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KORONAWIRUS!
Informacja

R

ząd zdecydował się wprowadzić stan
klęski epidemicznej. Wprowadzone
zostały m.in. pełne kontrole na
wszystkich granicach naszego kraju.Granice
zostały zamknięte, a wjazd do kraju możliwy
jest tylko w 23 miejscach. Do Polski
wpuszczani będą Polacy wracający
z zagranicy oraz cudzoziemcy związani
z Polską zawodowo, bądź rodzinnie. Osoba,
która wjedzie do kraju, jest zobowiązana do
14-dniowej kwarantanny, którą będzie miała
odbyć w domu, bądź w innym miejscu
wyznaczonym przez wojewodę. Granice
pozostały otwarte dla przepływu towarów, co
oznacza, że nie ma zagrożenia związanego
z brakiem żywności.
Odczuwalną zmianą dla mieszkańców jest
ograniczenie pracy galerii handlowych.

Pozostały w nich otwarte jedynie sklepy
spożywcze, pralnie, apteki i sklepy ze
środkami higieny osobistej. To działanie ma
na celu niegenerowanie dodatkowego tłumu.
Zawieszona została także działalność
wszystkich klubów, pubów, barów, kasyn czy
innych miejsc rozrywkowych. Wszystkie
restauracje mogą jednak świadczyć swoje
usługi na dowóz, bądź też na wynos.
Wprowadzony jest także zakaz zgromadzeń
w grupach powyżej 50 osób. – Restrykcje
dotyczą zarówno instytucji publicznych,
marszów, demonstracji czy uroczystości
religijnych – zaznaczył premier Mateusz
Morawiecki.
Zachęcamy wszystkich do dołączenia do
akcji „ZostańWDomu”, stosując się tym
samym do zaleceń służb sanitarnych.

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego

W

związku z zamknięciem Urzędu
Miejskiego od dnia 13 marca
2020 r. do odwołania, sprawy
petentów będą załatwiane przez urzędników
wyłącznie w formie elektronicznej
i telefonicznej.
W celu skontaktowania się z urzędem proszę
korzystać z informacji zamieszczonych na
stronie internetowej gminy:
www.zawadzkie.pl – zakładka „Urząd –

Załatwienie spraw” oraz zakładka „Urząd –
Dane teleadresowe”.
W przypadku spraw lub zdarzeń
powodujących zagrożenie bezpieczeństwa
mieszkańca proszę zgłaszać sprawę
telefonicznie i ustalić z urzędnikiem formę
i termin załatwienia sprawy. Będziemy
mieszkańców informować o wszelkich
zmianach w tym zakresie (proszę śledzić
stronę internetową gminy).

Funkcjonowanie kasy Urzędu Miejskiego

B

urmistrz Zawadzkiego informuje,
iż kasa Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem jest nieczynna od
dnia 12.03.2020 r. aż do odwołania.
Wpłaty z tytułu podatków można dokonywać
na podany w decyzji indywidualny numer
rachunku bankowego (dotyczy osób

ﬁzycznych).
Wszelkie inne opłaty można wpłacać na
następujący rachunek bankowy:
78 8909 0006 2000 0000 0299 0005.
Wpłaty należności wobec gminy można
dokonywać w bankach, na poczcie, bądź
w formie elektronicznej (poprzez internet).

UWAGA!
Informacja nt. funkcjonowania
Spółki ZAW-KOM

I

nformuje się, że w związku
z zagrożeniem koronawirusem, spółka
ZAW-KOM od dnia 13.03.2020 r.
(piątek) – podjęła następujące działania,
mające na celu ograniczyć zagrożenie dla
pracowników spółki tak, aby móc zapewnić
mieszkańcom ciągłość dostaw usług (woda,
ścieki, ciepło, nieczystości):
ź zamknięta została kasa spółki dla
klientów indywidualnych,

sprawy administracyjne dla mieszkańców – są załatwiane wyłącznie drogą
elektroniczną (mail, poczta, telefon),
ź zgłoszenia awarii – drogą elektroniczną,
ź zaprzestano wykonywania usług
planowych typu: wymiana wodomierzy,
ź o d 1 6 . 0 3 . 2 0 2 0 r. – z a p r z e s t a n o
organizowania spotkań rocznych
wspólnot mieszkaniowych (nowy termin
zostanie podany później).
ź

#ZostańWDomu

S

zef MSWiA Mariusz Kamiński oraz
szef MON Mariusz Błaszczak
podpisali rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia
kwaliﬁkacji wojskowej w 2020 r. Na mocy
tego przepisu kwaliﬁkacja w roku 2020 r.
zostaje zakończona w piątek (13 marca br.).
Wszystkie wezwania wydane przez
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do stawienia się do kwaliﬁkacji wojskowej
w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia
br. tracą ważność.

Zakończenie kwaliﬁkacji wojskowej jest
związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19.
Jest to działanie proﬁlaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.
Osoby, które otrzymały wezwania do
stawienia się do kwaliﬁkacji wojskowej w
okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br.
nie mają już tego obowiązku. Wezwania te
tracą ważność.
Nowy termin kwaliﬁkacji wojskowej
zostanie podany w terminie późniejszym.

Zamknięcie Targowiska Miejskiego

S

zanowni mieszkańcy i użytkownicy
Targowiska Miejskiego, z uwagi na
zagrożenie spowodowane wirusem
COVID-19, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
mieszkańców gminy Zawadzkie, Burmistrz

Zawadzkiego informuje, iż począwszy od
dnia 14 marca br. (do odwołania), zamknięte
zostaje Targowisko Miejskie w Zawadzkiem.
Wobec powyższego prosimy o bezwzględne
przestrzeganie zakazu handlu obwoźnego na
terenie gminy Zawadzkie aż do odwołania.

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 690 665 767
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Burmistrz informuje
XVI Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

W

dniu 24 lutego 2020 r.
w Sali nard Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem odbyła się XVI Sesja tej
kadencji. Na Sesji zostały podjęte
następujące uchwały:
1) o zmianie uchwały budżetowej
na 2020 r.;
2) w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w gminie
Zawadzkie w roku szkolnym
2019/2020;
3) w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Zawadzkie w roku 2020”;
4) w sprawie rozpatrzenia wniosku;
5 ) o z m i a n i e u c h w a ł y N r.
VIII/70/19 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca
2019 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu;
6 ) o z m i a n i e u c h w a ł y N r.
VIII/71/19 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca
2019 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki
inwestycyjnej w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu;
7 ) o z m i a n i e u c h w a ł y N r.
XIV/108/19 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Do Protokołu Komisji Uchwał
i Wniosków wpłynęły następujące
wnioski:
7.1. Radna Katarzyna Kanoza
Przewodnicząca Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
W związku z obecnie trwającą
tylko do czerwca 2020 r. umową na
odbiór i gospodarowanie odpadami
na terenie gminy Zawadzkie
i uchwałą intencyjną dotyczącą
ewentualnych przygotowań do
wstąpienia gminy do związku
„Czysty Region”, komisja uważa,
że konieczne jest zwołanie komisji
wspólnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem w celu omówienia
wszelkich wątpliwości związanych
z tym tematem. Komisja powinna
odbyć posiedzenie najpóźniej do
końca marca 2020 r. Radni przed
posiedzeniem powinni otrzymać
wszelkie materiały informacyjne
dotyczące tego tematu.

Głosowanie nad wnioskiem: 12
głosów „za”.

Spotkanie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

7.2. Radna Katarzyna Kanoza
Przewodnicząca Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
W związku z informacją
o kończącym się terminie ważności
dokumentacji dotyczącej budowy
PSZOK, komisja wnosi o uaktualnienie ww. dokumentacji w celu
dostosowania do obecnie
obowiązujących przepisów w tej
materii i jak najszybsze rozpoczęcie budowy tego obiektu.
Głosowanie nad wnioskiem: 11
głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący
się”.
7.3. Radny Michał Rytel
Wniosek o wprowadzenie protokołowania komisji wspólnych ze
zmianami i wnioskami zgłaszanymi przez radnych. Dzięki temu
unikniemy pomyłek podczas
dalszego procedowania – wnioskodawca wniosek wycofał.
Uchwały podjęte na sesji są
dostępne na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce
Prawo lokalne.

W

dniu 04.03.2020 r.
odbyło się dodatkowe
spotkanie Burmistrza
Zawadzkiego z członkami
Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, Kierownikami
Referatów Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem oraz jednostek
podległych w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Przyznano środki na
funkcjonowanie Żłobka

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

I

nformujemy mieszkańców
naszej gminy, że w kwietniu br.
zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie odbywała się
w formie objazdowej, tzn. że
odpady wielkogabarytowe będą
odbierane bezpośrednio spod
posesji.
Zachęcamy mieszkańców do
skorzystania z przedmiotowej
zbiórki i wystawienie odpadów
wielkogabarytowych przed posesję

w dniu zbiórki.
W ramach przedmiotowej zbiórki
będą odbierane meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyte opony (s amochodów
osobowych), odpady budowlane
i rozbiórkowe (papa, styropian,
okna z szybami, lustra) wytworzone w gospodarstwie domowym.
Zbiórka przeznaczona jest

wyłącznie dla właścicieli
nieruchomości zamieszkałych,
którzy wnoszą opłatę za gospodarow anie odpadami komunalnymi.
Poniżej terminy zbiórki w poszczególnych miejscowościach:
Zawadzkie – 28.04.2020 r.
Kielcza – 29.04.2020 r.
Żędowice – 30.04.2020 r.

Spotkanie miało na celu
omówienie najważniejszych
kwestii dot. higieny w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach oraz sposobu
postępowania związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa.
Omówiono także ewentualne
skutki aktualnej sytuacji i zagrożenia z tym związane.

W

zorem lat ubiegłych,
gmina ubiegała się
o przyznanie środków
ﬁnansowych na pokrycie kosztów
funkcjonowania Żłobka
Publicznego w Zawadzkiem.
W ramach rządowego programu
„MALUCH+ 2020 – moduł 2,
złożono ofertę konkursową.
W wyniku rozstrzygniętego

w lutym br. konkursu, gminie
Zawadzkie przyznano dotację
w wysokości 64.800,00 zł. Środki
te będą przeznaczone na pokrycie
części kosztów funkcjonowania
naszego żłobka, jakie jesteśmy
zobowiązani ponosić w okresie od
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r.

Informacja w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej
grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu strzeleckiego

W

związku z wystąpieniem ogniska
choroby zakaźnej –
wysoce zjadliwej grypy ptaków
( H PA I ) p o d t y p u H 5 N 8
w miejscowości Świbie za obszar
zapowietrzony uznaje się na terenie
gminy Zawadzkie:
ź od zachodu – rozpoczynając od
punktu granicy powiatów
strzeleckiego i gliwickiego
wzdłuż granicy lasu,
a następnie w kierunku
północno wschodnim drogą
lokalną przechodzącą w ulicę
Polną w miejscowości Kielcza
aż do drogi nr 901;
ź od północy – drogą 901 do
skrzyżowania z ulicą Wiosenną
i dalej na północ od torów
kolejowych; wzdłuż torów
w kierunku wschodnim do
granicy powiatu strzeleckiego
z województwem śląskim;
ź obszar zapowietrzony obejmuje również część miejscowości Kielcza na południe od
drogi nr 901 (ul. Opolska),
zaczynając od skrzyżowania
z ulicą Polną oraz teren na
wschód od ulicy Wiosennej.
Obszar zagrożony obejmuje

tereny:
ź miejscowości Żędowice,
ź częściowo tereny miejscowości
Zawadzkie.
1. Na obszarze zagrożonym
nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie
i odkażanie środków transportu
i sprzętu wykorzystywanego do
transportu drobiu lub innych
ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki
lub nawozów naturalnych oraz
innych przedmiotów lub
substancji, które mogły zostać
skażone wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez
osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym
utrzymywany jest drób,
w szczególności odkażanie rąk
i obuwia;
3) niezwłoczne informowanie
właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub
śmiertelności lub znacznym
obniżeniu produkcyjności zwierząt
utrzymywanych w gospodarstwie.
2. Środki określone w ust. 1 stosuje
się przez co najmniej 30 dni, licząc

od dnia zakończenia wstępnego
czyszczenia i odkażania ogniska.
1. Na obszarze zagrożonym
zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstw,
gdzie jest utrzymywany drób oraz

2) przemieszczania i transportu
drobiu lub innych ptaków, w tym
piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia
nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego

wprowadzania do gospodarstwa
drobiu lub innych ptaków oraz
ssaków bez zgody właściwego
miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii;

lekarza weterynarii;
3) wywożenie lub rozrzucanie
ściółki lub nawozów naturalnych
z g o s p o d a r s t w, g d z i e j e s t
utrzymywany drób bez zgody

właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw,
pokazów lub konkursów, gdzie są
gromadzone drób lub inne ptaki;
5) wypuszczanie drobiu lub innych
ptaków w celu odtworzenia
zasobów ptactwa łownego.
2. Środka określonego w ust. 1
w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych
wyłącznie w pomieszczeniach
mieszkalnych, niemających
kontaktu z drobiem i innymi
ptakami oraz niemających dostępu
do klatek lub miejsc, w których są
utrzymywane drób lub inne ptaki.
3. Środka określonego w ust. 1
w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar
zagrożony drogami lub koleją bez
rozładunku lub zatrzymywania się.
4. Środki określone w ust. 1 w pkt
1-5 stosuje się przez co najmniej 30
dni, licząc od dnia zakończenia
wstępnego czyszczenia i odkażania
ogniska.
Nakazy i zakazy obowiązują
wszystkich mieszkańców oraz
osoby przebywające czasowo na
obszarze zapowietrzonym lub
obszarze zagrożonym.
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Nowy Regulamin organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Z

dniem 1 marca 2020 r.
wszedł w życie nowy
Regulamin organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, wprowadzony przez
Burmistrza Zawadzkiego
zarządzeniem nr 197/XXX/2020
z dnia 31 stycznia 2020 r.
Zmiany nie dotyczą Referatu
Finansowo-Budżetowego i kasy
urzędu, gdzie można załatwić
sprawy w tych samych biurach, co
dotychczas.
W przypadku wątpliwości
dotyczących sposobu i miejsca
załatwienia sprawy w urzędzie,

pomocą służy pracownik
w Punkcie Obsługi Petenta.
Ułatwieniem jest także tablica
informacyjna, na której uwzględnione zostały wprowadzone
zmiany. Pełna treść powołanego
zarządzenia nr 197/XXX/2020
Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31
stycznia 2020 r. zamieszczona
została w Biuletynie Informacji
Publicznej gminy Zawadzkie.

P

ź Pan Jan Marciniak - pracownik

Urzędu Miejskiego w Zawa-

Imię i nazwisko

1. Mariusz Stachowski

Burmistrz

burmistrz@zawadzkie.pl

2. Małgorzata Kowalska

Sekretarz

sekretarz@zawadzkie.pl

Nr biura
Telefon
77 46 23 106
203
(sekretariat)
77 46 23 106
106
(sekretariat)

3.

Skarbnik

skarbnik@zawadzkie.pl

77 46 23 104

Karina Nowak

4.

Violetta Turek

Kierownik USCOZ

Zastępca kierownika
USCOZ
Stanowisko ds. obrony
6. Agnieszka Bretsznajder cywilnej i zarządzania
kryzysowego
5.

e-mail

107

kierownikusc@zawadzkie.pl 77 46 23 126

206

ewidencja@zawadzkie.pl

77 46 23 131

207

oc@zawadzkie.pl

77 46 23 133

207

77 46 23 151

109

77 46 23 152

108

77 46 23 152

112

77 46 23 154

112

77 46 23 155

112

77 46 23 156

113

77 46 23 156

113

77 46 23 158

113

or@zawadzkie.pl

77 46 23 138

110

zp@zawadzkie.pl

77 46 23 140

111

rolnictwo@zawadzkie.pl

77 46 23 146

111

77 46 23 110

104

77 46 23 111

102

77 46 23 122

105

77 46 23 123

105

77 46 23 113

102

77 46 23 141

300

77 46 23 136

301

Stanowisko ds. budownictwa budownictwo@zawadzkie.pl 77 46 23 142
Stanowisko ds. geodezji
geodezja@zawadzkie.pl
77 46 23 144
Marian Szymski
i kartograﬁi
Stanowisko ds. planowania
Beata Karlińska
przestrzennego i sprzedaży urbanistyka@zawadzkie.pl 77 46 23 145
lokali
Stanowisko ds. nieruchomości
grunty@zawadzkie.pl
77 46 23 143
Anna Guzy
gruntowych
Stanowisko
lokale@zawadzkie.pl
77 46 23 139
Eliza Bujmiła-Winkler
ds. mieszkaniowych
Samodzielne stanowiska

301

Beata Buczek

Referat Finansowo – Budżetowy (FN)
Halina Cytacka

8.

Joanna Knol

9.

Agnieszka Szaton

10.

Janina Chlebowska

11.

Regina Padus

12.

Jolanta Kosel

13.

Helena Bryś

dzkiem, tel. 884 700 854 (teren
miasta Zawadzkie),
ź Pan Jerzy Stasz – sołtys wsi
Żędowice, tel. 607 546 739
(sołectwo Żędowice),
ź Pan Jan Czanguleit – sołtys
wsi Kielcza, tel. 504 118 022
(sołectwo Kielcza),
ź Pani Agnieszka Bretsznajder
– stanowisko ds. obrony
cywilnej, zarządzania
kryzysowego i ochrony
przeciwpożarowej (tel. 512
333 568) – w przypadku braku
możliwości skontaktowania się
z osobami wymienionymi
wyżej.

14.

Żaneta Jańta

Wyżej wymienione osoby są
upoważnione do wezwania:
ź podmiotu odławiającego
zwierzęta bezdomne, po
uprzednim potwierdzeniu
faktu bezdomności
zwierzęcia;
ź lekarza weterynarii do
zwierzęcia rannego;
ź podmiotu do uprzątnięcia
zwierzęcia padłego.

21.

Zgodnie z programem, gmina
Zawadzkie sprawuje opiekę nad
kotami wolno żyjącymi. Opieka ta
polega na zakupie i wydawaniu
karmy zarejestrowanym
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem społecznym opiekunom
(karmicielom), celem dokarmiania
wolno żyjących kotów w okresie
zimowym. Warto zaznaczyć, że
zwierzęta wolno żyjące to
zwierzęta dzikie, nieudomowione,
żyjące w warunkach niezależnych
od człowieka, które zachowują
znaczny dystans do ludzi
i odżywiają się w znacznej mierze
pokarmem zdobytym bez udziału
człowieka. Koty stale bądź
częściowo dokarmiane przez ludzi,
oswojone i towarzyskie w stosunku
do osób dokarmiających je,
kwaliﬁkowane są jako zwierzęta
udomowione.

Stanowisko

Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (USCOZ)

7.

Petenci Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem mogą załatwiać
swoje sprawy korzystając z następujących danych kontaktowych:

Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
gminy Zawadzkie w roku 2020.
odczas lutowej sesji Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
uchwalony został „Program
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
gminy Zawadzkie w roku 2020.”
Program ma zastosowanie
w stosunku do bezdomnych
zwierząt przebywających na
terenie gminy Zawadzkie, w tym
w szczególności bezdomnych
psów i wolno żyjących kotów.
Celem programu jest: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
zapewnienie im opieki
w schronisku, zapobieganie
wzrostowi populacji zwierząt
bezdomnych, edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad
zwierzętami domowymi oraz
zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Zadania będą realizowane we
współpracy ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt oraz
lekarzem weterynarii, z którymi
gmina posiada zawarte stosowne
umowy.
W przypadku zauważenia na
terenie gminy psa, biegającego
bez opieki, należy podjąć próbę
ustalenia czy zwierzę posiada
właściciela. Gmina może bowiem
reagować wyłącznie
w przypadku zwierząt
bezdomnych. Po potwierdzeniu
faktu bezdomności zwierzęcia
należy powyższe zgłosić
uprawnionym osobom.
W godzinach pracy Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem,
interwencje w w/w zakresie
podejmować będzie Pan
Grzegorz Wieszołek –
stanowisko ds. ochrony
środowiska i rolnictwa (tel. 77 46
23 146); poza godzinami pracy
urzędu:

Lp.
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Kierownik Referatu
fn@zawadzkie.pl
Finansowo – Budżetowego
Stanowisko ds. księgowości wydatki@zawadzkie.pl
budżetu - wydatki
Stanowisko ds. księgowości dochody@zawadzkie.pl
budżetu- dochody i wydatki
Stanowisko ds. wymiaru
ﬁnanse@zawadzkie.pl
podatków i płac
Stanowisko ds. wymiaru
podatki@zawadzkie.pl
podatków
Stanowisko ds. wymiaru
oplaty@zawadzkie.pl
podatku i opłat oraz
księgowości
Stanowisko ds. księgowości ksiegowosc@zawadzkie.pl
podatkowej
Stanowisko ds. rozliczeń
kasa@zawadzkie.pl
kasowych
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OR)

Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Stanowisko ds. zamówień
publicznych i ochrony
16.
Izabela Stefan
powietrza
Stanowisko ds. ochrony
17. Grzegorz Wieszołek
środowiska i rolnictwa
15.

18.
19.
20.

22.

Dorota Klyssek

Referat Rozwoju i Infrastruktury Społecznej (RI)
Kierownik Referatu Rozwoju
ri@zawadzkie.pl
Joanna Datoń
i Infrastruktury Społecznej
Stanowisko ds. pozyskiwania fundusze@zawadzkie.pl
Marek Matuszczak
funduszy, sportu i turystyki
Stanowisko ds. ﬁnansowania oswiata@zawadzkie.pl
Sabina Skrabania
zadań oświatowych
Stanowisko ds. oświaty
ow@zawadzkie.pl
Sonia Kaczmarczyk
i wychowania
Stanowisko ds. rozwoju
promocja@zawadzkie.pl
gospodarczego,
Monika Nowak
przedsiębiorczości i promocji

Referat Nieruchomości i Inwestycji (NI)
Kierownik Referatu
nieruchomosci@zawadzkie.pl
23. Karina Bartoszek
Nieruchomości i Inwestycji
Stanowisko ds.
remonty@zawadzkie.pl
24. Krzysztof Wiktorzak
inwestycji i dróg
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

Justyna Mnich

Samodzielne stanowisko
ds. obsługi biura
Rady Miejskiej
biurorady@zawadzkie.pl
Joanna Zawadzka
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych,
Inspektor ochrony danych
Samodzielne stanowisko
sekretariat@zawadzkie.pl
ds. organizacyjnych
Danuta Labus
i obsługi sekretariatu
Samodzielne stanowisko
kadry@zawadzkie.pl
Danuta Szymanowska ds. kadr i archiwizacji akt
Samodzielne stanowisko
ds. administracyjnych, administracja@zawadzkie.pl
Barbara Skwara
gospodarczych i uzależnień
Samodzielne stanowisko
it@zawadzkie.pl
Damian Dubiel
ds. obsługi informatycznej

302
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303
306
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202
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304
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Dzień Sołtysa

Pożar w Żędowicach

W

nocy z 4/5 marca br. doszło do
pożaru domu jednorodzinnego
w Żędowicach. W działaniach
ratowniczych brały udział wszystkie
jednostki OSP działające na terenie gminy
Zawadzkie. W czasie pożaru dzieci i ich
matka straciły większość dobytku. To co nie
uległo spaleniu, jest zadymione i brudne.

Potrzebne są pieluchy w rozmiarze 3 (6-10
kg), mleko oraz gotowe obiadki
przeznaczone dla maluchów do 1 roku życia.
Jeśli ktoś chce pomóc poszkodowanym,
może kupić potrzebne rzeczy i dostarczyć je
do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem, przy ul. Dębowej 11.
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D

nia 11 marca na terenie całej Polski
obchodzony jest Dzień Sołtysa.
Święto to jest okazją do wyrażenia
podziękowań dla sołtysów pełniących swoje
obowiązki w sołectwie Kielcza oraz
sołectwie Żędowice. W tym dniu Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał
się z sołtysami naszej gminy – Panem Janem
Czanguleitem (Sołtysem Wsi Kielcza) oraz

Panem Jerzym Staszem (Sołtysem Wsi
Żędowice) i złożył w imieniu przedstawicieli
władz gminy Zawadzkie oraz jej
mieszkańców wyrazy uznania
i wdzięczności za trud codziennej pracy,
zaangażowanie w realizacji licznych zadań
i wyznaczonych celów oraz działalność na
rzecz rozwoju gminy Zawadzkie.

Dostojna Jubilatka
Hala sportowa

T

rwają prace związane z realizacją
„Termomodernizacji Hali Sportowej
w Zawadzkiem – zwiększenie

efektywności energetycznej”. Na poniższych
fotograﬁach przedstawiamy, jak prezentował
się budynek Hali Sportowej dniu 10 marca br.

D

nia 2 marca br. swoje 90 urodziny
obchodziła pani Helena Potempa
z Kielczy. Z tej okazji Jubilatkę
z najlepszymi życzeniami oraz koszem
słodkości odwiedzili: Sekretarz Powiatu
Strzeleckiego Ewelina Jelito oraz Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski. Pani
Helena jest rodowitą Kielczanką. Pracowała
w Z a k ł a d z i e Tw o r z y w S z t u c z n y c h

w Krupskim Młynie. Lubi szydełkować
i robić na drutach. Dawniej aktywnie
udzielała się w kole gospodyń wiejskich.
Pani Helena doczekała się 3 dzieci, 6
wnuków i 3 prawnuków. Dostojnej Jubilatce
życzymy dużo zdrowia, pogoda ducha
i wszelkiej pomyślności na dalsze długie lata
życia.

ŚP
"Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, żyjemy w naszych dzieciach
i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my a nasze ciała to tylko
zwiędłe liście na drzewie życia"
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Gabrieli Stach
z powodu śmierci ojca ś. p. Eryka Wąsik
składają
Burmistrz Zawadzkiego oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem
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Spotkania Stowarzyszenia
Kobiet Żędowickich

Wieści z Żędowic

W

Żędowicach przy ul. Opolskiej
została wymieniona wiata
przystanku autobusowego.
Przede wszystkim poprawi to komfort
mieszkańców oczekujących na autobus, ale
także zmieni wizerunek wsi.
W Żędowicach zostało także wyczyszczone
pobocze drogi na odcinku od rynku do tzw.

"esów". Działanie te usprawni odprowadzania gromadzącej się wody.
Warto również wskazać, że przedłużona
została także ulica Dworcowa (tzw.
"Świbskiej") – a to na skutek wykonania
kosmetyki aż 48 drzew. Z pewnością pozwoli
to przede wszystkim na sprawny dojazd
rolników do swoich pól.

5

N

adal aktywnie działają Członkowie
Stowarzyszenia Kobiet
Żędowickich (SKŻ). Dnia 20 lutego
br. w Tłusty Czwartek odbyło się spotkanie
Pań ze SKŻ z paniami z Odnowy Wsi ze
Staniszcz Małych. Kobiety wspólnie
obchodziły Tłusty Czwartek, przy kawce
i słodkościach wymieniały się swoimi
pomysłami i doświadczeniami.

Kolejnym spotkaniem był 8. Babski Comber
Żędowice 2020, który odbył się 22 lutego br.
w Żędowicach w Restauracji Bronder.
Zabawa była naprawdę udana, a Panie
w swoich strojach prezentowały się
wyjątkowo i oryginalnie. O oprawę
muzyczną oraz konkursy zadbał Zespół
PROGRES. Dodatkowo na imprezie odbyła
się zbiórka na chorego chłopczyka Szymona.

Dzień Kobiet w Żędowickiej szkole

D

zień Kobiet to wyjątkowe święto
zarówno dla Pań jak i Panów. Panie
mogą przekonać się, jak ważne są
dla panów, panowie zaś okazują paniom swój
szacunek i uznanie poprzez strój, upominek,
kwiaty…Tak było i w Naszej szkole, chociaż
w tym roku wyjątkowo dopiero w poniedziałek 9 marca. W tym dniu obowiązywał
strój galowy. Na korytarzach można było

spotkać eleganckie panie i przystojnych
panów. Chłopcy z poszczególnych klas
zadbali także o kwiaty i upominki dla swoich
koleżanek. Wszyscy zainteresowani mogli
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
w specjalnie na tę okazję przygotowanej
fotobudce, a na przerwie posłuchać
nastrojowej muzyki.

Żędowickie kroszonkarki

D

nia 6 marca 2020 r. uczennice
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Żędowicach: Emilka Kozub,
Maja Trzasko i Kinga Glogaza, gościły
w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W tym
wyjątkowym miejscu spotkali się pasjonaci
skrobania opolskich kroszonek. Ponad 140

uczestników przystąpiło do konkursu na
najpiękniejszą kroszonkę wykonaną
techniką rytowniczą. Nasze uczennice
wykazały się ogromnymi umiejętnościami.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki,
które ogłoszone zostaną w Niedzielę
Palmową.

Ku czci pięknej płci

Powrót do tradycji

J

edną z tradycji na Śląsku było szkubanie
pierza czy też darcie pierza. Panie
organizowały wspólne szkubanie, na
które zapraszane były krewne, sąsiadki
i znajome. Sezon zaczynał się w listopadzie,
a kończył na wiosnę. Panie szkubały 2-3
tygodnie w jednym domu, następnie
przechodziły do następnego. Taki powrót do
tradycji, zorganizowały też Panie ze
Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich, które

wspólnie z Paniami z okolicznych
miejscowości szkubały pierze. Codziennie
była serwowana kawka, ciasteczka, a także
inne atrakcje. Gościem spotkania było Radio
Katowice reprezentowane przez Panią Marię
Pańczyk, telewizja lokalna Patryk Ibrom,
a także panie z Dębskiej Kuźni, które
urozmaicały szkubanie swoim śpiewem,
wierszami, a także kawałami. Łącznie Panie
wyszkubały 7 kg pierza.

W

przededniu Dnia Kobiet w PSP
im. Wincentego z Kielczy
uczczono płeć piękną. Klasa
szósta pod kierunkiem wychowawcy, pana
Roberta, przygotowała apel. Zaproszono nas
do magicznej wioski smerfów. Gościnnie na
perkusji czadu dał młodzieniec Max, a na
klawiszach romantycznie postukał

przystojniak Tobiasz. Po występach złożono
płci pięknej życzenia, paniom 18 plus
wręczono kwiaty i minilaurki, zaś tym, co
nieco mniej latek mają, słodkie co nieco się
dostało. Tego dnia w każdej klasie coś miłego
na nas czekało, za co z serca dziękujemy,
choć pewnie nieco utyjemy;)
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W laboratorium analitycznym

D

zięki uprzejmości Prezes
Laboratorium Analitycznego pani
Ewy Brenzlau licealna grupa
biologiczna z 3a miała okazję zrealizować
cykl zajęć praktycznych związanych
z zagadnieniami proﬁlaktyki zdrowotnej.
Uczennice poznały realia pracy wielu osóbrecepcjonistki, pielęgniarki, diagnosty,
pracowników technicznych. Przechodząc
przez kolejne pracownie, nie tylko obejrzały
szereg urządzeń koniecznych do pełnej
diagnozy próbek biologicznych ale mogły
zaobserwować skutki nieprawidłowego
przygotowania się pacjenta do wizyty
w laboratorium. Konieczne jest, by do
badania stawić się na czczo, by poprzedniego
dnia zjeść lekką kolację, zrezygnować
z intensywnego wysiłku ﬁzycznego czy
alkoholu. To wszystko ma wpływ na
prawidłowy wynik badania.

Przygotowując się do kolejnych zajęć
uczennice wykonały wymazy w szkole- ze
sprzętów szkolnych- ławek, klawiatur,
klamek, z powierzchni telefonu. Próbki
odpowiednio zabezpieczone, zostały
w laboratorium inkubowane i pod
fachowym okiem pani Justyny Postolskiej
nastąpiła próba identyﬁkacji mikroorganizmów. Analizując barwy kolonii
wyrosłych na kilku specjalistycznych
podłożach, przeprowadzając analizę
chemiczną pod kątem izolacji bakterii Gram
ujemnych i dodatnich oraz obserwacji
mikroskopowych dziewczęta stwierdziły, że
jest to pasjonująca praca. Tym bardziej, że
jej wyniki mają bezpośredni wpływ na
sposób leczenia pacjentów. Możliwe, że po
maturze podejmą naukę związaną
z perspektywą pracy w służbie zdrowia.
Zajęcia były bardzo ciekawe. Dziękujemy
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W gliwickiej palmiarni

W

pierwszych dniach marca grupa
licealistów z ZSP w Zawadzkiem
wybrała się na zajęcia
przyrodnicze do Palmiarni Miejskiej
w Gliwicach. Celem było odszukanie roślin
konsumpcyjnych i przyprawowych z ponad
5600 rosnących w pięciu pawilonach
tematycznych. Uczniowie wykonywali
zadania z kart pracy, które wymagały
skupienia i uwagi. Oprócz wspaniałych
okazów tropikalnych czy sukulentów
młodzież podziwiała egzotyczne gady
i ptaki. W małych i potężnych akwariach za
mieszkały ryby egzotyczne z Amazonki,
Tanganiki, rzek azjatyckich i naszych

polskich. Można było podziwiać barwne
miniaturowe rafy koralowe z szeregiem
kryjących się wśród koralowców
mieszkańców- ukwiałów, małych krewetek,
krabów i przepięknych rybek. Między
pawilonami sukulentów zamieszkały
egzotyczne wiewiórki, które swoimi ﬁglami
przyciągały na długo uwagę oglądających.
Pobyt w palmiarni był nie tylko ciekawym
sposobem na poznanie różnorodności świata
ożywionego, pozwolił na oderwanie się od
szkolnej rutyny, włączenie wszystkich
zmysłów w proces uczenia się, poznawania
świata.

towarzyszenie Uniwersytetu III
Wieku jest organizacją zrzeszającą
seniorów. Bez względu na wiek oraz
dolegliwości zdrowotne członkowie chętnie
korzystają i uczestniczą w prelekcjach
specjalistów różnych dziedzin życia.
Szczególnie wspomagających wiedzę
o naszym zdrowiu ﬁzycznym
i psychicznym(rehabilitant, psycholog,
podolog ) oraz bezpieczeństwie (policjant).
W ramach cotygodniowych spotkań
realizowane są zaplanowane zadania: jak
ćwiczenia ruchowe, gry planszowe, czytanie
poezji. Dzielimy się doświadczeniami
i nowościami kulinarnymi. Organizujemy
spotkania okolicznościowe na których
degustujemy samodzielnie przygotowane
potrawy.
Odbywają się warsztaty rękodzieła na
których robimy różne ozdoby związane
z świętami Bożenarodzeniowe np. wieńce
adwentowe, Wielkanocne – malowane jajka,
Noc Świętojańska wianuszki z kwiatów itp.
Jeździmy na wycieczki rowerowe,
chodzimy na spacery z kijkami (Nordic
Walking) po okolicznych drogach lasu.
Poza spotkaniami w świetlicy wyjeżdżamy
na koncerty do teatru czy ﬁlharmonii,
uczestniczymy również w imprezach

kulturalnych organizowanych na terenie
gminy Zawadzkie.
W celu poprawy kondycji i zdrowia
członkowie Stowarzyszenia skorzystali
z 8 dniowego wyjazdu do Jastarni. W trakcie
pobytu nad morzem poznaliśmy historię,
kulturę Kaszub biorąc udział w zajęciach,
warsztatach i występach artystycznych.
Cennym doświadczeniem była integracja
z innymi grupami z różnych części Polski
przebywających w Ośrodku. Każdy miał
możliwość wymienić swoje doświadczenia
i wzajemnie promować kulturę swojego
regionu.
Zorganizowaliśmy wycieczkę do BielskoBiała w ramach której zwiedziliśmy miasto
z przewodnikiem. A w drodze powrotnej
spacerowaliśmy po ogrodach KAPIAS
w Goczałkowicach.
Wspólne spotkania i wyjazdy zacieśniają
relacje między członkami , pozwalają bliżej
się poznać, dzięki którym mogą liczyć na
przyjazne słowo i pomocną dłoń w potrzebie
drugiego człowieka.
Chętnych seniorów którzy nie są
zdecydowani do jakiej grupy emerytów chcą
należeć serdecznie zapraszamy do naszego
Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku
(każdy czwartek).
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Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem, ul. Czarna 2
Ogłasza Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 0,5 etatu
w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

Felicita – szczęście na włoską nutę!

W

niedzielne popołudnie, 8 marca
2020r. licznie zgromadzona
publiczność w Kinoteatrze
w Zawadzkiem dała się oczarować wiecznie
młodym przebojom włoskiej piosenki.
Koncert zorganizował BiK z okazji Dnia
Kobiet - bo kto rozumie lepiej kobiety niż
przystojny Włoch?
Gwiazdą wieczoru był Thomas Grotto.
Urodził się w Bolzano we Włoszech,
a muzyka inspirowała go od najmłodszych
lat. Według E. Zapendowskiej to„najlepszy
głos męski w Polsce”. Grotto to człowiek
o wielu zainteresowaniach, wszechstronnie
uzdolniony artysta oraz pełen temperamentu
słoneczny optymista – jak na Vero Italiano
przystało.
W Polsce mieszka od 2004r.roku, w roku
2006 ,2007 oraz w 2010 wziął udział
w popularnym programie „Szansa na sukces”
- w kolejnych edycjach odnosił sukcesy
i zaśpiewał podczas galowych koncertów
w Sali Kongresowej w Warszawie. Oprócz
tego stale się doskonali,zaraża ludzi swoją
pasją wokalną i instrumentalną – jest
świetnym tancerzem i perkusistą
W Zawadzkiem Thomas przypomniał
największe przeboje włoskiej piosenki,
zelektryzował wszystkich wielkim
poczuciem humoru i ujął naturalnym

zachowaniem. Publiczność żywiołowo
reagowała i wspólnie z artystą nuciła
przeboje, m. in. duetu Al Bano i Rominy
Power , Druppiego, E. Ramazzottiego,Toto
Cotugno, A. Bocelliego.
Przed gwiazdą wieczoru wystąpiły
wokalistki Studia Wokalnego Do Mi Sol –
Paulina Kciuk i Patrycja Misiek,które
w klimatycznym repertuarze zaprezentowały
naprawdę dobry warsztat wokalny.
Koncert zakończył się przygotowaną przez
instruktorkę studia niespodzianką wspólnym występem wokalistki Leny
Zientek z Thomasem Grotto. Lena
brawurowo zaśpiewała w duecie jeden
z największych włoskich przebojów Felicita.
Warto wspomnieć, że piosenka została
wykonana w języku włoskim. Wykonanie
dosłownie porwało publiczność i artyści
zostali nagrodzeni owacjami na stojąco.
Artystycznej uczty dopełniła piosenka Anny
Jantar pt. „Radość najpiękniejszych lat”,
którą Lena zaśpiewała na prośbę Thomasa.
Mamy nadzieję, że włoski przepis na
szczęście, czyli dobre wino, uśmiech
i docenienie najprostszych rzeczy w życiu
pomogą Państwu przetrwać trudne chwile.
Molti sorrisi e molto felicita nella vita
Małgorzata Rabicka
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Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone w art.54
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm./:
1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo skarbowe.
4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
ź ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co
najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,
ź jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
ź posiada certyﬁkat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwaliﬁkacyjne uprawniające do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
ź

Wymagania niezbędne.
1. Znajomość przepisów ustawy o ﬁnansach publicznych wraz z aktami
wykonawczymi do tej ustawy.
2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości
budżetowej.
3. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz
podatku dochodowego od osób ﬁzycznych.
4. Umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz.
5. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi
(środowisko Windows, Exel, programy ﬁnansowo-księgowe, płacowe
np.Progmann).
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem
jednostek budżetowych
2. Pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki
budżetowej lub zakładu budżetowego.

Drodzy czytelnicy!

Z

e względu na brak dostępu do
bibliotek z powodu trwającego stanu
epidemii, wspierając akcję
#zostanwdomu, zachęcamy do korzystania
z dostępnych zbiorów cyfrowych.
Polecamy:
ź Polską bibliotekę cyfrową Polona.pl,
w której udostępniane są zdigitalizowane
książki, czasopisma, graﬁki, mapy,
muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy
pochodzące ze zbiorów Biblioteki
Narodowej oraz instytucji współpracujących;
ź Bibliotekę internetową WolneLektury.pl
- dostępną 24 godziny na dobę, 365 dni

w roku, której zasoby dostępne są
całkowicie za darmo;
ź Portal Lektury.gov.pl - narzędzie
ułatwiające zapoznanie się z utworami
literackimi będącymi na liście lektur.
ź Książki online można także przeczytać za
darmo lub za niewielką opłatą w takich
miejscach jak IBUK.PL czy legimi.pl/
Czytelników, którzy otrzymują powiadomienia o konieczności zwrotu książek
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
w celu przedłużenia terminu wypożyczenia.
Za niedogodności przepraszamy, o zmianach
będziemy informować na stronie
internetowej biblioteki.

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

ZADZWOŃ:

690 665 767:
LUB NAPISZ:
gazeta.bikzawadzkie@gmail.com

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego
1. Całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu Szkół
Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem w świetle obowiązujących przepisów
prawno-księgowych.
2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i ﬁnansowych.
3. Przygotowanie planów ﬁnansowych jednostki.
4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i
ﬁnansowych z planem ﬁnansowym.
6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i ﬁnansowych.
Informacje dodatkowe :
ź Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze w wymiarze 1/2 etatu.
ź W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem był niższy niż 6%.
ź Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP oraz
tablicy informacyjnej w szkole.
ź Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwaliﬁkacyjnej. O terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwaliﬁkacyjnej kandydaci spełniający wymagania
formalne zostaną powiadomieni indywidualnie –telefonicznie.
Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji.
ź List motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV).
ź Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectwa pracy,
oraz posiadane dodatkowe kwaliﬁkacje, uprawnienia.
ź Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną , że posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych.
ź

Termin składania dokumentów:
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Głównego
Księgowego Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem”
należy składać osobiście w sekretariacie szkoły, przesłać drogą pocztową lub e -mail na
adres : Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 47-120 Zawadzkie, ul. Czarna 2 lub
zss_zawadzkie@interia.pl
w terminie do 17.04.2020r.(decyduje data
wpływu do sekretariatu szkoły, data stępla pocztowego).
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do sekretariatu
szkoły po dniu 17.04.2020r. nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktów w sprawie oferty pracy: Anna Bujmiła – dyrektor Szkoły.
Nr tel. do kontaktu: 774620049, 510190089, 605671306.
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KORONAWIRUS!
Informacje o formach pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem wzwiązku z wprowadzonym stanem epidemii

Z

powodu wprowadzenia
stanu epidemii wywołanego
zagro-żeniem zarażeniem
korona-wirusem SARS-CoV-2
(wywołującym chorobę COVID19), mieszkańcy pozostają
w swoich domach przez wiele dni.
Większość z nas zgromadziła
niezbędne zapasy i ogranicza
wyjścia poza miejsce zamieszkania
do spraw, które nie mogą czekać.
Jest to postępowanie rozsądne
w sytuacji zagrożenia i jednocześnie wymagane przez prawo.
Są jednak sytuacje, kiedy osoba nie
może wyjść nawet gdy ma potrzeby
związane z podstawowym
zaopatrzeniem – jest niepełnosprawna ruchowo, po zabiegach
lub po prostu wiek nie pozwala już
na samodzielne dokonywanie
zakupów.
Jeszcze inne osoby, znajdujące się
w kwarantannie na podstawie
decyzji służb sanitarnoepidemiologicznych, również nie
mogą opuścić miejsca pobytu

z przyczyn prawnych.
Wszystkie te osoby nie są
pozostawione same sobie. Istnieje
możliwość zorganizowania dla
nich zakupu odpowiednich,
niezbędnych produktów
i dostarczenie do miejsca
zamieszkania. W tym celu
uruchomiono telefon, na który
można zgłaszać zarówno potrzeby
własne jak i innych osób
z otoczenia, które mogą być
zagrożone brakiem żywności,
leków czy innych podstawowych
artykułów.
Numer 507-927-547 jest dostępny
codziennie od godziny 7.30 do
19.00.
Prosimy, aby każde zgłoszenie
było przemyślane i nie stanowiło
próby wyręczenia się osobami
postronnymi w celu zaspokojenia
własnych potrzeb. Ośrodek – po
weryﬁkacji czy dana osoba
rzeczywiście nie jest w stanie
samodzielnie lub z pomocą
najbliższego otoczenia zaspokoić

swoich potrzeb – ma możliwość
uruchomienia własnych pracow n i k ó w, w o l o n t a r i u s z y l u b
odpowiednich służb (w przypadku
osób w kwarantannie) i dostarczyć
podstawowe produkty. Pomoc
w formie zaopatrzenia w podstawowe produkty będzie świadczona
tylko osobom całkowicie zdanym
na pomoc z zewnątrz, a osoby
przebywające w kwarantannie
(decyzją odpowiednich organów)
posiadają w tym zakresie
pierwszeństwo. Warto podkreślić,
że osobie odbywającej kwarantannę, rodzina może dostarczyć
żywność, leki i środki higieniczne,
nie musi tego robić ktoś inny.
Ważne jest także, aby pamiętać
o swoich starszych członkach
rodziny, sąsiadach, znajomych,
którzy pozostają w odosobnieniu
i mogą czuć się samotni. Zróbmy
w ich stronę dobry gest –
porozmawiajmy z nimi
przynajmniej co kilka dni przez
telefon, zapytajmy czy czegoś

potrzebują, jak się miewają.
Długotrwałe przebywanie
w odosobnieniu, zwłaszcza
w sytuacji zagrożenia, może
powodować bardzo złe skutki dla
naszej psychiki. Postarajmy się
wspólnie, aby osoby samotne lub
starsze przeszły przez ten trudny
czas w jak najlepszej kondycji
psychoﬁzycznej. Regularny
kontakt międzyludzki naprawdę
może zdziałać bardzo wiele
dobrego: poprawia nastrój, obniża
poziom lęku, pozwala z większą
wiarą i optymizmem spoglądać
w przyszłość, zmniejsza poczucie
osamotnienia i opuszczenia przez
świat.
Kontakt z Ośrodkiem Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem wprowadził ograniczenia
w dostępie ﬁzycznym do swojej
siedziby dla osób postronnych oraz
ograniczył możliwość pracy
w terenie przez pracowników.
Ośrodek pracuje obecnie głównie
zdalnie (telefon, e-mail) i załatwia

tylko sprawy niecierpiące zwłoki.
Czas załatwiania innych spraw jest
wydłużony.
Telefon kontaktowy do Ośrodka:

77 46-22-095
Wew. 21, 22, 24 – pracownicy
socjalni
ź Wew. 23 – usługi opiekuńcze,
We w. 2 9 – ś w i a d c z e n i a
rodzinne, wychowawcze,
dodatki mieszkaniowe, fundusz
alimentacyjny
ź

e-mail:
sekretariat@ops.zawadzkie.pl
strona OPS:
www.ops.zawadzkie.pl
Sprawy można również załatwiać
elektronicznie za pośrednictwem
elektronicznej skrzynki podawczej
na platformie ePUAP (dla osób
posiadających proﬁl zaufany).
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