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JUBILEUSZ

25-LECIA
Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia
Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o. o.
składamy serdeczne podziękowania
Pani Gabrieli Krawiec – Górzańskiej Prezesowi Zarządu Spółki,
Członkom Rady Nadzorczej oraz wszystkim Pracownikom Spółki
za wieloletni trud włożony w realizację zadań mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Zawadzkie.
Dziękujemy za zaangażowanie oraz działania wpływające
na rozwój Spółki.
Jednocześnie życzymy pomyślnego funkcjonowania Spółki
w kolejnych latach i wielu sukcesów.
Wszystkim Pracownikom życzymy ponadto, aby każdy kolejny
dzień przynosił satysfakcję z wykonywanej pracy – wszystkiego,
co najlepsze, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Zima to piękna pora roku

Nowy Komisariat Policji w Zawadzkiem

D

o użytku oddano nowy budynek
Komisariatu Policji w Zawadzkiem
przy ulicy Kolejowej 14. Zastąpił on
starą, niedostosowaną do potrzeb siedzibę
przy ulicy Dębowej. Nowy budynek
dostosowany jest również do potrzeb osób
niepełnosprawnych a dużym udogodnieniem

jest parking znajdujący się przed samym
budynkiem. Policjanci pracują już pod
nowym adresem.
Poniżej nowe dane kontaktowe:
tel. 47/863 28 03, 47/863 28 04
faks: 47/863 28 45
Godziny otwarcia: 7.30 - 15.30

Z

ima to piękna pora roku. Świat wokół
nas staje się tajemniczy i pobudzający
wyobraźnię. Magię zimowego
klimatu i niepowtarzalny nastrój dodaje biały
puch. Bezlistne drzewa z oszronionymi
gałęziami wyglądają jakby były przyodziane
w perełki i diamenty. W styczniu śnieżna
puchowa kołderka pokryła naszą gminę
i okolice. Choć chłód i mróz często dają się
we znaki, to radość dzieci jest niesamowita.
Kiedy tylko pojawił się śnieg górka przy ul.
Dębowej w Zawadzkiem była cały czas

oblegana, słychać było radosny gwar
i śmiech zjeżdżających na sankach dzieci.
W Zawadzkiem oraz w Żędowicach i Kielczy
dzieci z chęcią lepiły bałwany.
Wojtuś oraz Staś z Zawadzkiego korzystali
w tym roku z górki przy ul. Dębowej.
Chłopcy zgodnie przyznali, że białe
szaleństwo zabaw zimowych do niedawna
znali tylko z ﬁlmów oraz opowieści swoich
r o d z i c ó w i d z i a d k ó w. We d ł u g n i c h
zjeżdżanie na sankach jest wspaniałe i daje
dużo radości, a granie na komputerze, czy na
telefonie to nic w porównaniu z zabawą na
śniegu.

Ważna informacja dla organizacji
pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność
pożytku publicznego

P

r z y p o m i n a m y, ż e o r g a n i z a c j e
pozarządowe i inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie mają możliwość składania

ofert w ramach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego przez Burmistrza Zawadzkiego
na realizację zadań publicznych.
Więcej informacji znajduje się na stronie
internetowej www.zawadzkie.pl oraz
www.bip.zawadzkie.pl
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Rada Miejska w Zawadzkiem
XXIV Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 21 grudnia 2020 r. odbyła się
sesja Rady Miejskiej, na której
został uchwalony budżet gminy
Zawadzkie na 2021 r. Projekt budżetu został
przedłożony radnym w listopadzie 2020 r.,
jednak na uzasadniony wniosek Burmistrza
dokonano zmian w wydatkach
majątkowych:
- budowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Kielczy – zmniejszenie
500.000,00 zł. Po zmianach planowana
wartość zadania wynosi 800.000,00 zł.
Zmniejszenie podyktowane jest zmianą
parametrów drogi.
- termomodernizacja Hali Sportowej
w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności
energetycznej – zwiększenie 500.000,00 zł,
po zmianach planowana wartość zadania
wynosi 1.920.000,00 zł. Zwiększenie
środków na w/w inwestycję jest niezbędne
do zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą
(wymiana pokrycia dachu dużej hali wraz ze
zmianą sposobu docieplenia dachu).
Radny Paweł Małecki złożył do Komisji
Uchwał i Wniosków wniosek, by na drogę
dojazdową do PSZOKA zaplanować 1 mln
300 zł – inwestycja powinna być wykonana
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
i parametrami. Natomiast w związku
z koniecznością zabezpieczenia środków na
remont hali radny zaproponował przełożenie
inwestycji w Żędowicach – przebudowa
drogi gminnej ul. Żeromskiego i ul. Ks.
Wajdy na kolejny rok budżetowy. Kolejne
120.000 zł należy przekazać na budowę
PSZOKA, dzięki temu zmniejszy się stawka
za wywóz śmieci o przynajmniej złotówkę.
Burmistrz Mariusz Stachowski wyjaśnił
radnemu, że wybudowane zostaną cztery
mijanki, ale standard drogi się nie zmieni.
Droga będzie o szerokości 4 m. Parametry
będą te same, czyli podbudowa i asfalt ten
sam. Po uzyskaniu wyjaśnień radny Paweł
Małecki wniosek wycofał.
Przed uchwaleniem budżetu radni zapoznali
się z pozytywnymi opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej:

XXV sesja Rady Miejskiej

W

- uchwała Nr 482/2020 Składu Orzekającego
dniu 25 stycznia 2021 r. w trybie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
online odbyła się XXV sesja Rady
z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii
Miejskiej w Zawadzkiem. Na
o p r z e d ł o ż o n y m p r o j e k c i e u c h w a ł y sesji zostały podjęte uchwały:
budżetowej na 2021 r.,
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
- uchwała Nr 483/2020 Składu Orzekającego 2021 rok;
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 2 ) w s p r a w i e z m i a n y u c h w a ł y N r
z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii X X I V / 1 7 7 / 2 0 R a d y M i e j s k i e j
o możliwości sﬁnansowania deﬁcytu w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r.
o k r e ś l o n e g o w p r o j e k c i e u c h w a ł y w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
budżetowej Gminy Zawadzkie na 2021 r.
ﬁnansowej na lata 2021-2029;
Uchwała budżetowa na 2021 została podjęta 3) w sprawie wieloletniego programu
jednogłośnie (Uchwała Nr XXIV/176/20).
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Na ostatniej sesji w 2020 r. zostały podjęte gminy Zawadzkie na lata 2021-2025;
również uchwały:
4) w sprawie określenia zasad udzielania
1) w sprawie uchwalenia wieloletniej
dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie
prognozy ﬁnansowej na lata 2021-2029
na doﬁnansowanie inwestycji służących
(Uchwała Nr XXIV/177/20);
ochronie środowiska, polegających na
2) w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju
Kultury w gminie Zawadzkie na lata 2021- usuwaniu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest z terenu
2026 (Uchwała Nr XXIV/178/20);
nieruchomości
położonych na terenie gminy
3) w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Zawadzkie;
Zawadzkie (Uchwała Nr XXIV/179/20);
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
4) w sprawie przyjęcia planu sesji Rady
kolejnych
umów dzierżawy nieruchomości
Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r.
gminnych;
(Uchwała Nr XXIV/180/20);
6) w sprawie metody i ustalenia wysokości 6 ) w s p r a w i e u z n a n i a p e t y c j i z a
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami niezasługującej na uwzględnienie;
7) w sprawie przyjęcia sprawozdania
komunalnymi (Uchwała Nr XXIV/181/20);
7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r.;
2020 r. (Uchwała Nr XXIV/182/20).
Na zakończenie Przewodniczący Rady 8) w sprawie przyjęcia sprawozdań
Miejskiej Dariusz Zajdel złożył wniosek z działalności komisji problemowych Rady
o uruchomienie od początku stycznia chmury Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r.;
obliczeniowej (wirtualny dysk) dla 9) w sprawie przyjęcia planu kontroli
gromadzenia i archiwizacji materiałów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
związanych z działalnością Rady Miejskiej.
w Zawadzkiem na 2021 r.;
Następna sesja odbędzie się w dniu 25 10) w sprawie przyjęcia planów pracy
stycznia 2020 r. i prowadzona będzie w trybie komisji problemowych Rady Miejskiej
on-line.
w Zawadzkiem na 2021 r.;
Nagranie video z obrad sesji dostępne jest na 11) o zmianie uchwały Nr VIII/70/19 Rady
stronie: www.zawadzkie.pl w zakładce: Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca
T R A N- Sniech
M IWasze
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Z Obędą
B Rdla
A Was
D Rzawsze
ADY
wsparciem,
2 0 1 9 r. w s p r a w i e z a c i ą g n i ę c i a
MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM a podjęte długoterminowej pożyczki płatniczej
u c h w a ł y d o s t ę p n e s ą n a s t r o n i e : w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
w w w. b i p . z a w a d z k i e . p l w z a k ł a d c e : Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ROK 2020.
12) o zmianie uchwały Nr VIII/71/19 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca
2 0 1 9 r. w s p r a w i e z a c i ą g n i ę c i a
długoterminowej pożyczki inwestycyjnej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Radni przyjęli również sprawozdanie
z
postępu realizacji zadań inwestycyjnych
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
9 grudnia 2019 r.) . Zwolnienie to następuje i remontowych oraz poniesionych
na podstawie złożonej przez właściciela nakładach oraz dyskutowali o opłatach za
nieruchomości zamieszkałej deklaracji odbiór odpadów komunalnych w zależności
o wysokości opłaty za gospodarowanie od przyjętego sposobu rozliczania.
odpadami komunalnymi.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły
Zmiana wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
nie powoduje konieczności składania
nowych deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami. Również
właściciele nieruchomości, którzy
zadeklarowali już posiadanie
przydomowego kompostownika oraz
kompostowanie w nim bioodpadów nie
terminie od 1 lutego 2021 r. do
muszą składać nowej deklaracji.
ostatniego dnia lutego 2021 r.
producenci rolni mogą składać do
Z pobranych od mieszkańców opłat
burmistrza (właściwego ze względu na
pokrywane są następujące wydatki :
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki położenie gruntów rolnych) wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie
i worki na odpady,
oleju napędowego wykorzystywanego do
- odbiór i transport zebranych odpadów,
- zagospodarowanie zebranych odpadów,
produkcji rolnej.
- o r g a n i z a c j ę z b i ó r e k o d p a d ó w Do wniosku należy dołączyć następujące
wielkogabarytowych i budowlanych,
dokumenty:
- odbiór i transport przeterminowanych 1. formularz informacji przedstawianych
lekarstw z wyznaczonych punktów,
przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub
- druk ulotek informacyjnych
rybołówstwie
inną niż pomoc de minimis
i harmonogramów,
w
rolnictwie
lub
rybołówstwie,
- obsługę administracyjną systemu (między
innymi: obsługa księgowa, obsługa 2. w przypadku ubiegania się o zwrot
podatku w odniesieniu do bydła – dokument
mieszkańców, czynności kontrolne).
wydany przez kierownika biura

Burmistrz informuje

Informacja dot. zmiany opłaty śmieciowej

I

nformujemy mieszkańców, że od dnia
1 lutego 2021 r. na mocy uchwały Nr
XXIV/181/20 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmianie ulega opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Zawadzkie.
Nowa opłata wynosi:
- miesięczna stawka za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, które są zbierane
i odbierane w sposób selektywny
w wysokości 31,00 złotych od jednego
mieszkańca, od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy;
- podwyższona miesięczna stawka za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 62,00 złotych od jednego
mieszkańca, od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy,
w przypadku gdy właściciel nieruchomości,
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych
w zabudowie jednorodzinnej, którzy
posiadają przydomowe kompostowniki
i kompostują w nich bioodpady stanowiące
odpady komunalne, mogą w dalszym ciągu
skorzystać ze zwolnienia w opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 3,00 zł miesięcznie od jednego
mieszkańca (uchwala nr XIII/102/2019 Rady

następujące wnioski:
1) Przewodniczącego Rady Miejskiej
Dariusza Zajdla:
- wniosek o zakup jednej licencji na chmurę
obliczeniową dla administratora na potrzeby
Rady Miejskiej (9 głosów „za”, 2 głosy
„przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”),
- przed przystąpieniem do opracowania
dokumentacji przebudowy budynku
Świetlicy Wiejskiej w Żędowicach należy
przekazać do Komisji BudżetowoGospodarczej szkice, plany
zagospodarowania i propozycje ewentualnej
przebudowy pomieszczeń w celu
zatwierdzenia ich do dalszej realizacji (13
głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”),
- przed przystąpieniem do opracowania
dokumentacji przebudowy budynku dawnej
poczty w Kielczy należy przekazać do
Komisji Budżetowo-Gospodarczej szkice,
plany przebudowy pomieszczeń w celu
zatwierdzenia ich do dalszej realizacji.
Należy również uzgodnić zasady
przebudowy i wykorzystania niektórych
pomieszczeń pod potrzeby paraﬁi katolickiej
w Kielczy (13 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”),
- przed przystąpieniem do opracowania
dokumentacji przebudowy budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żędowicach
należy zamówić opracowanie „Stan obecny
ratownictwa pożarowego w gminie
Zawadzkie i proponowane kierunki rozwoju
na najbliższe 10 lat” (6 głosów „za”,
8 głosów „przeciw”);
2) wniosek radnego Pawła Małeckiego –
prośba o przygotowanie i przedłożenie
radnym sprawozdania i prezentacji
remontów wykonanych w placówkach
oświatowych w gminie Zawadzkie w 2020 r.,
uwzględniając oferty wykonawców na
zlecone prace (14 głosów „za”).
Radny Michał Rytel złożył zapytanie
dotyczące oszczędności wynikających ze
zmiany sposobu dostarczania nakazów
podatkowych mieszkańcom, natomiast radna
Agnieszka Jamrozik zapytała, ile osób
ogląda transmisje obrad sesji i jaka jest ilość
pobrań w dwóch ostatnich miesiącach 2020 r.
Następna sesja odbędzie się w dniu 22 lutego
2021 r., a głównym jej tematem będzie
przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji
z działalności za 2020 r., w tym informacji
o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego.
Uchwały podjęte na sesji w dniu 25 stycznia
2021 r. dostępne na stronie:
www.bip.zawadzkie.pl

Zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

W

powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający
informacje o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego,
3. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące
dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
(można skorzystać z załącznika do wniosku
na stronie www.zawadzkie.pl/e-usługi).
W przypadku dołączenia do wniosku kopii
faktur, należy również przedłożyć do wglądu
ich oryginały, w celu umieszczenia na nich
odpowiedniej adnotacji przez
upoważnionego pracownika Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem.
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Zwolnienie z opłaty targowej

O

d 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
we wszystkich gminach nie będzie
pobierana opłata targowa - ma to
n a c e l u w s p a r c i e p r z e d s i ę b i o r c ó w.
Zniesienie opłaty targowej w 2021 roku jest
wynikiem podpisania przez Prezydenta RP
ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Z tytułu niepobierania opłaty targowej
gminie przysługuje rekompensata ze
środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19. Podstawę wyliczania
rekompensaty stanowić będą dochody
z tytułu opłaty targowej wykazane za rok
2019 w sprawozdaniach jednostek
samorządu terytorialnego. Środki z tytułu
rekompensaty mają być przekazane gminie
do 31 marca 2021 r.

Zasady powiadamiania w sprawie
zwierząt bezdomnych oraz rannych

W

śród zadań własnych gminy
Zawadzkie, wynikających
z przepisów ustawy o ochronie
zwierząt znajduje się:
ź przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
ź zapewnienie im opieki w schronisku,
ź zapobieganie wzrostowi populacji
zwierząt bezdomnych,
ź edukacja społeczeństwa w zakresie
opieki nad zwierzętami domowymi,
ź 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
p o s i a d a z a w a r t e s t o s o w n e u m o w y.
W przypadku zauważenia na terenie gminy
psa, biegającego bez opieki, należy podjąć
próbę ustalenia czy zwierzę nie posiada
właściciela. Gmina może bowiem reagować
wyłącznie w przypadku zwierząt
bezdomnych. Po potwierdzeniu faktu
bezdomności zwierzęcia należy powyższe
zgłosić uprawnionym osobom.
Osobami upoważnionymi do wezwania:
ź podmiotu odławiającego zwierzęta
bezdomne,
ź lekarza weterynarii do zwierzęcia
rannego:
1) w przypadku, gdy zdarzenie będzie miało
miejsce w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem – Pan Grzegorz
Wieszołek – stanowisko ds. ochrony

Numery alarmowe w postępowaniu z bezdomnymi, rannymi
i padłymi zwierzętami na terenie gminy Zawadzkie

Jak dokarmiać ptaki zimą?

P

ierwszy mróz i śnieg to sygnał, że czas
wywiesić karmniki. Warto jednak
wiedzieć jak mądrze dokarmiać ptaki,
aby im nie zaszkodzić.
Dokarmianie ptaków to duża
odpowiedzialność. Jeśli jest źle
zorganizowane może ptakom bardziej
zaszkodzić niż chłód czy głód.
Przypominamy o czym należy pamiętać
decydując się na dostarczanie ptakom
dodatkowego pożywienia zimą.
Dokarmianie najlepiej rozpocząć nie
wcześniej niż po pierwszych opadach śniegu,
bo dopiero wtedy zdobywanie pożywienia
staje się utrudnione. Ptaki szybko
przyzwyczajają się do miejsca dokarmiania,
ważne jest też konsekwentne i regularne
wykładanie karmy.
Trzeba pamiętać także o systematycznym
czyszczeniu karmnika i usuwaniu z niego
niezjedzonych resztek i odchodów ptaków.
Aby nie dopuścić do przenoszenia chorób
między gatunkami oraz zadbać o własne
bezpieczeństwo, należy sprzątać karmnik
zawsze w rękawiczkach.
Pokarm musi być świeży, naturalny, bez
dodatku soli i przypraw. Ptaków nie wolno
karmić zepsutym jedzeniem, czy resztkami
ze śmietnika, bo pleśń może im tak samo
zaszkodzić jak ludziom.
Czym karmić poszczególne gatunki?
ź drobne ptaki wróblowate, czyli wróble,
sikory, kowaliki, dzwońce czy trznadle
najlepiej karmić mieszanką nasion:
słonecznika, konopi, prosa, pszenicy,
owsa albo płatków owsianych - część
z nich można wyłuskać, inne pozostawić
w łupinach;
ź większe gatunki ptaków, takie jak

środowiska i rolnictwa (tel. 77 46 23 146),
2) w przypadku, gdy zdarzenie będzie miało
miejsce poza godzinami pracy Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem oraz w dni
ustawowo wolne od pracy:
a) Pan Jan Marciniak tel. 884 700 854 (teren
miasta Zawadzkie),
b) Pan Jerzy Stasz - sołtys wsi Żędowice, tel.
607 546 739 (sołectwo Żędowice),
c) Pan Jan Czanguleit - sołtys wsi Kielcza,
tel. 504 118 022 (sołectwo Kielcza),
d) Pan Aleksander Nowacki – stanowisko ds.
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
(tel. 512 333 568), w przypadku braku
możliwości skontaktowania się z osobami
wymienionymi wyżej.
Zwierzę odłowione przez podmiot
odławiający zwierzęta bezdomne traﬁa do
Schroniska dla zwierząt w Miedarach. Po
odbyciu 14-dniowej kwarantanny
pracownicy Schroniska podejmują się starań
znalezienia nowego domu dla odłowionych
zwierząt. Wykaz zwierząt odłowionych
z terenu gminy Zawadzkie znajduje się na
stronie internetowej gminy –
www.zawadzkie.pl w zakładce - GMINA REJESTR ODŁOWIONYCH ZWIERZĄT.
W zakładce - GMINA - SCHRONISKO DLA
ZWIERZĄT W MIEDARACH - znajdują się
linki do proﬁlu Facebook i strony
internetowej Schroniska w Miedarach, gdzie
można znaleźć zwierzęta przeznaczone do
adopcji.

sierpówki, gołębie, kawki czy gawrony
należy dokarmiać większymi nasionami,
np. pszenicą, grubą kaszą oraz
pokrojonym w kostkę czerstwym białym
pieczywem;
ź dla sikor i dzięciołów można powiesić
kawałki niesolonej, surowej słoniny, ale
nie może ona wisieć dłużej niż dwa
tygodnie;
ź kosy lub kwiczoły chętnie zjedzą
pokrojone jabłka, owoce rokitnika,
jarzębiny, borówki, albo rodzynki czy
suszone morele;
ź ptaki wodne, takie jak kaczki czy łabędzie
można dokarmiać tylko w czasie silnych
mrozów – najlepiej ziarnami zbóż,
drobno pokrojonymi warzywami czy
kukurydzą.
Oprócz regularnego dokarmiania
i wykładania smacznego jedzenia ważne jest
też bezpieczeństwo skrzydlatych. Na
zawieszenie karmnika należy wybrać
miejsce zaciszne, osłonięte od wiatru, np. za
ścianą domu lub szpalerem krzewów. Ptaki
muszą mieć do niego łatwy dostęp
i zapewnioną drogę ucieczki np. przed
innymi większymi gatunkami albo przed
kotem. Karmnik powinien mieć duży skośny
dach chroniący przed śniegiem i deszczem.
Namoczone ziarna i chleb szybko pleśnieją,
a zjedzenie przez ptaka zepsutego pokarmu
może spowodować zaburzenia pracy
przewodu pokarmowego.
Dokarmianie najlepiej zakończyć wczesną
wiosną, najczęściej na początku marca, kiedy
ptaki są już w stanie łatwo zdobyć
samodzielnie pożywienie.
(źródło: GDOŚ)

Zwierzęta bezdomne i ranne
W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkie:
ź 77 46 23 146
Poza godzinami pracy urzędu:
ź 884 700 854 (teren miasta Zawadzkie)
ź 504 118 022 (sołectwo Kielcza)
ź 607 546 739 (sołectwo Żędowice)
ź 512 333 568 (w przypadku braku możliwości skontaktowania się z ww. numerami)
Zwierzęta padłe
W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem:
ź 77 46 23 140
Poza godzinami pracy urzędu:
ź 884 700 854 (teren miasta Zawadzkie)
ź 504 118 022 (sołectwo Kielcza)
ź 607 546 739 (sołectwo Żędowice)
ź 512 333 568 (w przypadku braku możliwości skontaktowania się z ww. numerami)

Apel Burmistrza Zawadzkiego
w sprawie wałęsających się psów

S

zanowni Mieszkańcy, w ostatnim
okresie na terenie gminy Zawadzkie
wyraźnie wzrosła ilość bezpańskich
psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają
się po drogach, ulicach i polach naszej gminy.
Stanowią one zagrożenie dla mieszkańców,
a w szczególności dla dzieci.
Są to psy, które posiadają właścicieli, lecz nie
mają zapewnionej należytej opieki.
Psy niepozostające na uwięzi powinny
przebywać wewnątrz ogrodzonej posesji,
zabezpieczonej w taki sposób, by zwierzę nie
mogło wydostać się na zewnątrz.
Przypominam, że za psa odpowiada jego
właściciel i na nim spoczywa obowiązek
zapewnienia psu opieki, a także obowiązek
zaszczepienia zwierzęcia przeciwko
wściekliźnie.

W związku z powyższym, apeluję do
wszystkich właścicieli psów, o stosowanie
się do obowiązujących przepisów prawa,
celem zapewnienia bezpieczeństwa innym
mieszkańcom oraz użytkownikom dróg
i ulic.
Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń „Kto
nie zachowuje zwykłych lub nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia, podlega karze ograniczenia
wolności, grzywny do 1000 złotych albo
karze nagany”, natomiast „Kto dopuszcza się
czynu, o którym mowa wyżej, przy
trzymaniu zwierzęcia, które swoim
zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo
dla życia lub zdrowia człowieka, podlega
karze ograniczenia wolności, grzywny albo
karze nagany.”
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Rekrutacja do publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez
gminę Zawadzkie na rok szkolny 2021/2022
PRZEDSZKOLA
Rekrutacja do przedszkoli działających na
terenie gminy Zawadzkie na rok szkolny
2021/2022 dla dzieci, które do tej pory nie
uczęszczały do przedszkoli rozpocznie się
w d n i u 1 5 l u t e g o 2 0 2 1 r. N a b ó r
przeprowadzony zostanie na wolne miejsca,
jakimi będą dysponowały placówki
po uwzględnieniu złożonych przez rodziców
obecnych wychowanków deklaracji
o kontynuowaniu uczęszczania do danego
Lp.

Czynności rekrutacyjne

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
1. kandydata
warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Weryﬁkacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
2. w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
3. k a n d y d a t ó w z a k w a l i ﬁ k o w a n y c h
i kandydatów niezakwaliﬁkowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
4. woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez
5. komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
W postępowaniu rekrutacyjnym do
przedszkoli bezwzględne pierwszeństwo
mają dzieci zamieszkałe na terenie gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów
spełniających warunek zamieszkania na
terenie gminy niż liczba wolnych miejsc,
w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego będą brane pod uwagę
następujące kryteria związane z sytuacją
rodzinną i zdrowotną kandydata (kryteria
mają jednakową wartość):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku, gdy zastosowanie tych
kryteriów nie przyniesie ostatecznego
rozstrzygnięcia, tzn. będą kandydaci
z równorzędnymi wynikami lub pozostaną w
przedszkolu wolne miejsca, zostanie
przeprowadzony drugi etap rekrutacji,
w którym uwzględnione zostaną kryteria
ustalone przez radę gminy.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/9/19 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia
2 0 1 9 r. d o d atk o w e p u n k ty p o d czas
rozpatrywania wniosku przez komisję
rekrutacyjną na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego będzie można zdobyć, gdy:
1) rodzic samotnie wychowujący kandydata
pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku
pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą lub
pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym –
20 punktów;
2) oboje rodzice kandydata pozostają
w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub
prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą lub
pobierają naukę/studiują
w trybie dziennym – 20 punktów;

SZKOŁY

przedszkola (deklaracje winny zostać
złożone w terminie 7 dni poprzedzających
termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego). Wnioski będzie można
pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej
poszczególnych placówek i bezpośrednio
w przedszkolach.
Rekrutacja będzie odbywała się zgodnie
z poniższym harmonogramem:
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 15 lutego 2021 r.
do 5 marca 2021 r.

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
od 10 maja 2021 r.
do 24 maja 2021 r.

do 24 marca 2021 r. do 11 czerwca 2021 r.

do 26 marca 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.
od 29 marca 2021 r. od 16 czerwca 2021 r.
do 6 kwietnia 2021 r. do 23 czerwca 2021 r.
do 8 kwietnia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.
3) kandydat, który zamieszkuje w obwodzie
szkoły podstawowej, na terenie którego
mieści się przedszkole pierwszego wyboru –
10 punktów;
4) rodzina kandydata objęta jest nadzorem
kuratora lub wsparciem asystenta rodziny
– 3 punkty;
5) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje
edukację przedszkolną w roku szkolnym,
na który prowadzona jest rekrutacja
w przedszkolu pierwszego wyboru
– 2 punkty;
6) kandydat, którego rodzice wskazali we
wniosku według preferencji dane
przedszkole jako przedszkole pierwszego
wyboru – 1 punkt.
W celu potwierdzenia kryterium
dotyczącego zatrudnienia oraz pobierania
nauki rodzic samotnie wychowujący
kandydata lub rodzice kandydata powinni
załączyć do wniosku odpowiednio:
zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez
pracodawcę lub zleceniodawcę rodzica
samotnie wychowującego kandydata lub
każdego z rodziców lub zaświadczenie
wydane przez szkołę/szkołę wyższą, w której
rodzic samotnie wychowujący kandydata lub
każdy z rodziców pobiera naukę/studiuje
w trybie dziennym.
Natomiast celem potwierdzenia spełniania
kryterium związanego z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej
działalności gospodarczej oraz kryterium
wymienionego powyżej w pkt 3, 4 i 5 należy
złożyć pisemne oświadczenie.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może
zwrócić się do rodziców o przedłożenie
dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do
Burmistrza Zawadzkiego o potwierdzenie
tych okoliczności. Na wniosek Burmistrza,
instytucje publiczne są zobowiązane do
udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do
okoliczności zawartych w oświadczeniach.
Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy
mogą być przyjmowane do przedszkola
dopiero, gdy po przyjęciu kandydatów
z terenu gminy pozostaną wolne miejsca.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej, której ustalono obwód,
przyjmuje się uczniów na podstawie
zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych
w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali
poza obwodem danej szkoły mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal
Lp.

Czynności rekrutacyjne

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi
1. spełnianie
przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryﬁkacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub
kryteriów branych pod uwagę
2.
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
3. zakwaliﬁkowanych i kandydatów
niezakwaliﬁkowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
4. woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez
5. komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół
podstawowych działających na terenie
gminy Zawadzkie dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
brane pod uwagę będą kryteria określone
przez Radę Miejską w Zawadzkiem.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/271/17 z dnia
2 7 l u t e g o 2 0 1 7 r. p u n k t y p o d c z a s
rozpatrywania wniosku przez komisję
rekrutacyjną można zdobyć, gdy:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia
rodzeństwo kandydata – 10 punktów;
2) szkoła znajduje się bliżej miejsca
zamieszkania niż szkoła obwodowa
– 7 punktów;
3) występuje niepełnosprawność kandydata
lub przynajmniej jednego z rodziców
kandydata – 6 punktów;
4) miejsce pracy przynajmniej jednego

dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku wolnych miejsc rekrutacja dla
kandydatów do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły prowadzonej przez
gminę Zawadzkie rozpocznie się 1 marca
2021 r. i będzie odbywała się zgodnie
z poniższym harmonogramem:
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 1 marca 2021 r.
do 15 marca 2021 r.

od 10 maja 2021 r.
do 24 maja 2021 r.

do 2 kwietnia 2021 r. do 11 czerwca 2021 r.

do 7 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.
od 8 kwietnia 2021 r. od 16 czerwca 2021 r.
do 16 kwietnia 2021 r. do 23 czerwca 2021 r.
do 19 kwietnia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.
z rodziców kandydata znajduje się
w obwodzie szkoły – 5 punktów;
5) kandydat wychowywany jest przez
samotnego rodzica – 5 punktów;
6) w obwodzie szkoły mieszkają krewni
kandydata wspierający rodziców
w zapewnieniu mu należytej opieki
– 3 punkty.
W celu potwierdzenia spełniania w/w
kryteriów rodzic kandydata zobowiązany
jest dołączyć stosowne oświadczenia.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może
zwrócić się do rodziców o przedłożenie
dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do
Burmistrza Zawadzkiego o potwierdzenie
tych okoliczności. Na wniosek Burmistrza,
instytucje publiczne są zobowiązane do
udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do
okoliczności zawartych w oświadczeniach.

ODWOŁANIE OD ROZSTRZYGNIĘCIA
KOMISJI REKRUTACYJNEJ
W terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do danego przedszkola lub klasy pierwszej
szkoły podstawowej.
Uzasadnienie zawierające przyczyny
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym, sporządza
się w terminie 5 dni od dnia złożenia przez
rodzica w/w wniosku.
Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania uzasadnienia może wnieść do
Dyrektora danej placówki oświatowej
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
Dyrektor jest zobowiązany rozpatrzeć
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora
danej placówki służy skarga do sądu
administracyjnego.
Szczegółowych informacji dotyczących
postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli oraz klas
pierwszych publicznych szkół
podstawowych udzielają Dyrektorzy tych
placówek.
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Diamentowe i Żelazne Gody

R

ok 2020, podobnie jak poprzednie
lata, obﬁtował w jubileusze
małżeńskie. Jubileusz 60-lecia
pożycia małżeńskiego świętowało 16 par
oraz jubileusz 65 lecia świętowała 1 para.
Ze względu na panującą sytuację
epidemiologiczną w kraju w dniach 22 i 23
g r u d n i a 2 0 2 0 r. w s z y s t k i m p a r o m
małżeńskim w imieniu Burmistrza
Zawadzkiego w dowód społecznego
uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny
oraz za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra
swych rodzin przekazano listy gratulacyjne
oraz słodkie upominki.
Przed wieloma laty przyrzekaliście sobie
wzajemnie, że uczynicie wszystko, aby
Wasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe
i trwałe. Przyrzeczenia tego dotrzymaliście.
Było na pewno w ciągu tych długich lat wiele
dni radosnych i pięknych. Były również dni
smutne i przykre. Wszystkie te przeżycia –
radości i smutki, troski i obowiązki związały
Was jeszcze bardziej. Teraz możecie
podsumować swoje długoletnie wysiłki

i stwierdzić, że nie poszły one na marne, że
daliście z siebie wiele rodzinie, państwu
i społeczeństwu wychowując swoje dzieci,
wnuki, a może nawet prawnuki.
Te wspólnie przeżyte ponad 60 i 65 lat to
symbol wierności i miłości rodzinnej, to
dowód wzajemnego zrozumienia i istoty
związku małżeńskiego. To również wzór
i piękny przykład dla młodych pokoleń
wstępujących w związki małżeńskie.
Nie każdemu było dane obchodzić
Diamentowe czy Żelazne Gody. Jednym nie
dopisało zdrowie, innym zabrakło
cierpliwości, a może bardziej miłości.
Przeżyć tyle lat ze sobą mogą tylko Ci, którzy
naprawdę się kochają i szanują.
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Aplikacja mobilna „Moja Komenda”
Komendant Komisariatu Policji
w Zawadzkiem kom. Jacek Zalejski zachęca
do korzystania z aplikacji na rządzenia
mobilne pod nazwą „Moja Komenda” .

do Internetu, aby odnaleźć swojego
dzielnicowego.
Aplikacja „Moja Komenda” zawiera także
bazę teleadresową wszystkich komend
i komisariatów w Polsce. Po włączeniu usług
lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie
najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu
w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by
wskazała trasę do najbliższej komendy lub
komisariatu. Dodatkowo „Moja Komenda”
umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki,
ulicy lub kodzie pocztowym.

Przedmiotowa aplikacja umożliwia
wyszukanie każdego dzielnicowego
w Polsce. Aby to zrobić wystarczy po jej
zainstalowaniu na urządzeniu wpisać np.
własny adres zamieszkania a aplikacja
odnajdzie funkcjonariusza, który jest
odpowiedzialny za dany rejon oraz wskaże
w której jednostce pracuje. Aby połączyć się
z funkcjonariuszem wystarczy jedno
kliknięcie. Wyszukiwarka działa w trybie
oﬄine. Użytkownik nie musi mieć dostępu

„Moja Komenda” dostępna jest na telefony
z Android i iOS. Usługa jest bezpłatna.

Życzymy Wam drodzy Jubilaci jeszcze wielu
długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.
Patrząc na was po tylu latach wspólnego
życia, każdy zapewne chciałby dożyć tej
pięknej rocznicy. Cieszymy się razem z wami
waszym szczęściem. Życzymy doczekania
w zdrowiu i radości kolejnych jubileuszy.

Złote Gody - spotkanie jubilatów

W

d n i u 1 6 g r u d n i a 2 0 2 0 r.
w Publicznej Szkole
Podstawowej w Kielczy oraz
w Świetlicy Wiejskiej w Żędowicach
Burmistrz Zawadzkiego spotkał się parami
małżeńskimi z Kielczy i Żędowic
obchodzącymi jubileusz ZŁOTYCH

GODÓW. Zaś w dniu 18 grudnia w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem odbyło się kolejne
spotkanie z parami małżeńskimi
z Zawadzkiego obchodzącymi jubileusz
ZŁOTYCH GODÓW.
Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkań.

Państwo Elżbieta i Sylwester Jacek

Państwo Krystyna i Józef Gryc

Państwo Agnieszka i Jerzy Ibrom

Państwo Magdalena i Eryk Fleger

Państwo Gertruda i Augustyn Szwinge

Państwo Stanisława i Jerzy Garcorz

Maria i Erich Schatton

Państwo Joanna i Ryszard Wójcik

Państwo Halina i Joachim Nowak

Państwo Maria i Krzysztof Chołocińscy

Państwo Lucja i Franciszek Iwaniów

Państwo Mirosława i Andrzej Krysiak

Państwo Teresa i Franciszek Świtała

Państwo Stefania i Paweł Knopik

Państwo Krystyna i Marian Pogorzelscy

Państwo Wiesława i Andrzej Urbanowicz

Krajobrazy Zawadzkiego
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„Koperta Życia” w Zawadzkiem

G

mina Zawadzkie przystąpiła po raz
kolejny do akcji „Koperta Życia”,
która polega na tym, że w specjalnie
przygotowanych kopertach wpisać należy
najważniejsze informacje o stanie zdrowia
jej właściciela: dane osobowe, grupę krwi,
listę przebytych chorób, wszelkich uczuleń,
przyjmowanych leków (ich nazwy oraz
dawki), dane lekarza prowadzącego oraz
kontakt do najbliższych. Pakiet z takimi
informacjami powinien być przechowywany
w lodówce. Akcja skierowana jest do osób
przewlekle chorych, niepełnosprawnych,
starszych i samotnych.
W sytuacji, kiedy zagrożone jest życie osób
nam najbliższych, najbardziej ukochanych,
wielu z nas znajduje się w tak ogromnym
stresie, że nie jest w stanie w sposób
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Artur Garbas - śpiewak operowy z Kielczy

właściwy, ułatwiający pracę medyków
zareagować. Dlatego dobrze byłoby, gdyby
każdy z nas miał w lodówce taką „Kopertę
życia” z najważniejszymi informacjami na
temat naszego zdrowia i osób nam
najbliższych (małżonka, dzieci, rodziców).
Medycy zwracają uwagę, że ratując życie,
walczą także z czasem – liczy się wówczas
każda sekunda, a „Koperta życia” ułatwi im
tą walkę. Ponadto w czasie pandemii
niezwykle ważne jest to, aby maksymalnie
skrócić czas interwencji ratowników
medycznych i ograniczyć ich bezpośredni
kontakt z chorym. Na lodówce warto
przyczepić magnes, z informacją napisaną na
zwykłej kartce papieru, że w jej wnętrzu
znajduje się „Koperta życia”.

Jak wypełnić formularz

F

ormularz najlepiej wypełnić czytelnie,
drukowanymi literami lub na
komputerze. Następnie umieszcza się
go w kopercie oraz w woreczku foliowym
z zapięciem strunowym. Tak przygotowaną
kopertę można włożyć do lodówki, czyli do
miejsca, które jest prawie w każdym domu
i zarazem jest łatwo dostępne. Koperta może
okazać się przydatna, kiedy pacjent jest

nieprzytomny. Ten prosty pomysł może
usprawnić pracę ratowników medycznych,
a w niektórych przypadkach nawet uratować
życie.
W sytuacji, gdy mamy problem
z wypełnieniem formularza możemy
zadzwonić do przychodni lekarskiej albo
pod numer tel. 531 112 112 wewn. 1, aby
uzyska niezbędną pomoc.

Jak skorzystać z tej inicjatywy

M

ożna zapytać o „Kopertę życia”
w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem, w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, a także
w swojej przychodni. Również niektóre
apteki biorą udział w tej akcji. Można też po

prostu wyciąć formularz katy informacyjnej
z „KRAJOBRAZÓW ZAWADZKIEGO”
wypełnić go, włożyć do koperty, a kopertę do
woreczka foliowego i schować do lodówki.
Zachęcamy Państwa, aby zabezpieczyć się
w „Koperty życia”.

J

uż jako uczeń szkoły podstawowej
w Kielczy wykazywał uzdolnienia
artystyczne, które połączone
z wyniesioną z domu kindersztubą
owocowały sukcesami w licznych
konkursach recytatorskich. Przygodę ze
śpiewem rozpoczął w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Strzelcach Opolskich
w 2007 roku i kontynuował w Państwowej
Szkole Muzycznej II stopnia w Gliwicach.
Po ukończeniu liceum w Gliwicach
rozpoczął studia wokalne w Wyższej Szkole
Muzycznej im. Carla Maria von Weber
w Dreźnie w klasie prof. Hendrikje
Wangemann. Od 2020 roku jest studentem
śpiewu operowego w Bawarskiej Akademii
Te a t r a l n e j i m . A u g u s t a E v e r d i n g
w Monachium pod okiem prof. Larsa Woldt.
Pomimo młodego wieku odniósł już kilka
sukcesów na arenie międzynarodowej. Był
jednym z 42 uczestników wybranych
spośród 1500 chętnych, którzy
zakwaliﬁkowali się do przesłuchań
ﬁnałowych Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego „Neue Stimmen” w Gütersloh.
P o d c z a s Wi e d e ń s k i e g o K o n k u r s u
Międzynarodowego otrzymał nagrodę
specjalną w kategorii wirtuoz. W 2017 roku
zdobył kilka nagród podczas 52.
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. Antonina Dworzaka w Karlovych
Varac: m.in. drugą nagrodę główną
w kategorii junior, nagrodę za najlepszą
interpretację arii Mozarta, nagrodę Teatru
Narodowego w Pradze oraz nagrodę
Towarzystwa Muzycznego Gustav MahlerGesellschaft. W 2016 roku został laureatem
nagrody Fundacji Waltera i Charlotte Hamel
w kategorii junior, podczas 45. Federalnego
Konkursu Wokalnego w Berlinie. Cztery lata
później, w 2020 roku, wygrał ten konkurs
i zdobył główną nagrodę Prezydenta Miasta
Berlin. W 2018 roku otrzymał stypendium
w Wyższej Szkole Muzycznej w Dreźnie.
Rok później został stypendystą Fundacji
Waltera i Charlotte Hamel, a podczas

koncertu selekcyjnego zdobył nagrodę
publiczności. Artur bierze udział w wielu
kursach mistrzowskich u znanych
nauczycieli śpiewu i wykładowców
uniwersyteckim, m.in. u prof. Rudolfa
Piernay, prof. Silvany Bazzoni-Bartoli, czy
piosenkarza Lucasa Meachem. Od 2017 roku
stawia pierwsze kroki na scenach operowych
i teatralnych. Koncertował m.in.
w Filharmonii Śląskiej w Katowicach
i w Filharmonii Opolskiej. Związany jest już
m . i n . z O p e r ą w L i p s k u , Te a t r e m
N a r o d o w y m w P r a d z e c z y Te a t r e m
Staatsschauspiel w Dreźnie, gdzie
współpracuje z wieloma znanymi reżyserami
( R a d i m Vi z a z r y, A r o n S t i e h l ) o r a z
dyrygentami (prof. Ulf Schirmer, prof. Franz
Brochhagen czy David Reiland). Artur
uwodzi słuchaczy operowych swoim
barytonowym głosem podczas licznych
koncertów. W 2017 roku zagrał rolę De
Brienne w operze „Cinq-Mars” Charlsa
Gounods, reaktywowanej przez Operę
Lipską. Na swoim koncie ma również rolę
przybysza z Kapadocji w operze „Salome”
Richarda Straussa oraz Czerwonego
Indianina Billy Jackrabbit w operze
„Dziewczyna ze Złotego Zachodu” (La
fanciulla del West) Giacoma Pucciniego.
Zagrał w produkcji operowej na
Uniwersytecie Drezdeńskim Don Alfonso w
o p e r z e „ C o s i f a n t u t t e ” Wo l f g a n g a
Amadeusza Mozarta. W 2019 roku zaśpiewał
po francusku partię Leandro w „Miłości do
trzech pomarańczy” (Lamour des trois
oranges) Siergieja Prokoﬁeva. W swoim
dorobku ma także rolę tytułową w „Weselu
Figara” Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Śpiewak nagrał płytę z Filharmonią Śląską
dla wytwórni płytowej „DUX” w ramach
projektu „Europa u bram”.
Doceniając sukcesy Artura życzymy Mu
satysfakcji płynącej z rozwijania swoich
pasji oraz kolejnych nagród, a także
wszelkiej pomyślności.

GABINET UROLOGICZNY
Specjalista urolog Jacek Zdanowicz
przyjmuje w poniedziałki od godziny 14:00
Przychodnia Reh-Med
Zawadzkie ul. Lubliniecka 7
tel: 77 46 34 440
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Kultura w BiK w Zawadzkiem
Grudzień 2020r. / Styczeń 2021r.

P

rzełom grudnia 2020r i stycznia 2021r.
to czas, w którym przede wszystkim
wybrzmiewają akcenty świąteczne.
Tradycją w naszym mieście stały się
Jarmarki Bożonarodzeniowe oraz Koncerty
Noworoczne. Jednak w obecnej sytuacji
musieliśmy odejść od sprawdzonych
i lubianych propozycji kulturalnych.
W grudniu 2020r. na stronie internetowej
BiK oraz na Facebooku BiK można było
oglądać „Koncert Świąteczny” online,
którego pomysłodawcą był Pan Dominik
Kowalski.
Zaprosił do współpracy Orkiestrę Dętą
z Żędowic, Chór działający w strukturach
Stowarzyszenia i Rozpowszechniania
Kultury „Metanoya” w Zawadzkiem,
uczniów Ogniska Muzycznego oraz
wokalistki Studia Wokalnego DO MI SOL.
W efekcie mieszkańcy gminy przez dwa
tygodnie, poprzedzające Święta Bożego
Narodzenia, mogli posłuchać mniej lub
bardziej znanych kolęd i pastorałek
wykonanych przez lokalnych artystów
i uczniów szkół podstawowych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty plastyczne online, podczas których
dzieciaki mogły nauczyć się jak wykonać
bałwanka, aniołki,elfy, Mikołaja, czy
choinkę.
Liczba odsłon na Facebooku świadczy o tym,
że pomysły były traﬁone!
Następną propozycją , przygotowaną przez
Zespół BiK były Ferie Zimowe online.
I w tym przypadku wykorzystaliśmy
sprawdzone i lubiane formy – czyli warsztaty
plastyczne i warsztaty kulinarne „Palce
Lizać”. Dzieciaki z rodzicami mogły

wykonać zimowego pingwina, marionetkę,
czy kartkę dla Babci i Dziadka.
Dużą zabawą nie tylko dla gotujących
w domu , ale i dla prowadzących były
Warsztaty Kulinarne „Palce lizać”, podczas
których pokazano jak przygotować włoskie
tiramisu, ciasteczka francuskie, czy
owocowe co nieco.
Nie zapomnieliśmy o życzeniach online
z okazji Dnia Babci i Dziadka – wokalistka
Lena Zientek zaśpiewała przeboje
„Malowany dzbanek” i „Tyle słońca w całym
mieście”, które na pewno przypomniały
naszym kochanym Babciom i Dziadkom ich
najpiękniejsze młode lata i wywołały
uśmiech na ich twarzach.
Od stycznia 2021r. wokalistki Studia
Wokalnego Do Mi Sol oraz aktorzy Studia
Teatralnego „Huta” przygotowują się do
marcowego koncertu online z okazji Dnia
Kobiet.
Nie zapominamy o promowaniu talentów nasze wokalistki ponownie zostały
zaproszone do TVP3 Opole i wystąpiły
w programie „Opolskie o poranku” - 11
stycznia 2021r. Lena Zientek zaśpiewała
utwór z musicalu Metro „Uciekali”, a 28
stycznia 2021r. Patrycja Misiek zachwyciła
słuchaczy swoją interpretacją piosenki
Z. Wodeckiego „Lubię wracać tam gdzie
byłem”.
Przed nami wiele pracy, marzeń i planów na
przyszłość! Mamy nadzieję, że nie zabraknie
nam zapału i niebawem spotkamy się na
żywo na deskach naszego Kinoteatru.
Małgorzata Rabicka – specjalista ds. kultury
w BiK w Zawadzkiem

7

„Na Święta zabierz … książkę”
więta Bożego Narodzenia to idealny
czas, by nieco zwolnić i zatopić się
w przyjemną lekturę.
Biblioteka szkolna Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Wincentego z Kielczy
w Kielczy, już od kilku lat zaprasza
wszystkich uczniów do udziału w akcji „Na
Święta zabierz … książkę.
W tym roku wydarzenie to zostało
zorganizowane wspólnie z BIK Filią
B i b l i o t e c z n ą w K i e l c z y. C z ę s t o
podejmujemy współpracę w ramach różnych
akcji związanych z promocją czytelnictwa
i bibliotek. Nasze współdziałanie poszerza
się, a największą satysfakcją jest
zadowolenie naszych czytelników. Bo
przecież pracujemy właśnie dla nich.
W dniach 18- 23 grudnia 2020 r. młodzi
czytelnicy zostali zaproszeni do Filii
Bibliotecznej w Kielczy, by spośród wielu
przygotowanych przez obie placówki paczek
wybrać jedną, zabrać ją do domu,
rozpakować i wraz z bohaterami wybranej
książki spędzić wyjątkowe świąteczne
chwile. W każdej paczce można było znaleźć
świąteczny drobiazg.

Ś

Biblioteki - godziny otwarcia
Poniedziałek
Zawadzkie
Tel. 774623173 9.00 - 17.00
774623171
Kielcza
8.00 - 14.00
Tel. 774010967
Żędowice
9.00 - 13.00
Tel. 775005927

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

7.00 - 15.00

12.00 - 17.00 12.00 - 15.00 12.00 - 17.00 12.00 - 17.00
9.00 - 13.00

15.00 - 19.00

9.00 - 13.00

14.00 - 18.00

PODZIEL SIĘ SERCEM
Konkurs Walentynkowy
Odbierz serduszko w wybranym punkcie
- Kinoteatr w Zawadzkiem
- Filia Biblioteczna w Kielczy
- Filia Biblioteczna w Żędowicach
Udekoruj serce dowolną techniką i wyślij zdjęcie
gotowej pracy do dnia 8.02.2021 r. na nasz
adres mailowy: kultura.bikzawadzkie@gmail.com
lub na nasz fanpage na Facebooku
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Sport
Piłka ręczna
Wynik na miarę możliwości

W

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin naszej
wypożyczalni strojów
Kinoteatr w Zawadzkiem
Plac Hutnika 1
tel: 77 403 14 03

ostatnim numerze Krajobrazów
relacje z rozgrywek II ligi piłki
ręcznej zakończyliśmy na
wygranym spotkaniu z SPR Grunwald Ruda
Ślaska. Kolejnym przeciwnikiem był AZS
AGH Kraków. Było to spotkanie o fotel
lidera . Niestety w tym spotkaniu drużyną
pod każdym względem lepszą byli
Krakowianie. Jedyne prowadzenie to 2:0 na
początku meczu oraz remis 11:11 w 21
minucie. W naszej drużynie po
indywidualnym kryciu Michała
Krygowskiego nie było zawodnika, który
byłby zagrożeniem rzutami z drugiej linii. Do
przerwy AZS prowadził 16:13, następnie
18:13 i już do końca spotkania kontrolował
wynik by wygrać 32:28. Bramki dla naszej
drużyny zdobywali: Paweł Zagórowicz 7,
Adam Wacławczyk 6, Adrian Przybysz i M.
Krygowski po 4, Mateusz Czaja i Mateusz
Damas po 3 oraz Bartosz Witkowski 1.
W dniach 18 do 24 stycznia tj. w ciągu 7 dni
drużyna ASPR rozegrała 4 spotkania
wygrywając 3 pierwsze by przegrać ostatnie.
Mecz ASPR, która jest wiceliderem
z ostatnią drużyną w tabeli SUMKS Jedynką
Myślenice zakończył się skromnym
zwycięstwem 37:34(21:15). W 21 minucie
podopieczni Łukasza Morzyka prowadzili
18:9 i zanosiło się na pogrom drużyny gości.
W tym momencie trener desygnował do gry
rezerwy cały czas mając kontrolę nad
wynikiem. W meczu bramki dla drużyny
zdobywali: Adam Wacławczyk, Paweł
Zagórowicz i Michał Krygowski po 7,
Łukasz Smyk 5, Adrian Przybysz 4, Mateusz
Damas 3 oraz Adam Kaczka, Daniel Koprek,
Mateusz Czaja i Wojciech Wacławczyk po 1.
Kolejne spotkanie z młodziutką drużyną
(średnia wieku 18 lat) SPR Górnik Zabrze
należało do bardzo wyrównanego. Pierwsza
połowa należała do gości, którzy prowadzili
13:11. Druga połowa spotkania również była
bardzo zacięta. Po bramkach P.Zagorowicza,
Ł.Smyka oraz M.Krygowskiego drużyna
ASPR wyszła na prowadzenie 14:13. Od 34
do 55 minuty trwała wymiana ciosów.
Prowadzenie zmieniało się jak
w kalejdoskopie. W 55 min na tablicy
wyników remis 24:24. W kolejnych 3 min.
bramki zdobywali Zagórowicz, Krygowski
i Wacławczyk i ASPR prowadził 27:24.
Mimo, że goście strzelili kolejne 2 bramki na
27:26 nie byli w stanie już zmienić wyniku.
Ostatnią bramkę strzelił Zagórowicz i ustalił
wynik spotkania na 28:26. Łupem
bramkowym podzielili się: Smyk
i Zagórowicz po 5., A.Wacławczyk
i Krygowski po 4, Czaja, M.Damas
i Przybysz po 3 oraz Koprek 1.
W sobotę kolejne spotkanie rozegrane
w Pawonkowie z drużyną MOSiR Bochnia
zajmującą przedostatnie miejsce w tabeli.
Tylko do 12 minuty było wyrównane.
Później od wyniku 8:8 na boisku
dominowała tylko drużyna ASPR która
zdobyła 15 bramek a przeciwnicy tylko 3.
Pierwsza połowa zakończyła się
prowadzeniem naszej drużyny 23:11. Na

początku II połowy ASPR prowadził już
27:13, wtenczas trener dał pograć całej 16
wpisanej do protokółu. Głównie grali
zawodnicy, którzy w innych meczach nie
zawsze wchodzili na boisko. Przyjezdnym
udało się częściowo odrobić straty, jednak
końcowy wynik 36:27 wyraźnie pokazuje,
która drużyna była lepsza. Najwięcej bramek
dla ASPR strzelili Mateusz Damas i Adam
Wacławczyk po 7. Michał Krygowski strzelił
5 bramek, Mateusz Czaja 4, Piotr Damas
i Łukasz Smyk strzelili po 3 bramki, Adam
Kaczka i Paweł Zagórowicz po 2, a Daniel
Koprek, Mateusz Kaczka i Adrian Przybysz
po 1.
W niedzielę 24.01. przeciwnikiem była
drużyna SMS III ZPRP Kielce, drużyna
z którą ASPR w I rundzie przegrał jedyne
spotkanie. Wypadało się zrewanżować.
Goście od początku spotkania narzucili swój
styl. Grali szybką piłką co sprawiało kłopot
naszej drużynie. W naszej drużynie widać
było trudy rozegranych wcześniej spotkań.
Brak było dokładności, trzy razy pod rząd
zamiast do bramki traﬁali w słupki.
Ostatecznie przeciwnik na przerwę schodził
z przewagą 1 bramki (14:13). W drugiej
połowie nasz drużyna prowadziła dwoma
i nawet 3 bramkami (23:20). W 57 minucie
ASPR prowadził 31:29 i nie potraﬁł
utrzymać tej przewagi. SMS III ZPRP Kielce
strzelił kolejno 3 bramki i wygrał 32:31.
W meczu tym łupem bramkowym podzielili
się: P.Zagórowicz 8, M.Krygowski 6,
Ł.Smyk i A.Przybysz po 5, M.Czaja 3,
A.Wacławczyk 2 oraz P.Damas i M.Damas
po 1.
Tym spotkanie zakończony został I etap
rozgrywek, który nasz drużyna zakończyła
na 2 miejscu (patrz tabela). Rozgrywki IV
grupy śląskiej zostały podzielone na
2 podgrupy. W II etapie spotkają się
z pierwszą czwórką grupy B a będą to
zespoły: HLB Buskowianka, KS VIVE II
Kielce, SMS ZPRP II Kielce oraz Grupa
Azoty SPR II Tarnów (mecz i rewanż)
z zaliczeniem punktów z rozgrywek I rundy
pomiędzy drużynami ze swojej grupy.
Końcowa tabela grupy A.
M. P. B.
1. AZS AGH Kraków
12 33 417:300
12 27 394:372
2. ASPR Zawadzkie
12 19 383:377
3. SMS III ZPRP Kielce
4. SPR Grunwald Ruda Śląska 12 21 386:350
12 15 363:257
5. SPR Górnik Zabrze
12 8 314:390
6. MOSiR Bochnia
7. SUMKS Jedynka Myślenice 12 3 299:410
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