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Z okazji Dnia Hutnika
składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Hutnikom
i ich rodzinom. niech życie zawodowe oraz prywatne obfituje
w spokój oraz sukcesy i zadowolenie.
Niech Święty Florian błogosławi każdemu
dniu ciężkiej pracy Hutnika.
Niech czuwa również nad rodzinami hutniczymi.
Dużo zdrowia, bezpieczeństwa w pracy
oraz pomyślności na każdy dzień.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka
wszystkim strażakom Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej
i ich rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia, a także podziękowania
i wyrazy uznania za pełnioną służbę.
W imieniu społeczności gminy Zawadzkie dziękujemy za trud,
ofiarność i zaangażowanie, za gotowość poświęcenia własnego
życia i zdrowia w licznych akcjach gaśniczych i ratowniczych.
Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów
z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym oraz osobistym.
Niech Święty Florian - patron Strażaków otacza swoją opieką
wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych
i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w wypełnianiu trudnej
misji, a odpowiedzialna służba niech zawsze będzie źródłem osobistej
satysfakcji i społecznego uznania.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 77 403 14 03

Krajobrazy Zawadzkiego

2

„Konstytucja 3 Maja - ostatnia wola
i testament gasnącej Ojczyzny"

Rada Miejska w Zawadzkiem
XXVIII Sesja Rady Miejskiej

D

nia 26 kwietnia 2021 r. radni Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
obradowali na XXVIII sesji tej
kadencji. Sesja odbywała się w trybie
zdalnym, czyli za pomocą internetu. Radni
zapoznali się z oceną zasobów pomocy
społecznej, sprawozdaniem z postępu
realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych oraz poniesionych nakładach
oraz przyjęli informację o zmianie Statutu
Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ
Z NAMI”.
Ponadto zostały podjęte uchwały:
1) w sprawie przystąpienia przez gminę
Zawadzkie do realizacji Programu „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021;
2) w sprawie przystąpienia przez gminę
Zawadzkie do realizacji Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja
2021;
3) w sprawie okresowego zwolnienia
rodziców z opłat za świadczenia udzielane
przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął
jeden wniosek radnego Michała Rytla
o następującej treści
„W związku z inicjatywą związaną
z przywróceniem linii 144, składam wniosek
o zorganizowanie przez Pana Burmistrza
spotkania, w którym będą brały udział
wszystkie strony zainteresowane, zarówno
z naszego województwa, jak i śląskiego,
które brały udział w poparciu przywrócenia
tego połączenia, czyli wójtowie,
burmistrzowie gmin, w których powstała
uchwała popierająca i została zatwierdzona,
Pan Prezydent Opola, Panów Marszałków
o b y d w u w o j e w ó d z t w, j a k i p o s ł ó w
i senatorów biorących udział w inicjatywie.”
– 13 głosów „za”.
Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się
w dniu 24 maja 2021 r., a uchwały podjęte na
sesji są dostępne na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo
lokalne.
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O

d rana 3 maja 1791 r. w okolicach
Zamku Królewskiego gromadził się
tłum mieszczan. Zamek otoczyły też
oddziały wojska dowodzone przez Księcia
Józefa Poniatowskiego. Wieść
o nadzwyczajnych wydarzeniach w Sejmie
spowodowała, że zapełniły się galerie dla
publiczności. W wyniku burzliwych obrad
3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął przez
aklamację ustawę rządową, która przeszła do
historii jako Konstytucja 3 Maja, uznawana
za pierwszą w Europie i drugą na świecie.
Pierwsza polska ustawa zasadnicza
regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej
O b o j g a N a r o d ó w, w p r o w a d z a ł a
w Rzeczypospolitej ustrój monarchii
konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto
monteskiuszowski podział władz na
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,
a także zniesiono m.in. liberum veto,
konfederacje i wolną elekcję. Choć
Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie
p r z e z 1 4 m i e s i ę c y, b y ł a w i e l k i m

osiągnięciem narodu polskiego, chcącego
zachować niezależność państwową oraz
zapewnić możliwość rozwoju
gospodarczego i politycznego kraju.
Obchodzenie Święta Konstytucji 3 Maja
w okresie zaborów było zakazane i surowo
karane, nawet za złożenie bukietu kwiatów
można było traﬁć na Syberię. Po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku Święto
Konstytucji 3 Maja stało się najważniejszym
świętem państwowym. W czasie II wojny
światowej zostało zdelegalizowane, a po jej
zakończeniu Święto Konstytucji 3 Maja
obchodzono do 1946, by 1951 oﬁcjalnie
zostało zniesione.
Ś w i ę t o N a r o d o w e Tr z e c i e g o M a j a
przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 r.,
a od 14 lat jest to także święto narodowe na
Litwie.
źródło: „Wczoraj i dziś” Olszewska Bogumiła,
Wojciechowski Grzegorz, Surdyk-Fertsch Wiesława,
muzhp.pl, wikipedia.org.pl

Informacja

Burmistrz informuje

Burmistrz Zawadzkiego informuje o zmianie numeru
telefonu stacjonarnego w celu ustalenia transportu
osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do
punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
w tym osób niepełnosprawnych:

DZIEŃ SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Infolinia: tel. stacjonarny - 77 4623 107.
Numer telefonu komórkowego pozostaje bez zmian 500 607 754.

Dnia 27 maja obchodzony jest

Dzień Samorządu Terytorialnego.
Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim Samorządowcom
oraz Pracownikom Samorządowym wyrazy uznania
za trud wkładany w realizację codziennych, licznych zadań,
za pracę wykonywaną dla dobra lokalnej społeczności.
Życzymy, aby Państwa mrówcza praca na rzecz
„Naszej Małej Ojczyzny” była zauważana, doceniana i szanowana,
stając się motywem do dalszego działania.
Dziękując za dobrą współpracę i poczucie odpowiedzialności,
składamy jednocześnie bukiet najserdeczniejszych życzeń
niegasnącego zapału, wytrwałości w realizacji wyzwań każdego dnia,
satysfakcji, a nadto zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń,
planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem

Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
więto te zostało wprowadzone w 2004 r.
Tego samego dnia obchodzony jest
Dzień Polonii i Polaków za granicą.
Wy b ó r t e j d a t y n a D z i e ń F l a g i
Rzeczypospolitej Polskiej nie jest
przypadkowy, bowiem ma ona znaczenie
historyczne. Właśnie 2 maja 1945 r. żołnierze
polscy zawiesili biało-czerwoną ﬂagę na
Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na
Reichstagu w Berlinie, co de facto oznaczało
zakończenie działań wojennych w Europie.
Zachęcamy do uczczenia tego dnia poprzez
wywieszenie ﬂagi Rzeczypospolitej Polskiej
w swoich domostwach.

Ś

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zbiorników
Bezodpływowych i Przydomowych
Oczyszczalni Ścieków

J

ak już zapowiadaliśmy na łamach
„Krajobrazów Zawadzkiego”, tut. Urząd
rozpoczyna kontrole w zakresie
przyłączania nieruchomości do kanalizacji
sanitarnej, a także w zakresie wywiązywania
się z obowiązku opróżniania zbiorników
bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie mają możliwości
przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.
Działania te wynikają zarówno
z obowiązków nałożonych na gminę, a także
z troski o ochronę środowiska.
Mając na uwadze, że w ostatnich latach
rozbudowana została na terenie gminy sieć
kanalizacji sanitarnej, zachodzi konieczność
dokonania aktualizacji prowadzonej przez
gminę ewidencji zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków, której prowadzenie
jest obowiązkiem ustawowym nałożonym na
gminy.
W związku z powyższym, do właścicieli
nieruchomości, którzy nie posiadają
technicznych możliwości przyłączenia się do
kanalizacji sanitarnej, w najbliższych dniach
zostanie skierowana ankieta dot.
posiadanego zbiornika bezodpływowego lub
przydomowej oczyszczalni ścieków, która
pozwoli na zaktualizowanie danych
posiadanych przez tut. Urząd.
W związku z powyższym zwracam się
z prośbą, aby każdy właściciel
nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie

wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub
przydomową oczyszczalnię ścieków,
wypełnił przesłaną ankietę i zwrócił ją do tut.
Urzędu w terminie określonym w otrzymanej
korespondencji.
Wypełnione i zwrócone przez Państwa
ankiety pozwolą przede wszystkim na
uaktualnienie wymaganej przepisami prawa
elektronicznej ewidencji zbiorników
bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków, ale także pozwolą na
podjęcie dalszych działań związanych
z ochroną środowiska.
Tylko wspólna troska o środowisko oraz
wzajemna współpraca pozwoli na stworzenie
warunków sprzyjających polepszeniu
jakości życia w naszej gminie.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, właściciel nieruchomości
wyposażonej w zbiornik bezodpływowy
zobowiązany jest do regularnego
opróżniania tego zbiornika
i udokumentowania wywiązania się z tego
obowiązku poprzez okazanie umowy
i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W razie pytań lub wątpliwości
mieszkaniec może zwrócić się z prośbą
o pomoc do pracowników tut. Urzędu
Miejskiego pod numerami tel. 77 46 23 138
lub 77 46 23 140.
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BUDŻET OBYWATELSKI GMINY ZAWADZKIE
NA 2021 ROK ROZSTRZYGNIĘTY
Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim Mieszkańcom gminy Zawadzkiem,
którzy zgłosili propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
gminy Zawadzkie na 2021 rok. Informujemy, że zwyciężyło następujące zadanie:
„Nowe Osiedle – Modernizacja Placu Zabaw „STOKROTKA”,
o szacunkowej wartości zadania w wysokości 50.000,00 zł.
Gratulujemy Autorom zadania zwycięskiego!!!
Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania na poszczególne zadania.
Nazwa zadania

Szacunkowa wartość zadania

Ilość głosów
(ważnych)

Nowe Osiedle – Modernizacja
Placu Zabaw „STOKROTKA”
Rozbudowa strefy rekreacyjnosportowej w Kielczy
Rozbudowa parkingu przy ul.
Nowe Osiedle

50.000,00 zł

533

15.200,00 zł

381

30.000,00 zł

70

Plenerowe Kino Letnie
Modernizacja kanalizacji deszczowej
u zbiegu ulic Renarda i Wojska Polskiego
w Żędowicach
Zakup elementów małej architektury
i renowacja kwietników na terenie
zielonym potocznie nazywanym Parkiem
miejskim w Zawadzkiem
Historia Kielczy przykładem dla
przyszłych pokoleń

47.970,00 zł

42

7.500,00 zł

41

49.614,00 zł

16.200,00 zł

24
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Zwolnienie rodziców z opłat
za pobyt dziecka w żłobku

W

ychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rodziców dzieci,
które uczęszczają do Żłobka
Publicznego w Zawadzkiem, a także mając
na uwadze politykę prorodzinną w gminie
Zawadzkie, Burmistrz Zawadzkiego
przedłożył radnym Rady Miejskiej
w Zawadzkiem projekt uchwały w sprawie
okresowego zwolnienia rodziców z opłat za
świadczenia udzielane przez Żłobek
Publiczny w Zawadzkiem. Zgodnie z art. 59
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 75) rada gminy może określić w drodze
uchwały warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
Przedmiotowa uchwała dotyczy okresu od

dnia 1 do 18 kwietnia 2021 r., czyli czasu,
kiedy w związku z zagrożeniem związanym
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
(COVID-19), na podstawie Rozporządzenia
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia
26 marca 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania form opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, na obszarze
całego kraju zostało ograniczone
f u n k c j o n o w a n i e ż ł o b k ó w, k l u b ó w
dziecięcych i dziennych opiekunów,
polegające na zawieszeniu sprawowania
opieki oraz prowadzeniu zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych.

I etap rekrutacji do przedszkoli zakończony

Z

akończył się I etap postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli
prowadzonych przez gminę
Zawadzkie. W związku z zagrożeniem
rozpowszechniania się wirusa COVID-19
listy dzieci zakwaliﬁkowanych
i niezakwaliﬁkowanych zostały
opublikowane na stronach internetowych
przedszkoli. W przypadku dzieci
nieprzyjętych organ prowadzący
przedszkola musi wskazać rodzicom na
piśmie inne przedszkole lub inną formę
wychowania przedszkolnego, której czas
pracy powinien być zbliżony do czasu pracy
przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego, do którego rodzice złożyli
wniosek. Dlatego rodzice dzieci, których
dziecko znalazło się na liście dzieci
nieprzyjętych są aktualnie pisemnie
informowani o wskazaniu miejsca w innym
przedszkolu na terenie gminy. W przypadku

zainteresowania rodzice zobowiązani są
potwierdzić wolę przyjęcia wskazanego
miejsca u dyrektora wskazanego przedszkola
oraz w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.
Na chwilę obecną przedszkola publiczne
w gminie dysponują jeszcze wolnymi
miejscami, w związku z czym odbędzie się
w nich rekrutacja uzupełniająca. Zgodnie
z Zarządzeniem Nr 413/XXXI/2021
Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21 stycznia
2021 r. w sprawie określenia terminów
przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022
do publicznych przedszkoli oraz klas
pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę
Zawadzkie, postępowanie uzupełniające
w tych placówkach przewidziano w terminie
od 10 do 24 maja br.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I)
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Nr 17, zlokalizowanego na drugim (II) piętrze w budynku mieszkalnym położonym
przy ul. Opolskiej 11 w Zawadzkiem, na nieruchomości oznaczonej jako działka
gruntu Nr 386/30 z mapy 2, o powierzchni 0,2289 ha, obręb Zawadzkie, objętej
księgą wieczystą Nr OP1S/00047012/6. Ogólna powierzchnia użytkowa lokalu
wraz z przynależnościami wynosi 42,12 m2 (w tym: powierzchnia użytkowa lokalu
– 32,52 m2 i powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych – 9,60 m2). Lokal
podlega sprzedaży wraz z udziałem ułamkowym we współwłasności części
wspólnych budynku oraz gruntu wynoszącym 4212/138498 części.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 11:00 w sali narad (I piętro,
pok. Nr 201) w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem.
Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem ułamkowym we współwłasności
części wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 75.000,00 zł.
Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na podstawie przepisów ustawy
o podatku odtowarów i usług. Minimalne postąpienie – nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium dla lokalu wyznaczonego do sprzedaży ustalono w wysokości 7.500,00zł.
Termin wpłaty wadium – 17 maja 2021 r.
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych:
www.zawadzkie.pl oraz www.bip.zawadzkie.pl (zakładka: Sprzedaż
nieruchomości - Ogłoszenia o przetargach), a także w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy Zawadzkie, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem i na sołeckich tablicach ogłoszeń w miejscowościach Żędowice
i Kielcza.
Informacji o przetargu i o jego przedmiocie udziela Referat Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem - pokój Nr 303,
tel. 77 4623145 - w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do
15:00, w piątki od 7:00 do 14:00, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy.
Zawadzkie, 2021-04-08

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I)
przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę
nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 352/1 (część o pow. 0,1370 ha)
z mapy 3, obręb Kielcza (Kw Nr OP1S/00036229/0), stanowiącej własność gminy
Zawadzkie, położonej w kompleksie użytków rolnych, w sąsiedztwie rzeki Mała
Panew w Kielczy.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Kielcza – część nieruchomości oddawana w dzierżawę
przeznaczona jest pod teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu
symbolem 2US.
Okres dzierżawy: 10 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
Cel dzierżawy: prowadzenie działalności z zakresu sportu, turystyki, rekreacji
i wypoczynku, z dopuszczeniem usług towarzyszących (handel, gastronomia).
Termin wpłaty wadium: do dnia 10 maja 2021 r.
Wysokość wadium: 100,00 zł.
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 10:00 w sali narad (I piętro,
pok. 201) w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem.
Wywoławcza wysokość opłat (czynszu miesięcznego) z tytułu dzierżawy:
500,00 zł netto (w okresie: V-IX) oraz 100,00 zł netto (w okresie: X-IV). Do opłat
(czynszu) uzyskanych w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług
VAT według stawki 23 %. Minimalne postąpienie – 10 % wywoławczej wysokości
opłat (czynszu).
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych:
www.zawadzkie.pl oraz www.bip. zawadzkie.pl (zakładka: Dzierżawa
nieruchomości), a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
Zawadzkie, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem i na
sołeckich tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Żędowice i Kielcza.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim przy ul.
Dębowej 13 w Zawadzkiem - pokój Nr 306, tel. 77/46 23 143 w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 - 15:00,
w piątki od 7:00 do 14:00, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od
pracy.
Zawadzkie, 2021-04-08
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Nie zaśmiecaj otoczenia
wykorzystaj pojemniki na odpady!

Mieszkańcu, przyłącz się do gazu!

W

ramach Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”, do którego
realizacji przyłączyła się gmina
Zawadzkie, możliwe jest uzyskanie
doﬁnansowania na utworzenie tzw. kotłowni
gazowej. Doﬁnansowanie obejmuje koszty
poniesione na: wykonanie przyłącza
gazowego oraz instalacji wewnętrznej,
zakup i montaż kotła gazowego
kondensacyjnego, opłatę przyłączeniową
oraz dokumentację projektową.
Na terenie naszej gminy świadczona jest
usługa dystrybucji paliwa gazowego. Sieć
gazowa znajduje się w miejscowości
Zawadzkie oraz w części sołectwa
Żędowice. W związku z powyższym
zachęcamy mieszkańców tych
miejscowości do przyłączenia się do ww.
sieci.
Krokiem koniecznym w przyłączeniu się do
sieci gazowej jest złożenie do Polskiej Spółki
Gazownictwa (Oddział Zakład Gazowniczy

w Opolu) wniosku o określenie warunków
przyłączenia (jeśli jesteśmy właścicielami
danej nieruchomości) bądź też wniosku
o określenie możliwości przyłączenia (jeśli
nie posiadamy tytułu prawnego do danej
nieruchomości, ale chcielibyśmy poznać
jakie są możliwości przyłączenia).
Wydanie warunków przyłączenia do sieci
gazowej lub informacji o możliwości
przyłączenia do sieci gazowej jest bezpłatne
i nie zobowiązuje do zawarcia umowy
o przyłączenie.
Ze względu na aktualną sytuację związaną
z pandemią COVID-19 zachęcamy, aby
w celu przyłączenia do sieci gazowej,
korzystać w tym czasie m.in. z Portalu
przyłączeniowego. Dzięki niemu bez
wychodzenia z domu uzyskają Państwo
wszelkie informacje i załatwią wszystkie
formalności.
Portal Przyłączeniowy to elektroniczne biuro
obsługi Klienta, które prowadzi klienta przez
cały proces przyłączeniowy, umożliwiając
m.in. złożenie wniosku o określenie
warunków i możliwości przyłączenia do
sieci gazowej oraz o zawarcie umowy
o przyłączenie, elektroniczne podpisanie
umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
Dostęp do Portalu jest możliwy
z przeglądarki internetowej po wpisaniu
b e z p o ś r e d n i e g o a d r e s u :
https://przylaczenie.psgaz.pl lub poprzez
kliknięcie w hiperłącze na stronie
internetowej psgaz.pl.

Punkty szczepień

I

nformujemy, iż na terenie gminy
Zawadzkie w dalszym ciągu działają
dwa punkty szczepień przeciwko
COViD -19:
1. Eskulap s.c. NZOZ
ul. Waryńskiego 6, 47-120 Zawadzkie
Telefon: 77 461 63 81
eskulap_zawadzkie@op.pl
2. Centrum Medyczne Lucyna Andrzej
Dymek, NZOZ s.c.
ul. Waryńskiego 4, 47-120 Zawadzkie
Telefon: 77 462 20 65
zawadzkie@centrummedyczne.com
Jednocześnie Powiat Strzelecki informuje,
iż: „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Mieszkańców dotyczących łatwego
i szybkiego dostępu do szczepionek przeciw
Covid-19, chcąc przyspieszyć realizację
Narodowego Programu Szczepień przeciw
Covid-19, przygotować się na zapowiadane
przez producentów duże dostawy
szczepionek i móc tym szybciej wrócić do
bezpiecznej normalności przy
w s p ó ł z a a n g a ż o w a n i u Wo j e w o d y
Opolskiego Powiat Strzelecki uruchamia
PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH
(PSM).
PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH
będzie zlokalizowany w Strzelcach
Opolskich w Powiatowym Centrum

Kultury przy ulicy Dworcowej 23. Czynny
będzie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00. Aby zapisać
się na szczepienie w naszym punkcie,
prosimy dzwonić: w poniedziałek czwartek w godzinach 7:30 - 15:30,
w piątek 7:30 - 14:00, pod następujące
numery telefonu:
ź
ź
ź
ź
ź

Tel. 774401 751
Tel. 774401 759
Tel. 774401 771
Tel. 774401 787
Tel. 530 808 464

N

adchodzi wiosna, a wraz z nią okres
wiosennych porządków. To także
okres, w którym bardziej aktywnie
wykorzystujemy swój czas na spacery
i aktywność ﬁzyczną. Zadbajmy więc o to,
aby nasze otoczenie było czyste i przyjazne
dla nas samych, a także bezpieczne dla
środowiska.
Niestety właśnie wiosną nasilają się sytuacje,
w których odpady wyrzucane są do lasów,
przydrożnych rowów i innych mniej
uczęszczanych miejsc.
Mając na względzie estetyczny wygląd
naszej gminy, czyste środowisko jak również
zdrowie nas samych, apelujemy
o niewyrzucanie odpadów do przydrożnych
rowów, lasów i innych miejsc. Korzystajmy
z działającego systemu gospodarki
odpadami.

PWDL:
NZOZ „KARDIOLOGIA” Sp. z o.o.
Strzelce Opolskie, ul. H. Pobożnego 1
ORGANIZATOR PSM:
Powiat Strzelecki
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
PARTNER:
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
ul. Dworcowa 23

W zamian za uiszczaną opłatę za
gospodarowanie odpadami, mieszkaniec
może oddać odpady w każdej ilości (zarówno
surowce podlegające segregacji, jak też
zmieszane, będące pozostałością po
segregacji). Wystarczy je wrzucić do
odpowiedniego pojemnika lub worka
i wystawić przed posesję, zgodnie
z obowiązującym harmonogramem ich
odbioru.
Dodatkowo mieszkańcy naszej gminy mogą
oddać odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
budowlane i rozbiórkowe podczas
organizowanych zbiórek w wyznaczonych
mobilnych punktach.
Zatem zamiast zaśmiecać lasy, pola, rowy
wyrzućmy odpady do odpowiednich
pojemników lub przywieźmy je w dniu
zbiórki do mobilnego punktu.
Podobnie ma się sprawa niepotrzebnych
ubrań. Zużytą odzież wyrzucajmy do
pojemników na to przeznaczonych, których
w naszej gminie nie brakuje. Zostanie ona
odpowiednio zagospodarowana. Porzucona
w lesie nikomu się nie przyda, a wpływa
bardzo negatywnie na nasze środowisko.
Pamiętajmy, że to od nas zależy czy
otaczające nas środowisko będzie zdrowe
i przyjazne. Utrzymanie porządku wymaga
zaangażowania wszystkich bez wyjątku.

Patroni Zawadczańskich ulic i ich historie

Juliusz Ligoń

W

szystkim mieszkańcom gminy
Zawadzkie znane są nazwy
gminnych ulic. Ale czy poznana
jest również historia powstawania nazw ulic
oraz ich znaczenie? W kolejnych wydaniach
„Krajobrazów Zawadzkiego” będziemy
Państwu przedstawiać kilka ciekawostek w
tym zakresie. Rozpoczynamy od nazwy ulicy
Ligonia.
Pierwszą osobę zameldowano na ulicy
Ligonia (która do 1976 r. nosiła nazwę
Juliusza Ligonia) w Zawadzkiem
w dniu 10 maja 1945 r. Niestety do naszych
czasów nie zachowały się dokumenty
o nadaniu ulicy imienia Juliusza Ligonia.
Juliusz Ligoń był polskim działaczem
społecznym Górnego Śląska, poetą
ludowym, który przez 19 lat związany był
z Zawadzkiem, do którego przeprowadził się
w 1851 r. To tutaj w 1855 r. urodził się jego
drugi syn - polski dziennikarz i wydawca
Adolf Ligoń. W Zawadzkiem zamieszkał
w parterowym jednorodzinnym,
murowanym domku z ogródkiem, przy
obecnej ul. Księdza Wajdy, za torami
kolejowymi. Dom ten zburzono w 1962 r.
w związku z rozbudową huty. Praca w hucie
w XIX wieku była ciężka i trwała 16 godzin
na dobę, aż do północy. W 1857 r. Ligoń po
raz pierwszy sprowadził do Zawadzkiego
polskie czasopismo „Gwiazdkę
C i e s z y ń s k ą ” , a o d r o k u 1 8 6 3 r.
prenumerował dla siebie i innych robotników
aż cztery różne czasopisma w dwóch
egzemplarzach każdy. Dla porównania
w tym samym okresie do Opola docierały
tylko dwa polskie czasopisma. Juliusz Ligoń
zdobył wśród robotników huty duży
autorytet i wielu przyjaciół. Na uwagę
zasługuje także fakt, że w latach 1863-1864
w Zawadzkiem ukrywali się powstańcy

ZAPISY OD dnia 14.04.2021.
Dostępnych będzie docelowo 8 stanowisk,
które w pierwszej fazie szczepić będą 600,
a w drugiej fazie – 800 osób dziennie.
Planowane rozpoczęcie szczepień – przełom
kwietnia i maja 2021.”
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styczniowi, a kilku z nich znalazło
schronienie w domu samego Juliusza
Ligonia. Przełomowym dla świadomości
społeczno-politycznej mieszkańców
Zawadzkiego był rok 1869 r. Wówczas to
powstała pierwsza na Śląsku spółdzielnia
kredytowo-pożyczkowa pod nazwą
„ To w a r z y s t w o P o ż y c z k o w e d l a
Z a w a d z k i e g o i o k o l i c y. ” P o d o b n e
spółdzielnie powstawały w Wielkopolsce, na
Pomorzu, ale w południowo-zachodniej
Polsce było to pierwsza taka instytucja w 100
% polska, której celem było stworzenie
własnej bazy ekonomicznej, będącej
podstawą dla działalności kulturalnej,
społecznej, oświatowej oraz gospodarczej
ruchu polskiego, wzorowanej na polskich
najlepszych instytucjach ﬁnansowych
z Pomorza i Wielkopolski. Było to wielkie
osiągnięcie, gdyż pierwszy na Górnym
Śląsku polski bank spółdzielczy powstał nie
gdzie indziej, tylko w Zawadzkiem.
Ogromny wkład w uruchomienie polskiego
banku miał oczywiście Juliusz Ligoń, który
został wybrany do trzyosobowego zarządu.
Z inicjatywy Juliusza Ligonia w 1869 r.
powstała w Zawadzkiem pierwsza polska
biblioteka i czytelnia. Takiego rozmachu
i skutecznego krzewienia wśród ludności
polskiej, edukacji i myśli ekonomicznej
zaborca nie mógł już zdzierżyć, dlatego
w tym samym roku, w którym do życia
powołano polski bank, rozpoczęły się
prześladowania Juliusza Logonia.
Wyprzedzając decyzję inspektora huty
Kuchela, w 1870 r. Juliusz Ligoń zwolnił się
z pracy i na zawsze opuścił Zawadzkie.
Rozpoczęte dzieło Juliusza Ligonia
kontynuował ksiądz Józef Wajda.
Źródło: Jerzy Lubos „ZAWADZKIE miasto w rozwoju”,
Katowice 1969 r.; www.wikipedia.org.pl

Wiadomości sołeckie
Informujemy, iż gmina Zawadzkie
otrzymała z budżetu Województwa
Opolskiego pomoc ﬁnansową w formie
dotacji celowej na rok 2021 w projekcie
pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka
– Opolskie w latach 2020-2022”,
w wysokości 5.000 zł. Środki te będą
przeznaczone na wykonanie ogrodzenia
placu rekreacyjnego przy ul. Strzeleckiej
w Żędowicach. W roku ubiegłym
w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy
Sołeckiej zrealizowane zostało zadanie
pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul.
Szkolnej w Kielczy”.
ź W Żędowicach ruszyło sprzątanie
gminnych ulic i chodników. Akcję
zainicjował w kwietniu sołtys Żędowic
Pan Jerzy Stasz. Budujące jest to, że
prawie każdy mieszkaniec sprzątał
ź

chodnik, ulicę znajdującą się przed jego
domem. Natomiast pozostałą część
wioski sprzątali członkowie rady
sołeckiej wraz z sołtysem. Ponadto do
pomocy Żędowiczanom Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
skierował dwie osoby w ramach prac
interwencyjnych.
ź W sołectwie Kielcza trwają intensywne
prace wokół oraz w budynku przy ul.
Księdza Wajdy 31. Budynek ten został
kupiony przez gminę Zawadzkie
w ubiegłym roku. Celem podjętych
działań jest stworzenie miejsca integracji
lokalnej, gdzie młodym ludziom będzie
przekazywana lokalna tradycja, gdzie
powstanie przestrzeń do realizacji
wydarzeń o charakterze kulturalnym,
a w przyszłości również biblioteka.

Nr 4 (231)

Krajobrazy Zawadzkiego

Termomodernizacja hali sportowej
w Zawadzkiem

T

rwają prace związane z realizacją
inwestycji pn. „Termomodernizacja
hali sportowej w Zawadzkiem zwiększenie efektywności energetycznej”.

W minionym czasie rozebrano w całości
stare pokrycie dachu oraz wykonano
przekrycie z nowej blachy trapezowej.

5

Kordelas dla Nadleśniczego

D

nia 15 kwietnia br. Nadleśniczy
Nadleśnictwa Zawadzkie, Grzegorz
Furmański został uhonorowany
najwyższym leśnym odznaczeniem.
Kordelas Leśnika Polskiego odebrał z rąk
Damiana Siebera, Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach.
Honorowe wyróżnienie jest wyrazem
uznania dla wieloletniej aktywności w wielu
sferach życia zawodowego, ale też
społecznego Nadleśniczego, dla którego
rozwój Lasów Państwowych zawsze
stanowił priorytet. Nadanie Kordelasa
zbiegło się w czasie z obchodzonym przez
Grzegorza Furmańskiego jubileuszem 40 lat
pracy w lasach. Serdecznie gratulujemy!

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki
składamy wyrazy wdzięczności wszystkim Mamom za troskę,
matczyną miłość, trud wkładany w wychowywanie swoich pociech.
Prosimy przyjąć wyrazy szczerego uznania wobec codziennej
pracy rodzicielskiej oraz troskliwej opieki nad dziećmi
na każdym etapie ich życia.
Życzymy, aby codzienna posługa matczyna była zawsze doceniana,
a największą nagrodą niech będzie miłość
oraz uśmiech najbliższych, którego niech nigdy nie brakuje.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie

N

a terenie składowiska odpadów
w Kielczy trwa budowa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. W dotychczasowym etapie
zdjęto warstwy humusu, wykonano

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Dariusz Zajdel

instalację kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i przyłącze wodociągowe oraz ułożono
warstwę podbudowy z kruszywa łamanego
31-62mm. Wykonano fundamenty dużej
wiaty magazynowej.

Wystawa poświęcona Powstaniom Śląskim

Z

apraszamy do odwiedzenia wystawy
plenerowej związanej z 100. rocznicą
III Powstania Śląskiego pn.
„Powstania Śląskie 1919-1921",
przygotowanej przez Instytut Pamięci
Narodowej w Katowicach, którą dzięki
przychylności Instytutu mogliśmy
wypożyczyć i udostępnić naszym

Mieszkańcom dla upamiętnienia historii
tamtych wydarzeń.

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Wystawa udostępniona będzie dla
zwiedzających w okresie od 12 kwietnia br.
do 12 maja br. na Placu Hutnika
w Zawadzkiem.

JAK SIĘ SPISAĆ?
Do formularza spisowego należy logować się
wyłącznie poprzez stronę www.spis.gov.pl
I. Metody logowania:
numer PESEL oraz indywidualnie
zdeﬁniowanego hasła dostępu (aby
zdeﬁniować hasło, wymaganym jest
podanie nazwiska rodowego matki)
ź Krajowy Węzeł Identyﬁkacji
Elektronicznej –Proﬁl Zaufany oraz
systemy informatyczne banków oraz edowód
ź adres email oraz indywidualnie
zdeﬁniowanego hasła dostępu - metoda
przeznaczona dla cudzoziemców
nieposiadających numeru PESEL, którzy
w dniu 31 marca 2021 r. zamieszkiwali
stale lub przebywali czasowo na terenie
Polski
ź

II. Formularz mieszkaniowy, przygotuj:
Informację o formie własności
mieszkanie (np. osoby/osób ﬁzycznych,
spółdzielni mieszkaniowej, gminy,
z a k ł a d u p r a c y, t o w a r z y s t w a
budownictwa społecznego)
ź Powierzchnia użytkowa mieszkania
w m2
ź Sposób ogrzewania mieszkania (np.
z sieci, centralne ogrzewanie
indywidualne, piec)
ź

ź

III. Kwestionariusz osobowy, przygotuj:
PESEL i data urodzenia członków
gospodarstwa domowego
ź Wykonywany zawód, rodzaj działalności
i adres miejsca pracy

ź

Samospis jest możliwy przez 14 dni od
pierwszego zalogowania.

Krajobrazy Zawadzkiego
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Uważajmy na oszustów!

N

arodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań w 2021 r.
będzie trwał do 30 września 2021
roku i zgodnie z ustawą o statystyce
publicznej udział w nim jest obowiązkowy.
Niestety oszuści wykorzystują wszystkie
możliwe sytuacje, by wyłudzić dane,
dlatego apelujemy o wzmożoną czujność
w czasie podawania danych.
Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed
podawaniem jakichkolwiek informacji
przypadkowym osobom, które już teraz
bezprawnie dzwonią bądź “pukają” do
naszych domów. Takie przypadki należy
zgłaszać na policję.
Prawdziwi rachmistrze wkroczą do akcji
dopiero od 4 maja.
Obowiązkową formą dokonania spisu jest
samospis internetowy. Specjalny formularz
będzie dostępny na www.spis.gov.pl.
Metodami uzupełniającymi są spis
telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy
rachmistrza spisowego.
Jeśli nie dokonamy samospisu, to zadzwoni
do nas rachmistrz spisowy, który na
podstawie zadanych pytań wypełni
odpowiednią ankietę. Ze względu na
panującą epidemię koronawirusa nie będzie
wizyt rachmistrzów w domach. Możliwe za
to będzie wypełnienie spisu w siedzibie
urzędu gminy, ale żeby to zrobić trzeba się
będzie wcześniej umówić telefonicznie.

Ale uwaga!!!
Każdy uczestnik spisu może sprawdzić
tożsamość swojego rozmówcy. Wystarczy
poprosić o jego imię, nazwisko i numer
legitymacji. Możemy je sprawdzić na stronie
spisu w zakładce "Sprawdź rachmistrza" lub
dzwoniąc na infolinię spisową na numer 22
279 99 99. Warto to zrobić, zanim
odpowiemy na pytania. Dlatego, gdy
otrzymamy telefon weźmy potrzebne do
weryﬁkacji dane od naszego rozmówcy
i umówmy się z nim na inny termin.
Wcześniej sprawdźmy, czy rzeczywiście jest
tym za kogo się podaje. Możemy również
sami zadzwonić na infolinię i umówić się na
konkretny dzień na rozmowę. Natomiast
rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu
czynności w ramach bezpośredniego
wywiadu posługiwać się będzie
umieszczonym na widocznym miejscu
identyﬁkatorem, zawierającym m.in.: imię
i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza
spisowego oraz numer identyﬁkatora. Jego
tożsamość można będzie zweryﬁkować
przez kontakt telefoniczny z infolinią
spisową GUS: 22 279 99 99, a także
w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie
spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu
statystycznego. W obecnej fazie pandemii
zwróćmy uwagę na to, że rachmistrz spisowy
będzie się z nami kontaktował wyłącznie
telefonicznie. Dlatego wszystkie SMS-y lub
e-maile zachęcające do kliknięcia w link lub
wykonania połączenia powinniśmy
potraktować jako próbę oszustwa.

Informacja w sprawie możliwości
nabycia używanych płyt betonowych
Burmistrz Zawadzkiego informuje o sprzedaży
używanych płyt betonowych o wymiarach 50 cm x 50 cm,
pochodzących z rozbiórki.
Cena jednej płyty betonowej wynosi 2,50 zł brutto.
Szczegółowych informacji udziela pracownik
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
pod numerem tel. 77 46 23 111.
O możliwości zakupu decyduje kolejność zgłoszenia.
Przed uiszczeniem opłaty należy uzgodnić pod w/w
numerem telefonu, że gmina Zawadzkie dysponuje
wnioskowaną ilością płyt betonowych.

Rolniku, nie
truj pszczół!!!

S

tosowanie środków ochrony roślin
niesie ze sobą wiele zagrożeń dla
owadów zapylających,
w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich
stosowania popełnianych jest wiele błędów,
np. niezachowanie ostrożności,
nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie
lotów pszczół) i w czasie pełni kwitnienia
rośliny, dawkowanie większe niż jest to
zalecane przez producenta, stosowanie kilku
preparatów w jednym oprysku czy
wybieranie środków bardziej toksycznych.
Dlatego tak ważne jest informowanie
ogrodników i rolników o tym, jak
prawidłowo chronić owady zapylające
rośliny i kwiaty, kreowanie ekologicznych
postaw przyjaznych pszczołom oraz
przypominanie, że tego typu środki eliminują
nie tylko chwasty i różnego rodzaju
szkodniki, ale również pszczoły i inne
o w a d y z a p y l a j ą c e . Ta k i e d z i a ł a n i a
powodują, że pszczoły chorują
a często umierają, zmniejszając plony (a więc
i dochody) osób prowadzących działalność
rolniczą. Bardzo ważne jest zatem
zapobieganie tego typu sytuacjom.
Jako ciekawostkę przekazujemy, że pszczoła
w ciągu całego swojego życia jest w stanie
zebrać około 3 gramy miodu, czyli do
uzupełnienia 900 g słoika potrzeba ich aż 300
(na podstawie https://paczkawiedzy.pl/pszczoly-ciekawostki/).
Zadbajmy więc o to, aby nie zatruwać
pszczół poprzez lekkomyślne działanie.
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„Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek”
Cyceron

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
wszystkim Bibliotekarzom, Bibliotekarkom oraz Pracownikom bibliotek
i ich rodzinom dziękujemy za pomysłowość, wytrwałość i energię
wkładane w szerzenie wiedzy i nawyku czytania.
Składamy serdeczne życzenia – niech wykonywana praca
przynosi zadowolenie.
Niech nie brakuje Państwu dobrego zdrowia, spokoju,
zawodowych sukcesów oraz powodów do uśmiechu każdego dnia.
Mamy wielką nadzieję, że Państwa zaangażowanie sprawi,
iż miłość do książek będzie zarażała kolejne pokolenia
czytelników, kształcąc ludzi dobrych, mądrych i wrażliwych.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem

Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Sport
Piłka ręczna

Piłka nożna

Pozostał jeden mecz

Pandemia miesza w rozgrywkach

R

ozegrano mecz z ostatniej kolejki,
był nim wyjazdowe spotkanie
z rezerwami Grupy Azoty Tarnów.
Było to trzecie spotkanie w rewanżowej
rundzie grupy mistrzowskiej. Trzci mecz
i trzecie zwycięstwo. Spotkanie w I rundzie
zakończyło się wyraźnym zwycięstwem
naszej drużyny 34:28. W 12 minucie ASPR
prowadziła 9:3 i wyglądało to, że również
będzie to łatwe zwycięstwo. Do przerwy
przewaga podopiecznych Łukasza Morzyka
była trzy bramkowa (19:16). Druga odsłona
to wymiana ciosów. Drużyna z Tarnowa
jednak systematycznie odrabiała straty.
Łukasz Smyk nie wykorzystał 2 rzutów
karnych. Po drugim niewykorzystanym
rzucie karnym Tarnowianie w 54 minucie
zbliżyli się na „odległość” jednej bramki
(28:27). Końcówka była bardzo
emocjonująca. Mateusz Damas zdobył
2 bramki i wydawało się, że zwycięstwo jest
w kieszeni. Gospodarze dwukrotnie rzucili
po 2 bramki, przy tylko 1 naszej drużyny i na
tablicy wyników w 59 minucie remis 31:31.
Końcówka należała jednak do przyjezdnych.
Ostatnią bramkę na wagę 3 punktów zdobył
najskuteczniejszy zawodnik tego meczu

Mateusz Damas, który w sumie strzelił ich 8.
Pozostałe bramki zdobywali: Mateusz Czaja
6, Paweł Zagórowicz 5, Piot Damas i Adrian
Przybysz po 3, Wojciech Wacławczyk
i Michał Krygowski po 2 oraz Łukasz Smyk
1. Do zakończenia rozgrywek pozostał jeden
mecz. Jest to wyjazdowe spotkanie do SMS
ZPRP II Kielce. Aktualnie jeszcze nie
wiadomo, kiedy zostanie ono rozegrane.
(prawdopodobnie 8.05) Niekompletna tabela
przedstawia się następująco. Nasz drużyna
aktualnie zajmuje 2 miejsce, jednak po
rozegraniu zaległych spotkań
najprawdopodobniej spadnie na 3 miejsce.
W następnym numerze podsumujemy sezon
2020/21.
M. P. B.
11 30 364:293
1. AZS AGH Kraków
2. ASPR Zawadzkie
13 27 430:405
3. SPR Grunwald Ruda Śląska 14 24 443:419
4. SMS II ZPRP Kielce
9 20 264:238
10 18 320:325
5. SMS III ZPRP Kielce
6. Grupa Azoty SPR II Tarnów 12 11 371:409
12 8 305:328
7. HLB Buskowianka
8. KS VIVE II Kielce
14 5 363:443
Franciszek Świtała

Awans do mistrzostw Polski

D

rużyna juniorów młodszych
w rozgrywkach wojewódzkich
uplasowała się na 3 miejscu z taką
samą ilością punktów co Gwardia II Opole.
O tym która drużyna awansuje do rozgrywek
na szczeblu ogólnopolskim zadecydował
dodatkowy mecz właśnie z Gwardzistami.

Spotkanie było bardzo wyrównane, O jedną
bramkę lepsza była drużyna z Zawadzkiego
zwyciężając 22:21. W 1/16 nasza drużyna
o dalszy awans zagra w Kielcach w dniach
30.04-2.05. a przeciwnikami będą drużyny
KS Szczypiorniak Olsztyn, SRS Przemyśl
oraz KS VIVE Kielce.

GABINET UROLOGICZNY
Specjalista urolog Jacek Zdanowicz
przyjmuje w poniedziałki od godziny 14:00
Przychodnia Reh-Med
Zawadzkie ul. Lubliniecka 7
tel: 77 46 34 440

D

rużyna seniorów swoje mecze
rozgrywa w Kl.A. Runda
rewanżowa rozgrywki rozpoczęła
zgodnie z terminarzem meczem z KS
Szczedrzyk. Na boisku spotkanie zakończyło
się remisem 3:3, jednak zostało
zweryﬁkowane jako 3:0 dla naszej drużyny.
W drużynie gości grał nieuprawniony
zawodnik. Kolejne wyjazdowe spotkanie
z LKS Rzemiosło Dziewkowice zakończyło
się porażką 1:3. Do przerwy Stal po bramce
Cezarego Kowalczyka prowadziła 1:0,
jednak II połowa to dominacja gospodarzy,
którzy strzelili 3 bramki i zasłużenie wygrali.
Następnie kolejne 4 kolejki przez
obostrzenia pandemii zostały zawieszone.
Dopiero 25.04.2021 zostało rozegrane
3 spotkanie rundy rewanżowej. Był nim
mecz z wiceliderem LZS Błękitni Jaryszów.
Było to wyrównane spotka nie. I połowa
zakończyła się wynikiem 1:1, bramkę dla
naszej drużyny strzelił Dariusz Sworeń. W II
części meczu wynik remisowy utrzymywał
się do 90 minuty. W doliczonym czasie
Kasper Cieśla strzelił na 2:1 dla naszej
drużyny i gdy wydawało się, że mamy

komplet punktów, gospodarze w 2 minucie
doliczonego czasu wyrównali na 2:2.
Najbliższe mecze to 30.04. o godz.18.15
z LZS Radawie (zaległy z 3 kolejki) oraz
3.05. o godz.17.00 z LKS Sokoły Bierdzany.
Aktualna tabela po 18 rozegranych kolejkach
przedstawia się następująco:
M. P. B.
18 45 77:18
1. LSK Sokoły Bierdzany
18 42 63:30
2. LZS Błękitni Jaryszów
18 36 49:25
3. LKS Victoria Żyrowa
18 35 36:26
4. LKS Groszmal Opole
5. LKS Silesiusz Kotórz Mały 18 34 45:36
6. LZS Rzemiosło Dziewkowice 18 31 37:35
7. SSKS Stal Zawadzkie
18 30 32:39
8. LZS Unia Raszowa-Daniec 18 29 44:30
18 28 42:33
9. LZS GKS Izbicko-Otmice
18 24 45:32
10. LZS Adamietz Kadłubiec
18 20 28:44
11. KS Szczedrzyk
18 19 30:38
12. LZS Odra Kąty Opolskie
18 15 23:63
13. LZS Dąbrówka Górna
14. KS Unia II Żywocice-Krapkowice 18 14 29:52
18 7 32:64
15. LZS Radawie
18 7 72:71
16. LZS Sokół Leśnica
Franciszek Świtała

8

Nr 4 (231)

Krajobrazy Zawadzkiego

Wykaz telefonów i e-maili pracowników UM w Zawadzkiem
Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

e-mail

Telefon

Nr biura

1.

Mariusz Stachowski

Burmistrz

burmistrz@zawadzkie.pl

77 46 23 106

203

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

Referat Finansowo – Budżetowy (FN)
6.

Halina Cytacka

Kierownik Referatu

fn@zawadzkie.pl

77 46 23 151

109

7.

Joanna Knol

Stanowisko ds. księgowości budżetu - wydatki

wydatki@zawadzkie.pl

77 46 23 152

108

8.

Agnieszka Szaton

Stanowisko ds. księgowości budżetu - dochody i wydatki

dochody@zawadzkie.pl

77 46 23 105

004

9.

Janina Chlebowska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i płac

ﬁnanse@zawadzkie.pl

77 46 23 154

112

10.

Lucyna Graczyk

Stanowisko ds. wymiaru podatków

podatki@zawadzkie.pl

77 46 23 155

112

11.

Jolanta Kosel

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat oraz księgowości

oplaty@zawadzkie.pl

77 46 23 147

113

12.

Helena Bryś

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

ksiegowosc@zawadzkie.pl

77 46 23 156

113

13.

Ewelina Kołodziej

Stanowisko ds. rozliczeń kasowych

kasa@zawadzkie.pl

77 46 23 158

114

Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (NP)
14.

Karina Bartoszek

Kierownik Referatu

nieruchomosci@zawadzkie.pl

77 46 23 141

300

15.

Marian Szymski

Stanowisko ds. geodezji i kartograﬁi

geodezja@zawadzkie.pl

77 46 23 144

302

16.

Beata Karlińska

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i sprzedaży lokali

urbanistyka@zawadzkie.pl

77 46 23 145

301

17.

Anna Guzy

Stanowisko ds. nieruchomości gruntowych

grunty@zawadzkie.pl

77 46 23 143

306

18.

Eliza Bujmiła-Winkler

Stanowisko ds. mieszkaniowych

lokale@zawadzkie.pl

77 46 23 139

301

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OR)
19.

Dorota Klyssek

Kierownik Referatu

or@zawadzkie.pl

77 46 23 138

110

20.

Laura Hejzner

Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony powietrza

zp@zawadzkie.pl

77 46 23 135

111

21.

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

001

22. Agnieszka Bretsznajder

Referat Rozwoju i Infrastruktury Społecznej (RI)
23.
24.

Joanna Datoń

Kierownik Referatu

ri@zawadzkie.pl

77 46 23 110

104

Sabina Skrabania

Stanowisko ds. ﬁnansowania zadań oświatowych

oswiata@zawadzkie.pl

77 46 23 122

105

77 46 23 123

105

77 46 23 113

102

25.

Sonia Kaczmarczyk

Stanowisko ds. oświaty i wychowania

ow@zawadzkie.pl

26.

Andżelika Luba

Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i promocji

promocja@zawadzkie.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. drogowych, inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy (DIF)
27.

Marek Matuszczak

Stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy

fundusze@zawadzkie.pl

77 46 23 111

002

28.

Remigiusz Klekotka

Stanowisko ds. dróg i budownictwa

remonty@zawadzkie.pl

77 46 23 136

003

77 46 23 109

001

Zespół informatyków (IT)
29.
33.
30.

Damian Dubiel

Starszy informatyk

it@zawadzkie.pl

Sławomir Oleś-Strzoda

Informatyk

informatyk@zawadzkie.pl

Samodzielne stanowiska
31.

Joanna Zawadzka

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

biurorady@zawadzkie.pl

77 46 23 117

103

32.

Danuta Labus

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

sekretariat@zawadzkie.pl

77 46 23 106

202

33.

Danuta Balsam

Samodzielne stanowisko ds. kadr i archiwizacji akt

kadry@zawadzkie.pl

77 46 23 107

304

34.

Barbara Skwara

Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych, gospodarczych i uzależnień

administracja@zawadzkie.pl

77 46 23 102

101

35.

Magdalena Foryś

Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

kw@zawadzkie.pl

77 46 23 178

303

poczta@zawadzkie.pl

77 46 23 137

101

Punkt Obsługi Petenta
36.

Monika Nowak

Kancelista
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