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PODSUMOWANIE 2020 ROKU!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawadzkie
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą czasem spokoju, szczęścia oraz radości przeżywanej w gronie najbliższych.
Niech przyniosą dla wszystkich optymizm i nadzieję na dobrą przyszłość.
Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2021
oraz spełnienia planów w życiu osobistym i zawodowym,
a nade wszystko dobrego zdrowia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 77 403 14 03
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Rada Miejska w Zawadzkiem
Działalność Rady Miejskiej w Zawadzkiem
w 2020 roku - stan na dzień 1 grudnia 2020 r.

W

2020 roku Rada Miejska
obradowała na 9 sesjach, w tym
4 sesje odbyły się zdalnie, czyli za
komputerów i internetu. Taką możliwość
dała ustawa z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Zainteresowani przebiegiem
sesji mogą skorzystać z transmisji obrad sesji
online www.zawadzkie.pl w zakładce
SAMORZĄD – TRANSMISJA Z OBRAD
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
natomiast zapytania, wnioski, opinie można
składać elektronicznie na adres:
sekretariat@zawadzkie.pl lub
korespondencyjnie poprzez złożenie
w skrzynce znajdującej się przy wejściu
głównym do Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13.
Na sesjach podjęto 56 uchwał. W ciągu roku
do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło do
realizacji 17 wniosków (wnioski te zostały
przegłosowane).Wnioski te dotyczyły

między innymi spraw gospodarki
śmieciowej, wydatków budżetowych,
oświaty w gminie. Interpelacji w bieżącym
roku nie złożono.
Każda komisja problemowa, tj. Komisja
Budżetowo-Gospodarcza, Komisja
Samorządności i Porządku Publicznego oraz
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu
i Turystyki spotkała się na posiedzeniach
w miesiącu styczniu i lutym, natomiast
w okresie pandemii komisje problemowe
obradowały wspólnie, odbyło się 7 takich
posiedzeń, w tym 4 zdalnie. Oprócz tego
w miesiącu sierpniu i wrześniu Komisja
O ś w i a t y, K u l t u r y, Z d r o w i a , S p o r t u
i Turystyki dokonała przeglądu miejsc
służących sportowi i rekreacji na terenie
gminy, a Komisja Rewizyjna kontrolowała
budżet z 2019 r. pod kątem udzielenia
Burmistrzowi absolutorium, realizację
wniosków i interpelacji radnych za II
półrocze 2019 r., koszty utrzymania basenu
letniego w latach 2016-2019 oraz
wydatkowanie środków na utrzymanie
zieleni miejskiej.

XXI i XXII Sesja Rady Miejskiej

N

a wniosek Burmistrza Zawadzkiego
na dzień 26 października 2020 r.
została zwołana dodatkowa sesja
Rady Miejska. Sesja odbyła się w trybie
zdalnym. Na sesji radni zapoznali się
z Uchwałą Nr 113/II/2020 Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ
Z NAMI” z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie zmian Statutu Związku
Powiatowo-Gminnego „JEDŹ
Z NAMI”. Dokonanie tych zmian w statucie
pozwoli na rozszerzenie Związku
Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
o inne zainteresowane powiaty i gminy.
Umożliwi to przyjęcie do związku gminy
Krapkowice, Gogolin oraz Zdzieszowice.
Następnie radni poprzez głosowanie wyrazili
swoją opinię – informacja została przyjęta
jednogłośnie.
Kolejna sesja (również w trybie zdalnym)
odbyła się w dniu 2 listopada 2020 r.
Porządek sesji obejmował między innymi
przyjęcie informacji na temat analizy
oświadczeń majątkowych oraz o stanie
realizacji zadań oświatowych w gminie
w roku szkolnym 2019/2020. Radni
przegłosowali również następujące uchwały:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2020 r. (12 głosów „za”);
2) w sprawie zmiany uchwały Nr
XIV/108/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy
ﬁnansowej (12 głosów „za”);
3) w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021
r. (9 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące
się”);
4) w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie
na doﬁnansowanie inwestycji służących
ochronie środowiska (10 głosów „za”,
2 głosy „wstrzymujące się”).
Do Komisji Uchwał i Wniosków nie
wpłynęły żadne wnioski. Uchwały podjęte
na sesji są dostępne na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo
lokalne.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Dla Pana Dariusza Zajdla
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Zawadzkiem
oraz Jego Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci
Ojca Mieczysława
składają
Burmistrz Zawadzkiego
Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem

XXIII Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 30 listopada 2020 r. odbyła
się XXIII Sesja Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, na której zostały
podjęte następujące uchwały:
1) Nr XXIII/164/20 w sprawie zmiany
u c h w a ł y b u d ż e t o w e j n a 2 0 2 0 r.
(12 głosów „za”);
2) Nr XXIII/165/20 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Do projektu tej uchwały zostały zgłoszone
następujące wnioski radnego Michała Rytla:
- opłata od gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
– 0,95 zł od 1 m2 powierzchni – za
wnioskiem głosowało 4 radnych, 8 radnych
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu,
– od budynków lub ich części mieszkalnych
– 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – za
głosowało 5 radnych, 8 przeciw,
– od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 22,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej – 7 głosów „za”, 6 głosów
„przeciw”,
– od budowli lub ich części służących do
odprowadzania i oczyszczania ścieków
– 0,6% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (wniosek
nie został przegłosowany).
Wnioski radnej Marii Miszczyk:
– od budynków lub ich części pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
– 6,25 zł od 1 m2 powierzchni (7 głosów za,
3 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się),
- od budowli lub ich części służących do
odprowadzania i oczyszczania ścieków
– 0,7% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (8 głosów
za, 3 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się).
Uchwała ze zmianami została przyjęta
jednogłośnie (13 głosów „za”).
3) Nr XXIII/166/20 o zmianie uchwały
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości (13 głosów za);
4) Nr XXIII/167/20 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Zawadzkie na 2021 r. (13 głosów za);
5) Nr XXIII/168/20 w sprawie uchwalenia
Programu współpracy gminy Zawadzkie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021(13 głosów za);
6) Nr XXIII/169/20 o uchyleniu uchwały
w sprawie powierzenia wykonywania zadań
własnych gminy Zawadzkie z zakresu
kultury ﬁzycznej Zakładowi Gospodarki
Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o.
z siedzibą w Zawadzkiem (7 głosów za,
5 przeciw, 1 głos wstrzymujący się);
7) Nr XXIII/170/20 w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie boniﬁkaty od ceny
nieruchomości sprzedawanej jako lokal
mieszkalny (12 głosów za);
8) Nr XXIII/171/20 w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie boniﬁkaty od ceny
nieruchomości sprzedawanej jako lokal
mieszkalny (12 głosów za);
9) Nr XXIII/172/20 w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie boniﬁkaty od ceny
nieruchomości sprzedawanej jako lokal
mieszkalny (12 głosów za);
10) Nr XXIII/173/20 w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie boniﬁkaty od ceny
nieruchomości sprzedawanej jako lokal
mieszkalny (12 głosów za);
11) Nr XXIII/174/20 w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie boniﬁkaty od ceny
nieruchomości sprzedawanej jako lokal
mieszkalny (12 głosów za);
12) Nr XXIII/175/20 o zmianie uchwały
w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.
(12 głosów za).
Podjęte uchwały dostępne są na stronie
www.bip.zawadzkie.pl
Do Komisji Uchwał i Wniosków został
złożony wniosek Przewodniczącego Rady
Miejskiej Dariusza Zajdla o udostępnienie
uzyskanych informacji z deklaracji
mieszkańców Gminy Zawadzkie
ubiegających się o przyznanie środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego związanego
z ochroną powietrza w zakresie wymiany
wysokoemisyjnych źródeł ciepła na
ekologiczne. Jaki udział własny w PLN
w doﬁnansowaniu zadania przewiduje Urząd
Miejski w Zawadzkiem? (wniosek
nieprzegłosowany) oraz wniosek radnych
Michała Rytla oraz Michała Barygi
o zainstalowanie kamer – na rondzie, na
wyjeździe z Kielczy oraz na wyjeździe
z Żędowic w kierunku Barutu (7 głosów
„za”, 4 głosy „wstrzymujące się).
Następna sesja odbędzie się w dniu 21
grudnia 2020 r., a głównym jej tematem
będzie uchwalenie budżetu na 2021 r.
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Burmistrz informuje
Działania gminy w trudnych czasach pandemii

R

ok 2020 okazał się rokiem bardzo
trudnym. Panująca pandemia
spowodowała, iż wiele
przedsiębiorstw nie mogło normalnie
funkcjonować, niektóre branże zostały
zamknięte lub zmuszone do stosowania
w i e l u o b o s t r z e ń . Wo b e c c z e g o
przedsiębiorcy znaleźli się w trudnej sytuacji
ﬁnansowej. Negatywne skutki odczuły
r ó w n i e ż s a m o r z ą d y, w t y m g m i n a
Zawadzkie. Analiza dochodów budżetowych
wykazała, iż w pierwszym półroczu znacznie
spadły dochody z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób prawnych oraz
ﬁzycznych. Z kolei pod koniec roku
obserwuje się stale zmniejszające się
dochody z innych podatków i opłat. Gmina
Zawadzkie zobowiązana jest jednak
(pomimo strat ﬁnansowych) do zapewnienia
ciągłości działania szkół, przedszkoli,
Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również do
zabezpieczenia podstawowych potrzeb
urzędu.
Jednocześnie, Burmistrz Zawadzkiego
mając na uwadze wprowadzony w I kwartale
2020 r. stan zagrożenia epidemicznego
podjął działania mające na celu wsparcie
przedsiębiorców prowadzących działalność
na terenie naszej gminy. Od marca
organizowano w urzędzie spotkania robocze
mające na celu ustalenie sposobu
i możliwości pomocy przedsiębiorcom,
których dotknęły skutki wprowadzenia
obostrzeń. Analizowano możliwości
ﬁnansowe gminy Zawadzkie, możliwe
rodzaje pomocy wynikające z obecnie
obowiązujących przepisów prawa oraz
przepisów miejscowych. W kwietniu 2020 r.
ukazał się komunikat Burmistrza
Zawadzkiego na stronie www.zawadzkie.pl
„w sprawie wsparcia przedsiębiorców
w związku z koronawirusem”. Burmistrz
informował, iż w związku z zaistniałą na
terenie całego kraju sytuacją, przedsiębiorcy
posiadający wobec gminy Zawadzkie
zobowiązania podatkowe, których nie są
w stanie uregulować, mają możliwość
wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ulgi.
Pierwsze wnioski przedsiębiorców wpłynęły
już w kwietniu. Burmistrz Zawadzkiego,
mając na uwadze ważny interes podatnika
oraz interes społeczny, po złożeniu
wszystkich wymaganych przez
wnioskodawców dokumentów udzielał ulg
w zgodzie z przepisami prawa. Tym samym,
przedsiębiorcom została udzielona pomoc ze
strony gminy, która przyczyniła się do
poprawy ich sytuacji.
Biorąc pod uwagę z kolei potrzeby
mieszkańców, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem w okresie stanu epidemii
wspierał i stale monitoruje potrzeby osób
starszych - poza dotychczas świadczoną
pomocą np. w formie usług opiekuńczych
m.in. poprzez realizację następujących
działań:
- rozeznawanie przez pracowników
socjalnych zgłoszeń i informacji o osobach
starszych, niesamodzielnych, które mogłyby
potrzebować pomocy (jak dotąd kilka takich
przypadków),
- realizacja pomocy dla osób opuszczających
szpitale – zgłoszenia z placówek służby
zdrowia (kilka przypadków, żaden nie
związany z hospitalizacją wynikającą
z COVID-19),
- realizacja pomocy dla osób pozostających
w kwarantannie lub izolacji domowej, które
w przewidziany procedurami sposób zgłosiły
potrzebę w zakresie zaopatrzenia (kilka
przypadków, żaden nie dotyczył osób
starszych lub niesamodzielnych),
- wsparcie osób starszych
i niesamodzielnych poprzez realizację –

wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Opolu – projektu „Nie-SamiDzielni” w formie świadczenia usług tzw.
Kuriera społecznego (pomoc w zakresie
dostarczania posiłków, zaopatrzenia,
różnych bieżących spraw) oraz w formie
dostarczenia bezpłatnych posiłków dla grupy
ok. 30 osób z terenu gminy. Pierwsza edycja
działania realizowana była w okresie
kwiecień-czerwiec, kolejna zaplanowana
jest na okres grudzień-styczeń,
- utworzenie bazy wolontariuszy gotowych
wspomóc osoby starsze przebywające
w dobrowolnej kwarantannie w zakresie
zaopatrzenia lub innych spraw bieżących w
celu ograniczenia kontaktów społecznych
(jak dotąd brak tego typu zgłoszonych
potrzeb ze strony osób starszych),
- dystrybucję zestawów ratunkowych
otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego (paczka ze
środkami ochrony osobistej) wśród seniorów
przebywających w izolacji.
Z chwilą wprowadzenia stanu zagrożenia
epidemicznego, a następnie pandemii,
wszystkie jednostki budżetowe, wraz
z urzędem zobowiązane zostały do
wprowadzenia budżetu oszczędnościowego.
Aby zapobiec ryzyku trwałej
niewypłacalności gminy, wprowadzono
system oszczędzania, ograniczono wydatki
do niezbędnych, zapewniających właściwe
funkcjonowanie jednostek oraz realizację
spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.
Jednocześnie, gmina musiała zapewnić
środki na dodatkowe wydatki, związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego
p r a c o w n i k ó w, t j . z a k u p y p ł y n ó w
dezynfekujących, ubrań ochronnych dla
personelu, środków odkażających, lamp
bakterio/wirusobójczych, maseczek. Koszt
tych zakupów wyniósł około 78.000,00 zł
i ciągle rośnie. W międzyczasie
wnioskowano o środki pomocowe, które
były udostępniane dla gmin. I tak, gminie
Zawadzkie udało się pozyskać środki z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 814.966,00 zł.
Z dochodów, które otrzymuje gmina
ﬁnansowane są najważniejsze zadania, takie,
jak: oświetlenie ulic, olej oraz c.o. dla
jednostek budżetowych, wynagrodzenia,
remonty i przebudowa dróg, lokalny
transport zbiorowy, utrzymanie wszystkich
gminnych obiektów użyteczności
publicznej. Nawet w przypadku braku
wykonania dochodów, należy zapewnić
właściwe wykonywanie wszystkich tych
zadań. Dlatego też, gmina Zawadzkie nie
uniknęła podwyżek podatków lokalnych.
Nie są one jednak wysokie i nie spowodują
znacznego obciążenia mieszkańca.
Natomiast stawki dla przedsiębiorców
dotyczące budowli oraz budynków
pozostaną na poziomie roku 2020.
Każdego roku, przy projektowaniu budżetu
analizowane są dochody gminy oraz zadania,
które czekają gminę w roku następnym. Ma
to również przełożenie na stawki podatku od
nieruchomości, który uiszczają mieszkańcy
oraz przedsiębiorcy. Wpływ na proponowane
podwyższenie podatku mają m.in.
następujące czynniki: wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych, który wyniósł
w stosunku do poprzedniego okresu 103,9
(wzrost cen o 3,9%); niektóre stawki nie były
podnoszone corocznie; stawki różnią się
znacząco od stawek maksymalnych
ustalonych przez Ministra Finansów;
malejące dochody gminy; konieczność
zabezpieczenia środków na realizację zadań
własnych oraz wkładu własnego
w przypadku realizacji projektów z udziałem
środków europejskich. W związku z tym

Burmistrz Zawadzkiego zaproponował
podwyższenie stawek podatków
z jednoczesnym pozostawieniem niektórych
na poziomie roku bieżącego. Podwyżka
podatków miała przynieść gminie
dodatkowe dochody w wysokości
376.202,21 zł. Radni nie przystali jednak na
wszystkie proponowane zmiany. Burmistrz
przedstawił między innymi następujące
propozycje: w przypadku budynków
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej stawkę 23,00 zł za metr
kwadratowy, natomiast stawka pozostała na
tym samym poziomie (22,50 zł);
w przypadku budynków pozostałych stawkę
6,50 zł, natomiast radni ustalili stawkę 6,25
zł; w przypadku budowli służących do
odprowadzania i oczyszczania ścieków
stawkę 1%, stawka ustalona przez radnych 0,7%. Tym samym gmina Zawadzkie nie
osiągnie dodatkowych wpływów z podatków

w roku 2021 w kwocie 190.703,37 zł (mając
na uwadze proponowane stawki). Może to
mieć wpływ na brak możliwości realizacji
dodatkowych zadań, bądź ubiegania się
o środki unijne, których podstawą jest
posiadanie wkładu własnego, gdyż gminę nie
będzie na to stać.
Wo b e c p o w y ż s z e g o , B u r m i s t r z
Zawadzkiego informuje o stawkach podatku
od nieruchomości na rok 2021 (na mocy
Uchwały nr XXIII/165/20 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości). Stawki podatku
ustalane są w drodze uchwały przez Radę
Miejską. Stawki te nie mogą jednak być
wyższe od maksymalnych stawek, które
ogłasza corocznie Minister Finansów. Gmina
nie wprowadza jednak maksymalnych
stawek, mając na uwadze dobro
mieszkańców i przedsiębiorcó

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok
Przedmiot opodatkowania

Stawka

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

0,97 zł/m2

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

4,80 zł/ha

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

0,51 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

3,15 zł/m2

1) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych

0,84 zł/m2

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

22,50 zł/m2

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

11,18 zł/m2

4,95 zł/m2
6,25 zł/m2

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

0,7%
2%

Urealnienie stawek podatku = wzrost dochodów
gminy o kwotę 185.498,84

D

zięki podwyżce stawek gmina
Zawadzkie będzie porównywalna
z innymi gminami. Natomiast
dochód zostanie przeznaczony na cele

inwestycyjne oraz na niezbędne remonty
infrastruktury oraz realizację innych zadań
własnych gminy.

Stawki podatku rolnego i leśnego na 2021 rok

W

przypadku podatku rolnego
stawka dla gruntów gospodarstw
rolnych w 2021 roku wyniesie
146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów

oraz 292,75 zł od 1 ha gruntów pozostałych.
Z kolei stawka podatku leśnego wyniesie
43,30 zł od 1 ha gruntów leśnych.
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Terminy i forma płatności podatków
Osoby ﬁzyczne opłacają podatki
w następujących terminach:
ź
ź
ź
ź

I rata - 15 marca
II rata - 15 maja
III rata - 15 września
IV rata - 15 listopada danego roku
podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym: 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:

ź
ź

I rata - 15 lutego
II rata - 15 września danego roku
podatkowego.

Należności podatkowe można wpłacać:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
- 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.

Gmina Zawadzkie wspiera przedsiębiorców

W

związku z panującą pandemią,
Rada Miejska w Zawadzkiem
podjęła uchwałę w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców ponoszących negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19. Z tego typu pomocy skorzystało
do tej pory trzech przedsiębiorców, którzy
zostali zwolnieni z zapłaty podatku na kwotę
31.490,00 zł.
Ponadto, Burmistrz Zawadzkiego jako organ
podatkowy – na wniosek złożony przez
przedsiębiorców udzielił ulg podatkowych
w wysokości 162.913,50 zł (umorzenie
zaległości podatkowej i rozłożenie na raty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami).
Odroczono również terminy płatności rat

podatków na kwotę 571.530,00 zł.
Na podstawie Uchwały nr XLIV/439/14
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30
czerwca 2014 roku
w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie
w ramach pomocy de minimis, dokonano
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców na łączną kwotę 129.789,00
zł.
Tak więc, gmina Zawadzkie jest miejscem
przyjaznym dla inwestorów
i przedsiębiorców, a koszty utrzymania są
niższe niż w porównywalnych gminach
i w dużych aglomeracjach.

„Twój podatek – Twój wpływ na Twoją gminę”

P

amiętajmy!!! Mieszkam w gminie
Zawadzkie i tu płacę podatki.
Rozliczam swój PIT dla gminy
Zawadzkie. Mój podatek PIT zasila budżet
państwa i tylko 38,23 % traﬁa do budżetu
mojej gminy. Rozliczając się z Urzędem
Skarbowym wskaż w zeznaniu
podatkowym jako miejsce zamieszkania
miasto Zawadzkie bądź Żędowice lub
Kielcza (niezależnie od miejsca
zameldowania). Twoje podatki wrócą do

Ciebie! My mieszkańcy mamy wpływ, jak
rozwija się nasza gmina. Zwiększając
wpływy z PIT zmieniamy naszą gminę na
lepszą! Przypominamy, że na stronie
www.zawadzkie.pl znajduje się link do
aplikacji: „Na co idą moje pieniądze”. Każdy
mieszkaniec gminy może sprawdzić, jak
gmina Zawadzkie wydaje pieniądze
z podatków. Obecnie jest przedstawiony
budżet 2020 roku, po uchwaleniu budżetu na
2021 rok zostaną zaktualizowane dane.

Zmiana struktury organizacyjnej urzędu

B

urmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski wykonuje zadania przy
p o m o c y u r z ę d u . O rg a n i z a c j ę
i zasady funkcjonowania urzędu określa
regulamin organizacyjny, nadany przez
Burmistrza w drodze zarządzenia.
W Regulaminie organizacyjnym Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem określono
strukturę organizacyjną i zasady
funkcjonowania urzędu. Regulamin przyjęty
został Zarządzeniem Nr 197/XXX/2020
Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 styczna
2020 r. w sprawie nadania Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem. Zarządzenie opublikowane
zostało na stronie www.bip.zawadzkie.pl
Urząd Miejski – zakładka „Regulamin
organizacyjny”.

Zmiana struktury organizacyjnej urzędu
została dokonana w dniu 3 sierpnia 2020 r. –
w miejsce samodzielnego stanowiska ds.
informatycznych powołany został zespół
informatyków. Wyżej wskazane zmiany
zostały podjęte Zarządzeniem Nr
290/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego
z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniającym
zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem oraz opublikowane
na stronie www.bip.zawadzkie.pl Urząd
Miejski – zakładka „Regulamin
organizacyjny”.
W związku z powyższym wszelkie zmiany
organizacyjne, jak i dane teleadresowe
znajdują się na stronie www.zawadzkie.pl
Urząd – Dane teleadresowe.

Komisariat Policji

G

mina Zawadzkie w roku 2020
przeznaczyła na potrzeby tutejszego
Komisariatu Policji kwotę 5.000 zł,
co pozwoliło na doﬁnansowanie służb
dodatkowych dla funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
i Komisariatu Policji w Zawadzkiem
(w ilości dwudziestu służb
ośmiogodzinnych). Zgodnie z przyjęta
zasadą współpracy z Urzędem Miejskim
w Zawadzkiem prośba o doﬁnansowanie
służb dodatkowych na rok 2021 zostanie
ponowiona. Aktualnie trwają prace końcowe

związane z procedurą oddania do
użytkowania nowej siedziby Komisariatu
Policji w Zawadzkiem przy ul. Kolejowej,
a termin jego otwarcia jest przewidziany na
początek 2021 roku. Na bieżąco
podejmowane są również działania
w zakresie poprawy bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego,
a w szczególności niechronionych
uczestników, tj. pieszych i rowerzystów
poprzez akcję proﬁlaktyczną, w trakcie
której rozdawane są elementy odblaskowe
zakupione z funduszy Gminy Zawadzkie.
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Rusza Budżet Obywatelski gminy Zawadzkie

N

a podstawie uchwały Nr
XXII/162/20 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 2 listopada
2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie
na 2021 r. (Dz. Urzędowy Woj. Op. z 2020,
poz. 3072) Burmistrz Zawadzkiego
informuje o rozpoczęciu od dnia 14 grudnia
2 0 2 0 r. k o n s u l t a c j i s p o ł e c z n y c h
z mieszkańcami gminy Zawadzkie
dotyczących części wydatków budżetowych
– zwanych „budżetem obywatelskim”
– w ramach budżetu gminy Zawadzkie na
2021 rok. Na zadania Budżetu
Obywatelskiego na 2021 r. przeznacza się
kwotę w wysokości 50.000 zł.
Zgłaszanym zadaniem może być każda
inicjatywa obywatelska mająca wpływ na
rozwój gminy Zawadzkie i zaspokojenie
p o t r z e b j e j m i e s z k a ń c ó w. Z a d a n i e
inwestycyjne powinno być zobrazowane
w szczególności na mapach, fotograﬁach,
wizualizacjach, rysunkach lub szkicach.
Prawo składania propozycji zadań
przysługuje mieszkańcom gminy
Zawadzkie. Zgłaszane zadanie wymaga
poparcia co najmniej 10 mieszkańców gminy
Zawadzkie.
Zgłaszane zadania muszą być:
1) zgodne z powszechnie obowiązującym
prawem;
2) zlokalizowane wyłącznie na terenie
stanowiącym własność gminy Zawadzkie;
3) ogólnodostępne dla mieszkańców
i udostępniane nieodpłatnie;
4) zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego;
5) możliwe do wykonania w jednym roku
budżetowym.
Zgłaszane zadania nie mogą:
1) naruszać obowiązujących przepisów
prawa, praw osób trzecich w tym prawa
własności;
2) polegać na nabyciu prawa własności
nieruchomości;

3) naruszać powszechnie przyjętych norm
moralnych i społecznych;
4) być realizowane, gdy wymagają
instytucjonalnej współpracy, jeżeli osoby
odpowiedzialne za daną instytucję nie
przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości
do współpracy w formie oświadczenia;
5) przekroczyć kwoty ustalonej w Budżecie
Obywatelskim na dany rok;
6) być sprzeczne z przyjętą strategią gminy
Zawadzkie;
7) dotyczyć terenów, które zostały
przeznaczone do sprzedaży.
Formularz zgłoszenia zadań do realizacji
w ramach budżetu udostępniany jest na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem www.zawadzkie.pl oraz
w formie papierowej w Punkcie Obsługi
Petenta Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
ul. Dębowa 13.
Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie
od dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia 11 stycznia
2021r.
Głosowanie na wybrane zadania
przeprowadzone zostanie w terminie od dnia
12 marca 2021 r. do dnia 1 kwietnia 2021 r.
Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego składa się
w Punkcie Obsługi Petenta w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 lub
korespondencyjnie na adres Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem z dopiskiem
„Budżet Obywatelski gminy Zawadzkie
2021” (za datę złożenia uważa się datę
stempla pocztowego).
Informacje dotyczące harmonogramu prac,
zgłaszania zadań, ich weryﬁkacji, zasad
głosowania oraz ustalenia wyników
głosowania dostępne są na stronie
www.zawadzkie.pl.
Informacje udzielane są również
telefonicznie pod numerami 77 4623 110 lub
77 4623 106.
Harmonogram budżetu obywatelskiego na
2021 r. prezentujemy poniżej:

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
Zakres

Termin realizacji

Kampania promująca

14.12.2020 r. – 28.12.2020 r.

Zgłaszanie przez mieszkańców gminy Zawadzkie
zadań do BO na 2021 r.

29.12.2020 r. – 11.01.2021 r.

Weryﬁkacja wniosków, uzupełnienia, procedura odwoławcza,
12.01.2021 r. – 25.02.2021 r.
ustalenie listy projektów do głosowania i ich upublicznienie
Kampania informacyjna o zadaniach

26.02.2021 r. – 11.03.2021 r.

Głosowanie mieszkańców gminy Zawadzkie

12.03.2021 r. – 01.04.2021 r.

Ustalenie i ogłoszenie wyników w sprawie BO na 2021 r.

02.04.2021 r. – 15.04.2021 r.

Zespół Konsultacyjno-Doradczy Seniorów pracuje

W

dniu 7 grudnia 2020 r. odbyło się
ostatnie w tym roku spotkanie
Zespołu KonsultacyjnoDoradczego Seniorów działającego przy
Burmistrzu Zawadzkiego. Posiedzenie
odbyło się w trybie zdalnym, czyli za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Na
spotkaniu członkowie Zespołu zostali
poinformowani o inwestycjach, które są
realizowane na terenie gminy oraz
o wydatkach, jakie są planowane na 2021 r.
Szczegółową informację na temat wsparcia
osób starszych w okresie stanu epidemii
przedstawił Marek Kutyła Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem. Jest to szczególnie ważna
informacja, ponieważ członkowie Zespołu
mogą ją rozpropagować w swoich
środowiskach, a najważniejsze jest to, żeby
dotrzeć do tych osób starszych, które w tym
tak trudnym czasie potrzebują najbardziej

wsparcia i życzliwości drugiego człowieka.
Z ciekawą inicjatywą wyszedł również
Burmistrz Mariusz Stachowski, który
zaproponował Seniorom z naszej gminy
akcję pod nazwą „Seniorze! Porozmawiaj
z Burmistrzem.” Akcja skierowana jest do
Seniorów z terenu naszej gminy – każdy
może zadzwonić do urzędu, zostawić numer
telefonu, a Burmistrz oddzwoni. Liczymy na
to, że akcja będzie cieszyła się
zainteresowaniem. Taka rozmowa może być
cząstką spełnienia potrzeby kontaktów
międzyludzkich. Członkowie Zespołu
opowiedzieli również o działaniach
podejmowanych na rzecz Seniorów
w swoich środowiskach.
Na początku przyszłego roku odbędzie się
kolejne spotkanie Zespołu, na którym
zostanie określony plan działania na rok
2021 r.
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Inwestycje gminy Zawadzkie w roku 2020
1. „Termomodernizacja Hali Sportowej
w Zawadzkiem – zwiększenie
efektywności energetycznej”
W ubiegłym roku gmina Zawadzkie
przystąpiła do realizacji inwestycji pn.:
„Termomodernizacja Hali Sportowej
w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności
energetycznej” w oparciu o projekt
sporządzony przez ﬁrmę VITARO Sp. z o.o.
z Radomska. Z uwagi na ograniczone środki
ﬁnansowe, konieczność zoptymalizowania
i maksymalnego wykorzystania środków
zewnętrznych (z doﬁnansowania),
pierwotnie sporządzony projekt został
podzielony na dwa etapy, z których pierwszy
etap obejmował m.in. docieplenie
konstrukcji dachu.
W trakcie inwestycji, na jednej z rad budowy,
po dokonaniu ponownych obliczeń
wytrzymałościowych, projektant stwierdził,
że konstrukcja dachu została wytężona
i przekracza normy wytrzymałościowe. Jak
się później okazało, sytuacja ta miała miejsce
już na etapie projektowania i budowy hali, co
ustalono w oparciu o analizę archiwalnej
dokumentacji. Z uwagi na powyższe
stwierdzono, że należy odciążyć i wzmocnić
konstrukcję dachu oraz wykonać pozostałe
warstwy poszycia – zgodnie z projektem
pierwotnym, pomniejszając jedynie grubość
blachy stanowiącej suﬁt hali.
W dniu 28.10.2020 r. ﬁrma VITARO Sp.
z o.o. z Radomska przedstawiła gminie
Zawadzkie ostateczny, rekomendowany
przez nią projekt wykonawczy wymiany
przekrycia dachu dużej hali sportowej wraz
ze zmianą sposobu docieplenia dachu.
Zaproponowano pokrycie dachu
w konstrukcji lekkiej oraz likwidację suﬁtu
podwieszanego.
Aktualnie sporządzane są dokumenty
niezbędne do zawarcia aneksu do umowy
z Wykonawcą, który umożliwi kontynuację
robót budowlanych.
Nakłady poniesione na realizację inwestycji
związanej z termomodernizacją Hali
Sportowej wynoszą ponad 4 miliony złotych
(wg stanu na grudzień 2020 r.).

w Żędowicach na potrzeby remizy OSP
w Żędowicach oraz organizacji działających
na terenie sołectwa. Przedmiotowa
koncepcja została pozytywnie zaopiniowana
przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Opolu, a także zaakceptowana
przez organizacje działające na terenie
sołectwa i strażaków z OSP Żędowice.
Poniesione nakłady: 7.995,00 zł.
3. Opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn.: „Rozbudowa dróg
gminnych na osiedlu mieszkaniowym,
ulice: 1 Maja, Kani, Sienkiewicza,
Lawendowa, Moniuszki, Mickiewicza,
Szaﬂika, Szymanowskiego
w Zawadzkiem”
Opracowano dokumentację projektową
dotyczącą remontu dróg gminnych - ul.
1 Maja i ul. Mickiewicza w Zawadzkiem.
Powyższe zadania zostały ujęte na Liście
zadań rekomendowanych do doﬁnansowania
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
na rok 2021.
Trwają prace związane z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
pozostałych ulic objętych zamówieniem.
Poniesione nakłady: 24.999,75 zł.
4. Opracowanie aktualizacji
dokumentacji niezbędnej do utworzenia
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie gminy
Zawadzkie
Ze względu na zmianę wymagań
dotyczących budowy i eksploatacji punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
zaszła konieczność dostosowania posiadanej
dokumentacji projektowej do obecnie
obowiązujących przepisów.
Aktualizacji dokumentacji niezbędnej do
utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie gminy
Zawadzkie dokonało Opolskie Centrum
Zarządzania Projektami Sp. z o.o. z Opola.
W dniu 26 listopada 2020 r. ogłoszono
przetarg na roboty budowlane związane
z ww. inwestycją.
Poniesione nakłady: 59.869,18 zł.
5. Remont cząstkowy dróg gminnych na
terenie gminy Zawadzkie
W miesiącu sierpniu br. przeprowadzono
remont cząstkowy dróg na terenie gminy
Zawadzkie. Roboty wykonywane były przez
ﬁrmę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą
w Boronowie.
W ramach przedsięwzięcia dokonano
remontu:
ź w mieście Zawadzkie: 991,40 m2 dróg,
285 m2 pobocza oraz 13,50 m2 chodnika,
ź we wsi Żędowice: 2.329 m2 dróg,
1.500,00 m2 pobocza,
ź we wsi Kielcza: 1397,50 m2 dróg.
Łączne koszty remontu cząstkowego
wyniosły 205.852,10 zł.

7. Opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn.: Rozbudowa ul.
Opolskiej na odcinku od drogi
wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej
w Zawadzkiem
W dniu 20.08.2020 r. została podpisana
umowa na opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn.: „Rozbudowa ul. Opolskiej na
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul.
Nowej w Zawadzkiem”. Dokumentację
opracowuje ﬁrma CURSUS PROJEKT
Marcin Ludwig z siedzibą przy ul. Spokojnej
14 w Pławniowicach (44-171). Termin
zakończenia prac projektowych – 18 grudnia
2020 r.
8. Budowa placu zabaw przy Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem - etap I
W dniu 17 września 2020 r. gmina
Zawadzkie podpisała umowę z Grupą Hydro
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Mosinie na
„Budowę placu zabaw przy Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem” – etap I. Firma
zaoferowała za jego wykonanie cenę
95.576,47 zł brutto. W dniu 11 grudnia 2020
r. dokonano bezusterkowego odbioru I etapu
placu zabaw, co oznacza możliwość
rozpoczęcia korzystania z urządzeń przez
dzieci.
Inwestycja obejmowała:
1) dostawę i montaż wyposażenia placu
zabaw:
a) zestaw zabawowy duży – 1 sztuka,
b) huśtawkę potrójną, w tym: łańcuchową
bocianie gniazdo oraz podwójną łańcuchową
z jednym siedziskiem gumowym zwykłym
i jednym koszykowym – 1 sztuka,
c) karuzela bieżniowa na rurze z napędem
pedałowym KACZKI – 1 sztuka,
d) bujak podwójny na sprężynach RYBA
– 1 sztuka,
e) bujak na sprężynie KONIK – 1 sztuka,
f) bujak PIŁKA na przegubach – 1 sztuka;
2) dostawę i montaż wyposażenia
uzupełniającego
a) regulamin placu zabaw – 1 sztuka,
b) betonowo – plastikowa ławka z oparciem
– 4 sztuki,
c) metalowy kosz na śmieci z daszkiem
– 3 sztuki.
Każde z wymienionych urządzeń posiada
odpowiednie certyﬁkaty i zostało
dopuszczone do obrotu.
Plac zabaw został zrealizowany dzięki
uprzejmości darczyńców:
ź UNIMOT S.A.,
ź Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz
Sp. z o.o.,
ź Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem,
ź TrackTeck Koltram Sp. z o.o.
za co serdecznie dziękujemy.
Kolejne etapy budowy placu zabaw
zakładają m.in. budowę: ogrodzenia terenu,
oświetlenia oraz monitoringu.

6. Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn.: Budowa sieci oświetlenia drogowego
w ulicy Kolejowej w Zawadzkiem

Sporządzono drugą, zmienioną koncepcję
architektoniczną, uwzględniającą adaptację,
wraz z rozbudową i przebudową,
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej

W dniu 27.07.2020 r. została podpisana
umowa na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
„Budowa sieci oświetlenia drogowego
w ulicy Kolejowej w Zawadzkiem.”
Dokumentację opracowuje ﬁrma PRO-EL
S.C. DANUTA BOBROWSKA GERARD
MAINKA z siedzibą przy ul. Ks. Hugona
Kołłątaja 3/4 w Opolu (45-064). Termin
zakończenia prac projektowych – 18 grudnia
2020 r.

12. Poprawa bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych w Zawadzkiem
poprzez ich modernizację.
Trwają prace budowlane w obrębie czterech
przejść dla pieszych w Zawadzkiem - na
skrzyżowaniu ulicy Opolskiej z ulicami:
Lubliniecką, Dworcową i Księdza Wajdy,
Świerklańską i Stawową oraz Powstańców
Śląskich i Miarki. Na trzech pierwszych
przejściach dla pieszych wykonana została
kablowa linia energetyczna wraz
z przyłączami oraz zamontowane zostały
słupy oświetleniowe. Rozpoczęto prace
budowlane na czwartym przejściu dla
pieszych tj. na skrzyżowaniu ul. Opolskiej
z ul. Powstańców Śląskich i Miarki.
Poniesione nakłady: 15.744,00 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej).
Planowane inwestycje na rok 2021

Poniesione nakłady: 205.852,10 zł.

2. Opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn.: „Przebudowa i
rozbudowa świetlicy wiejskiej w
Żędowicach oraz zmiana sposobu
użytkowania części budynku na remizę
ochotniczej straży pożarnej”

20.10.2020 r. W efekcie wykonanego
remontu została wymieniona nawierzchnia
jezdni – w miejsce zniszczonej trylinki
wykonano nawierzchnię z betonowej kostki
brukowej o grubości 8 cm, która ograniczona
jest opornikiem betonowym ustawionym na
ławie z betonu C12/152. Nastąpiła wymiana
podbudowy drogi na dwuwarstwową
podbudowę z kruszywa łamanego
z wykorzystaniem rozkruszu betonowego
powstałego z rozdrobnienia rozebranej
trylinki i innych elementów betonowych
z rozbiórki nawierzchni drogi. Wymieniony
został uszkodzony i zamulony kolektor
deszczowy. Wyremontowane zostały
istniejące studnie rewizyjne oraz wpusty
uliczne.
Serdecznie dziękujemy ﬁrmie ZPUH BETBRUK Zbigniew Bryś za wykonanie prac
budowlanych z należytą starannością oraz
w terminie wskazanym w umowie.
Podziękowania należą się również
inspektorowi nadzoru za szybkie
i precyzyjne reagowanie na nieprzewidziane
zdarzenia podczas robót budowlanych.
Wszystkich mieszkańców przepraszamy za
utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.
Teraz możemy już korzystać z równiej
i bezpiecznej drogi.

11. Remont ulicy Powstańców Śląskich
w Zawadzkiem
Dnia 18 grudnia br. zakończył się remont
ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem.
Całkowita wartość inwestycji to kwota
339.803,47 zł brutto, doﬁnansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi
236.275,44 zł. Prace remontowe rozpoczęto

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105649 O
ul. Żeromskiego i drogi gminnej
N r 1 0 5 6 4 8 O u l . K s i ę d z a Wa j d y
w Żędowicach.
2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Kielczy (droga dojazdowa do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych gminy Zawadzkie).
3. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych dla gminy
Zawadzkie; kwota doﬁnansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi: 623 718,10 zł.
4. Budowa sieci oświetleniowej wzdłuż ul.
Kolejowej w Zawadzkiem.
5. Termomodernizacja Hali Sportowej
w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności
energetycznej; kwota doﬁnansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi: 3 429 269,49 zł.
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Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Zawadzkie

W

latach 2018-2020 rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Zawadzkie dała
możliwość podłączenia się do systemu
łącznie 69 nieruchomości dzięki czemu
możliwość korzystania uzyskało 143 osób
(stan na dzień 29.10.2020 r.). Wartość
przeprowadzonych inwestycji w latach
2018-2020 wynosiła: 3.747.633,13 zł netto.
Inwestycje zostały przeprowadzone bez
wsparcia środków Unii Europejskiej, tylko
ze środków własnych Zakładu Gospodarki
Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. oraz
środków WFOŚiGW w Opolu.
Spółka ZAW-KOM złożyła kolejny wniosek
i otrzymała środki z PROW 2014-2020 na
budowę kanalizacji sanitarnej w kolejnych
obszarach w miejscowości Kielcza,
w szczególności dot. ulicy Chrobrego,
Konopnickiej, Kopernika, (część)
Nowowiejska, (część) Słoneczna, (część)
Stare Osiedle, (część) Wiosenna. Zadanie to
będzie obejmować podłączenie 62
nieruchomości, a tym samym ok. 190 osób
uzyska możliwość korzystania
z rozbudowanej sieci. Wartość zadania:
3.133.690,50 zł netto.
W roku 2020 w celu modernizacji oraz
rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej na
terenie gminy Zawadzkie wykonane zotały
następujące inwestycje

administracyjnych. Finalnie roboty zostały
rozpoczęte w połowie października br.
W ramach kosztów inwestycji mieszkańcom
zostaną wymienione fragmenty przyłączy
kanalizacyjnych do granic ich nieruchomości
na nowe. Prace związane z wymianą swoich
przyłączy na działkach prywatnych
Mieszkańcy mają przeprowadzić na swój
koszt. Na dzień dzisiejszy trwają roboty
w ulicy 1 Maja co związane jest ze sporymi
utrudnieniami w ruchu drogowym.
Planowane zakończenie prac przypada na
koniec II kwartału 2021.
Koszt inwestycji: ok. 1,2 mln zł.

Wymiana hydrantów
Spółka „ZAW-KOM” w ramach realizacji
planu modernizacyjnego sieci
wodociągowej w 2020 roku wymieniła 11
hydrantów na terenie gminy Zawadzkie.
Wymiana zapewni większe bezpieczeństwo
mieszkańcom gminy.
Koszt inwestycji: 27,5 tys. zł
Wymiana orurowania przepompowni
punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków
Spółka w ramach przewidzianego remontu
i modernizacji oczyszczalni ścieków
w pierwszym etapie wymieniła orurowanie
w przepompowni ścieków dowożonych. ze
względu na charakter ścieków dowożonych
(duże ładunki biochemiczne) istniejąca
armatura zagrażała bezpieczeństwu pomp
pracujących, a także pracowników
prowadzących okresowe prace
eksploatacyjne.
Koszt inwestycji: 11,5 tys. zł

Wymiana zestawu pompowego
POMPOWNIA WODY KIELCZA
W 2020 roku dokonano wymiany zestawu
hydroforowego w obiekcie przepompowni
wody w Kielczy. Spółka własnymi siłami
wykonała niezbędne prace przygotowawcze
tj. demontaż zasilania elektrycznego,
demontaż starego zestawu hydroforowego,
przebicie w stropie, wymiana zasuw
i wodomierza czy połączeń z rur PE metodą
z g r z e w a n i a . Wy k o n a n i e p r a c
przygotowawczych i częściowo
montażowych pozwoliło uniknąć
ponoszenia dodatkowych kosztów
inwestycji.
Dzięki wykonanej inwestycji Mieszkańcy
Kielczy mają stabilne ciśnienie wody
w sieci.
Koszt inwestycji: 80 tys. zł.

Modernizacja kanalizacji sanitarnej
w ulicach 1 Maja i Mickiewicza
Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAWKOM” Sp. z o.o. w Zawadzkiem aktualnie
realizuje roboty budowlane związane
z realizacją zadania pn.: Modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicach 1 Maja
i Mickiewicza w Zawadzkiem które
realizowane jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
współﬁnansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Osi priorytetowej V –
Ochrona środowiska, dziedzictwa
kulturowego i naturalnego, Działania 5.4 –
Gospodarka wodno-ściekowa). Wykonawcą
robót budowlanych jest ﬁrma: „SIB” S.C.
Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda, ul. Polna
29c, 44-178 Przyszowice.
Rozpoczęcie prac budowlanych były
początkowo zaplanowane na wiosnę 2020.
Niestety sytuacja epidemiczna wydłużyła
uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień

Inwestycje na następne lata:
Budowa kanalizacji w m. Kielcza
Południe - Etap III.
W I kwartale 2020 roku Spółka ZAWKOM
uzyskała wszystkie niezbędne pozwolenia na
uruchomienie nowo wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Dzięki
zrealizowanemu zadaniu dostęp do
kanalizacji sanitarnej uzyskały 54
nieruchomości. Na dzień dzisiejszy
wszystkie nieruchomości, którym zostały
wydane warunki przyłączeniowe zostały
podłączone do nowej sieci. Z dostępu do sieci
korzysta 139 osób. Warto tutaj wspomnieć,
że ZAWKOM zdobył doﬁnansowanie
z funduszy unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na
dalszą rozbudowę kanalizacji w Kielczy
(Kielcza Południe - Etap IV). Mowa tutaj
o obszarze, z którego realizacji początkowo
musiano się wycofać z uwagi na bardzo duże
wzrosty cen robót budowlanych. Dobrze, że
udało się zdobyć znów doﬁnansowanie
z zewnątrz.
Koszt inwestycji Kielcza Południe etap III:
2,3 mln. zł.

Zgodnie z planem „Modernizacji i rozwoju
urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych”
S p ó ł k a „ Z AW- K O M ” z a m i e r z a
w następnym roku:
- rozpocząć modernizację oczyszczalni
ścieków; na chwilę obecną spółka
opracowuje warianty modernizacji
istniejącego obiektu,
- zmodernizować kanał odpływowy ścieków
oczyszczonych,
- zmodernizować przepompownię ścieków
ul. Zielona Zawadzkie; wymiana orurowania
oraz pomp.
W roku 2022 ZAWKOM planuje rozpocząć
budowę kanalizacji sanitarnej w Kielczy (IV
etap). Spółka otrzymała dotację unijną na
inwestycję.
Na chwilę obecną na terenie gminy
Zawadzkie znajdują się 132 nieruchomości,
które nie mają technicznych możliwości
przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Są
to przede wszystkim nieruchomości
zlokalizowane:
- w miejscowości Kielcza: ul. Chrobrego
(część), ul. Dobrego Pasterza (część), ul.
Dworcowa, ul. Leśna (część), ul. Opolska
(część), ul. Słoneczna (część) ul. Nowe
Osiedle, ul. Stare Osiedle, ul. Wiosenna, ul.
Zamoście;
- w miejscowości Żędowice: ul. Stawowa, ul.
Ziai, ul. Dworcowa (część), ul. Fredry
(część), ul. Strzelecka (część);
- w miejscowości Zawadzkie: ul. Chopina,
ul. Czarna (część), ul. Kilińskiego, ul.
Strzelecka.
W związku z powyższym właściciel
nieruchomości w przypadku posiadania
zbiornika bezodpływowego na nieczystości
ciekłe (szamba) lub przydomowej

oczyszczalni ścieków bytowych ma
obowiązek posiadania umowy na wywóz
nieczystości ciekłych lub osadów
ściekowych z oczyszczalni, zawartej
z przedsiębiorcą posiadającym stosowne
zezwolenie na prowadzenie działalności
w tym zakresie.
Na właścicielu nieruchomości spoczywają
następujące obowiązki:
ź niedopuszczenie do przepełnienia
zbiornika,
ź zakazuje się wykonywania odpływów ze
zbiornika na ścieki,
ź sprawdzenia szczelności i dbanie o stan
techniczny zbiorników na ścieki aby
ścieki nie wyciekały ze zbiornika do
gruntu,
ź zakazuje się mieszania ścieków
z gnojowicą,
ź instalowania zbiorników w miejscu, do
którego jest umożliwiony dojazd pojazdu
asenizacyjnego,
ź regularne zlecania odbioru ścieków,
ź zawarcia umowy na odbiór ścieków
z ﬁrmą specjalistyczną.
Ponadto każdy właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do przechowywania
dowodów opłacenia wykonania ww. usługi
i okazywania ich na każde wezwanie organu
kontrolującego (art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).
Właściciele nieruchomości, którzy posiadają
możliwość technicznego przyłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacji
sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia
nieruchomości do tej sieci (art. 5 ust. 1 pkt
2) ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach).
W przypadku nie przestrzegania
obowiązujących przepisów właściciele
nieruchomości podlegają karze grzywny,
a postępowanie toczy się według przepisów
kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia (art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).

Jazy

J

az jest budowlą wzniesioną w korycie
rzeki, która stale lub okresowo piętrzy
wodę na żądanym poziomie np.
w sytuacji obniżonego poziomu wody
w rzece. Zarówno jazy, jak i zapory
umożliwiają przemieszczanie wody
w czasie, z okresów jej nadmiaru do okresów
niedoboru poprzez wytwarzanie zbiorników
wodnych, jednak jazy z reguły są budowlami
znacznie niższymi od zapór, dlatego
głównym ich zadaniem jest piętrzenie wody.
Na terenie gminy jest 8 jazów i przepustów
spełniających te zadania. Raz w miesiącu
odbywa się ich przegląd oraz ewentualne
czyszczenie lub konserwacja.
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Gospodarka odpadami – czym jest i czemu służy?

G

ospodarowanie odpadami obejmuje
procesy związane ze zbieraniem,
transportowaniem, przetwarzaniem,
unieszkodliwianiem i obrotem odpadami.
Z kolei gospodarka odpadami to zarówno
wytwarzanie odpadów, jak i gospodarowanie
nimi.
Gospodarka odpadami komunalnymi
i przemysłowymi określana jest przez prawo,
które w dużym uproszczeniu nakłada na
obywateli obowiązek gromadzenia
i segregowania odpadów, a na gminy odbiór,
składowanie, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
opiera się na ich unieszkodliwianiu
i odzysku. Odzysk odpadów polega na takim
wykorzystaniu odpadów, aby nie wywierały
negatywnego wpływu na życie i zdrowie
ludzi oraz środowisko. Przykładem odzysku
jest recykling, spalanie i kompostowanie.
Recykling - prosta metoda traktująca odpady
jako surowce wtórne, które poddawane są
procesom prowadzącym do powstania
nowych produktów. Recykling pozwala na
obniżenie kosztów i energii potrzebnych do
produkcji nowych wytworów, zmniejsza
ilość odpadów składowanych,
wykorzystując surowce wtórne chroni
zasoby naturalne. Procesom recyklingu
poddaje się produkty z tworzyw sztucznych,
metalu, szkła, papieru, a także oleju,
sprzętów elektronicznych, baterii
i tekstyliów.
Spalanie odpadów - bardzo skuteczna
metoda ograniczania zalegających śmieci.
Jej wadą są duże koszty generowane
zarówno przez budowę i wyposażenie
spalarni,
jak
i jej użytkowanie, zwłaszcza oczyszczanie
gazów spalinowych. Do tego popiół
powstały w procesie spalania musi być
składowany na specjalnych wysypiskach,
często dla odpadów toksycznych. Nie
zmienia to faktu, że jest najlepszym
sposobem na zredukowanie objętości
odpadów i zapewnienie higieny. Poza tym
wytworzona dzięki spalaniu energia może
zostać ponownie wykorzystana, np. do
ocieplenia domów.
Kompostowanie - ten naturalny proces
rozkładu związków organicznych przez
mikroorganizmy wykorzystuje się nie tylko
w gospodarstwach domowych, ale również
na większą skalę do utylizacji odpadów
komunalnych. Odpady organiczne
wyselekcjonowane z pozostałych kategorii
odpadów poddaje się procesom
kompostowania, w rezultacie których
otrzymuje się nawóz organiczny. Nawóz
można wykorzystać do rekultywacji terenów
zielonych gmin i miast. Kompostowanie jako
sposób gospodarowania odpadami
zmniejsza też ilość odpadów składowanych,
do tego pozostają one obojętne dla
środowiska.
Głównym sposobem unieszkodliwiania
odpadów jest ich składowanie. Jest to
rozwiązanie szkodliwe dla środowiska,
dlatego wykorzystuje się je wyłącznie dla
odpadów, których nie można poddać
procesom odzysku lub ich odzysk może być
jedynie częściowy. Odpady składowane są na
wysypiskach wyznaczonych zazwyczaj
przez gminy. Ze względu na kategorię
odpadów wyszczególniamy składowiska
odpadów niebezpiecznych, obojętnych
i innych.
Aktualne stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązują od 1 stycznia 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 roku wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami na terenie gminy
Zawadzkie wynosi odpowiednio:

- 28,00 zł od jednego mieszkańca, od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy
odpady komunalne są zbierane i odbierane w
sposób selektywny;
- 56,00 zł od jednego mieszkańca, od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy
właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów w sposób
selektywny.
Ponadto, właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady w kompostowniku
przydomowym, zwalnia się w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 3,00 zł miesięcznie, od jednego
mieszkańca – od miesięcznej stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
które są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
Aby skorzystać z powyższego zwolnienia
należy:
ź być właścicielem nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym,
ź posiadać przydomowy kompostownik,
w którym kompostowane są odpady
biodegradowalne,
ź złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w której właściciel
nieruchomości deklaruje, że odpady
biodegradowalne będą kompostowane
w przydomowym kompostowniku.
Skorzystanie ze zwolnienia w części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
daje brak możliwości oddawania odpadów
biodegradowalnych ﬁrmie odbierającej
odpady w ramach funkcjonującego na terenie
gminy systemu gospodarowania odpadami.
Podmioty zbierające zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych
zbierany jest podczas organizowanych
w gminie zbiórek odpadów
wielkogabarytowy – zgodnie
z harmonogramem odbierania odpadów.
Zbiórki te są jednak dedykowane wyłącznie
właścicielom nieruchomości
zamieszkałych wnoszącym opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto kupując nowy sprzęt elektryczny
lub elektroniczny, możemy nieodpłatnie
oddać stary (zastępowany nowym)
w sklepie, w którym dokonaliśmy zakupu.
Sklepy maja obowiązek nieodpłatnego
przyjęcia zużytego/zepsutego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
w momencie sprzedaży nowego sprzętu.
Zbiórki odpadów wielkogabarytowych
Na terenie gminy prowadzone są zbiórki
odpadów wielkogabarytowych. Zbiórki te
prowadzone są w formie mobilnych
p u n k t ó w, w w y z n a c z o n y c h d n i a c h
i miejscach na terenie gminy.
W roku 2020 na terenie gminy Zawadzkie,
zostało zorganizowanych 8 zbiórek
mobilnych dla mieszkańców gminy
w poszczególnych miejscach:
parking przy ulicy Opolskiej
naprzeciwko cmentarza w Zawadzkiem,
ź plac targowy w Zawadzkiem,
ź parking przy zbiegu ulic Ks. Wajdy
i Strzeleckiej w Żędowicach,
ź boisko przy ulicy Polnej w Kielczy.

Zbiórki te są przeznaczone dla właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, którzy
wnoszą „opłatę śmieciową”. Aby oddać
o d p a d y, m u s i m y l e g i t y m o w a ć s i ę
dokumentem potwierdzającym wnoszenie
„opłaty śmieciowej”.

prowadzącym działalność gospodarczą,
że niedopuszczalne jest mieszanie
odpadów komunalnych z gospodarstwa
domowego z odpadami z prowadzonej
działalności gospodarczej.
Czysty Region, a Gmina Zawadzkie

Kontrole z zakresu gospodarki odpadami
Z uwagi na zauważony znaczny spadek
liczby mieszkańców zadeklarowanych
w deklaracjach o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a zarazem wzrost ilości odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości, gmina prowadzić będzie
kontrole.
Kontrole dotyczyć będą (wzorem lat
ubiegłych) poprawności segregacji
odpadów, a także posiadania przydomowych
k o m p o s t o w n i k ó w, a t a k ż e i l o ś c i
zadeklarowanych osób ze stanem
faktycznym.
Przypominamy, że deklaracja o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składana jest pod
odpowiedzialnością karną. Każda zmiana
liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość musi mieć swoje
odzwierciedlenie w złożonej deklaracji
o wysokości odpadów. Dotyczy to zarówno
zmniejszenia się liczby osób (zmiana miejsca
zamieszkania czy zgon), jak też
zamieszkania nowych osób (np. urodzenie
dziecka, zamieszkanie współmałżonka
dziecka itp.).
W przypadku stwierdzenia braku segregacji
odpadów, właścicielowi nieruchomości
naliczona zostanie opłata podwyższona
(obecnie 56,00 zł od osoby).
Kontrole dotyczące obowiązku posiadania
umów na odbiór odpadów dotyczyć będą
także przedsiębiorców działających na
terenie gminy Zawadzkie.
Właściciele nieruchomości
niezamieszkałych z terenu gminy
Zawadzkie, na których powstają odpady
komunalne nie są zobowiązani do wnoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami. Każdy
jednak podmiot prowadzący działalność
gospodarczą zobowiązany jest podpisać
indywidualną umowę z przedsiębiorcą
wpisanym do rejestru działalności
regulowanej i na wezwanie Burmistrza
zobowiązany jest do przedstawienia kopii
zawartej umowy oraz dowodów zapłaty za
wykonaną usługę.
Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi
kara grzywny.
Ponadto przypominamy podmiotom

Burmistrz Zawadzkiego, został zobligowany
do szukania tańszych działań dot.
zmniejszenia opłaty „śmieciowej” na terenie
gminy Zawadzkie. W związku z tym,
podjęliśmy starania mające na celu
przystąpienie do Związku Międzygminnego
„Czysty Region”, które miało
zagwarantować przede wszystkim obniżenie
stawki za odbiór i gospodarowanie
odpadami. Na chwilę obecną stawka za
odbiór odpadów zbieranych selektywnie
w gminie Zawadzkie wynosi 28 zł od
mieszkańca, natomiast w „Czystym
Regionie” - 19,50 zł.
9 grudnia 2019 r., Radni Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, podjęli uchwałę nr
XIII/104/19 w sprawie woli przystąpienia do
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.
W tym celu zostały podjęte działania,
zorganizowano spotkania oraz
przeprowadzono rozmowy
z przedstawicielami Związku
Międzygminnego „Czysty Region”,
Radnymi Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, Sołtysami Sołectw
Żędowice i Kielcza oraz przedstawicielami
Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”
w Zawadzkiem, a także przedstawicielami
Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAWKOM” Sp. z o.o., które miały na celu
wyjaśnić wszelkie kwestie związane
z przejściem do Związku Międzygminnego
„Czysty Region”.
W dniu 22 lipca br., Zgromadzenie Związku
Międzygminnego „Czysty Region” podjęło
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Zawadzkie do Związku
Międzygminnego „Czysty Region”. Zgoda
została wyrażona pod warunkiem, podjęcia
przez Radę Miejską w Zawadzkiem uchwały
o przystąpieniu do Związku
Międzygminnego „Czysty Region”
w terminie do 30 września br.
Na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej
w Zawadzkie, w dniu 31 sierpnia br., uchwała
nie została podjęta.
W d n i u 2 8 w r z e ś n i a b r. , p o n o w n i e
przedłożono projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Zawadzkie do Związku
Międzygminnego „Czysty Region”.
Uchwała nie została podjęta.

Stawki opłat obowiązujące w Związku Międzygminnym
„Czysty Region” od 1 stycznia 2021 r.
Liczba osób w nieruchomości Opłata w Gminie Zawadzkie Opłata w „Czystym Regionie”

1.

28,00 zł

25,00 zł

2.

56,00 zł

50,00 zł

3.

84,00 zł

75,00 zł

4.

112,00 zł

100,00 zł

5.

140,00 zł

119,50 zł

6.

168,00 zł

133,00 zł

7.

196,00 zł

146,50 zł

8.

224,00 zł

160,00 zł

Plusy i minusy przejścia
do Czystego Regionu

ź

Plusy
ź obniżona stawka za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (w gminie
Zawadzkie wynosi 28 zł
od
mieszkańca, natomiast w „Czystym
Regionie” - 19,50 zł),

ź

przekazanie odpowiedzialności za
kwestie związane z odbiorem i
zagospodarowaniem odpadami
komunalnymi z terenu gminy Zawadzkie,

Minusy
ź wprowadzenie limitów w zakresie
odbioru odpadów komunalnych
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Apel do mieszkańców o prawidłową segregację.
Szanowni Mieszkańcy!
W związku z cyklicznie pojawiającym się
problemem braku obowiązkowej segregacji
śmieci powtórnie zwracamy się z prośbą
o prowadzenie przez każde gospodarstwo
domowe właściwej segregacji odpadów.
Segregacja prowadzona przez wszystkich
mieszkańców gwarantuje systematyczny
odbiór odpadów oraz brak dodatkowych
kosztów związanych dodatkowymi
wywozami odpadów czy też nałożonymi
karami ﬁnansowymi dla mieszkańców za
niewłaściwe segregowanie odpadów
komunalnych.
Większość z Państwa zaczęła prowadzić
wzorową i uczciwą selekcje odpadów
przyczyniając się do poprawy stanu
środowiska naturalnego. Niestety w dalszym
ciągu nie wszyscy mieszkańcy rozumieją
potrzebę segregacji odpadów.
Takie zachowanie prowadzi do wymieszania
w jednym pojemniku kliku frakcji odpadów
(np. w pojemniku na metale i tworzywa
sztuczne znajduje się m.in. papier, chleb,
odpady higieniczne) oraz do przepełnienia

kontenerów odpadów, czego konsekwencją
może być wzrost ceny za wywóz śmieci.
W przypadku dalszego niewłaściwego
segregowania odpadów zostaną naliczone
dodatkowe opłaty z tytułu dodatkowych
wywozów lub też kary za niewłaściwą,
niedokładną segregacje odpadów.
Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym
apelem:
Uczciwie i odpowiedzialnie segregujmy
wytworzone odpady!
ź
ź
ź
ź
ź

Odpady wrzucajmy do oznakowanych
pojemników wg ich rodzaju!
Zgniatajmy butelki i kartony przed ich
wyrzuceniem!
Nie stawiajmy śmieci obok pojemników!
Nie bądźmy obojętni zwróćmy uwagę
sąsiadowi!
Zadbajmy wspólnie o jakość naszego
życia, estetykę otoczenia!

Pamiętajmy, że od jakości segregacji
odpadów zależy wysokość opłat jakie
wszyscy Państwo ponoszą za ich zbiórkę
i zagospodarowanie.

Kontakt w sprawach „śmieciowych”

W

sprawach funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy
Zawadzkie należy kontaktować się
z pracownikami Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem.
Dorota Klyssek
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, pokój. 110
mail: or@zawadzkie.pl
tel: (77) 46 23 138

W

ź
ź
ź

Dane te nie są odzwierciedleniem faktycznej
liczby urodzeń, małżeństw czy zgonów
mieszkańców naszej Gminy, ponieważ
mogły również nastąpić poza jej terenem.
Liczba Jubilatów Obchodzących w 2020 r.
Jubileusze małżeńskie:

Wy d a n e d o k u m e n t y d o t . S p r a w
Obywatelskich:

ź
ź
ź

ź

50 - lecia pożycia małżeńskiego - 20 par
60 – lecia pożycia małżeńskiego -16 par
65 -lecia pożycia małżeńskiego - 1 para

ź
ź

Liczba Jubilatów obchodzących w 2020 r.
okrągłe rocznice urodzin:
ź
ź
ź

ź
ź

90 lat - 19 osób
95 lat - 5 osób
101 lat - 1 osoba

ź

Wydane dokumenty z Urzędu Stanu
Cywilnego do dnia 20.11.2020 r.:
ź
ź

ź
ź

Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie

ź

Godziny pracy:
poniedziałek – od godz. 8.00 do 17.00
wtorek - czwartek – od godz. 7.00 do 15.00
piątek – od godz. 7.00 do 14.00

ź

dewastacji środowiska.
Przykładowymi założeniami projektu „EKO
- Z AW – c z y s t a g m i n a , n a t u r a l n i e
Zawadzkie!” jest m.in. wyrobienie nawyków
dbałości o otoczenie, umiejętność obserwacji
otaczającego środowiska, a także zachęcanie
mieszkańców do działań na rzecz poprawy
stanu środowiska naturalnego oraz
gospodarki odpadami.

Sprawy Obywatelskie zgodnie ze stanem
na dzień 20.11.2020 r.:

17 aktów urodzeń,
43 akty małżeństwa,
77 aktów zgonu.

liczba osób zameldowanych na pobyt
stały stan na 30.09.2020 r. - 10852
ź Liczba urodzeń mieszkańców gminy
Zawadzkie – 71
ź Liczba zgonów mieszkańców gminy
Zawadzkie – 130

ź

Stanowisko ds. gospodarki wodnościekowej i odpadów, p. 111
mail: odpady@zawadzkie.pl
tel: (77) 46 23 140

zarejestrowanych za granicami naszego
kraju – 33

Liczba sporządzonych aktów w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Zawadzkiem zgodnie
ze stanem na dzień 20.11.2020 r.:

Agnieszka Bretsznajder

Projekt „EKO-Zaw” – Czysta gmina,
naturalnie Zawadzkie!
chwili obecnej, w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem trwają
prace nad przygotowaniem
projekt „EKO-Zaw – Czysta gmina,
naturalnie Zawadzkie !”.
Projekt ten ma na celu kształtowanie
poczucia odpowiedzialności za otaczające
środowisko. Chcemy, aby nasi mieszkańcy,
bez względu na wiek, dostrzegli jak ważne
znaczenie ma czyste środowisko dla ich
zdrowia, a także chcemy pokazać, iż sami
mogą przyczynić się do zmniejszenia

Urząd Stanu Cywilnego:

Liczba wydanych odpisów aktów stanu
cywilnego - 964
Liczba wydanych zaświadczeń do ślubu
konkordatowego – 30
Liczba wydanych zaświadczeń do ślubu
za granicą – 6
Liczba dokonanych transkrypcji
zagranicznych aktów s.c. -23
Liczba dokonanych sprostowań
i uzupełnień aktów s.c. -38
Liczba dokonanych zmian imienia lub
nazwiska w drodze decyzji
administracyjnej – 6
Liczba odnotowanych zawiadomień o
zgonach lub małżeństwach

Liczba wydanych dowodów osobistych
- 489
Liczba unieważnionych dowodów
osobistych z powodu upływu terminu
ważności, utraty, zgonu lub zmiany
danych lub wizerunku - 556
Liczba zameldowań na pobyt stały - 227
Liczba wymeldowań z pobytu stałego
-344
Liczba zameldowań na pobyt czasowy
- 129

W związku z wystąpieniem stanu epidemii
w całej Polsce zostały wprowadzone
ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu.
Wy c h o d z ą c n a p r z e c i w t r u d n o ś c i o m
w kontakcie z pracownikami urzędu
zachęcam do składania wniosków drogą
elektroniczną. Mając proﬁl zaufany można
załatwić bez wychodzenia z domu niemal
wszystkie sprawy urzędowe. Aby złożyć
wnioski drogą elektroniczną niezbędne jest
posiadanie potwierdzonego, ważnego proﬁlu
zaufanego. W tym celu należy najpierw
założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl
a następnie potwierdzić tożsamość (na
podstawie dowodu osobistego) w punkcie
potwierdzającym.

Ogłoszenie
W czasie przerwy świątecznej w przypadku konieczności
rejestracji zgonu będzie pełniony dyżur w dniu 26 grudnia 2020 r.
przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
pod nr telefonu 500607754
od godz. 12.00 do godz. 16.00

O dalszych podjętych działaniach, będziemy
informować na bieżąco !

Woda z kranu - zdrowa i tania.
Można pić i sporo zaoszczędzić!

W

oda w naszej gminie spełnia
wymogi bezpieczeństwa
i możemy ją pić prostu
z kranu. Jakość wody z kranu określona jest
zarówno przez prawo polskie, jak
i regulacje Unii Europejskiej. Na stronie
internetowej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. można
sprawdzać jakość wody na bieżąco oraz
prześledzić jej historię.
Rygorystyczne wymogi sprawiają, że picie
wody prosto z kranu jest korzystne, nie tylko
ze względów zdrowotnych, ale i z uwagi na
środowisko. Picie w domu wody z kranu
przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia
plastiku i szkła to nauka ekologicznej
świadomości od najmłodszych lat, a dla

dorosłych – bardzo wygodny krok do
zmiany starych nawyków.
Opłaca się to też z czysto praktycznych
względów. Brak konieczności składowania
i przynoszenia zapasów wody to ważny
powód. Warto też zwrócić uwagę na
oszczędności – szacuje się, że w skali roku
picie wody z kranu może prowadzić do
wydania przez jedną osobę nawet kilkuset
złotych mniej.
Powstały już społeczne inicjatywy, takie jak
„Piję wodę z kranu”, które, wspierane
wiedzą naukowców oraz autorytetów
z różnych dziedzin, przekonują do zmiany
starych nawyków i promują ideę
zrównoważonego życia

G

miny Komisarz Spisowy –
Burmistrz Zawadzkiego - pragnie
gorąco podziękować wszystkim
rolnikom indywidualnym
i przedstawicielom gospodarstw osób
prawnych, którzy wypełnili swój ustawowy
obowiązek i dokonali spisu. Podziękowania
należą się również Pani rachmistrz spisowej,
która w tym trudnym czasie pandemii
wykonała swoją pracę wzorcowo i przed
czasem. I oczywiście pracownikom
Gminnego Biura Spisowego, którzy

organizowali i koordynowali całość prac
spisowych.
W ramach Powszechnego Spisu Rolnego
2020 przeprowadzonego na terenie gminy
Zawadzkie od 1 września do 30 listopada
2020 r. spisanych zostało 174 gospodarstw
rolnych, według stanu na dzień 1 czerwca
2020 r., co stanowi 100 % ogółu gospodarstw
objętych spisem.
Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich
„Liczy się rolnictwo”!
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Sołectwo
Żędowice

Sołectwo
Kielcza

W

W

2020 r. w Sołectwie Kielcza
podjęto następujące inicjatywy
i zadania:

2020 r. w Sołectwie Żędowice
podjęto następujące inicjatywy
i zadania:

I KWARTAŁ 2020

I KWARTAŁ 2020
ź

ź
ź

ź

ź

Demontaż świątecznych dekoracji
b o ż o n a r o d z e n i o w y c h n a Ry n k u
i w okolicach restauracji Bronder
Spotkanie sołtysa z Radą Sołecką,
omawianie planu działań w roku 2020.
Porządkowanie terenów zielonych przy
ul. Świbskiej (48 drzew), przewóz
zrębków na boisko (I etap)
Rozniesienie wśród mieszkańców
informacji w przedmiocie wysokości
podatku od nieruchomości na rok 2020
Udział sołtysa w sesjach Rady Miejskiej
w dniach 27.01.2020 r. oraz 24.02.2020 r.

ź
ź

IV KWARTAŁ 2020
ź

ź
ź

ź

ź

ź
ź

II KWARTAŁ 2020
ź
ź
ź

ź

ź

ź
ź
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Remont i odrestaurowanie tablic
ogłoszeniowych wraz z ich nowym
mocowaniem.
Pozyskanie frezu i rozdysponowanie na
ubytki w ulicach i drogach wsi Żędowice.
Rozpoczęcie prac przy ul. Strzeleckiej, na
której w przyszłości ma powstać plac
rekreacyjnych dla dzieci i osób
dorosłych. Postawienie i montaż
ogrodzenia oraz transport płyt
betonowych.
Przystąpienie do robót w zakresie
wymiany poszycia dachowego, dachu
nad sceną przy boisku sportowym (ul.
Stawowa).
Przygotowania do okresu świątecznego:
instalacja ozdób świetlnych między
innymi na choinkę wraz z naprawą części
zepsutych i wymianą zużytych.
Udział sołtysa w sesjach Rady Miejskiej
w dniach 30.11.2020 r. oraz 21.12.2020 r.
W 2020 roku jak co roku sołtys Żędowic
zbierał zaliczki na podatek od
nieruchomości, uczestniczył
w spotkaniach z Burmistrzem
Zawadzkiego. Na bieżąco monitorował
stan dróg. Rozwiązywał zgłaszane
problemy mieszkańców wsi.
Rozdysponował wśród mieszkańców
kwiaty.

Udrożnienie kanalizacji deszczowej przy
ul. Księdza Wajdy
Wycinka krzewów i gałęzi, ul. Świbska
(II etap)
Przewóz około 50 ton tłucznia dla ul.
Kolejowej i 200 ton dla ul. Świbskiej,
następnie rozprowadzenie tłucznia po
powierzchni tych dwóch ulic
i utwardzenie walcem
Przywiezienie zakupionych gabionów
i kręgów betonowych na rondo przy ul.
Dworcowej i Powstańców Śląskich
Oznaczenie dzielnic wsi, wykonanie
remontu ławek przed świetlicą oraz
dostarczenie żywopłotu.
Spotkanie sołtysa z Radą Sołecką
Udział sołtysa w sesjach Rady Miejskiej
w dniach 27.04.2020 r. oraz 29.06.2020 r.

ź
ź

ź

Demontaż świątecznych dekoracji
bożonarodzeniowych
Na początku 2020 r. odbyło się zebranie
poświęcone MARSZAŁKOWSKIEJ
INICJATYWIE SOŁECKIEJ na latach
2020-2022. Wieś Kielcza zaangażowała
się w tą inicjatywę, dlatego mieszkańcy
regularnie spotykali się, a gdy było to
niemożliwe, opracowanie głównych
myśli projektu i pomysłu było
dokonywane za pośrednictwem
internetowych programów
umożliwiający kontakt wizualny
i werbalny.
Nasadzenie roślin przy klombie
skrzyżowanie ulic Leśna –Mostowa
Rozniesienie wśród mieszkańców
wymiaru podatku od nieruchomości na
rok 2020
Udział sołtysa w sesjach Rady Miejskiej
w Zawadzkiem w dniach 27.01.2020 r.
oraz 24.02.2020 r.

IV KWARTAŁ 2020

ź

ź

ź
ź
ź
ź

Frezowanie poboczy przy ul.
P o w s t a ń c ó w Ś l ą s k i c h
i zagospodarowanie terenu przy rondzie
„Korea Rondo”.
Remont infrastruktury przy boisko
sportowym polegający na malowaniu,
uzupełnianiu zniszczonych elementów:
wiaty, sceny i grilla.
Pozyskanie i transport piasku dla
przyszłych prac interwencyjnych na
terenie sołectwa.
Prace porządkowe przy parkingu ul.
Stawowa (teren boiska).
Sadzenie wrzosów na terenie wsi
Żędowice.
Opracowanie kwestii logistycznych
związanych z remontem ul. Strzeleckiej.
Udział sołtysa w sesjach Rady Miejskiej
w dniach 31.08.2020 r. oraz 28.09.2020 r.

Opracowanie wniosków i dokumentacji
w celu uruchomienia środków
ﬁnansowych na zakup: ławek
i koszy, urządzeń siłowni zewnętrznej
oraz artykułów ogrodowych. Zakupy
miały w celu utrzymanie czystości,
porządku oraz poprawy warunków
estetycznych wsi.
ź Udział sołtysa w sesjach Rady Miejskiej
w dniach 30.11.2020 r. oraz 21.12.2020 r.
ź W grudniu sołtys Jan Czanguleit wraz
z innymi Kielczanami zadbał o dekorację
wsi na święta Bożego Narodzenia. Do
końca roku zaplanowano wykonanie
rewitalizacji terenów przy przystanku
autobusowym na ul. Powstańców
Śląskich, montaż zakupionych ławek
i koszy parkowych
ź

II KWARTAŁ 2020
Wykonanie i ustawienie dekoracji na
Święta Wielkanocne, a następnie
demontaż dekoracji.
ź Pielęgnacja drzew, krzewów oraz
usuwanie złamanych gałęzi przy stawie
rekreacyjnym ul. Leśnej
ź Udział sołtysa w sesjach Rady Miejskiej
w dniach 27.04.2020 r. oraz 29.06.2020 r.
ź

III KWARTAŁ 2020
ź

Kierowanie pracami dotyczącymi
przygotowania dożynek gminnych, które
niestety w wyniku nasilenia pandemii nie
odbyły się, ale prace szły pełną parą,
o czym świadczyć może udział
mieszkańców Kielczy np. w wyplataniu
pięknej Korony Żniwnej.
ź Przygotowanie wniosku do budżetu
o środki ﬁnansowe na rok 2021 r. dla
funduszu sołeckiego wsi Kielcza
ź Udział sołtysa w sesjach Rady Miejskiej
w dniach 31.08.2020 r. oraz 28.09.2020 r.

ź

ź

W każdym kwartale 2020 roku sołtys Jan
Czanguleit uczestniczył regularnie
w spotkaniach z Burmistrzem Zawadzkiego.
Zbierał od osób starszych zaliczki na podatek
od nieruchomości. Na bieżąco monitorował
stan oświetlenia ulicznego, dokonując także
przeglądu stanu dróg i ulic. Opiekował się
i podejmował działania, np. wobec
bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych
będących oﬁarami wypadków
komunikacyjnych. Brał czynny udział
w tworzeniu miejsc postojowych przy ul.
Szkolnej. Rozwiązywał zgłaszane problemy
mieszkańców wsi.
Podziękowania Sołtysa Kielczy

Podziękowania Sołtysa Żędowic
Podziękowania kieruje do wszystkim
mieszańcom wsi Żędowice, w tym członkom
Rady Sołeckiej, pracowników Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, ale przede
wszystkim do Pana Burmistrza Mariusza
Stachowskiego za pomoc, wsparcie i rady
przy realizacji zadań.

III KWARTAŁ 2020
ź

Opracowanie wniosku w celu
uchronienia środków ﬁnansowych na
niwelowanie terenu przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Kielczy.

Pragnę podziękować wszystkim
mieszańcom naszej pięknej, wyjątkowej wsi,
w tym członkom Rady Sołeckiej, pani
Helenie Świtale, która już od 30 lat bierze
udział w wyplataniu korony żniwnej na
dożynki, Także i w tym roku, pomimo, iż
organizacja dożynek gminnych wzorem
ubiegłych lat nie była możliwa. Największe
podziękowania kieruję do Pana Burmistrza
Mariusza Stachowskiego za nieocenioną
pomoc merytoryczną, ﬁnansową, za
cierpliwość, a także za wspieranie
mieszkańców Kielczy we wszelkich
inicjatywach.
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Nośmy odblaski – bądźmy bezpieczni!
Akcja promująca noszenie elementów
odblaskowych „Żyj z odblaskiem”

G

mina Zawadzkie realizuje projekt
pn. „Poprawa bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych
w Zawadzkiem poprzez ich modernizację”
– w ramach „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań
RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława
Stasiaka na lata 2018 - 2020” (2020 r.)”.
W ramach projektu przewidziana jest nie
tylko modernizacja czterech przejść dla
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej
w miejscowości Zawadzkie, ale również
prowadzenie szkoleń (kampanii społecznej)
przypominających uczestnikom ruchu
drogowego o zasadach bezpieczeństwa.
Aspektem bardzo istotnym jest dbałość
o przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego, a także podejmowanie działań
przyczyniających się do zwiększenia
swojego bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne
jest, aby pamiętać o zakładaniu na odzież,
montowaniu do plecaków, torebek czy
rowerów elementów odblaskowych.
Akcja prowadzona przez gminę Zawadzkie,
przy współudziale Policji, ma na celu
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
gminy poruszających się w obrębie dróg
publicznych, gdy zapadnie zmrok.
Skierowana jest głównie do osób starszych
oraz dzieci w każdym przedziale wiekowym.
Ze względu na obostrzenia wynikającego
z panującej pandemii, wszelkie materiały
oraz elementy odblaskowe (kamizelki,
breloki, opaski, zawieszki) zostały
rozdystrybuowane m. in. za pośrednictwem

placówek przedszkolnych, żłobka czy
organizacji pozarządowych, takich jak:
ź Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
„Klub Seniora” w Zawadzkiem,
ź Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku
w Zawadzkiem,
ź Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Koło w Zawadzkiem,
ź Klub Karate „NIDAN” w Zawadzkiem,
ź Klub Tenisa Stołowego MOKSiR
w Zawadzkiem,
ź Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej
„Zawadzkie”,
ź Klub Sportowy „STAL” Zawadzkie,
ź Żłobek Publiczny w Zawadzkiem,
ź Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałem
Integracyjnym w Zawadzkiem,
ź Przedszkole Publiczne nr 3
w Zawadzkiem,
ź Przedszkole Publiczne w Żędowicach,
ź Przedszkole Publiczne w Kielczy,
ź Akademia Przedszkolaka w Żędowicach.
Dodatkowo do akcji włączą się sołtysi wsi
Żędowice oraz Kielcza, którzy pomagać
będą rozprowadzać gadżety odblaskowe
wśród osób starszych. Wsparciem służy
również Komisariat Policji w Zawadzkiem,
który nieustannie szkoli użytkowników
ruchu drogowego – promując przestrzegania
wszelkich zasad bezpieczeństwa. Apelujemy
do wszystkich mieszkańców gminy
Zawadzkie: nośmy odblaski – bądźmy
widoczni – zadbajmy o własne
bezpieczeństwo i życie!
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Złote Gody - spotkanie jubilatów

W

d n i u 1 6 g r u d n i a 2 0 2 0 r.
w Publicznej Szkole
Podstawowej w Kielczy oraz
w Świetlicy Wiejskiej w Żędowicach
Burmistrz Zawadzkiego spotkał się parami
małżeńskimi z Kielczy i Żędowic
obchodzącymi jubileusz Złotych Godów
w br. Zaś w dniu 18 grudnia w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem odbyło się kolejne
spotkanie z parami małżeńskimi
z Zawadzkiego obchodzącymi jubileusz
Złotych Godów w br.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
w tym roku obchodziło 20 par, a mianowicie
z Zawadzkiego 13 par, państwo: Barbara
i Maciej Szmal, Joanna i Ryszard Wójcik,
Lucja i Franciszek Iwaniów, Krystyna
i Marian Pogorzelscy, Mirosława i Andrzej
Krysiak, Wiesława i Andrzej Urbanowicz,
Irena i Alojzy Rzyczek, Maria i Kazimierz
Szmal, Krystyna i Czesław Kaźmierczak,
Teresa i Franciszek Świtała, Stafania i Paweł
Knopik, Maria i Krzysztof Chołocińscy,
Halina i Joachim Nowak, z Żędowic 6 par,
państwo: Krystyna i Józef Gryc,Gertruda
i Augustyn Szwinge, Stanisława i Jerzy
Garcorz, Agnieszka i Jerzy Ibrom,

Magdalena i Eryk Fleger, Maria i Erich
Schatton, z Kielczy 1 para, państwo Elżbieta
i Sylwester Jacek
Jubilaci obchodzący złote gody odznaczeni
zostali Medalami Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego aktu
dekoracji dokonał Burmistrz Mariusz
Stachowski w towarzystwie Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Violetty Turek
z zachowaniem wszystkich wymogów
sanitarnych. Wszystkim parom małżeńskim
zostały wręczone listy gratulacyjne, kwiaty
oraz świąteczne upominki. Burmistrz
podziękował małżonkom za przyjęcie
zaproszenia oraz przekazał wszystkim
życzenia długich lat życia w zdrowiu,
zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu.
Wyraził również słowa uznania za pracę
i trud włożony w wychowanie młodego
pokolenia oraz za wszystko co przez ten długi
czas tworzyli dla rodziny i środowiska
lokalnego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia
oraz pomyślności na dalsze wspólne lata.

Kanał hutniczy – stan aktualny

M

inister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej decyzją Nr
DOK.DOK3.974.24.2018.LD
z dnia 7 kwietnia 2020 r. orzekł, iż wody
w Kanale Hutniczym stanowią śródlądowe
wody płynące. Z analizy dokumentacji
zgromadzonej w postępowaniu Minister
stwierdził, że bezspornym jest fakt, iż Kanał
Hutniczy został wykonany przez człowieka
w celu zaopatrzenia w wodę huty
w Żędowicach, a następnie przedłużony do
kolejnej huty znajdującej się w miejscowości
Zawadzkie. Nie jest to ciek naturalny, lecz
urządzenie wodne wykonane na potrzeby
szczególnego korzystania z wód lub
korzystania z tych zasobów zgodnie z art. 16
pkt 65 ustawy Prawo wodne. Minister
opierając się na opinii biegłego bezspornie
stwierdził, że mamy do czynienia
z urządzeniem wodnym typu kanał a nie
z ciekiem naturalnym. Zgodnie z art. 16 pkt
16 Prawa wodnego grunty pod kanałami nie
są wymienione jako pokryte wodami, tak jak
rzeki, czy cieki naturalne. Gdyby więc
właścicielem gruntów pod Kanałem
Hutniczym był konkretny podmiot, to
faktycznie on, niezależnie od charakteru wód
odpowiadałby za kanał. W sytuacji gdy nie
przypisano żadnemu podmiotowi Skarbu
Państwa należy zastosować art. 212 ust. 2
Prawa wodnego w brzmieniu: „Wody
Polskie wykonują prawa właścicielskie
w stosunku do nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, znajdujących się
w obrębie działki ewidencyjnej, która
obejmuje także śródlądowe wody płynące

będące własnością Skarbu Państwa”.
Ponadto art. 529 ust. 1 Prawa wodnego
wskazuje, iż: „ Z dniem wejścia w życie
ustawy Wody Polskie reprezentują Skarb
Państwa oraz wykonują uprawnienia
właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku
do stanowiących własność Skarbu Państwa
urządzeń wodnych”. W myśl ww. przepisów,
prawa właścicielskie w stosunku do wód
i gruntów Kanału Hutniczego
w Zawadzkiem i Żędowicach, powinno
wykonywać Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.
W konsekwencji wydanej decyzji Starosta
Strzelecki wystąpił do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach z wnioskiem o podjęcie
wykonania obowiązków właścicielskich
w stosunku do Kanału Hutniczego
położonego w miejscowości Zawadzkie
i Żędowice, ponieważ działki Kanału
Hutniczego stanowią własność Skarbu
Państwa i pozostały nie przypisane żadnemu
podmiotowi. Zastępca Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach, błędnie traktując przepisy
obowiązującego prawa odmówił podjęcia
wykonywania obowiązków właścicielskich
w stosunku do przedmiotowego Kanału.
W związku z powyższym Starosta Strzelecki
wniósł skargę do Prezesa Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Warszawie na działania Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach. Do chwili obecnej skarga ta nie
została jeszcze rozpatrzona.

Biurowiec zniknął z krajobrazu Zawadzkiego

W

miesiącu czerwcu br. z krajobrazu
Zawadzkiego zniknął budynek
biurow ca - s ymbol daw nej
świetności Huty Andrzej w Zawadzkiem.
Obiekt powstał w latach 1963-66 przy okazji
budowy wydziałów walcowni i ciągarni rur
na terenie ówczesnej Huty im. gen. Karola
Świerczewskiego w Zawadzkiem. Został on
zaprojektowany przez zakład
INVESTPROJEKT Gliwice, a inwestycję
realizowało Opolskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Mieszkaniowego.
Siedmiopiętrowy, podpiwniczony budynek,
oddano do użytku w roku 1966. Ostatecznie
został on zamknięty w 2018 roku.
Powierzchnia użytkowa biurowca
przekraczała 5 tys. m2, a jego kubatura - 15
tys. m3. W biurowcu mieściło się wiele biur.
W latach 70 - tych w budynku pracowało ok.
400 - 450 osób, a pod koniec lat 90 – nadal ok.

300 osób. W roku 2020 budynek byłego
biurowca huty został przez właściciela
s p r z e d a n y, a n a s t ę p n i e w y b u r z o n y.
Aktualnie, w miejscu po biurowcu, powstaje
obiekt handlowy.
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Monitoring

N

a terenie gminy Zawadzkie
funkcjonuje system monitoringu
składającego się z 14 kamer
stacjonarnych oraz jednej kamery mobilnej.
Monitoring prowadzony jest
w celu zapewnienia i zwiększenia
bezpieczeństwa mieszkańców gminy,
zabezpieczenia obiektów oraz celem
ustalania sprawców czynów
niedozwolonych. Kamera mobilna
wykorzystywana jest w sytuacjach

nadzwyczajnych, jak również może służyć
monitorowaniu miejsc, gdzie zachodzi
podejrzenie nielegalnego składowania
odpadów.
W związku z przystąpieniem do programu
WiFi4EU w roku 2021 na ternie naszej
gminy udostępniony będzie bezpłatny dostęp
do bezprzewodowego Internetu dla
m i e s z k a ń c ó w. P u n k t y d o s t ę p o w e
zlokalizowane będą w następujących
miejscach:

Zawadzkie

1. Kinoteatr
2. Hala sportowa
3. Przedszkole Publiczne Nr 3 w
Zawadzkiem
4. Urząd Miejski w Zawadzkiem

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w
Zawadzkiem
6. Żłobek publiczny w Zawadzkiem
7. Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddz.
Integracyjnym

Żędowice

9. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Żędowicach

8. Publiczne przedszkole w
Żędowicach

Kielcza
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Jednostki OSP gminy Zawadzkie
OSP Zawadzkie

nagrzewnicą olejową,
Z dotacji pozyskanej z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i G o s p o d a r k i Wo d n e j o r a z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
zakupiono 10 kompletów najwyższej
jakości ubrań specjalnych dla naszych
strażaków. Koszt zadania wyniósł 30.640
zł z czego 26.640 zł pochodziło z dotacji,
a 4000 zł pozyskano z lokalnym ﬁrm
i instytucji.
Jednostka pozyskała również mnóstwo
drobnego sprzętu ochrony osobistej jak
maseczki, rękawiczki lateksowe,
kombinezony ochronne, gogle, płyny
dezynfekujące. Darczyńcami były lokalne
ﬁrmy, osoby prywatne oraz Marszałek
Województwa Opolskiego.
Strażacy współpracują z lokalnymi
stowarzyszeniami oferując pomoc
w zbiórkach żywności i innych materiałów
dla osób potrzebujących
ź

Jednostka liczy 26 czynnych członków.
Posiada 3 samochody:
ź średni samochód ratowniczo-gaśniczy
z zbiornikiem wodnym o pojemności
3500 l wody wyposażonym w m.in.
sprzęt gaśniczy jak również sprzęt
ratownictwa technicznego, czyli zestaw
narzędzi hydraulicznych, podpory
stabilizacyjne, poduszki ciśnieniowe itd.
Wyposażenie obejmuje również sprzęt do
udzielania kwaliﬁkowanej pomocy
przedmedycznej, w skład którego
wchodzą deska ortopedyczna, torba PSPR1 z zestawem do tlenoterapii,
automatyczny deﬁbrylator zewnętrzny
i inne,
ź samochód lekki kwatermistrzowski
Lublin, który służy min do przewozu
osób oraz po wyjęciu siedzeń do
przewozu cięższego sprzętu,
ź pojazd pozyskany w 2019 roku od
Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu samochód ratownictwa
wodnego marki Lublin.
Jako jednostka specjalizująca się
w ratownictwie wodnym posiadamy na
wyposażeniu ponton ratowniczy z silnikiem
zaburtowym który dostarczany jest na
miejsce działań na specjalnie dostosowanej
naczepie za pośrednictwem samochodu
Lublin.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się
również kombinezony suche do pracy
w wodzie, pianki mokre, zestaw ratownictwa
medycznego oraz podstawowy sprzęt
burzący, pilarki do drewna i lekki zestaw
norzyco-rozpieraków hydraulicznych do
ratownictwa technicznego.
W bieżącym roku strażacy wykonali szereg
prac remontowych w budynku remizy:
ź przeniesiono węzeł ciepłowniczy,
ź przy pomocy środków z UM
powiększono szatnię,
ź dzięki oﬁarności darczyńców
wymieniono drzwi zewnętrzne na
podwórze,
ź ze środków pozyskanych z krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego
wyremontowano główny boks garażowy,
gdzie wymieniono oświetlenie, grzejniki
oraz wygładzono i odmalowano ściany.
Koszt remontu wyniósł około 25 tys. zł.
Z pomocą organizacji pozarządowych
jednostka pozyskała również dodatkowy
sprzęt:
ź Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
przekazał namiot pneumatyczny
z pełnym wyposażeniem (za sprawą
programu o przeciwdziałaniu
rozprzestrzeniania się COVID-19).
Szacowana wartość około 10 tys. zł.
Namiot jest z pełnym wyposażeniem:
m.in. kompresorem, oświetleniem,

OSP Żędowice
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Jednostka liczy 26 czynnych członków,
dysponuje dwoma samochodami bojowymi:
ź Jelcz 004 z 1984 r.
ź Jelcz 005 z 1989 r.
Jednostka specjalizuje się w działaniach
ratowniczych – ogólnych i dysponuje
sprzętem ratowniczym takim jak:
motopompa, pompa szlamowa czy agregat
prądotwórczy. W bieżącym roku zakupiono
Wentylator oddymiający nadciśnieniowy PH
Vp450.
OSP Kielcza

Jednostka liczy 32 czynnych członków,
dysponuje 3 samochodami bojowymi:
ź Jelcz 004 z 1987 r.
ź Volvo z 2016 r.
ź Volkswagen t-4 z 1993 r. – samochód
ratownictwa technicznego
Samochód Robur z 1971 roku został
sprzedany dnia 17.06.2020 r.
Jednostka specjalizuje się w działaniach
ratowniczych – ogólnych, na jej
wyposażeniu jest m.in. motopompa, pompa
szlamowa, agregat prądotwórczy, wentylator
oddymiający. Dysponuje również zestawem
ratownictwa drogowego.

GABINET UROLOGICZNY
Specjalista urolog Jacek Zdanowicz
przyjmuje w poniedziałki od godziny 14:00
10. Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Wincentego z Kielczy w Kielczy
W następnej kolejności w wyznaczonych
lokalizacjach odbędzie się montaż kamer
monitoringu dla rozbudowy obecnego

11. Ochotnicza Straż Pożarna w
Kielczy (plac zabaw).
systemu nadzorowania bezpieczeństwa na
ternie gminy.

Przychodnia Rech-Med
Zawadzkie ul. Lubliniecka 7
tel: 77 46 34 440
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Szkoły i przedszkola w czasie pandemii

W

związku z epidemią
koronawirusa i zgodnie z decyzją
Ministerstwa Edukacji
Narodowej nauka w 2020 roku odbywała się
w większości w formie zdalnej. Nauczyciele,
uczniowie i rodzice stanęli przed nowym
wyzwaniem jakim są e-lekcje, prowadzone
bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem
I n t e r n e t u . O d 1 2 d o 2 5 m a r c a b r.
funkcjonowanie szkół i przedszkoli zostało
czasowo zawieszone na podstawie decyzji
Ministra Edukacji Narodowej. Od 25 marca
do końca roku szkolnego placówki szkolne
realizowały obowiązek nauki
z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Od 25 maja na
terenie gminy Zawadzkie wznowiono
działalność przedszkoli oraz przywrócono
możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczowychowawczych dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych, z zachowaniem wytycznych
GIS i MEN. Uczniowie klas VIII mieli także
możliwość skorzystania z dobrowolnych
PP Nr 2
z Oddziałem
PP Nr 3 w
Integracyjnym Zawadzkiem
w
Zawadzkiem
ilość dzieci/
ilość miejsc/
ilość oddziałów

120/120/5

96/100/4

Zasady bezpieczeństwa obowiązują także
w przedszkolu niepublicznym Akademia
Przedszkolaka w Żędowicach, do którego
zapisano od września 55 dzieci.
Szkoły podstawowe prowadzą aktualnie
naukę w formie zdalnej, chociaż rok szkolny
2020/2021 uczniowie rozpoczęli we
wrześniu w trybie stacjonarnym,
z zachowaniem wszystkich wytycznych
sanitarnych: nie przewidziano uroczystego
rozpoczęcia roku szkolnego z udziałem

k o n s u l t a c j i n a t e r e n i e s z k o ł y,
w szczególności z tych przedmiotów,
z których pisali egzamin. Od 1 czerwca
dyrektorzy organizowali konsultacje dla
wszystkich chętnych uczniów.
Po wiosennym zamknięciu przedszkoli
i żłobków placówki aktualnie pracują
z g o d n i e z w y t y c z n y m
przeciwepidemicznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego. Ostatnia
aktualizacja wytycznych, która zmieniła
m.in. powierzchnię (ilość niezbędnych m2
powierzchni na 1 dziecko), pozwala na
przyjęcie do przedszkola i żłobka wszystkie
zapisane dzieci. Rodzice przyprowadzający
dzieci wchodzą wyłącznie do części
wspólnej, najczęściej holu, zachowując
bezpieczną odległość od innych rodziców
z dziećmi. Dzieci odbiera wyznaczony
pracownik placówki.

PP w
Żędowicach

PP w Kielczy

50/50/2

61/68/3

45/45/2

rodziców, na terenie szkół nie mogły
przebywać osoby trzecie, zalecano kontakt
mailowy lub telefoniczny, uczniowie nosili
maseczki. Ponadto zostały wyznaczone
strefy wejść do budynków i poruszania się
dla poszczególnych klas. Klasy przypisane
zostały także do konkretnych pracowni,
w których będą odbywały się lekcje.
Ilość dzieci w szkołach podstawowych
(dane na dzień 30 września):
PSP w
Kielczy

ilość uczniów/
ilość oddziałów

360/18

136/9

122/7

ilość uczniów klas I/
ilość oddziałów

49/2

18/1

20/1

sal i holu, naprawiono parapety, wymieniono
grzejniki i osłony grzejnikowe w salach
i łazience na kwotę 96.000,00 zł.
W przedszkolu Nr 2 wyremontowano rampę
towarową, korytarz główny wraz z wymianą
łatwopalnej wykładziny, drzwi i montażem
przeszklonej ściany oraz wymianą
oświetlenia na ekonomiczne led oraz
wymieniano instalację odgromową.
Remonty łącznie wyniosły 120 000 zł.
W przedszkolu w Kielczy usunięto
zawilgocenia ścian wewnętrznych za kwotę
8.426,06 zł.
W Żłobku Publicznym zamontowano dwie
małe umywalki i dwie toalety. Koszt remontu
to 9.369,00 zł, na który uzyskano
doﬁnansowanie w wysokości 7.569,00 zł
w ramach resortowego programu
Maluch+ 2020.
W szkole podstawowej w Zawadzkiem
wyremontowano sale 15 i 16 w celu
utworzenia jednej dużej sali świetlicowej,
wykonano ogrodzenie z furtką i bramą
wjazdową, pomalowano kuchnię szkolną
i odnowiono toalety. Wartość remontu to
28.396,19 zł. W szkole w Żędowicach
odmalowano klasy, korytarze, szatnię oraz
wymieniono oświetlenia klas na łączna
kwotę 6.732,70 zł. W Kielczy wykonano
prace remontowe w sanitariatach na I piętrze
budynku szkoły. Wartość remontu to
54.636,60 zł.

w życie lokalnej społeczności. Wygłaszając
prelekcje przybliżał mieszkańcom
ciekawostki historyczne i ważne fakty
z historii naszego regionu.
ŚP. Józef Mirowski

ŚP. Prof. dr hab. Joachim Szulc

Żłobek
Publiczny
w
Zawadzkiem

PSP w
Żędowicach

W 2020 roku przeprowadzono kilka
ważnych remontów w placówkach
oświatowych. Największa inwestycja
dotyczyła przebudowy budynku przedszkola
w Żędowicach wraz z remontem instalacji
elektrycznej, kuchni, zakupem nowego
wyposażenia kuchni na kwotę 283.231,52 zł.
W przedszkolu Nr 3 wykonano remont
szatni, pralni i WC dla personelu, malowanie

D

obiega końca szczególnie trudny
rok. To czas, w którym na różnych
płaszczyznach przyszło nam się
mierzyć z wyzwaniami i licznymi trudami
rzeczywistości, jakie przyniosła pandemia
koronawirusa. Jednak bez względu na
zmieniające się realia, w których przyszło
nam funkcjonować, największym trudem nie
tylko w czasach epidemii jest śmierć
drugiego człowieka. W tym roku Rodzinę,
Bliskich oraz społeczność naszej gminy
pozostawili Mieszkańcy gminy Zawadzkie,
którzy w sposób wyjątkowy odznaczyli się
na kartach historii lokalnej.

Ilość dzieci w poszczególnych placówkach
(dane na dzień 30 września):

PSP w
Zawadzkiem

Dyrektorzy szkół i placówek otrzymali
wsparcie ze strony Wojewody Opolskiego
w zakresie dodatkowych środków ochrony,
takich jak maseczki, płyny do dezynfekcji
i automatyczne dyspensery. Do szkół
i przedszkoli traﬁły również bezdotykowe
termometry.
Od kwietnia 2020 r. samorządy mogły
wnioskować o środki na zakup sprzętu dla
uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki.
W ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz
Zdalna szkoła+ współﬁnansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 gmina Zawadzkie zakupiła 40
laptopów z oprogramowaniem, które
przekazano do szkół podstawowych
z przeznaczenie dla dzieci. Sprzęt
komputerowy został nieodpłatnie użyczony
do nauki zdalnej uczniom, którzy mają
problem z dostępnością do sprzętu.

Pozostaną w naszych wspomnieniach

Joachim Szulc był radnym Rady Miejskiej
w Zawadzkiem pięciu kadencji. Zasłużony
geolog, badacz, ceniony nauczyciel
akademicki i wychowawca kilku pokoleń
geologów. W latach 2008 – 2016 dyrektor
Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego, przewodniczący Oddziału
Krakowskiego Polskiego Towarzystwa
Geologicznego, członek Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rady
Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych
PAN w latach 2011-2014, Polskiego
Towarzystwa Geologicznego, Zarządu
G ł ó w n e g o P o l s k i e g o To w a r z y s t w a
Geologicznego oraz wielu
międzynarodowych organizacji naukowych
oraz organów doradczo-decyzyjnych nauki
polskiej m.in. Komitetu Nauk
Geologicznych PAN. Prowadził badania
naukowe na całym świecie, w tym też w
ramach współpracy naukowej z licznymi
zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Był
autorem licznych publikacji naukowych oraz
popularno-naukowych, głównie
dotyczących regionu Śląska m.in.: Żędowice
1300 – 2000, Ziemia i Ludzie; Z biegiem
Małej Panwi, z biegiem lat …, Kamienne
skarby Ziemi Annogórskiej – przewodnik
geologiczny. Książka „Z biegiem Małej
Panwi, z biegiem lat…”, to kompendium
wiedzy na temat dziejów obszaru
położonego nad środkową Małą Panwią,
obejmującego terytorium gminy Zawadzkie
oraz terenów przyległych. Od 2005 roku
redagował i wydawał gazetę lokalną
„Żandowice i okolice”, w której
publikowane były głównie materiały
historyczne dotyczące naszego regionu.
Współautor dokumentacji naukowej
(wyróżnionej nagrodą Ministra Środowiska),
dzięki której obszar Góry Św. Anny uzyskał
status Geoparku (drugiego w Polsce),
umożliwiającego dalsze kroki w celu
uzyskania statusu obiektu dziedzictwa
kulturowego UNESCO. W 2014 roku
przygotował unikalną ekspozycję
geologiczną dotyczącą budowy geologicznej
naszego regionu w obiektach Nadleśnictwa
Zawadzkie, przy leśniczówce w Kielczy.
Dlatego też we wrześniu br. odbyła się
uroczystość nadania Izbie Geologicznej
w Kielczy imienia prof. dr hab. Joachima
Szulca.
Pan Joachim Szulc aktywnie angażował się

Pan Józef Mirowski urodził się w 1937 r.
w Wielkiej Wsi (woj. łódzkie). W gminie
Zawadzkie mieszkał od 1981 roku. Przez
ponad 20 lat kierował placówkami
oświatowymi na Opolszczyźnie, w tym
w latach 1981-1985 był Dyrektorem
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Zawadzkiem,
zaś po reorganizacji, w latach 1985-1986
– Szkoły Podstawowej nr 1. Był również
działaczem sportowym – organizatorem
i zarazem uczestnikiem wielu imprez,
miłośnikiem tenisa ziemnego. Poprzez swoje
aktywności działał na rzecz promocji gminy
Zawadzkie. Spełniał się również literacko.
Był autorem wielu fraszek. Najbliższe Jego
sercu zostały wydane w dwóch pozycjach
książkowych: „Skład zalet i wad” oraz „Pół
żartem i na serio”.
Śp. Rudolf Rzepczyk

Pan Rudolf Rzepczyk był wieloletnim
pasjonatem, instruktorem oraz działaczem
Klubu Modelarskiego w Zawadzkiem.
Wielokrotnie uzyskał tytuł Mistrza Polski,
Mistrza Świata, Wicemistrza Świata
i brązowego medalisty Mistrzostw Świata.
Był członkiem reprezentacji Polski. W 1995
roku został odznaczony Złotym Medalem za
wybitne osiągnięcia sportowe przez
Ministerstwo Kultury i Sportu, a w 1998 roku
klub modelarski z Zawadzkiego zdobył tytuł
najlepszego klubu w Polsce.
Pan Rudolf zawsze oddany był sprawom
dzieci i młodzieży. Ich dobro było dla Niego
wartością nadrzędną. Poprzez modelarstwo
wychował setki młodych ludzi, a jego
wychowankowie odnoszą do dnia
dzisiejszego sukcesy we współzawodnictwie
krajowym oraz na arenie międzynarodowej.
W dowód uznania zasług Rada Miejska
w Zawadzkiem uchwałą nr XVIII/130/08
z dnia 26 maja 2008 roku nadała mu tytuł
Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.
Pan Rzepczyk był nieprzeciętnym
instruktorem, który swoją pasję wyniósł na
szczyt doskonałości. Dzięki podejmowanym
inicjatywom przyczynił się do prężnego
rozwoju sekcji modelarskiej w Zawadzkiem
i promocji gminy.
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Ruszył sezon sportowy

P

andemia sparaliżowała w tym roku
działalność we wszystkich
dziedzinach życia. Obostrzenia
dotknęły także nasze kluby sportowe,
prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży
oraz uczestniczące w rozgrywkach ligowych
na różnych poziomach. Wiosną
szkoleniowcy w trosce o swoich
podopiecznych nie zrezygnowali
z prowadzenia zajęć, a jedynie... przenieśli je
do internetu. Po przerwie wakacyjnej
treningi i zajęcia sportowe ruszyły we
wszystkich klubach stacjonarnie. Niektóre
kluby kończyły rozgrywki rund wiosennych,
które przerwała pandemia. W związku
z przedłużającym się remontem, nadal
niedostępna jest hala sportowa, jednak
pomimo problemów lokalowych oraz
panującej sytuacji związanej
z koronawisrusem wszystkie stowarzyszenia
poradziły sobie z organizacją zajęć.
ASPR „Zawadzkie” wynegocjował
w I rundzie rozgrywki drużyny seniorów na
wyjeździe. Zajęcia odbywają się zgodnie
z harmonogramem. Aktualnie zawodnicy
trenują na halach w Pawonkowie
i Kolonowskiem. Po pierwszej rundzie
spotkań drużyna seniorów znajduje
na I miejscu w grupie. Jesienią najmłodsze
dzieci, czyli Akademia ASPR Zawadzkie,
składająca się z 2 grup wiekowych,
trenowała na „Orliku”. Młodzież, podzielona
na 3 grupy wiekowe bierze udział
w rozgrywkach wojewódzkich. Sezon
wiosenny juniorzy młodsi i młodzicy
zakończyli na 1 miejscach i tym samym
awansowali do rozgrywek centralnych.
Niestety z powodu pandemii zawody się nie
odbyły.
W Klubie Karate „NIDAN” zajęcia
treningowe odbywają się zgodnie
z harmonogramem. Początkowo karatecy
trenowali w sali PSP w Zawadzkiem, latem
korzystali z boiska „Orlik”. Od niedawna
klub wynajmuje pomieszczenia w budynku
przy ul. Opolskiej 1D. Sportowcy nadrabiają
zaległości z wiosny uczestnicząc w wielu
ważnych zawodach i seminariach.
Największe sukcesy tegorocznego sezonu to
m.in. złoty medal Natalii Szponder
w konkurencji kumite indywidualnym
seniorek zdobyty podczas Mistrzostw Polski
Seniorów w Karate Olimpijskim w Legnicy,
czy srebrny medal Szymona Sprancel
w kumite indywidualnym mężczyzn 18-20
lat podczas Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców
w Poznaniu. Ekipa wywalczyła także
1 srebrny i 6 brązowych medali w trakcie
zawodów Wrocław Open Adidas Cup.
Klub Tenisa Stołowego „MOKSIR”
Zawadzkie ma zapewnione miejsce do

prowadzenia treningów w hali przy ul.
Opolskiej 2A. Aktualnie treningi odbywają
się zgodnie z harmonogramem. W sezonie
2019/2020 r. zawodnicy klubu uczestniczyli
w rozgrywkach Mistrzostw Województwa.
Podczas Drużynowych Mistrzostw
Województwa Juniorzy zdobyli srebrny
medal (Kunaszewski Leon, Cybulski
Szymon, Pamuła Mikołaj), podobnie
Juniorki (Cytacka Martyna, Szatny Marta).
Kadeci wywalczyli brązowy medal (Kapica
Paweł Kwiatek Karol), a Kadetki drugie
miejsce i srebro (Jurewicz Martyna, Radziej
Magdalena). Najmłodsi zdobyli brąz
w kategorii Młodzików (Spałek Olivier, Sier
Bartosz) i srebro w kategorii Młodziczek
(Bonk Anna, Żołnowska Lena).
W Indywidualnych Mistrzostwach
Województwa Młodzieżowców Kołacha
Konrad zdobył 2. miejsce, a Malecha Maciej
3. miejsce, w deblu 2. miejsce, mikst
– 3. miejsce. W indywidualnych Mistrzostwa
Wo j e w ó d z t w a Ż a k ó w B o n k A n n a
indywidualnie stanęła na najwyższym
podium, a w deblu zdobywając 1. miejsce
wywalczyła awans do Mistrzostw Polski.
Trzecie miejsce w deblu zdobył Sier Bartosz.
W kolejnych zawodach, Indywidualnych
Mistrzostwach Województwa Kadetek
Młodziczek, Bonk Anna wywalczyła
3. miejsce w deblu, a Kadetki Radziej
Magdalena i Jurewicz Martyna-2 miejsce.
Junior Kunaszewski Leon zajął
indywidualnie 3. miejsce, 2. w deblu i brąz
mikst. Anna Bonk oraz Kacper Jurczyk
powołani zostali do kadry województwa,
a Ania dodatkowo zakwaliﬁkowała się także
do Grand Prix Polski Żaczek.
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy
„STAL” Zawadzkie trenowało na stadionie
oraz boisku „Orlik”. Aktualnie trwają
procedury związane ze zmianą zarządu
klubu. Drużyna trampkarzy zakończyła
rundę jesienną na pozycji wicelidera,
młodzicy na 3 miejscu w lidze terytorialnej.
Seniorzy plasują się na 6 miejscu w tabeli
rozgrywek klasy A. W klubie trenują także
dziewczęta. Stal zdobyła w tym roku
brązowy certyﬁkat nadawany przez PZPN.
Jest on równoznaczny ze spełnieniem przez
klub szeregu kryteriów i w efekcie gwarancją
odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki
wyróżnione w ten sposób przez PZPN
dołączą do elitarnego grona szkółek
będących dla dzieci sprawdzonym miejscem
do rozwijania swoich piłkarskich
umiejętności.
Klub Modelarski Zawadzkie prowadzi
zajęcia w każdą sobotę w pomieszczeniach
dawnego Domu Kultury w Zawadzkiem.
Drużyna juniorów i młodzików składa się
z 12 członków. Klub reprezentuje także
prawie 10 osobowa kadra seniorska.

Poznajemy stowarzyszenia działające
na terenie gminy Zawadzkie

R

ozpoczynamy cykl artykułów
poświęconych stowarzyszeniom
działającym na terenie gminy
Zawadzkie. Będziemy chcieli przybliżyć
Państwu proﬁl i zasięg ich działania.
W obecnym wydaniu Krajobrazów
Zawadzkiego przedstawiamy wykaz
stowarzyszeń działających na terenie gminy
Zawadzkie oraz przybliżamy czym zajmuje
się stowarzyszenie Klub Karate „NIDAN”
w Zawadzkiem.
Jednocześnie informujemy, że 2 grudnia br.
odbyło się spotkanie online Burmistrza

P

Funkcje oferowane przez aplikację:
Powiadomienia o zagrożeniach
Dzięki aplikacji otrzymasz błyskawiczne
powiadomienia o zagrożeniach
występujących na terenie naszej gminy oraz
w najbliższej okolicy.
Kalendarz wywozu odpadów
Aplikacja przypomni o terminie odbioru
poszczególnych odpadów, poinformuje o
zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki

Integracja ze stroną WWW i BIP
Aplikacja jest w pełni zintegrowana ze stroną
www i BIP. Za jej pomocą sprawdzisz
najnowsze wpisy, które pojawiły się na tych
stronach bez potrzeby przeglądania
poszczególnych działów. Za pomocą
aplikacji możesz również w sposób wygodny
przeszukiwać zasoby obu serwisów
jednocześnie.

Pomimo wielu trudności, dzięki wysiłkowi
władz klubów udało się zrealizować w dużej
części zaplanowane zajęcia.

Klub Karate „NIDAN” w Zawadzkiem

odpadów, powiadomi o aktualnościach
związanych z tą tematyką. Moduł umożliwia
dodatkowo wysyłanie reklamacji odnośnie
braku odbioru odpadów, uszkodzonego
pojemnika lub innych sytuacji.
Jakość powietrza
Odczyty pokazujące aktualną jakość
powietrza w miejscowości Kielcza,
Żędowice i Zawadzkie

Zawadzkiego z przedstawicielami klubów
sportowych działających na terenie gminy
Zawadzkie. Wśród tematów jakie poruszono
na spotkaniu był dostęp do obiektów
sportowych, szczególnie w sytuacji
wyłączenia z użytkowania hali sportowej ze
względu na termomodernizację oraz sposób
radzenia sobie przez klubu z organizacją
zajęć w dobie pandemii COVID-19.

Lp.
Nazwa stowarzyszenia
Adres
Klub Karate Nidan w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 23
1.
2. Klub Tenisa Stołowego MOKSIR Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 23
47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 23
3.
ASPR Zawadzkie
47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 23
4.
SS Klub Sportowy Stal Zawadzkie
SUiWSM Klub Modelarski Zawadzkie
47-120 Zawadzkie, ul. Dworcowa 3
5.
47-126 Kielcza, ul. Szkolna 1
6.
Stowarzyszenie „Bliżej Szkoły” w Kielczy
47-120 Zawadzkie, ul. Dworcowa 3a
7.
PTTK O/Z „Huta Andrzej”
Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku
47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 11
8.
w Zawadzkiem
9. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 11
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów,
47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 11
10.
Klub Seniora
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach 47-120 Żędowice, ul. Strzelecka 35
Zarząd gminny
TSKN na Śląsku Opolskim
12.
(Koło DFK Żędowice, Kielcza i Zawadzkie) 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 11
CARITAS Diecezji Opolskiej
47-120 Żędowice, ul. Miarki 1
13.
stacja opieki w Żędowicach
14.
Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy
47-126 Kielcza, ul. Dobrego Pasterza 37
15.
Stowarzyszenie „Lubię tu żyć”
47-126 Kielcza, ul. Leśna 9
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego 47-120 Zawadzkie, ul. Paderewskiego 1
16.
Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem
17.
Stowarzyszenie "Prosto do Celu"
47-120 Zawadzkie, ul. Ligonia 7
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Przedszkola 47-120 Zawadzkie, ul. Harcerska 7
18.
Nr 3 w Zawadzkiem - Serce Dla Malucha
19.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie, ul. Stawowa 6
Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych
47-120 Zawadzkie, ul. Czarna 2
20.
im. Św. Jana De La Salle
21. Stowarzyszenie „Razem” przy PSP Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 47
22.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy
47-126 Kielcza, ul. Księdza Wajdy 12
23.
Ochotnicza Straż Pożarna w Żędowicach
47-120 Żędowice, ul. Strzelecka 36
Stowarzyszenie Rozwoju Upowszechniania
47-120 Zawadzkie, ul. Kościelna 1
24.
Kultury METANOYA
25.
Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich
47-120 Żędowice, ul. Strzelecka 35 A
26.
Fundacja „Mały Krok”
47-120 Zawadzkie, ul. Czarna 2

Aplikacja mobilna gminy Zawadzkie
rzypominamy o możliwości
pobierania na naszej stronie
w w w. z a w a d z k i e . p l b e z p ł a t n e j
aplikacji mobilnej. Aktualnie z aplikacji
korzysta 2012 osób. Jeśli jeszcze jej nie
pobrałeś na swoje urządzenie - zachęcamy do
zrobienia tego!
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Początki istnienia sekcji sięgają jesieni 1977
r. Wielcy pasjonaci karate Henryk Andrecki,
Henryk Kuczyński oraz Janusz Machalica
byli tymi pierwszymi, którzy zapoczątkowali
treningi karate shotokan w naszym mieście.
Nauki pobierali u trenera z Opola Marka
Kozery - jednego z pierwszych osób, który
posiadał czarny pas w Polsce. Sekcja Karate
Shotokan w Zawadzkiem była pierwszą
sekcją w powiecie strzeleckim i jedną
z pierwszych w województwie opolskim.

Klub Karate o nazwie "NIDAN" z siedzibą
w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 25.
Pierwszy Zarząd Klubu ukonstytuował się
w następującym składzie: Prezes - Zbigniew
Sworeń, Vice Prezes - Dawid Imiełowski,
Sekretarz Krystian Bensz, Skarbnik
- Monika Szmal, Członek - Sabina Sworeń.
Utworzenie klubu karate w Zawadzkiem
było nieodłącznym dążeniem poprzednich
trenerów, ale dopiero po 23 latach istnienia
sekcji doprowadzono do założenia
samodzielnego, niezależnego klubu
sportowego. W okresie istnienia sekcji
swoich sił na treningach próbowało ponad
2000 osób. 20 wychowanków zdobyło
stopnie mistrzowskie Dan. 30 osób uzyskało
brązowy pas. Obecnie w klubie trenuje liczy
110 członków, zajęcia prowadzone są
w trzech grupach: początkujących,
średniozaawansowanych i zaawansowanych. Kadra ma osobne zajęcia
ukierunkowane na udział w rywalizacji
sportowej.
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Podsumowanie pracy Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem za rok 2020

K

oniec roku zawsze nastraja do
podsumowań, rozliczeń
z postanowień, czy ogólnie reﬂeksji
nad życiem. Ten rok zapowiadał się
fantastycznie – już w styczniu 2020 roku
zaplanowane były dwie kolejne edycje
Profesjonalnych Warsztatów Teatralnych
„Ogrody teatralne”. Prawie 70 uczestników
Studia Teatralnego „Huta” nie mogło się
doczekać spotkań z aktorkami
prowadzącymi zajęcia i z niecierpliwością
odliczało czas do marca – wtedy
zaplanowane były kolejne warsztaty.
Wszyscy żyliśmy marzeniami, by zachwycić
i zaskoczyć naszą wierną i kochaną
publiczność nowymi pomysłami i odsłoną
kolejnych tajemnic sztuki teatralnej.
Nie z mniejszym entuzjazmem wchodziły
w Nowy Rok’2020 wokalistki Studia
Wokalnego „Do Mi Sol” - po dużym sukcesie
artystycznym , jakim był występ podczas
Koncertu Kolęd „W świetle Betlejemskiej
Gwiazdy” w styczniu 2020r., dziewczęta
miały już na kilka miesięcy do przodu
zapełniony graﬁk koncertami , konkursami
i występami na naszej lokalnej scenie. Praca,
jaką na co dzień wkładają w doskonalenie
warsztatu wokalnego, zaczęła przynosić
duże efekty.
Zachęcone występem, podczas grudniowego
Jarmarku Bożonarodzeniowego, tancerki
z zespołu Exodus – mini cieszyły się wizją
pierwszych wiosennych konkursów
tanecznych i planami występów podczas
imprez na stałe wpisanych w kalendarz
kulturalny BiK. Praktycznie pod koniec
stycznia przygotowana była już pierwsza
choreograﬁa tańca z pomponami. Entuzjazm
był wielki i samozaparcie podczas ćwiczenia
szpagatów godne podziwu.
Pozostałe sekcje, działające w BiK
w Zawadzkiem również miały duże plany
i mnóstwo pomysłów artystycznych.
Wspomnę też o miłośnikach teatru, którzy
odliczali dni do wyjazdu na premierę
musicalu do Teatru Rozrywki w Chorzowie.
Całej „drużynie” BiK wydawało się, że ten
odchodzący rok będzie wyjątkowy...i jak się
okazało już w połowie marca TAKI SIĘ
STAŁ!
Nikt, nawet w najśmielszych snach, nie
przypuszczał, że życie z dnia na dzień
dosłownie się zatrzyma, że będziemy tęsknić
za zwykłymi spotkaniami z rodziną, czy
z przyjaciółmi.
Większość imprez kulturalnych trzeba było
odwołać, a zajęcia musiały być prowadzone
online. Początkowo było bardzo trudno,
wszyscy myśleliśmy, że nowa rzeczywistość
to tylko kwestia kilku tygodni. Jaką
niespodziankę jednak los nam przygotował!
Z krótkimi przerwami, które i tak dalekie
były od znanej nam „normalności”,
funkcjonujemy przez większość czasu przed
monitorami laptopów, wykorzystując
dostępne technologie informatyczne
promujemy kulturę, sztukę oraz nasze młode
talenty.
Czas jest bardzo trudny - wiele planów trzeba
było zweryﬁkować, konkursy artystyczne
odbywały się online lub przy pustej widowni.
A jednak nie zabrakło pozytywnych emocji,
zapału do pracy i sukcesów. Można
stwierdzić, że ten rok nauczył nas pokory
wobec życia, pokazał, że nic nie jest nam
dane na zawsze.
Pomimo,trwającej nieprzerwanie od marca
pandemii udało się nam zrealizować część
planów, inne zmodyﬁkowaliśmy lub
narodziły się nowe pomysły.
Na przełomie stycznia i marca 2020r. odbyły
się koncerty,których organizatorem lub
współorganizatorem był BiK: 28 Finał
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert
Kolęd w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Jemielnicy, Gala Noworoczna
– koncert w wykonaniu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Jemielnicy, koncert
Thomasa Grotto z okazji Dnia Kobiet.

Warto jeszcze raz na koniec wspomnieć
o sukcesach naszych sekcji kulturalnych
– pomimo trudności uczestniczki
prezentowały swoje umiejętności na
konkursach, koncertach oraz promowały
gminę Zawadzkie w mediach.
Mażoretki z zespołu PRIMAVERA wzięły
udział w Ogólnopolskim Festiwalu Małej
Sceny, który został zorganizowany online
przez MOKSiR w Kuźni Raciborskiej.
Udział wzięły trzy dziewczynki. Na 166
prezentacji, podzielonych na 16 kategorii,
Kinga Marek zajęła IV miejsce w kategorii
solo baton juniorki oraz tytuł „osobowość
sceniczna”. Podczas III Sierpeckiego
Turnieju Tańca Sportowego Oliwia Janoszka
zajęła II miejsce w kategorii baton kadetki.
Tancerki przygotowała nasza instruktorka
Pani Sandra Mientus.

Od 10.02 - 17.02.2020r. zorganizowane
zostały ferie dla dzieci i młodzieży, a od
29.06.- 30.08.2020r. zaproponowaliśmy
ciekawe wakacyjne zajęcia kulturalno –
sportowe.
Nie zabrakło akcentów historyczno
– patriotycznych: w sierpniu zaprezentowane
zostało widowisko słowno – muzyczne „Póki
w narodzie myśl swobody żyje”, we
wrześniu obchodzono 40 – lecie NSZZ
„Solidarność”.
Mieszkańcy naszej gminy mogli zobaczyć
trzy wystawy: „40 lat działalności NSZZ
Solidarność”, „Szlak Pamięci Powstań
Ślaskich na Opolszczyźnie” oraz
„Fotograﬁczne widzenie tradycji – obrzędy
doroczne na Górnym Śląsku”.
W czasie otwarcia Kinoteatru odbywały się
seanse ﬁlmowe w ramach Opolskiego Kina
Objazdowego oraz 6 seansów ﬁlmowych
w ramach Darmowego Kina Piątkowego.
Dla tych, którzy lubią rywalizację ogłoszone
zostały konkursy: konkurs fotograﬁczny
„Koronawirus – chwila zamknięta w kadrze”
oraz konkurs plastyczny „Świąteczne
malowanie”.

Osiągnięciami może pochwalić się też Studio
Wokalne Do Mi Sol.
W styczniu’2020 wokalistki Lena Zientek,
Hanna Elektorowicz oraz Natalia Stranc
wystąpiły podczas koncertu kolęd
„W świetle Betlejemskiej Gwiazdy”,
w lutym’2020 Lena Zientek utworem
„Słuchaj mała” rozpoczęła koncert
charytatywny w Strzelcach Opolskich,
w marcu Lena Zientek, Patrycja Misiek
i Paulina Kciuk wystąpiły podczas koncertu
Thomasa Grotto, Lena brała udział
w Konkursie NTO „Pokaż talent” i zdobyła
I miejsce na etapie wojewódzkim, I miejsce
na etapie regionalnym i V miejsce na etapie
ogólnopolskim. W konkursie „Wygraj
szansę” Lena zajęła II miejsce.
Paulina, Patrycja, Lena i współpracująca
z nami Pani Ramona Błachowicz śpiewały na
przełomie września i listopada w programie
TVP3 Opole „Opolskie o poranku” - to
wspaniała okazja do zaprezentowania
swojego talentu i promocja naszej gminy.
W grudniu Lena wzięła udział
w Międzynarodowym Konkursie Kolęd
i Pastorałek – na wyniki musimy jeszcze
poczekać.

serwetek papierowych i błyszczących
cekinów wykonać mikołaja, bałwana, elfy
oraz choinkę.
Koncert i trzy odsłony artystycznych
warsztatów prezentowane są na naszym
Facebooku.
Mamy nadzieję,że w przyszłym roku
będziemy mogli w pełni otworzyć się dla
Państwa i ponownie rozpocząć spotkania ze
sztuką, kulturą i rozrywką na żywo.

Krótkie kalendarium
12 marca 2020r. - ogłoszony pierwszy
lockdown, dla wszystkich szok i nadzieja, że
to tylko na dwa tygodnie. Kinoteatr
i biblioteka zostały zamknięte dla
u ż y t k o w n i k ó w. Z a j ę c i a a r t y s t y c z n e
odbywały się zdalnie. Odwołane zostały
imprezy przewidziane na kwiecień, maj
i czerwiec.
21 kwietnia 2020r. - instytucje kultury
i biblioteki były nadal zamknięte. Niektóre
zajęcia sekcji zostały zawieszone. Starsi
członkowie studia teatralnego „Huta”
założyli tymczasowy Klub młodego
redaktora – ich artykuły można było
przeczytać w kolejnych numerach naszej
gazety Krajobrazy Zawadzkiego. Dyrektor
Biblioteki i lokalnych ﬁlii umożliwił
czytelnikom wypożyczanie książek po
uprzednim zamówieniu tytułu telefonicznie
lub mailowo. O umówionej godzinie można
było podejść do biblioteki i odebrać
przygotowane książki.
11 maja 2020r. - biblioteki zostają otwarte
dla czytelników. Można było wypożyczać
książki osobiście, przy zastosowaniu
procedur zgodnych z zaleceniami GIS,
MKiDN oraz Biblioteki Narodowej.
8 czerwca 2020r. - ze względu na stabilną
sytuację epidemiczną w naszej gminie,
czytelnicy mieli wolny dostęp do
księgozbiorów bibliotek, zasady sanitarne
nadal w wysokim reżimie.
3 czerwca – sekcje kulturalne, artystyczne
i grupy rekreacyjne rozpoczęły zajęcia
stacjonarne z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Zajęcia w trybie stacjonarnym
odbywały się do listopada.
W czasie otwarcia Kinoteatru odbywały się
seanse ﬁlmowe w ramach Darmowego Kina
Piątkowego i Opolskiego Kina
Objazdowego.
9 listopada 2020r. - Kinoteatr i biblioteki
zostały ponownie zamknięte dla
użytkowników. Książki czytelnicy mogli
wypożyczać na zasadach z pierwszego
lockdown’u. Sekcje ponownie weszły na
tryb nauczania online.
30 listopada 2020r. - biblioteki otwarto
ponownie dla czytelników. Z zachowaniem
procedur można korzystać z z wypożyczalni,
zwracane książki podlegają 3 dniowej
kwarantannie.
Działania artystyczne realizujemy w trybie
online.

Na Święta Bożego Narodzenia zespól BiK
wraz z instruktorami i artystami
przygotowali niespodzianki - koncert kolęd
i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej
z Żędowic oraz uczniów ogniska
muzycznego, świąteczne teledyski naszych
wokalistek oraz koncert chóru „Metanoya”.
Dla wielbicieli ozdób świątecznych
i n s t r u k t o r k a P a n i B o ż e n a Wa n a t
przygotowała warsztaty artystyczne,
podczas których uczy jak z ﬁlcu,
tekturowych rolek, kolorowych papierów,

Biblioteka ponownie wzięła udział
w projekcie „Mała Książka – Wielki
Człowiek”, który skierowany jest do
najmłodszych czytelników. Na zakup
książek Biblioteka w roku 2020r. pozyskała
8 620,00 zł.
Czas zamknięcia instytucji kulturalnych
został owocnie wykorzystany na
modernizację systemu nagłośnieniowego
i oświetlenia scenicznego w Kinoteatrze,
remonty i prace porządkowe w Kinoteatrze
i bibliotekach. Zostały opracowane
scenariusze imprez planowanych w roku
2021.
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Ruszył remont
Domu Kultury

W

związku z decyzją o stopniowym
przywaracaniu pomieszczeń
byłego Domu kultury
w Zawadzkiem, którego administratorem
jest BiK do używalności, w listopadzie
bieżącego roku rozpoczął sie pierwszy etap
robót związanych z jego remontem. Trwają
prace polegające na wymianie instalacji
elektrycznej na poddaszu i jednej z niższych
kondygnacji. W przyszłym roku planuje się
zakończyć ten etap remontując instalację na
pierwszym piętrze budynku. Sekcja
modelarska, która teraz zajmuje salę
widowiskową na pierwszym piętrze wróci na
stałe do pomieszczeń, które kiedyś
zajmowała. W kolejnych latach ma zostać
wymieniona instalacja wod-kan
i centralnego ogrzewania.

Działania Stowarzyszenia Rozwoju i Upowszechniania Kultury
METANOYA promujące kulturę w naszej gminie

W

mijającym roku 2020
Stowarzyszenie ponownie
pozyskało 100 tysięcy zł.
w ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego na organizację wydarzeń
kulturalnych, edukację muzyczną oraz
poszerzenie bazy instrumentalnej,
umożliwiającej naukę gry na instrumentach.
W ciągu 2 lat to aż 200 tysięcy. W lutym
zorganizowaliśmy – cieszącą się ogromnym
powodzeniem – kolejną galę noworoczną,
w wykonaniu wspaniałej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej LEŚNICA. W marcu odbył
się koncert pasyjny zaprezentowany przez
orkiestrę symfoniczną Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. w Opolu. Przez cały rok
szkolny prowadzimy naukę gry na
instrumentach w Ognisku Muzycznym BiK,
gdzie szlifuje i rozwija swoje umiejętności
blisko 60 młodych artystów.
Uczniowie
mogą korzystać z instrumentarium
zakupionego w ramach MBO za kwotę 85
tysięcy złotych. Prowadzimy klasę perkusji,
ﬂetu prostego i poprzecznego, fortepianu,
klarnetu oraz saksofonu, trąbki i innych
instrumentów dętych blaszanych. Od wielu
lat w strukturach Stowarzyszenia działa chór

Piłka nożna

mieszany uświetniający wiele uroczystości
kościelnych i nie tylko. Niestety czas
pandemii uniemożliwił wszystkim spotkania
więc prowadzimy naukę zdalną. Efekty
prezentacji artystycznych wraz z życzeniami
świątecznymi można odsłuchać na stronie
internetowej BiK. Zapraszamy wszystkich
chętnych do współpracy oraz korzystania
z naszej oferty kulturalnej.
Sybilla Czech

Sport

P

Pawlaka mogą zaliczyć do udanych. Przed
rozgrywkami sezonu zdobyte w I rundzie
punkty brałby w ciemno. Celem drużyny jest
utrzymanie. W tym sezonie z kl.A do klasy B
spada 5 drużyn dlatego trzeba w rundzie
wiosennej konto punktowe powiększyć
przynajmniej o 20 pkt. Pierwszy mecz II
rundy drużyna rozegra u siebie 3.03.2021
z KS Szczedrzyk.
Końcowa tabela I rundy przedstawia się
następująco:
M. P. B.
1. LZS Błękitni Jaryszów
15 38 53:24
15 36 64:15
2. LSK Sokoły Bierdzany
15 32 42:16
3. LKS Victoria Żyrowa
15 32 31:15
4. LKS Groszmal Opole
5. LKS Silesiusz Kotórz Mały 15 28 34:32
6. SSKS Stal Zawadzkie
15 26 26:34
15 24 35:24
7. LZS GKS Izbicko-Otmice
8. LZS Rzemiosło Dziewkowice 15 24 32:33
9. LZS Unia Raszowa-Daniec 15 23 37:23
15 21 40:29
10. LZS Adamietz Kadłubiec
15 20 28:32
11. KS Szczedrzyk
15 13 23:35
12. LZS Odra Kąty Opolskie
15 12 21:52
13. LZS Dąbrówka Górna
14. KS Unia II Żywocice-Krapkowice 15 10 24:46
15 4 19:65
15. LZS Sokół Leśnica
15 4 23:57
16. LZS Radawie

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
Juniorów i Młodzieżowców - Poznań 07.11.2020

W

dniu 7 listopada br w Poznaniu
odbyły się Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych, Juniorów
i Młodzieżowców. W zawodach udział
wzięło 199 zawodników z 35 klubów. Nasz
Klub reprezentowali: Julia Bartodziej
(kumite ind. juniorek młodszych 14-15 lat
+54 kg), Dawid Korczyński (kumite ind.
juniorów 16-17 lat -61 kg) i Szymon Sprancel
( kumite ind. młodzieżowców 18-20 lat -60
kg). Na podium stanął tylko Szymon
zdobywając srebrny medal – serdecznie
gratulujemy. Julia pierwszą walkę wygrała,
drugą przegrała, Dawid odpadł w pierwszej

rundzie. Serdecznie dziękujemy naszym
partnerom: Gmina Zawadzkie i AVIAUNIMOT.
Trener: Dariusz Sworeń

Piłka ręczna
Udana I runda

Smutna końcówka I rundy

o 12 spotkaniach I rundy drużyna Stali
Zawadzkie zajmowała 3 miejsce ze
stratą do lidera tylko 3 pkt. Ostatnie 3
mecze zamiast planowanych 9 pkt nie
przyniosły żadnej zdobyczy punktowej.
Przedostatnie spotkanie drużyna rozegrała na
wyjeździe z LZS Unia Raszowa-Daniec.
Drużyna grała w mocno osłabionym składzie
(pandemia) i w dodatku bez chorego trenera i
doznała sromotnej porażki 0:7. Mecz XV
kolejki rozegrany na własnym stadionie
z LKS Groszmal Opole zakończył się
porażką 0:4 (0:0). Spotkanie LKS Silesius
Kotórz Mały przełożone z 8.11. drużyna
zagrała w miarę optymalnym składzie
zakończyło się porażką 2:5 (1:1). W 56
minucie drużyna po bramkach Łukasza
Sieranta (37 min) oraz Dawida Pawelaka (51
min) prowadziła 2:1. Końcówka należała już
do gości, którzy strzelili 4 bramki ( w tym
2 z rzutów karnych) i pewnie zwyciężyli.
Pomimo tych ostatnich porażek I rundę
podopieczni podopieczni Sławomira
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P

ierwsza runda rozgrywek w II lidze
piłkarzy ręcznych ASPR Zawadzkie
należała do bardzo udanych. Biorąc
pod uwagę tylko spotkania i rundy
podopieczni Łukasza Morzyka zajmowali 1
miejsce z taką samą ilością co AZS AGH
Kraków (zwycięstwo w bezpośrednim
pojedynku). Po zwycięstwach w kolejnym 3
przykra niespodzianka w postaci wysokiej
porażki 33:42 ( 14:16) z drużyną SMS III
ZPRP Kielce. Porażkę tłumaczy m.inn. brak
w składzie bramkarza Przemysława Mańko.
Najskuteczniejszym zawodnikiem w tym
spotkaniu byli: Paweł Zagórowicz zdobywca
7 bramek oraz Adam Przybysz i Michał
Krygowski po 6. Kolejne 3 mecze I rundy
rozegrane na przestrzeni 12 dni, to już same
zwycięstwa. Najpierw pokonali SPR
Grunwald Ruda Śl. 33:31 (19:16).
Najskuteczniejszym zawodnikiem był
Michał Krygowski zdobywca 11 bramek, 5
bramek na koncie Mateusza Czaji, a po 4
zdobyli Łukasz Smyk, Adam Wacławczyk
oraz Adrian Przybysz. Kolejne spotkanie
z SUMKS Jedynką Myślenice zakończyło
się pewnym zwycięstwem 37:27(19:15).
Najwięcej 12 bramek zdobył Łukasz Smyk, 5
bramek zdobył Mateusz Damas, a po 4 Piotr
Damas, Paweł Zagórowicz, Adam

Wacławczyk i Michał Krygowski. Na ostatni
mecz I rundy do Bochni drużyna pojechała
tylko w 10 osobowym składzie bez
pierwszego bramkarza Przemysława Mańko
i odniosła skromne zwycięstwo 32:30
(14:15). Najwięcej bramek strzelił Paweł
Zagórowicz 9, 6 bramek zdobył Adam
Wacławczyk, 5 Adrian Przybysz, a po 4
Daniel Koprek i Michał Krygowski. W II
rundzie drużyna rozegrała tylko jedno
spotkania (05.12). Przeciwnikiem była
drużyna SPR Grunwald Ruda Śl. Ponownie
drużyną drużyną okazał się ASPR. Po
wyrównanym pojedynku spotkanie
zakończyło się zwycięstwem 36:31 (16:15).
Bramki dla naszej drużyny zdobywali: Adam
Wacławczyk i Michał Krygowski po 9,
Adrian Przybysz 8, Paweł Zagórowicz
i M a t e u s z D a m a s p o 3 , Wo j c i e c h
Wacławczyk 2 oraz Adam Kaczka i Daniel
Koprek po 1. 19 grudnia zostanie rozegrane
spotkanie przełożone z 21.11. bardzo ważne
spotkanie z wiceliderem po I rundzie
AZSAGH Kraków i w przypadku
zwycięstwa będzie na dobrej drodze do
zajęcia pierwszego miejsca w I grupie.
Pozostałe 4 spotkania II rundy zostaną
rozegrane w miesiącu styczniu 2021 roku.
Panująca pandemia nadal powoduje szereg
zmian terminów i dlatego aktualna tabela na
dzień 13.12. przedstawia się następująco:
M. P. B.
1. AZS AGH Kraków
9 24 305:232
9 12 279:266
2. ASPR Zawadzkie
9 12 265:255
3. SMS III ZPRP Kielce
4. SPR Grunwald Ruda Śląska 7 18 234:221
9 16 280:269
5. SPR Górnik Zabrze
9 3 227:284
6. MOSiR Bochnia
7. SUMKS Jedynka Myślenice 10 8 266:319

Tenis stołowy
Zdobyte tylko 2 punkty

N

ie najlepiej spisują się tenisiści
stołowi KTS MOKSiR Zawadzkie
grający w III lidze. Zostało już
rozegrane 12 kolejek a nasza drużyna
zdobyła tylko 2 punkty remisując 7:7 z STS
Gmina Strzelce Opolskie oraz LUKS
M G O K S i R K o r f a n t ó w. D r u ż y n a

w większości spotkań gra w młodzieżowym
składzie. Sytuacja w tabeli może ulec
zmianie, gdyż do rozegrania są 3 zaległe
spotkania z MKS Wołczyn, Gromem
Szybowice i GUKS-em Byczyna.
Franciszek Świtała
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Wykaz telefonów i e-maili pracowników UM w Zawadzkiem
Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

e-mail

Telefon

Nr biura

77 46 23 106

203

1.

Mariusz Stachowski

Burmistrz

burmistrz@zawadzkie.pl

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.

Aleksander Nowacki

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 23 105

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

Żaneta Jańta

Stanowisko ds. rozliczeń kasowych

kasa@zawadzkie.pl

77 46 23 158

113

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.

Marek Matuszczak

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy, sportu i turystyki

fundusze@zawadzkie.pl

77 46 23 111

102

21.

Sabina Skrabania

Stanowisko ds. ﬁnansowania zadań oświatowych

oswiata@zawadzkie.pl

77 46 23 122

105

22.

Sonia Kaczmarczyk

Stanowisko ds. oświaty i wychowania

ow@zawadzkie.pl

77 46 23 123

105

23.

Andżelika Luba

Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i promocji

promocja@zawadzkie.pl

77 46 23 113

102

Referat Nieruchomości i Inwestycji (NI)
24.

Karina Bartoszek

Kierownik Referatu

nieruchomosci@zawadzkie.pl

77 46 23 141

300

25.

Remigiusz Klekotka

Stanowisko ds. inwestycji i dróg

remonty@zawadzkie.pl

77 46 23 136

301

26.

Justyna Mnich

Stanowisko ds. budownictwa

budownictwo@zawadzkie.pl

77 46 23 142

301

27.

Marian Szymski

Stanowisko ds. geodezji i kartograﬁi

geodezja@zawadzkie.pl

77 46 23 144

302

28.

Beata Karlińska

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i sprzedaży lokali

urbanistyka@zawadzkie.pl

77 46 23 145

303

29.

Anna Guzy

Stanowisko ds. nieruchomości gruntowych

grunty@zawadzkie.pl

77 46 23 143

303

30.

Eliza Bujmiła-Winkler

Stanowisko ds. mieszkaniowych

lokale@zawadzkie.pl

77 46 23 139

306

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 Szymanowska

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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