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Wesołych Świąt
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć Państwu życzenia
świąt spokojnych,
uwolnionych od codziennego
pośpiechu i niepokoju,
które wypełnią rodzinne domy
zapachem choinki,
a serca pokojem i wzajemną życzliwością.
Niech Nowy Rok 2017 przyniesie Państwu
to co najcenniejsze:
dobre zdrowie, miłość najbliższych,
życzliwość przyjaciół
oraz spełnienie wszelkich życiowych
planów i zamierzeń.
Przewodniczący Rady

Burmistrz Zawadzkiego

Miejskiej w Zawadzkiem

Mariusz Stachowski

Stanisław Kiełek

PODSUMOWANIE 2016 ROKU

Krajobrazy Zawadzkiego

PODSUMOWANIE 2016 ROKU
STYCZEŃ

W kinoteatrze odbył się tradycyjny już Koncert Noworoczny pod patronatem Burmistrza Zawadzkiego. Tegoroczny koncert na
długo pozostanie w sercach widzów oraz wykonawców i śmiało można określić go jako wyjątkowy. Uroczystość rozpoczęła się
od podpisania aktu partnerskiego gminy Zawadzkie z węgierskim miastem Vác. Uroczystość uświetnił swoim występem zespół
„Ziemia Żywiecka”.

Gmina Zawadzkie nabyła działkę przy ul. Opolskiej
w Zawadzkiem, przeznaczoną pod powiększenie istniejącego
cmentarza parafialnego. Podpisanie umowy notarialnej jest
uwieńczeniem wieloletniej procedury, zmierzającej do
przejęcia gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów
Państwowych – Nadleśnictwa Zawadzkie, na potrzeby
zapewnienia dodatkowych miejsc grzebalnych.

Wiktoria Grejner z Klubu Karate Nidan zdobywa tytuł „Talent
Rok 2015”w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej i Urzędu
Marszałkowskiego.

LUTY

Od stycznia w zawadczańskiej bibliotece funkcjonuje
elektroniczny system rejestracji czytelników. Cały księgozbiór
biblioteki jest wprowadzony do bibliotecznego systemu MAK+,
co znacznie ułatwia bibliotekarzom pracę, a także umożliwia
użytkownikom zdalne zamawianie potrzebnych książek, wgląd
do naszej bazy danych i swojego konta.

Podczas Gali Lauri 2016 nagrodę w kategorii „UCZEŃ BEZ
BARIER” otrzymał DENIS KOZŁOWSKI z Zespołu Szkół
Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.
W kategorii Poznaj Moją Nową Firmę nagrodę główną zdobyła
ZUZANNA MATUSEK z Zawadzkiego, właścicielka firmy
Rehabilitacja Zuzanna Matusek.
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Firma AGROCOM Polska Pana Jerzego Koronczoka z siedzibą
w Żędowicach zdobyła kolejny Złoty Medal
na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA
PREMIERY 2016. Wyróżniony został serwis SatAgro.pl czyli
internetowa platforma satelitarnego indywidualnego
monitoringu pól uprawnych.

Modernizacja układów odpylania spalin w dwóch kotłach
w ciepłowni miejskiej w Zawadzkiem. Inwestycja pozwoliła
spełnić zaostrzone wymagania dotyczące emisji pyłów
do powietrza, które wprowadzono w styczniu 2016 roku.

MARZEC

W sali kinoteatru w Zawadzkiem odbył się
Jarmark
Wielkanocny. Uczestnicy jarmarku chętnie korzystali z bogatej
świątecznej oferty handlowej. Oferowane przez lokalnych
wystawców ozdoby świąteczne i wypieki świąteczne pięknie
prezentowały się w na stoiskach.

XVII Międzyszkolny Konkurs Kroszonkarski „ALE JAJO!”
organizowany tradycyjnie w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w
Kielczy. Jak co roku uczestnicy wykonali niesamowite
kroszonki i pisanki.

W kinoteatrze w Zawadzkiem odbyła się konferencja pod
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja
Buły. Celem spotkania było omówienie kierunków rozwoju
województwa na najbliższe lata oraz możliwości pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej. Przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego
Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzkiego Urzędu Pracy
i Lokalnej grupy Działania „Kraina Dinozaurów” przedstawili
informacje o możliwościach wsparcia z Funduszy
Europejskich na lata 2014-2020.

XXII Turniej Karate Rada Regentów odbył się 12 marca br. w hali
sportowej w Zawadzkiem. Do udziału w turnieju zgłosiło się 450
zawodników z 30 klubów z Polski i zagranicy. Rozegranych
zostało 67 konkurencji.
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Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski podpisał
porozumienie na kwotę 15.000 zł z Komendantem Powiatowym
Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Pawłem Kolczykiem na
dodatkowe patrole policyjne na terenie naszej Gminy
w bieżącym roku. Dzięki funduszom wygospodarowanym
z budżetu gminy, wzmożone patrole będą odbywać się przede
wszystkim wieczorami i nocą, a policjanci będą pełnić służbę
w swoim czasie wolnym.

Tradycyjnie Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Żędowicach był
gospodarzem Gminnego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie
Beranie”. Konkurs jest imprezą środowiskową. Uczestniczyli
w nim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
naszej gminy.

KWIECIEŃ

Maksymilian Labus, uczeń z ZSG w Żędowicach, został
laureatem konkursu „Śląskie beranie” w Izbicku.
Burmistrz Zawadzkiego wraz z Zarządem Powiatu
Strzeleckiego i w partnerstwie z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem zorganizowali obchody
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy obchodów
złożyli hołd pomordowanym na polanie Śmierci w Barucie,
a następnie uczestniczyli w prezentacji projektu
uczniowskiego „Śląski Katyń” oraz wysłuchali wystąpienia
dr Tomasza Kurpierza.

ASPR Zawadzkie świętuje awans do I ligi.

IV Gminny Konkurs Talentów, w którym wzięło udział 16
wykonawców z terenu gminy Zawadzkie. Laureatami konkursu
zostali: Karolina Skorupa, zespół taneczny TWIST, Olivia Turek
i Szymon Lizurej, który otrzymał także Grand Prix Burmistrza
Zawadzkiego.

W wielkanocny poniedziałek odbyła się po raz 30 tradycyjna
procesja konna z Żędowic do Zawadzkiego.
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MAJ

Tradycyjny Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa Regolowiec
zorganizowany został już po raz 35 przez Oddział Zakładowy
PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem. Zlot Regolowiec
to cykliczna impreza, której jednym z celów jest popularyzacja
turystyki wśród dzieci i młodzieży.

„Laur dla najlepszego gimnazjalisty” otrzymały Wiktoria
Lechowicz, Aleksandra Jamrozik i Julia Bartoszek.

Niezauważenie upływa najważniejsza data w dziejach
Zawadzkiego – 180 lat od założenia huty. Zakład stał
się kamieniem węgielnym wokół którego ukształtowało
się dzisiejsza gmina.

W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, odbyło się uroczyste
spotkanie Zarządu Województwa Opolskiego z uzdolnionymi
sportowcami województwa opolskiego, którym przyznano
stypendia sportowe Marszałka Województwa Opolskiego
za osiągnięcia w 2015 roku. Wśród wyróżnionych w kategorii
sportów nieolimpijskich znalazły się dwie zawodniczki Klubu
Karate Nidan Wiktoria Grejner i Natalia Szponder. Również
zawodniczka Klubu Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie
Julia Bartoszek została wyróżniona w kategorii sportów
olimpijskich.

CZERWIEC

10 lecie działalności na rzecz lokalnej społeczności obchodziło
Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich. Uroczystość połączono
z II Świętem Placka.
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W dniu 26 czerwca odbyły się konsultacje społeczne w sprawie
wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku
niemieckim.

Dni Gminy Zawadzkie, jak zawsze przyciągnęły tłumy ludzi.
Pogoda dopisała, humory też. Była wspaniała zabawa przy
dźwiękach dobrej muzyki. Dni Gminy nie byłyby jednak tak
udane, gdyby nie życzliwość i finansowe wsparcie wielu osób
i firm. Dziękujemy.

LIPIEC

Na terenie naszej gminy przebywało 70 pielgrzymów z Czech,
którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży.

Srebrny medal dla Julii Bartoszek w grze drużynowej kadetek
na Mistrzostwach Europy w Tenisie Stołowym w Zagrzebiu.

W ramach podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy
Zawadzkiem i miastem Vác na Węgrzech, zespół Żędowianie
wystąpił z 2 koncertami podczas XXIII Festiwalu Kultury „Vác
Vilagi Vigalom”. Nasz zespół wystąpił obok wielu artystów
z różnych krajów Europy

Jak co roku latem, odbył się kolejny festyn „Wieś contra wieś”.
W tym roku gospodarzem imprezy było sołectwo Żędowice.
W miłej i rodzinnej atmosferze mieszkańcy sołectw wspólnie
biesiadowali i uczestniczyli w ciekawych konkurencjach.
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SIERPIEŃ

Przeprowadzono gruntowny remont oddziału II w Publicznym
Przedszkolu Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym. Wymieniono
wykładzinę, wymieniono obudowy grzejników CO, rolety
okienne, drzwi do sali, schowka i łazienki. Zakupione zostały
również zabawki i pomoce dydaktyczne, zakupiono zestaw
rekreacyjny do ogrodu przedszkolnego i wyremontowano
piaskownice.

Do gminnego zasobu nieruchomości nieodpłatnie przyjęto
od PKP działki o łącznej powierzchni 0,6374 ha, które
wykorzystane zostaną na centrum przesiadkowe .

WRZESIEŃ

W przedszkolu w Żędowicach przeprowadzono gruntowny
remont na pierwszym piętrze wszystkich znajdujących się tam
pomieszczeń (sala zabaw, jadalnia oraz bawialnia grupy
młodszej). Zakupione zostały również nowe meble i kąciki
zabaw oraz wymieniono 100 m starego, zniszczonego
ogrodzenia na nowe - panelowe.

W pierwszy wrześniowy weekend, przy pięknej, letniej
pogodzie rolnicy z gminy Zawadzkie świętowali zakończenie
żniw. W tym roku organizacją Dożynek Gminnych zajęło się
sołectwo Kielcza. Wspólne świętowanie rozpoczęło się
dożynkową mszą świętą, a następnie
uroczystym
przemarszem przez Kielczę, któremu towarzyszył barwny
korowód dożynkowy. Następnie na boisku sportowym odbyło
się wspólne biesiadowanie.
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W sali kinoteatru w Zawadzkiem odbyła się uroczystość 30 lecia Polskiego Związku Działkowców oraz 60 lecia istnienia
Rodzinnych Ogródków Działkowych „HUTNIK" w Zawadzkiem.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony
przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w
Zawadzkiem otrzymał nagrodę im. Juliusza Ligonia. Nagroda ta
jest najstarszą regionalną nagrodą w Polsce, przyznawaną
przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1963
r., a podkreślić należy, że po raz pierwszy nagrodę otrzymała
organizacja z województwa opolskiego.

Nastąpiło wznowienie połączenia kolejowego na trasie Opole
Główne – Kielcza.

„Bądź widoczny na drodze” - pod takim hasłem po raz kolejny
na terenie naszej gminy przeprowadzono działania
profilaktyczno – prewencyjne uświadamiające dzieciom
i dorosłym istotę bycia widocznym na drodze poprzez noszenie
odblasków. Burmistrz razem z policjantami rozdawał elementy
odblaskowe dzieciom, pieszym oraz rowerzystom,
przypominając, że bezpieczeństwo na drodze zależy w dużym
stopniu od nich samych.

Adam Trojok z Liceum Ogólnokształcacego w Zawadzkiem
zakwalifikował się na obóz laureatów europejskich konkursów
historycznych zrzeszonych w sieci „Eustory”. Był polskim
przedstawicielem w 20 grupie młodzieży z kilkunastu krajów
europejskich, która podróżowała po krajach Grupy
Wyszehradzkiej. Nina Augustyniak, koleżanka Adama z grupy
laureatów, zakwalifikowała się na inny obóz historyczny.
W kaukaskich plenerach, w Gruzji, wraz z 24 innymi laureatami
młodzieżowych konkursów z całej Europy dyskutowała nad
„Jednością czy podziałem w różnorodności”, czyli
nad problemem tożsamości narodowych we współczesnej
Europie.

Rozpoczął się remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 426,
na odcinku od przejazdu kolejowego w Zawadzkiem
do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Piotrówce.
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Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 105638 O ul. Tuwima
w Żędowicach. Prace polegały na: wykonaniu wzmocnienia
podbudowy, wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z betonu
asfaltowego, wyrównaniu poboczy, budowie muru oporowego.

W bibliotece w Zawadzkiem ruszył kurs komputerowy. Od
1 września do 15 grudnia w każdy czwartek w bibliotece w
Zawadzkiem odbywały się zajęcia prowadzone przez
informatyka. W grupie dla początkujących uczestniczyło 8
osób a w grupie dla bardziej zaawansowanych – 6 uczestników.

PAŹDZIERNIK

Zakończono remont dróg gminnych: ul. Mostowej i Zamoście
w Kielczy. Prace polegały na: wykonaniu podbudowy,
wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z betony asfaltowego,
wyrównaniu poboczy.

Zakończono remont mostu na rzece Mała Panew w Kielczy.
Remont obejmował rozbiórkę istniejących chodników
i nawierzchni, oczyszczenie elementów konstrukcyjnych
mostu, zabezpieczenie antykorozyjne (elementy metalowe
i betonowe). W wyniku prac powstał nowy chodnik
i nawierzchnia mostu.

Siedemdziesiąt trzy osoby otrzymały nagrody marszałka
województwa opolskiego za osiągnięcia sportowe i promocję
naszego regionu w roku 2015 i 2016. Wśród nagrodzonych
znalazło się 7 osób z zawadczańskiego środowiska
sportowego. Nagrodę otrzymali zawodnicy: Adam Bogdon,
Artur Wisniowski, Dawid Hadamek i Krzysztof Wasik z Klubu
Modelarskiego oraz Natalia Szponder i Wiktoria Grejner
z Klubu Karate Nidan. Wyróżnienie marszałka otrzymał także
trener Klubu Karate Nidan Zbigniew Sworeń.

Poprawiono bezpieczeństwo oraz warunki ruchu poprzez
przebudowę drogi gminnej nr 105617 ul. Miarki w Zawadzkiem.
Prace polegały na: wykonaniu nowych chodników, ułożeniu
nawierzchni z betonu asfaltowego.
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W ZSG Żędowice przeprowadzono gruntowny remont.
Położona została nowa nawierzchnia drogi wewnętrznej.
Przejście między budynkami zostało zadaszone, a brzydka
ściana graniczna pokryta została pięknym muralem, który
zachwyca wszystkich. Remont objął również wnętrze
budynków. W celu poprawienia komunikacji przebudowano
korytarz, wygospodarowano miejsce na gabinet lekarski,
a pokój nauczycielski dostosowany został do potrzeb
nauczycieli.

Parafialny Zespół „Caritas” przy parafii św. Rodziny
w Zawadzkiem obchodził Jubileusz 25-lecia działalności. Pełni
uznania wobec wspaniałych efektów działań
przeprowadzanych przez Parafialny Zespół Caritas, życzymy
Wszystkim dobrego zdrowia i wytrwałości w dalszych, jakże
ważnych i potrzebnych działaniach.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów Komenda Powiatowa
Policji w Strzelcach Opolskich wspólne z Gminą Zawadzkie
zorganizowały debatę społeczną dla seniorów pn. „Bezpieczna
jesień życia”. W ramach spotkania funkcjonariusze oraz
zaproszeni goście zaprezentowali aktualne zagrożenia
wynikające z działalności oszustów, "fałszywych wnuczków"
oraz zwracali uwagę na nieuczciwe praktyki konsumenckie.

Zorganizowany został Europejski Dzień Seniora pod
patronatem Burmistrza Zawadzkiego. Obchody rozpoczęły się
uroczystą mszą świętą, po której nasi seniorzy w Centrum
Informacji Turystycznej uczestniczyli we wzruszającym
spektaklu teatralnym przygotowanym przez wychowanków
Zespołu Szkół Specjalnych oraz występie zespołu Komorno.
W spotkaniu uczestniczyło około 300 seniorów, którzy w miłej
i serdecznej atmosferze spędzili kilka chwil.

Jednostka OSP Kielcza wzbogaciła się o nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt Volvo fl280 4x4. Od lipca strażacy
prowadzili intensywne prace remontowe przy remizie.
Obniżono jeden z boksów garażowych oraz podjazd. Powstała
nowa wylewka, następnie położono kostkę brukową
i pomalowano cały garaż.
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LISTOPAD

Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów
„Prymus Opolszczyzny” otrzymał Michał Loński – uczeń
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem. Michał jest
jednym z 10 najlepszych uczniów szkół podstawowych
na Opolszczyźnie.

Na terenie gminy Zawadzkie odbywały się obchody Święta
Niepodległości. W piątek 11 listopada przed tablicą
pamiątkową w parku przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
zostały złożone kwiaty. Po mszy św. w Centrum Informacji
Turystycznej w Zawadzkiem odbyła się uroczysta Akademia
z okazji Święta Niepodległości, przygotowana przez uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Spektakl nosił tytuł:
„Tęsknoty, złudzenia i marzenia polskie”. Reżyserem
i koordynatorem przedsięwzięcia był dr Arkadiusz Baron nauczyciel historii. Obchody Święta Niepodległości zakończył
koncert Gaude Mater Polonia – Wincenty z Kielczy in
memoriam, w kościele pw. św. Bartłomieja w Kielczy. Podczas
koncertu została zaprezentowana religijna muzyka wokalnoinstrumentalna, w tym pieśni polskie ,,Bogurodzica” i ,,Gaude
Mater Polonia”.

Jubileusz 20 lecia działalności obchodziła Stacji Opieki Caritas
w Żędowicach. Dzięki staraniom Ks. bpa Alfonsa Nossola,
Caritas Diecezji Opolskiej stworzyła nowoczesny
i komplementarny wobec państwowej służby zdrowia system
usług opiekuńczo-medycznych. Stacja jest jedną z 54
działających na terenie diecezji opolskiej.

17 par mieszkających na terenie gminy Zawadzkie świętowało
swoje Diamentowe i Złote Gody. Jubilaci odebrali
od Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego
przyznane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie
małżeńskie. Nie zabrakło gratulacji i życzeń, odśpiewano także
tradycyjne 100 lat i wzniesiono toast za wszystkich Jubilatów.

Ogromny sukces na Mistrzostwach Europy Karate Shotokan
w Grecji odniosła Wiktoria Grejner z Klubu Karate Nidan, która
wywalczyła aż trzy medale: 2 złote i 1 brązowy.
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Zakończono remont dróg na terenie Gminy Zawadzkie.
Remontem dróg gminnych objęto: ul. Leśną w Kielczy,
ul. Miarki w Kielczy, ul. Powstańców Śląskich w Kielczy,
ul. Powstańców Śląskich w Żędowicach, ul. Osiedle Świerkle
w Zawadzkiem.Prace polegały na: wykonaniu podwójnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową
i grysami, wyrównaniu poboczy. Na ulicy Powstańców Śl.
w Żędowicach wykonano dwuwarstwowy cienki dywanik
na zimno typu „slurry seal”.

W Zawadzkiem odbyła się Wojewódzka Akademia z okazji Dni
Honorowego Krwiodawstwa PCK. Coroczne spotkanie było
okazją do złożenia podziękowań wszystkim krwiodawcom
za przepełnioną dobrocią i wrażliwością postawę, ogromne
poświęcenie i ofiarność, jakie okazują oddając krew.
Uroczystość była także okazją do odsłonięcia pamiątkowej
tablicy z okazji 45 lecia istnienia klubu HDK im. dr Karola
Marcinkowskiego w Zawadzkiem.

GRUDZIEŃ

Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego mogliśmy podziwiać
artystów, rękodzielników, rzemieślników i wytwórców
produktów lokalnych. Na uczestników czekały fantastyczne
atrakcje, m.in., Św. Mikołaj, wspólne pisanie życzeń do
Mikołaja, występy naszych lokalnych artystów, koncert
Silesian Brass Quartet oraz pokaz tancerzy ognia i pokaz
fajerwerków. Poszukujący oryginalnych prezentów
gwiazdkowych mogli cos znaleźć na ponad 15 stoiskach,
bogatych w artykuły świąteczne, rękodzieło i ozdoby.

W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego
w roku 2016, na terenie Sołectwa Kielcza wykonano remont
wejścia (chodnika) do ośrodka zdrowia przy ulicy ks. Wajdy 21.
Kwota wykonanego przedsięwzięcia to 8000,00 zł.

Przedstawiciele władz samorządowych uczestniczyli
w świątecznych imprezach w Otrokovicach w Czechach
i Dubnicy nad Wagiem na Słowacji. W Dubnicy naszą gminę
reprezentowali także przedstawiciele Koła Teatralnego
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach oraz chór
mieszany Stowarzyszenia METANOYA z Zawadzkiego. Nasi
artyści koncertowali także w Domu Kultury w Bratysławie,
w ramach projektu „Boże Narodzenie w sercach nam gra“.

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kielczy wyremontowano
parkiet w sali gimnastycznej.
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Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” Leszek Kleczko
w obecności radnych dokonali oficjalnego odbioru inwestycji
pn.: „Utwardzenie placu postojowego przy ulicy Handlowej
w Zawadzkiem”. Wartość inwestycji wynosi 207 512,62 zł
brutto. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” mając na uwadze
bezpośrednie sąsiedztwo jej budynków mieszkalnych
z przedmiotem inwestycji, który w efekcie będzie także
stanowić miejsca postojowe dla mieszkańców osiedla,
postanowiła partycypować w kosztach realizacji zadania
w wysokości 103 756,31 zł brutto.

Trwa remont dachu na budynku byłego Domu Kultury. Zadanie
obejmuje rozebranie całego pokrycia dachu, rozebranie
k o m i n ó w, w y m i a n a e l e m e n t ó w k o n s t r u k c y j n y c h
zaatakowanych przez owady i spróchniałych, wymiana krokwi
nad stropodachem, zabezpieczenie całej konstrukcji,
wymurowanie na nowo kominów, wykonanie nowego pokrycia
dachówką, wykonanie nowych obróbek blacharskich, systemu
rynnowego i instalacji odgromowej.

Zakończono II etap budowy monitoringu gminnego, polegający
na rozbudowie systemu o 2 dodatkowe kamery. Jedna z kamer
stacjonarna obejmuje swoim zasięgiem obszar rozdzielni
prądu i restauracji nad stawem, a druga plac zabaw przy
ul. Powstańców Śl. Koszt realizacji rozbudowy monitoringu to
7.997.09 zł.

W 2016 roku opracowano i przyjęto do realizacji
następujące ważne dla gminy dokumenty:
Załącznik do Uchwały Nr XXII/234/16
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 26 września 2016 r.

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie
na lata 2016 – 2022

Załącznik
do Uchwały nr XXII/234/16
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 26 września 2016 r.

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy
Zawadzkie

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY
ZAWADZKIE NA LATA 2016-2022

Zawadzkie 2016
Zawadzkie 2016

SIERPIEŃ 2016
Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu
Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
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Plany na rok 2017
W projekcie budżetu Gminy Zawadzkie na 2017 rok dochody zostały
zaplanowane na łączną kwotę 35.861.000,00 zł. Planowane dochody
bieżące wynoszą 33.960.000,00 zł stanowią 94,70 % dochodów
ogółem, zaś dochody majątkowe wynoszą 1.901.000,00 zł tj. 5,30 %
dochodów ogółem. Szczegółowe źródła dochodu gminy określa ustawa
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Najogólniej możemy
je podzielić na cztery grupy główne: dochody własne 56,79%,
subwencja ogólna 18,17%, dotacje celowe z budżetu państwa 19,74%
oraz dochody majątkowe, które stanowią 5,30%. W budżecie na 2017
rok zaplanowano wydatki na kwotę 36.845.000,00 zł. Wydatki bieżące w
wysokości 33.360.000,00 zł stanowią 90,54 % ogółu wydatków. O ich
wysokości decydują przede wszystkim możliwości finansowe gminy
wynikające z uzyskanych dochodów bieżących.
Wydatki majątkowe (czyli inwestycyjne) Gminy Zawadzkie na 2017 rok
zaplanowano na kwotę 3.485.000,00 zł co stanowi 9,46 % ogółu
wydatków i stanowią je:
?
Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ul. Dworcowej
w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc
postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
?
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żędowicach.
?
Przebudowa drogi gminnej nr 105646 O ul. Słoneczna
w Żędowicach.
?
Przebudowa drogi gminnej nr 105666 O ul.Torowa w Kielczy.
?
Przebudowa drogi gminnej nr 105621 O ul. Ligonia w Zawadzkiem.
?
Przebudowa drogi gminnej nr 105619 O ul. Paderewskiego
w Zawadzkiem.
?
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego przebudowy
sieci dróg gminnych: ul. 1 Maja, ul. Kani, ul. Sienkiewicza, ul.
Świerczewskiego, ul. Moniuszki, ul. Mickiewicza, ul. Szaflika, ul.
Szymanowskiego w Zawadzkiem.
?
Plac zabaw w Kielczy.
?
Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem - dokumentacja.
?
Modernizacja infrastruktury informatycznej UM wraz z zakupem
oprogramowania.
?
Wpłata na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla
?
Komendy Powiatowej Policji.
?
Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Powstańców Śl.w Zawadzkiem i zmiana sposobu użytkowania na
żłobek.

?
Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji służących ochronie

środowiska (min. dofinansowanie do ekologicznych pieców).
?
Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie

efektywności energatycznej.

Kategoria wydatku
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Odsetki od kredytów
Poręczenia i gwarancje
Oświata wraz z edukacyjną opieką
wychowawczą
Pomoc Społeczna
Rodzina
Ochrona zdrowia
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura
Kultura fizyczna
Pozostałe
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM BUDŻET

Kwota [zł]
675.000,00
296.287,00
1.081.000,00
3.407.109,00

%
1,83%
0,80%
2,93%
9,25%

219.898,00
130.000,00
343.600,00

0,60%
0,35%
0,93%

13.784.241,00
2.011.042,00
6.315.535,00
360.670,00

37,41%
5,46%
17,14%
0,98%

2.498.286,00
6,78%
690.452,00
1,87%
1.185.629,00
3,22%
361.251,00
0,98%
3.485.000,00
9,46%
36.845.000,00 100,00%

Wydatki Funduszu Sołeckiego - plan na 2017 r.
Sołectwo Kielcza - budżet: 25.391,00 zł. Planowane przedsięwzięcia:
usługi związane z ładem i estetyką, zakupy związane z utrzymaniem
zieleni, usługi związane z bezpieczeństwem, organizacja festynu „Wieś
kontra wieś”.
Sołectwo Żędowice - budżet: 25.391,00 zł. Planowane przedsięwzięcia:
utworzenie pasa zieleni przy ul. Strzeleckiej, wraz z miejscami
postojowymi, usługi związane z koszeniem terenu rekreacyjnego,
usługi związane z organizacją imprez, zakupy związane z utrzymaniem
zieleni i małej infrastruktury.

Ważne informacje dla mieszkańców
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
Począwszy od dnia 2 stycznia 2017 r. podmiotem odpowiedzialnym za
funkcjonowanie komunikacji autobusowej pomiędzy Gminą Zawadzkie,
a Gminą Krupski Młyn będzie Związek Celowy Powiatowo-Gminny
„Jedź z Nami”, zrzeszający gminy powiatu strzeleckiego w celu
tworzeniu wspólnego transportu publicznego. Godziny odjazdów i
przyjazdów autobusów pozostaną bez zmian, natomiast mogą ulec
zmianie ceny biletów.

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 2017
Podatek od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gosp. -0,88 zł/m2
b) pozostałych
-0,38 zł/m2
Podatek od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
-0,71 zł/m2
b) związanych z działalnością gospodarczą
-20,70 zł/m2
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych-4,61 zł/m2
d) budynki pozostałe
-4,55 zł/m2
e) budowle lub ich części - 2% i 0,5% (ich wartości)
Podatek rolny i leśny ustalany jest w oparciu o Komunikat Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
CENY NETTO WODY I ŚCIEKÓW 2017
Ceny 1 m3 wody do celów bytowych - 3,15 zł netto/3,40 zł brutto.
Abonament dla odbiorców indywidualnych korzystających z urządzeń
pomiarowych - 6,85 zł netto/7,40 zł brutto.
Abonament dla odbiorców indywidualnych nie korzystających
z urządzeń pomiarowych - 2,87 zł netto/3,10 zł brutto.
Cena 1 m3 ścieków o charakterze bytowym - 9,62 zł netto/10,39 zł
brutto.
Opłata abonamentowa - 6,54 zł netto/6,78 zł brutto.
AKCJA ZIMA - WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski w Zawadzkiem - 774623136
ZAW-KOM sp. z o.o. - 774622162 lub 515 298 087
Drogi powiatowe ul. Wiosenna w Kielczy, ul. Strzelecka w Żędowicach 774401700 lub 602 297 836
Drogi wojewódzkie -ul. Opolska (cała gmina), ul. Strzelecka
w Zawadzkiem 343509190
Od przyszłego roku zmianie ulegnie szata graficzna strony internetowej
gminy, w celu poprawy jej zabezpieczeń i dostosowania dla osób
niepełnosprawnych. Wraz z aktualizacją strony zostanie zmieniona
formuła „Pytania do Burmistrza”. Pytający będą otrzymywali
indywidualne odpowiedzi drogą elektroniczną, a najważniejsze tematy
zostaną zamieszczone w specjalnej zakładce.

GOSPODARKA ODPADAMI
Obecnie obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – tzw.
„opłata śmieciowa” wynosi 13,00 zł od osoby w przypadku
selektywnej zbiórki odpadów, zaś w przypadku gdy odpady nie są
zbierane selektywnie 20,00 zł od osoby. Od stycznia 2017 r.
mieszkańców czekają zmiany w systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Zmiany dotyczą częstotliwości odbierania odpadów
oraz sposobu ich segregowania (szczegóły zostaną określone
w ulotkach, które Państwo otrzymają od odbiorcy odpadów wraz
z harmonogramami). Wprowadzone zmiany w systemie gospodarki
odpadami wynikają z obowiązujących przepisów prawa i mogą mieć
wpływ na wzrost opłaty. Ostateczną wartość opłaty poznamy po
rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
WYKAZ PLANOWANYCH WAŻNIEJSZYCH IMPREZ W 2017 R.

XXV Finał WOŚP
Koncert Noworoczny
Dni Gminy Zawadzkie:
Dożynki Gminne:
Europejski Dzień Seniora:
Dzień Niepodległości

15.01.2017 r.
22.01.2017 r.
24-25.06.2017 r.
03.09.2017 r.
21.10. 2017 r.
11.11.2017 r.

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
od godziny 15:00 do 17:00.
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Koncert Noworoczny
22.01.2017 r.
godzina 17:00
Centrum Informacji
Turystycznej (kinoteatr)

Edward Simoni
Wspólne kolędowanie:
Małgorzata Walnik fortepian
Olivia Turek- skrzypce
Monika Skibińska
(mezzosopran) prowadzenie i śpiew.

Bezpłatne

bilety

będzie

można

odebrać od 16.01.2017 r. w Urzędzie
Miejskim

w

Zawadzkiem,

pokój

nr 101 (punkt obsługi petenta).
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