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Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawadzkie
Święta Bożego Narodzenia to czas przeżywania narodzin Bożej Dzieciny.
Życzymy, aby te wyjątkowe chwile spędzane w gronie najbliższych
napełniły Państwa serca prawdziwą radością i pokojem.
Niech nadchodzący czas świąteczny będzie przepełniony rodzinną
atmosferą, wzajemną życzliwością, wspólnym śpiewaniem kolęd.
Niech przyniesie wytchnienie od codziennych trosk
oraz nadzieję na spokojne, lepsze jutro.
Życzymy również, aby nadchodzący Nowy Rok 2022 obdarował Państwa
zdrowiem, spełnieniem wszelkich planów i marzeń,
pomyślnością i szczęściem obecnym w życiu prywatnym i zawodowym.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zawadzkie, z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia proszę także przyjąć życzenia składane przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, które można obejrzeć w formie ﬁlmu wideo dostępnego
za pośrednictwem kodu QR.
Link do ﬁlmu: https://www.youtube.com/watch?v=zAqLXLy3yUY

BURMISTRZ
ZAWADZKIEGO
INFORMUJE
Obowiązek przyłączenia nieruchomości
do istniejącej kanalizacji sanitarnej

O

bowiązkiem właścicieli
nieruchomości jest przyłączenie
nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić
tylko w przypadku, gdy nieruchomość
została wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą
wymagania określone w przepisach
odrębnych. Oczyszczalnie ścieków
o przepustowości do 5 m3/d,
wykorzystywane na potrzeby własnego
gospodarstwa domowego lub rolnego
w ramach zwykłego korzystania z wód
wymagają zgłoszenia w Referacie Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem z uwagi na wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi.
W wyniku czynności kontrolnych, na
terenie gminy Zawadzkie stwierdzono 59
nieruchomości, które pomimo możliwości
technicznych nie wykonały przyłączenia
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wobec powyższego do wszystkich
właścicieli tych nieruchomości skierowano
zawiadomienie o obowiązku przyłączenia
nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.
Na skutek prowadzonych czynności
urzędowych 15 właścicieli nieruchomości
wykonało przyłącza do sieci kanalizacji
sanitarnej, zaś 14 nieruchomości stanowi
pustostany przeznaczone do rozbiórki.
Z pozostałych 30 nieruchomości właściciele
nie wykonali przyłącza do istniejącej sieci

kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli
tych nieruchomości zostało wszczęte
postępowanie administracyjne z urzędu
w sprawie wykonania obowiązku
określonego w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Dla przypomnienia:
1. Przed przystąpieniem do wykonania
przyłącza należy złożyć do Zakładu
Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM”
Sp. z o.o. wniosek i uzyskać warunki
przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej
pokrywa właściciel nieruchomości.
3. Wykonanie przyłącza należy zgłosić do
odbioru przez ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o.
4. Po dokonanym odbiorze przyłącza
kanalizacyjnego należy zawrzeć umowę
na odbiór ścieków (także w ZGK „ZAWKOM”), a kopię zawartej umowy
przekazać niezwłocznie do UM
w Zawadzkiem.
Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie
przyłączenia nieruchomości do sieci
sprawuje Burmistrz Zawadzkiego, który
w przypadku uchylania się od obowiązku ma
uprawnienia do wydania decyzji nakazującej
jego wykonanie. Wykonywanie decyzji
podlega egzekucji w trybie przepisów
u s t a w y z d n i a 1 7 c z e r w c a 1 9 6 6 r.
o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji. Ponadto osoby, które nie
wykonują tego obowiązku, podlegają karze
grzywny, a postępowanie w sprawie toczy
się według przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ankieta do Mieszkańców gminy
Zawadzkie przeprowadzona w 2021 roku

Z

uwagi na ograniczoną możliwość
bezpośrednich spotkań
z Mieszkańcami, jaką w bieżącym
roku spowodowała pandemia
koronawirusa, mając na uwadze starania
o rozwój gminy Zawadzkie oraz
podniesienie poziomu życia i zadowolenia
Mieszkańców naszej gminy, z inicjatywy
Burmistrza Zawadzkiego w okresie od
1 kwietnia do 14 maja br. została
przeprowadzona „Ankieta do
Mieszkańców gminy Zawadzkie
(z nagrodami)”. Jej celem było pozyskanie
informacji pomocnych w planowaniu
działań i określeniu kierunków rozwoju
gminy oraz przyczynienie się do poprawy
życia Mieszkańców.
W badaniu w przeważającej większości
wzięli udział mieszkańcy miasta
Zawadzkiego; wśród badanych aż 70 %
stanowiły kobiety. Z analizy odpowiedzi
udzielonych przez Mieszkańców gminy
Zawadzkie wynika m. in., że w ostatnim
czasie sytuacja pogorszyła się
w następujących dziedzinach życia
społecznego: dostępność i jakość opieki
zdrowotnej, dostępność i jakość edukacji na
poziomie szkoły średniej oraz stan dróg.
Natomiast Mieszkańcy odczuwają znaczną
poprawę następujących aspektów życia
społecznego: dostępność i jakość edukacji
przedszkolnej, jakość oświetlenia ulicznego
oraz ilość punktów handlowych
i usługowych w gminie. Zdaniem
ankietowanych, bardzo dużym problemem
jest bezpieczeństwo na drogach.

Najważniejsze dziedziny, które zdaniem
Mieszkańców powinny być w szczególny
sposób wspierane przez samorząd to:
ochrona zdrowia i proﬁlaktyka, czystość ulic
i terenów publicznych, rozbudowa dróg
i bezpieczeństwo publiczne. Jak wynika
z treści zebranych ankiet, za najbardziej
priorytetowe zdania do realizacji uznane
zostały: odtworzenie i czyszczenie rowów
drogowych i melioracyjnych, wymiana
oświetlenia ulicznego z obecnego na LED;
pozyskiwanie inwestorów budowa dróg
i chodników; poprawa czystości i estetyki
gminy; bezpieczeństwo publiczne
i zapobieganie przestępstw; remont
istniejących obiektów sportowych.
Mieszkańcy, którzy oddali głos wskazali
również, iż w gminie Zawadzkie brakuje im
dostępu do lekarzy specjalistów, połączeń
kolejowych, opieki nad osobami starszymi.
Spora część ankietowanych wyraziła, iż jest
świadoma, że przeszkodą do rozwiązania
wielu spośród zauważonych problemów jest
niedostateczna ilość funduszy.
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli
poświęcić swój czas i skorzystać z formy
wyrażenia swojego zdania w postaci
ankiety. Mamy nadzieję, że dzięki
konstruktywnym i pomocnym opiniom,
w kolejnym roku uda się podejmować
takie działania, które przyczynią się do
poprawy jakości życia i poziomu
zadowolenia możliwie jak największej
liczby Mieszkańców naszej gminy.
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Jakie działania podjęła gmina Zawadzkie
w roku 2021 w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19?

W

trosce o zdrowie Mieszkańców
gminy Zawadzkie, tutejszy Urząd
Miejski podjął następujące
zadania zachęcające do szczepień przeciw
COVID-19:
1) na stronie www.zawadzkie.pl, facebook
gminy, aplikacji mobilnej oraz w gazecie
samorządowej „Krajobrazy Zawadzkiego”
zamieszczane były apele zachęcające do
szczepień oraz informacje o możliwości
dowozu na szczepienia przeciw COVID-19;
2) na łamach tygodnika „Strzelec Opolski”
zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące
promocji szczepień;
3) przygotowano ﬁlm promujący
szczepienia, który został zamieszczony na
stronie www.zawadzkie.pl, facebook gminy,
aplikacji mobilnej, You Tube;
4) wykonane zostały dwa banery promujące
szczepienia w gminie, jeden został
umieszczony na tablicy przy rondzie
w miejscowości Zawadzkie, drugi na
budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem;
5) podczas plenerowych imprez, które miały
miejsce w dniu 21.08.2021 r. w Żędowicach
„Pożegnanie wakacji” oraz w dniu
04.09.2021 r. w Zawadzkiem „Zakończenie
lata z BiKiem” zostały zorganizowane
Mobilne punkty szczepień oraz odbyła się
promocja szczepień przeprowadzona przez
młodzież (wręczanie apelu Burmistrza
Zawadzkiego zachęcającego do szczepień,
ulotek o szczepieniach oraz długopisów
i cukierków z logo „W gminie Zawadzkie
szczepimy się”);
6) wystosowano pismo do stowarzyszeń,
placówek medycznych, Sołtysów, Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem oraz
Domu Seniora, działających na terenie
gminy Zawadzkie z apelem o włączenie się
akcję szczepień i podjęcie działań
promujących szczepienia;
W akcję promocji szczepień włączyła się
również jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zawadzkiem, która przez
megafon informowała o możliwości

Podczas prowadzonych akcji promocyjnych
oraz zorganizowanych dwóch akcji
szczepień przeciw COVID-19 (Mobilne
Punkty Szczepień) w dniu 21 sierpnia 2021 r.
w Żędowicach oraz w dniu 4 września 2021 r.
w m. Zawadzkie zaszczepiło się łącznie 20
osób.

Ponadto przypominamy, iż gmina
Zawadzkie organizuje dowóz do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób:
ź niepełnosprawnych, które posiadają
a k t u a l n e o r z e c z e n i e
o niepełnosprawności w stopniu
znacznym o kodzie R lub N lub
o d p o w i e d n i o I g r u p ę z w w.
schorzeniami;
ź osób, które mają obiektywne
i niemożliwe do przezwyciężenia we
własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do
najbliższego punktu szczepień.
Potrzebę transportu na szczepienia należy
zgłaszać do gminnego koordynatora
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem pod numerami telefonu:
tel. komórkowy: 500 607 754 lub tel.
stacjonarny: (77) 46 23 107.
Wszelkich
informacji dotyczących
organizacji transportu na szczepienia
można uzyskać pod wskazanymi wyżej
numerami telefonu.

Budżet Obywatelski gminy
Zawadzkie na 2022 rok

W

dniu 25 października 2021 r. Rada
Miejska w Zawadzkiem podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego
gminy Zawadzkie na 2022 r. To już drugi raz,
kiedy to mieszkańcy będą mieli możliwość
zgłoszenia własnych inicjatyw oraz realnie,
bezpośrednio wpłynąć na wybór zadania do
realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Zarówno na realizację
zadania w 2021 roku, jak
i w nadchodzącym 2022 roku –
przeznaczona została kwota w wysokości
50 000 zł.
W roku bieżącym, w ramach Budżetu
Obywatelskiego gminy Zawadzkie
zgłoszono 9 zadań (spośród których
7 spełniało wymogi zawarte w Regulaminie
Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie
na 2021 rok, przyjętym uchwałą). Najwięcej
głosów uzyskało zadanie pn.: „Nowe
Osiedle – modernizacja Placu Zabaw
„Stokrotka”, na które to zadanie swój głos
oddały aż 533 osoby. Nowe urządzenia mają
stanąć do końca bieżącego roku. O efekcie
wykonanych prac poinformujemy Państwa
w kolejnym wydaniu „Krajobrazów
Zawadzkiego”.
Już teraz zachęcamy natomiast do bieżącego
śledzenia strony internetowej gminy
Zawadzkie, na której będziemy informować

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu
gminy Zawadzkie

zaszczepienia się w Mobilnym Punkcie
Szczepień podczas imprezy plenerowej
w dniu 04.09.2021 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego
gmina zapewnia bezpłatny transport na
szczepienia dla osób posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności oraz dla
osób, które mają trudności z dotarciem do
punktów szczepień na szczepienia przeciwko
wirusowi COVID-19, bez względu na wiek.
Z transportu na szczepienia skorzystało do tej
pory 16 osób.

o kolejnych etapach procedury zgłaszania,
promocji oraz głosowania na zgłoszone
zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego
na nadchodzący 2022 rok. To z pewnością
doskonały sposób na podjęcie wspólnego
działania, zgłoszenia wspólnej inicjatywy
przez Mieszkańców naszej gminy.
Zgłaszane zadanie wymaga poparcia co
najmniej 10 mieszkańców gminy
Zawadzkie. Głosowanie odbywać się będzie
w formie elektronicznej poprzez stronę
internetową Urzędu na udostępnionej karcie
do głosowania wraz z listą dopuszczonych
zadań oraz w formie papierowej. Kartę do
głosowania w formie papierowej na zadanie
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego
będzie można złożyć w zamkniętej kopercie
w skrzynkach znajdujących się: przy wejściu
głównym do Urzędu, w ﬁlii Biblioteki
Publicznej w Kielczy przy ul. Leśnej 33 (47126 Kielcza), w ﬁlii Biblioteki Publicznej
w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35 (47120 Żędowice) albo w specjalnej urnie
znajdującej się w Punkcie Obsługi Petenta
w Urzędzie lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa
13, 47 – 120 Zawadzkie.
Z pełną treścią Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2022
rok można zapoznać się pod poniższym
adresem: www.bip.zawadzkie.pl
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W

roku 2021 podobnie jak w latach
ubiegłych – gmina Zawadzkie
objęła systemem gospodarowania
odpadami komunalnym wyłącznie
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
Właściciele nieruchomości
niezamieszkałych zobowiązani są do
zawarcia indywidualnych umów na
odbiór i zagospodarowanie odpadów
z dowolnym podmiotem gospodarczym
świadczącym powyższe usługi,
posiadającym wpis do Rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych na terenie gminy Zawadzkie.
Usługi w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Zawadzkie do 31 grudnia
2022 r. świadczy Konsorcjum ﬁrm: Zakład
Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM”
Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul.
Świerklańska 2 – Lider konsorcjum oraz
REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole,
Al. Przyjaźni 9 – Partner konsorcjum, które
wyłonione zostało w drodze przetargu
nieograniczonego.
Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące
odbioru i zagospodarowania odpadów
można zgłaszać i wyjaśniać:
1. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem pok. 111 lub telefonicznie
pod nr telefonu 77/462 31 38;
2. w siedzibie Lidera konsorcjum (Z.G.K.
„ZAW-KOM” Sp. z o.o.) lub telefonicznie
pod nr telefonu 77/462 22 00.
W roku 2021 na terenie gminy Zawadzkie
zostały zorganizowane 3 zbiórki mobilne
(tzn. w każdej miejscowości
w wyznaczonym dniu i godzinach
zorganizowany został 1 punkt zbiórki, do
którego mieszkaniec we własnym zakresie

dowoził odpady wielkogabarytowe),
podczas których zostały zebrane następujące
ilości odpadów:
ź w miesiącu marcu 2021 r. zebrano 49,8 t
odpadów wielkogabarytowych,
ź w miesiącu lipcu 2021 r. zebrano 103,0 t
odpadów wielkogabarytowych,
ź w miesiącu listopadzie 2021 r. zebrano
93,0 t odpadów wielkogabarytowych.
Łącznie w roku 2021 r. z terenu gminy
Zawadzkie zebrano ok. 246 t odpadów
wielkogabarytowych.
Ponadto, wg stanu na dzień 30.11.2021 r.,
z terenu gminy Zawadzkie zebrano
następujące ilości odpadów:
ź Opakowania z tworzyw sztucznych –
180,38 t
ź Opakowania z papieru i tektury – 70,28 t
ź Opakowania ze szkła – 158,22 t
ź Odpady ulegające biodegradacji –
588,50 t
ź Popiół – 514,44 t
ź Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne – 1076,94 t
ź Lekarstwa – 0,1 t
ź Chemikalia – 0,12 t
Ponadto przypominamy wszystkim
mieszkańcom, że zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, obowiązuje obowiązkowa
segregacja odpadów. Wszyscy bez wyjątku
są zobowiązani do prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów, w podziale na: papier,
szkło, metale i tworzywa sztuczne,
bioodpady. W całym kraju obowiązuje
Jednolity System Segregacji Odpadów
(JSSO). W naszej gminie dodatkowo
wydzieloną frakcją do segregacji jest popiół.
W związku z powyższym prosi się
mieszkańców gminy o rzetelną segregację
o d p a d ó w, t a k a b y w w o r k a c h /
pojemnikach na odpady przeznaczonych
do gromadzenia odpowiedniej frakcji
znajdowały się wyłącznie odpady danej
frakcji. Stwierdzenie podczas kontroli
nieprawidłowej segregacji lub jej brak
skutkować będzie naliczeniem właścicielowi
nieruchomości wyższej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
(obecnie opłata podwyższona wynosi 56,00
zł za osobę).
Niech mottem przewodnim segregacji
odpadów będzie hasło:

Czynsze mieszkaniowe
oraz sprzedaż mieszkań w roku 2021

U

chwałą Rady Miejskiej
w Zawadzkiem podjętą w miesiącu
styczniu br. wprowadzono nową
wysokość stawki bazowej czynszu dla lokali
komunalnych (7,80 zł/m2), która zaczęła
obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Stawka ta
została skalkulowana w taki sposób, by
środki pozyskiwane z czynszów pozwalały
na sukcesywną realizację prac remontowych
na gminnym zasobie mieszkaniowym.
Podwyżka miała na celu przede wszystkim
zwiększenie komfortu mieszkańców,
szczególnie przy stale drożejących cenach.
Dość znaczna podwyżka spotkała się jednak
ze stanowczym sprzeciwem najemców lokali
komunalnych, co w ostatecznym rezultacie
poskutkowało częściową obniżką bazowej
stawki czynszu (do 6,60 zł/m2).

Oprócz dochodów z czynszów, pulę środków
przeznaczonych na remonty mieszkań
gminnych zasilają środki pozyskiwane ze
sprzedaży lokali komunalnych. W roku 2021
gmina Zawadzkie sprzedała 7 lokali
mieszkalnych, w tym 1 lokal w drodze
przetargu i 6 lokali w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców,
z zastosowaniem boniﬁkat. Aktualnie
procedura sprzedaży prowadzona jest
w odniesieniu do 15 lokali mieszkalnych,
z których 5 zostanie sprzedanych jeszcze
w miesiącu grudniu br. Planuje się ponadto
sprzedaż jednego lokalu w trybie przetargu
nieograniczonego. Dochód ze sprzedaży
lokali mieszkalnych w roku 2021 (według
stanu na dzień 30 listopada 2021 r.) wyniósł 113.847 zł.
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Stawki podatków od nieruchomości na 2022 r.

R

ada Miejska w Zawadzkiem na sesji
w dniu 29 listopada 2021 roku
przyjęła nowe stawki podatku od
nieruchomości na rok 2022.
Podatek od nieruchomości stanowi jedno ze
stabilnych źródeł dochodów gminy. Wpływy
z podatku pozwalają na realizację inwestycji

z udziałem środków z Unii Europejskiej, jak
również utrzymanie infrastruktury, remonty
chodników i ulic, utrzymanie jednostek
budżetowych, samorządowej instytucji
kultury i Ochotniczych Straży Pożarnych
w gminie Zawadzkie, ponadto przyczyniają
się do rozwoju gminy.

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok

Przedmiot opodatkowania

Stawka

za jeden tytuł wykonawczy. Ponadto,
podatnik, który nie zapłaci podatku zostanie
obciążony również w urzędzie skarbowym
opłatą egzekucyjną (w wysokości 10% lub
5%). Omawiane koszty związane
z wszczęciem egzekucji w wysokości 100,00
zł przekazywane są na rzecz budżetu
państwa, a więc nie stanowią dochodu
gminy, tak samo jak opłata egzekucyjna,
która stanowi dochód właściwego urzędu
skarbowego. Warto więc pamiętać o tym, iż
płacąc na czas – oszczędzamy.

1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwaliﬁkowania w ewidencji gruntów i budynków

1,03 zł/m2

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

5,17 zł/ha

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

0,54 zł/m2

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na
terenach, dla których MPZG przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

3,40 zł/m2

a) mieszkalnych

0,89 zł/m2

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

25,00 zł/m2

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

Ważne informacje
Zachęcamy mieszkańców gminy Zawadzkie
do zapoznania się z informatorem pod nazwą
„Jak wydajemy twoje podatki?” na stronie
www.zawadzkie.pl (odnośnik po prawej
stronie), dotyczącym wysokości

Polski Ład – Termomodernizacja

1) od budynków lub ich części

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliﬁkowanym materiałem siewnym

Każdy podatnik może wpłacić dowolną ilość
rat, najważniejsze jest jednak dochowanie
terminu.
Wpłacając należność w kasie urzędu lub
u inkasentów (sołtysów) nie ponosi się
kosztów z tytułu prowizji. Natomiast należy
liczyć się z tym, że w innych instytucjach
będzie pobierana prowizja w określonej
wysokości.

planowanych dochodów gminy z podziałem
na konkretne rodzaje wpływów. Możliwe jest
również wyliczenie (za pomocą kalkulatora),
w jaki sposób gmina dysponuje pieniędzmi
pochodzącymi z udziału w podatkach
wpłacanych przez mieszkańców. Należy
jedynie wprowadzić wysokość
wynagrodzenia netto, po czym można
sprawdzić, jaka część przekazanego podatku
wpływa do budżetu i jak zostaje
rozdysponowana przez gminę.
Na stronie gminy Zawadzkie udostępniono
również możliwość rozliczenia się
z ﬁskusem (Urzędem Skarbowym) –
mieszkaniec znajdzie odnośnik do pomocy
w powyższym zakresie w zakładce:
Gmina/Rozlicz PIT 2022 w Zawadzkiem.
Jest to bardzo pomocna dla podatnika
aplikacja, która w sposób zrozumiały
i intuicyjny wspomaga w całym procesie
rozliczenia. Dodatkowe informacje można
znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej
(bip) w zakładce: Finanse Gminy
Zawadzkie/Podatki i opłaty/Podatki
2022/ZAWADZKIE! - Tutaj MIESZKAM,
PŁACĘ i DECYDUJĘ – ROZLICZAM PIT
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA.
Zapraszamy mieszkańców do korzystania ze
strony www.zawadzkie.pl.

12,04 zł/m2

G

mina Zawadzkie w 2021 roku
złożyła wniosek o środki do
Rządowego Funduszu „Polski Ład”
– Program Inwestycji Strategicznych.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie,
w konsekwencji czego gmina otrzymała
wstępną promesę w wysokości prawie 5 mln
zł na termomodernizację budynków

użyteczności publicznej, tj. szkół,
przedszkoli itd. (w sumie na 9 obiektów).
Udział własny gminy jest przewidziany
w wysokości 10%. Zrealizowanie tych
inwestycji nie będzie rzeczą łatwą, ale
wymierne korzyści przy obecnych cenach
mediów energetycznych będą bardzo duże.

5,25 zł/m2
7,75 zł/m2

1) od budowli lub ich części
a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków

0,9%

b) pozostałych
Stawki podatku rolnego na 2022 rok
1) 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego
gruntów gospodarstw rolnych, tj. gruntów
powyżej 1 ha (równowartość 2,5 q),
2) 307,40 zł od 1 ha gruntów pozostałych, tj.
gruntów poniżej 1 ha (równowartość 5 q).
Stawka podatku leśnego na 2022 rok
- 46,70 zł od 1 ha (równoważnik 0,220 m3
drewna)
Terminy i forma płatności podatków
Osoby ﬁzyczne opłacają podatki
w następujących terminach:
I rata - 15 marca
II rata - 15 maja
III rata - 15 września
IV rata
- 15 listopada danego roku
podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki nieposiadające osobowości prawnej,
i inne opłacają podatek do 15 dnia każdego
miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia danego
roku podatkowego.
W przypadku podatku od środków
transportowych terminy płatności są
następujące:
I rata - 15 lutego
II rata - 15 września danego roku
podatkowego.
Należności podatkowe można wpłacać:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
(płatność gotówkowa i bezgotówkowa – za
pomocą karty płatniczej),

2%
- elektronicznie, poprzez internet,
- w bankach,
- na poczcie.
Dla należności z tytułu podatku od
nieruchomości, podatku leśnego i rolnego
przewidziana jest zapłata na indywidualny
rachunek bankowy przypisany wyłącznie do
danego podatnika. Należy więc zwracać
uwagę na numer rachunku do płatności,
znajdujący się na decyzji, bądź nakazie
płatniczym.
Informacje dodatkowe
W przypadku, gdy kwota podatku nie
przekracza w danym roku 100 zł, wówczas
jest płatna jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty. W związku z tym, na decyzji,
bądź nakazie płatniczym podatek nie jest
rozdzielony na 4 raty, lecz na jedną. Zasada ta
wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Należy dotrzymywać terminów płatności
kolejnych rat, gdyż koszty wysłanego
i prawidłowo doręczonego upomnienia
wynoszą obecnie 16,00 zł. Do tego dochodzą
odsetki od zaległości podatkowych (do
kwoty 8,70 zł nie pobiera się odsetek). Dalsze
postępowanie windykacyjne obarczone jest
dodatkowymi kosztami dla podatnika: opłata
manipulacyjna za wszczęcie postępowania
egzekucyjnego dotyczącego należności
pieniężnej (czyli przesłanie tytułu
wykonawczego do egzekucji) to kwota 40,00
zł; jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji, kwota
ta podwyższana jest do 100,00 zł. Są to opłaty

w

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

listopadzie br. ruszyły prace
przy budowie gminnego
PSZOK-a zlokalizowanego
w Kielczy. Do tej pory udało się zakopać
zbiornik p.poż., przygotować fundament
wagi, stopy pod wiatę, instalację
oświetleniową oraz monitoringu. Aktualnie
zamontowana została konstrukcja wiaty oraz
słupki ogrodzeniowe, a także fundamenty
bram. Jeżeli pogoda będzie dla nas łaskawa,
to PSZOK powinien zostać otwarty na
wiosnę 2022 r., co ułatwi mieszkańcom
gminy bieżące wyzbywanie się odpadów
gabarytowych.

Odśnieżanie gminy Zawadzkie

Z

adanie w zakresie zimowego
odśnieżania dróg w sezonie
zimowym 2021/2022 zostało
powierzone do wykonania Zakładowi
Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM”
Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem.
Osobami wyznaczonymi do kontaktu są:
- dla miasta Zawadzkie: pracownik Referatu
Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania
Funduszy - tel. 77 4623 136 (w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem);
- dla wsi Żędowice: Sołtys - tel. 607 546 739
- dla wsi Kielcza: Sołtys - tel. 504 118 002.
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SOŁECTWA
Dzięki inicjatywie i działaniom Sołtysów, Członków Rad Sołeckich oraz Mieszkańców wsi, zarówno w sołectwie Żędowice,
jak i w sołectwie Kielcza w roku 2021 podjęto i zrealizowano wiele ciekawych przedsięwzięć.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w prace realizowane w sołectwach. Szczególne podziękowania składamy
na ręce Sołtysów, którzy każdego dnia poświęcają swój czas oraz wkładają wiele pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Żędowice

W

sołectwie Żędowice w tym roku
dokonano niezbędnych zakupów
w celu utrzymania terenów
zielonych. Dzięki pielęgnacji tych miejsc,
Żędowice prezentowały się w sposób
niezwykle zadbany i miły dla oka o każdej
porze roku. W dniu 21 sierpnia odbył się
festyn z okazji zakończenia lata, na którym
nie zabrakło oprawy muzycznej oraz
dmuchawców dla dzieci. Mieszkańcy wsi
Żędowice samodzielnie wykonywali
niezbędne prace w celu renowacji i napraw
urządzeń użyteczności publicznej, tj. ławek,
płotów gminnych. Ponadto dokonano
zakupu dwóch nowych ławek metalowych
oraz dwóch koszy parkowych.
Najważniejszą inwestycja roku 2021 r. była
inwestycja zrealizowana w ramach
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
a polegała na ogrodzenie placu
rekreacyjnego przy ul. Strzeleckiej
w Żędowicach. Plac ten będzie miejscem
spotkań zarówno dzieci, jak i dorosłych, dla

których już w tym roku udostępniony został
również niezbędny sprzęt siłowni
napowietrznej. Urządzenia siłowni
napowietrznej wykonane zostały przez
S T O WA R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z
ROZWOJU GMINY ZAWADZKIE "LUBIĘ TU ŻYĆ”, dzięki pozyskanemu
grantowi w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD „Kraina
Dinozaurów”. W ramach niniejszego grantu
utworzono również siłownie na terenie
sołectwa Kielcza.

Kielcza

P

odejmowano szereg inicjatyw w celu
utrzymania w dobrym stanie terenów
zielonych na wsi. W dniu 31 lipca
2021 r. we wsi Kielcza odbyła się zabawa
taneczna. Zakupiono granit, piasek, żwir i
krawężniki do dokonania koniecznych prac
na placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na
powietrzu (w sąsiedztwie budynku OSP).
Dodatkowo, przy zaangażowaniu
mieszkańców Kielczy, także i młodzieży
szkolnej, odnowiono ławki oraz płot
ogradzający te urządzenia zabawowe. Na
terenie rekreacyjnym znajdują się urządzenia
siłowni napowietrznej wykonane przez
S T O WA R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z
ROZWOJU GMINY ZAWADZKIE "LUBIĘ TU ŻYĆ”, dzięki pozyskanemu

grantowi w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD „Kraina
Dinozaurów”. W ramach niniejszego grantu
utworzono również siłownie na terenie
sołectwa Żędowice.

Programy i działania Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem w roku 2021

W

roku 2021 Ośrodek realizował
szereg programów skierowanych
do mieszkańców naszej gminy,
którzy wymagają wsparcia:

W

roku 2021 gmina Zawadzkie
z ł o ż y ł a w n i o s e k
o doﬁnansowanie w ramach
projektu Cyfrowa Gmina. Działania podjęte
w ramach realizacji programu Cyfrowa
Polska mają na celu podniesienie poziomu
bezpieczeństwa przetwarzanym danym oraz
przygotowanie infrastruktury do wdrożenia
elektronicznego zarządzania dokumentacją
oraz e-usług dla mieszkańców gminy.
W pierwszym etapie prac planuje się
zmodernizowanie infrastruktury sieciowej
w celu zapewnienia stabilnej i wydajnej
komunikacji między urządzeniami w sieci
LAN. W drugim etapie wdrożony zostanie
serwer wraz z oprogramowaniem
umożliwiającym uruchomienie kontrolera
d o m e n y. W d r o ż e n i e ś r o d o w i s k a
domenowego umożliwi nam podniesienie
bezpieczeństwa poprzez centralne
zarządzanie hasłami i uprawnieniami oraz
utworzenie zasobów dyskowych dla
użytkowników. Dodatkową zaletą wdrożenia
środowiska domenowego będzie
zautomatyzowanie części zadań
administratorskich, co przyczyni się do
zwiększenia efektywności obsługi

informatycznej.
W celu podniesienia bezpieczeństwa planuje
się wymianę 4 stanowisk komputerowych
pracujących na niewspieranych już przez
producenta systemach operacyjnych
Windows 7.
Kolejnym elementem, mającym na celu
poniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa,
jest wdrożenie oprogramowania do
nadzorowania urządzeń sieciowych oraz
nośników USB. Oprogramowanie takie
pozwoli nam na wykrycie
nieautoryzowanych urządzeń (ﬁzyczne
włamanie do sieci lokalnej) oraz na kontrolę
podłączanych urządzeń USB, np. urządzeń
typu pendrive oraz dysków zewnętrznych,
które mogłyby być użyte do zainfekowania
sieci lub kradzieży danych.
W celu przygotowania urzędu do wdrożenia
elektronicznego systemu zarządzania
dokumentacją planowany jest zakup
urządzenia wielofunkcyjnego
zapewniającego sprawną digitalizację
dokumentów papierowych.
Wartość projektu to kwota 336.177,99 zł,
a doﬁnansowanie ze środków w ramach
projektu Cyfrowa Gmina wynosi 100%.

1) Dla opiekunów osób niepełnosprawnych
realizowany był program rządowy „Opieka
wytchnieniowa”. W ramach programu
2 osoby niepełnosprawne zostały
zabezpieczone na dwa tygodnie w formule
całodobowej, aby ich opiekunowie mogli
w tym czasie nabrać sił. Wydatkowano kwotę
8.568 zł.
2) Dla osób niepełnosprawnych realizowany
jest program rządowy „Asystent osobisty

osoby niepełnosprawnej”. W ramach
programu 15 osób (w tym 3 dzieci)
niepełnosprawnych zostały objęte
k ilk u d zies ięcio ma g o d zin ami u s łu g
asystenckich miesięcznie. Do końca
października wydatkowano kwotę
135.085,91 zł. Program trwa do końca 2021 r.
Planowana jest kontynuacja.
3) Dla osób z niskimi dochodami Ośrodek
prowadził dystrybucję produktów
żywnościowych w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Pomocą objęto 257 rodzin. Wydano prawie
23 tony produktów żywnościowych.
Planowana jest kontynuacja w roku 2022.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Zawadzkiego
prowadzi nabór na stanowisko do spraw dróg i budownictwa
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
www.bip.zawadzkie.pl, www.zawadzkie.pl,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
oraz pod nr tel. 77 4623 107.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2021 r.
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Najważniejsze inwestycje gminy Zawadzkie zrealizowane w latach 2020-2021
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Kielcza (2021 r.)
Wykonawca: OLS Spółka z o.o. Spółka
Komandytowa z siedzibą ul. Chopina 2, 42700 Lubliniec
Przedmiotem inwestycji była budowa drogi
wewnętrznej, dojazdowej do gruntów
rolnych. Droga obsługuje grunty rolne
o powierzchni około 66,00 ha. Zakres
opracowania obejmował budowę drogi
o nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz
z wyrównaniem poboczy i wykonaniem
zjazdów na przyległe użytki rolne.
Całkowita wartość robót budowlanych
387 480,28 zł.
Na realizację operacji Zarząd Województwa
Opolskiego udzielił gminie pomocy
ﬁnansowej w wysokości 104 900,00 zł.

Zadanie doﬁnansowano ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 282 580,28 zł.

Zagospodarowanie terenu
przy ulicy Szkolnej w Kielczy (2020 r.)
W ramach inicjatywy utwardzono teren,
utworzono klomby, ustawiano ławki i kosze
oraz zakupiono rośliny. Realizacja zadania
miała na celu poprawę bezpieczeństwa
w rejonie przedszkola i szkoły oraz
stworzenie miejsca oczekiwania na odbiór
podopiecznych odbywających zajęcia
w szkole i przedszkolu.
Całkowita wartość zadania 6 000,00 zł.
Na realizację zadania udzielono pomocy
ﬁnansowej w formie dotacji celowej
w projekcie pn. „MARSZAŁKOWSKA
INICJATYWA SOŁECKA – Opolskie
w latach 2020-2022” w wysokości
5 000,00 zł.

https://www.youtube.com/watch?v=5_eZNqkSJs4

Dodatkowo w ramach Funduszu Sołeckiego

PRZED

PO

Przebudowa drogi gminnej nr 105607 od ulicy
Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok
autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby
utworzenia centrum przesiadkowego (2020 r.)
Wykonawca: P.U.H. ”DOMAX” Arkadiusz
Mika, ul. Grabińska 8 , 42-283 Boronów
Zakres zadania obejmował utworzenie zatok
autobusowych (wraz z wiatami), budowę
parkingu dla samochodów osobowych
(głównie dla podróżnych przesiadających się
z samochodu osobowego do autobusu lub do
pociągu), utworzenie miejsca postojowego
dla rowerzystów, pozwalającego na
bezpieczne pozostawienie roweru
i kontynuowanie dalszej podróży środkami
komunikacji publicznej, oświetlenie terenu.
Wartość robót budowlanych: 1.235.374,77 zł
Doﬁnansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 - 588 516,04 zł.

PRZED

oraz budżetu gminy na przyległym do
inicjatywy terenie ustawiono urządzenia
siłowni plenerowej. Koszt budowy siłowni to
kwota 16.000,00 zł.

https://www.youtube.com/watch?v=FrYkWwr6e7c

PRZED

https://www.youtube.com/watch?v=xm6KDLPyvE4

PO

Ogrodzenie placu rekreacyjnego
przy ul. Strzeleckiej w Żędowicach (2021 r.)
Został postawiony płot z bramą i furtką
wokół terenu rekreacyjnego przy ul.
Strzeleckiej w Żędowicach.
W celu realizacji inwestycji dokonano
zakupu niezbędnych elementów ogrodzenia
i materiałów budowlanych. Natomiast
wykonanie płotu nastąpiło w wyniku pracy
własnej mieszkańców przy użyciu ich
prywatnych narzędzi i samochodów.
Całkowita wartość zadania 11 180,00 zł.
Na realizację zadania udzielono pomocy
ﬁnansowej w formie dotacji celowej
w projekcie pn. „MARSZAŁKOWSKA
INICJATYWA SOŁECKA – Opolskie
w latach 2020-2022” w wysokości
5 000,00 zł.
Na terenie rekreacyjnym znajdują się
urządzenia siłowni napowietrznej wykonane
przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU GMINY ZAWADZKIE -

PRZED

"LUBIĘ TU ŻYĆ”, dzięki pozyskanemu
grantowi w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD „Kraina
Dinozaurów”. W ramach niniejszego grantu
utworzono również siłownie na terenie
sołectwa Kielcza.

https://www.youtube.com/watch?v=eXPB3L7HWRw

PO

Zachęcamy do korzystania z kodów QR
Kod QR jest odnośnikiem do ﬁlmu na temat inwestycji
zamieszczonym na kanale gminy Zawadzkie
na platformie YouTube.

PO

Krajobrazy Zawadzkiego

Nr 10 (237)

7

Najważniejsze inwestycje gminy Zawadzkie zrealizowane w latach 2020-2021
Rozbudowa ciągu ulic Żeromskiego
i Ks. Wajdy w Żędowicach (2021 r.)
Wykonawca: Hucz Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy
ul. Częstochowskiej 14 w Boronowie
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa
ciągu ulic Żeromskiego i ks. Wajdy
w Żędowicach, która polegała na
poszerzeniu jezdni do 5,5 m, budowie
jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m
i wykonaniu poboczy o szerokości min.
0,75 m.
Wartość robót budowlanych: 564.326,07 zł.
Doﬁnansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to
63,63 % wartości zadania.

PRZED

https://www.youtube.com/watch?v=McviL8xlEf4
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Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem – etap I i II (2020-2021 r.)
Wykonawca: Etap I - GRUPA HYDRO
Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28,62-050
Mosina
Etap II - Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.,
al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice
Inwestycja obejmowała montaż
wyposażenia placu zabaw, wyposażenia
Street workoutu oraz wyposażenia Skate
Parku. Dodatkowo zamontowano ławki,
kosze na śmieci oraz regulaminy.
Całkowita wartość robót budowlanomontażowych to kwota 242 611,97 zł.
Inwestycje wsparły lokalne ﬁrmy: UNIMOT
S.A., TECHNODREW POLSKA
Wyposażenie Wnętrz Sp. z o. o., Track-Teck
KolTram Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy
w Zawadzkiem, MAXIMUS FITNES

PRZED
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STUDIO na łączną kwotę
161 000,00 zł z czego 150 000,00 zł na
zadanie przeznaczyła ﬁrma UNIMOT S.A.

Termomodernizacja hali sportowej
w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności
energetycznej (2020-2021 r.)
Wy k o n a w c a : P r z e d s i ę b i o r s t w o
Wi e l o b r a n ż o w e U L B U D U r s z u l a
Sumisławska, ul. Luboszycka 4/7, 45-036
Opole
Zadanie realizowane w ramach projektu
partnerskiego pn. „Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”
doﬁnansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.
Zakres wykonanych robót:
ź docieplenie budynku,
ź budowa dodatkowego zejścia do piwnicy
wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych,
ź przebudowa pomieszczeń węzła
cieplnego, wentylatorowni i rozdzielni
elektrycznej, budowa powietrznej pompy
ciepła, przebudowa węzła cieplnego,
przebudowa instalacji wentylacyjnej,
ź przebudowa instalacji oświetlenia
wewnętrznego wraz ze źródłami światła
na energooszczędne.
Ponadto zostały dodatkowo wykonane
roboty budowlane uzupełniające związane
z zakresem podstawowym, w tym:
ź wentylacja siłowni,
ź montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
przeciwpożarowej rozdzielającej
poszczególne części budynku na
oddzielne zaprojektowane strefy
pożarowe.
Podczas prac związanych
z termomodernizacją budynku hali sportowej
zaistniała konieczność zastosowania innej

technologii docieplenia dachu
w związku z tym, iż istniejąca konstrukcja
nośna dachu hali sportowej
nie spełniała norm i zagrażała
bezpieczeństwu. W związku z powyższym
należało opracować dokumentację
techniczną zmiany technologii
docieplenia dachu oraz przeprowadzić
negocjacje z wykonawcą robót
budowlanych. Roboty zakończono 30
września br.
Wartość całego zadania: 7.752.654,04 zł.
Doﬁnansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020: 3 544 050,85 zł.
Zadanie doﬁnansowano ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 483 986,93 zł.
Doﬁnansowanie w formie pożyczki
inwestycyjnej oraz płatniczej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
w kwotach 1 668 961,68 zł , 2 139 398,65 zł.

https://www.youtube.com/watch?v=TKp0Jdh00WE

https://www.youtube.com/watch?v=IwmbEErgG4E

PRZED
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Najważniejsze inwestycje gminy Zawadzkie zrealizowane w latach 2020-2021
Budowa sieci oświetlenia wzdłuż ul. Kolejowej
w Zawadzkiem (2021 r.)

Realizacja zadania polegała na wykonaniu
otwartych stref aktywności wyposażonych
w Urządzenia siłowni napowietrznej
przeznaczonych dla mieszkańców.
Zadanie zrealizowało STOWARZYSZENIE
NA RZECZ ROZWOJU GMINY
ZAWADZKIE - "LUBIĘ TU ŻYĆ”, dzięki
pozyskanemu grantowi w ramach strategii

Wykonawca: F.H.U.P „JAREKS” Jarosław
Seraﬁn, ul. M.C. Skłodowskiej 27, 42-700
Lubliniec
Przedmiotem inwestycji było wykonanie
sieci oświetleniowej kablowej ziemnej
niskiego napięci oraz ustawienie 12 nowych
słupów oświetleniowych z oprawami LED
przy ul. Kolejowej w Zawadzkiem. Słupy
i oprawy oświetlenia ulicznego zasilane będą
z nowego obwodu oświetleniowego.
Wartość robót budowlanych: 106 175,00 zł.
Zadanie doﬁnansowano ze środków
Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych
w kwocie 48 398,79 zł.

PO
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Interwencje w sprawie przywrócenia
linii kolejowej nr 144 relacji
Tarnowskie Góry-Zawadzkie

W

roku 2021 Burmistrz
Zawadzkiego podjął szereg
działań, które miały na celu próbę
odtworzenia i uruchomienia linii kolejowej
nr 144 relacji Tarnowskie Góry-Zawadzkie.
Jest to kontynuacja działań realizowanych
również w minionych latach, także przy
współudziale m. in. radnych Rady Miejskiej
w Zawadzkiem oraz mieszkańców gminy
Zawadzkie czynnie zaangażowanych
w przedmiotową, istotną dla naszej
społeczności kwestię.
Dlatego w maju br. Burmistrz Zawadzkiego
wystosował pismo do Marszałka
Województwa Opolskiego, Marszałka
Województwa Śląskiego, Wojewody
Opolskiego oraz Wojewody Śląskiego,
w treści którego przedstawione zostały
argumenty przemawiające za rewitalizacją
linii kolejowej nr 144 i przywróceniem ruchu
kolejowego pomiędzy województwem
opolskim a śląskim. Ponadto również,
uwzględniając wniosek zgłoszony przez
Radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na
sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia br.,
zaproponowano organizację spotkania
w przedmiotowej kwestii.
Ponadto, w listopadzie br. Burmistrz

Zawadzkiego wystosował pismo do Ministra
Infrastruktury oraz do wiadomości
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o pomoc
władz państwowych w rozwiązaniu tej
ważnej dla naszej spólnoty wspólnej sprawy.
Z otrzymanych odpowiedzi wynika, iż
minister właściwy do spraw transportu nie
posiada kompetencji do ingerencji w decyzje
właściwego organizatora kolejowego
transportu publicznego, dotyczące
organizacji regionalnego rynku kolejowych
przewozów pasażerskich. Zarząd
Województwa Opolskiego zapewnił, iż
wspiera pod względem instytucjonalnym
i organizacyjnym wszelkie inicjatywy
zmierzające do przyspieszenia rozwoju
gospodarczego naszego regionu, jednak
mając na uwadze m. in. pozostałe
zobowiązania ﬁnansowe Zarządu
Województwa Opolskiego, bardzo niską
frekwencję pasażerów oraz bardzo zły stan
infrastruktury peronowej, a także niskie
parametry techniczne linii kolejowej nr 144
(której remont leży w gestii Zarządcy
infrastruktury kolejowej, tj. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.), obecnie nie widzi
możliwości wznowienia ruchu
pasażerskiego na odcinku Zawadzkie –
Kielcza – Tarnowskie Góry.
Pomimo tych niesprzyjających
dotychczasowych ustaleń, mamy nadzieję,
że kolejne starania przyniosą zamierzone
rezultaty oraz pozytywne rozwiązania dla
dobra mieszkańców gminy Zawadzkie oraz
okolic.

Projekt WiFi4EU

I

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności
w Kielczy i w Żędowicach

nformujemy, że w ramach realizacji
projektu pn. „Propagowanie łączności
internetowej w społeczeństwach
lokalnych - WiFi4EU” rozpoczęte zostały
prace mające na celu uruchomienie
publicznych punktów dostępowych
umożliwiających bezpłatny dostęp do sieci
Internet. Publiczne punkty dostępowe będą

zamieszczone w budynku Hali Sportowej,
Kinoteatru, Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, Szkoły Podstawowej
w Żędowicach, Przedszkola Publicznego
w Żędowicach, Szkoły Podstawowej
w Kielczy oraz OSP w Kielczy. Maksymalna
kwota dotacji: 15 000,00 EU.

rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność wdrażanej przez LGD „Kraina
Dinozaurów”.
Całkowita wartość zadania: 31.582,82 zł.
Wartość uzyskanego doﬁnansowania:
30.000,00 zł.
Wkład własny (praca własna): 1.582,82 zł.

https://www.youtube.com/watch?v=of674Ju4a1g

Wartość przedstawionych inwestycji:

10 305 802,13 zł.
Dziękujemy za wsparcie i pomoc.
Kontrola nieruchomości wyposażonych
w zbiorniki bezodpływowe (szamba)

W

roku 2021, zmierzając do
wyrównania szans i równego
traktowania wszystkich
mieszkańców gminy Zawadzkie, tut. Urząd
prowadzi działania kontrolne w zakresie
wywiązywania się z obowiązku opróżniania
zbiorników bezodpływowych. W wyniku
prowadzonych działań kontrolnych oraz
sporządzenia aktualizacji ewidencji
zbiorników bezodpływowych, ustalono ilość
nieruchomości, które nie mają możliwości
technicznych przyłączenia do kanalizacji
sanitarnej oraz ilość zawartych umów na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Na terenie gminy Zawadzkie występuje 159
nieruchomości posiadających zbiorniki
bezodpływowe.
Niestety w wyniku czynności kontrolnych
ustalono, że umów zawartych na opróżnianie
szamb jest tylko 120.
11 nieruchomości, na których znajdują się
szamba, to nieruchomości niezamieszkałe,
na których nie odnotowano poboru wody. Do
pozostałych 28 właścicieli nieruchomości,
którzy nie posiadają zawartych umów na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych
wystosowano kolejne wezwanie
o przedłożenie stosownych dokumentów.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani
do opróżniania zbiorników
bezodpływowych z częstotliwością
zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia bądź wylewania na
powierzchnię ziemi.
Osoby, które nie mają podpisanych umów
na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych powinni to uczynić
niezwłocznie. Za brak umowy oraz brak
potwierdzeń wywozu nieczystości
ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, właścicielowi grozi kara
grzywny.
Usługę wywozu ścieków na terenie gminy
Zawadzkie mogą wykonywać jedynie
przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych wydane
przez Burmistrza Zawadzkiego.
W przypadku posiadania przydomowych
oczyszczalni ścieków należy pamiętać
o obowiązku pozbywania się osadów
ściekowych (zgodnie z instrukcją
eksploatacji przydomowej oczyszczalni
ś ciek ó w ) , co m u s i zo s t a ć ró w n ież
odpowiednio udokumentowane, tj.
poprzez podpisanie umowy na wywóz
osadów ściekowych oraz posiadanie
dowodów uiszczenia opłaty za w/w usługę
(imienne rachunki, faktury vat).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe na
nieczystości ciekłe powinny mieć dno
i ściany nieprzepuszczalne, szczelne
przykrycie z zamykanym otworem do
usuwania nieczystości i odpowietrzenie
wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad
poziom terenu. Właściciele nieruchomości
powinni na bieżąco sprawdzać wypełnienie
i szczelność zbiorników.
Niedopuszczalne jest korzystanie ze
zbiorników na ścieki zbudowanych
z kręgów betonowych bez dna lub
nieszczelnych zbiorników innego rodzaju.
W tym przypadku zachodzi konieczność
montażu nowego, szczelnego zbiornika.
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Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne
– dostępne doﬁnansowania

Program Czyste Powietrze i Gminny Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny

W

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W ramach programu można uzyskać doﬁnansowanie do wymiany starych i nieefektywnych
źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz
na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
W związku z podpisaniem w dniu 1 lutego 2021 r. Porozumienia z WFOŚiGW w Opolu
w sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu programu „Czyste Powietrze” oraz w dniu 25
maja 2021 r. Aneksu do ww. Porozumienia, w naszej gminie został uruchomiony Gminny
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.
W punkcie świadczone są m.in. następujące usługi: udzielanie informacji o Programie
„Czyste Powietrze”, przedstawianie korzyści jakie można uzyskać korzystając
z Programu, wparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków
o doﬁnansowanie, pomoc przy ich wypełnianiu, pomoc Wnioskodawcom przy
rozliczaniu przyznanego doﬁnansowania, w tym przy wypełnianiu wniosku o płatność.
Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny mieści się w pokoju nr 005 w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13. Numer kontaktowy do urzędnika: 77 46 23
135.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy.

Remonty dróg gminnych

W

roku 2021 zakres wykonanych
robót remontowych na drogach
gminnych był bardzo szeroki.
Gminie Zawadzkie udało się zrealizować
następujące działania:
ź wymienione zostały tablice z nazwami
ulic – 171 szt.;
ź wymieniono zniszczone znaki drogowe
w ilości: 29 znaków oraz 9 słupów;
ź przeprowadzono remont cząstkowy dróg
patcherem (mieszanką grysowoemulsyjną);
ź przeprowadzono remont frezowiną
asfaltową: ul. Kolejowej w Żędowicach,
ul. Krótkiej w Kielczy, drogi do gruntów
rolnych w Kielczy przy skrzyżowaniu
z ul. Polną;
ź naprawione zostały 3 wiaty
przystankowe (wymiana szyb): 1 wiata
przy ul. Dworcowej w Zawadzkiem oraz
2 wiaty przy ul. Opolskiej w Kielczy;
ź wyczyszczona została kanalizacja
deszczowa na ul. Lublinieckiej, ul. Ks.
Wajdy, ul. Stawowej oraz ul. Dworcowej
w Zawadzkiem.

Z uwagi na liczne zapotrzebowania
w przedmiotowym zakresie, także
i w nadchodzącym 2022 roku gmina
Zawadzkie przewiduje kontynuować temat
realizacji remontów na drogach gminnych
tak, aby komfort ich użytkowania przez
mieszkańców gminy oraz odwiedzających
nasza gminę był możliwie jak najwyższy.

Informacja Burmistrza Zawadzkiego
w sprawie godzin funkcjonowania
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
w okresie świątecznym
W dniu 24.12.2021 r. Urząd Miejski w Zawadzkiem będzie nieczynny.
W dniu 30.12.2021 r. kasa Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem będzie czynna
w godzinach:- od 08:00 do 12:00.
W dniu 31.12.2021 r. kasa Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.
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ychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców gminy Zawadzkie,
w roku 2020 r. gmina
przygotowała oraz złożyła do Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu wniosek
o udzielenie doﬁnansowania projektu pn.
,,Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne
w gminie Zawadzkie” ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 5.5
Ochrona powietrza. W ramach projektu
przewidziano doﬁnansowanie dla zgłoszonej
liczby mieszkańców gminy Zawadzkie,
którzy zlikwidują swoje dotychczasowe
n i e e k o l o g i c z n e ź r ó d ł a c i e p ł a ( t z w.
„kopciuchy”) i zastąpią nowym, bardziej
ekologicznym, co przyczyniłoby się do
poprawy jakości powietrza w naszej gminie
i spełnienia określonych wskaźników
efektywności ekologicznej, które są
wymogiem koniecznym do
udokumentowania przy rozliczaniu projektu.
Przedłużająca się ocena formalna wniosków
o doﬁnansowanie miała wpływ na to, iż wiele
osób ze zgłoszonej grupy mieszkańców,
ujętych we wniosku o doﬁnansowanie,
zrealizowało swoje inwestycje lub zmieniło
decyzję dotyczącą wyboru źródła ciepła.
Przepisy prawa nie umożliwiają gminie
sﬁnansowanie inwestycji zrealizowanych
przed datą podpisania umowy w tym
zakresie. Złożony projekt zakwaliﬁkował się
do ryczałtowego rozliczenia i koniecznym
było zrealizowanie każdej zadeklarowanej
wymiany źródła ciepła zgodnie z wnioskiem
o doﬁnansowanie, aby móc uzyskać
wnioskowaną dotację. Niedopuszczalne było
zrealizowanie mniejszej ilości zadań
i proporcjonalne zmniejszenie kwoty
doﬁnansowania. Upraszczając, jeśli
zrezygnowała z projektu osoba, która
planowała wymianę swojego starego pieca
na pompę ciepła wraz z mikroinstalacją
fotowoltaiczną, konieczne stało się
znalezienie innej osoby, która również
wymieni swoje źródło ciepłą na pompę
ciepła wraz z mikroinstalacją
fotowoltaiczną. Ponadto kubatura
nieruchomości osoby rezygnującej i osoby
z listy rezerwowej również powinna być
zbliżona, aby efekt ekologiczny po
zrealizowanym zadaniu wyszedł zbliżony do

efektu wyliczonego we wniosku
o doﬁnansowanie. Niestety realizacja tego
zadania narażałaby gminę Zawadzkie na
niewspółmiernie wysokie koszty, jakie
mogą się pojawić w sytuacji, kiedy nie
zrealizujemy wszystkich deklarowanych
we wniosku o doﬁnansowanie wymian
ź r ó d e ł c i e p ł a n a k o n k re t n e n o w e
ekologiczne źródła ciepła.
W związku z powyższym gmina Zawadzkie,
aby wspomóc ﬁnansowo osoby, które planują
wymienić swój stary piec na nowe
ekologiczne źródło ogrzewania, uchwaliła
Regulamin udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy Zawadzkie na
doﬁnansowanie zadań związanych z ochroną
środowiska. Na powyższy cel gmina
zabezpieczyła środki ﬁnansowe jeszcze
w roku 2021 oraz zamierza zabezpieczyć
środki również w 2022 r. Na podstawie
Regulaminu można uzyskać dotację
w wysokości 2000 zł do wymiany starego
pieca na nowe źródło ogrzewania takie jak
pompa ciepła, kocioł na biomasę (pellet),
ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie
olejowe, a także na podłączenie
nieruchomości do sieci ciepłowniczej lub
gazowej. Ponadto w Regulaminie został
umieszczony zapis dopuszczający łączenie
dotacji z budżetu gminy Zawadzkie
z dotacją z programu Czyste Powietrze.
Dlatego też serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do Gminnego
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego,
gdzie uzyskają Państwo pomoc
w wypełnianiu wniosku o doﬁnansowanie
w ramach Programu Czyste Powietrze oraz
przy rozliczaniu już udzielonej dotacji.
Więcej informacji uzyskacie Państwo pod
numerem tel. 77 46 23 135.

Powszechny spis źródeł ciepła

O

d dnia 1 lipca 2021 r. został
uruchomiony proces składania
deklaracji źródeł ciepła. Podstawą
prawną do uruchomienia Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB) jest nowelizacja ustawy
o wspieraniu termomodernizacji, która
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Obowiązek przekazania informacji na
temat posiadanego źródła ciepła spoczywa
na właścicielu każdego budynku czy
lokalu mieszkalnego.

użytkowania konkretnego źródła ciepła.
Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków ma być gotowa do sierpnia 2023
r. Według szacunków GUNB znajdą się
w niej informacje na temat około 5 mln
budynków.

Na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy (do
dnia 30.06.2022 r.). Z kolei w przypadku
uruchomienia nowego źródła ciepła
(wymiana starego pieca bądź
uruchomienie nowego) właściciele
nieruchomości będą mieć 14 dni na
powiadomienie o rozpoczęciu

Nadleśnictwo Zawadzkie wykonało remont dróg

I

nformujemy, że w listopadzie br. odbył
się remont ulicy Stawowej
w miejscowości Żędowice na odcinku
należącym do Nadleśnictwa Zawadzkie
(odcinek od mostu do lasu), poprzez
wykonanie nowej nakładki asfaltowej.
Ponadto wykonany został także remont drogi

pożarowej nr 67 w Kielczy, która znajduje się
przy ul. Zamoście w Kielczy. Prace
odbywały się na odcinku od leśniczówki do
skrzyżowania z drogą pożarową Nr 60 przy,
którym znajduje się kapliczka.
Remonty te zostały odebrane na początku
grudnia br.
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Spotkanie Jubilatów

W

d n i u 9 l i s t o p a d a 2 0 2 1 r.
w restauracji ”Lido”
w Zawadzkiem odbyło się
spotkanie okolicznościowe z okazji
ZŁOTYCH, DIAMENTOWYCH
I Ż E L A Z N Y C H G O D Ó W, n a k t ó r e
zaproszono łącznie 26 par małżeńskich.
Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość.
Ożywają wspomnienia, wracają chwile
i obrazy mieniące się swoistym blaskiem. Te
wspólne lata to symbol wierności i miłości, to

wzór i piękny przykład dla młodych ludzi
wstępujących w związki małżeńskie.
Jubileusz 50-lecia świętowało w tym dniu 13
par. Jubileusz 60-lecia – 11 par. Jubileusz
65-lecia świętowały zaś 2 pary.
W imieniu gospodarzy gości przywitała
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Violetta
Tu r e k . M a ł ż o n k o w i e z ł o ż y l i s o b i e
wzajemnie słowa podziękowania za miłość,
przywiązanie i opiekę.
W dowód społecznego uznania dla trwałości

małżeństwa i rodziny oraz za trud pracy
i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin
założonych przed pół wiekiem Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył
jubilatów Medalami Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Uroczystego aktu dekoracji
dokonał Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski. Gratulacje składał również
przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz
Zajdel.
Wszystkim parom małżeńskim zostały

wręczone listy gratulacyjne i kwiaty.
Tradycyjnie wzniesiono toast szampanem
i wykonano pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie
przebiegało w miłej atmosferze.
Wszystkim jubilatom pozazdrościć można
energii i chęci do działania. Uczmy się od
starszych i doświadczonych, aby
w przyszłości doczekać takich rocznic
w szczęśliwym związku małżeńskim.

Diamentowe gody

Pani Adelajda Hyla

Państwo Edeltrauda i Konrad Mlynek

Państwo Elfryda i Fanciszek Dykta

Państwo Irena i Horst Mainka

Państwo Barbara i Jan Wyrwich

Państwo Anna i Ewald Dylka

Państwo Edeltrauda i Roman Procel

Państwo Elżbieta i Ginter Chluba
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Diamentowe gody

Państwo Irena i Czesław Zdobylak
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Złote gody

Państwo Róża i Alfred Garcorz

Pani Gizela Danisch

Państwo Cecylia i Wiesław Goździk

Państwo Elżbieta i Józef Rudnik

Państwo Irena i Czesław Zdobylak

Państwo Krystyna i Piotr Klencz

Państwo Magdalena i Paweł Bobek

Państwo Alicja i Jerzy Stefan
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Złote gody

Państwo Róża i Stanisław Niewęgłowscy

Państwo Maria i Jerzy Michali

Państwo Zdzisława i Roman Metryccy

Państwo Maria i Bernard Jochemczyk
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć
Pani Karolinie Skowronek

Żelazne gody

Dane statystyczne
Gminy Zawadzkie

W

rejestrze mieszkańców gminy
Zawadzkie w okresie od
01.01.2021 r. do 30.11.2021 r.
odnotowano:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Państwo Elżbieta i Piotr Paluch

Państwo Gertruda i Ernest Stefan

Czad – cichy zabójca.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

M

iesiąc listopad to początek
chłodniejszych dni
rozpoczynających okres jesiennozimowy, a co się z tym wiąże konieczność
ogrzewania swoich domów, mieszkań,
lokali. Dlatego też przypominamy, aby ten
kto jeszcze tego nie zrobił – bezwzględnie
sprawdził stan swojego komina i dokonał
jego wyczyszczenia – najlepiej korzystając
z usług fachowca – kominiarza.
Jest tylko jedna przyczyna pożaru komina:
zaniedbanie czyszczenia.
W nieczyszczonym kominie sadzy stale

przybywa, a im jest jej więcej, tym większe
prawdopodobieństwo, że w końcu się zapali.
Przypominamy również, iż przeglądy
kominiarskie są obowiązkowe (art. 62 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).
PAMIĘTAJ - czad jest w każdym domu
i zabija bezboleśnie.
Czad powstaje przy spalaniu czegokolwiek węgla, drewna, gazu, benzyny czy świeczki nawet wtedy, gdy nie ma widocznego dymu.
Najwięcej jest go w spalinach z kotłów na
węgiel i drewno. Są dwie główne przyczyny

powstawania czadu: niedrożny lub
nieszczelny przewód kominowy oraz zepsuta
wentylacja.
Możesz zapobiec pojawieniu się czadu
w sposób skuteczny i prosty poprzez:
ź zlecanie przeglądu kominiarskiego min.
raz na rok - nie chodzi tylko o czyszczenie
komina, ale też kontrolę jego szczelności;
ź dbanie o działanie wentylacji: nie
zatykanie kratek i otworów
wentylacyjnych, nie zamykanie się
w pomieszczeniach, gdzie pracuje
podgrzewacz gazowy, silnik spalinowy.

111 zgonów, w tym:
w mieście Zawadzkie – 68,
w sołectwach – 43;
91 dzieci urodzonych i zameldowanych
na pobyt stały na terenie gminy, w tym:
w mieście Zawadzkie – 56,
w Żędowicach – 21,
w Kielczy – 14;
oraz 1 dziecko urodzone w 2021 r.
i zameldowane na pobyt czasowy.

Aplikacja mobilna
gminy Zawadzkie

Z

achęcamy Państwa do zainstalowania
aplikacji mobilnej Gminy
Zawadzkie!
Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do
gminnych aktualności i wydarzeń,
informacji z Biuletynu Informacji Publicznej
(BIP). Dzięki niej można otrzymywać
powiadomienia o sytuacji kryzysowej czy
terminach wywozu nieczystości. Aplikacja
umożliwia również śledzenie aktualnego
stanu czystości powietrza w naszej gminie.
Aby zainstalować aplikację na telefonie
wystarczy otworzyć ze swojego urządzenia
stronę www.zawadzkie.pl i zezwolić na
zainstalowanie aplikacji. Aplikacja została
już pobrana 2454 razy! Nie zwlekajcie
Państwo – zachęcamy do zainstalowania
aplikacji także na swoim telefonie.
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Remont pomnika na zbiorowej mogile
Powstańców Śląskich w Zawadzkiem

J

ak już wcześniej Państwa
informowaliśmy, gmina Zawadzkie
rozpoczęła w lipcu b.r. prace remontowe
pomnika na zbiorowej mogile Powstańców
Śląskich w Zawadzkiem. Na realizację
zadania udało się pozyskać doﬁnansowanie
ze środków pozostających w dyspozycji
ministra właściwego ds. kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, a także dotację od
Wojewody Opolskiego. Niestety pomimo
uzyskanej pomocy ﬁnansowej w dalszym
ciągu pozostała spora część na pokrycie
kosztów realizacji zadania, które gmina
Zawadzkie postanowiła pokryć ze środków
własnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia
to kwota 118.160,10 zł brutto.
Przedmiotowe prace polegały na wymianie

oraz renowacji elementów mogiły
z zachowaniem wszystkich detali
architektonicznych, bryły nagrobka
i charakteru historycznego obiektu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania
wybrano ﬁrmę, która zobowiązała się
wykonać przedmiotowe prace - ACM Design
Anna Cyfka-Mikuła.
Prace remontowe nadzorowane były przez
inspektora nadzoru inwestorskiego pana
Tomasza Walaska oraz panią Dorotę
Kowalik-Kociszewską (ﬁrma
DKKonserwacja) kierującą i nadzorującą
prace konserwatorskie.
Poniżej kilka zdjęć z przeprowadzonych prac
remontowych, a także efekt końcowy
zadania:
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Obchody 103. Rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę

T

egoroczne obchody Święta
Niepodległości w naszej gminie
rozpoczęły się od złożenia kwiatów
oraz zniczy przy symbolicznej mogile oﬁar
wojennych w parku miejskim
w Zawadzkiem. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych
gminy Zawadzkie z Burmistrzem
Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim na
czele, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zawadzkiem Dariusz Zajdel, Radni Rady

Miejskiej w Zawadzkiem, przedstawiciele
Nadleśnictwa Zawadzkie, Policji,
Dyrektorzy szkół oraz BIK, a także Harcerze
RP. Następnie w kościele pw. św. Rodziny
odprawiona została uroczysta msza święta
w i n t e n c j i O j c z y z n y. P o p o ł u d n i u
w kinoteatrze odbył się koncert zatytułowany
„Po Polsku” w wykonaniu Natalii Świerc,
Szymona Lizureja i Krzysztofa Grońskiego,
poświęcony 103. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

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

Ośrodek zdrowia w Kielczy

W

PRZED

PO

Walny Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Zawadzkiem

dniu 31 października 2021 r.
zaprzestał świadczenia usług
medycznych Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIKOR
w K i e l c z y. N a m o c y z a w a r t e g o
porozumienia (cesji) w prawa i obowiązki
najemcy lokalu użytkowego wstąpił nowy
podmiot - Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej REH-MED z siedzibą
w Zawadzkiem. Mieszkańcy wsi Kielcza
i wsi Żędowice kierują słowa wdzięczności
do doktora Marka Dekla, za opiekę
medyczną świadczoną w ww. placówce od
wielu lat. Nowy najemca deklaruje
natomiast zapewnienie ciągłości usług
medycznych realizowanych przez
poprzednika, z zamierzonym rozszerzeniem
katalogu specjalistów. Zachęca również

mieszkańców do złożenia deklaracji wyboru
lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ
w terminie do końca stycznia 2022 r.
Deklaracje są dostępne w przychodni oraz na
stronie internetowej placówki.

Inkubator przedsiębiorczości
w gminie Zawadzkie !!!

W

d n i u 1 2 g r u d n i a 2 0 2 1 r.
w świetlicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zawadzkiem miał
miejsce Walny Zjazd Oddziału MiejskoGminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Zawadzkiem.
Zjazd stanowił okazję do podsumowania
pięcioletniej kadencji zarządu miejskogminnego za lata 2016-2021 a także wyboru
nowych władz spośród członków zarządów
i delegatów z trzech jednostek OSP z terenu
gminy Zawadzkie.
W obradach oprócz delegatów i członków
ustępującego zarządu, uczestniczyli także
zaproszeni goście w osobach: Józef
Swaczyna – starosta strzelecki, prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Strzelcach Opolskich, Mariusz
Stachowski – Burmistrz Zawadzkiego, mjr
poż. w stanie spocz. Edward Dziedzic –
emerytowany komendant Zawodowej Straży
Pożarnej Huty Zawadzkie, Kamil Jureczko –
pracownik Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem.
Otwarcia Zjazdu dokonał dh Henryk
Bartoszek, prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Zawadzkiem, który w swym wystąpieniu
w zwięzły sposób podsumował kilkuletnią
pracę Zarządu, współpracę z samorządem
gminnym, a także apelował o promowanie
OSP w swoich miejscowościach, by miał kto
w przyszłości wstępować w szeregi straży
i zapewnić bezpieczeństwo
przeciwpożarowe. Obradom przewodniczył
mjr poż. w stanie spocz. Edward Dziedzic.

W czasie obrad złożono sprawozdanie
z działalności ustępującego Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP,
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
w podjętych uchwałach m.in.: udzielono
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
zatwierdzono skład nowego Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP,
skład Komisji Rewizyjnej Oddziału,
wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału
Powiatowego oraz Przedstawiciela do
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Zjazd dokonał zatwierdzenia wyboru
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Zawadzkiem na lata
2021 – 2026. Po ukonstytuowaniu się,
Zarząd przedstawia się następująco:
Henryk Bartoszek – prezes,
Adrian Zyzik – wiceprezes,
Jerzy Poliński – komendant gminny,
Rafał Kulik – sekretarz,
Piotr Stefan – skarbnik,
Zygfryd Górski – członek zarządu.
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:
Maciej Kaczmarzyk – przewodniczący,
Krzysztof Pasieka – sekretarz,
Paweł Pach – członek Komisji.
Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Zawadzkim Henryk Bartoszek
podziękował za aktywną pracę wszystkim
uczestnikom zjazdu, ponowny wybór na
funkcję prezesa. Po licznych
przemówieniach zaproszonych gości,
słowach gratulacji i życzeń na nadchodzące
święta Bożego Narodzenia dla druhów,
obrady zakończono.

P

rowadzenie własnej działalności
gospodarczej wymaga nie tylko
oryginalnego pomysłu czy stworzenia
ogólnej koncepcji biznesowej, ale przede
wszystkim posiadania środków ﬁnansowych
i sporej wiedzy. Koszty produkcji czy
świadczenia usług to tylko część wydatków,
na które musi być gotowy przyszły
przedsiębiorca. Wykonywanie działalności
gospodarczej to także konieczność opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne
(w pierwszych 2 latach działalności są one
niższe), kosztów wynajmu lokalu, czy
wreszcie zatrudniania pracowników. Równie
ważne jest posiadanie wsparcia prawnego
oraz księgowego, a to, jak wiadomo, również
generuje dodatkowe koszty.
Istnieje jednak sposób na zminimalizowanie
kosztów pierwszej działalności. Można
przykładowo starać się o doﬁnansowanie
z funduszy europejskich lub urzędu pracy.
Ciekawym rozwiązaniem jest także

inkubator przedsiębiorczości.
Inkubator przedsiębiorczości jest
podmiotem, którego głównym celem jest
wspieranie rozwoju przedsiębiorstw.
Inkubatory przedsiębiorczości, jak wskazuje
sama nazwa, istnieją po to, by pomagać
osobom, które dopiero zamierzają rozpocząć
działalność gospodarczą. Są doskonałym
wsparciem w sytuacji, gdy po raz pierwszy
chcemy zmierzyć się z biznesem i nie wiemy,
od czego zacząć.
Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom
lokalnych przedsiębiorców, Burmistrz
Zawadzkiego przewiduje
w nadchodzącym roku utworzenie
inkubatora przedsiębiorczości w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy
ul. Dębowej 13. O szczegółowych
informacjach oraz kolejnych działaniach
będziemy Państwa informować na łamach
„Krajobrazów Zawadzkiego” oraz na
stronie internetowej www.zawadzkie.pl.

Dzierżawa hotelu

W

dniu 3 grudnia 2021 r. dokonano
uroczystego otwarcia Hali
Sportowej w Zawadzkiem po jej
termomodernizacji. Inwestycja ta stanowiła
pierwszą część prac, które zawarte zostały
w projekcie pn.: „Termomodernizacja Hali
Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie
efektywności energetycznej” sporządzonym
przez ﬁrmę VITARO Sp. z o.o. z Radomska.
Kolejny etap obejmuje modernizację części
hotelowej obiektu. Z uwagi na brak

możliwości pozyskania środków na dalszą
realizację zadania, Burmistrz Zawadzkiego
podjął decyzję o wydzierżawieniu tej części
budynku, na okres powyżej 20 lat.
W pierwszym kwartale 2022 r. planuje się
ogłosić przetarg na dzierżawę pomieszczeń
części hotelowej. Zakres prac remontowych,
wymaganych do zrealizowania w ramach
dzierżawy, określać będzie ogłoszenie
o przetargu.
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Kiosk na ulicy Lublinieckiej

Basen letni w sezonie 2021 r.

B

asen letni przy ul. Powstańców
Śląskich w Zawadzkiem otwarty
został w tym roku dnia 5 lipca
i funkcjonował aż do 31 sierpnia. W dniu
otwarcia na wszystkich odwiedzających
basen czekało wiele atrakcji: dmuchaniec dla
dzieci, wata cukrowa, popcorn, balony, gry
i zabawy.
Pogoda w bieżącym roku, szczególnie
w lipcu, sprzyjała adeptom kąpieli wodnych,
z czego skrupulatnie korzystali, odwiedzając

tłumnie obiekt basenu letniego
w Zawadzkiem. W samym tylko miesiącu
lipcu łączna liczba odwiedzających wyniosła
prawie 4 000 osób. W sierpniu pogoda
płatała więcej „ﬁgli”, co spowodowało nieco
mniejsze zainteresowanie odwiedzających.
Oprócz kąpieli wodnych można było też
pograć w siatkówkę, mini piłkę nożną czy też
w kometkę, co sprawiło, iż przeważającą
większość stanowiły całe rodziny.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczy
– ciąg dalszy…

Z

adanie pn. „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na obszarze Gminy
Zawadzkie – budowa kanalizacji
sanitarnej z przepompowniami sieciowymi
w m. Kielcza: etap IV” jest kontynuacją
zakończonej w 2015 r. inwestycji „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze
Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji
sanitarnej z przepompowniami sieciowymi
wyposażonymi w system sterowania
i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II”
współﬁnasowanej programu PROW 2007-

Aktualne zadanie podzielone jest na dwa
etapy. Etap I obejmuje Zlewnię PK-XII wraz
z przepompownią ścieków. Do kanalizacji
wybudowanej w tym etapie będą podłączone
nieruchomości zlokalizowane w rejonie ulic:
Nowowiejskiej i Stare Osiedle (część) – na
mapie poglądowej kolor czerwony.
Etap II obejmuje Zlewnię PK-XIII wraz

2013 oraz zakończonej w 2019 r inwestycji
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na
obszarze Gminy Zawadzkie – budowa
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
sieciowymi wyposażonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza:
etap III. Realizacja przedmiotowej
inwestycji przyczyni się do poprawy
jakości środowiska naturalnego poprzez
uporządkowanie gospodarki ściekowej na
kolejnych obszarach nieskanalizowanych
m. Kielcza.

z przepompownią ścieków. Do kanalizacji
wybudowanej w tym etapie będą podłączone
nieruchomości położone w rejonie ulic:
Konopnickiej, Kopernika, Nowowiejska,
Stare Osiedle, Wiosenna (część), Słoneczna
(część), Chrobrego (część) -– na mapie
poglądowej kolor zielony.

K

iosk na skrzyżowaniu ulicy
Opolskiej i Lublinieckiej nie tylko
psuje wizerunek miasta, ale przede
wszystkim swoim stanem technicznym
stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia
mieszkańców, a w szczególności dla dzieci.
Wielokrotne próby skontaktowania się

PRZED

z właścicielem kiosku, jakie podejmowała
gmina Zawadzkie, nie przyniosły żadnego
rezultatu. Jako że obiekt należy do małej
architektury i nie jest związany trwale
z gruntem, gmina podjęła decyzję
o jego rozbiórce jeszcze w tym roku.

PO

„Budowa cmentarza komunalnego
w Zawadzkiem”

M

ając na uwadze konieczność
rozbudowy istniejącego
cmentarza, w roku 2021 r. zostało
zlecone do realizacji wykonanie
dokumentacji technicznej budowy
cmentarza komunalnego w Zawadzkiem.
Pod inwestycję przewidziano
zagospodarowanie działek o numerach
367/3, 3111/1 z mapy 1, obręb Zawadzkie
o łącznej powierzchni ok. 1,0 ha. –
bezpośrednio przylegających do istniejącego
terenu cmentarza. Planowana budowa będzie
polegała na:

1) przygotowaniu terenu pod miejsca
grzebalne wraz z wytyczeniem układu
grobów,
2) budowie kolumbarium,
3) budowie zaplecza gospodarczo –
administracyjnego oraz obiektów
handlowych,
4) budowie infrastruktury technicznej,
5) urządzeniu zieleni stanowiącej strefę
ochronną oraz ogrodzenie terenu.
Planowany projekt zagospodarowania terenu
przedstawia poniższy rysunek.
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Młodzież się uczy...dorośli też!

Popiersie Franza von Zawadzky’ego

F

ranz von Zawadzky był założycielem
Zawadzkiego oraz huty
zlokalizowanej w mieście.
W pierwszej połowie XIX pod jego
przewodnictwem zarówno huta, jak i osada
rozwijały się w błyskawicznym tempie,
szybko stając się centrum życia
gospodarczego i kulturalnego najbliższej
okolicy. Jeszcze za życia Franza von
Zawadzky’ego hutę i osadę zaczęto nazywać

„Zawadzky".
Franz von Zawadzky zmarł 19 czerwca 1849
r. w wieku 58 lat. W trzy lata po jego śmierci
w Zawadzkiem odsłonięto ufundowany
przez wdzięcznych mieszkańców
Zawadzkiego pomnik z popiersiem
przedstawiającym hrabiego. W 1962 r.
pomnik uległ zniszczeniu, jednak popiersie
przetrwało do naszych czasów. Na pomniku
widniał 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.”
Dzięki szczególnej aktywności Zespołu ds.
propagowania hutnictwa w gminie
Z a w a d z k i e , t j . p . Ry s z a r d a L i s a ,
p. Adama Morcinka, p. Gerarda
Mańczyka i p. Arkadiusza Barona, jak
również dzięki wspaniałomyślności
sponsorów, Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu
Żyć” pozyskała popiersie Franza von
Zawadzky’ego.

Mając na uwadze wartość historyczną
popiersia, gmina Zawadzkie planuje je
zabezpieczyć oraz wyeksponować
w nadchodzącym roku przed budynkiem
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom
zaangażowanym w powyższe
przedsięwzięcie, szczególnie sponsorom,
bez których żadne działania nie przyniosły
by spodziewanego rezultatu.
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W

d n i u 1 3 l i s t o p a d a b r.
w Kinoteatrze odbyły się drugie
warsztaty dla członków Zespołu
Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży
działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.
Warsztaty zorganizowane były w ramach
projektu „Strategia: młodzieżowa
Opolszczyzna!” Projekt jest realizowany
przez Marszałka Województwa Opolskiego
wraz ze Stowarzyszeniem „Europa Iuvenis”
(ﬁnansowanie z programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundusze
EOG). Podczas szkolenia mówiono
o oczekiwaniach co do działalności Zespołu,
w dość nietypowy sposób młodzież uczyła
się podziału zadań w grupie robiąc…. ciasto.
Były to zajęcia aktywizujące oraz
wskazujące rozwiązania, które warto wcielać
w codzienne funkcjonowanie zespołu.
W ramach tego samego projektu 23 listopada
br. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli
urzędów z naszego powiatu na temat, jak
budować gminę przyjazną młodzieży.

Wa r s z t a t y p r o w a d z i ł a M a g d a l e n a
Lenartowicz Prezes zarządu Stowarzyszenia
„Europa Iuvenis”, kreatorka działań
społecznych i pracą z młodzieżą.
Samorządowcy uczyli się, jak zaktywizować
młodzież i efektywnie pracować ze
środowiskami młodzieżowymi. Zapoznano
się również z założeniami do Opolskiej
Strategii dla Młodzieży. W najbliższej
perspektywie czasowej zostanie
przeprowadzona rekrutacja do I kadencji
Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Opolskiego. Urząd Marszałkowski planuje
również uruchomienie regrantingu dla
nieformalnych grup młodzieżowych, które
będą mogły pozyskiwać środki na swoje
inicjatywy. Warsztaty były okazją do
lepszego przygotowania pracowników gmin
do zaangażowania się w te działania
i wykorzystania możliwych narzędzi
wsparcia. O rekrutacji oraz regrantingu
będziemy informować na bieżąco na stronie
internetowej gminy.

Zawadczańscy Krwiodawcy

K

Dzień Seniora w Zawadzkiem

W

tym roku 16 października
w Kinoteatrze w Zawadzkiem
odbył się Dzień Seniora. Jest to
jedna z cyklicznych imprez organizowanych
w gminie Zawadzkie, jednak z powodu
panującej pandemii nie spotkaliśmy się
w roku 2019 i 2020. Organizacją imprezy
zajęła się Biblioteka i Kultura
w Zawadzkiem wspólnie z gminą Zawadzkie
o r a z p r z e d s t a w i c i e l a m i o rg a n i z a c j i
senioralnych.
Wśród gości zaproszonych przez Burmistrza
Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego oraz
Dyrektora BiK był Członek Zarządu Powiatu
Strzeleckiego Janusz Żyłka, który wręczył
przedstawicielom organizacji senioralnych
listy gratulacyjne, a także przedstawiciele
Rady Miejskiej w Zawadzkiem, sołtysi oraz
ok. 150 seniorów
Obchody święta seniorów rozpoczęły się

o godz. 15.30 mszą św. w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Zawadzkiem. O godz. 17:00 w Kinoteatrze
w Zawadzkiem rozpoczął się program
artystyczny. Uroczystość prowadziła Pani
Helena Krasucka, przewodnicząca
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Klubu Seniora w Zawadzkiem.
Dla seniorów zaśpiewały dziewczynki ze
studia wokalnego „DO-mi-sol”: Oliwia
Obcina, Patrycja Misiek i Paulina Kciuk.
Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem przygotowali dla seniorów
prelekcję nt. segregacji śmieci, a ok. godz.
18:00 rozpoczął się występ zespołu
„Dynamic”.
Po zakończeniu części artystycznej
uczestnicy imprezy mieli okazję do spotkań
i rozmów przy przygotowanym poczęstunku.

lub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża im.
dr Karola Marcinkowskiego
w Zawadzkiem w tym roku obchodzi
50-lecie istnienia. Z tej okazji została
odświeżona i odsłonięta tablica pamiątkowa
znajdująca się na kamieniu skweru przy
budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.
We wrześniu odbyła się również uroczystość,
którą uczczono tę rocznicę, a przy okazji
uhonorowano najbardziej wytrwałych
Dawców Krwi wręczając im odznaczenia
I, II i III stopnia (w zależności od ilości
oddanej krwi).
Klub zrzesza ok. 40 członków oraz ok. 100
wolontariuszy, którzy regularnie oddają
krew i działają na rzecz Klubu. Korzystamy
z każdej okazji, aby promować honorowe
krwiodawstwo. Mamy to szczęście, że
autobus do poboru krwi odwiedza nas
regularnie, czyli w każdy pierwszy piątek
miesiąca. Każdy przyjazd ekipy
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Opolu jest poprzedzony
informacją w postaci plakatów
rozwieszanych w najważniejszych punktach
terenu gminy oraz publikowane są posty na
Facebooku w grupie publicznej „Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK
Zawadzkie”. Aktualnie ze względu na stan
epidemii wprowadzono ustawą z dnia
21.01.2021 r. zmiany pozwalające na dwa dni
regeneracji po oddaniu krwi bądź jej
składników. Są to dni usprawiedliwione
i płatne. Mimo wszystko, wielu dawców nie
korzysta z tych przywilejów, bo przecież
inicjatywa ta jest honorowa i ma na celu
oddanie cząstki siebie ratując zdrowie i życie
drugiego człowieka.
Od początku roku klubowicze
i wolontariusze oddali już ponad 150 litrów
krwi i jej składników. Część osób oddaje
krew bezpośrednio w Centrum w Opolu,
dlatego ilość jest szacunkowa i obejmuje
tylko akcje wyjazdowe (autobus
w Zawadzkiem).
Serdecznie zachęcam do oddawania krwi,

kosztuje nas to tylko trochę czasu, odwagi
i empatii. Organizm szybko się regeneruje,
możemy na bieżąco poznać wyniki swojej
krwi, a co za tym idzie staramy się, aby krew
była jak najlepsza, co często zmusza nas do
zmiany trybu życia i zadbania bardziej o swój
organizm.
Autor: Marek Słodkowski

Składam serdeczne podziękowania
wszystkim Członkom Klubu Honorowych
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego
Krzyża im. dr Karola Marcinkowskiego
w Zawadzkiem, jak również wszystkim
Wolontariuszom oraz Ludziom dobrej
woli, którzy bezinteresownie, w darze
drugiemu człowiekowi, niosą wyjątkową
formę pomocy – oddając swoją krew. Jest
to dar bezcenny, ratujący zdrowie, a często
także życie ludzkie.
Życzę dużo zdrowia, wytrwałości, radości,
energii i pozytywnej motywacji,
sprzyjających aktywnemu uczestnictwu
w inicjatywach podejmowanych przez Klub.
Niech każdy dzień przynosi spełnienie
Państwa pragnień i oczekiwań.
Dziękujemy, że jesteście!
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski
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Czuwaj, Drodzy Czytelnicy!

Z

apewne niewiele osób wie, że
harcerki z Zawadzkiego włączyły się
w akcję #TobiePolskoZHR. Jest to
program edukacyjno-wychowawczy ZHR,
który powstał z okazji 100. rocznicy
wybuchu Powstań Śląskich. Jako
uczestniczki programu otrzymujemy zadania
zapoznające nas z kulturą górnego śląska
i historią powstań.
W dniu 6 listopada pojechałyśmy na Górę św.
Anny, gdzie zdobywałyśmy Złotą Odznakę
Tobie Polsko. Naszym pierwszym zadaniem
było przejście questa powstańczego, który
przeprowadził nas przez wszystkie
najważniejsze miejsca, m.in. Pomnik
i Muzeum Czynu Powstańczego oraz
Pomnik Jana Pawła II. Następnymi
zadaniami było wybranie warsztatów
zapoznających nas z kulturą śląska. My
zdecydowałyśmy się na dwa warsztaty jednym było malowanie wzoru opolskiego,
gdzie każda z harcerek mogła przećwiczyć
siebie w zmaganiach z pędzlem i farbą.
Kolejnym było wykonanie wianków
opolskich. Możecie Państwo zobaczyć na

zdjęciach, jak pięknie nam wyszły nasze
wianki!
Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś
więcej na temat programu Tobie Polsko ZHR
i zobaczyć także inne przygotowane
warsztaty, to zapraszamy na stronę
internetową: www.tobiepolsko.zhr.pl.
W tajemnicy możemy zdradzić, że jeden
z warsztatów przygotowała nasza
drużynowa!
Do zobaczenia za miesiąc!

Florystka z Zawadzkiego najlepsza w Polsce!

W

roldSkills Poland to konkurs,
który ma na celu promowanie
umiejętności zawodowych.
Skierowany jest do liderów branż od 18-23
roku życia, którzy na co dzień w swoim fachu
udowadniają, że młody wiek wcale nie
o z n a c z a b r a k u k o m p e t e n c j i . Wr ę c z
przeciwnie – uczestnicy są pełni
zaangażowania, pasji i chęci do dalszego
rozwoju na swojej ścieżce zawodowej.
Podczas WorldSkills rywalizują więc ze sobą
o tytuł Mistrza Polski Juniorów, złoty medal i
bilet na kolejny, międzynarodowy etap
konkursu do Szanghaju (WorldSkills
Shanghai 2022).
W tym roku ogólnopolskie wydarzenie miało
miejsce w Gdańsku w dniach 24-25.11.2021
r. Podczas tych dwóch, jakże intensywnych
i wypełnionych licznymi konkurencjami dni,
zmierzyli się ze sobą przedstawiciele aż
9 grup zawodowych.
W konkurencji ﬂorystyka wzięła udział
mieszkanka naszej gminy – Weronika
Kwiatek. Udało jej się przejść perfekcyjnie
przez każde zadanie zlecone w konkursie.
Prace Weroniki zachwyciły jurorów swoją
delikatnością, autentycznością i lekkością.
Kompozycje dwudziestojednolatki wywarły
tak niesamowite wrażenie na sędziach, że do
domu wróciła ze złotym medalem.
Sukces Weroniki jest ogromnym powodem
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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Zakładowy „Huta Andrzej” w Zawadzkiem
Działalność Oddziału w roku 2021

W

ramach naszych działań
realizujemy cele określone
w Statucie PTTK oraz zadania ze
sfery zadań publicznych – należą do nich
między innymi:
1) działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych;
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
3) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży;
4) upowszechniania kultury ﬁzycznej
i sportu;
5) działania na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej”
w Zawadzkiem, realizując te cele, zgodnie
z planem na 2021 r. (ograniczanym przez
zarządzenia związanymi z epidemią
koronawirusa) w okresie od stycznia do
listopada 2021 roku zorganizował 17 imprez
turystycznych.
W zorganizowanych imprezach turystyki
kwaliﬁkowanej (rajdy rowerowe, piesze,
górskie itp.) oraz w wycieczkach
krajoznawczych uczestniczyło 939 osób .
1) W styczniu rozstrzygnięto cykliczny
konkurs FOTO 2020.
2) W lutym zorganizowano pokonkursową
wystawą fotograﬁi z Konkursu FOTO 2020
wszystkich uczestników wydarzenia.
3) Marzec – Komisja Krajoznawcza
wytypowała prace na eliminacje
wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu
„Poznajemy Ojcowiznę”. Praca zespołu
kierowanego przez kol. Beatę Jendruś
(opiekuna koła PTTK PSP
w Kolonowskiem) zajęła w województwie
I miejsce. Podobny sukces odniosła także
w zmaganiach centralnych, zajmując
I miejsce w kategorii Szkoły Podstawowe –
Zespół.
Ze względu na koronawirusa i ograniczenie
obostrzeń imprezy masowe odbywa
się mogły od maja.
4) 21 maja – Rajd Rododendrona,
z metą w Oazie w Zawadzkiem – 25
uczestników.
5) 29 maja – 20. Rajd Kolarski Szlakami
Doliny Małej Panwi „Wiosna 2021” z metą w
Dzikiej Chacie w Kolonowskiem – 70

uczestników.
6) 12 czerwca – 40. Zlot Śladami Dawnego
Hutnictwa „Regolowiec 2021” – 210
uczestników.
7) 25-29 czerwca – wyprawa górskiej
turystyki kwaliﬁkowanej „Tatry 2021” – 44
uczestników.
8) 10 lipca – spływ kajakowy/rajd kolarski
na trasie Krupski Młyn - Młyn Thiela
w Żędowicach – 60 uczestników.
9) 24 lipca – wycieczka krajoznawcza Zamek
Książ – 52 uczestników.
10) 28 sierpnia – wycieczka krajoznawcza do
Kopalni Złota w Złotym Stoku i do Kłodzka –
40 uczestników.
11) 4 września – VII Rajd Śladami Petera
Schrata – wspólna impreza z BiCeK
w Kolonowskiem – 21 uczestników.
12) 18 września – 40. Zlot Młodzieży
Szkolnej „Góra św. Anny 2021” – 65
uczestników.
13) 24-26 września – wyprawa szkoleniowa:
Zamek Wiśnicz - Szczawnica Zdrój (Spływ
Dunajcem i wędrówki po Pieninach) – Stary
i Nowy Sącz – 40 uczestników.
W ramach tej imprezy uczestniczyliśmy
w VIII Międzypokoleniowej Sztafecie
Turystycznej organizowanej przez Zarząd
Główny PTTK.
14) 9 października – 21. Rowerowy Rajd
Wokół Gmin Doliny Małej Panwi „Jesień
2021” – 185 uczestników.
15) 13 października – Turystyczny Turniej
Sprawnościowy „Jesień 2021” – 20
uczestników.
16) 6 listopada – wycieczka krajoznawcza do
Kopalni Soli w Bochni i Krakowa – 52
uczestników.
17) 20 listopada – Rajd Andrzejkowy 2021
z metą w Karczmie „Stodoła”
w Zawadzkiem – 55 uczestników.
Ogłoszono Konkurs FOTO 2021 „Jesienne
krajobrazy Doliny Małej Panwi”.
Działało także biuro Oddziału
umiejscowione w Kinoteatrze BiK
w Zawadzkiem, przyjmując kilkudziesięciu
interesantów miesięcznie.
Zarząd Oddziału PTTK w Zawadzkiem

do dumy dla naszej gminy. Nikt nie wątpił
w talent młodej ﬂorystki, Weronika już od
szóstego roku życia tworzyła pierwsze
bukiety i kompozycje pod fachowym okiem
swojej mamy – Pani Iwony Kwiatek, która
jest znana mieszkańcom naszej gminy
z prowadzenia pracowni ﬂorystycznej
w centrum Zawadzkiego. Serdecznie
gratulujemy osiągniętego wyniku!
Wierzymy, że w przyszłym roku Weronika
powróci do naszego miasteczka z kolejnym
medalem, tym razem zdobytym
w Międzynarodowym Turnieju Najlepszych
Florystów na Świecie w Szanghaju
i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

Choinka na rondzie

P

odobnie, jak w minionych latach,
wysoki, dorodny iglak stanął
w połowie grudnia br. na rondzie
w Zawadzkiem (u zbiegu dróg
wojewódzkich nr 901-463-426). Świąteczne
drzewko zostało podarowane przez
Nadleśnictwo Zawadzkie, za co serdecznie
dziękujemy! Piękna choinka została
świątecznie przystrojona iluminacją
świetlną, dzięki czemu cieszy oczy i napełnia
świątecznym nastrojem nie tylko
mieszkańców naszej gminy, ale także
wszystkich przejezdnych.
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W zgranej grupie jest łatwiej żyć
„ Nikt nie jest biedny, jeśli ma przyjaciół”.
Albert Jacquard

M

ija kolejny rok pandemii. Trudny
dla każdego z nas : obostrzenia,
izolacja, maseczki i zmęczenie
brakiem normalności. Trudny także dla
działalności społecznej. Jednak pomimo tej
skomplikowanej sytuacji daliśmy radę
i założony program wykonaliśmy niemal
w całości. Na początku roku obowiązywał
całkowity zakaz zgromadzeń. Z tego powodu
nie udało się zorganizować tak popularnego
w Klubie Seniora noworocznego spotkania
dla samotnych, w którym zawsze
uczestniczyło około 70 osób. Pozostał żal
ale i nadzieja, że w nadchodzącym styczniu
uda nam się spotkać.
Pierwszą imprezą jaką zorganizowaliśmy
była majowa biesiada przy zabytkowej
stodole poprzedzona polową Mszą Świętą.
Było bardzo oryginalnie i podniośle. Msza
przy akompaniamencie kukułek i śpiewie
różnych ptaków działała na wyobraźnię.
Biesiadę umilił wokalny występ Leny Ziętek
i Dominika Musiela ( to wnuki naszych
członków). Gdy tylko odblokowano
obostrzenia, ruszyliśmy pełną parą.
W czerwcu byliśmy na trzydniowej
wycieczce ( Sandomierz, Krasnobród,
Zamość, Szczebrzeszyn, Kurozwęki).
Dopisała pogoda, humory i zdrowie.
Zwiedziliśmy piękny Zamość,
pstryknęliśmy sobie fotkę przy pomniku
chrząszcza w Szczebrzeszynie,
zobaczyliśmy jedyną w Polsce hodowlę
bizonów w Kurozwękach. Chodziliśmy
ścieżkami Ojca Mateusza w Sandomierzu
a w drodze do domu wypiliśmy kawę
w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach.
W lipcu zorganizowaliśmy wycieczkę do
Kłodzka. Wejście na słynną kłodzką twierdzę
było niemałym wyczynem ale dla emerytów
nie ma nic trudnego. Wszyscy dali radę
chociaż żar lał się z nieba. W powrotnej
drodze zrobiliśmy sobie chwilę relaksu nad
Jeziorem Nyskim. W miesiącu lipcu odbyła
się jeszcze jedna wycieczka dla członków
Klubu, którzy ze względów zdrowotnych nie
mogą uczestniczyć w długich, męczących
przedsięwzięciach. Tak więc pojechaliśmy
na Mszę Świętą do zabytkowego,
d r e w n i a n e g o k o ś c i ó ł k a Ś w. J ó z e f a
w Sadowie koło Lublińca. Następnie
zwiedzaliśmy Lubliniec i muzeum
poświęcone Edycie Stein. W drodze
powrotnej wstąpiliśmy jeszcze do
Sanktuarium Maryjnego w Lubecku. W tym
samym momencie rozpętała się potężna
burza połączona z ulewą. W kościele zrobiło
się całkiem ciemno. Tylko na Ołtarzu jaśniała
mała ﬁgurka Batki Boskiej. Była groza ale
i taka niespotykana magia tej chwili.
W miesiącu sierpniu na przystani kajakowej
„Amazonka” zorganizowaliśmy spotkanie
integracyjne. Na spotkaniu Janek
Baranowski wnuk Państwa Wojtasów
zaśpiewał dla nas arie operowe. Za piękny,
mocny głos został nagrodzony rzęsistymi
oklaskami. Życzymy mu wiele sukcesów.
Każdej biesiadzie zawsze towarzyszyły
wspólne rozmowy, śpiew i tańce.
Ponieważ przez pandemię w zeszłym roku

nie zrealizowaliśmy wszystkich naszych
zamierzeń, to w tym roku na początku
września postanowiliśmy zorganizować
jeszcze jedną trzydniową wycieczkę. Tym
razem na trasie Łowicz, Łódź, Łęczyca i SPA
w Uniejowie. Podziwialiśmy folklor łowicki,
piękną Łódź a szczególnie jej
odrestaurowaną elegancką ulicę
Piotrkowską. Dech zapierał przepych
w pałacu fabrykanta Herbsta, zwiedziliśmy
też halę fabryki włókienniczej. W Łęczycy
słuchaliśmy legend o diable Borucie,
a w basenach w SPA mogliśmy wymoczyć
swoje dolegliwości korzonków czy stawów.
Także we wrześniu bawiliśmy się na
biesiadzie na Regolowcu. W październiku
uczestniczyliśmy dużą grupą w Dniu Seniora
w Kinoteatrze w Zawadzkiem. Byliśmy
w teatrze im. A. Mickiewicza
w Częstochowie na spektaklu komediowym”
May Day”. Dla chętnych doﬁnansowaliśmy
występ w Kinoteatrze Mirosława Szołtyska.
Korzystając z tego, że jeszcze nie było
radykalnych obostrzeń związanych
z coronawirusem, zorganizowaliśmy
w połowie listopada spotkanie andrzejkowe.
Na wszystkich imprezach dużą uwagę
zwracaliśmy na nasze bezpieczeństwo.
Stosowaliśmy środki dezynfekcyjne,
maseczki, kubki i sztućce jednorazowe,
oddzielnie zapakowane drożdżówki itp.
Znakomita większość naszych członków jest
dwukrotnie a nawet trzykrotnie
zaszczepiona. I zawsze mieliśmy pokorę
wobec pandemii. Nigdy jej nie
lekceważyliśmy i nie uprawialiśmy pseudo
bohaterstwa.
Całą naszą działalność w 2021r
wtłoczyliśmy w sześć miesięcy. Udało się
nam maksymalnie wykorzystać czas,
w którym pandemia była niejako
w odwrocie. W tym miejscu chcemy
podziękować wszystkim członkom Klubu za
hart ducha oraz wielką aktywność.
W niektórych miesiącach mieliśmy po dwie
imprezy. Nie straszny był upał, deszcz lub
zapowiadana burza. Zawsze był komplet.
A przecież mamy wielu członków, którzy
skończyli osiemdziesiąt lat. Wielki ukłon
dla nich. Właśnie dla aktywnych ludzi,
pełnych pasji i chęci integrowania się
kierujemy naszą działalność i to się
sprawdza!!! Jesteśmy grupą przyjaciół, która
lubi przebywać ze sobą, czeka na spotkania
i chętnie w nich uczestniczy.
Pragniemy podziękować Panom
Burmistrzom Zawadzkiego
i Kolonowskiego oraz innym sponsorom za
udzielone wsparcie. Dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli nam zrealizować wytyczone
zamierzenia. Jesteśmy wdzięczni za każdy
miły gest, uśmiech i dobre słowo.
Życzymy wszystkim przede wszystkim
zdrowia oraz realizacji marzeń, na które
nigdy nie jest za późno, tak jak mówi refren
piosenki pt. „Nie jest za późno” w wykonaniu
Stanisławy Celińskiej.
„…nie jest za późno cieszyć się życiem
i mądre słowa zbierać jak liście, na świat
popatrzeć z głową otwartą, zacząć na nowo
zawsze jest warto.”
Zarząd Klubu Seniora
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Szlaki turystyczne emerytów

K

ończy się kolejny rok pracy
i działalności Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
Koło Zawadzkie. Jest to zatem dokonała
okazja, aby przedstawić Czytelnikom kilka
informacji na temat wykonanych zadań –
realizacji naszych celów.
W roku kalendarzowym 2021
zorganizowano dwie jednodniowe wycieczki
do Kielc i Jaskini Raj (13.07.2021 r.) oraz do
Wisły, Istebnej i Koniakowa (24.08.2021 r.).
Dzięki dotacji otrzymanej z Gminy
Zawadzkie koszty wyjazdu można było
obniżyć.
Pierwsza wyprawa to kierunek Góry
Świętokrzyskie, stolica – Kielce. Przedtem
zaliczyliśmy jeszcze „Jaskinię Raj’’ – jedną
z najbardziej znanych atrakcji turystycznych
tego regionu i jedną z najpiękniejszych jaskiń
krasowych naszego kraju. Położona jest 11
km od Kielc. Zachwyca bogactwem
i różnorodnością kalcytowych form
naciekowych. Od 1972 r. udostępniona
została dla ruchu turystycznego, wyłącznie
pod opieką przewodnika. Cała trasa liczy 180
m. Występują tam setki stalaktytów,
stalagnatów i innych form naciekowych.
Całość jest warta obejrzenia. Drugim
punktem wyprawy były Kielce – stolica
województwa świętokrzyskiego, położona
na wzniesieniach Gór Świętokrzyskich.
Dzięki temu Kielce łączą w sobie naturalnie
górską przestrzeń do aktywności
z atrakcjami kulturalnymi miasta. Historia
miasta jest długa i ciekawa, sięga XII wieku,
a właścicielami Kielc byli biskupi
krakowscy. Najciekawsze miejsca do
zwiedzania to Kadzielnia ze ścianką
wspinaczkową i zjazdem na linie
zawieszonej 40 m nad ziemią. Amﬁteatr
Kadzielnia położony jest wśród skał
dawnego kamieniołomu. Kielce to miasto
dwóch pisarzy – Żeromskiego
i Sienkiewicza; pamiątki z ich pobytu
znajdują się w różnych częściach miasta.
Druga wycieczka to Wisła, Istebna,
Koniaków. Najpierw zawitaliśmy do Wisły –
perły Beskidów, położonej w województwie
śląskim. Jest ważnym ośrodkiem sportowym

, wypoczynkowym i turystycznym. Swoje
źródło ma tam największa polska rzeka o tej
samej nazwie – Wisła. Miasto posiada wiele
atrakcji, sieć hoteli oraz zabytki starego
budownictwa drewnianego. Ciekawostką dla
wszystkich uczestników był czekoladowy
Małysz – ﬁgura z białej czekolady.
Zobaczyliśmy skocznię narciarską, pałacyk
prezydencki. Następnym etapem wycieczki
była Istebna, a w szczególności Chata
Kawuloka. To stary drewniany dom z 1863 r.,
pełen dawnych sprzętów gospodarstwa
domowego i narzędzi. W autentyczny sposób
oddaje warunki, w jakich żyli byli
mieszkańcy Istebnej w drugiej połowie XIX
wieku. Mimo, że Kawulok dawno zmarł,
chata nadal żyje opowieściami o dawnych
czasach oraz góralską muzyką.
Wy s ł u c h a l i ś m y g a w ę d y, o p o w i e ś c i
góralskich, gry na instrumentach pasterskich.
Opowiastki pełne humoru, niezwykle
ciekawe. Ostatnim punktem wycieczki był
Koniaków, słynący przede wszystkim
z koronek. Koronkarska tradycja sięga XX
wieku i jest przekazywana z pokolenia na
pokolenie. W Koniakowie i okolicy mieszka
około 700 koronkarek, które wykonały swoje
dzieła dla takich osobistości, jak Jan Paweł II
czy angielska królowa Elżbieta II.
Dopełnieniem całości był zakup
certyﬁkowanych serów w tamtejszym
sklepie. Mimo, iż pogoda nie była dla nas
łaskawa, wyprawę możemy zaliczyć do
udanej. W ramach integracji seniorów
zorganizowano spotkanie w restauracji
„Oaza”. Przy kawie i ciastku miło upływał
czas. Stałym elementem naszej działalności
był coroczny piknik w Karczmie Stodoła. Po
raz pierwszy zorganizowano wyjazd
integracyjny do restauracji „Markus”
w Kolonowskiem na tradycyjne
„świniobicie”. Restauracja jest znana
w okolicy ze smakowitych potraw śląskich.
W imieniu zarządu Koła Zawadzkie
i wszystkich emerytów pragniemy
podziękować Panu Burmistrzowi
Zawadzkiego za doﬁnansowanie naszej
działalności. Zapraszamy do współpracy.
Zarząd Koła Związku

„Uniwersytetu III wieku – z kulturą przez życie”

S

towarzyszenie Uniwersytetu III Wieku
wznowiło swą działalność w lutym
2021 r. po przerwie spowodowaną
pandemią covidową.
Członkowie Stowarzyszenia z chęcią wrócili
do spotkań czwartkowych, podczas których
realizowano zaplanowane zadania, między
innymi: wyjazdy rowerowe, wieczorki
okolicznościowe z okazji rocznic, świąt,
spotkania w plenerze itp.
Dla poprawy zdrowia grupa seniorów
wyjechała na 7-dniowy pobyt nad Bałtykiem
do Jastrzębiej Góry. Wyjazd pod każdym
względem okazał się udany, a pogodę
mieliśmy jak „na zamówienie”.
Jastrzębia Góra to nadmorska miejscowość
wypoczynkowa z pięknym klifem do
podziwiania zachodu słońca, otoczona
sosnowymi lasami i czystym najodowanym
powietrzem. Przyjemne miasteczko,
w którym rozwój turystyki trwa nadal.
Pojawia się coraz więcej nowoczesnych
pensjonatów i apartamentów. Rejs statkiem
na Hel był również udanym wypadem
morskim.
Wieczorami po dobrej kolacji
organizowaliśmy wieczorki przy muzyce,
śpiewając.
Zaplanowana jednodniowa wycieczka do
Gliwic odbyła się w miesiącu wrześniu br.
Gliwice to miasto na Górnym Śląsku
posiada bogatą historię, tradycję i kulturę
z licznymi pamiątkami. Wraz
z przewodnikiem zwiedziliśmy radiostację
gliwicką, gdzie doszło do prowokacji
niemieckiej. Nazistowska propaganda
przedstawiła III Rzeszę jako oﬁarę polskiej
agresji 31.09.1939 r. Zwiedziliśmy również
Palmiarnię z różnorodnymi okazami roślin,
jak również Kolejkowo „cudowny świat”
w miniaturze.

Lubimy poznawać nowe miejsca, ale cenimy
sobie i na nowo odkrywamy historię, piękno
miast i miasteczek z naszego regionu.
Wspólne przeżycia i doświadczenia
pozwalają mam bliżej się poznać, nawiązać
koleżeńskie więzi i kontakty. Możemy liczyć
na przyjazne słowo i pomocną dłoń drugiego
człowieka mimo pandemii, która swoim
działaniem ograniczyła normalności w życiu
człowieka.
Na łamach tej gazety Członkowie
Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku
w Zawadzkiem serdecznie dziękują
Burmistrzowi Zawadzkiego za wsparcie
ﬁnansowe w formie dotacji na realizacje
zadania publicznego pt. „Działalność na
rzecz osób w wieku emerytalnym”.
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Kulturalne podsumowanie roku 2021

C

o działo się w 2021 roku w Bibliotece
i Kulturze? Jak sobie radziliśmy,
jakie działania podejmowaliśmy?
Zapraszamy do artykułu podsumowującego
nasze działania w 2021 roku.
Weszliśmy w ten rok pełni energii i zapału do
działań. W pierwszym półroczu 2021 roku
wydarzenia odbywały się głównie w sieci, na
co wpłynęły obostrzenia związane
z pandemią. Zorganizowaliśmy ferie dla
dzieci online. Na naszym proﬁlu
facebookowym, publikowane były ﬁlmy
z zajęciami dla dzieci m.in. warsztaty
plastyczne oraz warsztaty kulinarne „Palce
lizać”. Każdy stream cieszył się dużym
zasięgiem. Dzień Babci i Dzień Dziadka
pokazał nam, że nawet w sieci możemy
okazać naszym seniorom wiele ciepła w dniu
ich święta. Z tej okazji przygotowaliśmy
niespodziankę w postaci piosenek
wykonanych przez naszą niezwykle
utalentowaną wokalistkę studia wokalnego
Do-Mi-Sol Lenę Zientek. Utwory
"Malovaný džbánku" oraz „Tyle słońca
w całym mieście” zadedykowane były
wszystkich babciom i dziadkom. Najmłodsi
mieszkańcy naszej gminy mieli również
możliwość złożenia życzeń za naszym
pośrednictwem. Na proﬁlu Biblioteki
i Kultury pojawiły się życzenia w formie
zdjęć, wierszy, a nawet piosenek. Nie
zapomnieliśmy również o walentynkach,
z tej okazji został zorganizowany konkurs
„podziel się sercem”. Dzieci oraz młodzież
szkolna otrzymali od nas serduszka do
udekorowania. Konkurs cieszył się dużym
powodzeniem, a laureaci zostali nagrodzeni.
W miesiącu marcu Biblioteka i Kultura,
ruszyła z cyklem „marzec miesiącem
kobiet”. Codziennie publikowane utwory
w formie online w wykonaniu wokalistek
naszego studia wokalnego "Do-mi-sol"
dedykowane były wszystkim paniom.
Pojawiło się też trochę poezji w wykonaniu
młodych aktorek studia teatralnego "Huta”.
W miesiącu marcu odbył się również
premierowy koncert pasyjny „Stabat Mater”
w wykonaniu Natalii Świerc (mezzosopran),
Małgorzaty Dudy (sopran), Roberta Signusa
(organy) oraz Szymona Marzoka (organy).
Koncert zrealizowany był w kościele Matki
Boskiej Bolesnej w Żędowicach.
Mieszkańcy mieli możliwość zobaczyć
koncert na naszym proﬁlu facebookowym
oraz na kanale "Biblioteka i Kultura
w Zawadzkiem" na platformie YouTube.
Wr a z z n a d c h o d z ą c y m i ś w i ę t a m i
Wielkiejnocy, zaprosiliśmy mieszkańców
naszej gminy na spacer po Placu Hutnika,
który na ten czas zamienił się w wielkanocną
polanę, na której można było znaleźć
wielkanocną pisankę. Pozostając w miesiącu
kwietniu, zaprosiliśmy na Plac Hutnika, do
odwiedzenia wystawy plenerowej związanej
z 100 rocznicą Powstań Śląskich pn.
„Powstania Śląskie 1919-1921",

przygotowanej przez Instytut Pamięci
Narodowej w Katowicach , którą dzięki
przychylności Instytutu mogliśmy
wypożyczyć i udostępnić naszym
mieszkańcom dla upamiętnienia historii
tamtych wydarzeń. Z okazji dnia Matki
i Dnia Ojca zorganizowaliśmy koncert
"Gramy dla Mamy i dla Taty gramy"
w wykonaniu uczniów ogniska muzycznego
"Melodikon". Koncert w wersji online
dostępny był na kanale "Biblioteka i Kultura
w Zawadzkiem" na platformie YouTube oraz
na facebooku. Najmłodsi mieszkańcy mogli
również wziąć udział w konkursach
zorganizowanych z okazji święta mamy
i taty. Miesiąc maj przyniósł nam mnóstwo
wspaniałych wiadomości, m.in. o sukcesach
naszych zdolnych podopiecznych.
27.04.2021r. odbył się etap rejonowy
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Mały OKR, w którym Pola Chrapla aktorka Studia Teatralnego "Huta", zajęła II
miejsce. Kolejnego dnia odbył się etap
rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego- Duży OKR, w którym
Nicole Pinkawa - aktorka Studia Teatralnego
"Huta" zdobyła wyróżnienie, Emilia Klonz I miejsce i awans do kolejnego,
wojewódzkiego etapu, podczas którego
zdobyła wyróżnienie. Mamy zaszczyt
poinformować również o sukcesie
wokalistek naszego studia wokalnego "DOMI-SOL" na "Festiwalu Śląskiej
i Powstańczej Piosenki" który odbył się
w dniach 13-14 maja 2021 r. w Powiatowym
Centrum Kultury. W kategorii wiekowej
uczniów klas VII-VII szkół podstawowych
I miejsce zajęła Paulina Kciuk. W tej samej
kategorii Amelia Panchyrz zajęła III miejsce.
Z kolei mażoretki „Primavera” wzięły udział
w Mistrzostwach Polski PołudniowoZachodniej, które odbyły się w Opolu w Hali
Gwardii. W mistrzostwach wzięło udział 16
zespołów z 234 tancerkami, więc tym
bardziej gratulujemy naszym mażoretkom
osiągniętych wyników:
* 7 miejsce - solo baton kadetki - Oliwia
Janoszka
* 6 miejsce - solo baton juniorki - Julia Koza
* 1 miejsce - solo 2x baton kadetki - Oliwia
Janoszka ( automatyczna nominacja na
Mistrzostwa Polski)
* 1 miejsce - solo 2x baton juniorki - Kinga
Marek ( automatyczna nominacja na
Mistrzostwa Polski)
Kinga Marek oraz Oliwia Janoszka na
Mistrzostwach Polski Mażoretek, które
odbyły się w Kędzierzynie Koźlu, zajęły
również miejsca na podium:
2 x baton kadetki - Oliwia Janoszka zdobyła
3 miejsce i TYTUŁ II- VICE MISTRZA
POLSKI
2 x baton juniorki - Kinga Marek zdobyła
również 3 miejsce i TYTUŁ II - VICE
MISTRZA POLSKI
Biblioteka i Kultura w tym roku również ma

na swoim koncie sukcesy. Miło nam
poinformować, że wniosek złożony przez
Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem
zakwaliﬁkował się do projektu „Konwersja
cyfrowa domów kultury” realizowanego
przez Narodowe Centrum Kultury. Dzięki
realizacji projektu będziemy mogli podnieść
kompetencje naszej kadry oraz doposażyć
instytucję w sprzęt niezbędny do realizacji
zadań w formie cyfrowej co bezpośrednio
przełoży się na rozbudowanie naszej oferty
kulturalnej i ulepszenie jej jakości.
Przystąpiliśmy również do projektu
realizowanego przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne w dobrosąsiedzkim
programie grantowym „WzMOCnij swoje
otoczenie”.
Dzięki udziale w programie, na Placu
Hutnika w Zawadzkiem powstanie ścieżka
edukacyjna pt. „Śladami Hutnictwa”.
Realizacja tego projektu pomoże zachować
lokalne dziedzictwo kulturowe. Projekt
zakłada też mobilizację lokalnej
społeczności i podniesienie jej
zaangażowania w planowanie
wspólnej przestrzeni. Tablice informacyjne
będą pomocne w zgłębianiu lokalnej historii
hutnictwa, a dodatkowo plac zyska nowe
oblicze, dzięki czemu stanie się bardziej
atrakcyjną
przestrzenią dla mieszkańców. Wchodząc
w letnie miesiące zorganizowaliśmy festyn
z okazji Dnia Dziecka, który odbył się już
w trybie stacjonarnym i przyciągnął na Plac
Hutnika wielu spragnionych zabawy
milusińskich, gdzie czekało wiele atrakcji.
W pierwszym dniu wakacji odbył się koncert
"Rozśpiewany początek lata" który odbył się
w wersji online na naszym kanale:
"Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem" na
platformie YouTube. W koncercie wystąpiły
wokalistki naszego studia wokalnego "Domi-sol" oraz gościnnie wokalistki "Studia
pod Florianem" działającego przy Bibliotece
i Centrum Kultury w Kolonowskiem.

Dwa miesiące wakacji z BiKiem w tym roku
obﬁtowało w bogaty program dla dzieci.
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy
korzystali z urozmaiconych warsztatów,
animacji, wycieczek oraz poranków
ﬁlmowych. Frekwencja na wszystkich
zajęciach była imponująca, co daje nam dużo
satysfakcji i siły do dalszych działań, bo jak
wszystkim wiadomo, kiedy śmieje się
dziecko-śmieje się cały świat. Dla naszych
nieco starszych mieszkańców gminy został
zorganizowany cykl „Filmowe wakacje
z BiKiem”, gdzie w każdy weekend
prezentowane były darmowe seanse
ﬁlmowe. Na zakończenie wakacji w naszej
gminie odbyły się dwie imprezy kulturalne.
Pierwszą był festyn w Żędowicach
zorganizowany przez Radę Sołecką i BiK.
Podczas festynu pod nazwą „ Pożegnanie
wakacji”, na mieszkańców gminy czekało
wiele atrakcji, nie tylko dla tych
najmłodszych. Z kolei na Placu Hutnika
w Zawadzkiem Biblioteka i Kultura
zorganizowała festyn pt. „Zakończenie
Lata”. Impreza cieszyła się dużym
powodzeniem, a mieszkańcy mogli
skorzystać z wielu atrakcji jakie
przygotowaliśmy. Na najmłodszych czekały
kolorowe dmuchańce, zumba oraz
najbardziej wyczekiwane, święto kolorów
„Holi-Holi”. Podczas plenerowej imprezy
mogliśmy usłyszeć wokalistki studia

wokalnego Do-Mi-Sol , a wieczorem na
scenie pojawiła się gwiazda wieczoru
Dominika i Janusz Żyłka. Już w kolejnym
dniu, zaprosiliśmy mieszkańców na festyn
„Niedziela w Krainie Dinozaurów”, którego
organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.
W tym dniu mogliśmy usłyszeć koncert
w wykonani u Orkiestry Dętej
z Kolonowskiego, a wszyscy przybyli mogli
skorzystać z przygotowanej gastronomii. Od
września trwały zapisy do sekcji
działających przy Bibliotece i Kulturze.
Oprócz naszych stałych sekcji: Studia
wokalnego Do-Mi-Sol , Ogniska
muzycznego „Melodikon” , sekcji mażoretek
„Primavera”, sekcji taneczno-teatralnej
i sekcji plastycznej, poszerzyliśmy ofertę
o zajęcia taneczno-ruchowe dla
najmłodszych oraz zajęcia HIP-HOP dla
dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia cieszą
się dużym powodzeniem i z dnia na dzień
przybywa nowych uczestników.
Prowadzone są również warsztaty szycia na
maszynie, na których uczestniczki uczą się
obsługi maszyny i szycia odzieży. Wrzesień
zakończyliśmy koncertem Mirosława
Szołtyska. Występ naszej śląskiej gwiazdy
przyciągnął wielu mieszkańców, którzy
wypełnili salę Kinoteatru i bawili się
doskonale. W kolejnym miesiącu
obchodziliśmy Dzień Seniora na który
zostali zaproszeni seniorzy naszej gminy. Jak
co roku dla zaproszonych gości
przygotowano program artystyczny oraz
poczęstunek. Seniorzy wysłuchali
wokalistek Studia Do-Mi-Sol oraz
uczestniczyli w koncercie zespołu Dynamic.
11 lis to p ad a o b ch o d ziliś my Ś w ięto
Niepodległości, w tym dniu w Kinoteatrze
odbył się niesamowity koncert „Po Polsku”
w wykonaniu Natalii Świerc, Szymona
Lizureja i Krzysztofa Grońskiego.
Wspomnieniem dla nas wszystkich jest
Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbył się
5.12.2021 r. na Placu Hutnika. Tegoroczny
jarmark zgromadził wielu mieszkańców,
którzy mogli skorzystać z przygotowanej
gastronomii oraz zakupić ozdoby
Bożonarodzeniowe, przygotowane przez
naszych lokalnych wystawców. Najmłodsi
mieszkańcy gminy bawili się wyśmienicie
z animatorami i wyczekiwali
najważniejszego gościa w tym dniu - Św.
Mikołaja. Na scenie pojawiły się wokalistki
Studia wokalnego Do-Mi-Sol , które
zaśpiewały piękne kolędy i wprowadziły nas
w magiczny przedświąteczny czas. Jak co
roku, punktem kulminacyjnym wydarzenia
było zapalenie choinki przez Pana
Burmistrza Mariusza Stachowskiego, który
wraz z zaproszonymi na scenę dziećmi
rozświetlił plac Hutnika. Podczas trwania
Jarmarku wszyscy zgromadzeni mieli okazję
przytulić się do wspaniałych zwierząt, jakimi
są alpaki, radości nie było końca. Na
zakończenie Jarmarku na scenie pojawił się
zespół AD-MIX aby kolędować wspólnie
z publicznością.

Pozostając w świątecznej atmosferze,
dyrektor oraz pracownicy Biblioteki
i Kultury z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia życzą wszystkim
mieszkańcom gminy Zawadzkie zdrowych,
spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt, odpoczynku od codziennego
zabiegania oraz chwili zadumy, a Nowy Rok,
oby niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
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Sport

Piłka nożna

Tenis stołowy
III liga tenisa stołowego

Nie dali się pokonać

W

zakończonych rozgrywkach kl.A
drużyna Sławomira Pawlaka
zachowała miano niepokonanej
drużyny. Mimo tego jak widać na niżej
zamieszczonej tabeli zajmuje dopiero
3 miejsce ze stratą do lidera 5 pkt. Powodem
tej sytuacji, było za dużo bo aż 5 spotkań
zakończonych remisami. W ostatnich
2 meczach zdobyli 4 pkt. Zremisowali na
wyjeździe z wiceliderem Victorią Żyrowa
1:1 (bramka Cezarego Kowalczyka) oraz
szczęśliwie wygrali ostatni mecz z Unią
Raszowa Daniec 1:0. Zwycięską bramkę
w 87 minucie spotkania strzelił Yaroslav
Voloshyn. Po zakończeniu rozgrywek

I rundy drużyna rozegrała spotkanie o Puchar
Polski na wyjeździe z drużyną Źródła
Krośnica wygrywając 6:0, a łupem
bramkowym podzielili się Oskar Wajrauch
i Yaroslav Voloshyn po 3. Miało się odbyć
jeszcze spotkanie z GKS Izbicko Otmice
jednak z uwagi na warunki atmosferyczne
zostało przełożone na 06.03.2022 r. Poniżej
czołówka tabeli I rundy.
1. Silesius Kotórz Mały
2. Victoria Żyrowa
3. Stal Zawadzkie
4. LKS Groszmal Opole

19

M. P. B.
13 34 45:19
13 29 43:17
13 29 34:13
13 24 25:15

W

rozgrywkach III ligi do
zakończenia rozgrywek I rundy
pozostały do rozegrania 2
kolejki. Drużyna KTS MOKSiR Zawadzkie
w ostatnich 5 meczach uzyskała następujące
wyniki: z MGOK Gorzów Śl. 3:8, LUKS-em
Nysa 3:8, LZS Żywocice II 8:3, LZS
Żywocice III 3:8, LZS Grom Szybowice 8:6.
Do rozegrania pozostał jeszcze zaległy mecz
z
GOKSIBP Dobrodzień.

C z o ł ó w k a Ta b e l i p r z e d s t a w i a s i ę
następująco:
M. P.
1. MGOK Gorzów Śląski
12 24 98:33
13 22 107:34
2. GUKS Byczyna
13 20 92:52
3. WAS Wołczyn
13 19 95:59
4. LUKS Nysa
5. UKS GOSDiM Turawa
13 18 89:65
6. AZS PWSZ Nysa
13 14 83:84
7. KTS MOKSiR Zawadzkie 12 11 70:77
Franciszek Świtała

Piłka ręczna
Nareszcie normalność

D

nia 3 grudnia 2021 r. z udziałem
władz wojewódzkich oraz
powiatowych nastąpił długo
oczekiwany moment otwarcia Hali
Sportowej po trwającej prawie
termomodernizacji. I ligowa drużyna piłki
ręcznej błąkała się po różnych halach.
W Kolonowskim nie dostała zgody ze
względu na używanie kleju (niezbędnego
w tej dyscyplinie), który brudzi
nawierzchnię. Dopiero w Pawonkowie po
długich negocjacjach udało się sﬁnalizować
możliwość treningu i rozgrywania meczy.
(ASPR musiał zabezpieczyć po każdym
meczu czyszczenie podłogi). Wszystko
wiązało się z dodatkowymi kosztami,
a ﬁnansów nikt nie ma w nadmiarze. Po
reorganizacji I ligi, drużyna ponownie
zadebiutowała w tej grupie. Liczono, że
wreszcie będzie mogła trenować i rozgrywać
mecze u siebie. Niestety, termin oddania hali
do dyspozycji sportowców przeciągał się
z miesiąca na miesiąc i I rundę rozgrywek
nasza drużyna musiała grać na wyjazdach.
Odbiło się to na wynikach. Nie udało się
zdobyć nawet 1 punktu, chociaż były mecze
w których było to możliwe. Szansa na
zdobycie chociaż punktu była w meczu
z Wisłą Sandomierz. Było to bardzo
wyrównane spotkanie. W ostatniej minucie
spotkania drużyna doprowadziła do remisu
29:29, jednak najskuteczniejszy strzelec
Wisły Aleksy Radwański zdobył bramkę na

wagę 3 pkt. Dla naszej drużyny bramki
strzelali: Adrian Przybysz 8, Mateusz Czaja
i Mateusz Damas po 5, Michał Krygowski 4,
Ł ukasz Smyk 3, Paweł Zagórowicz 2 oraz
Adam Kaczka i Damian Zając po 1.
Spotkanie z SMS ZPRP I Kielce porażka
34:39(18:22). W tym meczu bramki strzelali:
Paweł Zagórowicz i Adam Wacławczyk po 6,
Adam Kaczka i Adrian Przybysz po 5,
Michał Krygowski 4, Mateusz Damas
i Łukasz Smyk po 3 oraz Mateusz Czaja 2.
Kolejne spotkanie z SPR Grunwald Ruda
Śląska 29:33(17:19). Łupem bramkowym
podzielili się: Adrian Przybysz 19, Mateusz
Damas i Michał Krygowski po 5, Adam
Wacławczyk 4, Paweł Zagórowicz 3 oraz
Mateusz Czaja 2. Ostatnie 2 mecze to
wyraźne porażki naszej drużyny. Z KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski 28:40(12:17).
Bramki: Mateusz Damas i Michał
Krygowski po 7, Łukasz Smyk 4, Piotr
Damas i Adam Wacławczyk po 3, Wojciech
Wacławczyk 2 oraz Adam Kaczka i Adrian
Przybysz po 1. Z AZS AGH Kraków porażka
26:34(11:17). Bramkami podzielili się:
Łukasz Smyk 6, Paweł Zagórowicz i Paweł
Ludwig po 4, Adam Wacławczyk po 3,
Mateusz Damas, Wojciech Wacławczyk
i Michał Krygowski po 2 oraz Adam Kaczka,
Mateusz Czaja i Piotr Damas po 1.
Podopiecznych Łukasza Morzyka
z o b a c z y m y d o p i e r o 1 2 . 0 2 . 2 0 2 2 r.
o godz.18.00 w spotkaniu z KS VIRET CMC
Zawiercie. Inauguracja II rundy miała
nastąpić 29.01.2022 r. (mecz z KSSPR
Końskie)ale prawdopodobnie na prośbę
gości zostanie przełożone. Czołówka tabeli
Przedstawia się następująco:
1. MKS Olimpia Piekary Śl.
2. KSZO Ostrowiec Św.
3. AZS UJK Kielce
4. KSSPR Końskie

M. P. B.
11 30 334:290
11 27 364:314
11 24 298:280
11 23 330:301

Skat

PRACUJ DLA KNAUF INTERFER ALUMINIUM
(dawna Brökelmann Polska sp. z o.o.)
– nowoczesnego producenta części aluminiowych dla:
Mercedes Benz, Jaguar Land Rover, BMW, Audi,
Volkswagen i innych marek premium

SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZYSKAĆ PRACUJĄC U NAS:
Warunki pracy
1.Atrakcyjne miesięczne wynagrodzenie wynikające z kategorii
zaszeregowania;
2.Comiesięczne premie
3.Doﬁnansowanie do posiłków: 120 zł
4.Opcjonalne doﬁnansowanie dojazdów lub organizacja
transportu zbiorowego
5.Premia za polecenie nowego pracownika: 2 000 zł

Beneﬁty
1.Premia świąteczna
2.Możliwość uzyskania uprawnień (wózki widłowe, suwnice, SEP);
3.Przejrzyste warunki wynagradzania i awansu;
4.Kurs języka niemieckiego lub angielskiego;
5.Doﬁnansowanie do studiów;
6.Ubezpieczenia grupowe i prywatna opieka medyczna;
7.Premia za wnioski racjonalizatorskie;
8.Bezpłatne porady prawne.

Kogo szukamy: pracowników produkcji
operatorów maszyn do obróbki proﬁli aluminiowych,
pracowników logistyki, inżynierów.
Zainteresowany? Wyślij CV na adres:
rekrutacja@broekelmann.com.pl
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń pod numer: 884 201 886

Mistrzostwa Klubu Skata „Kuźnia Zawadzkie”

W

mistrzostwach Klubu Skata
Kuźnia Zawadzkie zostały
rozegrane 34 turnieje. Kolejność
pierwszych trójek w ostatnich
6 turniejach przedstawiała się następująco:
XXIX turniej: 1. Ernest Bryłka 2058 pkt. 2.
Maksymilian Biela 2051 pkt. 3. Paweł Grohs
1716 pkt. pkt. XXX turniej: 1. Reinhold
Brysch 2223 pkt. 2. Jan Respondek 2128 pkt.
3. Ernest Bryłka 1874 pkt. XXXI turniej:
1.Leopold Dybowski 2198 pkt. 2. Roman
Kościelny 2125 pkt. 3. Jan Respondek (KSS
Pawonków) 2034 pkt. XXXII turniej:
1.Leopold Dybowski 2583 pkt. 2. Stanisław

Kędzia (KS Skat-Lub Kochcice) 2098 pkt. 3.
Roman Kościelny 1724 pkt. XXXIII turniej:
1. Ernest Bryłka 1964 pkt. 2. Jerzy Stanulla
1800 pkt. 3. Leon Deptała 1710 pkt. XXXIV
turniej: 1. S.Kędzia 2109 pkt. 2. Józef
Waloszek 2063 pkt. 3. R.Skubała 1686 pkt.
Po 34 turniejach czołówka w klasyﬁkacji
przedstawia się następująco: 1. R.Kościelny
52439 pkt. 2. L.Dybowski 52338 pkt. 3.
J.Stanulla 49167 pkt. 4. S.Kędzia 47238 pkt.
5. J.Respondek 45713 pkt.
O mistrzostwie zadecyduje ostatni
punktowany turniej. Odbył się po oddaniu
materiału do druku.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Zawadzkie
życzymy zdrowych, radosnych i dostatnich Świąt
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku 2022.
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Wykaz telefonów i e-maili pracowników UM w Zawadzkiem
Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

e-mail

Telefon

Nr biura

1.

Mariusz Stachowski

Burmistrz

burmistrz@zawadzkie.pl

77 46 23 106

201

2.

Małgorzata Kowalska

Sekretarz

sekretarz@zawadzkie.pl

77 46 23 106

106

3.

Karina Nowak

Skarbnik

skarbnik@zawadzkie.pl

77 46 23 104

107

Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (USCOZ)
4.

Violetta Turek

Kierownik USCOZ

kierownikusc@zawadzkie.pl

77 46 23 126

206

5.

Beata Buczek

Zastępca kierownika USCOZ

ewidencja@zawadzkie.pl

77 46 23 131

207

6.

Kamil Jureczko

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

oc@zawadzkie.pl

77 46 23 133

207

Referat Finansowo – Budżetowy (FN)
7.

Halina Cytacka

Kierownik Referatu

fn@zawadzkie.pl

77 46 23 151

109

8.

Joanna Knol

Stanowisko ds. księgowości budżetu - wydatki

wydatki@zawadzkie.pl

77 46 23 152

108

9.

Agnieszka Szaton

Stanowisko ds. księgowości budżetu - dochody i wydatki

dochody@zawadzkie.pl

77 46 23 152

112

10.

Janina Chlebowska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i płac

ﬁnanse@zawadzkie.pl

77 46 23 154

112

11.

Lucyna Graczyk

Stanowisko ds. wymiaru podatków

podatki@zawadzkie.pl

77 46 23 155

112

12.

Jolanta Kosel

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat oraz księgowości

oplaty@zawadzkie.pl

77 46 23 147

113

13.

Helena Bryś

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

ksiegowosc@zawadzkie.pl

77 46 23 156

113

Ewelina Kołodziej

Stanowisko ds. rozliczeń kasowych

kasa@zawadzkie.pl

77 46 23 158

114

14.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OR)
15.

Dorota Klyssek

Kierownik Referatu

or@zawadzkie.pl

77 46 23 138

110

16.

Laura Hejzner

Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony powietrza

zp@zawadzkie.pl

77 46 23 135

111

17.

Grzegorz Wieszołek

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

rolnictwo@zawadzkie.pl

77 46 23 146

111

Stanowisko ds. gospodarki wodno- ściekowej

odpady@zawadzkie.pl

77 46 23 140

111

18. Agnieszka Bretsznajder

Referat Rozwoju i Infrastruktury Społecznej (RI)
19.

Joanna Datoń

Kierownik Referatu

ri@zawadzkie.pl

77 46 23 110

104

20.

Sabina Skrabania

Stanowisko ds. ﬁnansowania zadań oświatowych

oswiata@zawadzkie.pl

77 46 23 122

105

21.

Sonia Kaczmarczyk

Stanowisko ds. oświaty i wychowania

ow@zawadzkie.pl

77 46 23 123

105

22.

Andżelika Luba

Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i promocji

promocja@zawadzkie.pl

77 46 23 113

102

Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego - NP
23.

Karina Bartoszek

Kierownik Referatu

nieruchomosci@zawadzkie.pl

77 46 23 141

300

24.

Marian Szymski

Stanowisko ds. geodezji i kartograﬁi

geodezja@zawadzkie.pl

77 46 23 144

302

25.

Beata Karlińska

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i sprzedaży lokali

urbanistyka@zawadzkie.pl

77 46 23 145

301

26.

Izabela Guzy

Stanowisko ds. nieruchomości gruntowych

grunty@zawadzkie.pl

77 46 23 143

306

Stanowisko ds. mieszkaniowych

lokale@zawadzkie.pl

77 46 23 139

301

dif@zawadzkie.pl

77 46 23 169

003

27.

Eliza Bujmiła-Winkler

Referat Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy - DIF
Kierownik Referatu

28.

Adam Saternus

29.

Marek Matuszczak

Stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy

fundusze@zawadzkie.pl

77 46 23 111

102

30.

Remigiusz Klekotka

Stanowisko ds. dróg i budownictwa

drogi@zawadzkie.pl

77 46 23 136

301

Samodzielne stanowiska
31.

Joanna Zawadzka

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor ochrony danych

biurorady@zawadzkie.pl

77 46 23 117

103

32.

Danuta Labus

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

sekretariat@zawadzkie.pl

77 46 23 106

202

33.

Danuta Balsam

Samodzielne stanowisko ds. kadr i archiwizacji akt

kadry@zawadzkie.pl

77 46 23 107

304

34.

Barbara Skwara

Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych, gospodarczych i uzależnień

administracja@zawadzkie.pl

77 46 23 102

101

35.

Damian Dubiel
Sławomir Oleś-Strzoda

Zespół Informatyków

it@zawadzkie.pl

77 46 23 109

001

36.

Magdalena Foryś

Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

kw@zawadzkie.pl

37.

Monika Nowak

Kancelista - Punkt Obsługi Petenta

poczta@zawadzkie.pl

77 46 23 137

101
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