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Miasto partnerskie z pomocą dla Czortkowa

Bockenem, niemieckie mias to
partnerskie Zawadzkiego, włączyło
się w pomoc organizowaną dla

ukraińskiego Czortkowa. Władze miasta
oraz mieszkańcy przekazali darowiznę, za

którą zakupiono 2 pralki automatyczne
oraz płytę kuchenną.

Sprzęt zostanie razem z innymi darami
dostarczony na Ukrainę w tym tygodniu.

Zprzyjemnością informujemy, że firma
Kapicawkrótce powiększy się o nowy
zakładprodukcjikonstrukcjialuminiowych

w Zawadzkiem przy ulicy Strzeleckiej.
Modernistyczny budynek utrzymany będzie
wodcieniach bieli i szarości.Minimalistyczną
kolorystykę przełamie nasycona czerwień
płyt elewacyjnych, na których wycięte
zostanie logo naszej firmy. Zakład o łącznej
powierzchni 4 000 m2 będzie składał się
znowoczesnej hali produkcyjno-magazynowej
oraz budynku socjalno-biurowego.
Firma Kapica jest w posiadaniu dwóch
zakładów produkcyjnych: w Zawadzkiem
oraz w Grodzisku. Już niedługo będziemy
mogli poszczycić się kolejną halą umożliwiaj-

ącą nam produkcję jeszcze większej liczby
na jwyższe j jakośc i ok ien i drzwi .
Wdotychczasowychzakładachwytwarzaliśmy
około 10 000 okien miesięcznie, z czego
niemal połowa jest eksportowana. Jako firma
rodzinna, której początki sięgają skromnego
warsztatu stolarskiego, cieszymy się namyśl
o powstaniu nowej przestrzeni o optymalnych
warunkach do robienia tego, co kochamy.
W związku z nową inwestycją planujemy
zatrudnić pracowników biurowych oraz
produkcyjnych.

Zgłoszenia w formie CV należy wysyłać za
pośrednictwemformularzawww.kapica.pl/praca/
lub na adresmailowy rekrutacja@kapica.com.

Nowy zakład produkcji stolarki aluminiowej

Klub Sportowy Stal Zawadzkie
podpisa ł t ró js t ronną umowę
partnerską z Klubem Górnik

Zab r z e o r a z Akadem i ą P i ł k a r s k ą
(Fundacją Górnika Zabrze). To oznacza
ścisłą współpracę pomiędzy wszystkimi
podmiotami.
W ramach umowy Klub Stal Zawadzkie
będzie szkolił dzieci i młodzież według
wytycznych Górnika Zabrze i Akademii,

organizując treningi piłki nożnej i udostępnia-
jąc do tego swój obiekt. Będzie też uczestni-
czył w programach szkoleniowych dla
młodzieży, organizowanych przez Górnik
Zabrze oraz Fundację.
Dla zachowania wysokiej efektywności
trenerzy Stali iAkademii będą ze sobą ściśle
współpracować w zakresie wymiany myśli
szkoleniowej. Wszystko to z myślą
o zapewnieniumłodzieży nie tylko atrakcyjnej
rozrywki, ale też intensywnego rozwoju.
W ramach umowy Stal sporządzi raport
najbardziej wyróżniających się zawodników.
Ci z najlepszymi wynikami będą mogli brać
udział w obozach i turniejach razem
z drużynami Akademii.
Górnik Zabrzewraz zAkademią zobowiązali
się aktywnie wspierać działania Stali na
każdym etapie współpracy. W efekcie
wielomiesięcznych obserwacji możliwy
będzie transfer zawodnikówStali doAkademii
Piłkarskiej Górnika Zabrze. To dla nas nowy
etapwspółpracy,któryotwierawielemożliwości
przed każdą ze stron.

Źródło: www.stal-zawadzkie.pl

Umowa partnerska z Górnikiem Zabrze
i Akademią Piłkarską

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski
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Nr 3 (240)Wdniu 1 marca 2022 r. Burmistrz
ZawadzkiegoMariuszStachowski,
a także Przewodniczący Rady

Miejskiej w Zawadzkiem Dariusz Zajdel
oraz sołtys Jan Czanguleit dokonali
symbolicznego przecięcia wstęgi podczas
uroczystego otwarcia Gminnego Inkubatora
Przedsiębiorczości w Zawadzkiem.
Burmistrz ZawadzkiegoMariusz Stachowski
przedstawił ofertę Inkubatora, omówił również
rolę i znaczenie ekonomii społecznej
w gminie, a także wskazał, że głównym
celem działalności Gminnego Inkubatora
Przedsiębiorczości w Zawadzkiem będzie
wsparcie młodych, początkujących
przedsiębiorców w zakresie przygotowania
i rozpoczęcia własnej dzia ła lności
gospodarczej. Wyraził, także nadzieję, że
Inkubator przyczyni się do promowania
lokalnej przedsiębiorczości poprzez
kreowanie warunków do powstawania
stabilnych mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z różnych sektorów
gospodarki oraz wspieraniu już istniejących
firm. Powstanie Gminnego Inkubatora
Przedsiębiorczości w Zawadzkiem stanowi

odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne,
gdyż początkujący przedsiębiorcy znajdą tu
nie tylko wsparcie merytoryczne. Istotnym
elementem działalności Inkubatora będzie
nieodpłatne użyczanie w pełni wyposażonej
przestrzeni biurowej z dostępem do sprzętu
multimedialnego oraz Internetu. Burmistrz
Zawadzkiego wskazał, że na działalność
Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości
przewiduje też bezpłatne użyczanie sali
konferencyjnej służącej doorganizacji spotkań
i konferencji. Inicjatywa Inkubatora
w czasoprzestrzeni długofalowej ma
doprowadzić do poprawy sytuacji osób, które
chcą rozpocząć pracę na własny rachunek,
przyczyniając siędowzrostuprzedsiębiorczości
społecznej wśród poszczególnych grup
zawodowych i społecznych, spadku
bezrobocia i wdrażania nowych form
zarządzania przedsiębiorstwem.W związku
z tym należy stwierdzić, że jest to ważny
krokwpolityce społecznej gminyZawadzkie.
Więcej informacji w przedmiotowej kwestii
można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem lub pod
numerem tel. 77 46 23 113.

Gminny Inkubator Przedsiębiorczości

Projekt LIFE dla gminy Zawadzkie

Mniej niemieckiego

W2021 roku gmina Zawadzkie, jako
j e d n a z 4 2 i n n y c h gm i n
wojewódz twa opolsk iego ,

przystąpiła do europejskiego projektu LIFE.
Głównym celem projektu jest: zwiększenie
zdolności i poprawa jakości administracji
publicznej województwa opolskiego na
wszystkichpoziomachwzwiązkuzdziałaniami
naprawczymi określonymi w programie
ochrony powietrza poprzez:
1. Organizację i wdrożenie jednolitego
systemu zarządzania, wspierającego
wdrożenie POP.
2. Zwiększenie świadomości społecznej
w dziedzinie jakości powietrza poprzez
zwiększenie zaangażowania samorządów
lokalnych, społeczeństwa, organizacji
pozarządowych i podmiotów lokalnych
w podejmowaniu działań naprawczych
wspierających działania w zakresie POP.
Projekt ma przygotować społeczeństwo na
przyjęcie standardów WHO.

Na podstawie wewnętrznej rekrutacji w dniu
30.09.2021 r. zawarto umowę o pracę na
okres 12miesięcy zpracownikiem tut.Urzędu.
Wramach swoich obowiązkówna stanowisku
GminnegoKoordynatora ProgramuOchrony
Powietrza (GKPOP),wynikającego z projektu
LIFE GK POP musi:
• brać udział w II-semestralnych studiach

podyplomowych na Politechnice
Opolskiej,

• przeprowadzićmin.20kontroli terenowych
palenisk,

• przygotować i przeprowadzić min. 10
spotkań edukacyjnych z mieszkańcami
gminy,

• brać czynny udział w innych działaniach
na rzecz czystego powietrza w danej
gminie.

Punktem spinającym realizację całego
projektu ma być napisanie przez GK POP
Programu Ochrony Powietrza dla danej
gminy.

Od nowego roku szkolnego uczniowie
zmniejszości niemieckiej będąmieli
jedną godzinę języka niemieckiego

- o dwie mniej niż dotychczas.
Zgodnie z rozporządzeniamiMinistraEdukacji
i Nauki od 1 stycznia obowiązuje niższa
subwencja na naukę języka niemieckiego
dla uczniówmniejszości niemieckiejMinister
Edukacji i Nauki zmienił również rozporzą-
dzenie w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola, szkoły
i placówki publiczne zadań umożliwiających

podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej i językowej uczniów
należących do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym. Zgodnie
z nowelizacją, opublikowaną 4 lutego,
w przypadku uczniów należących do
mniejszości niemieckiej zmniejszono
liczbę godzin nauki języka niemieckiego
prowadzoną w formie dodatkowej z trzech
do jednej godziny tygodniowo.

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach
województwa opolskiego”,LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE
i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wdniu 28 marca 2022 r. odbyła się
XXXIX Sesja tej kadencji Rady
MiejskiejwZawadzkiem.Program

sesji obejmował takie punkty jak przyjęcie
sprawozdania z postępu realizacji zadań
inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach, sprawozdanie ze
sprzedaży lokali stanowiących własność
gminyZawadzkie,sprawozdaniezwykorzystania
środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe
na wydatki związane z pomocą uchodźcom
z Ukrainy w Zawadzkiem. Na sesji zostały
podjęte uchwały:
1)NrXXXIX/270/22w sprawie przystąpienia
dosporządzeniazmianystudiumuwarunkowań
i kierunkówzagospodarowaniaprzestrzennego
miasta i gminy Zawadzkie;
2) Nr XXXIX/271/22 o zmianie uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenugminyZawadzkie na lata 2019-2032”;
3) Nr XXXIX/272/22 o zmianie uchwały
budżetowej na 2022 r.;

4) Nr XXXIX/273/22 w sprawie uchwalenia
GminnegoProgramuProfilaktykiiRozwiązywania
ProblemówAlkoholowychorazPrzeciwdziałania
Narkomanii dla gminy Zawadzkie na lata
2022-2025;
5) Nr XXXIX/274/22 w sprawie przyznania
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kielczy;
6) Nr XXXIX/275/22 w sprawie przyjęcia
Programu osłonowego „Korpus Wsparcia
Seniora w Zawadzkiem” na rok 2022;
7) NrXXXIX/276/22w sprawie uzgodnienia
realizacji inwestycji celu publicznego na
terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
„Mostki” i „Pod Dębami”.

DoKomisji Uchwał iWniosków nie wpłynął
żaden wniosek.
Uchwałydostępnesąnastroniebip.zawadzkie.pl
w zakładce Prawo lokalne.
Następna sesja odbędzie w dniu 25 kwietnia
2022 r.

BRM

XXXIX Sesja Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA W ZAWADZKIEM

BURMISTRZ INFORMUJE

Na podstawie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa
mieszkaniowegozdnia18października

2019 r. oraz ustawy o Krajowym Zasobie
Nieruchomości z dnia 7 maja 2020 r. gmina
Zawadzkie oraz inne gminy otrzymały
narzędzia umożliwiające rozwój budownictwa
mieszkaniowego. Na podstawie wyżej
wymienionych aktów prawnych możliwym
stało się podjęcie inicjatywy – Społecznej
Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Północ
Sp. z o.o. Na ww. spółce będzie spoczywał
ciężarprzygotowania inwestycjimieszkaniowej,
jej realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia,
a po zasiedleniu lokalimieszkalnych - również
ich administrowanie.
W dniu 14.06.2021 r. gmina Zawadzkie
podpisała Porozumienie wyrażające wolę
przystąpienia do ww. SIM, następnie w dniu
28 czerwca 2021 r. radni Rady Miejskiej
w Zawadzkiem przyjęli uchwałę nr
XXX/224/2021 r.w sprawiewyrażenia zgody
na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa Śląsk Północ spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
uchwałę Nr XXX/225/2021 w sprawie
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia
udziałóww tworzonej Społecznej Inicjatywie
Mieszkaniowej Śląsk Północ sp. z o.o. Po
przyjęciu powyższych uchwał, rozpoczęły

się negocjacje dotyczącekształtu powoływanej
do życia nowej spółki SIM Śląsk Północ.
W negocjacjach brało udział 14 gmin
i przedstawiciele Krajowego Zasobu
Nieruchomości, którzy pilotują całe
przedsięwzięcie pod względem merytory-
cznym i prawnym.
Poza środkami finansowymi (3mln zł), które
każda gmina otrzymała na założenie
i działalność Spółki, każda gmina winna
wnieść również do Spółki grunt – działkę,
na której chce wybudować swoje budynki.
Gmina Zawadzkie wskazała działkę gruntu
położonąprzyul.Opolskiej48awZawadzkiem
(miejsce po starym gimnazjum) i zadeklaro-
wała wybudowanie na niej budynku
mieszczącego ok. 25 lokali.
Wdniu 28.02.2022 r. Burmistrz Zawadzkiego
– Mariusz Stachowski podpisał akt założy-
cielski nowej spółki SIMŚląsk Północ Spółka
z ograniczona odpowiedzialności z siedzibą
w Lublińcu, jednocześnie obejmując 60.000
udziałów w tej spółce. Wraz z podpisaniem
aktu notarialnego został powołany pełnomo-
cnik Spółki, Pani Agnieszka Związek –
obecnie Sekretarz Gminy Miedźno.
Spółka jest w trakcie organizacji: został
złożony wniosek do Krajowego Rejestru
Sądowego, nadano jej numer identyfikacji
podatkowej, oczekuje się na nadanie numeru
Regon.

SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Wspólnoty mieszkaniowe
to wspólna sprawa współwłaścicieli

Wzwiązku z wieloma pytaniami
i wątpliwościami mieszkańców
naszej gminy, szczególnie tych,

którzy oczekują na przydział lokalumieszkal-
negozzasobunależącegodogminyZawadzkie,
pragnę poinformować, że lokale przydzielone
przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
działającą przy Burmistrzu Zawadzkiego,
zostaną wydane wnioskodawcom. Napływ
uchodźców do Polski, w szczególności do
naszej gminy, nie zablokuje realizacji zdań
SpołecznejKomisjiMieszkaniowejwzakresie
rozpatrywania wniosków o przydział lokali
mieszkalnychlubichzamianęorazprzyznawania
lokali wnioskodawcom spełniającymkryteria
przyznania lokalu komunalnego/ socjalnego/
pomieszczenia tymczasowego.
WobecnymnumerzeKrajobrazówZawadzkie
chcemy przybliżyć Państwu zagadnienia
z zakresu wspólnot mieszkaniowych, w
którychgminaZawadzkiejestwspółwłaścicielem.
Prezentowane poniżej dane to stan na dzień
31.12.2021 r.
W 34 wspólnotach mieszkaniowych, tj. 38
budynkach gmina jest właścicielem 153
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni
użytkowej 6 917,00m2 i 1 lokalu użytkowego
o powierzchni użytkowej 81,20 m2 .
Adminis t rowaniem i zarządzaniem
mieszkaniowym zasobem gminy zajmują
się:
• Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-

KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem -
w o p a r c i u o u m o w ę
z dnia 30.04.2018 r.,

• Zarządzanie Nieruchomości Wanda
Karaś - na podstawie uchwałWspólnot
Mieszkaniowych: ul. Nowe Osiedle 1
w Zawadzkiem, ul . Andrze ja 5
w Zawadzkiem i ul. Andrzeja 8
w Zawadzkiem.

W roku 2021 gmina Zawadzkie w związku
ze swoim udziałem we wspólnotach
mieszkaniowych wydatkowała 677 969,66

zł. Środki te zostały przeznaczone na:
ubezpieczenie częściwspólnych nieruchomo-
ści, sprzątanie terenu, zakup energii elektry-
cznej w częściach wspólnych, usługi
kominiarskie, konserwację bieżącą, koszty
administracyjne oraz fundusz remontowy.
W zależności od wspólnoty mieszkaniowej,
koszty centralnego ogrzewania, ziemnej
i ciepłej wody, domofonu, ścieków, śmieci
są różnie rozliczane.
Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych
reguluje ustawa o własności lokali. Zgodnie
z przytoczoną ustawą,wspólnotamieszkanio-
wa powstaje z mocy prawa, gdy w budynku
są nie mniej niż 3 lokale mieszkalne.
Powstanie, z mocy ustawy, wspólnoty
mieszkaniowejwiąże się ze sformalizowaniem
jej istnienia, tj. nadania numeru identyfikacji
podatkowej NIP oraz numeru Regon. Na
wspólnocie mieszkaniowej ciążą obowiązki,
m.in.obowiązki sprawozdawcze(sprawozdania
statystyczne, skarbowo-księgowe) oraz
techniczne (przeglądy: stanu technicznego
budynku i lokali, kominiarskie, elektryczne).
Wszelkie decyzje przekraczające tzw.
czynności zwykłego zarządu podejmowane
sąwformieuchwał (wszyscywspółwłaściciele
wyrażają swoja opinię w sprawie, w formie
pisemnej, poprzez zagłosowanie „za” bądź
„przeciw” danej inicjatywie/ sprawie).
Wspó lno ta mieszkan iowa da je j e j
współwłaścicielom realny wpływ na
podejmowanie decyzji dotyczących części
wspólnych nieruchomości (elewacji, dachu
z kominami, ogrodzenia, odwodnienia
budynku etc.) realizowanych poprzez środki
zgromadzone na funduszu remontowym
(z miesięcznych składek współwłaścicieli).

Poniżej, zgodnie zwcześniejszą zapowiedzią,
prezentujemy wykaz robót wykonanych na
zasobie mieszkaniowym, abyście Państwo
mieliwiedzę, na co są przeznaczane pieniądze
z Państwa czynszów.

Czasookres wykonanych zadań: luty 2022 r. - marzec 2022 r.

Lp. Adres Nazwa zadania Skosztorysowana kwota
netto zadania w zł

1. Zawadzkie, ul. Miarki Usunięcie awarii wycieku wody
w lokalu

260,82

2. Zawadzkie, ul. Miarki Przebudowa instalacji wody
zimnej i ciepłej, wykonanie

nowego podejścia
kanalizacyjnego i zabudowa

bojlera elektrycznego 80 litrów

2 670,20

3. Zawadzkie, ul. Miarki Remont mieszkania po zalaniu
wodą (awaria sieci
wodociągowej)

9 130,07

4. Zawadzkie, ul. Miarki Usunięcie awarii instalacji
elektrycznej
w lokalu

344,83

5. Zawadzkie, ul. Opolska Załadunek i transport odpadu z
remontu dachu

216,17

6. Zawadzkie, ul. Andrzeja Wymiana drzwi zewnętrznych
wejściowych

3 146,61

7. Zawadzkie, ul. Miarki Wymiana drzwi wejściowych do
lokalu

2 032,50

8. Zawadzkie, ul. Andrzeja Modernizacja i naprawa
instalacji c.o.
w lokalu

13 662,00

Wartość zadań netto: 31 463,20

Ponadto zlecono wykonanie remontów
dachów (podpisano umowę z wykonawcą):
nabudynkumieszkalnymprzyul.Lublinieckiej
1wZawadzkiemoraznabudynkugospodarczym
przy ul. Lublinieckiej 4 w Zawadzkiem.
Zakontraktowany umową koszt remontu

wyniesie 107.078,93 zł netto.
W trakcie są czynności zmierzające do
uregulowania pod kątem formalno-prawnym
połączenia lokali mieszkalnych przy ulicy:
Miarki 1 w Zawadzkiem, Miarki 5
w Zawadzkiem i Miarki 9 w Zawadzkiem.

Wmiesiącu marcu 2022 roku
w remizach OSP Żędowice oraz
OSP Kielcza odbyło się zebranie

sprawozdawcze.
W zebraniach uczestniczyli: Burmistrz
Zawadzkiego oraz druhowie poszczególnych
jednostek.
Druhowie strażacy podsumowali działalność
za rok 2021 i przyjęli wszystkie sprawozdania
za poprzedni rok oraz wytyczyli plany
działalności na rok 2022.

Pan Burmistrz podziękował strażakom za
społecznąpracęorazzaudziałwuroczystościach
gminnych i kościelnych.

Zebrania sprawozdawcze
w OSP Żędowice oraz OSP Kielcza.

Remont drogi 901.

Wdniu 22 marca 2022r. w siedzibie
UrzęduMiejskiegowZawadzkiem
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz

Stachowski spotkał się z Bartłomiejem
Horaczukiem Dyrektorem Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Opolu oraz Grzegorzem
Cebulą Zastępcą Dyrektora ds. utrzymania
drógZDWwOpolu,w spotkaniu uczestniczył
także Adam Saternus Kierownik Referatu
Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania
FunduszyUrzęduMiejskiegowZawadzkiem.
Głównym tematemspotkania było omówienie
kwestiikapitalnegoremontudrogiwojewódzkiej

901 na odcinkuŻędowice –Kielcza.Dyrektor
Horaczuk poinformował, że trwają prace
związane z przygotowanie dokumentacji do
ogłoszenia przetargu, który planowany jest
jeszcze w tym półroczu. Gdyby udało się
wyłonić wykonawcę prac to robotymogłyby
realnie ruszyć w 2023 roku. W pozostałej
części spotkania omawiane były pozostałe
kwestie związane z drogą wojewódzką 901
amianowiciekanalizacjadeszczowa,wiosenne
zamiatanie czy utrzymanie zieleni w pasie
drogowym.

Pozimowe
sprzątanie dróg

Pomagamy Ukrainie!!! PSZOK
został odebrany

Jak co roku, wiosną planujemy prace
związane z pozimowym zamiataniem
naszych dróg gminnych. Wychodząc

naprzeciw sugestiom zarównomieszkańców,
jak i radnych prace te są zaplanowane po
Świętach Wielkanocnych, tak aby nie
zanieczyścićokienprzygotowanychzwyczajowo
do Świąt. Zakres prac w Zawadzkiem będzie
taki sam jakw zeszłym roku, awŻędowicach
iKielczy zakres został ustalony indywidualnie
przez Sołtysów.

Wdniu 28 lutego 2022r. zostały
odebranepracebudowlanezwiązane
z gminnym Punktem Segregacji

Odpadów Komunalnych (PSZOK).
W następnej kolejności zostanie ogłoszone
postępowanie przetargowe, które powinno
wyłonić dostawcę wyposażenia. Następnie
wybranyzostanieoperatorPunktu, sporządzony
zostanie regulamin korzystania oraz inne
sprawy formalnepozwalającenauruchomienie
PSZOK-a dla naszych mieszkańców.

Dziękujemy za dotychczasowe,
wszystkie dary, które zostaną
przekazane osobom przybywającym

do Polski z Ukrainy. Przypominamy, że
w Hali Sportowej w Zawadzkiem zbieramy
żywność z długim terminemważności, środki
higieny oraz środki czystości. Trzy transporty
z rzeczami od Państwa z naszej gminy już
wyjechały na Ukrainę!
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Budżet obywatelski

Budżet obywatelski to atrakcyjna forma
i szansa dla angażowania społeczności
lokalnej w działania samorządu

terytorialnego.Kolejna, druga edycjaBudżetu
ObywatelskiegowZawadzkiem tomożliwość
realizacji naszych obywatelskich inicjatyw,
które chcielibyśmy zrealizować z pożytkiem
dlaogółumieszkańców.Serdeczniezapraszamy
do zapoznania się z treścią zadań i oddania
głosu na wybraną przez siebie inicjatywę!

Zasady głosowania:

1.Prawodogłosowaniamakażdymieszkaniec
gm iny Zawadzk i e , w p r zyp adku ,
gdy głosującym jest osoba małoletnia
wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna
prawnego.
2. Głosowanie odbywa się:
• za pomocą elektronicznej karty do

głosowania poprzez stronę internetową

www.zawadzkie.pl;
• tradycyjnie, za pomocą papierowej karty

do głosowania. Karty z oddanymgłosem
można złożyć w zamkniętej kopercie w
skrzynkach znajdujących się: przy
wejściu głównym do Urzędu, w filii
Biblioteki Publicznej w Kielczy przy
ul. Leśnej 33, (47-126 Kielcza), w filii
Biblioteki Publicznej w Żędowicach
przyul.Strzeleckiej35, (47-120Żędowice)

albo w specjalnej urnie znajdującej się
w Punkcie Obsługi Petenta w Urzędzie
lub przesłać pocztą na adres: Urząd
Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13,
47–120Zawadzkie.Kartydogłosowania
dostępne są we wskazanych punktach
lubmożna jepobraćze strony internetowej
www.zawadzkie.pl.

Głosować można na jedno zadanie!!!

Zadanie nr 1 – Pierwsze zadanie zgłoszone do tegorocznego
Budżetu Obywatelskiego to „Kaczkomat - urządzenie
wydające karmę dla ptactwawodnego”, które zgłaszający
proponuje umiejscowić na tereniewbezpośrednim sąsiedztwie
StawuHutniczego w Zawadzkiem. Osoby chcące dokarmiać
kaczki pływające po stawie, będą mogły skorzystać
z dystrybutora karmy dla ptactwa wodnego. Proponowana
kwota realizacji zadania to 7 250 zł. Jeżeli spodobał Ci się
ten pomysł - oddaj głos na zadanie nr 1!

Zadanie nr 3 – „NoweOsiedle – Parking” to trzecie zadanie
w tegorocznymBudżecieObywatelskim.MieszkańcyNowego
Osiedla w Zawadzkiem mogą wystarać się o nowe miejsca
parkingowe dla swoich samochodów, w efekcie zwiększając
komfort przemieszczania się po zagrodzonych przez auta
uliczkach. Inicjator przedsięwzięcia proponuje umiejscowienie
nowych miejsc parkingowych na terenie przyległym do
tamtejszego placu zabaw. Proponowana kwota realizacji
zadania to 25 350 zł. Jeżeli spodobał Ci się ten pomysł -
oddaj głos na zadanie nr 3!

Zadanie nr 2 – „Kolorowe marzenie dzieci - budowa
placu zabaw w Żędowicach” to drugie zadanie zgłoszone
do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Inicjator
przedsięwzięcia planuje zagospodarowanie terenu przy ulicy
Strzeleckiej w Żędowicach pod plac zabaw dla pociech
tamtejszych mieszkańców. Dodatkową motywacją
zgłaszającego do realizacji zadania jest fakt, żewŻędowicach
nie ma placu zabaw, na którym dzieci mogłyby bezpiecznie
spędzić czas. Proponowana kwota realizacji zadania to 50
000 zł. Jeżeli spodobał Ci się ten pomysł - oddaj głos na
zadanie nr 2!

Zadanie nr 4 – „Basen letni w nowej odsłonie” to czwarte
zadanie w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Grupa
inicjatywna proponuje zagospodarowanie terenu przy basenie
letnim, przy ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem, tak
aby osoby korzystające z atrakcjimogły odpocząć na leżakach
lub aktywnie spędzić czas na kolorowym placu zabaw.
Proponowana kwota realizacji zadania to 49 768 zł. Jeżeli
spodobał Ci się ten pomysł - oddaj głos na zadanie nr 4!

Zadanie nr5 – „Doposażenie jednostkiOchotniczej Straży
Pożarnej w Zawadzkiem w sprzęt ratowniczy”, to
polepszeniewarunkówpracy naszych strażakóworazwiększe
bezpieczeństwo dla nas –mieszkańców. Zgłaszający planują
zakupić kominiarki niepalne, rękawice specjalne, latarki
nasobne, radiotelefony nasobne oraz 10-metrową drabinę
wysuwaną. Inicjatywa jest piątą zgłoszoną do tegorocznego
Budżetu Obywatelskiego. Proponowana kwota realizacji
zadania to 47 550 zł. Jeżeli spodobał Ci się ten pomysł -
oddaj głos na zadanie nr 5!

Zadanie nr 6 – „Utwardzenie terenu dla bezpiecznego
parkowania samochodów” to ostatnia zgłoszona inicjatywa
w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Zgłaszający
proponuje przystosować teren przed placem zabaw oraz
Ochotniczą Strażą Pożarną w Kielczy, w celu umożliwienia
komfortowego parkowania samochodów osobom, które
przyjeżdżają na plac zabaw oraz strażakom przybywającym
na akcje. Proponowana kwota realizacji zadania to 45 900
zł. Jeżeli spodobał Ci się ten pomysł - oddaj głos na zadanie
nr 6!

Nowa ścieżka edukacyjna w gminie Zawadzkie

Już od 10 kwietnia mieszkańcy gminy
Zawadzkie będą mogli odwiedzić
zrewitalizowany Plac Hutnika przy

Kinoteatrze,gdziepowstała ścieżkaedukacyjna
„Śladami hutnictwa”.Wprzestrzeni pojawiły
sięm.in. tablice z fotografiami, dzięki którym
odwiedzający pogłębią wiedzę na temat
lokalnej tradycji i historii hutnictwa.Miejsce
będą mogli zwiedzać mieszkańcy gminy
i okolicznych miejscowości, uczestnicy

wydarzeń kulturalnych organizowanych
w Kinoteatrze i na terenie Placu Hutnika,
a także turyści.
Inwestycja zostanie przeprowadzona dzięki
zwycięskiemuprojektowiBiblioteki iKultury
wZawadzkiemwdobrosąsiedzkimprogramie
„WzMOCnijswojeotoczenie”,organizowanym
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na
cel przeznaczono prawie 20 tys. złotych.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie”

wspiera lokalne inicjatywy związane
z aktywizacją społeczną, rozwojemwspólnej
przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia
i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej
informacji o działalności Polskich Sieci
Elektroenergetycznych i programie
„WzMOCnĳ swoje otoczenie” przeczytać
możn a n a s t r o n a c h r a po r t . p s e . p l
i www.wzmocnĳotoczenie.pl.

Nie wyrzucaj jedzenia, podziel się!

Wdniu 21.03.2022 r. przy Urzędzie
MiejskimwZawadzkiem, została
udostępnionazawadzkachłodziarka

z żywnością.
Dzięki tej akcji, przy wsparciu Burmistrza
Zawadzkiego oraz pracowników Urzędu,
chcemy wesprzeć ludzi potrzebujących,
a tym samym zapobiegać wyrzucaniu
i marnowaniu żywności, poprzez stworzenie
miejsca, gdzie potrzebujący znajdą jedzenie,
a osoby, któremają jej nadmiar – niewyrzucą
jej ,tylko będą mogły się nią podzielić
z potrzebującymi.
Mottemprzewodnimakcji jest:Marnotrawstwo
żywności – problem ekologiczny, etyczny
iekonomiczny.WgminieZawadzkieumiejętnie
rozwiązujemy problemy.
Symbolicznego otwarcia chłodziarki dokonał
p. Burmistrz Zawadzkiego – Mariusz
Stachowski wraz z Urzędnikami Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem.
W związku, z czym, zwracamy się z prośbą
do wszystkich: jeśli masz za dużo jedzenia
i wiesz, że może się zmarnować – przynieś
i włóż je do chłodziarki. Pomóż innym
potrzebującym, a tym samymdbaj o ekologię
w naszej małej ojczyźnie.
Do zawadzkiej chodziarki można przynosić
produkty w terminach przydatności do
spożycia, tj.:
• produkty suche:kasze, ryże,makarony,

mąki, cukry, ciastka itp. - wszystkie
muszą być w nieuszkodzonych
opakowaniach, zabezpieczających przed
rozsypaniem się ich zawartości,

• produkty typukonserwy lubprzetwory
w słoikach, sery, jogurty, twarogi –
woryginalniezamkniętychopakowaniach,

• pieczywo i inne wyroby piekarnicze –
zapakowane w torebki papierowe lub
foliowe przeznaczone do kontaktu
z żywnością,

• wyrobylubprzetworywłasnejprodukcji,
np. ciasto, zupa – starannie i szczelnie
zapakowane z naklejonym opisem i datą
przygotowania produktu, informacją
o użytych składnikach alergenach oraz
określonym terminem przydatności do
spożycia – „należy spożyć do”,

• warzywa,warzywa okopowe i owoce –
można umieścić bez dodatkowego
opakowania (na wyznaczonej półce).

W związku z uruchomieniem zawadzkiej
chłodziarki z żywnością, tut. Urząd poniósł
koszty związane z zakupem chłodziarki.
Szafa i obudowa została wykonana przez
pracownikagospodarczegoUrzęduMiejskiego
w Zawadzkiem z materiałów pochodzących
z odzysku w ramach prowadzonych działań
recyklingu oraz wykorzystywania resztek
materiałów do ponownego wykorzystania.

LOKALIZACJA: przy budynku Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem (od strony ul.
Świerklańskiej)
Bliższych informacji, można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
w referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa
lub pod numerem telefonem 77 46 23 138
lub 77 46 23 140.
Zapraszamy wszystkich, do wsparcia akcji
niemarnowania żywności i pamiętajmy:

RAZEMMOŻEMYZDZIAŁAĆWIĘCEJ!

Wypalanie traw szkodzi i jest zabronione

Wypalanie traw szkodzi - od lat
alarmują ekolodzy, naukowcy,
strażacy, a mimo to wiosną

i jesienią każdego roku słyszymy o licznych
pożarach łąk, pastwisk, nieużytków
i trzcinowisk, które zostały świadomie
wywołane przez ludzi. Mimo licznych
ostrzeżeń osoby wypalające trawy wydają
się nieświadome szkód, które wyrządzają
przyrodzie i zagrożenia jakie sprowadzają
na ludzi.
Wiosenne wypalanie traw często związane
jest z chęciąusunięcianiezebranego, ostatniego
odrostu trawy.W świadomości zachował się

bowiemmit, żewypalanie traw i pozostałości
roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy
chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana.
Nic bardziejmylnego.Wypaleniewierzchniej,
najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby
pociąga za sobą obniżenie jej wartości
użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane
zostająnaturalneprocesy rozkładupozostałości
roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna
warstwa gleby.Wysoka temperatura niszczy
roślinność, powoduje degradację gleby
i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt.
Wypalanie łąk, trzcinowisk i zakrzaczeń
powoduje śmierć organizmów, żyjących
w wierzchnich warstwach gleby, o istnieniu
których większość z nas nawet nie wie,
a których obecność wpływa na właściwą
kondycję gleby. Giną małe zwierzęta, takie
jak dżdżownice, które niezwykle efektywnie
poprawiają strukturę i właściwości fizyczne
gleb.Wymierają całe kolonie mrówek, które
jako zwierzęta drapieżne regulują populacje
szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca
także biedronki, które są sprzymierzeńcem
człowieka w walce z mszycami.
Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom
zapylanie kwiatów, cowkonsekwencji obniża
plonowanie roślin. Pożary traw oznaczają

także śmierć wielu pożytecznych zwierząt
kręgowych, takich jak płazy i gady oraz
małych ssaków (krety, ryjówki, jeże, młode
zające, nornice i inne drobne gryzonie).
Zniszczeniu ulegają też miejsca lęgowe
ptaków, a pożary stanowią szczególnie
poważne zagrożenie dla przedstawicieli
gatunków gnieżdżących się na ziemi lub
w zaroślach. Ofiarami stają się także większe
zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy
dziki, a nawet zwierzęta domowe.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są
wysuszone i palą się bardzo szybko.
W rozprzestrzenianiu się ognia pomaga także
wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują
się na wypalanie traw, przekonane są, że
w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby,
w porę zareagują. Niestetymylą się i czasami
kończysię to tragedią.Wprzypadkugwałtownej
zmiany kierunkuwiatru pożary bardzo często
wymykają się spod kontroli i przenoszą na
pobliskie lasy i zabudowania.Niejednokrotnie
w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego
życia. Występuje również bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku
w pożarach wywołanych wypalaniem traw
giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe
osoby oraz strażacy.

Wypalanie traw, poza tym, że to niechlubna
praktyka, jest również prawnie zakazane.
W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody wprowadzono zakaz wypalania
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego
zakazu grożą sankcje karne w postaci
grzywny albo aresztu.
Zakazwypalania traw jest również jednym
z wymogów dobrej kultury rolnej. Ich
przestrzeganie jest konieczne między
innymi w ramach systemu dopłat
bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad
wzajemnej zgodności – kataloguwymogów
i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy
korzystający z tych dopłat. Za wypalanie
trawAgencjaRestrukturyzacji iModernizacji
Rolnictwamoże nałożyć na rolników karę
finansową w postaci zmniejszenia (od
5 do 25%), a w skrajnych przypadkach
nawet odebrania wszystkich rodzajów
dopłat bezpośrednich za dany rok.
Poza tym pożary łąk i ściernisk powodują
emisjerakotwórczychsubstancji-benzo(a)pirenu
i innych węglowodorów. Stanowią one
truciznę dla ludzi i zwierząt.

(źródło: GDOŚ)
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Szanowni Państwo,
gorąco dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na projekt w ramach

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pt:. „Tu mieszkam, tu się
rozwijam, tu realizuję swoje pasje”. To już kolejne 100 000 zł, dzięki

którym mieszkańcy naszej gminy będą mogli uczestniczyć
w różnorodnych zajęciach, wyjeżdżać do instytucji kultury i rozwijać
swoje pasje w miejscu zamieszkania. Zapraszam do uczestnictwa
w realizacji zadań projektowych od maja do grudnia 2022 roku.

Szczegóły już wkrótce.

Sybilla Czech

Gmina Zawadzkie, aby wspomóc
finansowo osoby, które planują
wymienić swój stary piec na nowe

ekologiczne źródło ogrzewania, uchwaliła
Regulamin udzielania dotacji celowej
zbudżetugminyZawadzkienadofinansowanie
zadań związanych z ochroną środowiska.
Napodstawie Regulaminumożna uzyskać
dotację w wysokości 2.000 zł do wymiany
starego pieca na nowe źródło ogrzewania
takie jak pompa ciepła, kocioł na biomasę
(pellet), ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie
olejowe,atakżenapodłączenienieruchomości
do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Ponadto
w Regulaminie został umieszczony zapis
dopuszczający łączenie dotacji z budżetu
gminy Zawadzkie z dotacją z programu
Czyste Powietrze.
Pula środkównaww. dotacje jest ograniczona.
W budżecie na rok 2022 zabezpieczono na

ten cel kwotę 60.000 zł, a do końca marca
2022 r. zostało już zarezerwowanych 16.000
zł (8 podpisanych umów).

Wszystkich serdecznie zachęcamy do
skorzystania z dotacji.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod
numerem tel. 77 46 23 135.

Gmina Zawadzkie udziela dotacje
na wymianę starego pieca Od ponad 2 tygodni w Publicznej

Szkole PodstawowejwZawadzkiem
odbywają się spotkania integracyjne

dla ukraińskich i polskich dzieci. Zanim
ukraińscy uczniowie dołączą do klas i zaczną
się uczyć, mają możliwości poznania szkoły
i swoichkolegówwtrakcie zabaw ipogadanek,
jak również zajęć odbywających sięw ramach
działającegowszkoleOgniskaŚrodowiskowego.
Dzieci z Ukrainy są ciekawe nowego kraju
i nowego miejsca, w którym przyszło im
żyć. Ta niecodzienna sytuacja jest nowa także
dla uczniów z Zawadzkiego. Wspólnym
spotkaniom towarzyszy wiele pozytywnych
emocji. Wszyscy chętnie wymieniają się
informacjami o swoich szkołach, uczą się
nowych zwrotów i słówek, poznają swoje
kultury i tradycje.Dyrektorki szkołyMałgorzata
Rabicka oraz Barbara Dylong w ramach
wolontariatu zorganizowały w szkole także

warsztaty języka polskiego „Polska bez
barier” dla rodzin ukraińskich.Wwarsztatach
uczestniczy ok. 40 osób. Kursanci uczą się
podstawowych zwrotów niezbędnych do
komunikacji w codziennych sytuacjach.
Zajęcia prowadzą mgr filologii rosyjskiej
i polskiej, emerytowany nauczyciel PSP
w Zawadzkiem Stefania Kunicka oraz prof.
Un iwer sy t e tu w Ki jowie Sv i t l ana
Krasnoslobodtseva.

PSP w Zawadzkiem wspiera uchodźców

Kiedy słońce zaczyna świecić
i zkażdymdniemtemperaturawzrasta,
rozpoczynamy porządki w naszych

przydomowych ogrodach. Trawa liście
i chwasty, resztki roślinności częstozastawiamy
się czy powstałe w ten sposób odpadymożna
wykorzystać? Oto kilka rad, które pozwolą
przybliżyć temat właściwego postępowania
z odpadami BIO.
Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby
uzyskać własny materiał do użyźniania
gleby, a przy tym zagospodarować odpady,
które powstają w naszej kuchni czy
ogrodzie.Odpady biodegradowalne to około
70% odpadów wytwarzanych w naszych
gospodarstwach domowych. Jeśli trafią one
do kompostownika, będziemy mogli
posegregowaćnawet95%odpadówpozostałych
po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost
jest więc źródłem naturalnego, darmowego
nawozu, który możemy wykorzystać do
użyźnieniaglebywogrodzieczywdoniczkach.

Jak zatem zacząć przygodę
z kompostowaniem?

Kompostownik zakładamy od wiosny do
jesieni, przy dodatnich temperaturach.Miejsce
przeznaczone na kompostownik powinno
być osłonięte odwiatru i zacienione.Miejsce,
które wybierzemy powinno być nieco

wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała
powstającegokompostu.Świetnymrozwiązaniem
jestulokowaniekompostownikawbezpośrednim
sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną
barierą dla zapachów powstających podczas
procesu rozkładu substancji organicznych.

Co powinno trafić do kompostownika?

Większośćodpadówkuchennychiogrodowych,
takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki
roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy
z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię
z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty,
liście, skoszoną trawę, nadziemne części
chwastów, niezadrukowany papier (papier
śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura
itp.), a także słomę i siano. Nie wrzucamy
do kompostownika mięsnych odpadów
kuchennych i kości, zainfekowanych roślin
ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.
Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około
18miesięcy (w kompostownikach z tworzyw
sztucznych proces ten można skrócić nawet
do2miesięcy).Dojrzały kompostma jednolitą
strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go
bez ograniczeńwykorzystywać do użyźniania
gleby. Dzięki jego zastosowaniu uboga
w składniki odżywcze i mineralne gleba staje
się żyzna, bogata w humus i urodzajna,
a my możemy cieszyć się jej plonami.

Wiosna w pełni czas zatem
na porządki w ogrodzie

Wdniu 7 lipca 1962 r. miejscowość
Zawadzkie otrzymała prawa
miejskie.Wrokubieżącymprzypada

zatem 60-lecie tej uroczystości. Z tej okazji
gmina Zawadzkie przewiduje organizację
szereguwydarzeń,mających na celuwspólne
świętowanie i upamiętnienie tej ważnej dla
Zawadzkiegodaty.Oszczegółachplanowanych
na ten rok przedsięwzięć będziemy Państwa
informować m. in. w kolejnych wydaniach
„Krajobrazów Zawadzkiego”.
Już teraz jednak zachęcamy Państwa do
wzięcia udziału w następujących przedsię-
wzięciach:
1) Każdy z Państwa, kto jest w posiadaniu
ciekawych zdjęć ilustrujących historię
powstania gminy Zawadzkie i chce, aby
fotografie te zostały udostępnioneMieszkań-
com lub odwiedzającym naszą gminę
(w formie wystawy plenerowej oraz albumu
ilustrującego historię gminy Zawadzkie)
proszony jest o kontakt z pracownikami tut.
Urzędu (77 46 23 141, 77 46 23 143, 77 46
23107) lub pracownikamiBiblioteki iKultury
w Zawadzkiem (77 403 14 03). Zdjęcia te
mogą ilustrować m. in. historię powstania
miejscowości, historię hutnictwa, stroje
i tradycje lokalne, kulturę i zwyczaje, sport

i rekreację, postaci ważne dla lokalnej
społeczności.
Założeniem tej inicjatywy jest wypożyczenie
Państwa zdjęć – w celu ich zeskanowania
oraz zwrotu.
2) Każdy z Państwa, kto posiada przepisy
kulinarne lokalnych przysmaków lub też
przygotowuje w domu od lat tradycyjne
potrawy, albo też zajmuje się wytwórstwem
produktów, które mogą stać się lokalnym
produktem reklamowym, proszony jest
o kontakt z pracownikiem tut. Urzędu (77
46 23 138) lub pracownikiem Biblioteki
i Kultury w Zawadzkiem (77 46 23 171).
Założeniem tej inicjatywy jest stworzenie
folderu, który będzie w sposób zbiorczy
obrazował tradycje kulinarne pielęgnowane
w gminie Zawadzkie.
3) Każdy z Państwa, kto uważa, że jest
podobny do Franza von Zawadzky'ego
(założyciela miasta Zawadzkie oraz huty
zlokalizowanej w mieście) i chciałby się
wcielić w rolę tej postaci w związku
z planowanymi obchodami, proszony jest
o kontakt z pracownikami tut. Urzędu (77
46 23 144, 77 46 23 102, 77 46 23 113).
Pomocniczo przedstawiamy Państwu zdjęcie
ilustrującepopiersieFranzavonZawadzky'ego.

60-lecie nadania praw miejskich
miastu Zawadzkie

Gmina Zawadzkie otrzymaławsparcie
finansowe Ministerstwa Sportu
i Turystyki na realizację kolejnej

edycji programu Umiem pływać.W ramach
zadania 45 uczniów ze szkół podstawowych
z terenu gminy Zawadzkie od 11 kwietnia
2022 roku będzie uczestniczyć w zorganizo-
wanych lekcjach pływania. Zajęcia będą
prowadzone w 3 grupach liczących po 15
osób, dwa razy w tygodniu, po 2 godziny
lekcyjne (90 minut). Łącznie młodzi adepci
pływania spędzą na nauce 20 godzin. Naukę
pływania poprowadzą instruktorzy Centrum

Rekreacji i Sportu "Strzelec" w Strzelcach
Opolskich.

„Umiem pływać”

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego zaprasza
właścicieligospodarstwindywidualnych,

z których przynajmniej jeden z właścicieli
jest objęty ubezpieczeniem społecznym
rolników, do udziału Ogólnokrajowym
Konkursie BezpieczneGospodarstwoRolne.
Przedsięwzięcie realizowane jest od 2003
rokuw ramach działań na rzecz zmniejszenia
liczby wypadków i chorób zawodowych

rolników. Współorganizatorami Konkursu
są: Ministerstwo Rolnictwa i RozwojuWsi,
Państwowa InspekcjaPracy,KrajowyOśrodek
Wsparcia oraz Agencja Restrukturyzacji
iModernizacjiRolnictwa.XIXOgólnokrajowy
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Więcej informacji: www.krus.gov.pl

Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Powielu latach pracy, z pełnieni funkcji
przewodniczącej Koła Terenowego
PolskiegoZwiązkuEmerytów,Rencistów

i Inwalidów w Zawadzkiem zrezygnowała
pani Janina Sklorz. Jej obowiązki przejęła
pani Stefania Kunicka. Wminionych latach
seniorzy należący do naszego koła mieli
okazję uczestniczyć w licznych wyjazdach
i poznawać ciekawe zakątki naszego kraju.

Koło terenoweorganizowało także różnorodne
spotkania integracyjne, pogadanki z ciekawymi
ludźmi, czy warsztaty dla zdrowia. Panu
Janinie oraz członkom zarządu dziękujemy
za lata wytrwałej pracy i zaangażowania.
Pani Stefanii zaś gratulujemy i życzymy
pomyślności w podejmowaniu działań na
rzecz lokalnego środowiska seniorów.

Zmiany w PZERiI
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SPORT

Nadal zerowe konto punktowe
Piłka ręczna

Kolejna remisowa strata
Piłka nożna

Mistrzostwa Klubu Skata „Kuźnia Zawadzkie”
Skat

Zostało już rozegrane 17 kolejek
w sezonie rozgrywkowym sezonu
2021/2022 (nasza drużyna ma

1 spotkanie zaległe). Niestety nadal niemamy
dobrychwiadomości.Wrozegranychostatnich
4 meczach nie zdobyła żadnego punktu.
Wmeczu z SMS ZPRP II Kielce do przerwy
goście prowadzili 15:12. Druga połowa
zaczęła się pomyślnie dla naszej drużyny.
W 40 minucie prowadziła nawet 20:18,
jeszcze w 47 minucie przegrywała tylko
22:23, jednak końcówka należała dla drużyny
z Kielcci, którzy w końcówce wykorzystali
niemoc w ataku naszej drużyny i ostatecznie
pewnie wygrali 31:26. Dla naszej drużyny
bramki strzelili: Adam Wacławczyk 9, po
3bramki zdobyli: PawełZagórowicz,Mateusz
Damas, Paweł Ludwig, Michał Krygowski
i Adrian Przybysz. Mateusz Czaja oraz
bramkarzDamianZając strzelili po 1 bramce.
W meczu z MTS Chrzanów I połowa
zakończyła się prowadzeniemnaszej drużyny
14:13.Wyrównanawalka trwała do41minuty,
później goście stopniowo powiększali
przewagę, by ostatecznie zwyciężyć 31:24.
Dla ASPR bramki zdobywali: A. Przybysz
9, M.Krygowski 4, P.Ludwig 3, M.Czaja,
A.Wacławczyk i Łukasz Smyk po 2 oraz
P.Zagórowicz iM.Damas po 1. Kolejnymecz
z AZS UJK Kielce i kolejna porażka. Tym
razem spotkanie zakończyło się porażką
26:29 (10:16). Był moment w 44 min. że
goście prowadzili tylko 22:19. Jednak seria
nieskutecznych ataków oraz błędów
technicznych nie pozwoliła na zmniejszenie

różnicy. W 54 minucie przy wyniku 24:27
rzutówkarnychniewykorzystaliA.Wacławczyk
orazM.Damas. Ostatecznie punkty pojechały
do Kielc. Bramki zdobywali:A.Wacławczyk
7, M.Krygowski 5, bramkarz D.Zając
4 (wszystkie po strzałach do pustej bramki,
goście grali w tym czasie w 7 w ataku),
M.Damas 3, M.Czaja, P.Zagórowicz
iA.Przybysz po 2 oraz Piotr Damas 1.Ostatni
rozegrany mecz z Wisłą Sandomierz był
nadzieją na pierwsze punkty. Niestety goście
szybko rozwiali takie nadzieje.Tylko początek
spotkania był wmiarę wyrównany. Im bliżej
końca 1 połowy tym bardziej rosła przewaga
Wisły, by ostatecznie na przerwę prowadzić
22:16. W 2 połowie sytuacja nie uległa
zmianie. Trwała wymiana 1 na 1 i w 45
minucie przyjezdna drużyna prowadziła
różnicą 8 bramek. Cały czas jednak goście
kontrolowaliwynik. Zmiana taktyki i przejście
na krycie każdy swego spowodowało, że
goście trochę się pogubili i przewaga gości
dość wyraźnie spadła, jednak na odrobienie
strat zabrakło już czasu.Ostatecznie spotkanie
zakończyło się zwycięstwem gości 40:37
a bramki dla naszej drużyny zdobywali:
P.Zagórowicz 7, M.Damas 6, M.Krygowski
5, Ł.Smyk i A.Przybysz po 4, M.Czaja
iA.Wacławczykpo3,AdamKaczka iP.Damas
po 2 orazDanielKoprek 1. Najbliższemecze:
9.04.zaległyzKSSPRKońskie,21.04.(czwartek)
z SMSZPRPIKielce, 30.04. z SPRGrunwald
Ruda Śl., 7.05 zKSZOOstrowiec oraz ostatni
mecz 14.05. z AZS AGH Kraków. Z ligi
spada tylko 1 drużyna.

Jak informowaliśmy drużyna wiosenny
sezon zainaugurowała meczem Pucharu
Polski Pucharu Polski z drużyną GKS

Izbicko-Otmicewygrywając 12:2.Wmeczach
o punkty ze Startem Dobrodzień wygrała
u siebie 3:0 a bramki strzelili TomaszKwasik
2 oraz Kewin Maseli 1. Kolejne spotkanie
tym razemnawyjeździe ze ŹródłemKrośnica
zakończyło się zwycięstwem 4:0. Bramki
zdobyli: T.Kwasik, K.Maseli oraz Bartosz
Szumski po 1 oraz 1 bramka samobójcza.
Lider LKS Silesius Kotórz Mały przegrał
mecz z LZS Kąty Opolskie 2:3 i strata do
lidera tylko 2 pkt. Niestety wmeczu u siebie
z LZS Rzemiosło Dziewkowice drużyna
zawiodła zaliczając kolejny remis i stratę
2pkt.Meczbyłbardzobezbarwny.Prowadzenie
dla Stali zdobył w 33 minucie Bartosz
Szumski, a wyrównującego gola dla gości
w 55 minucie strzelił Mateusz Weiss. Na
3 minuty przed zakończeniem spotkania
gości od straty bramki uratowała poprzeczka.
Miejmy nadzieję, że był to tylko „wypadek
przy pracy” i takich niemiłych przypadków

już nie będzie. Spotkanie z liderem, które
miało się odbyć 2.04.2022 r. decyzją władz
OZPN zewzględu na niesprzyjające warunki
pogodowe zostało odwołane.. Czołówka
tabeli przedstawia się następująco:

1. Silesius Kotórz Mały 16 40 55:23
2. Stal Zawadzkie 16 36 42:14
3. Victoria Żyrowa 16 35 55:22
4. Groszmal Opole 16 30 33:20
5. Unia Raszowa Daniec 16 27 42:31
6. Rudatom Kępa 16 25 44:38

Terminarz najbliższych meczy przedstawia
się następująco:

09.04.2022 r. godz.16.00 Stal Zawadzkie
- LZS Adamietz Kadłub
23.04.2022 r. godz.17.00 Groszmal Opole
- Stal Zawadzkie
30.04.2022 r. godz.14.00 Stal Zawadzkie
- Błękitni Jaryszów
07.05.2022 r. godz.17.00 Rudatom Kępa -
Stal Zawadzkie

Wsezonie 2022 zostały rozegrane
kolejneturniejewramachmistrzostw
Klubu Skata Kuźnia Zawadzkie.

W poszczególnych turniejach zwyciężali:
wVIII RomanKościelny (SkatKolonowskie)
2318 pkt. w IXEwaldUrbańczyk (KSKuźnia
Zawadzkie) 2169 pkt. wXHenrykKukowka
(KSS Pawonków) 2236 pkt. w XI Ernest
Bryłka (KSKuźnia) 2471 pkt.wXII najlepszy
okazał się Franciszek Świtała 1998 pkt.
W klasyfikacji po 12 turniejach czołówka
przedstawia się następująco:

1. Roman Kościelny - Skat Kolonowskie
18870 pkt
2. Ernest Bryłka - KS Kuźnia Zawadzkie
18530 pkt.
3. FranciszekŚźwitała -KSKuźniaZawadzkie
18383 pkt.
4. Leon Deptała - Skat Kolonowskie
18297 pkt.
5. Józef Waloszek - KS Kuźnia Zawadzkie
16435 pkt

Franciszek Świtała

III liga grupa o utrzymanie

Medalowe zdobycze młodzieży

Tenis Stołowy

Wkolejnych meczach w grupie
o utrzymanie KTS MOKSiR
Zawadzkie uzyskała następujące

wyniki: z LUKS Korfantów 8:6, z LZS II

Żywocice 8:4, z LZS Żywocice III 4:8,
z GOKSIBPDobrodzień 8:3. Ostatni mecz
sezonu z MLUKS-em Wakmet Bodzanów
zakończył się porażka 5:8.

Wdniach 19-20 marca 2022 r.
w Gorzowie Śląskim zostały
rozegraneIndywidualneidrużynowe

Mistrzostwa Województwa w kategorii,
młodziczek/ków, kadetek/tów, juniorek/rów
oraz młodzieżówek/ców. Bardzo dobrze
spisała się młodzież trenowana przez duet
trenerski Lityńska-Fedor. W kategorii
młodziczek złoty medal zdobyłaAnna Bonk
wygrywając w finale z Janą Gabrisch (LZS
Żywocice) 3:1.Obie zawodniczki zakwalifiko-
wały się na IndywidualneMistrzostwa Polski.
W grze podwójnej Anna Bonk oraz Lena
Żołnowska zdobyły srebrny medal .
WkategoriimłodzieżówekAdriannaKolczyk
zdobyła srebrnymedal przegrywającw finale
z Julią Wójcik z LZS Victoria Chróścice

(również wychowanką trenerki Marty
Li tyńskie j ) . Obydwie zawodniczki
zakwalifikowały się na Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski.Wgrze podwójnej zajęły
1miejsce.Wgrach drużynowychw kategorii
młodziczek 1 miejsce zajęła drużyna KTS
MOKSiR Zawadzkie w składzie A.Bonk
i Lena Żołnowska i uzyskały awans na
Mistrzostwa Polski. Drużyna w składzie
Łucja Kapica oraz Aleksandra Broll zajęły
3 miejsce. W kategorii kadetów drużyna
KTS MOKSiR w składzie Kacper Jurczyk
i Grzegorz Ochwat zdobyła srebrny medal,
a juniorzyw składzie Paweł Kapica, Szymon
Cybulski i Dawid Sier uplasowali się na
3 miejscu.


