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Otwarcie basenu letniego

W

raz z rozpoczęciem lipca br. gmina
Zawadzkie zaplanowała otwarcie
basenu letniego przy ul.
Powstańców Śląskich w Zawadzkiem.
Każdego roku na to wydarzenie czeka bardzo
w i e l u m i e s z k a ń c ó w n a s z e j g m i n y,
a szczególnie najmłodsi. Nad
bezpieczeństwem kąpiacych się będzie

czuwał ratownik wodny - Pan Andrzej Rola.
Wzorem lat ubiegłych wstęp na basen będzie
b e z p ł a t n y. Z a p r a s z a m y s e r d e c z n i e
wszystkich chętnych do korzystania
z basenu, prosząc jednocześnie
o zachowanie szczególnej ostrożności
podczas kąpieli oraz przestrzeganie
wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Z okazji Święta Policji

Czynszowy konsensus

W

dniu 28.06.2021 r. na sesji Rady
Miejskiej w Zawadzkiem została
przyjęta uchwała Nr XXX/223/21
Rady Miejskiej w Zawadzkiem o zmianie
u c h w a ł y w s p r a w i e „ Wi e l o l e t n i e g o
programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Zawadzkie na lata 20212025”. Zmiany w ww. uchwale dotyczą
stawki bazowej czynszu oraz czynników
obniżających i podwyższających stawkę
bazową czynszu.
Mając na względzie głos mieszkańców,
konsultacje z radnymi oraz poszanowanie
pełniącego urzędu, Burmistrz Zawadzkiego
wyszedł z inicjatywą ponownego pochylenia
się nad przyjętą stawką bazową czynszu.
W wyniku osiągniętego konsensusu
pomiędzy dotychczasowym
niedoﬁnansowaniem zasobu

mieszkaniowego gminy Zawadzkie,
a możliwościami ﬁnansowymi najemców
komunalnych, podjęto decyzję o obniżeniu
stawki bazowej czynszu z 7,80 zł/m2 na 6,60
zł/m2 oraz zmieniono czynniki
podwyższające stawkę, aby naliczona
wysokość czynszu była mniej dotkliwa.
Wypracowany kompromis zapewne nadal
nie będzie w pełni satysfakcjonujący dla
obydwu stron, ponieważ gmina nie osiągnie
z tytułu czynszów kwoty, którą byłaby
w stanie pokryć ponoszone wydatki, a dla
mieszkańców nawet obniżona stawka nadal
będzie podwyżką. Zwrócić uwagę jednak
należy, że środki z podwyżki czynszów
wrócą do najemców w postaci remontów ich
lokali oraz remontów budynków, w których
te lokale się znajdują.

„Posiłek w szkole i w domu”

G

mina Zawadzkie otrzymała wsparcie
ﬁnansowe w wysokości 10 180,68
złotych na doposażenie stołówki
szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Wincentego z Kielczy w Kielczy,
w r amach mo d u łu 3 , w ielo letn ieg o
rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” dotyczącego wspierania w latach
2 0 1 9 - 2 0 2 3 o rg a n ó w p r o w a d z ą c y c h
publiczne szkoły podstawowe
w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki przez
organizację stołówek i miejsc spożywania
posiłków. Budynek Szkoły Podstawowej
w Kielczy od kilkudziesięciu lat dysponuje
własną stołówkę szkolną. Wydawane są
w niej smaczne i pożywne obiady
przygotowywane na miejscu. Szkolna
kuchnia została wyremontowana
i wyposażona w nowoczesny sprzęt kilka lat
temu. W pomieszczeniu do spożywania
posiłków znajdują się jednak stare, ciężkie
metalowe krzesła i stoły, które nie spełniają
wymogów sanitarnych, na co uwagę zwrócili
podczas ostatniej rutynowej kontroli

pracownicy Sanepidu. Z uwagi na około 30letni okres użytkowania sprzęt jest
wyeksploatowany i wymaga ciągłych
napraw i konserwacji. Wsparcie ﬁnansowe
zostanie wykorzystane za zakup
nowoczesnego wyposażenia pomieszczenia
do spożywania posiłków w szkole, zgodnego
z obowiązującymi normami i niezbędnymi
certyﬁkatami. W ramach doﬁnansowania
planuje się zakupić 30 krzeseł oraz 15
stolików. W celu zapewnieni czystości
i porządku w pomieszczeniu oraz w trosce
o środowisko zostaną zakupione kosze na
śmieci do selektywnej zbiórki odpadów. Dla
bezpiecznego i estetycznego wdawania
posiłków konieczne jest dokupienie tac, na
których uczniowie będą przenosić talerze
z posiłkami z okienka, w którym są
wydawane, na stoliki. W celu zapewniania
odpowiedniej temperatury dań płynnych,
zakupione zostaną termosy. Całkowity koszt
zadania wyniesie 12 725,85 złotych. Gmina
Zawadzkie wniesie w zadanie wkład własny
w wysokości 2 545,17 złotych.

W imieniu władz samorządowych oraz lokalnej społeczności
składamy wszystkim Policjantom oraz Pracownikom Policji
serdeczne podziękowania.
Służba w Policji z pewnością wymaga poczucia
odpowiedzialności, ciągłej gotowości do właściwej
reakcji, szybkości działania oraz odporności psychicznej.
Pragniemy wyrazić wdzięczność za trud wkładany
w realizację powierzonych obowiązków,
za Państwa rzetelną służbę, codzienne niesienie
pomocy potrzebującym,
profesjonalizm i zaangażowanie.
Życzymy wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia,
bezpieczeństwa podczas pełnienia służby,
sukcesów zawodowych, ale również szacunku
i uznania wśród społeczeństwa.
Niech towarzyszy Państwu nieustająca satysfakcja
z wykonywanej pracy oraz niegasnący entuzjazm.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem

Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Ogłoszenie
Gmina Zawadzkie zwraca się do właścicieli
nieruchomości położonych w Zawadzkiem
w rejonie ulicy Świerklańskiej oraz drogi
wojewódzkiej nr 426 w kierunku Strzelec Opolskich
(tereny potocznie zwane „Łąkami Świerklańskimi”)
z prośbą o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem Panią Andżeliką Luba – osobisty (w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul.
Dębowej 13, pok. 102) lub telefoniczny (pod numerem
tel. 77 46 23 113) – w celu wyrażenia zgody na
promocję w/w terenów, a tym samym przyłączenia się
do działań prowadzonych przez gminę, mających na
celu zachęcanie potencjalnych inwestorów krajowych i
zagranicznych do inwestowania w gminie Zawadzkie.

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 77 403 14 03
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Rada Miejska w Zawadzkiem
Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Zawadzkiego

W

dniu 28 czerwca 2021 r. odbyła
się ostatnia przed przerwą
wakacyjną sesja Rady Miejskiej.
Na sesji Burmistrz Mariusz Stachowski
przedstawił radnym raport o stanie gminie za
2020 r. Następnie odbyło się głosowanie nad
uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Zawadzkiego wotum zaufania – za
głosowało 10 radnych, przeciw 1 radny,
2 radnych wstrzymało się od głosu (uchwała
n r X X X / 2 11 / 2 1 ) . N a s t ę p n i e r a d n i
zatwierdzili skonsolidowany bilans gminy
Zawadzkie za 2020 r. (12 głosów za, 1 głos
wstrzymujący się, uchwała Nr XXX/212/21)
oraz sprawozdanie ﬁnansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy

Zawadzkie za 2020 r. (12 głosów za, 1 głos
wstrzymujący się, uchwała Nr
XXX/213/21). Kolejnym punktem było
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy
Zawadzkie za 2020 r. Absolutorium zostało
udzielone Burmistrzowi jednogłośnie – 13
głosami za (uchwała Nr XXX/214/21).
Kolejne podjęte uchwały to:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu budynku oraz
odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu – 12 głosów
za (uchwała Nr XXX/215/21);
2) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali

mieszkalnych oraz określenia warunków
udzielenia boniﬁkat i wysokości stawek
procentowych boniﬁkat przy sprzedaży
lokali stanowiących własność gminy
Zawadzkie – 12 głosów za (uchwała nr
XXX/216/21);
3) w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok
szkolny 2021/2022 – 12 głosów za (uchwała
Nr XXX/217/21);
4) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. –
11 głosów za, 1 głos wstrzymujący się
(uchwała Nr XXX/218/21);
5) w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIV/177/20 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
ﬁnansowej na lata 2021-2029 – 12 głosów za,
uchwała Nr XXX/219/21);
6) w sprawie udzielenia pożyczki
długoterminowej dla Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu
żyć” – 12 głosów za (uchwała Nr
XXX/220/21);
7) w sprawie przekazania środków
ﬁnansowych na Fundusz Wsparcia Policji –
12 głosów za (uchwała Nr XXX/221/21);
8) w sprawie załatwienia skargi z dnia 11
czerwca 2021 r. na działalność Burmistrza
Zawadzkiego – 12 głosów za (uchwała Nr
XXX/222/21);
9) o zmianie uchwały w sprawie
„Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie
na lata 2021-2025” – 11 głosów za, 1 głos
przeciw (uchwała Nr XXX/223/21);
10) w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa

Mieszkaniowa Śląsk Północ spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością – 11
głosów za (uchwała Nr XXX/224/21);
11) w sprawie zatwierdzenia wniosku
o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na
sﬁnansowanie objęcia udziałów w tworzonej
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Śląsk
Północ sp. z o.o. – 11 głosów za (uchwała Nr
XXX/225/21).
Na sesji obecni byli również przedstawiciele
Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
którzy przedstawili radnym informację na
temat budowy linii 400 KV relacji
Trębaczew-nacięcie linii Joachimów
(Rokitnica) – Wielopole. Jest to inwestycja,
która ma kluczowe znaczenie dla
zwiększenia pewności zasilania południowej
Polski. Planowana linia będzie przebiegać
przez 14 gmin (między innymi przez
Zawadzkie), a jej długość wyniesie prawie
110 km. Budowa linii pozwoli efektywnie
przesyłać energię elektryczną, niezbędną do
rozwoju gospodarki województwa śląskiego
i opolskiego. Planowany termin zakończenia
prac budowlanych to 2028 r. Ponadto na
zaproszenie Przewodniczącego Rady
Miejskiej w sesji uczestniczył nowy
Komendant Komisariatu Policji
w Zawadzkiem aspirant sztabowy Sławomir
Łyżwa oraz jego zastępca podkomisarz
Roman Gadomski.
Uchwały podjęte na sesji dostępne są na
stronie www.bip.zawadzkie.pl, natomiast
następna sesja odbędzie się w dniu 30
sierpnia 2021 r.

Burmistrz informuje
Terminy wpłaty podatków
przypomnienie (dot. osób ﬁzycznych)

U

rząd Miejski w Zawadzkiem
informuje, iż dnia 15.05.2021 r.
upłynął termin wpłaty II raty
podatków: od nieruchomości, łącznego
zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego.
Jednocześnie przypomina się, iż III rata
płatna jest do dnia 15.09.2021 r., natomiast
I V – d o 1 5 . 11 . 2 0 2 1 r. P r o s i m y
o przestrzeganie powyższych terminów,
gdyż każdorazowe otrzymanie upomnienia
niesie za sobą dodatkowe koszty
w wysokości 11,60 zł. Od 13 października
2021 r. na mocy rozporządzenia Ministra

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 5 stycznia 2021 r. koszty te wzrosną
z kwoty 11,60 zł do 16,00 zł za upomnienie.
Podatki można wpłacać w kasie Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem; za pomocą
internetu (bankowość elektroniczna) lub
w bankach i na poczcie, na indywidualne
rachunki bankowe wskazane w decyzjach
wymiarowych, bądź nakazach płatniczych.
P r z y p o m i n a m y, i ż w k a s i e i s t n i e j e
możliwość zapłaty za zobowiązania za
pomocą karty płatniczej.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i budowlanych

P

rzypominamy właścicielom
nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Zawadzkie, że w dniu
5 lipca br. na boisku przy ul. Polnej w Kielczy
organizowana będzie zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i budowlanych.
Podczas zbiórki zbierane będą następujące
rodzaje odpadów: meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte opony (z samochodów
osobowych), odpady budowlane
i rozbiórkowe (papa, styropian, okna
z szybami, lustra) wytworzone
w gospodarstwie domowym.
Odpady wielkogabarytowe będą zbierane
w systemie zbiórki mobilnej tzn., że
mieszkaniec gminy Zawadzkie chcąc oddać

odpad wielkogabarytowy powinien go
dostarczyć do wyznaczonego punktu
w godzinach od 10:00 do 18:00.
Mieszkaniec, który będzie chciał oddać
odpad powinien udokumentować, że posiada
naliczenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (np. mieć ze sobą
książeczkę opłat za śmieci lub naliczenie
czynszu w przypadku budynków
wielolokalowych).
Odpady dostarczone przez osoby nie będące
mieszkańcami gminy Zawadzkie lub
pochodzące z ﬁrm, a także dostarczone do
punktu poza wyznaczonymi godzinami
obowiązywania zbiórki mobilnej –
nie będą odbierane.
Wszelkie próby „podrzucenia” odpadów,
będą zgłaszane na Policję.

Powszechny spis źródeł ciepła

O

d dnia 1 lipca 2021 r. zostaje
uruchomiony proces składania
deklaracji źródeł ciepła. Docelowo
system przyjmie postać elektronicznego
rejestru obsługiwanego przez aplikację
dostępową w wersji mobilnej i stacjonarnej.
Podstawą prawną do uruchomienia
Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB) jest nowelizacja ustawy
o wspieraniu termomodernizacji, która
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Obowiązek przekazania informacji na ten
temat będzie spoczywać na właścicielu
każdego budynku czy lokalu mieszkalnego.
Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków (CEEB) ma gromadzić dane na
temat budynków i lokali oraz
eksploatowanych w nich: 1) źródeł ciepła,
w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, 2)
źródeł energii elektrycznej, 3) spalania paliw,
w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy –
Prawo ochrony środowiska, o nominalnej
mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.
Powszechny spis źródeł ciepła ma zostać
przeprowadzony do końca tego roku.
Wy k o n a n a n a p o t r z e b y C E E B
inwentaryzacja budynków zostanie
połączona ze składaniem pisemnych

deklaracji dotyczących źródeł ciepła
i spalania.
Cały proces będzie się wiązać
z zobowiązaniem właścicieli lub zarządców
budynków bądź lokali, którzy przed
wejściem w życie nowych regulacji
eksploatowali źródła ciepła lub spalania –
kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece
kaﬂowe, kuchnie węglowe – do złożenia
burmistrza specjalnej deklaracji pisemnej
o posiadaniu takich urządzeń. Dane
z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB.
Na złożenie elektronicznej deklaracji
będzie 12 miesięcy. Z kolei właściciele
nowych budynków będą mieć 14 dni na
powiadomienie o rozpoczęciu
użytkowania konkretnego źródła ciepła.
W dalszej części tego roku baza ma zostać
uzupełniona o informacje na temat
doﬁnansowania na termomodernizację czy
wymianę źródeł ciepła pozyskanego dla
konkretnych budynków.
Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków ma być gotowa do sierpnia 2023
r. Według szacunków GUNB znajdą się
w niej informacje na temat około 5 mln
budynków.

Rozbudowa sieci gazowej w gminie Zawadzkie

M

ając na uwadze poprawę jakości
powietrza w gminie Zawadzkie
oraz planowaną rozbudowę
istniejącej już sieci gazowej serdecznie
zachęcamy naszych mieszkańców do
złożenia pisemnej deklaracji woli
przyłączenia do sieci gazowej.
Przedmiotowa deklaracja pozwoli na
planowanie ewentualnych kierunków

rozwoju sieci gazowej w gminie.
Deklarację można pobrać: w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem (pok. 111) oraz na
stronie internetowej www.zawadzkie.pl
w zakładce: Gmina - Gazyﬁkacja.
Informacje w sprawie przyłączenia
nieruchomości do sieci gazowej można
uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem, pokój 111, tel. 77 46 23 135.
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Termomodernizacja Hali Sportowej
w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności
energetycznej
Prace wykonane w minionym okresie:
dalsze prace na tarasie przy kawiarni,
prace na tarasie od strony Ks. Wajdy,
malowanie konstrukcji dachu na dużej
sali,
ź montaż ścianki poliwęglanowej od strony
ul. Ks. Wajdy,

ź
ź
ź

montaż suﬁtu na holu przy wejściach na
trybuny,
ź prace elektryczne przy rozdzielni
głównej oraz wykonanie oświetlenia
małej sali,
ź zabudowa ścian oraz wykonanie
posadzki z płyt gresowych na poziomie
piwnic – wejście do hali.
ź

3

Nasadzenia drzew

W

ostatnim czasie dokonano
nasadzeń drzew na terenie gminy.
Drzewa posadzono
w miejscowości Zawadzkie, tj.:
ź na terenie basenu letniego przy ul.
Powstańców Śl.,
ź Placu Hutnika,
ź wzdłuż Kanału Hutniczego,
ź wzdłuż ul. Chopina (przy Stawie
Hutniczym II),
ź wzdłuż ul. Stawowej,
ź przy ul. Nowe Osiedle 1,
ź na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej,

w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez
pochłanianie dwutlenku węgla oraz
oczyszczanie powietrza z toksycznych
gazów i pyłów poprawiają skład powietrza.
Oprócz tego, sadzenie drzew przynosi też
wiele innych korzyści:
ź drzewa są środowiskiem życia wielu
zwierząt,
ź zatrzymują wody opadowe,
ź chronią przed hałasem.

oraz na terenie sołectwa Kielcza, tj.:
skrzyżowanie ul. Dobrego Pasterza i Ks.
Wajdy,
ź s krzyżow anie ul. N ow ow iejs kiej
i Konopnickiej,
ź wzdłuż ul. Stare Osiedle.
Łącznie posadzono siedemdziesiąt dwa
drzewa gatunków rodzimych liściastych
(lipy, głogi, jesiony, graby, buki, brzozy,
olsze, topole, wiązy).
Nasadzone drzewa stanowią nasadzenia
zastępcze za drzewa wycięte jesienią
2020 r. Zachęcamy również mieszkańców
gminy Zawadzkie do sadzenia drzew oraz
krzewów liściastych w swoich ogrodach.
Drzewa odgrywają ogromną rolę
ź

Wymiana tablic z nazwami dróg

W

INFORMACJA

2021 roku na terenie gminy
Zawadzkie planowane jest
przeprowadzenie wymiany tablic
z nazwami ulic. Z uwagi na ich
nieczytelność, w 2021 roku z 247 tablic z
nazwami ulic zostanie wymienione 177
tablic. Wymiana pozostałych tablic
planowana jest na kolejne lata. Usługę
polegającą na wykonaniu oraz montażu
nowych tablic zrealizuje ﬁrma DecoPark z
siedzibą przy ul. Opolskiej 63 w
Żędowicach.

Dotycząca działania punktu szczepień
w Powiatowym Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich

W

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu Czyste Powietrze

ychodząc naprzeciw
oczekiwaniom Mieszkańców
dotyczących łatwego i szybkiego
dostępu do szczepionek przeciw Covid-19,
chcąc przyspieszyć realizację Narodowego
Programu Szczepień i móc tym szybciej
wrócić do bezpiecznej normalności
informujemy, iż od poniedziałku 07
czerwca 2021 r. można zaszczepić się bez
wcześniejszej rejestracji.
Wystarczy przyjść do Punktu szczepień z
dowodem osobistym. Po dokonaniu
rejestracji przez pracowników Punktu,
zostaną Państwo zaszczepieni szczepionką
ﬁrmy Pﬁzer.
W dalszym ciągu można również zapisywać
się na szczepienie w dniach:

poniedziałek - czwartek w godzinach 7:30 15:30, piątek 7:30 - 14:00
dzwoniąc pod następujące numery telefonu:
· Tel. 530 808 464
· Tel. 774401 759
· Tel. 774401 771
· Tel. 774401 787
lub dzwoniąc całodobowo pod bezpłatną
infolinię 989, bądź elektronicznie przez eRejestrację dostępną na stronie
www.pacjent.gov.pl
PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH
zlokalizowany jest w Strzelcach Opolskich
w Powiatowym Centrum Kultury przy ulicy
Dworcowej 23, czynny: od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Konkurs na nazwę placu zabaw nierozstrzygnięty

Z

W

związku z podpisaniem w dniu 25
m a j a 2 0 2 1 r. p r z e z g m i n ę
Zawadzkie Aneksu do
Porozumienia zawartego z WFOŚiGW
w Opolu w sprawie wspólnej realizacji zadań
z zakresu programu „Czyste Powietrze”,
w gminie Zawadzkie został uruchomiony
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.
W punkcie będą świadczone m.in.
następujące usługi: udzielanie informacji
o Programie „Czyste Powietrze”,
przedstawianie korzyści jakie można
uzyskać korzystając z Programu, wparcie

Wnioskodawców w zakresie przygotowania
wniosków o doﬁnansowanie, pomoc przy ich
wypełnianiu, pomoc Wnioskodawcom przy
rozliczaniu przyznanego doﬁnansowania,
w tym przy wypełnianiu wniosku o płatność.
Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny
mieści się w pokoju nr 005 w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem przy ul. Dębowej
13. Numer kontaktowy do urzędnika: 77 46
23 135.
Zachęcamy wszystkich do korzystania
z bezpłatnej pomocy.

77. Rocznica Powstania Warszawskiego

W

dniu 1 sierpnia 2021 r. minie 77.
rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego.
W Narodowym Dniu Pamięci Powstania
Warszawskiego w gminie Zawadzkie, jak co
roku, o godz. 17:00 – w Godzinę „W",

zawyją syreny alarmowe. Jest to moment,
kiedy Polacy oddają hołd powstańcom,
którzy walczyli i zginęli w obronie
Wa r s z a w y. P o w s t a n i e Wa r s z a w s k i e
rozpoczęło się właśnie o godz. 17:00, we
wtorek 1 sierpnia 1944 roku.

akończono procedurę związaną
z rozstrzygnięciem konkursu
ogłoszonego przez Burmistrza
Zawadzkiego na najciekawszą nazwę placu
zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem.
W konkursie wzięło udział 12 dzieci.
Zgodnie z regulaminem, konkurs
skierowany był do dzieci w wieku od 7 do 12
lat. Dwoje z nich nie spełniło warunku wieku,
w związku z czym ich prace nie podlegały
ocenie. Po przeprowadzonej analizie i ocenie
przedłożonych nazw placu zabaw, mając na
uwadze wytyczne zawarte w regulaminie,
komisja konkursowa stwierdziła, że

proponowane nazwy nie oddają
wystarczająco charakteru obiektu, jak
również nie zawierają wartości
marketingowych pozwalających na łatwość
rozpoznania i identyﬁkowania obiektu.
W związku z powyższym, komisja
konkursowa postanowiła odstąpić od
wskazania trzech najciekawszych propozycji
spełniających warunki regulaminu
i przedłożenia Burmistrzowi Zawadzkiego w
celu dokonania wyboru jednej z nich. Na tej
podstawie konkurs pozostanie bez
rozstrzygnięcia. Uczestnikom konkursu
serdecznie dziękujemy za udział.

Dzierżawa przystani kajakowej w Kielczy

T

eren przystani kajakowej w Kielczy
od dnia 1 czerwca 2021 r., na okres 10
lat, znalazł nowego gospodarza.
Gmina Zawadzkie w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego wydzierżawiła
przedmiotową nieruchomość na
prowadzenie działalności z zakresu sportu,
turystyki, rekreacji i wypoczynku
z dopuszczeniem usług towarzyszących
(handel, gastronomia). W upalne lato spływy
kajakowe to świetny sposób wypoczynku dla
mieszkańców gminy i gości.

Krajobrazy Zawadzkiego
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Zakończenie okresu trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Zawadzkie

B

urmistrz Zawadzkiego informuje,
o zakończeniu okresu trwałości
projektu pn. ,,Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
w Gminie Zawadzkie" w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Zgodnie z zapisami umów użyczenia sprzętu
komputerowego służącego realizacji
projektu, zawartych z Beneﬁcjentami
Ostatecznymi, po zakończeniu użyczenia
Biorący do używania obowiązany jest
zwrócić Użyczającemu (gminie) rzeczy
w stanie nie pogorszonym.
Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom
uczestników projektu Burmistrz
Zawadzkiego podjął Zarządzenie w sprawie
nieodpłatnego przekazania sprzętu

komputerowego wykorzystywanego do
realizacji projektu dotychczasowym
użytkownikom.
W związku z powyższym prosimy
Beneﬁcjentów Ostatecznych o zgłaszanie się
do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem do
dnia 30 lipca 2021 roku celem podpisania
umów bezpłatnego przekazania sprzętu
komputerowego znajdującego się
w ewidencji środków trwałych Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem.
Osoby, które nie zgłoszą chęci zatrzymania
sprzętu będą zobowiązane do jego zwrotu.
Ponadto informujemy, że przestała
obowiązywać umowa na świadczenie usługi
darmowego dostępu do Internetu oraz
obsługi informatycznej w razie wystąpienia
awarii sprzętu. W celu dalszego korzystania
z usługi dostępu do Internetu, należy zawrzeć
umowy indywidualne z dowolnie wybranym
operatorem.
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Ankieta do Mieszkańców gminy Zawadzkie
(z nagrodami)

Z

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

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

Od 1 lipca 2021 r. nowe wnioski oraz nowe
zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Międzynarodowy Dzień Młodzieży
12 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Młodzieży.
Z tej okazji życzymy Młodemu Pokoleniu śmiałości
w podejmowaniu nowych wyzwań,
radości z każdego dnia, nieustannej energii w niesieniu dobra,
pogody ducha, zapału i motywacji do zmieniania świata na lepszy.
Nie przestańcie marzyć i pamiętajcie o tym,
że jesteście Nadzieją na lepsze jutro.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem

Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Nabór na stanowisko
Gminnego Koordynatora POP

W

związku z przystąpieniem przez
gminę Zawadzkie do projektu pn.:
„Wdrożenie systemu zarządzania
jakością powietrza w samorządach
województwa opolskiego”, który
ﬁnansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu LIFE
i współﬁnansowany przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, wkrótce zostanie ogłoszony nabór
na stanowisko Gminnego Koordynatora
POP (Programu Ochrony Powietrza).
Osoba zatrudniona na powyższym
stanowisku będzie świadczyć usługi
związane m.in. z ochroną powietrza
w związku z czym zobowiązana ona będzie
do uczestnictwa w studiach podyplomowych

realizowanych przez Politechnikę Opolską.
Dzięki wykształconemu Gminnemu
Koordynatorowi POP, każdy mieszkaniec
Gminy będzie mógł skorzystać
z wiedzy tego specjalisty który
zaproponuje rozwiązania związane
z szeroko rozumianą termomodernizacją.
Zatrudnienie osoby na wyżej opisane
stanowisko planowane jest na sierpień tego
roku. Prosimy o śledzenie strony
internetowej www.bip.zawadzkie.pl,
w zakładce Ogłoszenia o naborze
pracowników, gdzie niebawem pojawi się
ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Gminnego Koordynatora POP wraz
z wszystkimi wytycznymi.

O

środek Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem informuje, że
z dniem 1 lipca 2021 r. zmienia się
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych. Od tego dnia należy
ubiegać się o dodatek mieszkaniowy na
nowych wnioskach, które dostępne będą
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem oraz na stronie internetowej
tutejszego ośrodka.
Zmienią się procedury przyznawania
dodatku mieszkaniowego. Najważniejsze
z nich to:
ź próg dochodowy liczony od kwoty netto;
ź ujednolicenie deﬁnicji dochodu,
ź zmiana kryterium dochodowego.
Od 1 lipca 2021 r. dodatek mieszkaniowy
będzie przysługiwał, jeżeli w okresie
3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o jego przyznanie średni miesięczny
dochód przypadający na jednego członka
gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie
przekroczył w gospodarstwie
jednoosobowym 40%, a w wieloosobowym
30% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej, obowiązującego
w dniu złożenia wniosku, tj:

dla gospodarstwa jednoosobowego
2.066,99 zł
ź dla gospodarstwa wieloosobowego
1.550,24 zł.
Przypominamy, że dodatek mieszkaniowy to
doﬁnansowanie do czynszu, które jest
przyznawane na okres sześciu miesięcy,
licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu złożenia wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego. Aby
otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby
ubiegające się o jego przyznanie muszą
spełniać łącznie trzy warunki:
ź posiadać tytuł prawny do lokalu,
ź posiadać dochód o wysokości określonej
w ustawie,
ź posiadać lokal mieszkalny o powierzchni
określonej w ustawie.
ź

Szczegółowe informacje dotyczące
warunków przyznawania dodatku
mieszkaniowego oraz potrzebnych
dokumentów dostępne są w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
przy ul. Dębowej 11, pod numerem telefonu
77 46 22 095 oraz na stronie internetowej
www.ops.zawadzkie.pl.

Pozostałe inwestycje gminne – słów kilka

R

ozbudowa placu zabaw przy ul.
Nowe Osiedle w Zawadzkiem
(budżet obywatelski) oraz
Budowa placu zabaw przy Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem – Etap II
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe
Osiedle w Zawadzkiem będzie realizowane
w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie
trwają prace projektowe.
Natomiast na ten czas zakończono
aktualizowanie dokumentacji projektowej na
budowę placu zabaw przy Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem – etap II.
W ramach inwestycji przewiduje się montaż:
piramidy linowej, Street Workoutu,

3 urządzeń SKATE PARKU, trampoliny oraz
ławek. Planowany termin rozstrzygnięcia
przetargów na roboty budowlane to druga
połowa sierpnia.
Przeb u d o w a d ro g i d o j a zd o w ej d o
gruntów rolnych w miejscowości Kielcza
W dniu 25 czerwca podpisano umowę
z wykonawcą robót budowlanych – OLS
Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, 42-700
Lubliniec, ul. Chopina 2. Wartość robót
budowlanych: 387.480,28 zł brutto. Termin
realizacji: 122 dni od daty przekazania placu
budowy (tj. od 25.06.2021 r.).
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Podsumowanie Roku Szkolnego 2020/2021
w Akademii Przedszkolaka w Żędowicach

P

owoli kończy się rok szkolny, a wraz
z nim przychodzą reﬂeksje
i podsumowania. Koniec końców to
był dobry, aktywny i bardzo wymagający
czas. 1 września 2020 roku nasze
przedszkole przyjęło w swoje progi 55 dzieci
podzielonych na trzy grupy wiekowe. Coś
niesamowitego. W jak najlepszy sposób
staraliśmy się wykorzystać powierzony nam
czas z dziećmi, a tym samym zapracować na
zaufanie i szacunek naszych Rodziców.
Przez cały rok szkolny, przestrzegając
zaleceń reżimu sanitarnego, zgodnie
z napisanymi przez nas procedurami, udało
się zrealizować zajęcia z języka angielskiego
i hiszpańskiego, dogoterapię, zajęcia
z Robotyki Lego, rytmikę, sensoplastykę
i plastykę ekspresyjną, spotkania
logopedyczne, udział w konkursach,
realizację programu wychowawczego ,,Ja
i moje zwierzęta”, gdzie dzieci opiekują się
zwierzątkami na terenie przedszkola, a od
września czeka nas mnóstwo niespodzianek
i kolejnych ciekawych zajęć. Oferta
przedszkola została wzbogacona
i urozmaicona o warsztaty, sesje zdjęciowe,
spotkania z lokalnymi organizacjami
i ciekawymi ludźmi, którzy chętnie
przyjmowali nasze zaproszenia. Tym

sposobem udało się nawiązać współpracę
z najbliższym środowiskiem dzieci
i wesprzeć, wypromować, pokazać potencjał
osób, które na rynku lokalnym funkcjonują
i prowadzą działalność. Nasze Przedszkole,
prowadzone w duchu współpracy, realizacji
wzajemnych oczekiwań i pomysłów, stało się
ostoją dla dzieci, nie tylko tych z Gminy
Zawadzkie, ale i ościennych miejscowości.
Jesteśmy dumni, że nowy rok szkolny
2021/2022 witamy z kompletem dzieci, a to
znaczy, że nasza wizja przedszkola się
sprawdza i przyjęła się w lokalnej
społeczności. Rozwijamy się nadal,
doskonalimy, uczymy na błędach, a panie
rozwijają swoje skrzydła, czym wzbogacają
placówkę. To był rok wzmożonej pracy,
c z a s a m i p r z e o rg a n i z o w a n i a s w o i c h
priorytetów, ale warto było – dla dzieci, dla
rodziców, dla naszego przedszkola, które już
pod koniec września będzie obchodzić swoje
drugie urodzinki.
Podziękowania Rodzicom, Pracownikom,
Gminie Zawadzkie i wszystkim
Sympatykom Akademii Przedszkolaka
Żędowice Składają Właściciele:
Barbara i Krzysztof

Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną w rejonie
ulicy Paderewskiego w Zawadzkiem.

W

rejonie ul. Paderewskiego
w Zawadzkiem sprzedano do tej
pory sześć /6/ działek. Pozostały
do sprzedaży jeszcze dwie /2/

nieruchomości, które po uregulowaniu
stanów prawnych planuje się wyznaczyć do
sprzedaży w drodze przetargów ustnych
nieograniczonych (działki nr.3150/1 i 3149/3)

5

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

T

ak jak nietypowy był miniony rok
szkolny, tak też w nietypowy sposób
go zakończono – skromnie, bez
udziału rodziców, z zachowaniem aktualnie
obowiązujących środków bezpieczeństwa.
Ze względu na pandemię koronawirusa
nauka przez większość czasu odbywała się
zdalnie. Nie był to najłatwiejszy czas
zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak
i rodziców. Wszyscy byli zmuszeni, by
przystosować się do zupełnie nowych
warunków. Z powodu epidemii przez kilka

miesięcy zamknięte pozostawały szkoły,
a lekcje odbywały się przy domowych
biurkach, zamiast w salach lekcyjnych.
Szkoły podstawowe pożegnało 44
absolwentów w Zawadzkiem, 17
w Żędowicach i 10 w Kielczy. Wszystkim
uczniom, nauczycielom i pracownikom
szkoły życzymy radosnych i bezpiecznych
wakacji. Niech nadchodzący czas
wypoczynku będzie radosny i pełny
niezapomnianych wrażeń.

Zakaz spalania odpadów roślinnych!

C

ieplejsze dni to zazwyczaj sygnał dla
nas, że przyszedł czas rozpoczęcia
p r a c p o r z ą d k o w y c h
w przydomowych ogrodach. Przycinamy
pędy, wysiewamy nasiona, sadzimy
i nawozimy rośliny i… niestety część z nas
rozpala w ogrodzie ogniska, w których spala
odpady z ogrodu: liście, gałęzie, skoszoną
trawę.
Większość z tych osób robi to myśląc, że to
najlepszy sposób na ich pozbycie się i nie
widzi w tym nic złego. Ostatnie cieplejsze
dni pokazały, że niestety ten sposób
pozbywania się pozostałości roślinnych jest
wciąż praktykowany przez część
m i e s z k a ń c ó w n a s z e j g m i n y. Ty l k o
w ostatnich dniach dostaliśmy kilka zgłoszeń
od zaniepokojonych sąsiadów. Skarżą się na
dokuczliwy dym i obawiają się o swoje
bezpieczeństwo.
Rozpalając ognisko w przydomowym
ogrodzie możemy wejść w konﬂikt
w prawem. Obecnie obowiązek segregacji
odpadów obowiązuje w całej Polsce, a co za
tym idzie, nie wolno samemu spalać
odpadów zielonych z ogrodu. Nawet jeśli są
to części roślin porażone przez choroby
i szkodniki.
Zatem wszyscy mamy obowiązek
segregowania odpadów i oddawania ich
zgodnie z zasadami panującymi w danej
gminie.
Zakaz spalania pozostałości roślinnych
obowiązuje nas niezależnie od tego, czy jest
to nasza działka prywatna, ogród
przydomowy, czy też działka na terenie
ROD.
Spalania liści i gałęzi na własnej działce
zabrania też art. 144 Kodeksu Cywilnego:
„Właściciel nieruchomości powinien przy
wykonywaniu swego prawa powstrzymywać
się od działań, które by zakłócały korzystanie
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną
miarę, wynikającą ze społecznogospodarczego przeznaczenia
nieruchomości i stosunków miejscowych.”
Zatem spalanie odpadów roślinnych, które
powoduje powstawanie dymu uciążliwego
dla właścicieli sąsiednich posesji, stanowi
naruszenie tego przepisu.
Jakie ognisko wolno nam rozpalić?
Na własnej posesji wolno nam natomiast
r o z p a l i ć o g n i s k o w t z w. „ c e l a c h
rekreacyjnych”, czyli np. upieczenia
kiełbaski. Ale w takim ognisku również nie
wolno spalać odpadów z ogrodu.
Liście i gałęzie nie nadają się do tego,
ponieważ wydzielają zbyt dużo dymu.

W takim ognisku powinniśmy spalać
wyłącznie odpowiednio przygotowane
drewno opałowe o wilgotności ok. 20%.
Takie drewno będzie wydzielać minimalną
ilość dymu i zanieczyszczeń do atmosfery.
Rozpalając ognisko w „celach
rekreacyjnych”, trzeba też przestrzegać
przepisów przeciwpożarowych.
Gdzie nie wolno rozpalać ognia:
w miejscu umożliwiającym zapalenie się
materiałów palnych,
ź w odległości mniejszej niż 4 m od granicy
działki sąsiedniej,
ź w odległości mniejszej niż 10 m od
miejsca omłotów i miejsc występowania
palnych płodów rolnych,
ź w odległości mniejszej niż 100 m od
granicy lasu.

ź

Pamiętać musimy również o tym, że przy
paleniu ogniska w „celach rekreacyjnych”
nie możemy dopuścić do powstawania
nadmiernej ilości dymu i uciążliwego
zapachu. Jeśli natomiast dym, który
przedostaje się na ulicę w takiej ilości, że
ogranicza kierowcom widoczność i zagraża
bezpieczeństwu może spowodować
interwencję policji.
Pamiętajmy również, że zakaz rozpalania
grilli i ognisk obowiązuje nas w dniach,
kiedy zostają wydawane komunikaty
o przekroczonych normach szkodliwych
pyłów w powietrzu.
Co zatem możemy zrobić z odpadami
zielonymi z ogrodów?
1. Brązowe worki na odpady BIO –
wystawiamy zapakowane odpady do
worków BIO (brązowych) w terminach
określonych w harmonogramie odbioru
odpadów.
2. Kompostowanie – to jedna z najlepiej
sprawdzonych metod powtórnego
w y k o r z y s t a n i a o d p a d ó w. P o z w a l a
zmniejszyć o 30-50% ilość odpadów
wywożonych na wysypiska.
W przydomowym kompostowniku można
przetworzyć nawet 300 kg odpadów w ciągu
roku. Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Zawadzkie
dopuszcza prowadzenie przydomowego
kompostownika, pod warunkiem, że nie
będzie on uciążliwy dla otoczenia,
3. Jesienią suche i zdrowe liście można
wykorzystać do osłonięcia roślin przed
mrozem.

KONDOLENCJE

Panu Wojciechowi Palonka
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Żony
składają Burmistrz Zawadzkiego
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Krajobrazy Zawadzkiego

6

Nr 6 (233)

Rozbudowa ciągu ulic
Żeromskiego i Ks. Wajdy
w Żędowicach

W

Żędowicach planowana jest
rozbudowa ciągu ulic
Ż e r o m s k i e g o i K s . Wa j d y.
Wartość kosztorysowa robót budowlanych to
769 119,17 zł brutto. Rozstrzygnięcie
przetargu na roboty budowlane planowane
jest w drugiej połowie sierpnia br. Termin
realizacji: 100 dni od daty przekazania placu
budowy.

Remont cząstkowy
dróg gminnych

D

nia 7 czerwca na terenie gminy
Zawadzkie rozpoczął się remont
nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych, przy użyciu grysu,
z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej.
Usługę remontu cząstkowego dróg
powierzono ﬁrmie P.U.H. „DOMAX”
Arkadiusz Mika z siedzibą przy ul.
Grabińskiej 8 w Boronowie.

Budowa PSZOK
dla gminy Zawadzkie

M

ając na uwadze braki projektowe,
kierownik budowy został
zobowiązany do przerwania prac
na przedmiotowej inwestycji. Wznowienie
prac nastąpi po otrzymaniu od projektanta
rozwiązań naprawczych.
W dniu 22.06.2021 r. odbyło się spotkanie
z przedstawicielami ﬁrmy wykonującej
projekt budowlany, przedstawicielem ﬁrmy
„ZAW-KOM” Sp. z o.o., właścicielem ﬁrmy
budującej PSZOK, przy udziale inspektora
nadzoru. Projektanci przedstawili
2 rozwiązania naprawcze, które wymagają
uzgodnienia z ﬁrmą „ZAW-KOM” ze
względu na przebieg drogi ppoż. dla
składowiska odpadów.

Dzieci spotkały się z pisarzem...

D

nia 31 maja 2021 roku na
zaproszenie Fili Bibliotecznej
w Kielczy do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kielczy przybył Pan Dawid
Imiełowski - autor ilustrowanych wierszy dla
dzieci.
W spotkaniach z pisarzem
uczestniczyli uczniowie klas 1- 3. Gościa
powitała Dyrektor PSP w Kielczy Pani
Gabriela Gosztyła. Spotkania odbywały się
w trzech odsłonach, dla każdej klasy osobno.
Podczas wizyty dzieci zapoznały się
z twórczością pisarza, aktywnie uczestnicząc
w tym wydarzeniu. Po zakończeniu każdego
ze spotkań były podziękowania i kolejka po
autografy oraz imienne dedykacje, które
autor umieszczał na książkach zakupionych
przez młodych czytelników. Spotkania

przebiegały w miłej atmosferze. Serdeczne
podziękowania składamy
Wychowawczyniom klas 1- 3: Pani Zuzannie
Kazieczko, Pani Lucynie Dyrdała, Pani
Bożenie Gwóźdź za pomoc i miłe przyjęcie.

Intensywny maj w tenisie stołowym

D

nia 22 maja 2021r. odbyły się
w Gorzowie Śląskim Indywidualne
Mistrzostwa Województwa Żaków
w Tenisie Stołowym. Zawodniczka KTS
MOKSiR Zawadzkie Anna Bonk,
podopieczna Marty Lityńskiej oraz
Stanisława Fedora, zdobyła już po raz drugi
w swojej karierze Mistrzostwo
Województwa. Warto również wspomnieć, iż
Ania startowała także w wyższej kategorii
''Młodziczek'' zdobywając III Miejsce. Nasza
zawodniczka bardzo dobrze spisała się
również na arenie ogólnopolskiej. Również
w maju, w Krakowie, został rozegrany Grand
Prix Polski Żaków. Ania uplasowała się na
miejscu 13-16. Wielkim zaskoczeniem było
pokonanie w 1/16 ﬁnału zawodniczki

rozstawionej z numerem 3 Leny Rucińskiej.
Kolejnym sukcesem Ani było zajęcie
9 miejsca w Mistrzostwach Polski Żaków,
które odbyły się 29-30 maja w Ostródzie.
Gratulujemy Ani oraz trenerom i życzymy
dalszych sukcesów.
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Kalejdoskop kulturalny BiK w Zawadzkiem

D

nia 26 maja 2021 r. na kanale BiK na
platformie YouTube odbyła się
premiera koncertu muzycznego
„Gramy dla Mamy i Taty” w wykonaniu
uczniów Ogniska Muzycznego
„Melodikon”.
Gratulujemy pięknego występu uczniom
i ich instruktorom!
27 maja 2021 r. kolejna wokalistka Studia
Wokalnego Do Mi Sol - Oliwia Obcina
wystąpiła w programie TVP 3 Opole. Oliwia
zaśpiewała piosenkę z repertuaru Piotra
Rubika „Otulanka”. To nasza najmłodsza
wokalistka, która swoim naturalnym
urokiem i szerokim uśmiechem od razu
zjednuje sobie sympatię słuchaczy. Śpiew to
teraz jej największa pasja, która całkowicie
pochłania każdą wolną minutę jej życia.

zachwyciła swoją choreograﬁą taneczną,
tym razem do utworu „ Shallow”.
Gratulujemy artystycznego sukcesu!!!

30 maja 2021 r. Plac Hutnika tętnił życiem,
śmiechem i radością. Pracownicy BiK
zorganizowali pełen atrakcji Dzień Dziecka.
Pogoda, frekwencja i humory dopisały
wszystkim!!!!

31 maja 2021 r. dzieci spotkały się
z pisarzem…
Pracownicy ﬁlii Biblioteki w Kielczy
zaprosili do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kielczy Pana Dawida Imiełowskiego autora wierszy dla dzieci. W spotkaniach
z pisarzem uczestniczyli uczniowie klas I –
III. Na zakończenie ustawiła się kolejka po
autografy oraz imienne dedykacje. Spotkania
przebiegały w miłej i twórczej atmosferze.
10 czerwca 2021 r. wokalistki Studia
Wokalnego Do Mi Sol działającego w BiK
w Zawadzkiem oraz wokalistki Studia pod
Florianem działającego w BiCK
w Kolonowskiem nagrały koncert
„Rozśpiewany początek lata”. Koncert
można oglądać w wersji online od 26
czerwca na kanale BiK w Zawadzkiem na
platformie YouTube.

22 czerwca został rozstrzygnięty Konkurs
Plastyczny dla Przedszkolaków „Super
Tata”. Tato, to ważna osoba w życiu każdego
dzieciaka, ktoś, kto zmierzy się
z trudnościami i pokona wszystkie
smuteczki. A jak wygląda taki BOHATER?
Piękne portrety można zobaczyć w naszej
galerii na Facebooku BiK
Wyniki konkursu:

19 czerwca 2021 r. nasze Mażoretki odniosły
duży sukces na XXII Mistrzostwach
Mażoretek w Kędzierzynie Koźlu. Występy
oceniał 10 osobowy międzynarodowy skład
sędziowski. Naszą sekcję na zawodach
reprezentowały Kinga Marek i Oliwia
Janoszka, zajmując miejsca na podium.
W kategorii 2 x baton kadetki Oliwia zajęła
III miejsce i tytuł II Wicemistrza Polski.
Kinga zajęła również III miejsce w kategorii
2 x baton juniorki i tytuł II Wicemistrza
Polski.

28 maja 2021 r. wokalistki Studia Do Mi Sol :
Lena Zientek, Paulina Kciuk, Patrycja
Misiek, Amelia Panchyrz, Małgorzata
Kubów, Oliwia Obcina, Hanna Elektorowicz
w y s t ą p i ł y p o d c z a s „ Wi o s e n n y c h
Prezentacji” w Strzelcach Opolskich. Warto
dodać, że nasze studio wokalne dominowało
w tym roku – w kategorii śpiew zgłoszono
8 wokalistów, z czego 6 reprezentowało BiK
w Zawadzkiem.
Natomiast Kinga Kałmucka, solistka
naszego zespołu Exodus, piąty rok z rzędu

Gratulujemy dziewczynom i instruktorce!!!

„Pociągi pancerne z Zawadzkiego”

W

d n i u 1 2 c z e r w c a 2 0 2 1 r.
w Zawadzkiem miało miejsce
wydarzenie upamiętniające 100.
rocznicę III Powstania Śląskiego.
Organizatorem wydarzenia pn. „Pancerna
historia III Powstania Śląskiego –
powstańcze pociągi huty w Zawadzkiem”
było Stowarzyszenie Konserwatorów
Zabytków oddział w Opolu z Panią Iwoną
Solisz, Prezesem Stowarzyszenia na czele,
przy współudziale gminy Zawadzkie –
reprezentowanej przez Pana Mariusza
Stachowskiego Burmistrza Zawadzkiego.
Z tej okazji przy tablicy upamiętniającej
budowę w hucie w Zawadzkiem pociągów
pancernych podczas III Powstania Śląskiego
(położonej w Zawadzkiem przy ul.
Opolskiej) odbyły się prace porządkowe
i konserwatorskie. Następnie zorganizowano
warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych
związanych z historią III Powstania
Śląskiego i pociągów pancernych. Warsztaty
sztukatorskie, malarskie, hafciarskie, czy
rozrywki rodzinne odbywały się
w sąsiedztwie Kinoteatru przy ul. Hutnika
oraz tablicy pamiątkowej. W kolejnej części
uroczystości, zebranych powitał Pan
Mariusz Stachowski Burmistrz
Zawadzkiego, który w swoim wystąpieniu

nawiązał do historii huty i roli, jaką odegrała
dla powstań śląskich. Następnie odbył się
wykład Pana Roberta Wencla - pracownika
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św.
Anny pn. „Pociągi pancerne podczas III
Powstania Śląskiego na tle działalności huty
w Zawadzkiem”. Natomiast konserwator
zabytków – Pani Magdalena Schneider
przedstawiła zebranym referat zatytułowany
„Konserwacja parowozów i pociągów oraz
ich współczesna ekspozycja”. Na koniec
została zaprezentowana gra „3P” –
poświęcona powstańczym pociągom
pancernym z Zawadzkiego.

Biblioteki w czasie wakacji
Poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Zamknięte od
ZAWADZKIE
TEL.774623173 9.00 - 17.00 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 7.00 - 15.00 19 lipca do
6 sierpnia
774623171
Zamknięte od
KIELCZA
8.00 - 14.00 12.00 - 17.00 12.00 - 15.00 12.00 - 17.00 12.00 - 17.00 19 do 30 lipca
TEL.774010967
Zamknięte od
ŻĘDOWICE
9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 15.00 - 19.00 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00 30 sierpnia do
TEL.775005927
10 września

I miejsce Agata Balicka
II miejsce Ewelina Jaskólska
II miejsce Alan Spałek
Wyróżnienia przyznano Karolowi Piekacz
i Pawłowi Gaś
Gratulujemy!!!
25.06.2021 r. Hanna Elektorowicz wystąpiła
w programie TVP 3 Opole. Zaśpiewała utwór
„No time to die”. Gratulujemy pełnego
emocji występu!
Specjalista ds. kultury
Małgorzata Rabicka
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