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DIAGNOZA SPOŁECZNO GOSPODARCZA

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2007 – 2015

2.1.

Ogólna charakterystyka

Historia Gminy Zawadzkie
Pierwsze wzmianki dotyczące terenów wchodzących w skład Gminy Zawadzkie pochodzą
z XIV wieku. Dotyczą one funkcjonującej na tym terenie kuźni w śędowicach oraz parafii w Kielczy.
W 1752 hrabia Norbert Colonna uruchamia w śędowicach prymitywne piece typu dymarki. 25 lat
później drewniany kościół w Kielczy ulega zniszczeniu, a na jego miejscu powstaje kościół murowany.
W 1790 roku utworzono kolonię węglarzy nazywaną Filipolis (od imienia hrabiego Filipa Colonny).
Na początku XIX wieku powstaje kolonia Świerkle, a w 1824 roku kolonia Bemowskie dla robotników
huty w śędowicach. Po wybudowaniu Zakładu Zawadzkiego w 1836 roku (od nazwiska pierwszego
dyrektora generalnego Franciszka von Zawadzky), powstaje następna kolonia robotnicza nazwana
Zawadzkie (wcześniejsza nazwa to Moczydoły, a to ze względu na wielość bagien i stawów
w okolicach płynącej nieregularnie rzeki Mała Panew). Była to dzielnica domów wybudowanych na
północny-wschód od ówczesnych pieców fryszerskich. Tak więc juŜ ponad 170 lat temu huta stała się
zaląŜkiem przyszłego miasta przemysłowego.
W 1880 r. powstało Stare Zawadzkie - obecnie rejon ulic: Andrzeja, Księdza Wajdy, Stawowej,
a w roku 1888 - śydownia, zwana takŜe Palestyną (ufundował ją bogaty śyd wrocławski Izrael
Pinczower, stąd nazwa). Połączenie okolicznych osad w samodzielną gminę pod nazwą Zawadzkie
nastąpiło na mocy Dekretu Pruskiego z 31 maja 1897 r. JuŜ wówczas posiadała ona szereg obiektów
typowo miejskich: szkoły, szpital, aptekę, stację kolejową oraz dwa kościoły: katolicki i ewangelicki.
W czasie I wojny światowej wybudowano na terenie huty centralną kotłownię z kominem wysokim na
96 metrów, który jest najbardziej widocznym hutniczym akcentem w krajobrazie miasta.
W okresie międzywojennym powstawały kolejne zespoły mieszkalne. Z tego okresu pochodzi m.in.
budynek dzisiejszego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, stacji kolejowej i obecnego gimnazjum
w Zawadzkiem. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku powstały zespoły mieszkalne
przy dzisiejszej ul. Powstańców Śląskich i ul. Nowe Osiedle, a w latach siedemdziesiątych - hala
sportowa i Ŝłobek. W 1954 r. Zawadzkie otrzymało status osiedla.
Punktem zwrotnym rozwoju całej gminy stały się lata 1961-1965, kiedy w hucie wybudowano
walcownię oraz ciągarnię rur stalowych. Prawie z całej Polski przyjeŜdŜali tu ludzie do pracy. Huta
rozwijała się i rozbudowywała, a wraz z nią miejscowość, która przestała juŜ być tylko osiedlem
robotniczym.
Droga od kolonii robotniczej do miasta zamknęła się datą 7 lipca 1962 roku, kiedy to na
wniosek radnych Zawadzkie uzyskało prawa miejskie.
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PołoŜenie fizyczno-geograficzne
Gmina Zawadzkie leŜy we wschodniej części województwa opolskiego, na wysokości 210 – 240 m
n.p.m., na lewym brzegu rzeki Mała Panew. Od północy graniczy z gminami Dobrodzień i Pawonków,
od wschodu z województwem śląskim, od zachodu z gminą Jemielnica i od północnego zachodu
z gminą Kolonowskie. Powierzchnia gminy wynosi 8 224 ha.
Pod względem podziału fizyczno-geograficznego gmina połoŜona jest w makroregionie Niziny
Śląskiej, we wschodniej części mezoregionu Równiny Opolskiej, nad rzeką Mała Panew. Na terenie
zdelimitowano następujące podrzędne jednostki podziału regionalnego:


Dolinę Małej Panwi – obejmującą północną i wschodnią część gminy. W jej skład
wchodzi zespół holoceńskich i plejstoceńskich tarasów rzecznych Małej Panwi z licznymi
meandrami i starorzeczami w części przykorytowej oraz wydmami na zalesionych
tarasach plejstoceńskich,



Wzniesienia Baruckie – obejmujące południowo-zachodnią, zalesioną część gminy.
Charakterystyczną cechą wzniesień jest nałoŜenie na niewysoki i zróŜnicowany
hipsometrycznie wał utworów polodowcowych licznych pagórów wydmowych.



Równinę Kielczy – obejmującą południowo-wschodnią cześć gminy. Pokryta niewielkiej
miąŜszości utworami lodowcowymi równina na południu, przy dawnym PGR Napłatki
(gmina Wielowieś), graniczy z makroregionem WyŜyny Śląskiej i jej mezoregionem
Chełm.

NiezaleŜnie

od

przyjętego

podziału

geograficzno-fizycznego

analizowanych

terenów

charakterystyczną cechą terenu Gminy Zawadzkie jest graniczne połoŜenie na styku trzech duŜych
jednostek regionalnych podziału fizyczno-geograficznego Polski (jednej niziny i dwu wyŜyn), co ma
swoje konsekwencje w stanie walorów i zasobów przyrody oŜywionej
i nieoŜywionej.
PrzynaleŜność do związków międzygminnych
Mając na uwadze realizację przedsięwzięć o zasięgu ponadgminnym, Gmina Zawadzkie na
podstawie

zawartych

porozumień

i

stosownych

uchwał

przynaleŜy

do

trzech

związków

międzygminnych:


Związek Gmin Śląska Opolskiego
Gmina przystąpiła do związku na podstawie Uchwały Nr VIII/43/91 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Zawadzkie do
Związku Gmin Śląska Opolskiego.



Międzygminny Związek Celowy „Trias Opolski”
Gmina przystąpiła do Związku na podstawie Uchwały Nr XVI/93/2000 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Międzygminnego Związku
Celowego „Trias Opolski”.
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Związek powstał w celu wspólnego wykonania działań proekologicznych zmierzających
do ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 333 oraz zlewni rzek Odry, Małej
Panwi i Jemielnicy, przez porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki
odpadami, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, pomoc w uzyskiwaniu
środków na te cele oraz udzielanie pomocy technicznej i prawnej. Uchwałą
nr XVIII/114/2000 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 września 2000 r. przyjęto
statut Związku Międzygminnego „Trias Opolski”.


Porozumienie komunalne
Gmina przystąpiła do Związku na podstawie Uchwały Nr XX/130/2000 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego
między gminami: Ozimek, Jemielnica, Kolonowskie, Turawa, Dobrodzień, Zawadzkie.
Uchwałą Nr XXII/143/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały

Nr XX/130/2000 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2000 r. do
porozumienia przystąpiła dodatkowo gminą Chrząstowice. Celem związku jest wspólne
zorganizowanie oznakowania i utrzymanie ścieŜek rowerowych na terenie tych gmin.
Koordynację wspólnych zadań sprawuje gmina Kolonowskie.
Miasta partnerskie
Gmina Zawadzkie utrzymuje bliźniacze i partnerskie kontakty z następującymi miastami:

2.2.



Bockenem, Dolna Saksonia, Niemcy,



Dubnica nad Vahom, Słowacja,



Czortków, Ukraina,



Wahrenbrück, Brandenburgia, Niemcy,



Otrokovice, Czechy.

Sytuacja demograficzna i społeczna Gminy Zawadzkie
2

Powierzchnia gminy jest niewielka i wynosi ok. 82,2 km (0,9% terenu województwa), w tym
powierzchnia miasta to ok. 16,5 km

2

(20% terenu Gminy). Gminę zamieszkuje ok. 12,9 tys.
2

mieszkańców, z czego w mieście ok. 8,4 tys. Gęstość zaludnienia wynosi ok. 157 osoby/km i jest
2

wyŜsza od średniej regionalnej wynoszącej ok. 115 osób/km .
Tabela 2.2.1. Powierzchnia i liczba ludności Gminy Zawadzkie (stan na 31.12.2006 r.)

Liczba ludności
Powierzchnia

82,2 km

2

Kobiety

męŜczyźni

ogółem

gęstość
zaludnienia
2
os/km

6 547

6 328

12 875

156,63

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyki stałych lub czasowych mieszkańców gminy.
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Porównanie danych z lat 2004 – 2006 w zakresie potencjału ludzkiego wskazuje, iŜ liczba ludności
spada w tempie około 1% rocznie. W latach 2004 – 2006 przyrost naturalny był ujemny i wynosił
odpowiednio: -25, -25 i -26.

Rys. 2.2.1. Zestawienie ilościowe urodzeń i zgonów w latach 2004 – 2006
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Źródło: Opracowanie własne

Spadek liczby ludności dodatkowo wzmaga ujemne saldo migracji wewnętrznej i zewnętrznej. W roku
2005 według danych Urzędu Statystycznego w Opolu saldo migracji stałej wynosiło ogółem -104.
Podstaw tego zjawiska naleŜy upatrywać w tradycji migracyjnej regionu oraz powiązaniami pomiędzy
społecznością, a krajem emigracji, jak równieŜ moŜliwością podejmowania legalnej pracy zagranicą.
Malejący potencjał demograficzny Gminy Zawadzkie uznawany jest za jedną z istotnych barier
rozwoju.

Tabela 2.2.2. Struktura ludności Gminy Zawadzkie w latach 2004 – 2006

Ogółem
Data

Wiek

Ogółem
męŜczyźni

kobiety

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

31.12.2004

13 110

6 453

6 657

2 636

8 542

1 932

31.12.2005

12 968

6 388

6 580

2 466

8 523

1 979

31.12.2006

12 875

6 328

6 547

2 303

8 394

2 178

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyki stałych lub czasowych mieszkańców gminy.

Pomoc społeczna
Istotną część składową działalności gminy stanowi pomoc społeczna. Problemy pomocy
społecznej, rozumianej jako pomoc zbiorowości dla jednostki, która znalazła się w takiej sytuacji
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Ŝyciowej, Ŝe nie moŜe własną pracą czy osobistym staraniem zaspokoić swych niezbędnych potrzeb
Ŝyciowych, są tak dawne, jak dawna jest sama ludzkość. Jak wiadomo w działalności pomocy
społecznej stosunkowo duŜą rolę odgrywa wciąŜ jeszcze zaspakajanie najbardziej podstawowych
potrzeb jak wyŜywienie, mieszkanie, ubranie, opał – a więc pomoc w formie świadczeń pienięŜnych
i w naturze. Dzieje się tak, poniewaŜ wciąŜ jeszcze istnieje grupa ludzi, którzy nie mają własnych
zasobów materialnych ani nie nabyli uprawnień do emerytury lub renty.
Tabela 2.2.3. Liczba osób i rodzin, którym przyznano pomoc z powodu trudnej sytuacji Ŝyciowej w 2006

Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej
ubóstwo
bezdomność
potrzeba ochrony
macierzyństwa
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała choroba

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

261

632

3

3

63

283

159

453

97

208

25

48

bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych ogółem
rodziny niepełne
w tym
rodziny wielodzietne

58

241

41
11

154
68

przemoc w rodzinie

15

42

alkoholizm

46

67

narkomania

1

1

sytuacja kryzysowa

20

-

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Potrzeby osób zakwalifikowanych do pomocy społecznej zaspakajane są poprzez 4 systemy
świadczeń:


świadczenia pienięŜne,



świadczenia w usługach,



świadczenia w naturze,



domy pomocy społecznej.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się
osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:


ubóstwa,



sieroctwa,



bezdomności,



potrzeby ochrony macierzyństwa,



bezrobocia,



niepełnosprawności,
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długotrwałej choroby,



bezradności

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych,

zwłaszcza

w

rodzinach

niepełnych i wielodzietnych,


przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii,



trudności w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego,



klęski Ŝywiołowej.

Tabela 2.2.4. Liczba osób i rodzin zakwalifikowanych do pomocy społecznej w roku 2006

Wyszczególnienie

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych
Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych
Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę
Pomoc udzielona ogółem:
w tym wyłącznie w
postaci pracy socjalnej

Liczba
osób, którym
przyznano
świadczenie
w trybie decyzji

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

43

23

40

739

581

1462

739

581

1462

-

183

211

-

75

157

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Z róŜnych form pomocy organizowanych w ramach systemów świadczeń pienięŜnych, w usługach
i w naturze udzielanych zarówno przez Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta coraz więcej osób.
Sytuacja mieszkaniowa
Jedną z barier rozwoju Gminy Zawadzkie stanowi niski potencjał mieszkaniowy gminy.
Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Opolu w latach 2002-2004 oddano do uŜytkowania
jedynie 17 mieszkań, natomiast w roku 2005 ani jednego. W tym samym okresie w gminie, która
zajmuje pierwsze miejsce w rankingu gmin województwa opolskiego pod względem rozwoju
gospodarczego opublikowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oddano do
uŜytkowania 142 mieszkania co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje wskaźnik w latach 2002 2005 0,01 mieszkania/na osobę zamieszkującą gminę (w Gminie Zawadzkie wskaźnik ten wyniósł
0,0013 mieszkania/na osobę zamieszkującą gminę).
Tabela 2.2.5. Mieszkania oddane do uŜytkowania w latach 2002 - 2005

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

indywidualne

3

7

7

0

społeczne czynszowe

0

0

0

0

komunalne

0

0

0

0

zakładowe

0

0

0

0

spółdzielcze

0

0

0

0

ogółem

3

7

7

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych regionalnych Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/bdr/dane_podgrup.katgrupg
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Słaby rozwój budownictwa w gminie wpływa niekorzystnie na sytuację na rynku
mieszkaniowym. Szczególnie ilość mieszkań komunalnych oraz socjalnych jest niewystarczająca
w stosunku do istniejącego zapotrzebowania. Gmina Zawadzkie dysponuje budynkami, w których
znajdują się mieszkania komunalne (34 budynki) oraz budynki z mieszkaniami komunalnymi oraz
własnościowymi (35 budynków) – tzw. wspólnoty mieszkaniowe. Standard mieszkań komunalnych jest
niski, wiele mieszkań nie posiada węzła sanitarnego oraz centralnego ogrzewania. Zgodnie
z zapisami w ksiąŜkach obiektów stan techniczny budynków komunalnych naleŜy określić jako
dostateczny. Budynki komunalne nie spełniają norm w oparciu o wymogi cieplne i wymagają
kompleksowej termomodernizacji.

2.3.

Infrastruktura

Infrastruktura drogowa.
Gmina Zawadzkie posiada dostęp do najwaŜniejszej osi komunikacyjnej regionu - autostrady
A4 (z najbliŜszym zjazdem w odległości ok. 20km).
Sieć komunikacyjna gminy Zawadzkie tworzona jest przez drogi wojewódzkie:


Nr 901 relacji Olesno - Dobrodzień - Zawadzkie - Wielowieś - Gliwice,



Nr 426 relacji Zawadzkie - Strzelce Op. - Olszowa - Zalesie Śl. - K. Koźle,



Nr 463 relacji Bierdzany - Ozimek – Zawadzkie,

drogi powiatowe:


Nr 1803 O -ul. Strzelecka w śędowicach, relacji Piętrówka – śędowice kierunek Barut
- 2,7 km,



Nr 1803 O -ul. Wiosenna w Kielczy, relacji Kielcza – granica województwa śląskiego
- 4,5 km.

oraz drogi gminne publiczne i wewnętrzne. Ponadto elementami uzupełniającymi infrastrukturę
drogową gminy są chodniki, ścieŜki rowerowe, obiekty inŜynierskie t.j. obiekty mostowe i przepusty
oraz elementy odwodnienia dróg, głównie kanalizacja deszczowa i rowy odwadniające, które to
elementy stanowią wyposaŜenie techniczne dróg.
Całkowita ilość dróg gminnych wynosi 51,20 km, na którą składają się drogi o nawierzchni
asfaltowej (podatne) o długości 30,4 km (Zawadzkie- 14,7 km oraz śędowice i Kielcza 15,7 km),
o nawierzchni betonowej wykonanych z betonu cementowego (sztywne) i betonowych elementów
drobnowymiarowych (kostka betonowa POLBRUK) o łącznej długości 1,2 km (Zawadzkie - 1,1 km
oraz śędowice i Kielcza – 0,10 km). Ponadto na terenie Gminy wykonane są 24 obiekty mostowe
usytuowane w pasie drogowym i stanowiące element połączeniowy pomiędzy drogami gminnymi.
Drogi gminne publiczne i wewnętrzne włączone są w sieć dróg wojewódzkich i powiatowych poprzez
zjazdy drogowe i skrzyŜowania.
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Na przewaŜającej długości dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej występują róŜnego
rodzaju uszkodzenia, do których zaliczyć moŜna deformacje nawierzchni w postaci sfalowań i kolein,
uszkodzenia termiczne i powierzchniowe, które powstały w wyniku niszczącego działania ruchu
kołowego i wpływu klimatu. RównieŜ brak elementów odwodnienioniowych dróg t.j. kanalizacji
deszczowej w pasie drogowym oraz niedroŜność studni chłonnych zlokalizowanych wzdłuŜ dróg
gminnych wpływa na stan techniczny i wielkość uszkodzeń występujących w nawierzchni. Ponadto dla
większości dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i betonowej wyczerpały się okresy eksploatacyjne
tych nawierzchni pozwalające na utrzymanie nawierzchni w stanie sprawnej technicznie.
Natomiast stan dróg gminnych o nawierzchni gruntowej jest dostateczny. Na większości dróg
gminnych o nawierzchni gruntowej występują liczne uszkodzenia w postaci znacznych miejscowych
wgłębień, pofałdowań i wyrw, które to uszkodzenia są wynikiem działania ruchu kołowego,
niestabilności tego typu nawierzchni oraz brak wyprofilowania poprzecznego i podłuŜnego dróg, co
wpływa na gromadzenie się wód opadowych bez moŜliwości odpływu na przyległy teren. RównieŜ
brak rowów odwadniających w miejscach, w których niweleta droga przebiega poniŜej lub graniczy
z przyległym terenem oraz brak odpowiednich parametrów technicznych t.j. szerokości jezdni
i poboczy wpływa w istotny sposób na wielkość w/w uszkodzeń.
Istniejące obiekty inŜynierskie, na które składają się obiekty mostowe i przepusty zlokalizowane na
terenie administracyjnym Gminy są w stanie dostatecznym a w niektórych przypadkach złym.
W obiektach

tych

występują

liczne

uszkodzenia

w

postaci

ubytków

betonu

i

zniszczeń

powierzchniowych w elementach betonowych i stalowych konstrukcji, które są wynikiem braku
zabezpieczeń antykorozyjnych i destrykucyjnego wpływu środowiska, niszczącego działania ruchu
drogowego oraz zniszczonych elementów odwodnieniowych. Taki stan techniczny tych obiektów jest
równieŜ wynikiem braku odpowiedniej gospodarki remontowej dla obiektów inŜynierskich.
Chodniki stanowiące element pasa drogowego graniczą bezpośrednio z jezdnią i wykonane
są z betonowych elementów drobnowymiarowych typu kostka betonowa POLBRUK i płytki betonowe.
Na chodnikach w ulicy Opolskiej (droga wojewódzka nr 901) wykonana jest ścieŜka rowerowa.
Chodniki wzdłuŜ dróg gminnych wykonane są z płytek betonowych, które w większości są zniszczone
i uszkodzone i wymagają przeprowadzenia prac remontowych.
Transport zbiorowy i indywidualny
Istniejący układ komunikacyjny na terenie Gminy Zawadzkie jest w stanie dostatecznym
w zakresie stanu technicznego i rozwiązań komunikacyjnych. Istniejąca baza komunikacyjna gminy
i powiązanie z drogami wojewódzkimi i powiatowymi zapewnia podstawowe potrzeby mieszkańców
w zakresie poruszania się transportem indywidualnym (samochody osobowe). Istniejąca infrastruktura
drogowa (drogi gminne, wojewódzkie i powiatowe) zapewnia podstawowe połączenia pomiędzy
miastami województwa opolskiego jak równieŜ województw sąsiednich. Natomiast nie jest ona
całkowicie przystosowana do poruszania się transportu cięŜkiego t.j. samochodów cięŜarowych,
których ruch powoduje duŜe zniszczenia w istniejących drogach gminnych, które są równieŜ
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wykorzystywane

w

układzie

komunikacyjnym

Gminy

Zawadzkie

i

wpływa

na

wielkość

przeprowadzanych remontów tych dróg.
Transport zbiorowy (osobowa komunikacja autobusami i pociągami) jest w znaczny sposób
uszczuplona (widoczna tendencja spadkowa w stosunku do zapotrzebowania), jeŜeli chodzi
o połączenia pomiędzy miastami województwa opolskiego, co wpływa w znaczny sposób na
wykorzystanie przez mieszkańców własnego transportu indywidualnego (osobowego), co z kolei
wpływa na zwiększoną eksploatację dróg gminnych a tym samym ich niszczenie. Przez gminę
przebiegają linie komunikacyjne PKS, łączące gminę Zawadzkie z miejscowościami Strzelce Opolskie,
Gliwice, Częstochowa oraz linia kolejowa relacji Opole - Fosowskie - Zawadzkie - Tarnowskie Góry.
Szlaki kolejowe umoŜliwiają zarówno przewóz osób jak i towarów.
NajbliŜszymi portami lotniczymi obsługującymi loty krajowe i zagraniczne są lotniska we
Wrocławiu oraz Katowicach. NajbliŜszy port rzeczny obsługujący szlag wodny Ŝeglugi śródlądowej na
rzece Odra znajduje się w Koźlu.
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Sieć wodociągowa wykonana jest z Ŝeliwa oraz PCV. Stan techniczny sieci jest dobry.
Całkowita długość wodociągu wynosi 29,7 tys. mb, a ilość przyłączy wodociągowych wynosi 1652 szt.
Podstawowe zaopatrzenie w wodę prowadzone jest z poziomu triasowego (zbiornik wód podziemnych
Opole-Zawadzkie GZWP 333) oraz uzupełniające z poziomu czwartorzędu w dolinie kopalnej rzeki
Małej Panwi. Wielkość poboru wód kształtuje się na poziomie 504 tys. m3/rok.
Siecią kanalizacji sanitarnej jest objętych około 8 600 osób terenu miasta Zawadzkie.
Długość sieci istniejącej to 12,4 km, a długość przykanalików 9,3 km. Istniejący system kanalizacyjny
miasta Zawadzkie wymaga modernizacji oraz rozbudowy zarówno sieci sanitarnej jak i deszczowej. Na
terenie sołectw śędowice i Kielcza nieczystości płynne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.
Mając na uwadze ochronę zbiorników wód podziemnych z uwagi na brak odpowiednich warstw
izolujących te zbiorniki od powierzchni terenu oraz odprowadzenie do odpowiedniej czystości wód
rzeki Mała Panew na terenie sołectw wymagana jest budowa kanalizacji sanitarnej.

Ścieki

sanitarne

oczyszczane

są

w

mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni

ścieków

w Zawadzkiem. Oczyszczalnia ta została zaprojektowana oraz wybudowana, aby docelowo przyjąć
ścieki z terenu całej gminy. Do oczyszczalni przepompowywane są ścieki sanitarne z terenu miasta
Zawadzkie w ilości 236400 m3/rok (ilość ścieków przyjętych w roku 2006). Analizując wyniki badań
ścieków surowych oraz oczyszczonych stwierdzono wysoką sprawność oczyszczalni. Aktualnym
problemem niezbędnym

do rozwiązania przed

przyłączeniem do oczyszczalni sołectw

jest

wyeliminowanie znacznego napływu wód deszczowych i pochodzących z infiltracji. Wymagane jest
zatem kompleksowe rozwiązanie w zakresie gospodarki wodami opadowymi (budowa kanalizacji
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deszczowej, przebudowa istniejącej na odcinkach gdzie wody deszczowe odprowadzane są wraz
sanitarnymi do oczyszczalni poprzez całkowite rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej).

Elektroenergetyka
System zasilania zewnętrznego liniami wysokiego napięcia rozbudowany jest w sposób
zadowalający. Stwarza to dobre warunki dla przyszłej rozbudowy sieci średnich napięć, stosownie do potrzeb
i kierunków rozwoju Gminy Zawadzkie.
Przez teren gminy przebiegają dwutorowe linie napowietrzne 110 kV relacji:
 Zawadzkie - Dobrodzień,
 Zawadzkie - Krupski Młyn, Rokitnica,
 Zawadzkie - Ozimek,
 Zawadzkie - Lubliniec.
Na terenie gminy zlokalizowane są dwie stacje WN/ŚN:
 stacja 110/15 kV Zawadzkie,
 stacja 110/6 kV będąca własnością firmy W.R.A. Sp. z o.o.
Infrastruktura gazownicza
Gmina Zawadzkie nie jest w pełni wyposaŜona w system gazu przewodowego. W niewielkim
stopniu zgazyfikowane jest jedynie miasto Zawadzkie. Łączna długość sieci gazowej w gminie wynosi
17,6 km, z czego 11,6 km zlokalizowane jest na terenie miasta Zawadzkie. Siecią tą zaopatrywane
w gaz jest ok. 2 % mieszkańców miasta. W 1992 r. oddano do uŜytku gazociąg magistralny Wielowieś
– Zawadzkie, zaopatrujący w gaz Hutę „Andrzej”. Stwarza to moŜliwość zaopatrzenia w gaz
mieszkańców całej gminy. Na terenie miasta Zawadzkie zlokalizowana jest równieŜ rozlewnia gazu
płynnego.

Telekomunikacja i Internet
Sieć telekomunikacyjna w Gminie Zawadzkie jest dobrze rozwinięta. Oprócz operatorów
telefonii stacjonarnej swoje usługi oferują równieŜ wszyscy operatorzy sieci komórkowych działający
na terenie kraju.
Wraz z rozwojem sieci telekomunikacyjnej rośnie liczba ofert firm świadczących usługi
internetowe poprzez infrastrukturę kablową oraz bezprzewodową. Podstawową barierą rozwoju
Internetu szerokopasmowego jest brak nowoczesnej infrastruktury umoŜliwiającej przesył danych
o wysokich parametrach. Barierą upowszechnienia Internetu wśród mieszkańców jest nadal wysoki
koszt korzystania z Internetu oraz koszty podłączenia łącza do odbiorcy.
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Ciepłownictwo
Podstawowym źródłem ciepła na terenie Gminy Zawadzkie jest ciepłownia przy ul. Paderewskiego
w Zawadzkiem oraz kotłownia lokalna na Nowym Osiedlu, które obsługują głównie budynki komunalne
3

3

i wspólnot mieszkaniowych (ogrzewana kubatura 36583 dm ) oraz spółdzielcze (218591 dm ). Dodatkowo
3

w budynkach prywatnych ogrzewana jest kubatura w ilości 20550 dm . Moc zainstalowana w ciepłowni
wynosi 7,4 MW, natomiast w kotłowni na Nowym Osiedlu wynosi 1,8 MW. Długość sieci ciepłowniczej wynosi
8,4 km, z tego sieci przesyłowej i rozdzielczej 3,6 km. Ciepłownia miejska zaopatrzona jest w 2 kotły
o dobrym stanie technicznym, których potencjał cieplny wykorzystywany jest w 100%. Kotłownia na Nowym
Osiedlu wyposaŜona jest w kotły niskotemperaturowe o złym stanie technicznym oraz niskiej sprawności, co
powoduje wysokie koszty utrzymania. W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego wszystkim
odbiorcom oraz obniŜenia kosztów wytwarzania ciepła naleŜy wyłączyć istniejącą kotłownię na Nowym
Osiedlu oraz przyłączyć wszystkie budynki do ciepłowni miejskiej po zakupieniu dodatkowego kotła.
Modernizacja ciepłowni oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej umoŜliwi zaoferowanie ciepła równieŜ nowym
odbiorcom.

2.4.

Potencjał gospodarczy
Według

danych

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Opolskiego

opracowanych

na potrzeby analizy taksonomicznej „Sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego
w ujęciu przestrzennym w latach 1999-2004” Gmina Zawadzkie pod względem rozwoju gospodarki
znajduje się na miejscu 44 na 70 analizowanych gmin. PowyŜsza analiza obejmowała dane
statystyczne dotyczące: liczby zakładów osób fizycznych i spółek cywilnych na 1000 mieszkańców,
liczby mieszkań oddanych do uŜytku na 1000 zawartych małŜeństw, dochodów własnych budŜetu
gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz wskaźnika bezrobocia.
Tabela 2.4.1. Miejsce Gminy Zawadzkie w rankingu gmin województwa opolskiego w latach 1999 – 2004 pod względem
rozwoju gospodarki

Pozycja Gminy Zawadzkie

2004 r.

2003 r.

2002 r.

2001 r.

2000 r.

1999 r.

44

64

64

63

37

35

Źródło: Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w latach 1999-2004 Analiza taksonomiczna, Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych, Opole 2006, s. 71.

Niekorzystnym

zjawiskiem

hamującym

rozwój

gospodarczy

Gminy

Zawadzkie

było

pojawienie się problemów finansowych największego podmiotu gospodarczego funkcjonującego na
terenie gminy – Huty „Andrzej” S.A. oraz ogłoszenie jego upadłości na początku roku 2003. Ponadto
zwolnienie tempa rozwoju gospodarczego gminny naleŜy równieŜ upatrywać w braku do roku 2007
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zawadzkie (do końca 2002 r.
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obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tylko tereny sołectw
śędowice i Kielcza). Dopiero nowy plan zagospodarowania przestrzennego określi tereny inwestycyjne,
na których moŜliwa będzie realizacja nowych inwestycji.

Poprawę kondycji gospodarczej gminy moŜna zaobserwować od roku 2004 (tabela 2.4.1).
Tendencję wzrostową (wynik ankietyzacji przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Zawadzkiem w 2007
r.) wykazują równieŜ największe podmioty działające na terenie gminy. Według danych Urzędu
Statystycznego w Opolu na dzień 31.12.2005 r. na terenie gminy działało 605 podmiotów.
Rysunek 2.4.1. Ilość podmiotów działających na terenie Gminy Zawadzkie na dzień 31.12.2005r.

605

Podmioty ogółem

538

w tym sektor prywatny

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

426

Spółki cywilne

40

Spółki handlowe

38
0

100

200

300

400

500

600

700

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „GMINY W POWIECIE STRZELECKIM W 2005 R., Urząd Statystyczny w Opolu

Dominującym sektorem gospodarki w Gminie Zawadzkie jest przemysł, który koncentruje się
głównie w mieście Zawadzkie.
Tabela 2.4.2. Dziesięć podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Zawadzkie o największym zatrudnieniu (na dzień
31.12.2006 r.)

L.p.

Nazwa

Zatrudnienie

Rodzaj produkcji/usług

1

Walcownia Rur ANDRZEJ Sp. z
o.o. Zawadzkie, ul. Ks. Wajdy 1

603

Produkcja rur gorącowalcowanych bez szwu

2

Koltram Sp z o.o
Zawadzkie ul. Lubliniecka 6

179

Produkcja rozjazdów kolejowych oraz odlewów Ŝeliwnych

3

„Kuźnia Zawadzkie” Sp. z o.o.
Zawadzkie, ul. Lublinicka 6a

98

Kucie, prasowanie, wytł. i walcowanie metali, obróbka
metali

4

Izostal S.A
Zawadzkie, ul. Polna 3

97

Izolacja antykorozyjna rur stalowych, rury polietylenowe
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73

Projektowanie, wykonawstwo i remonty wszelkiego rodzaju
wymienników z rozwiniętą powierzchnią wymiany ciepła
stosowanych w układach chłodzenia urządzeń
przemysłowych

61

Przewóz osób w ruchu krajowym i zagranicznym

59

Usługi komunalne

„UNIMOT Express” Sp. z o.o.
8 Filia Zawadzkie
Zawadzkie, ul. Świerklańska

48

Rozlewnia gazu propan – butan

9

PSS „Społem”
Zawadzkie, ul. Opolska 66

42

Sieć sklepów z artykułami spoŜywczymi i przemysłowymi,
piekarnia

10

Agencja Turystyczna „Zawadzkie”
Zawadzkie, ul. Opolska 43

40

Usługi turystyczne

PPH Energo-Silesia Sp. z o.o.
5 Zawadzkie, ul. Opolska 21B

Zakład Gospodarczy
6 „ORLAND” Sp. z o. o.
śędowice, ul. Młyńska 3

7

Z.G.K. „ZAW- KOM” Sp. z o.o.
Zawadzkie, ul. Świerklańska 2

Źródło: Badanie telefoniczne rynku pracy wykonane przez Gminne Centrum Informacji w Zawadzkiem

Na terenie gminy znajdują się równieŜ liczne zakłady usługowe, w tym: rzemieślnicze,
handlowe i gastronomiczne. Rola tych mikroprzedsiębiorstw prowadzonych głównie przez osoby
fizyczne działające na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w kreowaniu nowych
miejsc pracy jest coraz większa.

Według danych Urzędu Statystycznego w Opolu w roku 2004

zatrudnienie w sektorze usług wynosiło 827 osób, a w roku 2005 – 831 osób.

Rysunek 2.4.1. Struktura sektorowa zatrudnienia w Mieście i Gminie Zawadzkie w latach 2000 –2003
Struktura sektorow a zatrudnienia w M ieście i Gm inie Zawadzkie
w
latach 2000-2003

3500
3000
Ogółem
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2500
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1500
1000
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Na przestrzeni ostatnich lat, co obrazuje rysunek 2.4.1 widoczna jest (szczególnie w latach 20002003) zmiana w strukturze zatrudnienia. Spadkowi zatrudnienia w przemyśle (związanego ze złą
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kondycją Huty „Andrzej” S.A. oraz ogłoszeniu jej upadłości) towarzyszy wzrost udziału sektora
usługowego. Wkład rolnictwa w lokalny rynek pracy jest marginalny.

2.5.

Gospodarka rolna i leśna
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej Gminy Zawadzkie największą powierzchnię zajmują

lasy i grunty leśne. Stanowią one 62,9% ogólnej powierzchni jednostki. Równie znaczący jest udział
uŜytków rolnych, stanowiących około 30% ogólnej powierzchni obszaru gminy. Największy
procentowy udział wśród nich mają grunty orne i łąki. Do najmniej licznych pod względem zajmowanej
powierzchni naleŜą natomiast sady i pastwiska. Gmina naleŜy do gmin o największej lesistości
w województwie opolskim.
Tabela 2.5.1. Struktura wykorzystania gruntów na terenie Gminy Zawadzkie

Województwo opolskie*
L.p.

Gmina Zawadzkie**

Wyszczególnienie
Powierzchnia [ha]

1

Ogólna powierzchnia gminy

941247,0

8224

2

UŜytki rolne

480665,0

2412

3

Lasy i grunty leśne

255005,0

5172

4

Pozostałe

98649,0

640

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
* Stan środowiska w województwie opolskim w latach 1997-1998, WIOŚ w Opolu, 1999
** dane Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem na dzień 31.12.2006 r.

Uproszczoną strukturę uŜytkowania gruntów w Gminie Zawadzkie na tle województwa opolskiego
przedstawia tabela 2.5.1. PowyŜsze dane kwalifikują gminę jako obszar leśno-rolniczy. Nie bez
znaczenia pozostaje jednak funkcja przemysłowa jaką pełni miasto Zawadzkie.
Sposób uŜytkowania gruntów i zagospodarowania przestrzeni wyznacza główne kierunki
rozwoju

oraz

potencjalne

źródła

zagroŜenia

środowiska

przyrodniczego

w

granicach

administracyjnych Gminy Zawadzkie. Przewaga gruntów leśnych oraz duŜy udział gruntów rolnych
wiąŜe się równieŜ ze stopniem wykształcenia róŜnorodności biologicznej gminy, charakterem
biotopów i ekosystemów. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej człowieka wpływa na florę i
zbiorowiska roślinne oraz faunę danego obszaru.

Gospodarka rolna
Na terenie Gminy Zawadzkie występuje umiarkowane zróŜnicowanie typologiczne gleb.
Charakteryzują się one małą przydatnością do produkcji rolniczej. Na obszarze gminy dominują
następujące utwory glebowe: piaszczyste, gliniaste, organiczne (niewielkie obszary zlokalizowane
głównie w dnach dolin rzecznych i w lokalnych bezodpływowych zagłębieniach).
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Pod względem klas bonitacyjnych gruntów ornych na terenie gminy najwięcej jest gruntów klasy V.
Stanowią one łącznie aŜ 50,5 % wszystkich uŜytków ornych. Ogólnie wraz z klasą VI aŜ 72,2 %
gruntów ornych naleŜy do najsłabszych klas, które szczególnie predestynowane są do zalesienia.
Tylko 0,4 % występujących gleb gruntów ornych naleŜy do tzw. gleb chronionych (klas I-III).
Wśród trwałych uŜytków zielonych procentowy udział gleb poszczególnych klas przedstawia
się następująco:


I i II– 0,0%,



III – 0,5%,



IV – 42,0%,



V – 42,2%,



VI – 15,3%.

Pod względem przydatności rolniczej gleb ornych na terenie gminy dominują kompleksy Ŝytnie
- aŜ 90 % całkowitej powierzchni gruntów ornych. Tylko ok. 5,9 % gruntów ornych przynaleŜy do
kompleksów pszennych. Informacje te potwierdzają niewielki potencjał gleb Gminy Zawadzkie dla
produkcji rolnej.
Gmina Zawadzkie naleŜy do grupy gmin Opolszczyzny, które charakteryzują się jednym
z większych udziałów gleb lekkich i bardzo lekkich. Łącznie stanowią one 71 % uŜytków rolnych.
Odsetek gleb cięŜkich naleŜy do najniŜszych w województwie. Zestawienie typów gleb występujących
na terenie gminy wskazuje, Ŝe wśród gruntów ornych zdecydowaną dominację osiągnęły gleby
pseudobielicowe, a w następnej kolejności gleby brunatne. Wśród trwałych uŜytków zielonych
podobny jest udział mad rzecznych i czarnych ziem. Ogromna przewaga gruntów klas V, VI oraz
niewielki odsetek gleb chronionych wskazuje na bardzo niekorzystne uwarunkowania rozwoju
rolnictwa. Osiągane plony zbóŜ, w tym głównie pszenicy, wahają się od 30 do 40 kwintali (dt) z 1 ha.
Mniejsze plony uzyskuje się w przypadku jęczmienia, owsa i Ŝyta, tj. od 20 do 30 dt z 1 ha. Zbiory
ziemniaków wynoszą średnio od 150 do 200 dt z ha.
Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. liczba gospodarstw rolnych wynosi
929, z czego:


do 1 ha – 531 gospodarstw o powierzchni 244,59 ha, w tym uŜytki rolne – 202,63 ha
i lasy – 0,96 ha



1 ha – 5 ha – 339 gospodarstw o powierzchni – 749,59 ha, w tym uŜytki rolne - 666,17 ha
i lasy - 36,25 ha



5 ha - 10 ha – 22 gospodarstw o powierzchni – 162,51 ha, w tym uŜytki rolne – 158,11 ha
i lasy – 0,11 ha



10 ha – 15 ha – 16 gospodarstw o powierzchni - 223,03 ha w tym uŜytki rolne – 193,62
ha i lasy – 23,90 ha
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15 ha i więcej – 21 gospodarstw o powierzchni – 751,76 ha, w tym uŜytki rolne – 686,22
ha i lasy – 44,39 ha

Gospodarka leśna
Obszary leśne połoŜone są wzdłuŜ południowej i północno-wschodniej granicy gminy
Zawadzkie. Tereny zalesione przedzielone są pasem terenów rolniczych i zurbanizowanych
(miejscowości: Zawadzkie, Kielcza, śędowice) skupionych wokół przebiegającej przez środek gminy
drogi wojewódzkiej nr 901. Lasy gminy Zawadzkie naleŜą do Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów
Stobrawsko-Turawskich i mają status lasów ochronnych – jako lasy wodochronne (Zarządzenie nr 41
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 kwietnia 1994 r. oraz
Zarządzenie nr 111 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lipca
1996 r.).
Powierzchnia lasów na terenie gminy Zawadzkie administrowanych przez Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie wynosi: 4977 ha. Lasy
administrowane przez Nadleśnictwo składają się z trzech obrębów: Kielcza, Zawadzkie, Kolonowskie.
Lasy prywatne stanowią niewielką część ogólnej powierzchni gminy – ich powierzchnia wynosi 105,6
ha.
Lasy o charakterze borów sosnowych i mieszanych zajmują na terenie gminy Zawadzkie
największą powierzchnię. W wielu miejscach występują suboceaniczne bory świeŜe oraz w mniejszym
stopniu kontynentalne bory mieszane, stwierdzono równieŜ stanowiska śródlądowego boru wilgotnego
oraz sosnowego boru bagiennego. Wśród lasów liściastych spotykane są grądy subkontynentalne
oraz w okolicy zbiorników i cieków wodnych łęgi jesionowo-olszowe, miejscami rzadko występują łęgi
jesionowo-wiązowe, łęgi wierzbowe, olsy porzeczkowe, olsy czermieniowe oraz stanowiska
środkowoeuropejskiego acydofilnego lasu dębowego.
Udział procentowy poszczególnych gatunków drzew w ogólnej powierzchni lasu kształtuje się
następująco: sosna (92%), świerk (1,6%), brzoza (3,5%), olcha (1,6%), dąb (0,7%), buk (0,2%)
1

i pozostałe liściaste (0,4%) . Przeciętny wiek drzewostanu wynosi 54 lata, przeciętny zapas drewna
2

2

207 m /ha, natomiast średni przyrost 3,82 m /ha.
Całość lasów Nadleśnictwa zakwalifikowana jest do II strefy uszkodzeń przemysłowych.
Nadleśnictwo Zawadzkie boryka się równieŜ z problemem zaśmiecania lasów przez turystów oraz
zbieraczy runa leśnego.

1

Internet, http://www.lasykatowice.com.pl/strony/1/i/14001.php
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2.6.

Rynek pracy
Stopa bezrobocia na terenie Gminy Zawadzkie i jej zmiany wykazują wysoką korelację

z trendem i poziomem bezrobocia w skali całego kraju. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich stopa bezrobocia na koniec lutego 2007 wynosiła odpowiednio: Powiat
Strzelecki - 14.0%, Województwo Opolskie - 16.3%, Polska - 14.9%.Liczba bezrobotnych z terenu
Gminy Zawadzkie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich na koniec
grudnia 2006 r. wynosiła 485 osób i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2005 roku (511) była
mniejsza o 26 osób.
Tabela 2.6.1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu na dzień 31 grudnia 2006 roku

Nazwa
Gminy
Izbicko
Jemielnica
Kolonowskie
Leśnica
Strzelce Op.
Ujazd Śl.
Zawadzkie
Razem

Liczba bezrobotnych
W tym z prawem
Ogółem
do zasiłku
Razem Kobiet Razem
Kobiet
193
117
10
3
232
153
14
10
184
116
12
3
284
195
14
6
1461
883
128
67
266
180
19
8
485
294
42
21
3105
1938
239
118

Udział bezrobotnych
w ogólnej liczbie
mieszkańców

Liczba mieszkańców
(31.12.2006)

3,58
3,22
2,96
3,35
4,50
4,21
3,77
3,93

5396
7215
6216
8466
32449
6319
12875
78936

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich - http://www.wup.opole.pl/pup.strzelce.opolskie/

Rysunek 2.6.1. Procentowy udział gmin w bezrobociu na terenie powiatu w 2006 r.
Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w
Strzelcach Op. w końcu 2006 roku

7,47%
6,22%

5,93%

9,15%

15,62%

8,57%
47,05%

Kolonow skie

Leśnica

Strzelce Op.

Ujazd Śl.

Zaw adzkie

Izbicko

Jemielnica

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich - http://pup.strzelceopolskie.ibip.pl/public/get_file.php?id=157240

24

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2007 – 2015

W 2005 roku w Gminie Zawadzkie zatrudnionych było 2079 osób. Liczba osób pracujących wzrosła
w stosunku do lat ubiegłych (tabela 2.6.2).

Tabela 2.6.2. Zatrudnienie na terenie Gminy Zawadzkie w latach 2003-2005

2003
[osoba]
2.041

ogółem
2004
[osoba]
1.965

2005
[osoba]
2.079

2003
[osoba]
1.230

męŜczyźni
2004
[osoba]
1.157

2005
[osoba]
1.285

2003
[osoba]
811

kobiety
2004
[osoba]
808

2005
[osoba]
794

Źródło: Bank Danych regionalnych Urzędu Statystycznego - http://www.stat.gov.pl/bdr/dane_podgrup.wyswietl?p_zest_id=326442&p_typ=HTML

Ponad 58% pracujących na terenie gminy zatrudnionych jest w przemyśle i budownictwie. Ogólne
przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie strzeleckim wynosiło pod koniec 2005 roku ogółem
2104,69 zł, a w poszczególnych sektorach kształtowało się następująco:

2.7.

w sektorze publicznym

2 222,00 zł brutto

w sektorze prywatnym

1 933,09 zł brutto

w przemyśle i budownictwie

1 886,47 zł brutto

usługi rynkowe

1 982,74 zł brutto

usługi nierynkowe

2 318,59 zł brutto.

Stan i ochrona środowiska

Jakość gleb i ich degradacja
W gminie na obszarze 53,3 % powierzchni uŜytków rolnych zalegają gleby kwaśne (pH 4,65,5) co świadczy o zwiększonej zawartości związków siarki i azotu. Przyczyną zakwaszenia gleb są
warunki klimatyczne, jak i działalność człowieka. Groźne zanieczyszczenie gleby powoduje równieŜ
nadmierna zawartość azotanów. Nadmiar azotanów w glebie moŜe wystąpić na skutek nadmiernego
nawoŜenia gleb nawozami azotowymi, zanieczyszczeniami atmosfery lub ściekami. Na podstawie
badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu, zawartość azotu mineralnego w glebach
gminy Zawadzkie wynosi 100 – 150 kg N/ha, a więc przewyŜsza ilość uznawaną za wystarczającą do
pokrycia potrzeb pokarmowych roślin i chroniącą środowisko przed zanieczyszczeniem, która wynosi
50 – 100 kg N/ha.
Gmina Zawadzkie zaliczana jest do tych gmin powiatu strzeleckiego, które charakteryzują się
szczególnie duŜymi stęŜeniami kadmu w glebie uŜytków rolnych wynoszącym 0,56-0,59 mgCd/kg.
W gminie stwierdzono równieŜ najwyŜsze zawartości ołowiu w glebie – 36,3 mgPb/kg oraz cynku –
110,0 mgZn/kg w glebie uŜytków rolnych.
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Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych
Gmina Zawadzkie połoŜona jest w całości w dorzeczu Małej Panwi i charakteryzuje się
bogatymi zasobami wód powierzchniowych. Głównym ciekiem powierzchniowym na obszarze gminy
jest rzeka Mała Panew. Z badań monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu wynika, Ŝe wody w Małej Panwi przy wlocie na teren powiatu strzeleckiego wykazują
ponadnormatywne

zanieczyszczenie

bakteriologiczne,

co

wskazuje

na

zanieczyszczenie

antropogeniczne. Po przepłynięciu przez teren powiatu stan ten ulega poprawie, z czego wynika, Ŝe
na obszarze powiatu nie jest ona dodatkowo zanieczyszczana (źródło: „Stan środowiska
w województwie opolskim w 2002 roku”).
Sieć wód powierzchniowych tworzą ponadto mniejsze cieki i kanały, wraz z największym
Kanałem Hutniczym oraz rowy melioracyjne. W zakresie zbiorników wodnych Gmina Zawadzkie
charakteryzuje się duŜą ich liczbą, ale niewielką powierzchnią. Liczne, niewielkie zbiorniki występują
w dolinie Małej Panwi w strefie przykorytowej. Poza tym niewielkie stawy występują koło Mostków,
Koła, w Kielczy, w śędowicach i Zawadzkiem. System zbiorników wodnych uzupełniają torfowiska
i namuliska, z których największe występują w dolinie Małej Panwi oraz na południe od Zawadzkiego.
Na terenie gminy Zawadzkie nie ma ujęć wód powierzchniowych do celów pitnych.
Gmina Zawadzkie leŜy na obszarze zasobnym w wody podziemne. Obszar gminy znajduje się
w zasięgu występowania czterech głównych zbiorników wód podziemnych:
GZWP 333 Opole – Zawadzkie,
GZWP nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie,
GZWP nr 328 Dolina Kopalna Rzeki Mała Panew,
GZWP nr 327 Lubliniec Myszków.
Wody podziemne ze zbiornika GZWP nr 333 ujmowane są na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w
wodę gminy. Na podstawie wyników badań prowadzonych w 2002 roku stwierdzono, Ŝe woda
ze wszystkich kontrolowanych ujęć spełnia wymagania II klasy (wody dobrej jakości).
W rejonie Zawadzkiego obiekty, które mogą stanowić ogniska zanieczyszczające wody
podziemne to zakłady przemysłowe, fermy i hodowle, zbiorniki paliw płynnych, składowiska odpadów
itp. Ponadto potencjalne zagroŜenie dla wód podziemnych stwarza działalność rolnicza – poprzez
stosowanie nawozów organicznych i mineralnych oraz środków ochrony roślin. Pasmowe ogniska
zanieczyszczeń mogą tworzyć drogi będące uczęszczanymi szlakami komunikacyjnymi oraz linia
kolejowa. W celu ochrony eksploatowanych ujęć wody pitnej decyzją Wojewody Opolskiego
ustanowiono strefy ochronne ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w rejonie Miasta i Gminy
Zawadzkie.
Ochrona przed powodzią
Z analizy sytuacji powodziowej, jaka miała miejsce w lipcu 1997 r. wynika, Ŝe terenami
najbardziej zagroŜonymi powodzią są sołectwa połoŜone nad rzeką Mała Panew, tj. śędowice
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i Kielcza. ZagroŜone są przede wszystkim nieruchomości prywatne połoŜone w sąsiedztwie Małej
Panwi, teren byłej Huty „Andrzej” S.A. w Zawadzkiem i obiekty firmy „Orland”. W przypadku większej
fali powodziowej zagroŜone mogą być mosty oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Zawadzkiem.
Istniejące obwałowania obejmują fragment kanału Hutniczego od mostu na ul. Paderewskiego
w Zawadzkiem do ul. Stawowej w śędowicach. Mała Panew nie posiada obwałowań. Rolę
zabezpieczenia przeciw skutkom powodzi pełnią równieŜ rowy melioracyjne, których łączna długość
na terenie gminy wynosi 56,3 km oraz związane z nimi rurociągi, przepusty, przepusto-zastawki,
zastawki oraz jazy na potokach i Małej Panwi.
Stan jakości powietrza atmosferycznego
Jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy Zawadzkie kształtowana jest przez
emisję pyłów i gazów, których źródłem są: procesy spalania paliw energetycznych, procesy
przemysłowe

i

technologiczne,

emisja

niska,

komunikacja

samochodowa

oraz

emisja

niezorganizowana.
Źródło tzw. „emisji niskiej” stanowią indywidualne systemy grzewcze w gminie. Dostęp do sieci
gazowej posiada jedynie niewielka część miasta Zawadzkie - ok. 2% ludności miasta, z czego
szacunkowo 50% wykorzystuje gaz do celów grzewczych. Ok. 40% mieszkańców miasta
zaopatrywanych jest w ciepło z centralnych źródeł ciepła - z Ciepłowni Miejskiej przy
ul. Paderewskiego oraz z Kotłowni zlokalizowanej na Nowym Osiedlu. Pozostali mieszkańcy miasta
Zawadzkie uŜytkują własne systemy grzewcze. Mieszkańcy sołectw Kielcza i śędowice posiadają
tylko indywidualne systemy grzewcze. W indywidualnych systemach grzewczych na terenie gminy
Zawadzkie jako główne paliwo energetyczne spalany jest węgiel kamienny, koks, miał węglowy (ok.
75%) oraz z uwagi na sąsiedztwo z duŜymi obszarami leśnymi drewno (do 25%).
Głównymi zanieczyszczeniami z procesów przemysłowych i technologicznych emitowanymi
na terenie Gminy Zawadzkie są pyły mechaniczne z działalności zakładów metalurgicznych, usług
ślusarskich, stanowisk spawalniczych, a takŜe lotne związki organiczne pochodzące ze stosowania
farb i lakierów. Za emisję zanieczyszczeń przemysłowych i technologicznych odpowiedzialne są
głównie podmioty gospodarcze działające na terenie byłej Huty „ANDRZEJ” S.A. Dla celów
oszacowania emisji zanieczyszczeń z procesów przemysłowych i technologicznych przyjęto,
Ŝe emisja substancji szkodliwych kształtuje się na poziomie określonym w decyzjach zezwalających
na emisję, wydanych przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich dla poszczególnych
podmiotów gospodarczych.
Trasy

komunikacyjne

stanowią

liniowe

źródła

emisji

zanieczyszczeń

powietrza

atmosferycznego. Zanieczyszczenia powietrza tworzą produkty spalania benzyn, olejów napędowych
oraz w znacznie mniejszym stopniu gazu LPG. Do zanieczyszczeń atmosfery pochodzących
z komunikacji samochodowej zalicza się równieŜ pyły powstające podczas zuŜywania się nawierzchni
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jezdni oraz podzespołów pojazdów (opony, klocki hamulcowe) – mają one jednak marginalny udział w
ogólnym

bilansie

zanieczyszczeń

powietrza

pochodzących

z

transportu

samochodowego.

Toksycznymi produktami spalania paliw są: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pył PM10
(zawierający sadzę oraz śladowe ilości związków ołowiu) oraz lotne związki organiczne (głównie
węglowodory alifatyczne).
Źródłami emisji niezorganizowanej na terenie gminy Zawadzkie jest: oczyszczalnia ścieków
w Zawadzkiem, składowisko odpadów komunalnych w Kielczy, 4 stacje paliw oraz procesy wypalania
traw, ściernisk oraz nieuŜytków.
Stan klimatu akustycznego
Klimat akustyczny na terenie Gminy Zawadzkie jest kształtowany przez hałas pochodzący
z transportu powierzchniowego oraz obiektów przemysłowych, z czego decydujący wpływ ma emisja
hałasu z transportu samochodowego. Zarządcy dróg nie posiadają danych z pomiarów natęŜenia
hałasu. NaleŜy jednak przypuszczać, Ŝe równowaŜny poziom hałasu mieści się w granicach wartości
typowych dla dróg aglomeracji miejskich tj. 70 ÷ 75 dB(A), szczególnie w miejscach przecinania się
szlaków komunikacyjnych poziom hałasu będzie odpowiadał przytoczonym wartościom. Pośrednio na
klimat akustyczny wpływ wywiera równieŜ zły stan techniczny dróg i słaba jakość nawierzchni, co
w konsekwencji jest przyczyną występowania wstrząsów i zmniejszania płynności ruchu pojazdów.
Teren gminy Zawadzkie przecina z zachodu na wschód linia kolejowa nr 144 relacji Fosowskie Tarnowskie Góry. ZagroŜenie hałasem z transportu kolejowego ma charakter liniowy i jest znacząco
odczuwalne w najbliŜszym otoczeniu torowisk.
Obszarami zagroŜonymi hałasem o pochodzeniu przemysłowym na terenie gminy Zawadzkie są
tereny połoŜone wokół byłej Huty „ANDRZEJ” S.A.
Głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego (PEM)

na terenie gminy

Zawadzkie są: linie przesyłowe wysokiego napięcia (WN), średniego napięcia (SN), główne punkty
zasilania (GPZ), w których dokonuje się transformacji napięcia na niŜsze, anteny nadawczo-odbiorcze
telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego.
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne z terenu gminy Zawadzkie deponowane są na składowisku odpadów
innych niŜ niebezpieczne i obojętnych w Kielczy. Są to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a takŜe inne - niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od pozostałych
wytwórców, tj. z handlu, obiektów uŜyteczności publicznej, zapleczy socjalnych zakładów
przemysłowych itp., które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
3

powstających w gospodarstwach domowych. Całkowita pojemność składowiska to 313499 m ,
3

a pojemność wykorzystana 59904 m . Na terenie gminy, w granicach administracyjnych miasta
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Zawadzkie zlokalizowane jest ponadto zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych.
Rekultywacji składowiska dokonano w roku 1995.
Ochrona przyrody
Obecnie na terenie gminy Zawadzkie stwierdzono występowanie 30 gatunków roślin prawnie
chronionych, z czego 17 to gatunki ściśle chronione, a 13 to gatunki objęte częściową ochroną
Występują tu równieŜ gatunki rzadkie w skali województwa, regionu i kraju. Na terenie gminy
Zawadzkie występują równieŜ gatunki rzadkie w skali województwa i regionu. Najciekawsze z nich to:
borówka bagienna, czermień błotna, czerniec gronkowy, czosnek niedźwiedzi, dziewięciornik błotny,
janowiec ciernisty, janowiec włosisty, jaskier wielki, kokorycz pełna, lepięŜnik róŜowy, łuskiewnik
róŜowy, nasięźrzał pospolity, okręŜnica bagienna, pajęcznica gałęzista, pływacz drobny, pływacz
średni,

ponikło

skąpokwiatowe,

przygiełka

biała,

przytulia

hercyńska,

rzęśl

hakowata,

siedmiopalecznik błotny, starzec błotny, świbka błotna, tojeść bukietowa, turzyca nibyciborowata,
turzyca nitkowata, wierzba rokita, zawilec Ŝółty, Ŝurawina błotna. Obszar gminy Zawadzkie
charakteryzuje się duŜą róŜnorodnością świata roślinnego wynikającą ze zróŜnicowania rzeźby
terenu, róŜnego typu gleb, warunków klimatycznych, w tym głównie wilgotnościowych.
ZagroŜenia dla świata roślinnego spowodowane są zmianami warunków hydrologicznych siedlisk.
Wszelkie zmiany w warunkach wodnych mogą powodować nieodwracalne zmiany w składzie
gatunkowym zbiorowisk roślinnych. Niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym na terenach gminy
Zawadzkie jest zanikanie borów bagiennych. Negatywnym w skutkach działaniem jest równieŜ
wykonywanie zrębów zupełnych oraz nasadzanie sosny na stanowiskach lasów liściastych.
Dla zbiorowisk wodnych duŜe znaczenie mają zmiany chemizmu wód. W szczególności naleŜałoby
zwrócić uwagę na roślinność wodną i szuwarową (m.in. siedliska takich gatunków jak: grzybień biały,
grąŜel Ŝółty, okręŜnica bagienna, czermień błotna, pływacz średni, pływacz drobny).
Na terenie gminy Zawadzkie stwierdzono występowanie następujących przedstawicieli świata
zwierząt objętych ochroną gatunkową:
Ssaki – wiewiórka pospolita, wydra, nietoperze (pozostałe gatunki ssaków występujących na
terenie gminy – dzik, jeleń, sarna, kuna, lis, zając szarak stanowią zwierzynę łowną),
Ptaki - białorzytka, błotniak zboŜowy, bocian biały, bogatka, cierniówka, czarnogłówka,
czeczotka, czubatka, czyŜ, derkacz, droździk, dudek, dymówka, dzięcioł czarny, dzięcioł duŜy,
dzięcioł średni, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł zielony, dzięciołek, dzwoniec, gajówka, gąsiorek,
gil, grubodziób, jarzębatka, jastrząb, jer, jerzyk, kapturka, kląskawka, kokoszka, kopciuszek,
kos, kowalik, krętogłów, krogulec, kruk, krzyŜodziób świerkowy, kszyk, kukułka, kulczyk
kwiczoł, lerka, łabędź niemy, łozówka, makolągwa, modraszka, muchołówka białoszyja,
muchołówka szara, muchołówka Ŝałobna, mysikrólik, myszołów, oknówka, ortolan, paszkot,
pełzacz leśny, pełzacz ogrodowy, piecuszek, piegŜa, pierwiosnek, pleszka, pliszka górska,
pliszka siwa, pliszka Ŝółta, pokląskwa, pokrzywnica, potrzeszcz, potrzos, przepiórka, pustułka,
puszczyk, raniuszek, rokitniczka, rudzik, samotnik, siniak, sierpówka, sikora uboga,
skowronek, słowik rdzawy, sosnówka, sójka, srokosz, strzyŜyk, szczygieł, szpak, śpiewak,
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świergotek drzewny, świergotek łąkowy, świerszczak, świstunka leśna, trzciniak, trzcinniczek,
trzmielojad, trznadel, turkawka, uszatka, wilga, włochatka, wodnik, wrona, wróbel, zaganiacz,
zięba, zimorodek, zniczek, Ŝuraw.
Gady - jaszczurka zwinka, jaszczurka Ŝyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny,
Ŝmija zygzakowata,
Płazy - traszka zwyczajna, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, Ŝaba
jeziorkowa, Ŝaba moczarowa, Ŝaba trawna, Ŝaba wodna
Bezkręgowce - tygrzyk paskowany, biegacz zielonozłoty, ślimak winniczek, trzmiel.
Do największych zagroŜeń dla fauny występującej na terenie gminy Zawadzkie naleŜą:

2.8.



regulacja lub zwiększenie zanieczyszczenia Małej Panwi,



likwidacja starych, dziuplastych i martwych drzew w lasach,



regulacja Bziczki i melioracja zabagnionych fragmentów jej doliny,



zmiany stosunków wodnych prowadzące do osuszania terenów podmokłych,



zalesianie oraz samorzutne zarastanie przez drzewa śródleśnych łąk i bagien,



usuwanie pojedynczych i rosnących w grupach starych drzew na terenach otwartych,



likwidacja zbiorników wodnych,



likwidacja śródpolnych alei.

Oświata i edukacja
Celem głównym oraz kierunkiem strategii edukacji w Gminie Zawadzkie w aspekcie rozwoju

edukacji w Polsce jest podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa przy jednoczesnym
zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. Nakreślone przez strategie główne kierunki rozwoju oświaty
stanowią:
1)

wyrównywanie szans edukacyjnych,

2)

przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

3)

dostosowanie treści i sposobów nauczania do moŜliwości ucznia,

4)

poprawa efektywności nauczania,

5)

poprawa efektywności systemu kształcenia, doskonalenia oraz zatrudniania nauczycieli.

Na terenie Gminy Zawadzkie działają:


1 szkoła podstawowe w mieście Zawadzkie,



1 gimnazjum w mieście Zawadzkie



2 zespoły szkolno-gimnazjalne w śędowicach i Kielczy,



4 przedszkola w mieście Zawadzkie (2), w śędowicach i Kielczy,
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2 szkoły średnie Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Zawodowych w mieście
Zawadzkie,



Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem.

Tabela 2.8.1. Lokalowe zasoby oświatowe stanowiące własność Gminy Zawadzkie – Przedszkola Publiczne (rok
szkolny 2006/2007)

Wyszczególnienie

PP2
Zawadzkie

PP3
Zawadzkie*

PP
śędowice

PP
Kielcza**

4
4
+
2
969 m
1990

3
3
+
2
906 m
1976

2
2
+
2
219 m
1933

2
2
+
2
150 m
1932

dobry

dobry

dst

dst

Sale zabaw
Liczba grup wiekowych
Węzeł Ŝywieniowy
Kubatura ( metraŜ ) budynku
Rok budowy
Stan techniczny budynku
(ndst., dst., dobry.,bdb.)

*
dodatkowo oddział Ŝłobkowy na 20 dzieci dysponujący 1 salą zabaw i 1 sypialnią
* * własność – Zgromadzenie Sióstr SłuŜebniczek NMP w Leśnicy
Źródło: Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Tabela 2.8.2. Lokalowe zasoby oświatowe stanowiące własność Gminy Zawadzkie – Szkoły Publiczne (rok szkolny
2006/2007)

Wyszczególnienie
Rok budowy
Sale lekcyjne
Pracownie przedmiotowe
Świetlice
Sale gimnastyczne
Razem pomieszczenia
dydaktyczne*
Liczba oddziałów przypadających
na 1 pomieszczenie dydaktyczne

PG Nr 1
Zawadzkie
bud. I – 1938
7
2
-

ZSG śędowice

ZSG Kielcza

bud. PSP 1929
15
3
1
1**

1976
3
5
1
1

PSP
Zawadzkie
1954
5
18
1
1

9

20

10

23

1,66

0,5

1,00

0,87

* bez bibliotek/czytelni
** sala niepełnowymiarowa
Źródło: Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na kształcenie dzieci i młodzieŜy baza obiektów edukacyjnych
w Gminie Zawadzkie jest stara i niedoinwestowana. Tendencję tą wzmaga zmniejszający się udział
subwencji oświatowej w wydatkach gminy.
Tabela 2.8.3. Lokalowe zasoby oświatowe stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (rok
szkolny 2006/2007)

Wyszczególnienie
Sale lekcyjne
Pracownie przedmiotowe
Świetlice
Sale gimnastyczne
Razem pomieszczenia dydaktyczne *
Liczba oddziałów
Liczba oddziałów przypadająca na 1
pomieszczenie dydaktyczne

LO Zawadzkie
12
1
13
9
0,69

ZSZ Zawadzkie
18
2
20
21 **
18***
1,05**
0,9***

* bez bibliotek/czytelni
** wraz z systemem wieczorowym dla dorosłych
*** tylko system dzienny
Uwaga : średnia liczebność oddziału w szkołach ponadgimnazjalnych w gminie wynosi :
w LO – 27 uczniów,
w ZSG – 22 uczniów ( łącznie z systemem wieczorowym )
Źródło: Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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Tabela 2.8.4. Lokalowe zasoby oświatowe stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (rok
szkolny 2006/2007)

Wyszczególnienie
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Średnia liczba uczniów na oddział
Izby lekcyjne*
Pracownie szkolne*
Boisko szkolne*
Działki szkolne*
Biblioteka
Świetlica szkolna

ZSS przy DPS w Zawadzkiem
8
41
5,12
2
9 (pow.198 m )
2
2 (pow.44 m )
1
1
brak
brak

*Pomieszczenia będące własnością DPS, z których korzysta szkoła
Źródło: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

2.9.

Kultura i sport
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji powołany został 1 kwietnia 1999 roku. Mieści się

w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 23 tel. (077) 46 16 521. Jego sieć tworzą: Dom Kultury, Kinoteatr,
Hala Widowiskowo-Sportowa, basen „Leśny” oraz kąpielisko przy ul. Powstańców Śl., stadion
sportowy w Zawadzkiem, boisko LZS Kielcza, jak równieŜ place rekreacyjne przy ul. Powstańców Śl.
i przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem.
Hala sportowa jest obiektem, w którym mieszczą się dwie sale o pełnowymiarowych boiskach do piłki
ręcznej, siatkówki. Prócz treningów i meczy ligowych organizowane są tutaj imprezy kulturalne
i rozrywkowe. Tradycje sportowe pielęgnowane są przez następujące stowarzyszenia sportowe:
ASPR Zawadzkie
Stowarzyszenie Sportowe ASPR działa na terenie gminy Zawadzkie od 2001 roku. Zajęcia
prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę trenerską i odbywają się następujących grupach:
juniorów młodszych, młodzików, juniorów i seniorów. Dodatkowo działają 4 szkółki dziecięce dla dzieci
od 10-12 lat. Klub jest organizatorem wielu imprez sportowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim
i międzynarodowym: Turniej Piłki Ręcznej Seniorów o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego,
Międzynarodowy Turniej Juniorów. DruŜyna seniorów bierze udział w rozgrywkach II ligi.
Klub Karate NIDAN
Powstał w 2000 roku na bazie istniejącej od 1997 sekcji karate Shotokan. Klub posiada
wykwalifikowaną kadrę trenerską i instruktorską. Stanowią ją:


prezes klubu Zbigniew Sworeń (4 Dan) jest trenerem 2 klasy i trenuje karate od 1982 roku,



instruktorzy: Dawid Imiełowski (2 Kyu), Łukasz Kalinowski (2 Dan), Adam Frąk (1 Dan),
Radosław Zając (1 Kyu).

Największe sukcesy to: Mistrzostwo Świata Federacji FSKA, Mistrzostwo Opolszczyzny, Mistrzostwo
Śląska, Mistrzostwo Podbeskidzia, Mistrzostwo Dolnego Śląska, Złoty medal w Pucharze Polski,
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Srebrny medal w Mistrzostwach Polski. W celu podniesienia poziomu wyszkolenia zawodników Klub
podejmuje organizację wielu imprez sportowych. Klub jest równieŜ organizatorem cyklicznie
odbywającego się Turnieju Karate „Rada Regentów”, w którym bierze udział kilkanaście klubów
z terenu całego kraju i zagranicy.
Klub Tenisa Stołowego MOKSiR
Klub prowadzi działalność od 1948 roku. Zrzesza 60 zawodników- młodzieŜ ze szkół
podstawowych i średnich. W skład kadry trenerskiej wchodzą p. Marta Lityńska i p. Stanisław Fedor.
Zawodnicy Klubu zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz
międzynarodowych, wchodzą teŜ w skład kadry Polski.
Klub Piłkarski STAL
Klub ma na celu kontynuowanie wieloletniej tradycji piłkarskiej w lokalnym środowisku.
Posiada dobrą kadrę szkoleniową, licznych działaczy sportowych. Aktualnie zajęcia prowadzone są
w następujących grupach: „młodzicy” (7-10 lat), „trampkarze” - liga trampkarzy, juniorzy -II liga
wojewódzka, seniorzy – liga okręgowa. Przy klubie działa takŜe druŜyna Oldbojów.
LZS Kielcza
Celem stowarzyszenia jest popularyzacja piłki noŜnej na terenach wiejskich, szczególnie wsi
Kielcza. Zajęcia odbywają siew następujących grupach wiekowych: trampkarze, juniorzy oraz
seniorzy. Wszystkie grupy biorą udział w rozgrywkach ligowych Podokręgu Strzelce Opolskie.
Kultura
Dom Kultury powstał z inicjatywy MOKSiR'u dla stworzenia większych moŜliwości rozwoju
kultury oraz dla zapewnienia lepszych warunków funkcjonowania sekcji kulturalnych "Nowy" Dom
Kultury powstał na podwalinach Zakładowego Domu Kultury, działającego niegdyś w ramach Huty
"Andrzej". W strukturach Domu Kultury działa Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Zawadzkie pod
kierownictwem Piotra Beiera i batutą Gerarda Szyji. Powstało równieŜ Kółko Teatralne prowadzone
przez BoŜenę Wanat. W Domu Kultury prowadzane są takŜe zajęcia Zespołu Tanecznego "Exodus"
pod kierownictwem Maryli Morzyk i Małgorzaty Rabickiej. Od wielu lat istnieje takŜe Ognisko
Muzyczne, które pomimo upływu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieŜy.
Zajęcia Ogniska Muzyczego prowadzone są przez Zuzannę Kołodziej. W kaŜdy czwartek natomiast,
w sali głównej Domu Kultury, odbywają się turnieje skata. Działa równieŜ Klub Modelarski pod
kierownictwem Rudolfa Rzepczyka oraz Koło Fotograficzne. Jest równieŜ ścianka wspinaczkowa,
udostępniona wszystkim zainteresowanym tymŜe niezwykle interesującym sportem. Na terenie gminy
Zawadzkie istnieje Stowarzyszenie Upowszechniania i Rozwoju Kultury METANOYA, w ramach
którego działa Chór Międzyparafialny. Przy kole mniejszości niemieckiej w Zawadzkiem działa Chór
Męski „Alte Kameraden”, a przy Zespole Szkolo-Gimnazjalnym w Kielczy Zespół Wokalno-Muzyczny
pod kierownictwem Lucyny Iwaniów.
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Na terenie gminy znajduje się w zabytkowej chacie w Kielczy wystawa muzealna
dokumentująca dzieje wsi oraz w Zawadzkiem Regionalna Izba Tradycji w pomieszczeniach Liceum
Ogólnokształcącego.
Gmina Zawadzkie jest organizatorem festiwalu muzyki powaŜnej GAUDE MATER POLONIA
Wincenty z Kielczy in memoriam, który odbywa się pod patronatem Ministra Kultury, Marszałka
Województwa. Koncerty festiwalowe odbywają się w Kielczy corocznie na przełomie kwietnia i maja.
Wiosną w Zawadzkiem odbywa się Wojewódzki Festiwal Piosenki i Tańca KUŹNIA z udziałem
dziecięcych i młodzieŜowych grup tanecznych i wokalnych z całej Opolszczyzny. Ponadto cyklicznie
organizowane jest Święto Plonów – DoŜynki, Dni Miasta, Wieczór Kabaretowy, konkurs poetycki
„Poeci na scenę”.

2.10. Turystyka
Bogactwo flory i fauny Lasów Strobrawsko-Turawskich sprawia, Ŝe gmina Zawadzkie jest
atrakcyjnym miejscem do urządzania polowań i zbierania leśnych owoców. Bliskie sąsiedztwo lasów,
które stanowią 62,9% powierzchni gruntów gminy, sąsiedztwo wody, zróŜnicowana szata roślinna to
prawdziwy raj dla miłośników przyrody.
Na terenach kompleksów leśnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Zawadzkie utworzone
zostało Centrum Edukacji Leśno – Przyrodniczej. Celem Centrum jest szeroko rozumiana edukacja
społeczeństwa w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody i ekologii. Edukacja ekologiczna jest związana
z szeroko rozumianym kształtowaniem postaw i świadomości społeczeństwa wobec przyrody.
Centrum czynne jest od 1 kwietnia do 20 października. W skład Centrum wchodzą następujące
obiekty :


Izba Leśno – Przyrodnicza przy biurowcu Nadleśnictwa,



Ogród Edukacyjno – Przyrodniczy przy biurowcu Nadleśnictwa,



Sala Konferencyjno – edukacyjna przy biurowcu Nadleśnictwa,



ŚcieŜka Przyrodniczo – Edukacyjna „Nad Małą Panwią” w Leśnictwie Rytwiny z miejscem
widokowym i z „dziką plaŜą”,



ŚcieŜka Przyrodniczo – Edukacyjna „Świerkle” w Leśnictwie Świerkle,



Pola biwakowe: „Regolowiec” w Leśnictwie Kolejka, „Świerkle” w Leśnictwie Świerkle,



Izba Przyrodniczo – Leśna przy Leśniczówce Jaźwin,



Leśne arboretum przy leśniczówce Jaźwin,



WieŜa przeciwpoŜarowa z platformą widokową.
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Na terenie Centrum istnieje moŜliwość przygotowania ogniska, przeprowadzenia prelekcji,
pogadanek.
Przepływająca przez gminę rzeka Mała Panew to idealne miejsce dla amatorów sportów wodnych
oraz miłośników wędkowania.
Rowerzystom gmina oferuje ścieŜki rowerowe o długości 34,7 km, obejmujące 4 ścieŜki
międzygminne łączące województwo śląskie z opolskim, a pośrednio z dolnośląskim. Trasy rowerowe
prowadzą wzdłuŜ doliny Małej Panwi i bogate są w zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
z malowniczymi meandrami rzeki i licznymi dębami-pomnikami. Przez szczególnie interesujące
uroczyska i obiekty przyrodnicze prowadzą szlaki turystyczne z polami biwakowymi, wiatami
i miejscami na ognisko.

PręŜnie działający od 1965 r. Oddział PTTK „Huta Andrzej” co roku organizuje cykliczne
imprezy kolarskie i piesze, m.in.:


Wiosenny Rajd Rowerowy ŚcieŜkami Gmin Zawadzkie- Kolonowskie (kwiecień,)



Integracyjna Wyprawa Rowerowa „Zamek Kąty” (kwiecień/maj),



Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec” – rajd pieszy i kolarski (maj),



Marsz na orientację – pieszy i kolarski (maj/czerwiec),



Jesienny Rowerowy Rajd wokół gmin Zawadzkie- Kolonowskie (październik).

W Oddziale PTTK „Huta Andrzej” działa 12 kół, w tym 10 Szkolnych Kół Krajobrazowo-Turystycznych.
Do ciekawszych atrakcji turystycznych na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie moŜna zaliczyć:
Zawadzkie – dawna Huta ANDRZEJ z roku 1836 przy ul. Ks. Wajdy, przy ul. Andrzeja osiedle
hutnicze z około 1900 roku, m.in. dwa drewniane domy z końca XIX w. Kilka domów z 1900 roku przy
ul. Dworcowej. Domy osiedli robotniczych z XIX w. przy ul. Miarki, ul. Waryńskiego i ul. Zielonej.
Kościół parafialny pw. Św. Rodziny z 1899 roku z plebanią z 1912 roku. Kościół ewangelicki
z pastorówką z początku XX w. Kanał hutniczy z 1836 r., o długości 4 km, łączący staw w śędowicach
ze stawem hutniczym w Zawadzkiem. Zabudowania nadleśnictwa z 1910 roku. W centrum miasta
hotel oraz restauracje. Hala sportowa, place zabaw oraz kąpieliska. Na skraju miasta, wśród lasów,
połoŜony jest pełnowymiarowy basen dla dorosłych oraz brodzik i zjeŜdŜalnia.
Zameczek myśliwski (Kąty) wybudowany przez hr. Renarda w 1856 roku przy rezerwacie
zwierzyny leśnej, obecnie Dom Pomocy Społecznej dla dzieci specjalnej troski „Caritas”. W pobliŜu
pomniki przyrody: piętnaście dębów o obw. do 560 cm i świerk o obw. 320 cm, sosna o obw. 260 cm
i aleja dębów, o obwodach do 550 cm.
Kielcza – wieś Wincentego, stąd pochodzi wybitny średniowieczny dziejopisarz, hagiograf
i muzykolog średniowiecza – twórca hymnu „Gaude Mater Polonia”. Późnobarokowy kościół paraf. pw.
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św. Bartłomieja z 1779 roku(najstarszy w gminie). Dzwonnica z I połowy XIX w. prawdopodobnie
z najstarszym dzwonem na Śląsku, zabytkowy cmentarz z przełomu XIX i XX wieku otoczony murem
z kamienia wapiennego i kaplicami ze stacjami Drogi KrzyŜowej autorstwa Hansa Schlichte. Obok
kościoła drewniana chata wybudowana ok. 1830-1850 roku, z wystawą muzealną, dokumentującą
dzieje wsi. Kapliczka z II połowy XIX wieku przy ul. Opolskiej. W części zwanej Stary Dwór – dwór
z początku XX w, kamienna stodoła i gorzelnia z końca XIX wieku.
śędowice – Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej z lat 1949-50 z wieŜą pochodząca z 1885
roku, obok stary kościół z kopią Matki Boskiej Częstochowskiej sprowadzoną w 1907 roku. Przy
ul. Strzeleckiej murowana kapliczka – pełniąca kiedyś rolę dzwonnicy, prawdopodobnie z XVIII wieku,
kapliczka przy ul. Ziai wybudowana w 1934 roku oraz ławka z wyrytym napisem w języku polskim
i niemieckim. Chałupy drewniane z XIX wieku przy ul. Konopnickiej 6 i ul. Miarki 11. Młyn wodny
Thiela z 1864 roku przy ul. Młyńskiej, w którym obecnie znajduje się mała elektrownia wodna. Młyn
wodny Bombelki z 1910 roku przy ul. Stawowej.

2.11.

Opieka zdrowotna
Istniejący system opieki zdrowotnej nie zaspakaja zapotrzebowań ludności na opiekę

zdrowotną. Funkcjonowanie tego systemu oceniane jest negatywnie, pomimo iŜ baza i zaplecze nie
jest złe.
Placówki słuŜby zdrowia na terenie gminy Zawadzkie:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Waryńskiego 1 z następującymi poradniami:
poradnia internistyczna
poradnia pediatryczna
gabinet zabiegowy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIKOR” z siedzibą w Kielczy przy ulicy
Ks.Wajdy 21 z następującymi poradniami:
poradnia internistyczna
poradnia pediatryczna
gabinet zabiegowy
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rehabilitacja Medyczna „REHMED” z siedzibą w
Zawadzkiem przy ulicy Szpitalnej 3 z następującymi poradniami:
poradnia neurologiczna
poradnia reumatologiczna
poradnia ginekologiczna
poradnia okulistyczna
poradnia psychiatryczna
Stacja Opieki „CARITAS” z siedzibą w śędowicach przy ulicy Miarki 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne S.C. Lucyna i Andrzej
Dymek z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Ks.Wajdy 1 z następującymi poradniami:
poradnia alergologiczna dla dzieci i dorosłych
poradnia medycyny pracy
poradnia dermatologiczna
poradnia urologiczna
poradnia kardiologiczna
poradnia neurologiczna
poradnia urazowo-ortopedyczna
poradnia endykrynologiczna
poradnia otolaryngologiczna
poradnia pulmologiczna
poradnia radiodiagnostyki USG
poradnia dziecięca
Poradnie specjalistyczne (kontrakt z NFOZ)
1) Poradnie Stomatologiczne


lekarz stomatolog Ewa Wójcik z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 34



lekarz stomatolog Andrzej Petrolewicz z siedzibą w Kielczy przy ulicy Ks. Wajdy 19

2) Poradnia Chirurgiczna dr Andrzej Grala z siedzibą w Zawadzkim przy ulicy Szpitalnej 1
3) Poradnia Ginekologiczna


dr Marek Lenart z siedzibą w Zawadzkim przy ulicy Szpitalnej 1



dr Wiesław Pyda z siedzibą w Zawadzkim przy ulicy Szpitalnej 1

4) Poradnia Dermatologiczna


dr Ewa Horowska-Półtorak z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Waryńskiego 1

5) Poradnia Psychiatryczna


dr Valenty Burdeinyi z siedzibą w Zawadzkim przy ulicy Szpitalnej 1

6) Poradnia Okulistyczna


dr Hanna Twardoch-Grala
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7) Poradnia Rehabilitacyjna z siedzibą w Zawadzkim przy ulicy Szpitalnej 1
8) Poradnia Reumatologiczna


dr Violetta Trepka z siedzibą w Zawadzkim przy ulicy Szpitalnej 1

9) Poradnia Neurologiczna


dr Aleksandra Wójcik-Ortenburger z siedzibą w Zawadzkim przy ulicy Szpitalnej 1

Prywatne gabinety lekarskie
1) Gabinet Stomatologiczny


dr Kinga Breilich z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Ks. Wajdy



dr Marta Filipek z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 25



NZOZ „Wident z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Osiedle Świerkle” -

dr Rafał

Wiench


Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy
Bogusławskiego 10/1 - dr Marta Drzyzga dr Jerzy Drzyzga

2) Gabinet Internistyczny


dr Izabela Andrecka z siedzibą w Zawadzkiem ulicy Bogusławskiego 10/6



dr Ewa Piecha z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Waryńskiego 1



dr Jerzy Trybuła z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Bogusławskiego 18/2



dr Władysława Raczkowska z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Waryńskiego 1



dr Kazimierz Zaręba z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Waryńskiego 1

3) Gabinet Pediatryczny
 dr Danuta Kalinowska z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 56
4) Gabinet Okulistyczny
 dr Danuta Chromicz z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Waryńskiego 1
Laboratoria analityczne
Laboratorium Analityczne Spółka Cywilna z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Stawowej 12
Centrum Medyczne Lucyny i Andrzeja Dymek z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Wajdy 1
Apteki
Apteka „Nowa” w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 70
Apteka „Dworcowa” w Zawadzkiem przy ulicy Dworcowej 6
Apteka „Twoja Apteka” w Zawadzkiem przy ulicy Waryńskiego
Apteka „AWOS” w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 38
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2.12. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Zawadzkie
Na terenie Gminy Zawadzkie działa 18 stowarzyszeń, z czego 6 zarejestrowanych jest jako
organizacje poŜytku publicznego. Obok nich funkcjonują takŜe organizacje społeczne (np. komitety
rodzicielskie, koła łowieckie) oraz kościoły i organizacje kościelne. Biorąc pod uwagę najwięcej z nich
jako główny obszar działania wykazuje sport, oświatę, ochronę zdrowia oraz kulturę. Wszystkie
działają bardzo aktywnie. Większość współpracuje nie tylko z gmina, ale takŜe powiatem
i samorządem województwa. Główne środki finansowania to środki samorządowe, darowizny,
dochody z działalności gospodarczej oraz od osób fizycznych (1 % podatku).
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Zawadzkie:
1.
KLUB TENISA STOŁOWEGO MOKSIR
Opolska 23
47-120 Zawadzkie
tel. 077 462 01 21
2.
AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ "ZAWADZKIE"
Opolska 23A m. 8
47-120 Zawadzkie
tel. 077 46 16 521
3.
KLUB KARATE "NIDAN"
Opolska 23
47-120 Zawadzkie
tel./fax. 077 463 40 86
4.
STOWARZYSZENIE SPORTOWE KLUB SPORTOWY "STAL" ZAWADZKIE
Opolska 23
47-120 Zawadzkie
5.
ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W ZAWADZKIEM
z siedzibą w Kielczy
ul. Polna
47-126 Kielcza
tel. 077 463 68 60
6.
STOWARZYSZENIE WINCENTEGO Z KIELCZY
ul. Dobrego Pasterza 6
47-126 Kielcza
tel. 077 46 36 944
7.
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
Koło w Zawadzkiem, śędowicach, Kielczy
Szopena 1
tel. 077 46 16 798
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8.
STOWARZYSZENIE ROZWOJU I UPOWSZECHNIENIA KULTURY "METANOYA"
Kościelna 1
47-120 Zawadzkie
tel. 077 461 61 80
9.
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W śĘDOWICACH
ul. Strzelecka 35
47-120 śędowice
tel. 077 46 16 796
10.
CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ
Szpitalna 5 a
45-010 Opole
Stacja Opieki Caritas w śędowicach
tel. 077 46 34 868
11.
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. ŚW. JANA DE LA SALLE
ZAWADZKIE
ul. Czarna 2
47-120 Zawadzkie
tel. 077 462 20 11
12.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SIEDLISKO"
Czarna 2
47-120 Zawadzkie
tel. 077 462 0049
13.
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ, OKRĘG GÓRNOŚLĄSKI
DruŜyna w Zawadzkiem
ul. Kościelna 1
47-120 Zawadzkie
14.
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZAKŁADOWY „HUTA ANDRZEJ”
ul. Ks.Wajdy 1
47-120 Zawadzkie
tel. 0774561309
15.
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW „KLUB SENIORA”
ul. Dworcowa 2
47-120 Zawadzkie
tel. 0774634990
16.
STOWARZYSZENIE KOBIET śĘDOWICKICH
ul. Dworcowa 13
47-120 śędowice
Tel. 0774634796
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Ponadto na naszym terenie działają:
17.
ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
18.
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
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