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Podpisanie umowy o doﬁnansowanie
przebudowy przejść dla pieszych

W

dniu 20 września br. Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz
Stachowski oraz Wojewoda
Opolski Sławomir Kłosowski podpisali
umowę, na mocy której gminie Zawadzkie
udzielone zostało doﬁnansowanie ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa
ruchu pieszych w obszarze oddziaływania

przejść dla pieszych zadania gminnego pn.
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach
gminnych w Zawadzkiem, nr 105632O ulica
Ks. Wajdy oraz nr 105607O ul. Dworcowa
poprzez przebudowę przejść dla pieszych”,
w wysokości 82.161,26 zł. Dzięki wsparciu
środkami rządowymi podniesiony zostanie
poziom bezpieczeństwa w obszarach
oddziaływania.

Małgorzata Rabicka i Magdalena Cembolista
Osobowości Roku 2020
e wrześniu wręczono nagrody
laureatom plebiscytu
prowadzonego przez NTO
Osobowość Roku 2020. Małgorzata
Rabicka, specjalista ds. kultury w BiK
w Zawadzkiem, nominowana za
zaangażowanie w kształtowanie życia
kulturalnego w gminie Zawadzkie została
laureatką w kategorii kultura na szczeblu
powiatowym oraz zajęła III miejsce na
szczeblu wojewódzkim, natomiast
Magdalena Cembolista, działaczka
społeczna, nominowana za pomoc
w uzbieraniu pieniędzy dla Szymonka
z Kielczy, w kategorii działalność społeczna
i charytatywna zwyciężyła w powiecie

W

strzeleckim i zajęła II miejsce
w województwie. Celem akcji jest
uhonorowanie ludzi nietuzinkowych,
pomysłowych, aktywnych i ciekawych, tych,
którzy konsekwentnie realizują obrany cel
i pociągają za sobą innych, które swoją
działalność prowadzą nie dla poklasku, lecz
z autentycznej potrzeby działania, z pasji,
z chęci pomagania innym i przyczynienia się
d o r o z w o j u O p o l s z c z y z n y. Ty t u ł y
Osobowość Roku przyznane zostały w pięciu
kategoriach: Kultura, Nauka, Działalność
społeczna i charytatywna, Biznes oraz
Polityka, samorządność i społeczność
lokalna, a laureaci zostali wybrani głosami
czytelników NTO. Gratulujemy!

Magdalena Cembolista

Małgorzata Rabicka

Powstały otwarte strefy aktywności
w Żędowicach i w Kielczy

S

towarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć”
pozyskało środki ﬁnansowe na
utworzenie miejsc aktywności ruchowej typu
siłownie w ramach realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie
LGD „Kraina Dinozaurów”. Projekt pn.
„Utworzenie otwartej strefy aktywności
w Żędowicach i w Kielczy” obejmuje
przedsięwzięcie zgodne 1.1.3 LSR- budowa
i modernizacja punktów przystankowych,
obiektów małej architektury oraz miejsc
aktywności ruchowej typu siłownie, place
zabaw, boiska i inne. Cel ogólny 1.0–Wzrost
konkurencyjności obszaru objętego LSR
i ochrona środowiska. Cel szczegółowy 1.1–
Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej

i turystycznej.
W wyniku realizacji operacji utworzono dwa
otwarte miejsca aktywności ruchowej, każde
wyposażone w 4 urządzenia siłowni. Poprzez
połączenie siłowni z istniejącym placem
zabaw w Kielczy oraz planowanym do
przeniesienia placem zabaw w Żędowicach
powstaną atrakcyjne miejsca rekreacji
w każdej miejscowości. Mieszkańcy będą
mogli zadbać o swoje zdrowie wykonując
ćwiczenia na urządzeniach siłowni
i równocześnie ciekawie spędzić czas
w gronie rodziny i znajomych. Inwestycja
z pewnością przyczyni się do wzmocnienia
potencjału turystycznego sołectw Kielcza
i Żędowice.

Remonty ulic

A

ktualnie trwają prace remontowe na
ul. Kolejowej w Żędowicach, ul.
Krótkiej i ul. Polnej w Kielczy
polegające na wyrównaniu istniejącej
podbudowy destruktem asfaltowym

( f r e z o w i n ą ) . Wy k o n a w c ą p r a c j e s t
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„LARIX” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Klonowej 11 w Lublińcu.

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 77 403 14 03
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Rada Miejska w Zawadzkiem
XXXII Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 27 września 2021 r. odbyła
się XXXII sesja bieżącej
kadencji. Program sesji
obejmował między innymi przedstawienie
koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły
– Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem. Informację przedstawił
dyrektor szkoły Zdzisław Żuchowski. Mimo
tego, że szkoła dysponuje doskonałą bazą
dydaktyczną (miedzy innymi pięć sal
komputerowych, świetnie wyposażone
pracownie przedmiotowe, zespół boisk
Orlik, sala gimnastyczna, siłowania, boisko
do piłki plażowej) oraz doskonałą kadrą
pedagogiczną, realnymi zagrożeniami dla
szkoły jest demograﬁa, dojazd
i komunikacja, brak szkolnych warsztatów,
stan pandemii, brak bezpośrednich
kontaktów ze szkołami, brak nowej oferty
kształcenia branżowego. Pomimo tych
trudności szkoła przeprowadziła nabór na
rok szkolny 2021/2022 i zostały otwarta
klasa liceum humanistyczno-społeczna
i biologiczno-chemiczna oraz technikum

o specjalności technik informatyk. Na sesji
radni podjęli również uchwały:
- o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.
(Nr XXXII/233/21),
- w sprawie załatwienia skargi z dnia 10
września 2021 r. na działalność Burmistrza
Zawadzkiego (Nr XXXII/234/21),
- 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 (Nr
XXXII/235/21).
Uchwały podjęte na sesji są dostępne na
stronie bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo
lokalne.
Do Komisji Uchwał i Wniosków nie
wpłynęły żadne wnioski. Następna sesja
odbędzie się w dniu 25 października br.,
a zasadniczym jej tematem będzie przyjęcie
informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
BRM

Burmistrz informuje
Informacje Zespołu Konsultacyjno
-Doradczego Młodzieży

G

mina Zawadzkie znalazła się wśród
14 gmin z terenu województwa
opolskiego, które biorą udział
w projekcie „Strategia Młodzieżowa
Opolszczyzna”, organizowanym przez
Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” oraz
Samorząd Województwa Opolskiego.
9 września br. odbyły się pierwsze warsztaty
dla członków Zespołu KonsultacyjnoDoradczego Młodzieży przy Burmistrzu
Zawadzkiego. Spotkanie miało na celu
przekazanie wiedzy z zakresu mechanizmów
społeczno-demokratycznych oraz
przekazanie wartości, jakie powinny
towarzyszyć w działalności na rzecz
młodzieży, za pomocą Drabiny Harta.
Za warsztaty merytorycznie odpowiadała
Prezes Stowarzyszenia „Europa Iuvenis”
Magdalena Lenartowicz. Członkowie
Zespołu wyczekują drugiego szkolenia,
które z pewnością będzie obﬁte w nową
wiedzę i docelowo pozytywnie wpłynie na
kształtowanie się polityki młodzieżowej
w gminie Zawadzkie.

Należy nadmienić, że zwieńczeniem
projektu „Strategia Młodzieżowa
Opolszczyna” będzie powstanie Lokalnej
Strategii Młodzieży, która będzie zawierała
w sobie diagnozę problemów
zawadczańskiej młodzieży, założenia
i rekomendacje dla władz samorządowych,
mające na celu polepszenie warunków życia
młodych w Zawadzkiem.
Maksymilian Polis
Przewodniczący Zespołu KonsultacyjnoDoradczego Młodzieży
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Zawirowania w ośrodku zdrowia w Kielczy

W

dniu 24.08.2021 r. do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem
wpłynęło pismo Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDIKOR”
w Kielczy wypowiadające umowę najmu
lokalu użytkowego. Zgodnie z umową okres
wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Dla
pacjentów korzystających z usług
przychodni „MEDIKOR” oznacza to, że od

dnia 1 grudnia 2021 r. ww. NZOZ nie będzie
już świadczył usług medycznych w tym
miejscu.
Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji,
Burmistrz Zawadzkiego podjął jednak szereg
działań zmierzających do zapewnienia
ciągłości świadczenia usług medycznych dla
mieszkańców. O rozwoju sytuacji będziecie
Państwo informowani na bieżąco.

SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

N

a podstawie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa
mieszkaniowego z dnia 18
p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 9 r. o r a z u s t a w y
o Krajowym Zasobie Nieruchomości z dnia
7 maja 2020 r. gmina Zawadzkie oraz inne
gminy otrzymały narzędzia umożliwiające
rozwój budownictwa mieszkaniowego. Na
podstawie wyżej wymienionych aktów
prawnych możliwym stało się podjęcie
inicjatywy – Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej Śląsk Północ Sp. z o.o. Na
ww. spółce będzie spoczywał ciężar
przygotowania inwestycji mieszkaniowej,
jej realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia,
a po zasiedleniu lokali mieszkalnych również ich administrowanie.
W dniu 14.06.2021 r. gmina Zawadzkie
podpisała Porozumienie wyrażające wolę
przystąpienia do ww. SIM, następnie w dniu
28 czerwca 2021 r. radni Rady Miejskiej
w Zawadzkiem przyjęli uchwałę nr
XXX/224/2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie spółki Społeczna
Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz uchwałę Nr XXX/225/2021 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. Po przyjęciu powyższych uchwał,
rozpoczęły się negocjacje dotyczące kształtu
powoływanej do życia nowej spółki SIM
Śląsk Północ. W negocjacjach bierze udział
14 gmin i przedstawiciele Krajowego Zasobu
Nieruchomości, którzy pilotują całe
przedsięwzięcie pod względem
merytorycznym i prawnym.
Poza środkami ﬁnansowymi (3 mln zł), które
każda gmina otrzymuje na założenie
i działalność Spółki, każda gmina winna
wnieść również do Spółki grunt – działkę, na
której chce wybudować swoje budynki.
Gmina Zawadzkie wskazała działkę gruntu
położona przy ul. Opolskiej 48
w Zawadzkiem (miejsce po starym
gimnazjum) i zadeklarowała wybudowanie
na niej budynku mieszczącego ok. 25 lokali.
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Ruszył projekt „Umiem pływać”
dla dzieci z gminy Zawadzkie

G

mina Zawadzkie, przy wsparciu
ﬁnansowym Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
oraz za pośrednictwem Wojewódzkiego
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
w Opolu realizuje projekt „Umiem pływać”.
30 uczniów klas III ze szkół podstawowych
z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 20
września 2021 roku do dnia 20 października
2021 roku uczestniczy w zorganizowanych
lekcjach pływania w Centrum Rekreacji
i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich.
Zajęcia prowadzone są w godzinach
popołudniowych w dwóch grupach liczących
po 15 osób, dwa razy w tygodniu, po dwie
godziny lekcyjne (90 minut). Naukę
pływania prowadzą wykwaliﬁkowani
instruktorzy zatrudnieni w Centrum
Rekreacji i Sportu "Strzelec" w Strzelcach
Opolskich. Zajęcia w ramach projektu
powszechnej nauki pływania to przede
wszystkim propozycja skorzystania
z możliwości nabycia podstawowych
umiejętności pływania, ale również
możliwość rozwijania i podnoszenia
sprawności ﬁzycznej, zachęcanie do
systematycznego uprawiania sportu w czasie
wolnym od nauki oraz zachęcanie

i wdrażanie do prowadzenia zdrowego
i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo
chętnie uczestniczą w zajęciach
prowadzonych na basenie, bez względu na
poziom umiejętności i sprawności ﬁzycznej.
Metodycznie zorganizowane i powszechnie
dostępne zajęcia „nauki pływania” to
również atrakcyjna propozycja
zagospodarowania wolnego czasu uczniów,
w kontekście proﬁlaktyki zapobiegania
zjawiskom patologii społecznych. Warto
podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako
sport najbardziej wszechstronny
i bezpieczny, doskonale wpływa na
sprawność wszystkich układów
anatomicznych człowieka i przyczynia się do
podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.
W sposób szczególny wpływa na ogólny
rozwój i sprawność dzieci.
Na realizację programu gmina Zawadzkie
pozyskała doﬁnansowanie w kwocie
6.000,00 zł ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów, których
dysponentem jest Minister Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Całkowita wartość realizowanego zadania
wynosi 11.400,00 zł.
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APEL! Grzybiarzu, nie śmieć w lesie!

W

ysypujące się z koszy, porzucone
w trawach, porozrzucane nad
jeziorami i rzekami – świadectwo
obecności ludzi w lesie - śmieci.
To temat wstydliwy, nieprzyjemny,
wywołujący negatywne emocje. Po wizycie
ludzi w lesie przychodzi czas na wielkie
sprzątanie. Najczęściej są to niedojedzone
resztki, butelki i opakowania po produktach
spożywczych. W ostatnim czasie maseczki
i rękawiczki jednorazowe.
Wysypiska śmieci są stworzone właśnie po
to, by w sposób odpowiedzialny składować
odpady. Las nie jest takim miejscem.
Wyrzucanie śmieci do lasu negatywnie
wpływa na rośliny i zwierzęta oraz całe
ekosystemy leśne. Wyrzucona puszka lub
butelka, może być śmiertelną pułapką dla
owadów, które nie będą mogły się z niej
wydostać. Jedzenie, które wyrzucamy może
mieć negatywny wpływ na układ
pokarmowy zwierzyny leśnej. Opakowanie
po naszym posiłku, pachnące jeszcze

pokarmem, może doprowadzić do śmierci
zwierzę, które je połknie.
Dzikie wysypiska śmieci są niebezpieczne,
ponieważ mogą być źródłem metali ciężkich,
które powodują skażenie gleby i wód
podziemnych i powierzchniowych.
Pamiętajmy, że odpady, które po sobie
zostawiamy nie są obojętne dla środowiska.
Za wywiezienie śmieci do lasu można dostać
mandat do 500 zł.
W ostatnim czasie w mediach
społecznościowych dużego tempa nabiera
akcja #zabierz5zlasu, dzięki której
sprzątanie leśnych śmieci stało się modne.
Wystarczy, że każdy z nas będąc w lesie
zabierze choć 5 odpadów i wyrzuci je do
swojego pojemnika, a przyroda na pewno się
odwdzięczy.
Wybierając się na grzyby do lasu pamiętaj,
by mieć ze sobą plecak lub torbę, do której
można zapakować śmieci.

Program Czyste Powietrze
- w trosce o zdrowie, klimat i środowisko
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Doﬁnansowanie
można uzyskać na:

Wymień stary piec i przeprowadź termodernizację swojego
domu w ramach doﬁnansowania z programu Czyste Powietrze.

Drodzy Seniorzy!
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wszystkim
Seniorom gminy Zawadzkie składamy najserdeczniejsze
życzenia długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha,
życzliwości oraz miłości najbliższych.
Życzymy, aby „jesień życia” była dla Państwa czasem
aktywności, rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz
realizacji dotąd niespełnionych marzeń.
Niech każdy dzień przynosi Wam wiele radości, ludzkiej
życzliwości oraz uśmiechu na twarzy.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem

Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w wypełnieniu wniosku o doﬁnansowanie
w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, który mieści się w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem w pokoju 005 przy ul. Dębowej 13, tel. 77 46 23 135.

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.
Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko
zwiędłe liście na drzewie życia”

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie
z powodu śmierci
ś.p. Elfrydy Trybuła
składa Burmistrz Zawadzkiego
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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POWSZECHNY SPIS ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Od 1 lipca br. ruszył spis źródeł ciepła. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości został zobowiązany do poinformowania, jakie źródło ciepła posiada.

Zalecenia dotyczące
... palenia ognisk

K

iedy decydujemy się rozpalić
ognisko na naszej działce, by się
przy nim zrelaksować, czy upiec
kiełbaskę, musimy pamiętać, że do jego
rozpalenia należy używać drewna
odpowiednio wysuszonego, przez co należy
rozumieć, zgodnie z uchwałą
„antysmogową” sejmiku województwa
opolskiego, drewno o wilgotności
nieprzekraczającej 20%.
Przestrzegać także należy przepisów
przeciwpożarowych – rozporządzenia
M i n i s t r a S p r a w We w n ę t r z n y c h
i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów. Nie wolno

rozpalać ognia:
ź 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 miejsc
występowania palnych płodów rolnych,
ź w odległości mniejszej niż 100 m od
granicy lasu.
Ogień nie może również przeszkadzać
sąsiadom, jeśli nasze ognisko, a dokładniej
dym, który produkujemy, jest zbyt uciążliwy
dla sąsiadów. Jeśli dym „ucieka na drogę”
i zagraża bezpieczeństwu może
interweniować policja.

... spalania pozostałości roślinnych
Jesień to okres przygotowań naszych
ogrodów do zimy, a zatem pozbywania się
zeschłych liści, gałęzi, drzew i chwastów,
przede wszystkim poprzez ich spalanie. Dym
unoszący się nad ogrodami i działkami
przeszkadza wielu mieszkańców. Paląc
odpady roślinne nie do końca zdajemy sobie
sprawę, że działamy niezgodnie z prawem.
Pamiętajmy, że przepisy zabraniają
palenia resztek roślinnych, wynika to z art.
31 ust. 7 ustawy o odpadach, który dopuszcza
spalanie zgromadzonych pozostałości
roślinnych poza instalacjami

i urządzeniami tylko wtedy, gdy nie są one
objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
Na terenie gminy Zawadzkie prowadzone
jest selektywne odbieranie bioodpadów,
a więc tym samym obowiązuje zakaz ich
spalania.
Nie wolno również palić liści w rodzinnych
ogródkach działkowych. Zakaz spalania na
terenie ROD wszelkich odpadów i resztek
roślinnych znajdziemy w regulaminie
uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego
Związku Działkowców (§68 pkt
5 Regulaminu).

Godziny przyjmowania interesantów
Burmistrz Zawadzkiego przyjmuje interesantów w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 17.00, po wcześniejszym umówieniu
w sekretariacie urzędu pod numerem telefonu 77 46 23 106.

Przygotowania do sezonu zimowego 2021/2022

M

ając na uwadze wysoką jakość
wykonywanych usług, dobrą
współpracę oraz poprawne
reakcje na uwagi mieszkańców, w sezonie
zimowym 2021/2022 usługę zimowego
utrzymania placów, jezdni i chodników
w ciągach dróg gminnych świadczyć będzie
Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAWKOM” Sp. z o.o. na podstawie uchwały Nr
XXV/207/12 z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie powierzenia Zakładowi
Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z
o.o. z siedzibą w Zawadzkiem przy ul.
Świerklańskiej 2 zadania własnego gminy
Zawadzkie w zakresie zimowego utrzymania
dróg gminnych. Okres świadczenia usługi:
od 01.11.2021 r. do 30.04.2022 r. (termin
może ulec zmianie w przypadku wystąpienia
niekorzystnych warunków pogodowych).
Ilość dróg gminnych, których obowiązek
utrzymania zimowego spoczywa na gminie
Zawadzkie nie zmieniła się.
Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane
z utrzymaniem zimowym dróg gminnych
należy kierować do następujących osób:
Urząd Miejski w Zawadzkiem:
ź p. Remigiusz Klekotka – w godz. 7.00 15.00 tel. 77 46 23 136
Sołectwo Kielcza:
ź Sołtys Jan Czanguleit – tel. 504 118 022
Sołectwo Żędowice:
ź Sołtys Jerzy Stasz – tel. 607 546 739
Drogi niebędące drogami gminnymi
utrzymują ich zarządcy.
Drogi powiatowe (Kielcza ul. Wiosenna,
Żędowice ul. Strzelecka) utrzymuje Zarząd
Powiatu Strzeleckiego, tel. 77 440 17 00.
Drogi wojewódzkie (Zawadzkie, Żędowice,
Kielcza ul. Opolska – DW901, Zawadzkie ul.
Strzelecka – DW426) utrzymuje Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział
Terenowy w Oleśnie, tel. 34 350 91 90.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 888) właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy
czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości; właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do
uprzątnięcia chodnika, na którym jest
dopuszczony płatny postój lub parkowanie
pojazdów samochodowych.
Oprócz powyższego zgodnie z art. 30 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 z późn. zm.) utrzymywanie zjazdów na
posesje należy do właścicieli lub
użytkowników gruntów przyległych do
drogi. Uchylanie się od obowiązku
utrzymania w należytym stanie zjazdów
z dróg publicznych do przyległych
nieruchomości stanowi wykroczenie z art.
102 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 281
z późn. zm.) i grozi za nie grzywna do 1000 zł
albo kara nagany.
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Koncert Mirosława Szołtyska

W

miniony weekend 26.09.2021 r.
w Kinoteatrze odbył się koncert
Mirosława Szołtyska,
publiczność dopisała - zajętych było 120
miejsc na sali. Gwiazda wieczoru rozbawiła
przybyłych gości swymi autorskimi
piosenkami, jak również znanymi wszystkim

utworami, zapraszając do wspólnej zabawy.
Publiczność kołysała się i śpiewała razem
z artystą. Opuszczając salę wszyscy
wychodzili uśmiechnięci
i spragnieni kolejnych takich występów
w kinoteatrze, dlatego już szykujemy się do
następnych tego typu wydarzeń.

Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy podziękowania
Dyrektorom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracowników
placówek oświatowych
za dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy trud.
Życzymy, by codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji
i poczucia dobrze spełnionego obowiązku.
Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha,
pasja przekazywania wiedzy oraz kształtowania charakterów
i postaw młodych ludzi.
Jednocześnie życzymy wytrwałości, energii,
niewyczerpanych sił,
oraz by Państwa wysiłek owocował wysokimi osiągnięciami
Uczniów i Wychowanków
oraz wzbudzał w młodym pokoleniu wielkie aspiracje.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem

Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Nr 8 (235)

Nr 8 (235)

Krajobrazy Zawadzkiego

Sport

Patroni ulic w gminie Zawadzkie
Ulica Moniuszki w Zawadzkiem

P

ierwszą osobę zameldowano na ulicy
Stanisława Moniuszki
w Zawadzkiem w 1951 roku.
Stanisław Moniuszko herbu Krzywda
urodził się 5 maja 1819 roku
w miejscowości Ubiel, którą to w XVIII
wieku nabył jego dziadek sędzia wojskowy
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stanisław
Moniuszko był niezwykle utalentowanym
polskim kompozytorem, dyrygentem,
organistą, autorem pieśni, oper, operetek,
baletów i muzyki kościelnej. W swojej
twórczości nawiązywał do tradycji
narodowych, polskiego folkloru oraz dzieł
polskiej literatury. Edukację muzyczną
rozpoczął w dzieciństwie pod okiem matki.
W 1827 roku rodzina Moniuszków
przeniosła się do Warszawy, a nauczycielem
8-letniego Stasia został August Freyera,
organista w miejscowym kościele Świętej
Trójcy. Od 1830 roku do 1837 roku przyszły
twórca polskich oper pobierał naukę
w Mińsku u Dominika Dziewanowskiego.
W 1837 roku wyjechał do Berlina, aby
kształcić się u Carla Friedricha
Rungenhagena. Studia ukończył w 1840
roku, a następnie powrócił do kraju i ożenił
się z Aleksandrą Müllerówną, z którą był
zaręczony od czterech lat. Małżeństwo
Moniuszków zamieszkało w Wilnie
i doczekało się, aż dziesięciorga dzieci. To

w Wilnie powstała jedna z najpiękniejszych
polskich oper „Halka”, swoją warszawską
premierę miała w 1858 roku w Teatrze
Wielkim, a jej entuzjastyczne przyjęcie
umocniło pozycję Moniuszki w polskim
świecie muzycznym, czego wyrazem było
oﬁarowanie mu stanowiska dyrygenta opery
warszawskiej. W tym samym roku Stanisław
Moniuszko odbył trasę koncertową, która
wiodła przez Kraków, Berlin, Pragę, Drezno,
Lipsk, Weimar, Frankfurt, Moguncję,
Kolonię i Paryż. Po powrocie przeniósł się na
stałe do Warszawy, gdzie otrzymał
s t a n o w i s k o d y r e k t o r a Te a t r ó w
Warszawskich.
W latach 1862–1864 pracował nad
„Strasznym dworem”, który ostatecznie
został wystawiony przez operę warszawską
w 1865 roku, w tym też roku odbyło się setne
przedstawienie „Halki”.
Ten wielki polski kompozytor zmarł
w Warszawie na atak serca w 1872 roku.
Pogrzeb artysty, w którym według różnych
danych mogło uczestniczyć od 60 do 100
tysięcy osób, był wielką patriotyczną
manifestacją narodową.
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Wojewódzkie Zawody w Kręgle

W

dniu 18 września 2021 roku
w Kręgielni OAZA
w Zawadzkiem odbyły się
tradycyjne Wojewódzkie Zawody w Kręgle
Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża – Zawadzkie 2021. Do
udziału w zawodach awizowano 10
czteroosobowych zespołów z terenu
województwa opolskiego, w tym gościnnie
również reprezentację Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, jako współorganizatora.

Zmagania w tej jakże technicznej
dyscyplinie trwały ponad trzy godziny.
Zwycięzcami zawodów były wszystkie
zespoły, rywalizując w bardzo przyjaznej
i sportowej atmosferze.
Ostatecznie miejsca na podium zdobyli:
1.
HDK PCK Praszka – 1089 pkt
2.
HDK PCK przy Elektrowni
w Opolu – 1027 pkt
3.
Klub HDK PCK w Zawadzkiem –
970 pkt.

Bibliograﬁa:
1.
Jerzy Klechta: Duchowość
Moniuszki. Wydawnictwo Goldruk, 2013
2.
Stanisław Moniuszko, Wikipedia

Piłka ręczna
Na początek dwie porażki

P

odopieczni Łukasza rozegrali już
2 kolejki ligowe. Jak informowaliśmy
pierwsze 4 mecze drużyna zagra na
wyjazdach. Pierwsze spotkanie rozegrali
z drużyną KSSPR Końskie. Pierwsza połowa
zakończyła się prowadzeniem naszej
drużyny 16:13. W 51 minucie prowadziła
nawet 4 bramkami (25:21). Stracili kolejno
3 bramki i z prowadzenia została tylko
1 bramka. Jeszcze w 59 minucie ASPR
prowadził 27:26.Końcówka należała już do
gospodarzy, którzy strzelili 2 bramki
i ostatecznie zwyciężyli 28:26. Bramki dla
naszej drużyny zdobywali: Michał
Krygowski 8, Adam Wacławczyk 5, Mateusz
Czaja i Adrian Przybysz po 4, Paweł
Zagórowicz i Łukasz Smyk po 3. W drugim
rozegranym meczu wyraźnie lepsza okazała
się drużyna KS Viret CMC Zawiercie
pokonując naszą drużynę 36:23 (10:10).
Praktycznie gospodarze dominowali od
samego początku nie dając najmniejszych
szans przyjezdnym. Z każdą minutą rosła
przewaga gospodarzy w której każdy

zawodnik dołożył cegiełkę do zwycięstwa.
W naszej druzynie najskuteczniejszy był
Adrian Przybysz, który zdobył 7 bramek.
Pozostałe strzelili: Mateusz Damas 5, Michał
Krygowski 4, Paweł Zagórowicz 3, Adam
Kaczka 2 oraz Wojciech Wacławczyk
i Bartosz Witkowski po 1. Aktualnie drużyna
zajmuje 11 miejsce na 12 startujących
drużyn. Następne 2 mecze jeszcze na
wyjeździe i dopiero 23.10. prawdopodobnie,
choć nie jest to pewne zagrają
w Zawadzkiem.
Terminarz kolejnych meczy przedstawia się
następująco:
02.10.2021 r. MKS Olimpia Piekary Śl. ASPR Zawadzkie
16.10.2021 r. SMS ZPRP I Kielce - ASPR
Zawadzkie
23.10.2021 r. ASPR Zawadzkie - MTS
Chrzanów
30.10.2021 r. AZS UJK Kraków - ASPR
Zawadzkie
13.10.2021 r. ASPR Zawadzkie - SPR Wisła
Sandomierz

Turniej oldboyów

D

nia 4 września 2021 r. na hali OSiR
w Kluczborku zorganizowano 17
Turniej Oldbojów w Piłce Ręcznej
o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka. Po
uroczystym otwarciu zawodów przez
Wiceburmistrza Kluczborka Romana
Kamińskiego rozpoczęła się zacięta
rywalizacja pomiędzy 7 drużynami z całej
Polski. Nasza drużyna uplasowała się
ostatecznie tuż za podium i zajęła 4 miejsce.
Końcowa klasyﬁkacja zawodów przedstawia
się następująco:
1. TARNÓW
2. MASTERS ORLIK BRZEG
3. 4EVER YOUNG GRODKÓW
4. SPR STAL ZAWADZKIE
5. TĘCZA KOŚCIAN
6. METAL KLUCZBORK
7. HANDBALL USTROŃ.

Zawodnicy SPR SSTAL ZAWADZKIE
bardzo dziękują wszystkim osobom
wspierającym ich działalność,
w szczególności Burmistrzowi Zawadzkiego
oraz ﬁrmie "PROBUS", która zapewniła
transport na turniej.
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Sport
Piłka nożna
Dobry początek I rundy rozgrywek

Skat
II Liga skata

P

olski Związek Skata prowadzi
drużynowe rozgrywki w I, II, III i IV
lidze. W tych rozgrywkach w II lidze
gra nasza drużyna KS Kuźnia Zawadzkie.
Pandemia spowodowała, że rozgrywki
zostały przerwane po rozegraniu 2 kolejek
w lutym 2020 roku. Po 18 miesięcznej
przerwie postanowiono dokończyć pozostałe
do rozegrania 4 kolejki. W dniach 25
i 26.09.2021 rozegrano 2 kolejki ligowe.
3 kolejka ligowa została rozegrana 25.09
w Rybniku-Kamieniu. Drużyna zagrała
w składzie Leopold Dybowski, Reinhold
Brysch, Józef Waloszek oraz Franciszek
Świtała. W swojej grupie przeciwnikami

były drużyny U Jana Tychy, Kleofas
Katowice, Gwarek Bolina KWK Wieczorek.
Drużyna ugrała 13 pkt. i w tabeli awansowała
z 14 na 12 miejsce. W 4 kolejce w drużynie
nastąpiła zmiana. W miejsce J.Waloszka
zagrał Józef Ludwig. W tej kolejce, która
została rozegrana w Rogowie przeciwnikami
były drużyny Chemika Siemianowice,
Instalbudu Jankowice, LWSM Knurów oraz
4 Korony MDK Szopienice. Tym razem
zdobycz drużyny to 15 pkt. i awans na
8 miejsce w tabeli z szansami na walkę
o awans do I ligi. Piąta kolejka zostanie
rozegrana w 23.10 w Chorzowie a szósta
24.10. w Świerklanach.

Mistrzostwa Klubu Skata „Kuźnia Zawadzkie”

W

mistrzostwach Klubu Skata
Kuźnia Zawadzkie zostały
rozegrane 23 turnieje. Pierwsze
trójki w poszczególnych turniejach
przedstawiały się następująco: XX turniej
wygrał Leopold Dybowski (KS Kuźnia
Zawadzkie) 2272 pkt. Na 2 miejscu
uplasował się Leon Deptała (Skat
Kolonowskie) 2136 pkt. 3 był Józef
Hadamek (KS Karolinka Gogolin) 1845 pkt.
W XXI turnieju kolejność była następująca:
1. Henryk Kukowka (KSS Pawonków) 2392
pkt. 2. Grzegorz Dropała 1960 pkt. 3. Roman
Kościelny (obaj Skat Kolonowskie) 1925
pkt. W kolejnym XXII turnieju najlepszy
okazał się Roman Skubała (KS Skat-Lub
Kochcice) 2183 pkt. na 2 miejscu uplasował
się Jerzy Stanulla (DK Strzelec Strzelce Op.)

1890 pkt. a 3 był Leon Deptała 1877 pkt.
W XXIII turnieju podium przedstawiało się
następująco: 1. Reinhold Brysch 2050 pkt. 2.
Franciszek Świtała 2045 pkt. 3. Leopold
Dybowski (cała trójka KS Kuźnia
Zawadzkie) 1944 pkt. Czołowa ósemka po
23 turniejach przedstawia się następująco:
1. Roman Kościelny 34982 pkt. 2. Leopold
Dybowski 33510 pkt. 3.Jerzy Stanulla 32581
pkt. 4. Grzegorz Dropała 32538 pkt. 5.
Henryk Kukowka 32234 pkt. 6. Stanisław
Kędzia (KS Skat-Lub Kochcice) 32076 pkt.
7. Franciszek Świtała 31668 pkt. 8. Jan
Respondek (KSS Pawonków) 30687 pkt.
Turnieje nadal niestety są rozgrywane
gościnnie w świetlicy na stadionie Unii
Kolonowskie

Budapeszt Open

W

dniach 11-12 września br.
w Budapeszcie na Węgrzech
odbyły międzynarodowe zawody
karate BUDAPESZT OPEN. Klub karate
NIDAN z Zawadzkiego reprezentowało
4 zawodników w osobach: Kacper Gołaś,
Alicja Guzdek, Patryk Wittek i Wiktoria
Grejner. O ile nie powiodło się zawodnikom
w pierwszym dniu rywalizacji i odpadli
w konkurencji kata juniorów, kumite
seniorek -68 kg i Open, to w drugim dniu
zawodów Patryk zajął wysokie 5 miejsce w

kategorii młodzików 12-13 lat, a Alicja
7 miejsce w konkurencji kumite kadetek – 47
kg wygrywając 2 walki. Dla zawodników
z Polski wyniki będą brane do klasyﬁkacji
w rankingu Polskiej Unii Karate. W bardzo
silnie obsadzonych zawodach udział wzięło
w sumie 1309 zawodników z 214 klubów
reprezentujących 34 państwa. W imieniu
zarządu klubu podziękowania kierujemy
w stronę przyjaciela klubu ﬁrmy Probus, za
przewóz ekipy sportowców, oraz partnerów:
Gminy Zawadzkie, AVIA-UNIMOT i RING.

W

rozgrywkach kl.A seniorzy
spisują się zupełnie dobrze. Jak
informowaliśmy w pierwszych
dwóch meczach zgromadzili 4 pkt.
W kolejnych 4 meczach również nie doznała
porażki wygrywając 2 mecze oraz tyle samo
remisując. W 3 meczu I kolejki drużyna
pokonała na wyjeździe Rzemiosło
Dziewkowice 2:1 (0:1). Bramki dla naszej
drużyny w II połowie zdobyli: Bartosz
Szumski i Oskar Wajrauch. W kolejnym
meczu na własnym stadionie nie udało się
zdobyć kompletu punktów remisując
z Silesiusem Kotórz Mały 2:2 (1:0) Obie
b r a m k i s t r z e l i ł To m a s z K w a s i k .
Wyrównującą bramkę goście strzelili
w doliczonym czasie gry. Komplet punktów
drużyna przywiozła z meczu z drużną
Adamietz Kadłub wygrywając 4:2 (0:1).
Dopiero w II połowie rozsypał się worek
z bramkami. Po bramkach Yaroslawa
Voloshyna, Cezarego Kowalczyka oraz
dwóch b ramkach Tomasza Kwasika drużyna

w 82 minucie prowadziła 4:1. Gospodarzom
udało się w 85 minucie zmniejszyć rozmiary
porażki. W 6 meczu drużyna spotkała się
z zawsze groźną drużyną Groszmal Opole.
Remisując 0:0. Szkoda tylko, że w 89
minucie Łukasz Sierant, w 94 Adam Kopyto
a w 95 minucie Jan Krywalski zarobili po
żółtym kartoniku. Terminarz najbliższych
meczów jako gospodarze:
09.10.2021 godz. 15.30 Stal Zawadzkie LZS Rudatom Kępa
23.10.2021 godz. 14.30 Stal Zawadzkie GKS Izbicko-Otmice
13.11.2021 godz. 13.30 Stal Zawadzkie Unia Raszowa Daniec
Czołówka tabeli przedstawia się następująco:
1. Victoria Żyrowa
2. Silesiusz Kotórz Mały
3. Rudatom Kępa
4. LZS Unia Raszowa-Daniec
5. Stal Zawadzkie

Młodzież gromi

P

od wodzą Roberta Gwoździa
w rozgrywkach biorą udział
trampkarze w II lidze wojewódzkiej
oraz młodzicy występujący w lidze
terytorialnej. Zarówno trampkarze jak
również młodzicy w dotychczas rozegranych
meczach nie stracili jeszcze żadnego punktu.
Trampkarze rozegrali dotychczas 4 mecze
pokonując kolejno MKS II Gogolin 6:2,
Gazownika Wawelno 18:1, Victorię Żyrowa
8:0 oraz LZS Mechnice 4:2 i przewodzi
stawce. Bramki zdobywało dotychczas
8 zawodników a najwięcej strzelił Marcel
Duda 14 oraz Dawid Sankowski 8. Młodzicy
rozegrali 5 spotkań wygrywając kolejno
z Unią Kolonowskie 3:0, LZS Piotrówka 5:2,
Jedność Rozmierka 4:2, Błękitnimi Jaryszów
6:2 oraz Startem Dobrodzień 11:0.
Najskuteczniejszym strzelcem jest Oliver

Strzelczyk, który do tej pory zdobył 15
bramek. Bardzo cieszy postawa młodzieży
i mamy nadzieję, że seria będzie
kontynuowana.
Terminarz trampkarzy (mecze u siebie
w soboty)
09.10.2021 godz. 11.00 Stal Zawadzkie Orzeł Źlinice
23.10.2021 godz. 11.00 Stal Zawadzkie Piomar Tarnów Przywory
11.11.2021 godz. 11.00 Stal Zawadzkie DAPN Szczepanek
Terminarz młodzików (mecze u siebie
w poniedziałki)
11.10.2021 godz. 16.30 Stal Zawadzkie Piast II Strzelce Opolskie
18.10.2021 godz. 16.00 Stal Zawadzkie Młodzik Strzelce Opolskie
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