartego na
motywach filmu „Król lew”. W spektaklu wystąpiło łącznie 60
aktorów – to członkowie Studia Teatralnego „Huta”, zespołu
tanecznego „EXODUS”, Studia Wokalnego „DO MI SOL” działających przy BiK w Zawadzkiem, koła teatralnego „Marjonetki”
z Krupskiego Młyna oraz uczniowie ze szkól podstawowych
w Zawadzkiem, Żędowicach i Wielowsi. Pod okiem profesjonalistek
pracowali od 15.06 do 20.06.2019r., doskonaląc swoje umiejętności
aktorskie, taneczne i wokalne. Kolejny raz dzieci i młodzież
udowodnili, że ciężka i wytrwała praca może przynieść wielkie
efekty. 20 czerwca Kinoteatr, kolejny raz, tętnił życiem – młodzi
pasjonaci teatru wprowadzili 284 widzów w magiczne i porywające
rytmy afrykańskie, zaczarowali hipnotyzującymi choreografiami
i grą aktorką, zaskoczyli tym razem barwnymi strojami, rekwizytami

Pożegnanie starszaków
przez ten czas wiele, co jeszcze raz w wielkim skrócie i z łezką
w oku, każdy mógł zobaczyć podczas prezentacji „Przedszkole dziś
wspominamy, bo do szkoły się wybieramy…”. Na pamiątkę pani
dyrektor i panie wychowawczynie wręczyły absolwentom dyplomy
ukończenia przedszkola i pamiątkową plakietkę. W tym dniu nie
mogło także zabraknąć podziękowań dla rodziców, którzy przez
wszystkie te lata wspierali nasze przedszkole. Ich zaangażowanie
w Radzie Rodziców i w różnych wydarzeniach, uhonorowała pani
dyrektor Jolanta Momot. Również i pracownikom przedszkola było
bardzo miło usłyszeć tak ciepłe i pełne wdzięczności słowa ze strony
rodziców. Mamy nadzieję, że w pamięci wszystkich na długo
jeszcze zostaną wspomnienia tych przedszkolnych chwil.

Czas płynie nieubłaganie i szybko minęły starszakom
beztroskie, przedszkolne lata w Przedszkolu Publicznym Nr 2
z Odziałem Integracyjnym. Dlatego też, 13 czerwca w Kinoteatrze
odbyła się uroczystość pożegnania najstarszych przedszkolaków.
Na uroczystej gali ostatni raz spotkały się wspólnie: dzieci, ich
rodzice i bliscy oraz pracownicy przedszkola. Na tę okazję, przyszli
pierwszoklasiści przygotowali pod kierunkiem swoich
wychowawczyń- Aurelii Schatton- Kuś, Katarzyny Rudzik,
Katarzyny Kimak i Barbary Lepiorz, pożegnalny występ. Podczas
uroczystości zaprezentowali swoje aktorskie i wokalne
umiejętności. Była to także okazja, aby wierszem i piosenką wyrazić
radość ze wspólnie spędzonych przedszkolnych lata oraz
podziękować wszystkim pracownikom przedszkola. A działo się
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70 lat minęło jak jeden dzień

Przegląd Piosenki
Leśno-Przyrodniczej

Bardzo ona czytelników lubi
I szeroko podwoje dla nich zawsze otwiera
Blisko serc być chce
Lubi umysły rozwijać
I pytać o życia sens
Odwagę pokoleń w sobie kryje
Trwa cichutka, wierna, klimatycznie milutka
Emocje skrywa
Karty życia przed czytelnikiem odkrywa
Ach! Niech nam trwa!
4 czerwca miała miejsce w PSP im. Wincentego z Kielczy
niezwykła uroczystość. Kielczańska społeczność świętowała 70lecie istnienia w Kielczy filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele jednostek
bibliotecznych, samorządu oraz zaproszeni goście. Odbył się
Koncert dla biblioteki przygotowany przez uczniów PSP im.
Wincentego z Kielczy, gościnnie wystąpiły też urocze kielczańskie
przedszkolaki. Wręczono nagrody w Konkursie Kaligraficznym oraz
dyplomy za udział w projektach Czytamy i prezentujemy oraz Mam
talent - piszę i startuję w konkursach literackich. Podczas
uroczystości zainaugurowano Tydzień Czytania. Bibliotece
życzymy dalszej owocnej pracy w naszej wsi, jest ona dla nas
skarbem, źródłem kultury i inspiracji.

6 czerwca odbyła się kolejna edycja Przeglądu Piosenki LeśnoPrzyrodniczej. Zapoczątkowany dziewięć lat temu konkurs cieszy
się niesłabnącą popularnością wśród dzieci i młodzieży szkół
z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. W tym roku
o nagrodę główną – statuetkę Złotej Wilgi walczyło 220 uczestników.
Rangę przeglądu doceniają również goście zaproszeni przez
Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorza Furmańskiego.
W tym roku nie zabrakło przedstawicieli samorządów, dyrektorów
szkół i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i organizacji.
Przegląd ma na celu zainteresowanie lasem poprzez repertuar
utworów muzycznych o tematyce leśno-przyrodniczej,
kształtowanie postaw w duchu poszanowania przyrody,
poszerzanie wiedzy ekologicznej i rozwój myślenia twórczego
u dzieci i młodzieży.

Zdobywcy I miejsca - grupa z PSP Zawadzkie

Moliki książkowe w akcji
Co w trawie piszczy?
Z której księgi moc wiedzy popłynie?
Yeti przygody gdzie się ukryło?
To tu, to tam kartki kuszą i szeleszczą.
A gdyby tak odpłynąć w marzeń krainę?
Nauka poszłaby w przygód pełen las
I niezmarnowany byłby to czas.
Ech! z książką miło widzieć Was:)
7 czerwca uczniowie PSP im. Wincentego z Kielczy przyłączyli
się do ogólnopolskiej akcji czytania ,,Jak nie czytam, jak czytam".
Udali się wraz z nauczycielami na malutkie wagary, by poczytać to,
co lubią. Dla towarzystwa wpadły też z książeczkami przedszkolaki.
Sala gimnastyczna zamieniła się w czytelnię. O czym kto czytał?
Co z kart księgi wyczytał? Tajemnicą pozostanie;) Ważne, że było to
miłe czasu spędzanie. Chętnie włączymy się do akcji za rok, a na co
dzień zapraszamy do biblioteki:)
I.P. i B.S.

Brawo Lena!
Lena Zientek - reprezentantka Studia Wokalnego DO MI SOL
działającego przy BiK w Zawadzkiem zdobyła serca publiczności
podczas koncertu „Opolskie Szmaragdy”. Lena uczy się śpiewu pod
okiem Małgorzaty Rabickiej. W Mosznej zaśpiewała dwie piosenki:
„Małe skrzydła” oraz przebój Anny Jantar „Radość najpiękniejszych
lat”. Po występie usłyszała słowa uznania od Roberta Janowskiego i
Karola Strasburgera oraz otrzymała list gratulacyjny od Marszałka
Województwa Opolskiego. Gratulujemy!
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W tajemniczym lesie pełnym przygód
9 czerwca 2019 roku w Przedszkolu
Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem odbył się
piknik rodzinny pt. „W tajemniczym lesie
pełnym przygód”, pod patronatem
Stowarzyszenia SERCE DLA MALUCHA.
Tę wspaniałą uroczystość rozpoczęły
występy przedszkolaków. Dzieci śpiewały
i tańczyły, a wszystko to z okazji minionego
Dnia Matki oraz Dnia Ojca.
W nawiązaniu do tematyki festynu
zaprosiliśmy przedstawicielkę
Nadleśnictwa Zawadzkie- Panią, która
zainteresowała dzieci kolorowaniem
obrazków kredkami wykonanymi z brzozy,
układaniem puzzli o tematyce leśnej oraz
pieczątkami ze śladami zwierząt
zamieszkujących nasze lasy.
Kolejną atrakcją na naszej imprezie, były
warsztaty rzeźbiarskie, w czasie których

dzieci razem z tatusiami wykonywały
drewniane kotki oraz sówki. Malowały
ekologicznymi farbami, wbijały gwoździe
i pineski oraz łączyły różne elementy.
Poza występami nasi milusińscy mogli do
woli korzystać ze sponsorowanych przez
rodziców dwóch dmuchańców, dmuchanej
zjeżdżalni oraz rzutu do celu. Wszystkie te
atrakcje zostały odebrane przez
przedszkolaków z wielką radością
i entuzjazmem.
Dzieci i dorośli mogli spróbować waty
c u k r o w e j , g o f r ó w, c i a s t , k a w y c z y
lemoniady z „małej kawiarenki”. Posileni
ciastem lub grillowaną kiełbaską nasi
goście mogli spotkać się z alpakami
s p a c e r u j ą c y m i p o d d r z e w k a m i . Te
przyjazne i miłe zwierzątka pozwoliły się
głaskać, przytulać, karmić marchewką, a
nawet zabrać na
króciutki spacer.
W i e l k i m
zainteresowaniem
cieszył się także
„kosz szczęścia”
ze wspaniałymi
nagrodami oraz
„zaczarowany staw”,
z którego dzieci za
pomocą wędki
„ w y ł a w i a ł y ”
upatrzonego
pluszaczka. Było to
n a p r a w d ę
emocjonujące
zajęcie!

Mamy nadzieję, że wspólne świętowanie
i przebywanie w naszym „tajemniczym
lesie” sprawiło, że choć na chwilę
poczuliśmy się jedną wielką rodziną,
a wspólne zabawy i przeżycia na długo
pozostaną w naszej pamięci.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek, nawet
najmniejszy sposób wsparli naszą
inicjatywę z całego serca dziękujemy. I do
zobaczenia za rok!
Zuzanna Jarząbek
Anna Procel

Przedwakacyjne atrakcje Przedszkolaków w Żędowicach
Końcówka roku szkolnego
w Przedszkolu Publicznym w Żędowicach
przyniosła dzieciom wiele radości
i ciekawych wydarzeń. Wszystko zaczęło
się od wizyty u strażaków, wycieczki do
„Stumilowego Lasku” oraz najważniejszego
święta maluchów, czyli Dnia Dziecka
z dmuchanym placem zabaw oraz wizytą p.
Rudolfa, który częstował wszystkich
popcornem i watą cukrową. Dalsze atrakcje

czekały na przedszkolaków podczas VIII
Festynu Rodzinnego w ogrodzie
przedszkolnym (z pokazami magika,
przejażdżką bryczką Pana Waldka i tirem
Pana Piotrka) oraz spotkania z aktorami
teatru "Krak -Art" w zabawnym spektaklu
profilaktycznym "Wilk i Zając",
sfinansowanym przez Gminę Zawadzkie.
Dzięki zaproszeniu Państwa Orłowskich
odbył się także przedszkolny spływ
kajakowy i spotkanie
integracyjne w
„Młynie Bombelka”,
g d z i e
p r z y
smakołykach
przygotowanych
przez gospodarzy
aktywnie i miło
spędziliśmy czas w
gronie całych Rodzin.
S e r d e c z n i e
dziękujemy p. Darii, p.
Wo j c i e c h o w i o r a z
Bartusiowi za
n i e z w y k ł ą
gościnność. Na
koniec, z niejedną
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łezką w oku, zakończyliśmy rok szkolny
i pożegnaliśmy 7 -latków odchodzących do
szkoły. Ich Rodzicom jesteśmy wdzięczni
za każdy uśmiech, za każdą życzliwość
i pomoc.
Dziękujemy!
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Wieści z Żędowic
kultury czytelniczej oraz badanie poziomu czytelnictwa dzieci w
młodszym wieku szkolnym. Brali w nim udział uczniowie klas I – III z
całej naszej gminy. Swoją obecnością zaszczycili nas uczniowie ze
Szkoły Podstawowej z Zawadzkiego i z Kielczy wraz ze swoimi
opiekunami. W konkursie brało udział siedemnaścioro uczniów.
Jego zasady były proste – należało znać treść oraz autorów książek
wchodzących w skład kanonu lektur obowiązkowych w klasach
najmłodszych.
Człowiek, świat, przyroda
Uczeninice z PSP
w Żędowicach udały się na
zajęcia do laboratorium
analitycznego w Zawadzkiem.
Najpierw poznały poszczególne
etapy pracy: od punktu poboru
materiału badawczego poprzez
dział analiz manualnych oraz
pracownię analiz, w której
badanie materiału wykonują
specjalistyczne urządzenia
sterowane komputerowo.
Zapoznały się również
z procesem oznaczania grupy
krwi oraz prowadziły
obserwacje mikroskopowe. „Sprawdziły” także zasoby Centralnego
Banku Krwi. Dzięki tym zajęciom zrozumiały, jak ważne są badania
laboratoryjne i uzyskane wyniki, które ułatwiają rozpoznanie
choroby i określenie stanu zdrowia człowieka. Kolejnym etapem
była wizyta w przychodni NFZ, podczas której poznały zasadę
funkcjonowania tej placówki.
„Kalejdoskop zawodów”- wycieczka do firmy Mubea
28 maja uczniowie gimnazjum uczestniczyli w wycieczce
zawodoznawczej do zakładu Mubea Automotive Poland w Zimnej
Wódce. Firma ta specjalizuje się w produkcji innowacyjnych, lekkich
konstrukcji wykorzystywanych w branży samochodowej. W
pierwszej części wycieczki uczniowie obejrzeli filmy i prezentację
multimedialną ukazującą historię i działalność zakładu. Następnie
pod przewodnictwem inżynierów zwiedzili zakład, zapoznali się z
poszczególnymi etapami produkcji, obserwowali pracę na
stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń. Składamy
serdeczne podziękowania kierownictwu i pracownikom firmy
Mubea za życzliwe przyjęcie i ciekawe zajęcia.

Bibliobus znowu w szkole
7 czerwca gościliśmy ponownie w naszej szkole przedstawiciela
Centralnej Biblioteki im. Josepha von Eichendorffa w Opolu. Okazją
do spotkania było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego,
będącego podsumowaniem projektu „Bibliobus w szkole”. Radość
naszych uczniów była wielka, gdyż nagrodzono wszystkich, którzy
wykonali na podstawie wypożyczonej książki pracę.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce: Judyta Spałek, Oliwia Labus, Weronika Kozioł
II miejsce: Julia Danysz, Julia Kołodziej, Vicky Muschiol
III miejsce: Julia Glogaza, Ola Skoryk, Natalia Guzy, Weronika
Zielonka.
Gratulacje dla Marty!
Uczennica klasy III gimnazjum, Marta
Niesłony, zdobyła I miejsce w Konkursie
Literackim „Moja Wieś, Moje Miasto- Moje
Miejsce”. Była to już VIII edycja tego
konkursu zorganizowanego przez Lokalną
Grupę Działania „Kraina Dinozaurów”.
Marta w swojej pracy pt. „W drodze od stu
trzydziestu trzech lat”, opisała długą tradycję
pielgrzymowania żędowiczan na Górę św.
Anny.
XXV Jubileuszowy Konkurs Czytelniczy klas I-III

W Publicznej Szkole Podstawowej w Żędowicach odbył się XXV
Jubileuszowy Gminny Konkurs Czytelniczy. Miał on na celu
budzenie zainteresowań czytelniczych, propagowanie aktywności i

Sport
minionym sezonie to zdobycie 7 medali na Mistrzostwach Polski,
udział w zawodach Karate 1 Seria A i Karate 1 Premier Leauge,
a także udział Wiktorii Grejner w Mistrzostwach Europy Juniorów
Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w karate WKF
w Alborg/Dania, w kategorii wiekowej 18-21 lat kumite
indywidualnym -68 kg oraz w Mistrzostwach Europy Seniorów
w karate WKF w Guadalajara/Hiszpania w konkurencji kumite
indywidualnym seniorek -68 kg oraz kumite drużynowym seniorek.
Do kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych
i młodzieżowców w karate WKF powołani zostali: Julia Bartodziej,
Patryk Witek, Kacper Gołaś, Alicja Guzdek, Wiktoria Grejner,
Szymon Sprancel, Michał Talaga, Mateusz Łapot. Do Kadry
Narodowej Polski powołane zostały Wiktoria Grejner i Natalia
Szponder. Zawodnicy oraz trenerzy brali udział w licznych
zgrupowaniach kadry województwa oraz seminariach, w tym
z trenerami czołowych zawodników światowego rankingu karate
WKF Denysem Morozovem, Santo Torre, Yaroslavem Horuna
i Yurijem Starovoitov oraz medalistką Mistrzostw Świata i Europy
Iryną Zaretską. W minionym sezonie klub zorganizował kilka dużych
imprez: XXI Mikołajkowy Klubowy Turniej Karate, w którym wzięło
udział 80 uczestników, V Seminarium Kumite WKF/Sparing Camp
z Januszem Harast 8 dan i XXV Międzynarodowy Turniej Karate

Podsumowanie sezonu Klubu Karate „Nidan”

W piątek 21 czerwca w Kręgielni Oaza odbyło się oficjalne
zakończenie sezonu szkoleniowego 2018/2019 Klubu Karate
Nidan. Aktualnie klub działa w trzech sekcjach: Zawadzkie,
Dobrodzień i Ozimek zrzesza 110 członków. Zawodnicy brali udział
w 33 zawodach w kraju i za granicą. Największe osiągnięcie klubu w
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sprawach typowo sportowych. Obecnie w klubie funkcjonują grupy
piłkarskie skrzaty (5-6lat), żaki (7-8lat), orliki (9-10lat), młodziki (1112lat) oraz seniorzy. Żaki i Orliki biorą regularnie udział w zawodach
w formie turniejów „BAWI NAS PIŁKA”, grupa żaków uczestniczyła
również w turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarka”.
Warto również wspomnieć o zorganizowanym przez nas turnieju
o Puchar Prezesa Stali Zawadzkie, w którym uczestniczyły również
drużyny z ościennych gmin, a gościem specjalnym był poseł na
sejm RP Pan Tomasz Kostuś. Młodzicy uczestniczyli w rozgrywkach
ligowych w ramach opolskiej ligi młodzików grupa IV, jako jedna
z najmłodszych drużyn. Sezon ukończyliśmy na 8 miejscu w gronie
12 zespołów. Warto dodać, że po rundzie jesiennej mieliśmy tylko 7
punktów na koncie, natomiast w rundzie wiosennej doznając tylko 4
porażek zdobyliśmy 17 punktów, a sezon ukończyliśmy z w
dorobkiem 24 oczek. Widać duży progres w drużynie co powoduje
optymistycznie patrzenie na sezon 2019/2020. Jednakże,
największym wydarzeniem w klubie był upragniony awans do klasy
A drużyny seniorów po dwóch latach spędzonych w „serie B”.
Byliśmy od początku sezonu obok drugiej drużyny Piast Strzelce
Opolskie upatrywani w roli faworytów rozgrywek i mimo kilku
nieoczekiwanych wpadek w tej roli sprawdziliśmy się znakomicie.
Obecnie prowadzimy nabór dzieci również dziewczynek do drużyn
dziecięcych z roczników 2012-2009 r. oraz dzieci/młodzieży
z roczników 2005-2006 do reaktywowanej drużyny trampkarzy.
Zajęcia w każdej grupie wiekowej prowadzone są przez
licencjonowanych trenerów, których kwalifikacje zostały w tym roku
podwyższone.
Rozwoju organizacyjno-sportowego klubu nie udałoby się osiągnąć
bez pomocy naszych znakomitych sponsorów i partnerów.
Pragniemy bardzo podziękować:
• Panu Burmistrzowi Zawadzkiego Mariuszowi Stachowskiemu
• firmie KAPICA w Zawadzkiem,
• firmie TECHNODREW Sp. z o.o. w Zawadzkiem,
• Bankowi Spółdzielczemu w Zawadzkiem
• Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkiem,
• firmie ZAW-KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem,
• firmie NETTO,
• Panu Marianowi Zyłce,
• Ubojni Drobiu „PRUS” w Żędowicach,
• firmie Ramin Pana Mikołaja Rychlika,
• kręgielni „OAZA” w Zawadzkiem,
• firmie MSS BARTOSZEK z Zawadzkiego,
• firmie transportowej PROBUS z Zawadzkiego,
• firmie transportowej JEKA Pana Jurka Gajdy z Zawadzkiego,
• firmie J.P. TRANS Chmiel Piotr z Żędowic,
• firmie ZAW-HOL z Zawadzkiego,
• firmie Bronder z Żędowic,
• Bibliotece i Kulturze z Zawadzkiego
oraz rodzicom wszystkich grup dziecięcych.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom naszego klubu od
najmłodszych do najstarszych za wielkie zaangażowanie
i reprezentowanie naszego stowarzyszenia oraz miasta i gminy.
Dziękujemy za pracę kadrze szkoleniowej oraz członkom zarządu.
Zarząd SSKS STAL Zawadzkie

RADA REGENTÓW, w którym udział w nim wzięło 277 zawodników
z 24 klubów z Czech, Słowacji i Polski.Trzech zawodników
otrzymało stypendia sportowe Burmistrza Zawadzkiego: Wiktoria
Grejner, Robert Mraz i Dominik Guzdek.
Działalność statutową klubu (finansową i niefinansową) wspierały
następujące instytucje, firmy i osoby prywatne: Gmina Zawadzkie,
Gmina Ozimek, Gmina Dobrodzień, Urząd Marszałkowski, Powiat
Strzelecki, Technodrew, Technar z Mikołowa, BruktTerm
z Krasiejowa, Ring Sport, Drukarnia SIL VEG DRUK, Orland, ProBus, Zielona Oberża, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zawadzkiem, Mirosława i Dariusz
Zajdel, Mariusz Łapot, Dan Bushido, PALM ELECTRONIKC
z Ozimka, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
z Dobrodzienia, Łukasz Kalinowski, VERO sp. z o.o z Dobrodzienia,
Park Miniatur z Olszowej.
Prezes Klubu Karate NIDAN
Zbigniew Sworeń
Zakończenie sezonu grup dziecięcych SSKS Stal
Zawadzkie
Na zakończenie sezonu piłkarskiego grup dziecięcych SSKS Stal
Zawadzkie zorganizowany został piknik, w którym wzięli udział
zawodnicy, rodzice, sponsorzy oraz sympatycy klubu. W trakcie
imprezy zawodnicy rywalizowali w rozgrywanych miniturniejach
oraz mogli zaprezentować swoje indywidualne piłkarskie
umiejętności. Zawodnicy zmierzyli się również z reprezentacją
rodziców. Pomimo zaciętej gry i pełnego zaangażowania z obu stron
zwyciężyła... dobra zabawa. Uczestnicy grupy żaków, orlików i
młodzików otrzymali pamiątkowe gadżety ufundowane przez
sponsorów, a zawodnicy wyróżniający się w swoich kategoriach
upominki. Ponadto mogli skorzystać również z przygotowanych
atrakcji, posilić się słodkościami oraz kiełbaskami z grilla. Po raz
kolejny okazało się, że wszyscy związani z miejscowym dziecięcym
klubem piłkarskim tworzą jedna wielką rodzinę.
Podsumowanie sezonu SSKS STAL ZAWADZKIE

Upłynął kolejny rok funkcjonowania naszego klubu piłkarskiego
SSKS STAL ZAWADZKIE. Dzięki ustabilizowanej sytuacji
organizacyjno-finansowej, mogliśmy się bardziej skupić na
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GOSiT-u Zawadzkie, uzyskał J. Ludwig, który z wynikiem 1590 pkt.
zajął 6 miejsce.
W II turnieju najlepszy okazał się zawodnik Skata Kolonowskie
Józef Pudełek. Uzyskał 2148 pkt. Na 2 miejscu uplasował się
Zygmunt Doleżych (KSS Pawonków) 1955 pkt, a 3 miejsce zajął
Roman Kościelny (Skat Kolonowskie) 1944 pkt. Po 2 turniejach na
prowadzeniu R.Koscielny 3906 pkt. 2 miejsce zajmuje Piotr
Kaszuba (Nitron Krupski Młyn) 3878 pkt, a 3 jest Piotr Koziorowski
(KS Skat-Lub Kochcice ) 3510 pkt.

Piłka nożna
Tegoroczny awans to nawiązanie do pięknych tradycji Klubu, który
pozwala sympatykom zawadczańskiej piłki nożnej wierzyć
w odrodzenie tej dyscypliny sportowej, rodząc nadzieję na
efektywne i widowiskowe sportowo występy „Stali”. Kierując słowa
podziękowania dla Piłkarzy, Trenerów i Działaczy SSKS STAL
ZAWADZKIE pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że awans Klubu
odbył się przy udziale zawodników i trenerów będących
mieszkańcami naszej gminy, co niniejszemu sukcesowi nadaje
wymierny piłkarski i sportowy smak.
Tabela końcowa sezonu 2018/2019
1. SSKS Stal Zawadzkie
26
67
85:27
2. LKS Piast II Orzeł Strzelce Op
26
60
102:39
3. LZS Staniszcze Wielkie
26
54
54:29
4. LKS Rzemiosło Dziewkowice
26
51
85:37
5. KS II Krasiejów
26
50
76:48
6. LZS Zimna Wódka
26
49
69:61
7. LZS Poręba
26
43
72:39
8. LZS Kadłubiec
26
34
62:54
9. LZS Grodziec
26
34
52:53
10. LKS Czarni Kalinów Kalinowice 26
25
50:84
11. LKS Błękitni Rozmierz
26
25
45:66
12. LKS Plon Błotnica Strzelecka
26
10
22:124
13. LKS Tęcza Szymiszów
26
18
30:63
14. LKS Błękitni II Jaryszów
26
8
39:109

XXI Mistrzostwa Gminy Zawadzkie
W tym roku zostanie rozegrana XXI edycja Mistrzostw Gminy
Zawadzkie. Pierwszy turniej zostanie rozegrany w Kielczy (świetlica
OSP) w dniu 7.07.2019 r. Tradycyjnie II turniej zostanie rozegrany w
Żędowicach (Firma Bronder) 21.07.2019 r. a III finałowy odbędzie
się w Zawadzkiem w Kinoteatrze w dniu 4.08.2019 r.
Franciszek Świtała
Julia Bartoszek – Mistrzyni Polski
W dniach 15-16 czerwca 2019 r. w Brzegu Dolnym zostały
rozegrane Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym.
W rozgrywkach uczestniczyli zawodnicy z całej Polski, którzy
w eliminacjach wojewódzkich uzyskali najwyższe lokaty.
Mistrzostwa rozgrano w ośmiu kategoriach: młodzieżowców,
młodzieżówek, juniorów, juniorek, kadetów, kadetek, młodzików
i młodziczek. Na zawodach rewelacyjnie spisała się zawodniczka
Klubu Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie – Julia Bartoszek,
która w swojej kategorii (juniorek) nie przegrała ani jednego
pojedynku. Ostatecznie po pokonaniu w półfinale 3:1 zawodniczki
z klubu LUKS Chełmno, a w finale 3:0 zawodniczki reprezentującej
klub UKS DOJLIDY Białystok, Julia stanęła na najwyższym miejscu
na podium, zdobywając tytuł mistrzyni Polski w kategorii juniorek.
W rozgrywkach brali również udział inni zawodnicy KTS MOKSiR
Zawadzkie, którzy po uzyskaniu najwyższych lokat w eliminacjach
wojewódzkich, reprezentowali województwo opolskie na ww.
mistrzostwach. Byli to: w kategorii młodziczek - Magdalena Radziej,
w kategorii juniorów - Maciej Malecha i Leon Kunaszewski,
w kategorii młodzieżowców - Piotr Gumuliński. Wszyscy wymienieni
wyżej zawodnicy w swoich kategoriach ostatecznie uplasowali się
w przedziale miejsc 17-24. Opiekę trenerską nad zawodnikami
zawadczańskiego klubu podczas Mistrzostw Polski pełnili nasi
trenerzy: Marta Lityńska i Stanisław Fedor. Gratulujemy
zawodnikom oraz trenerom i życzymy dalszych sukcesów.

Piłka ręczna
Może będzie I liga
Sezon 2018/2019 drużyna zgodnie z regulaminem rozgrywek
Związku Piłki Ręcznej zakończyła na pozycji spadkowej. Jest
jednak szansa na grę gdyż w wyniku reorganizacji (rezygnacji z gry
kilku drużyn). Decyzja zapadnie w miesiącu lipcu. W ostatnich 3
meczach drużyna pokonała na wyjeździe Anilanę Łódź
39:33(21:18). Najwięcej bramek strzelili Maciej Ścigaj 10, Dawid
Mięsopust 7, Michał Krygowski 6 oraz Adrian Przybysz 5. Przegrała
natomiast z MKS Leszno 31:32 (19:11), bramki Sebastian Danysz 7,
A.Przybysz 6, M.Ścigaj 5, D.Mięsopust 4, oraz z Siódemką Legnica
20:33 (10:20). Po 3 bramki w tym meczu strzelili A.Przybysz,
M.Ścigaj, D.Mięsopust, Mateusz Damas oraz Barosz Witkowski.
W sezonie najbardziej bramkostrzelnymi zawodnikami byli: Maciej
Ścigaj 82 bramki (23 miejsce), Sebastian Danysz 74 (29 miejsce),
Marceli Migała 59 (46 miejsce) oraz Paweł Zagórowicz 58 (48
miejsce). Końcowa tabela przedstawia się następująco:
1. Olimpia MEDEX Piekary Śl.
22
50
676:587
2. MKS Real-Astromal Leszno
22
47
577:533
3. MSPR Siódemka Legnica
22
47
605:547
4. MKS Wieluń
22
46
579:514
5. UKS Olimp Grodków
22
35
550:550
6. KPR Ostrowia Ostrów Wlkp.
22
35
592:592
7. KS Forza Wrocław
22
28
579:583
8. ASZ Politechnika Łódź
22
28
630:651
9. WKS Grunwald Poznań
22
28
561:570
10.KU AZS Zielona Góra
22
23
573:620
11. ASPR Zawadzkie
22
17
581:661
12. ŚKPR Świdnica
22
11
541:636
Skat
Puchar Lata 2019
Została zainaugurowana tegoroczna edycja Pucharu Lata 2019.
W turnieju zagrało 24 zawodników z 7 sekcji skata oraz 2
zawodników niezrzeszonych. W tym gronie znaleźli się zawodnicy I
ligowych drużyn KS Skat-Lub Kochcice oraz GOSiT-u Zawadzkie
oraz II-ligowej drużyny Nitronu Krupski Młyn. W I serii najwyższy
wynik uzyskał Józef Ludwig (GOSiT) 1078 pkt. wyprzedzając Piotra
Kaszubę ( Nitron) o 44 pkt. W II serii najlepszy okazał się Grzegorz
Dropała (Skat Kolonowskie) z wynikiem 1178 pkt. Drugi wynik w serii
uzyskał ponownie Piotr Kaszuba 1124 pkt. i z wynikiem 2158 pkt.
został zwycięzcą 1 turnieju. Najlepszy wynik, jeszcze drużyny

Nabór na stanowisko księgowego
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem ogłosił nabór na stanowisko Głównego
Księgowego w wymiarze 0,5 etatu w Zespole Szkół Specjalnych
przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Oferty należy
składać w terminie do 05.07.2019 r.
Zainteresowanych w sprawie oferty pracy prosimy o kontakt z p.
Anna Bujmiła – dyrektorem Szkoły.
Nr tel. do kontaktu: 774620049, 510190089, 605671306.
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