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 Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem, która odbyła się w dniu 7 lipca 2022 r. 

o godz. 16.00 w sali Kinoteatru w Zawadzkiem, Plac Hutnika 1 rozpoczęła się hejnałem 

Zawadzkiego.  Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach sesji uczestniczyło 

15 radnych.  

Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Sesja była transmitowana na stronie www.zawadzkie.pl. 

  

 
   

Ad. 1 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel 

otworzył XLIV Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem i stwierdził prawomocność obrad sesji. 

Obecni na sesji zostali poinformowani o obowiązujących przepisach związanych z przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Następnie Przewodniczący Rady przywitał zgromadzonych gości, a w szczególności Piotra 

Wacha – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego, Józefa Swaczynę – 

Starostę Powiatu Strzeleckiego, Janusza Żyłkę – członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego, 

Burmistrza Zawadzkiego – Mariusza Stachowskiego, przedstawicieli samorządu Gminy 

Zawadzkie, radnych Rady Miejskiej minionych kadencji i obecnej, wójtów sołectw Kielcza 

i Żędowice, pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawicieli władz samorządowych 

z okolicznych gmin, duchownych naszej gminy, przedstawicieli firm z terenu naszej gminy, 

przedstawicieli stowarzyszeń społecznych i sportowych, szkól podstawowych 

i ponadpodstawowej, jednostek organizacyjnych gminy, spółki gminnej, przedstawicieli 

policji, lasów państwowych, przedstawicieli firm działających na terenie Naszej Gminy oraz 

mieszkańców gminy Zawadzkie jak również przybyłych gości, nieraz z odległych 

miejscowości w kraju, jak również z zagranicy, a w szczególności przebywających na naszym 

terenie obywateli Ukrainy. 

Przywitane zostały również osoby oglądające sesję z wykorzystaniem transmisji internetowej.  
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Po przywitaniu Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel prosił o powstanie obecnych 

osób na sali Kinoteatru i uczczenie minutą ciszy zmarłych mieszkańców Gminy Zawadzkie 

zaangażowanych w działalność samorządową. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: 

,,Dzisiejsza Sesja jest wyjątkowa, właśnie dzisiaj dokładnie mija 60 lat od nadania praw 

miejskich osiedlu Zawadzkie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 

lipca 1962 roku. 

Patrząc z perspektywy upływającego czasu, my samorządowcy jesteśmy w samorządzie dla 

naszych mieszkańców, i tylko „na krótką chwilę”, ale te chwile składają się na dorobek 

samorządu w sztafecie pokoleń. Dlatego tak niesłychanie ważnym jest odpowiednie, właściwe 

wykorzystanie danego nam czasu i środków dla dobra naszej społeczności. Mimo, że podczas 

posiedzeń komisji i sesji czasami dość ostro ze sobą polemizujemy, proszę to zrozumieć, 

chcemy jak najlepiej przysłużyć się naszemu społeczeństwu. 

Chciałbym również podziękować mieszkańcom naszej gminy i dobrodziejom którzy przez 

minione lata nie szczędzili bezinteresownie własnego trudu i środków dla rozwoju naszego 

miasta. W imieniu byłych i obecnych radnych serdecznie im za to dziękuję.” 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie. 

3. Wręczenie Aktów Nadania Tytułów Zasłużony dla Gminy Zawadzkie. 

4. Wręczenie Statuetek Burmistrza Zawadzkiego. 

5. Okolicznościowy wykład dr Arkadiusza Barona „Miasto z żelaza, wody, 

drzewa… i ludzi. Powstanie i rozwój miasta Zawadzkie”. 

6. Zakończenie obrad Sesji. 

Ad. 2 

Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie. 

Na podstawie uchwały Nr XLII/286/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem  z dnia 30 maja 2022 r. 

Tytuł Honorowego Obywatela  Gminy Zawadzkie otrzymał Gerard Mańczyk.  

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie jest wyrazem najwyższego uznania 

i nadawany jest osobom nie będącym mieszkańcami Gminy Zawadzkie, szczególnie 

zasłużonym dla Gminy, jej rozwoju, poszanowania tradycji, których działalność przyczyniła 

się do wzrostu promocji gminy w dziedzinie życia społecznego, kulturalnego lub kultury i nauki 

Laudację i akt nadania przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Gerard Mańczyk, wielki pasjonat lokalnej historii, pochodzący z rodziny hutniczej, 

zamieszkałej od wielu pokoleń na naszych terenach. Jego przodkowie w okolicznych osadach 

Regolowcu, Brzyniczce zajmowali się wytopem żelaza i jego przetwarzaniem.  

Nasz Laureat mieszka od urodzenia w Kolonowskiem. Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz 

szkoły zawodowej w Zawadzkiem, rozpoczął pracę w Hucie im. gen. Karola Świerczewskiego, 

nazwanej później w 1990 roku Hutą Andrzej, pracując najpierw na Wydziale Energetycznym, 

a następnie na Wydziale Ciągarni Rur. W sierpniu 1980 roku brał czynny udział w strajku 

załogi, popierając postulaty strajkujących z Wybrzeża. Po podpisaniu Porozumień 

Sierpniowych wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność” 

w Hucie, pełniąc różne funkcje w związku, w tym: przewodniczący Wydziałowej Komisji, 

członek Komisji Zakładowej, delegat na Walne Zebrania Delegatów Zarządu NSZZ 

Solidarność Regionu Śląska Opolskiego, delegat Komisji Zakładowej i reprezentant Huty 

Andrzej w Sekcji Krajowej Hutnictwa w Katowicach. 

Gerard Mańczyk angażuje się w przygotowanie w Zawadzkiem wielu uroczystości 

rocznicowych NSZZ Solidarność, obchodów Dnia Hutnika oraz uroczystości kościelnych. 
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W 30 rocznicę powstania NSZZ Solidarność  przygotował materialną wystawę z działalności 

Związku w Hucie i w Zawadzkiem oraz prelekcję z jej działalności. W 2010 roku została 

również wydana pozycja książkowa autorstwa Gerarda Mańczyka pt. ,,Hutnicza Solidarność 

Zawadzkiego 1980 - 2010”, która na trwale upamiętnia bogatą i owocną pracę pracowników 

huty na rzecz związku, lokalnej społeczności gminy Zawadzkie oraz regionu Śląska 

Opolskiego. Ze zgromadzonych i zebranych materialnych pamiątek tamtego okresu w 

2011 roku utworzył ekspozycję wystawową w budynku Muzeum Historii Lokalnej w 

Kolonowskiem. Prezentowane są na niej dokumenty, zdjęcia, biuletyny, materialne przedmioty 

związane z hutnictwem, związkiem Solidarność i miastem Zawadzkie. Gerard Mańczyk 

osobiście oprowadza grupy turystów po wystawie przekazując historię ludzi Solidarności oraz 

pracę hutnika w Zawadzkiem. Robi to znakomicie, bo w wielu ważnych wydarzeniach brał 

czynny udział, a procesy technologiczne związane z realizowanymi wyrobami w hucie z racji 

wieloletniej pracy są mu bardzo dobrze znane. 

W 2012 roku brał czynny udział w realizacji projektu organizowanego przez Urząd Miasta 

Zawadzkie polegającego na powstaniu multimedialnych tablic historii Zawadzkiego, które są 

przez cały czas dostępne dla każdego w budynku Kinoteatru  

W 2019 roku aktywnie uczestniczył w przygotowaniu Dnia Hutnika - „Powrót do przeszłości”. 

Był ofiarodawcą większości zdjęć byłych pracowników huty, zdjęć huty i obiektów miasta, 

które tworzyły historyczną wystawę w holu kinoteatru. Gerard Mańczyk był też jednym 

z opowiadających o historii zakładu w słuchowisku medialnym które można było wysłuchać 

w sali kinowej. 

W 2019 roku został powołany przez Burmistrza Zawadzkiego do zespołu miłośników historii, 

który ma na celu promowanie historii huty i miasta. Zespół pod przewodnictwem dr Arkadiusza 

Barona rozpoczął prace nad opracowaniem i wydaniem historycznego albumu w dwóch 

częściach: Historia huty i Historia miasta. 

W 40 rocznicę powstania Solidarności w 2020 roku, w ramach obchodów przygotował 

plastyczną wystawę historycznych zdjęć, dokumentów, biuletynów, ulotek oraz pozycji 

książkowych oraz multimedialną prezentację z działalności związku w Zawadzkiem. Wystawa 

była dostępna dla wszystkich w budynku Kinoteatru.  

O ciekawostkach historycznych związanych z hutą i Gminą Zawadzkie pisał w artykułach, 

które ukazywały się w lokalnych gazetach w „W Andrzeju”, „Zandowice i okolice” oraz 

w „Strzelcu Opolskim” i” Nowej Trybunie Opolskiej”. 

Gerard Mańczyk otrzymał Odznakę Honorową Zasłużonemu Opolszczyźnie w 1998 roku, 

medal Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego w 2021 roku oraz w 2013 

roku otrzymał tytuł Zasłużony dla Gminy Kolonowskie. Był też nominowany w 2012 roku do 

wyróżnienia Laur Ziemi Strzeleckiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel wraz z Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem 

Stachowskim wręczyli laureatowi akt nadania, plakietę oraz kwiaty. 
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Następnie głos zabrał laureat Gerard Mańczyk.   

 

„Przepraszam jeżeli będę się mieszał 

Bo jestem wzruszony dosyć mocno ale 

Chciałbym na początku podziękować 

Za tak uhonorowanie 

Tytułem Honorowego Obywatela i 

Chciałbym podziękować komisji opiniującej mojej kandydatury za pozytywne opinie 

Członkom Rady Miejskiej za podjęcie uchwały 

No i Burmistrzowi Panu Mariuszowi Stachowskiemu za to że podpisał moją kandydaturę 

No tu pan Darek w większości wszystko powiedział 

Powiem tak 

że z Zawadzkiem związany jestem od 50 lat 

W 1975 roku 

Wstąpiłem do szkoły zawodowej  

na nietypowy kierunek, który był jedynym kierunkiem w historii szkoły monter rurociągów 

przemysłowych i gazowych  

Potem rozpocząłem pracę w Hucie Świerczewskiego potem Andrzej  

I w hucie przepracowałem 45 lat 

Na samym początku jako młody człowiek  

Wtedy miałem 20 lat brałem czynny udział w strajku 

Nie za bardzo rozumiałem co się dzieje ale wiem że w sercu popierałem mocno postulaty 

strajkujących   

Na wybrzeżu 

No i później wstąpiłem do Solidarności 
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Zawsze gdzie byłem i reprezentowałem Solidarność Zawadzkiego mówiłem że jestem 

pracownikiem albo solidarnościowcem  

Z Zawadzkiego 

To też tak jak się pracuje 

W tym zakładzie w danej  

Miejscowości to się tez utożsamiamy z tym miejscem  

Później zostałem też pasjonatem historii a szczególnie historii hutnictwa gminy Kolonowskie i 

gminy Zawadzkie 

Szczególnie naszej huty albo mojej huty gdzie pracowałem także bardzo dobrze historię znam 

gdzie  od 1975 roku  

Pracowałem no i drugi wątek bądź epizod związany z Zawadzkiem 

Być może państwo niektórzy wiedzą 

Tutaj też 

Jak rozpoczynałem szkołę technikum wieczorowe w Zawadzkiem poznałem moją miłość moją 

żonę a pochodziła z Żędowic   

Tu w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawadzkiem w 1982 roku wziąłem ślub cywilny 

I później też kościelny w Żędowicach i w Żędowicach mieszkałem przez cztery lata  

Moi koledzy i współpracownicy z Żędowic mówili 

Przepraszam jak ty masz żonę z Żędowic   

I mieszkałeś Żędowicach 

To ty jesteś Półplakoń 

No i po dzisiejszym uhonorowaniu 

Mogę powiedzieć że jestem pełnym Zawadczaninem 

Za to wszystko dziękuję” 
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Ad. 3 

Wręczenie Aktów Nadania Tytułów Zasłużony dla Gminy Zawadzkie. 

Mając na uwadze również uhonorowanie mieszkańców gminy, ustanowiono tytuł Zasłużonego 

dla Gminy Zawadzkie. Na podstawie uchwały Nr XLIII/285/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

z dnia 27 czerwca 2022 r. tytuł Zasłużonego dla Gminy Zawadzkie otrzymała Maria 

Andrzejewska.  

Laudację oraz akt nadania odczytała Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Turystyki Agnieszka Jamrozik.  

Pani Maria Andrzejewska przez wiele lat wykształciła i wychowała pokolenia zawadczan, 

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem. W latach 1991-1996 pełniła funkcję 

wicedyrektora a w latach 1996- 2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem. Z wielką 

cierpliwością wyjaśniała zawiłości matematyki w różnych stopniach kształcenia w tej 

placówce. Swoje życie zawodowe dzieliła z pasją turystyczną. Będąc ciągle aktywnym 

członkiem oddziału zakładowego PTTK w Zawadzkiem, wspierała działania Zarządu, 

organizowała rajdy, wycieczki itp. Włączała do powyższych działań wszystkie placówki 

oświatowe z Gminy Zawadzkie, jak również z ościennych terenów. Przez wiele lat wzorowo 

prowadziła szkolne koło PTTK w szkole podstawowej w Zawadzkiem. Od 3 kadencji działa 

jako Prezes Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem. Jej 

postawa, oparta na mądrości i odpowiedzialności wywiera cały czas ogromny wpływ na 

funkcjonowanie lokalnej społeczności. 

Pani Maria Andrzejewska został odznaczona następującymi wyróżnieniami: 

• Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  

• Odznaką Nauczyciela Kraju Ojczystego przez Zarząd Główny PTTK i Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

• Odznaką Zasłużony dla Opolszczyzny prze Marszałka Województwa Opolskiego 

• Kordelasem Leśnika 

• Złotą i srebrną odznaką Zasłużonej w pracy z młodzieżą przez Zarząd Główny PTTK 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel wraz z Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem 

Stachowskim wręczyli laureatce akt nadania, plakietę oraz kwiaty. 
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Następnie głos zabrała laureatka. 

„Ja bardzo dziękuję 

Panu Burmistrzowi i obecnej radzie za przyznanie mi tego tytułu jestem 

Jestem naprawdę wzruszona i w ogóle nie spodziewałam się po prostu takiego wyróżnienia 

Także bardzo bardzo dziękuję natomiast chciałam 

Skorzystać z okazji 

I podziękować ja nie tak jak pan Gerard  50 a tylko 43 lata w Zawadzkiem  

Jestem 

A jest to moje pierwsze miejsce pracy czyli szkoła podstawowa 

W Zawadzkiem od 79 roku pierwsze i ostatnie miejsce pracy 

Naprawdę jestem bardzo mocno związana 

Z miejscowością Zawadzkie chociaż przybyłam z takich terenów gdzie dla mnie było nowością 

Jak zaczęto mówić po śląsku nie rozumiałam ale 

Przez tyle lat po prostu 

Polubiłam i pokochałam Zawadzkie 

I szkołę w której pracowałam 

Natomiast chciałam podziękować  

za te 40 lat które tutaj pracowałam za 

Współpracę 

Obecnemu panu burmistrzowi i obecnemu panu przewodniczącemu radzie ale też 

Byłym burmistrza byłym przewodniczącym Rady Miejskiej 

Chciałam również podziękować 

Obecnemu panu Nadleśniczemu Grzegorzowi Furmańskiemu i byłemu panu Nadleśniczemu  

Panu Zdzisławowi Siewierze za 

Współpracę wieloletnią chciałbym również podziękować panu prezesowi PTTK Alfredowi 

Feliksowi 
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Ponieważ ta turystyka 

To właściwie od początku związana jest z panem prezesem i i wszystkie działania które 

Robimy to robimy 

Wspólnie 

Chciałam podziękować 

Mieszkańcom rodzicom 

Bo naprawdę przez bardzo wiele lat 

Wspólne działania które robiliśmy czyli te wszystkie bale festyny te wszystkie  

Imprezy turystyczne to też jest wielka promocja Gminy a udało się  

Zrobić naprawdę bardzo dużo 

Nie wiem czy kogoś pominęłam ale 

Bardzo bardzo gorąco dziękuję za ten tytuł 

Za wyróżnienie i uznanie jestem taka wzruszona po prostu  

Dziękuję” 

 

 

 

 

 
 

Na podstawie uchwały Nr XLII Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 maja 2022 r. tytuł 

Zasłużonego dla Gminy Zawadzkie otrzymał Kazimierz Kubal. 

Laudację oraz akt nadania przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej 

Katarzyna Kanoza.  

Kazimierz Kubal, obecnie emeryt, urodził się w Niemodlinie w rodzinie związanej 

z przemysłem naftowym na Podkarpaciu. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej w Niemodlinie Kazimierz Kubal w 1969 roku 

został absolwentem Studium Nauczycielskiego na kierunku wychowanie fizyczne z biologią. 

W 1971 ukończył Wyższą Szkołę Nauczycielską przy Akademii Wychowania Fizycznego we 
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Wrocławiu, a następnie uzyskał stopień magistra  w 1973 roku w Akademii Wychowania 

Fizycznego w Poznaniu. W czasie studiów zrobił specjalizację z takich dyscyplin sportowych 

jak piłka nożna, pływanie, piłka siatkowa. 

Pracę w Zawadzkiem rozpoczął we wrześniu 1971 roku  i - jak mówi - przyjechał do naszej 

miejscowości początkowo na rok, a został już ponad 50 lat. Podjął pracę w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Zawadzkiem. W szkole, oprócz zajęć lekcyjnych, 

prowadził zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego z lekkiej atletyki chłopców 

i dziewcząt, oraz piłki ręcznej i siatkowej chłopców i dziewcząt. Do jego sukcesów zaliczyć 

można, między innymi, zakwalifikowanie się do reprezentacji lekkoatletycznej województwa 

opolskiego juniorów wielu jego uczniowskich wychowanków. 

W 1972 roku władze klubu sportowego STAL powierzyły mu funkcję drugiego trenera 

pierwszej drużyny piłki nożnej seniorów, która występowała w lidze okręgowej. Zespół 

prowadził wraz z pierwszym trenerem - Józefem Trepką, przez dwa bardzo udane pod 

względem wyników sportowych sezony. W 1974 roku objął funkcję trenera piłkarek ręcznych, 

które prowadził do 1976 roku. W 1976 przygodę ze sportem kontynuował dalej w klubie 

sportowym STAL Zawadzkie, gdzie została reaktywowana sekcja piłki siatkowej mężczyzn 

obejmując funkcję pierwszego trenera zespołu.  

Oprócz pracy zawodowej w liceum, pracy w klubie sportowym STAL, zawsze chętnie wybierał 

się z młodzieżą w góry na różnego rodzaju rajdy turystyczne i wycieczki, których był 

organizatorem, a była ich bardzo duża liczba. Pełniąc w szkole przez długi okres, bo od 

września 1973 roku do czerwca 1993 roku, funkcję opiekuna szkolnego koła krajoznawczo-

turystycznego, miał możliwość rozbudzania u bardzo dużej rzeszy młodzieży zamiłowania do 

turystyki pieszej, górskiej a nawet kajakowej. Dzięki pomocy Kuratorium Oświaty 

i Wychowania w Opolu, które było sponsorem, zorganizował w latach 1972-79, osiem dwu-

tygodniowych spływów kajakowych w których uczestniczyło około 150 uczniów liceum. 

Przepłynięte zostały rzeki: Obra (2 razy), Krutynia (2 razy), Drawa, Brda, Drwęca i Pojezierze 

Brodnickie. Organizował jako pierwszy spływy rzeką Mała Panew z Zawadzkiego do Turawy, 

pokazując uroki i piękno tej rzeki, ale i możliwości jej turystycznego wykorzystania. 

W czasie  pracy zawodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Zawadzkiem i klubie sportowym 

STAL Kazimierz Kubal pełnił szereg funkcji społecznych. W latach 1974-76 był wiceprezesem 

Zarządu Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1978-80 był sekretarzem 

Zarządu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Zawadzkiem. Od 1981 jest członkiem 

zarządu PTTK przy Hucie Andrzej w Zawadzkiem, jak również członkiem wojewódzkiej 

Federacji Sporu i Okręgowego Związku Piłki Siatkowej.  

Za swoją działalność został odznaczony licznymi odznakami i medalami, resortowymi 

i regionalnymi. 

W 1998 roku odbyły się pierwsze wybory w wolnej Polsce do Rady Powiatu. Społeczeństwo 

miasta i gminy Zawadzkie wybrało Kazimierza Kubala radnym powiatu. Był radnym powiatu 

pierwszej, trzeciej, czwartej, piątej i obecnie jest radnym szóstej kadencji. W latach 2006 – 

2010 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, w latach 2014 - 2018 był członkiem 

Zarządu Rady Powiatu, zaś obecnie jest Przewodniczącym Komisji Gospodarczej Rady 

Powiatu. Jako radny zadbał między innymi o takie inwestycje jak: rewitalizacja Zameczku 

w Kątach, na którą Rada Powiatu przeznaczyła prawie 1 mln złotych. Dzięki jego staraniom 

jako członka Komisji Oświaty Rady Powiatu w latach 2006 - 2018 przeznaczono fundusze na 

modernizacje budynku i unowocześnienie procesów dydaktycznych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem wraz z bazą do uprawiania różnych sportów (powstały 

Orlik i bieżnia lekkoatletyczna na 60 metrów) oraz na szkolnictwo specjalne w Kątach. Obecnie 

jako Przewodniczący Komisji Gospodarczej nadzoruje realizację zadań związanych z ochroną 

środowiska i czystym powietrzem, bezrobociem (wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy), 
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współpracuje również z Rzecznikiem Praw Konsumenta dla poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Strzeleckiego i Gminy Zawadzkie. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel wraz z Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem 

Stachowskim wręczyli laureatowi akt nadania, plakietę oraz kwiaty. 
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Następnie głos zabrał laureat. 

Dzień dobry państwu 

 

„Witam wszystkich zebranych na 

Uroczystej sesji 

Sesji Rady Miejskiej 

Z okazji 60-lecia 

Nadania praw miejskich miastu Zawadzkie 

Muszę powiedzieć że 

Kiedy przybyłem do Zawadzkiego 

To miasto Zawadzkie było miastem 

Bardzo młodym 

Bo liczyło 9-latek 

Ja dostałem tę szansę 

Że rozwijało się i miasto 

I ja 

Rozwinąłem się w tym mieście pod kątem 

Realizacji swoich celów zawodowych społecznych i 

Turystycznych to była 

Można powiedzieć moja pasja bo gro 

Mieszkańców 

Gminy Zawadzkie gminy ościennej Kolonowskie Strzelec Opolskich Jemielnicy 

Miało ze mną kontakt pracowałem w liceum lekko ponad 40 lat 

Ale ta praca żeby była bardzo efektywną 

W swoim rodzaju 

Do tego musiały być stworzone warunki 
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I te warunki były stworzone przez dyrektorów 

Szkoły 

Oraz dyrektorów 

Huty  Andrzej w Zawadzkiem Huty wtedy jeszcze Świerczewskiego 

Muszę powiedzieć że z tego tytułu chciałem podziękować 

Panu dyrektorowi Janowi Cieślikowi 

Panu dyrektorowi Ryszardowi Pagaczowi 

Tutaj jest obecny również dyrektor Huty Stanisław Podwiński 

Którzy stwarzali nam  

Nauczycielom możliwość 

Realizacji swoich zamierzeń dla potrzeb 

Społeczności lokalnej i  

Sąsiednich gmin i to się udało 

Oprócz pracy zawodowej w szkole 

No muszę powiedzieć że 

Co by nie powiedzieć ale byłem darzony dosyć dużą sympatią 

Przy okazji spotkań z okazji rocznic naszej szkoły absolwenci 

No darzą w dalszym ciągu sympatią podchodzą wymieniają różne zdania i powiem nawet 

Taką anegdotkę jedna z 

Absolwentek podchodzi na ostatnim zjeździe do mnie i mówi 

To że uczyłeś mnie skakać przez kozła 

Przez skrzynię to ci wybaczę 

Ale jeszcze chciałeś żeby to był skok z zaznaczeniem lotu 

Ja mówię 

No wiesz nasza szkoła 

Swoim absolwentom zawsze pozwalała rozwijać skrzydła 

No i to się 

Różnie odbierało ale młodzież miałem naprawdę wspaniałą zdyscyplinowaną 

Odbyłem 8 

Spływów kajakowych po rzekach Polski to były dwutygodniowe spływy gdzie młodzież była 

Zabrana rodzicom 

Teraz to się mówi że to są szkoły przetrwania 

Nie to były normalne obozy kajakowe gdzie młodzież została wyposażona i w ofertę  

Edukacyjną pod kątem spędzania wolnego czasu na wolnym powietrzu na kajaku 

W pięknych rejonach Polski ale musiała też ta młodzież o siebie zadbać 

Uczyłem ich jak radzić sobie w trudnych warunkach jak sobie pomagać 

Po prostu ich wychowywałem 

Oni odzwięczyli mi się  

Muszę powiedzieć 

Z taką świadomą dyscypliną 

Byli 

Grzeczni 

A przy tym tryskali humorem 

Tworzyli różne programy artystyczne przechodzili chrzty bojowe 

No i muszę powiedzieć na jednym z takich 

Była przenioska no bo trudno jest pokonać rzekę bez przenioski różne są przeszkody 

Na jednej takiej przeniosek uczeń wyskoczył z kajaka ja obserwowałem jego  

Patrzę na jego twarz była strasznie przerażona 

Myślę sobie 
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O chyba 

Wskoczył na rozbite szkło miał taką przerażoną twarz no mówiłem 

Coś się stało niedobrego 

Wreszcie ten uczeń 

Wsadził rękę w spodenki 

I wyciągnął takiego szczupaka a koledzy od razu patrzcie na robaka wziął tryskali humorem na 

każdym kroku  

Zawsze mieliśmy bardzo dużą widownię podczas chrztów na jeziorach 

No ale muszę powiedzieć że nie tylko stwarzałem im ofertę 

Spędzenia wolnego czasu na kajaku 

Ale również i  

W turystyce pieszej górskiej nizinnej 

I muszę powiedzieć że 

Chciałbym im z tego miejsca podziękować 

Bo dziesiątki tysięcy minut jakie z nimi spędziłem 

I muszę podziękować Bogu że wszystko 

Było bezpiecznie nikt mi się nie utopił 

Nikt nie złamał nogi 

Nikt nie zginął a to jest bardzo ważne zabierałem młodzież od rodziców 

I oni mi ufali że przywiozę ich z powrotem całych 

No jeszcze jedną taką pasją którą miałem na terenie Zawadzkiego 

Oczywiście piłka siatkowa 

Prowadziłem od 76 roku 

Z przerwą w końcu lat 80-90 do 94 roku 

Drużynę piłki siatkowej męską 

A kiedy przeszedłem na emeryturę to założyłem  

Prywatny klub sportowy wspólne z świętej pamięci już Janem Smereczańskim 

Sponsorem i przez 10 lat 

Uprawiały siatkówkę na terenie miasta gminy dziewczęta 

Muszę tym wszystkim którzy mieli ze mną kontakt 

W szkole 

Na boisku 

W przestrzeni 

Spływach kajakowych górskich 

Muszę bardzo im podziękować że ich świadomość 

Za to że byli zdyscyplinowani 

Razem ze mną 

Mogliśmy realizować wszystkie cele 

Które przed sobą postawiłem 

To znaczy 

Sportowe 

Turystyczne 

Ale nie byłoby może tych sukcesów gdyby nie rodzina 

W 82 roku ożeniłem się 

Z mieszkanką Zawadzkiego 

Anną z domu Kalinowska 

Mamy czwórkę dorosłych 

Dzieci 

Z czego jestem bardzo dumny ale to też 
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Wszystko co przedstawiłem odbywało się kosztem rodziny 

Było tak że czasami nie było mnie 

Kilka dni w domu 

Ciężar wychowania dzieci 

Spoczywał na żonie 

Za to tobie Anno dziękuję 

To były wspaniałe dni Dziękuję” 

 

 

 
 

Ad. 4 

Wręczenie Statuetek Burmistrza Zawadzkiego. 

 

Wyróżnienie statuetką Burmistrza Zawadzkiego ma na celu uhonorowanie osób i instytucji 

szczególnie zasłużonych dla gminy Zawadzkie za ich działalność, twórczość, aktywność, 

zrealizowane inicjatywy, które w sposób znaczący wpłynęły bądź wpływają na rozwój 

i promocję gminy. Statuetka przyznana jest osobom fizycznym i prawnym, organizacjom 

i innym podmiotom działającym na rzecz gminy w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych 

osiągnięć i aktywności. Statuetka została przyznana w następujących kategoriach: 

   

1. Działalność społeczna, troska o człowieka i bezpieczeństwo  

Statuetka w tej kategorii przyznawana jest osobom, które  angażują się w realizację dobrych 

pomysłów i szczytnych celów. Są to osoby wyjątkowe nie tylko ze względu na sukcesy 

biznesowe, ale raczej ze względu na aktywną postawę prospołeczną. Są bardzo aktywne, dużo 

robią dla lokalnej społeczności i przyczyniają się do tworzenia węzła ludzkiej solidarności 

wśród mieszkańców naszej gminy.  
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Adam Sikorski 

Od 1992 r. współtworzy Grupę Kapitałową UNIMOT, która jest jedną z największych 

prywatnych firm na rynku energetycznym w Polsce.  Od sierpnia 2018 r. Adam Sikorski jest 

Prezesem Zarządu UNIMOT S.A. Jego pasją jest tematyka przywództwa i rozwoju osobistego. 

Jest licencjonowanym trenerem, nauczycielem i mówcą motywacyjnym. Pan Sikorski 

prowadzi także szeroko zakrojoną działalność dobroczynną i społeczną. Bezinteresowne 

wspiera  pomocą finansową i materialną podmioty potrzebujących pomocy. Dzięki jego 

zabiegom powstał w Zawadzkiem długo wyczekiwany nowoczesny plac zabaw, a lokalne 

kluby sportowe uzyskały wsparcie finansowe.  

W imieniu Prezesa Adama Sikorskiego statuetkę odebrał Czesław Florecki Kierownik 

Rozlewni Gazu w Zawadzkiem.  

 

 
 

Roman Kapica 

Roman Kapica 28 lat temu przejął stery prowadzenia rodzinnej firmy. W 1997 r. produkcja i 

główne zaplecze administracyjno-finansowe przedsiębiorstwa zostało przeniesione do 

Zawadzkiego. 12 lat później powstała w Zawadzkiem jedna z najnowocześniejszych w kraju 

hal produkcji stolarki okiennej, rok 2014, 2016 i 2019 to kolejne wielkie inwestycje Romana 

Kapicy w innowacyjne i ekologiczne maszyny produkcyjne, a także budowa nowej hali 

produkcyjnej. Roman Kapica to niezwykle pracowity, skromny człowiek. Dla mieszkańców 

gminy Zawadzkie nazwisko Kapica nie kojarzy się tylko i wyłącznie w wielkim 

i spektakularnym sukcesem biznesowym, ale przede wszystkim jest on znanym filantropem 

nakierowanym na działalność społeczną i dobroczynną. W swoje misji wspiera finansowo 

organizacje społeczne, sportowe oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia gminne. 
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2. Kultura i sztuka 

Statuetka przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za 

działalność, która w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju, upowszechniania i ochrony 

kultury. 

Małgorzata Rabicka  

Małgorzata Rabicka jest postacią nietuzinkowa, kreującą życie kulturalne w gminie. Od 1992 

Małgorzata Rabicka przygotowała kilkadziesiąt przedstawień teatralno-muzycznych  i 

koncertów, a Jej  wychowankowie od lat zdobywają czołowe lokaty w konkursach 

recytatorskich, muzycznych i tanecznych. Jest pomysłodawczynią, autorką  i realizatorką wielu 

ważnych i wyjątkowych przedsięwzięć artystycznych np. Profesjonalnych Warsztatów Sztuki 

Aktorskiej dla dzieci i młodzieży z gminy Zawadzkie, programu teatralnego „Ogrody teatralne" 

oraz autorskiego program edukacji teatralnej "MASKA". To założycielka i instruktorka zespołu 

tanecznego Exodus, studia teatralnego Huta oraz studia wokalnego Do-MI-Sol. Aktualnie 

kontynuuje swoją działalność w ramach międzyszkolnego studia wokalnego Picolino. 

Skuteczność jej działań potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia, ostatnią z nagród jest 

nagroda  Osobowości roku 2020 przyznana w kategorii kultura przez czytelników Nowej 

Trybuny Opolskiej.  
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3. Sport, kultura fizyczna i turystyka 

Statuetka przyznawana jest za osiągniecia sportowe oraz prowadzenie działalności, która 

ma istotny wpływ na rozwój turystyki w naszej gminie, promowanie aktywnego spędzania 

wolnego czasu oraz naszej „małej Ojczyzny”. 

O/Z PTTK Huta Andrzej 

Od ponad 70 lat oddział rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną 

we różnych formach tj. górską, pieszą, kajakową i kolarską. Do najbardziej rozpoznawalnych 

imprez turystycznych organizowanych przez oddział należą: Zlot Śladami Dawnego 

Hutnictwa Regolowiec, odbywający się regularnie od ponad 40 lat, Ogólnopolski Młodzieżowy 

Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Rajd Rododendrona, Zlot Młodzieży 

Szkolonej „Góra Św. Anny”, Rajd Młodzieży Szkolnej Biskupia Kopa i wiele innych. 

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany 

z poznawaniem gminy Zawadzkie oraz najbliższych okolic, ochroną przyrody, krajobrazu 

i zabytków. Działacze szczególną wagę przywiązują do pracy z młodzieżą. W imprezach,  

których celem jest edukacja turystyczna i krajoznawcza, biorą udział dziesiątki młodych ludzi 

z Zawadzkiego i okolic. 
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4. Gospodarka i przedsiębiorczość 

Tą statuetką nagradzane są firmy wyróżniające się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy, 

osiągające najlepsze wyniki ekonomiczne, innowacyjne oraz przestrzegające zasad etyki 

prowadzenia biznesu. To firmy mające swoją siedzibę na terenie gminy Zawadzkie, 

wspierające lokalny rozwój, zaangażowane w działalność charytatywną i troskę o środowisko 

naturalne. 

UNIMOT S.A. 

UNIMOT jest multienergetyczną grupą kapitałową i liderem wśród niezależnych importerów 

paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Od grudnia 2016 roku spółka należy do stowarzyszenia 

AVIA International, dzięki czemu jako pierwsza uzyskała prawo do budowania i rozwoju sieci 

stacji paliw AVIA w Polsce i na Ukrainie. Obecnie sieć stacji AVIA w Polsce liczy 100 

obiektów. UNIMOT S.A. ma 30 lat doświadczenia na rynku paliwowym, specjalizuje się w 

hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz dystrybucji pozostałych paliw płynnych, zarówno 

na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Firma rozwija także segment fotowoltaiki, m.in. pod 

marką AVIA Solar, oraz inwestuje w kolejne sektory OZE. Spółka notowana jest na głównym 

parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. 
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Kapica Sp. z o.o. sp.k 

Firma Kapica Sp. z o. o. Sp. k. jest firmą rodzinną, której tradycja sięga 1928 roku. Od ponad 

90 lat buduje zaufanie klientów. Jest czołowym pracodawcą w naszej gminie 

i  niekwestionowanym liderem w swojej branży. Kapica to najlepsza jakość, zaufanie 

i innowacyjne podejście do swojej branży. To firma, która pokazała, że w trudnych czasach 

ciągle potrafi rozwijać się w sposób dynamiczny. Firma Kapica jest również zaangażowana 

społecznie, wspiera lokalne placówki oświatowe i wychowawcze, kluby sportowe oraz 

organizacje pozarządowe. Jest laureatem prestiżowej statuetki Diamenty Forbesa 2022, Lauru 

Konsumenta i nagrody Top Marka. 
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Agrocom Polska Jerzy Koronczok 

Firma AGROCOM POLSKA Jerzy Koronczok z Żędowic jest pierwszą w Polsce firmą 

zajmującą się rolnictwem precyzyjnym.  Dr Jerzy Koronczok jest autorem innowacyjnego, 

polskiego systemu Inteligentnej Identyfikacji Uszkodzeń Upraw. Rolnictwo precyzyjne to krok 

do tego, aby skutecznie zarządzać czasem pracy w gospodarstwie, obniżyć koszty, zmniejszyć 

negatywny wpływ gospodarstw na środowisko naturalne. i zwiększyć plony. Agrocom został 

wielokrotnie doceniony wyróżnieniami i medalami Międzynarodowych Targów Rolniczych 

Agritechnica oraz Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA 

PREMIERY. W maju bieżącego roku, Jerzy Koronczok, podczas Kongresu Polska Wieś XXI 

wieku, odebrał Złoty Medal Polagra Premiery za innowacyjny projekt rozwiązań dla 

melioracyjnej praktyki rolniczej. Jest to pierwszy w historii przypadek wyróżnienia projekt 

badawczego. 
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Kuźnia Zawadzkie Sp. z o.o. 

„Kuźnia-Zawadzkie” Sp. z o. o. jest spółką o wieloletniej tradycji w produkcji wysokiej jakości 

odkuwek matrycowych. Wysoko kwalifikowana kadra techniczna, doświadczenie 

przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz tradycja pozwoliły firmie na osiągnięcie stabilnej 

pozycji na rynku krajowym. Spółka oferuje wyroby o wysokich parametrach jakościowych oraz 

profesjonalną obsługę handlową. Współpracuje z czołowymi producentami z rynku polskiego 

i europejskiego, a produkty doceniają przede wszystkim przedstawiciele branży kolejowej, 

maszynowej oraz górniczej. Potwierdzeniem wysokiej jakości produkowanych wyrobów jest 

wdrożony System Zarządzania Jakością ISO. Zakład zlokalizowany jest Zawadzkiem, gdzie 

odbywa się całość procesu produkcyjnego. Firma to jeden z wiodących pracodawców w gminie 

Zawadzkie. 
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5. Nagroda specjalna 

Nagroda specjalna adresowana jest do wyjątkowych osób. Jest uhonorowaniem dokonań,  

z których mieszkańcy naszej gminy mogą być dumni, i które uważają za godne naśladowania. 

Stanisław Kiełek 

Stanisław Kiełek to społecznik oraz wieloletni radny Rady Miejskiej w Zawadzkiem, funkcję 

radnego pełnił przez okres ponad 20 lat. Członek Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów 

działający przy Burmistrzu Zawadzkiego. Były Członek Zarządu Oddziału PTTK w 

Zawadzkiem i  Przewodniczący Koła PTTK Emerytów i Rencistów przy Oddziale PTTK w 

Zawadzkiem. Były członek Rady Parafialnej przy kościele Św. Rodziny w Zawadzkiem, a 

obecnie Rady Ekonomicznej przy tej parafii, honorowy członek Zespołu Caritas przy parafii 

Św. Rodziny w Zawadzkiem. W 2009 r. uhonorowany dyplomem Zarządu Głównego PTTK 

za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa. Przewodnik turystyki kolarskiej. W 

2010 r. odznaczony medalem 20-lecia samorządu terytorialnego.  Stanisław Kiełek to 

niezwykły człowiek z pasją pomagania. 
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Andrzej Buła 

Andrzej Buła jest zasłużonym działaczem samorządowym i prekursorem działań, których 

jednym z głównych celów jest wspieranie osób młodych, terenów wiejskich oraz 

wielokulturowości województwa opolskiego. Podejmowane przez niego inicjatywy należą w 

naszym kraju do awangardy takich przedsięwzięć, przykładem może być nowy projekt 

Opolskie dla Młodzieży, Europejski Budżet Obywatelski czy też Fundusze Sołeckie, dzięki 

którym na terenach wiejskich mieszkańcy realizuję wiele potrzebnych inicjatyw. W swojej 

pracy nie zapomina o gminie Zawadzkie. Jest osobą, dzięki której małe społeczności otrzymały 

mandat zaufania i realizując co roku różnorakie inicjatywy finansowane ze źródłem 

pochodzących z budżetu województwa.  

Ze względu na nieobecność Marszałka Województwa Opolskiego, nagroda zostanie wręczona 

na sesji sierpniowej.  

 

 



25 
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Ad. 5 

Okolicznościowy wykład dr Arkadiusza Barona „Miasto z żelaza, wody, drzewa… i ludzi. 

Powstanie i rozwój miasta Zawadzkie”. 

Następnie głos zabrał dr Arkadiusz Baron, który przedstawił wykład  „Miasto z żelaza, wody, 

drzewa… i ludzi. Powstanie i rozwój miasta Zawadzkie”. 
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Ad. 6 

Zakończenie obrad sesji 

Gratulacje oraz pozdrowienia z miasta partnerskiego Bockenem przekazał Burmistrz Rainer 

Block. 

 
 

Listy gratulacyjne oraz pozdrowienia dla władz samorządowych oraz mieszkańców gminy 

przekazali:  

Wiceprzewodniczący Rady Sejmiku Województwa Opolskiego Piotr Wach 
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Starosta Powiatu Strzeleckiego Józef Swaczyna oraz członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego 

Janusz Żyłka. 
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W imieniu Zarządu PTTK Alfred Feliks i Zdzisław Andrzejewski 

 
 

 
 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański 
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W mieniu Zarządu Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Lasu Maria Andrzejewska. 

 
 

 

Ad. 6 

Zakończenie obrad sesji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel podziękował zebranym za udział w sesji 

i zakończył obrady uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 7 lipca 2022 r.  

 

Protokołowała:      Sesji przewodniczył: 

Joanna Zawadzka      Przewodniczący Rady Miejskiej 

        Dariusz Zajdel  


