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Przekazanie „Kopert życia” w gminie Zawadzkie

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów.”
/Pierre de Brantome/

Z okazji Dnia Kobiet

G

mina Zawadzkie przystąpiła po raz
kolejny do akcji „Koperta Życia”.
Pakiety kopert życia zostały
przygotowane w ramach projektu
„OPOLSKIE przeciw COVID-19”
i przekazane gminie Zawadzkie przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego
celem ich dalszej dystrybucji.
Dlatego w dniu 2 lutego 2021 r. Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski przekazał
„Koperty życia”, a dodatkowo zestawy do
ochrony osobistej przeciw COVID-19
przedstawicielom Stowarzyszeń Seniorów
naszej gminy (tj. Stowarzyszeniu Emerytów
i Rencistów „Klub Seniora”, Polskiemu
Z w i ą z k o w i E m e r y t ó w, R e n c i s t ó w
i Inwalidów oraz Stowarzyszeniu
Uniwersytet III Wieku).
Akcja pn. „Koperty życia” skierowana jest
do osób przewlekle chorych, starszych,
samotnych i polega na umieszczeniu
w przygotowanych kopertach
najważniejszych informacji o stanie zdrowia
właściciela koperty takich, jak: dane

osobowe, grupa krwi, lista przebytych
chorób, wszelkie uczulenia, przyjmowane
leki (ich nazwy oraz dawki), dane lekarza
prowadzącego oraz kontakt do najbliższych.
Pakiet z takimi informacjami powinien być
przechowywany w lodówce, czyli miejscu,
które jest prawie w każdym domu i zarazem
jest łatwo dostępne.
W ten sposób medycy udzielający pomocy
mogą uratować życie choremu, który np. jest
nieprzytomny, zestresowany, ze względów
chorobowych nie potraﬁ udzielić
niezbędnych informacji ratownikom.
W takich sytuacjach każda sekunda się liczy.
Dziękujemy Marszałkowi Województwa
Opolskiego za pomoc w pokonywaniu
ograniczeń, szczególnie w czasie epidemii
koronawirusa. Wszystkich Państwa
zachęcamy, aby zabezpieczyć się w „Koperty
życia”. Można także komplet powyższych
informacji zapisać na zwykłej kartce papieru,
włożyć do woreczka i umieścić w lodówce.
Tych kilka prostych czynności może
uratować życie.

Dzień Sołtysa

składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń, wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.
Niech zawsze towarzyszy Wam szacunek,
życzliwość i zrozumienie, a życiowa mądrość dodaje
Wam siły i determinacji w rozwiązywaniu
najtrudnieszych spraw.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Konkurs „Nasza Praca w PRL”

M

iło nam poinformować, iż
Mieszkanka gminy Zawadzkie
zdobyła III miejsce w konkursie
„Nasza praca w PRL”, zorganizowanym
przez portal pracy Aplikuj.pl. Pani Irena
z Żędowic przesłała do konkursu zdjęcia
z pracy w Szpitalu Rejonowym.
Był to konkurs na najciekawsze zdjęcia
z pracy w okresie Polski Ludowej pod nazwą
"Nasza Praca w PRL". Mieszkańcy woj.
dolnośląskiego i opolskiego przysyłali swoje
fotograﬁczne pamiątki, z których stworzono
sentymentalną galerię online.

Konkurs ten miał na celu ukazanie, jak
bardzo zmieniły się warunki społecznokulturowe i rynek pracy na przestrzeni
ostatnich 30 lat. Miał również przedstawić
młodszym pokoleniom, jak w czasach PRL
wyglądały stanowiska pracy, narzędzia
i sprzęty.
Serdecznie gratulujemy Pani Irenie
i zachęcamy do krótkiej podróży do
przeszłości dzięki galerii zdjęć, jaka
udostępniona została na stronie internetowej:
www.aplikuj.pl w zakładce: „konkurs-prlzachod-galeria”.

Z okazji przypadającego w dniu 11 marca Dnia Sołtysa
składamy Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, wytrwałości
oraz satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Niech podejmowany trud dostarcza Państwu wiele radości
i poczucia społecznego uznania.
Jednocześnie dziękujemy za Państwa zaangażowanie
i podejmowanie inicjatyw, dzięki którym sołectwa gminy Zawadzkie
zmieniają swój wizerunek i rozwijają się.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 77 403 14 03
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Rada Miejska w Zawadzkiem
XXVI Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 22 lutego 2021 r. w trybie
on-line odbyła się kolejna sesja
Rady Miejskiej w Zawadzkiem.
Na sesji radni przyjęli sprawozdanie
Komendanta Policji z działalności za 2020
r., w tym informację o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego. Temat ten
szeroko omówił Komendant Komisariatu
Policji w Zawadzkiem kom. Jacek Zalejski.
Informację na temat Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań, który

r o z p o c z y n a s i ę 1 k w i e t n i a 2 0 2 1 r.
przedstawiła Dagmara Oprych-Franków
Koordynator dyspozytorów GUS w Opolu
oraz Dastin Lipp dyspozytor GUS. W dalszej
części sesji zostały podjęte następujące
uchwały:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 r. (11 głosów „za”);
2) w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Zawadzkie (8 głosów „za”);

3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Zawadzkie w roku 2021 (10 głosów „za”);
4) w sprawie zwolnienia i zwrotu części
opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na terenie gminy
Zawadzkie w 2021 r. (9 głosów „za”, 2 głosy
„wstrzymujące się”);

5) w sprawie przekazania petycji z dnia
5 lutego 2021 organowi właściwemu (11
głosów „za”).
Do Komisji Uchwał i Wniosków nie
wpłynęły żadne wnioski. Uchwały podjęte
na sesji dostępne są na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo
lokalne, natomiast następna sesja odbędzie
się w dniu 29 marca 2021 r.
BRM

Burmistrz informuje
Numery porządkowe

Spotkanie Burmistrza Zawadzkiego
z Wiceprezesem KSSE S.A.

terenów położonych w Zawadzkiem
i Kielczy. Pan Mariusz Stachowski
przedstawił obecną sytuację lokalnych
przedsiębiorców i zaproponował konkretne
działania, wspierające ﬁrmy, zarówno w ich
funkcjonowaniu, jak i rozwoju.
Odpowiadając na propozycję Burmistrza
Zawadzkiego, Pan Jacek Bialik
zaproponował rozważenie realizacji
urmistrz Zawadzkiego informuje, że
projektu, z którego mogliby skorzystać
zgodnie z przepisami ustawy Prawo
producenci i usługodawcy gminy
geodezyjne i kartograﬁczne, numery
Zawadzkie.
porządkowe ustala Burmistrz z urzędu lub na
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w n i o s e k o s ó b z a i n t e r e s o w a n y c h
r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w o b e j m u j e s w y m z a s i ę g i e m c a ł e i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli
inwestycyjnych w Zawadzkiem oraz województwo śląskie oraz 6 powiatów n i e r u c h o m o ś c i l u b i n n e p o d m i o t y
możliwości wsparcia lokalnych w województwie opolskim, w tym powiat uwidocznione w ewidencji gruntów
przedsiębiorców było tematem spotkania strzelecki. Na całym tym obszarze KSSE i budynków, które tymi nieruchomościami
B u r m i s t r z a Z a w a d z k i e g o M a r i u s z a może wydawać decyzje o wsparciu.
władają. Numeracji porządkowej podlegają:
S t a c h o w s k i e g o o r a z W i c e p r e z e s a Warto zaznaczyć, że w ubiegłym oraz budynki mieszkalne oraz inne budynki
K a t o w i c k i e j S p e c j a l n e j S t r e f y bieżącym roku Burmistrz Zawadzkiego przeznaczone do stałego lub czasowego
E k o n o m i c z n e j S . A . J a c k a B i a l i k a . i przedstawiciele Urzędu Miejskiego przebywania ludzi, w tym w szczególności
W rozmowie, która odbyła się 3 lutego br. w Zawadzkiem odbyli szereg spotkań w celu b u d y n k i : b i u r o w e , o g ó l n o d o s t ę p n e
dobrej
inwestycyjnej
oraz
w Zawadzkiem, uczestniczył także Adam stworzenia
wykorzystywane na cele kultury i kultury
- niech
Waszeoferty
dzieci będą
dla Was zawsze
wsparciem,
S z e w e r a – s p e c j a l i s t a d s . o b r o t u poprawienia infrastruktury technicznej sieci ﬁzycznej, o charakterze edukacyjnym,
nieruchomościami KSSE S. A. oraz energetycznej (Tauron), sieci gazowej szpitale i obiekty opieki medycznej oraz
p r z e d s taw ic iele U r z ęd u M ie js k ie g o (PGNIG), a także z Opolskim Centrum budynki przeznaczone do działalności
Rozwoju Gospodarki, Polską Agencją gospodarczej - wybudowane, w trakcie
w Zawadzkiem.
Omówiono aktualny plan zagospodarowania Inwestycji i Handlu, Krajowym Ośrodkiem budowy i prognozowane do wybudowania.
przestrzennego i plany dotyczące uzbrojenia Wsparcia Rolnictwa.
Właściciele nieruchomości zabudowanych
lub inne podmioty uwidocznione
w ewidencji gruntów i budynków, które
takimi
nieruchomościami władają, mają
otacje dla klubów sportowych Te n i s a S t o ł o w e g o „ M O K S I R ” o r a z
obowiązek
umieszczenia, w widocznym
zostały przyznane w oparciu Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej
miejscu na ścianie frontowej budynku,
o Uchwałę Nr XLIV/420/10 Rady „Zawadzkie”. Dotacje zostaną przekazana
tabliczki z numerem porządkowym.
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 m.in. na organizację zawodów sportowych
W przypadku gdy budynek położony jest
października 2010 roku w sprawie określenia i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę
warunków i trybu wspierania ﬁnansowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych z numerem porządkowym umieszcza się
rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie. ( w p i s o w e , o p ł a t y s ę d z i o w s k i e , także na ogrodzeniu. Właściwe oznaczanie
Na realizację przedsięwzięć z zakresu ubezpieczenie itp.), zabezpieczenie w sprzęt
rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie sportowy, organizowanie treningów
w 2021 roku zaplanowano w budżecie gminy i obozów sportowych.
środki w wysokości 51.000 zł. O przyznanie Wykaz klubów sportowych, które otrzymały
dotacje ubiegały się 4 kluby: Stowarzyszenie dotację celową na wsparcie ﬁnansowe
a realizację zadania gmina uzyskała
S p o r t o w e K l u b S p o r t o w y „ S TA L ” przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na
doﬁnansowanie z Regionalnego
Zawadzkie, Klub Karate „NIDAN”, Klub terenie gminy Zawadzkie w 2021 roku:
Programu Operacyjnego
Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
Przyznana
Nazwa wnioskodawcy
Nazwa zadania
w
wysokości
625
757,98 zł. Przewiduje się
kwota w zł
budowę PSZOK w formie placu wraz
Szkolenie zawodników w grupie
Stowarzyszenie Sportowe Klub
z obiektami towarzyszącymi, tj. hali
seniorskiej oraz udział w rozgrywkach 10.000,00
Sportowy „STAL” Zawadzkie
magazynowej o konstrukcji stalowej na
ligowych w dyscyplinie piłka nożna
ul. Opolska 23, Zawadzkie
kontenery do składowania odpadów,
magazyn o konstrukcji stalowej na odpady
Szkolenie zawodników kadry Klubu
Klub Karate „NIDAN”
niebezpieczne, kontenerowe pomieszczenie
Karate NIDAN oraz udział w
10.000,00
ul. Opolska 23, Zawadzkie
zaplecza socjalno–biurowego i punktu
zawodach sportowych w dyscyplinie
przekazania rzeczy używanych, wagę
karate shotokan/WKF
s a m o c h o d o w ą z a g ł ę b i o n ą 5 T,
Autonomiczna Sekcja Piłki
Udział drużyny seniorów ASPR
bezodpływowy
zbiornik na ścieki, zbiornik
25.000,00
Ręcznej „ZAWADZKIE”
„Zawadzkie” w rozgrywkach ligi
stalowy na wodę do celów przeciw
piłki ręcznej
ul. Opolska 23, Zawadzkie
pożarowych o pojemności 100 m³.
Upowszechnianie sportu w zakresie
Wykonanie ogrodzenia wraz z zabudową
Klub Tenisa Stołowego MOKSiR
6.000,00
tenisa stołowego w gminie
bramy stalowej przesuwnej 6 m, dwóch bram
ul. Opolska 23, Zawadzkie
Zawadzkie
stalowych, utwardzenia terenu kostką

B

P

Dotacje dla klubów sportowych przyznane

D

budynków wpływa na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż ułatwia
szybkie dotarcie do potrzebujących pogotowia ratunkowego, policji czy straży
pożarnej. Istotne jest także z perspektywy
służb komunalnych oraz kurierów
i doręczycieli poczty. Zgodnie z przepisami
Kodeksu wykroczeń, za niewykonanie
powyższych obowiązków może być
nałożona kara grzywny do 250,00 zł lub kara
nagany.
Jednocześnie informuje się mieszkańców, że
po znowelizowaniu ustawy - Prawo
pocztowe, właściciele lub współwłaściciele
nieruchomości gruntowych, na których
znajduje się budynek mieszkalny, są
obowiązani umieścić:
1) w przypadku budynków jednorodzinnych
- oddawczą skrzynkę pocztową przed
drzwiami wejściowymi do budynku lub
w ogólnie dostępnej części nieruchomości,
2) w przypadku budynków wielorodzinnych
(co najmniej 3 lokale) - zestaw oddawczych
skrzynek pocztowych w liczbie
odpowiadającej liczbie lokali.
Zgodnie z przepisami prawa, nowe skrzynki
pocztowe powinny być wykonane
z materiału, który zapewni ochronę przed
kradzieżą oraz zagwarantuje poufność
umieszczanych w nich przesyłek, oraz być
zamykane na klucz. Szczegółowe wymogi,
jakie powinna spełniać skrzynka pocztowa,
określają przepisy rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji w sprawie
oddawczych skrzynek pocztowych. Kto nie
realizuje obowiązku umieszczenia
oddawczej skrzynki pocztowej na budynku
albo umieszcza oddawczą skrzynkę
pocztową niespełniającą wymogów,
o których mowa wyżej, podlega karze
pieniężnej w wysokości od 50 zł do 10 000 zł
(art. 127 ww. ustawy).

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych dla Gminy Zawadzkie (PSZOK)

N

brukową, budowę miejsc parkingowych,
w tym dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo projektuje się montaż
oświetlenia terenu - lampy na słupach
stalowych, instalacji monitoringu
wizyjnego. Koszt wykonania zadania wynosi
736 185,86 zł.
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Sprawy załatwiane elektronicznie w urzędzie

C

zas panującej pandemii koronawirusa
znacząco zmienia sposób
funkcjonowania wielu instytucji,
urzędów czy przedsiębiorców. Jednak
niezmiennym pozostaje fakt, iż Mieszkańcy
gminy Zawadzkie mogą sprawnie
załatwiać sprawy, przy zachowaniu
obostrzeń związanych ze stanem epidemii.
Przyjmowanie i obsługa bezpośrednia
Mieszkańców w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem odbywa się
w poniedziałki (w godzinach od 9:00 do
godziny 16:00) oraz w czwartki (od
godziny 8:00 do godziny 14:00) – po

uprzednim telefonicznym lub
elektronicznym umówieniu swojej wizyty
w urzędzie w danej sprawie.
Jednakże w pozostałych dniach i godzinach
funkcjonowania Urzędu realizowane są
sprawy napływające w formie elektronicznej
(za pośrednictwem Elektronicznej Platformy
Usług Administracyjnych – e-PUAP lub
poczty elektronicznej) i przesyłane pocztą
(jeśli osoba mnie posiada konta na platformie
e-PUAP, proﬁlu zaufanego albo certyﬁkatu
kwaliﬁkowanego) lub umieszczane
w specjalnej skrzynce przy drzwiach
wejściowych od ul. Dębowej. Zawsze
możliwy jest także kontakt telefoniczny
z urzędnikami.
Zachęcamy do korzystania z eUsług,
dostępnych na stronie internetowej gminy
Zawadzkie (pod adresem: www.zawadzkie.pl
w zakładce EUSŁUGI). Dostępne są tam
liczne wzory wniosków wraz z instrukcjami
wypełniania - w podziale na zakres
tematyczny realizowany przez poszczególne
komórki organizacyjne tut. Urzędu.
To prosty i dogodny sposób na załatwianie
spraw bez konieczności wychodzenia
z domu, co w aktualnym czasie
epidemicznym jest szczególnie ważne
i korzystne dla Petentów.

Konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem

B

urmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski informuje, że ogłoszony
został konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem.
Szczegółowe informacje zostały
zamieszczone na stronie internetowej:
www.zawadzkie.pl, www.bip.zawadzkie.pl,

www.koopole.bip.gov.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem.
Termin składania ofert upływa w dniu
15 marca 2021 r. o godz. 15.00.
Uprawnione osoby zachęcamy do wzięcia
udziału w konkursie.

Zespół Konsultacyjno-Doradczy Młodzieży
działający przy Burmistrzu Zawadzkiego

Z

espół Konsultacyjno-Doradczy
Młodzieży został powołany
w składzie 9-osobowym
Zarządzeniem Nr 366/XXX/2020
Burmistrza Zawadzkiego w dniu 16 grudnia
2020 r.
Zgodnie z regulaminem Zespołu pierwsze
posiedzenie zwołał na dzień 27 stycznia 2021
r. i p r o w a d z i ł d o c z a s u w y b o r u
przewodniczącego Burmistrz Mariusz
Stachowski. Na posiedzeniu jednogłośnie
Przewodniczącym Zespołu został wybrany
Maksymilian Polis, zastępcą Emilia Klonz,
a Sekretarzem Nicole Pinkawa. Pozostali
członkowie Zespołu to: Szymon Cybulski,
Aleksandra Karlińska, Izabela Pilarska,
Dominika Pawelec, Wiktora Strzelczyk,
Łukasz Woyciechowski.
Burmistrz Zawadzkiego powołał Zespół
przede wszystkim w celu włączenia
młodzieży w procesy konsultacyjne, które
dotyczą młodych osób oraz ich otoczenia.
Zespół ma reprezentować młodych
mieszkańców, ale również prowadzić

działania na rzecz upowszechniania wśród
nich idei samorządności i kształtowania
postaw obywatelskich. Zakres działania
Zespołu jest szeroki, to między innymi
inicjowanie na rzecz młodzieży, zwiększenie
zaangażowania w procesy tworzenia
projektów i inwestycji pod kątem młodych
mieszkańców, upowszechnianie wiedzy
o samorządzie terytorialnym.
Burmistrz Zawadzkiego składa członkom
Zespołu życzenia udanej współpracy,
ciekawych wyzwań i satysfakcji z efektów
swojej działalności.

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Zawadzkiem poszukuje chętne osoby, które będą realizowały
zadania na podstawie umowy zlecenia, polegające na utrzymaniu czystości na
terenie miasta Zawadzkie, a w szczególności:
ź sprzątaniu ulic, chodników, placów i innych obiektów (w tym placu zabaw,
boiska, skweru oraz siłowni napowietrznej przy ul. Nowe Osiedle);
ź koszeniu placu zabaw, boiska, skweru przy ul. Nowe Osiedle;
ź pielęgnacji, pieleniu skwerów i kwietników gminnych;
ź nasadzaniu i podlewaniu nasadzonej roślinności;
ź dokonywaniu przeglądów stanu technicznego urządzeń znajdujących się na
terenach gminnych oraz ich drobnych napraw.
Wnioski (pisemne) należy składać w terminie do dnia 15 marca 2021 r. w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, pod numerem tel. 77 4623 138 lub 77 4623 110.

Bezpieczeństwo w gminie Zawadzkie
Podsumowanie "Informacji o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie działania
Komisariatu Policji w Zawadzkiem w 2020 roku".

N

a podstawie art. 10 Ustawy z dnia 6
k w i e t n i a 1 9 9 0 r. o P o l i c j i ,
Komendant Policji w Zawadzkiem
przedłożył roczne sprawozdanie o stanie
bezpieczeństwa gminy. Sprawozdanie to
wskazuje m. in., co następuje:
Komisariat Policji działa w zakresie
przepisów zarządzenia Komendanta
Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji
i zakresie działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji
(t.j. Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50 z późn.
zm.). Szczegółowe zadania określone są
w Regulaminie Komisariatu Policji
w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r.
opracowanym na podstawie art. 7 ust. 4
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. O Policji.
Liczba etatów Komisariatu Policji
w Zawadzkiem wynosi 24 stanowiska
policyjne, obejmuje on swoim działaniem
rejony służbowe nr 16 – 21 terenu gminy
Zawadzkie, Kolonowskie oraz Jemielnica.
Gmina Zawadzkie podzielona jest na
3 rejony służbowe, do których przydzieleni
są odpowiednio: rejon miasta Zawadzkie – 2
dzielnicowych, rejon wsi Kielcza – 1
dzielnicowy oraz rejon wsi Żędowice – 1
dzielnicowy, który realizuje również zadania
służbowe jako dzielnicowy w rejonie gminy
Jemielnica.
Głównym celem działań Komisariatu Policji
w Zawadzkiem w 2020 r. było ograniczenie
poziomu przestępczości w stosunku do roku
2019. Dodatkowo realizowano zadania
polegające na zapobieganiu popełnianiu
przestępstw i wykroczeń z jednoczesnym
podniesieniem wykrywalności ich
s p r a w c ó w. P o d e j m o w a n o d z i a ł a n i a
w obszarach, w których skala przestępczości
oraz efektywność ścigania zależy od
zaangażowania Policji. Jest to głównie
przestępczość przeciwko mieniu,
przestępczość narkotykowa, gospodarcza,
jak również działania mające na celu
zatrzymywanie nietrzeźwych kierujących.
Powyższe cele były realizowane poprzez
współpracę między poszczególnymi
komórkami organizacyjnymi komisariatu,
współpracę z Komendą Powiatową Policji
w Strzelcach Opolskich, władzami
samorządowymi oraz z mieszkańcami.
W oparciu o analizę oraz bieżące potrzeby
rozlokowano dodatkowe służby ze środków
przekazanych przez samorządy lokalne.
W 2020 roku wszczęto 248 postępowań
przygotowawczych prowadzonych w formie
śledztw i dochodzeń. W ramach tych
postępowań stwierdzono 257 przestępstw,
z których wykryto 185 czynów
zabronionych. W kategorii „przestępstwa
drogowe” nastąpił spadek w ilości
postępowań wszczętych o 5 spraw oraz
czynów stwierdzonych o 5. Nastąpił spadek
postępowań w stosunku do kierujących
pojazdami mechanicznymi w stanie
nietrzeźwości o 14. W roku 2020 wszczęto
o 7 spraw gospodarczych więcej niżeli
w roku 2019 i stwierdzono 8 czynów więcej.
W tej kategorii przestępstw największą
liczbę stanowią oszustwa dokonywane za
pomocą portali internetowych. W roku 2020
nie stwierdzono żadnej kradzieży
rozbójniczej oraz przestępstw w postaci
bójki i pobicia. Zanotowano spadek
o 2 czyny stwierdzone w kategorii

„uszczerbek na zdrowiu”, jednak nastąpił
wzrost postępowań wszczętych w sprawach
o kradzież z włamaniem. W kategorii
„kradzież cudzej rzeczy” wszczęto
6 postępowań więcej (23), stwierdzając
11 czynów więcej. Zanotowano
o 2 postępowania więcej wszczętych
o przestępstwa zniszczenia i uszkodzenia
mienia przy jednoczesnym wzroście czynów
stwierdzonych o 4. Nie wszczęto
postępowań w kategorii „kradzież
samochodu”. W sprawach o czyny
narkotykowe wszczęto o jedno postępowanie
mniej niż w roku 2019, w których
stwierdzono 26 czynów dotyczących
posiadania i udzielania środków
odurzających i psychotropowych.
W roku 2020 stwierdzono 371 wykroczeń
uciążliwych społecznie, nie uwzględniając
wykroczeń w ruchu drogowym - jest to
spadek o 170 czynów do roku 2019. Na
wskaźnik ilości ujawnionych wykroczeń
wpływ miała sytuacja związana z pandemią
wirusa SaRS-Cov-2, ograniczając
w znacznym stopniu możliwość spotykania
się oraz pobytu w otwartej przestrzeni.
Wobec sprawców wszystkich kategorii
wykroczeń nałożono 64 mandaty karne
mniej i sporządzono o 117 mniej wniosków
o ukaranie do sądu, liczba osób pouczonych
spadła również o 96. Największa liczba
zdarzeń drogowych wystąpiła na terenie
gminy Zawadzkie (60), przy jednoczesnym
spadku zdarzeń o 18 do roku 2019. Należy
nadmienić, iż żadna z osób uczestniczących
w zdarzeniach drogowych nie poniosła
śmierci na miejscu. W 2020 roku największy
udział nietrzeźwych kierujących w ogólnej
liczbie zdarzeń drogowych odnotowano na
terenie gminy Zawadzkie (4), jednak żaden
ze sprawców nie spowodował zdarzenia
w postaci wypadku drogowego.
Zmniejszenie liczby nietrzeźwych
kierujących to główne zadanie podczas
s ł u ż b y. P o l i c j a n c i Wy d z i a ł u R u c h u
Drogowego w 2020 roku przeprowadzili
15338 badań na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu, ujawniając przy
tym 146 kierujących pod wpływem działania
alkoholu lub środka działającego podobnie.
W roku 2019 była to liczba 177 kierujących.
Powyższy spadek ujawnionych kierujących
pod wpływem alkoholu niewątpliwie jest
spowodowany stanem pandemii oraz
brakiem rekomendacji do przeprowadzania
przesiewowych badań trzeźwości. Ilość
przeprowadzonych badań na trzeźwość
kierowców była mniejsza o 21755
w stosunku do roku 2019.
Sytuacja wywołana pandemią wirusa SARSCoV-2 miała wpływ na całokształt pracy
policjantów Komisariatu Policji
w Zawadzkiem, którzy byli wykorzystywani
do kontroli osób odbywających izolacje
i kwarantanny domowe. Przeprowadzono
łącznie 34554 kontrole w miejscu
zamieszkania wyżej wymienionych osób.
Dziękujemy wszystkim Funkcjonariuszom
Komisariatu Policji w Zawadzkiem za
całoroczny trud włożony w wykonywanie
swoich obowiązków. Jesteśmy przekonani,
że sumienność i zaangażowanie wkładane
w pełnioną służbę przyczyniło się do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
naszej gminy. Życzymy dalszych sukcesów,
a także wszelkiej pomyślności.

Krajobrazy Zawadzkiego
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Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie

W

szedł w życie „Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Zawadzkie na lata
2021-2025” zmieniający perspektywę
ﬁnansową i sposób gospodarowania
mieszkaniowym zasobem należącym do
gminy Zawadzkie.
Niniejsza uchwała jest wynikiem realizacji
ustaleń ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611), która
w art. 21 ust. 1 pkt 1 zobowiązuje radę gminy
do uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na 5-letni okres. Gmina, stosownie do
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.
zm.), w zakresie zadań własnych realizuje
sprawy związane z gospodarowaniem
mieszkaniowym zasobem gminy.
„Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie
na lata 2021-2025”, zwany dalej Programem,
stanowi akt prawa miejscowego.
Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Program ten powinien obejmować
w szczególności:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach;
2) analizę potrzeb oraz plan remontów
i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali, z podziałem
na kolejne lata;
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych
latach;
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki
obniżania czynszu;
5) sposób i zasady zarządzania lokalami
i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz
przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach;
6) źródła ﬁnansowania gospodarki
mieszkaniowej w kolejnych latach;
7) wysokość kosztów w kolejnych latach,
z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji
lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty
zarządu nieruchomościami wspólnymi,
których gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, a także koszty
inwestycyjne;
8) opis innych działań mających na celu
poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian lokali
związanych z remontami budynków i lokali,
b) planowaną sprzedaż lokali.
Niniejszy Program wprowadza następujące
rozwiązania:
1. Zmienia od dnia 01.07.2021 r. stawkę
bazową do obliczania czynszu najmu lokali
mieszkalnych z kwoty 4,56 zł za 1 m2

powierzchni użytkowej lokalu na 7,80 zł za 1
m2 powierzchni użytkowej. Zmiana stawki
bazowej czynszu najmu podyktowana jest
koniecznością zrównoważenia wydatków
ponoszonych na utrzymanie „starego”
zasobu mieszkaniowego, znajdującego się
w niezbyt dobrym stanie technicznym,
z dochodami z tytułu czynszu najmu lokali
komunalnych oraz potrzebą dążenia do
sytuacji, w której stawka czynszu najmu
będzie zapewniać pokrycie kosztów
poniesionych na utrzymanie zasobu,
a w szczególności: kosztów bieżącej
eksploatacji, konserwacji, remontów,
kosztów zarządu oraz kosztów utrzymania
przyległych do budynków terenów
przydomowych. Polityka czynszowa
stopniowo zmierza do urealnienia wysokości
czynszów najmu.
2. Wprowadza system obniżek i podwyżek
wyliczanych w oparciu o parametry
związane z: położeniem lokalu w budynku,
wyposażeniem budynku i lokalu
w urządzenia techniczne i instalacje,
ogólnym stanem technicznym budynku oraz
powierzchnią użytkową lokalu powyżej
80 m2.
3. Wprowadza system ulg, o które, po
spełnieniu kryteriów dochodowych, może
ubiegać się najemca lokalu wchodzącego
w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.
4. Wprowadza system wyliczania
maksymalnej stawki bazowej czynszu
najmu, która do dnia 31.03.2021 r. nie może
przekroczyć kwoty 9,79 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu.
5. Ustala stawkę czynszu za 1 m2
powierzchni użytkowej w przypadku najmu
socjalnego lokalu oraz najmu tymczasowych
pomieszczeń - w wysokości 50%
najniższego czynszu obowiązującego
w lokalach mieszkalnych zasobu gminy
Zawadzkie.
6. Nakłada miesięczną opłatę na najemcę
lokalu za korzystanie z pomieszczeń
przeznaczonych na cele gospodarcze
w wysokości 20,00 zł za każde
pomieszczenie, z którego najemca korzysta
(np. piwnice, pomieszczenia gospodarcze,
strych, komórki lokatorskie etc.).
Gmina Zawadzkie jako właściciel zasobu
mieszkaniowego planuje:
1) zmianę sposobu ogrzewania
lokalu/budynku opartego na paliwach
stałych na inne systemy grzewcze, celem
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza
i poprawy efektywności energetycznej;
2) umożliwienie prowadzenia działalności
gospodarczej przez najemców w lokalu
mieszkalnym należącym do Gminy;
3) zwolnienie z obowiązku uiszczania
czynszu najmu przez okres 12 miesięcy
w związku z dokonaniem trwałej zmiany
systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym na niskoemisyjny system ogrzewania
(we własnym zakresie i za zgodą
wynajmującego). Zwolnienie z czynszu
najmu dotyczy również najemców lokali,
w których najemca na własny koszt
przeprowadził całkowitą wymianę stolarki
okiennej oraz drzwi wejściowych.

Gmina Planuje dzierżawę
przystani kajakowej w Kielczy

W

ramach gospodarowania
gminnym zasobem
nieruchomości, Burmistrz
Zawadzkiego wyznaczył teren przystani
kajakowej w Kielczy do dzierżawy, na okres
10 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności z zakresu sportu, turystyki,
rekreacji i wypoczynku, z dopuszczeniem
usług dodatkowych (handel, gastronomia).

W związku z powyższym, podjęte zostało
stosowne zarządzenie, a wykaz
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
podano do publicznej wiadomości, na okres
21 dni. Po upływie okresu wywieszenia
wykazu zostanie ogłoszony przetarg
na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości.
Osoby zainteresowane dzierżawą terenu
zaproszone są do udziału w przetargu.
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Gmina wspiera przedsiębiorców

Z

inicjatywy Burmistrza Zawadzkiego,
Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem
na poniedziałkowej sesji w dniu 22
lutego br., podjęli uchwałę w sprawie
zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej
przez przedsiębiorców za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na terenie gminy
Zawadzkie w 2021 roku. Zwolnienie z opłat

będzie dotyczyć przedsiębiorców
opłacających koncesję na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży, a więc w restauracjach,
barach, kawiarniach, pijalniach. Ci
przedsiębiorcy, którzy dokonali całej opłaty
za 2021 rok, dostaną zwrot 2/3 opłaty
rocznej. To forma wsparcia dla biznesu
najciężej dotkniętego obostrzeniami
wynikającymi z pandemii.

Płać podatki w swojej gminie!

T

rwa czas składania rozliczeń
podatkowych PIT. Kierujemy do
mieszkańców gminy Zawadzkie apel
o udział w akcji „Płać podatki w swojej
gminie!”. Jeżeli jesteś mieszkańcem naszej
gminy, pamiętaj, że część twojego podatku
może wrócić do samorządu i z tego tytułu
każdy mieszkaniec może mieć swój udział
w rozwoju naszej gminy. Jak to zrobić? To
p r o s t e ! Wy s t a r c z y w r o z l i c z e n i u
podatkowym wskazać swoje faktyczne
miejsce zamieszkania, tj. w gminie
Zawadzkie, nawet jeżeli nie jesteście
Państwo tutaj zameldowani. Roczne PIT-y
należy bowiem złożyć w Urzędzie
Skarbowym właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania podatnika,
a dokładniej według miejsca zamieszkania
w ostatnim dniu grudnia.
Dzięki temu, że wskażą Państwo faktyczne
miejsce zamieszkania, część podatku wróci
do gminy w postaci udziału w podatku
dochodowym od osób ﬁzycznych i będzie
mogła zostać przeznaczona na rozwój
infrastruktury, remonty dróg gminnych

i chodników, czy też placówek oświatowych,
miejsc zabaw dla dzieci.
Jeśli rozliczyli już Państwo PIT, niż
prostszego – należy dokonać zmiany danych
w urzędzie skarbowym.
W celu aktualizacji danych w urzędzie
skarbowym należy złożyć formularz ZAP-3.
Taki formularz przeznaczony jest dla osób
ﬁzycznych posiadających PESEL, nie
prowadzących działalności gospodarczej.
Składa się go w dowolnym terminie,
jednorazowo. Służy on do zmiany danych
w trakcie roku podatkowego i dotyczy np.
aktualizacji miejsca zamieszkania, rachunku
bankowego, danych kontaktowych.
Formularz ten wypełnia się więc wtedy, gdy
z tytułu wskazania poprzedniego miejsca
zamieszkania podlegało się pod inny urząd
skarbowy.
Miej udział w rozwoju gminy, w ten sposób
wspierasz efektowne, przyjazne i dobrze
funkcjonujące otoczenie.
Pamiętaj! Twój podatek ma wpływ na
poprawę warunków Twojego życia w naszej
małej społeczności!

Informacja na temat płatności podatków

I

nformuje się, iż termin płatności
pierwszej raty podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego dla
osób ﬁzycznych to 15 marca 2021 r. Płatności
mogą Państwo dokonywać w kasie Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, tj.
w poniedziałki (08:10-16.00) oraz
w czwartki (08.00-14.30), bądź w formie
elektronicznej na indywidualny rachunek

bankowy wskazany w decyzji lub w banku
i na poczcie.
Podatki, których łączna wysokość w danym
roku nie przekracza kwoty 100,00 zł płatne są
jednorazowo. W przypadku podatków,
których łączna kwota przekracza kwotę
100,00 zł, płatności można dokonywać
ratalnie, bądź łącząc kilka rat równocześnie.

Kontrole pieców

K

ontrole pieców to jeden z czynników
zmierzających do poprawy jakości
powietrza w naszej gminie, dlatego
też postanowiliśmy, że w roku 2021 będą one
częstsze w porównaniu do roku ubiegłego.
Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem oparciu o posiadane
upoważnienia wydane przez Burmistrza
Zawadzkiego na mocy ustawy Prawo
ochrony środowiska będą przeprowadzać
kontrole nieruchomości w zakresie
spalania odpadów w paleniskach
domowych pieców i kotłów grzewczych.
Kontrolowane będą piece, co do których
zachodzi podejrzenie, że spalane są w nich
odpady lub paliwa zakazane na mocy tzw.

uchwały antysmogowej dla województwa
opolskiego (np. węgiel brunatny, muł,
ﬂotokoncentrat). Treść uchwały dostępna
jest pod adresem: www.niskaemisjaopole.pl
Jeżeli stwierdzone zostanie, że doszło do
wykroczenia, możliwe są trzy scenariusze wystawienie mandatu karnego do 500 zł,
skierowanie sprawy do sądu bądź też
pouczenie. Wysokość grzywny jest zależna
od rozmiarów popełnionego przewinienia. W
przypadku skierowania sprawy do sądu
właściciel posesji jest zagrożony karą do
5000 zł.
Mając na uwadze jakość powietrza w naszej
gminie, a także dbałość o zdrowe płuca
naszych mieszkańców, prosimy, aby w
przypadku podejrzenia, że na terenie
nieruchomości spalane są odpady lub paliwa
zakazane, zgłaszać ten fakt do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem pod
nr tel. 77 46 23 135 lub 77 46 23 138.
P r o s i m y, a b y z g ł o s z e n i a n i e b y ł y
dokonywane anonimowo.
Tylko wspólna troska o jakość powietrza
może doprowadzić do polepszenia
warunków naszego życia. Nie bądź
obojętny – reaguj.

Nr 2 (229)

Krajobrazy Zawadzkiego

Budżet Obywatelski – na jakim jest etapie?

I

nformujemy, iż zgodnie
z harmonogramem Budżetu
Obywatelskiego na 2021 rok,
stanowiącym załącznik nr 1 do „Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie
na 2021 r.” (przyjętego Uchwałą Nr
XXII/162/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 2 listopada 2020 r.), przed nami
kampania informacyjna o zadaniach
dopuszczonych do głosowania. Ten etap
realizowany jest przez 14 dni
kalendarzowych od dnia ogłoszenia listy
zadań. Autorzy propozycji zadań mają
możliwość promowania zgłoszonych przez
siebie zadań na dowolne sposoby (zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa). Istotą
tego etapu jest dotarcie z informacją do jak

najszerszego grona odbiorów –
mieszkańców gminy Zawadzkie, którzy
uprawnieni są do oddania głosów na obrane
przez siebie zadanie.
Aktualna lista zadań, które podlegać będą
procedurze głosowania przez mieszkańców,
znajduje się na stronie internetowej gminy
Zawadzkie. Następnie mieszkańcy gminy
Zawadzkie będą mieli możliwość oddania
swoich głosów na wybrane przez siebie
propozycje zadań przez 21 dni
kalendarzowych.
Bieżące komunikaty dotyczące kolejnych
etapów realizacji Budżetu Obywatelskiego
gminy Zawadzkie na 2021 rok będą
zamieszczone na stronie internetowej gminy
Zawadzkie. Zachęcamy do jej śledzenia.

Podziękowania dla Mieszkańców
gminy Zawadzkie
Szanowni Mieszkańcy gminy Zawadzkie
Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o
wspólne bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu
Miejskiego, w tym roku podjęto decyzję o możliwości osobistego
odbioru decyzji i nakazów płatniczych przez podatników.
W tym celu przygotowano miejsca odbioru decyzji. Każdy mieszkaniec
mógł wygodnie, blisko swojego miejsca zamieszkania odebrać nakaz.
Jak się okazuje, prawie 70% decyzji zostało odebranych osobiście.
Składam podziękowania wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość,
zaangażowanie, które wykazaliście Państwo w tym trudnym dla nas
wszystkich czasie.
Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Zmiany na stanowisku wicemarszałka

R

oman Kolek odwołany został ze
stanowiska wicemarszałka
województwa opolskiego. Taką
decyzję podjęli radni sejmiku województwa
o p o l s k i e g o w d n i u 2 6 s t y c z n i a b r.
Pochodzący z Zawadzkiego Roman Kolek
od dziesięciu lat pełnił funkcję
wicemarszałka województwa opolskiego
z rekomendacji klubu radnych Mniejszość
Niemiecka. Decyzja o zmianach wynika

z powrotu do zawodu lekarza i podyktowana
jest poleceniem Izby Lekarskiej, która
mobilizuje medyków do walki z pandemią.
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski złożył Panu Romanowi Kolek
w imieniu władz samorządowych
podziękowania za owocną współpracę
i wsparcie naszego samorządu
w prowadzeniu przedsięwzięć dla dobra
lokalnej społeczności.

5

„Czyste Powietrze”

W

dniu 1 lutego 2021 r. Gmina
Zawadzkie podpisała
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu (WFOŚiGW) porozumienie
w ramach programu „Czyste Powietrze”.
W ten sposób przystąpiliśmy do wspólnej
realizacji ww. programu.
„Czyste Powietrze” to jeden
z najważniejszych programów rządowych,
którego budżet obejmuje kwotę 103 mld zł
przewidzianą na lata 2018-2029. Jego
głównym celem jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł
ciepła i poprawę efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób ﬁzycznych,
które są właścicielami lub
współwłaścicielami budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, bądź też wydzielonego
w takim budynku lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program
ten obejmuje 2 grupy Beneﬁcjentów:
ź uprawnionych do podstawowego
poziomu doﬁnansowania - czyli osoby
których roczny dochód nie przekracza
kwoty 100 000 zł;
ź uprawnionych do podwyższonego
poziomu doﬁnansowania – czyli osoby,
których przeciętny średni miesięczny
dochód na osobę w gospodarstwie
domowym nie przekracza 1 400 zł
(w gospodarstwie wieloosobowym) lub
1960 zł (w gospodarstwie
jednoosobowym).
Ponadto w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej, roczny przychód
beneﬁcjenta uprawnionego do
podwyższonego poziomu doﬁnansowania,
z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej za rok
kalendarzowy, za który ustalony został
przeciętny miesięczny dochód wskazany
w zaświadczeniu, nie przekracza

trzydziestokrotności kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów
obowiązującym w grudniu roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku
o doﬁnansowanie.
Osoby uprawnione do podwyższonego
poziomu doﬁnansowania, aby złożyć
wniosek w programie „Czyste Powietrze”
będą potrzebowały zaświadczenia
o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na jednego
członka ich gospodarstwa domowego.
Zaświadczenia takie w naszej gminie
wydawane są przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem mieszczącym
się przy ul. Dębowej 11.
Należy podkreślić, że doﬁnansowaniu
podlegają przedsięwzięcia zarówno
w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod
warunkiem poniesienia pierwszego kosztu
Jak złożyć wniosek o doﬁnansowanie?
W dniu 10 czerwca 2020 r. uruchomiona
została internetowa ścieżka składania
wniosków o doﬁnansowanie. E-wnioski są
dostępne w serwisie gov.pl. Należy wejść na
stronę internetową: www.gov.pl a następnie
przejść do zakładki „skorzystaj z programu
czyste powietrze”, wypełnić wniosek,
dołączyć do niego wymagane załączniki
i podpisać go wykorzystując podpis zaufany
lub kwaliﬁkowany potwierdzający
tożsamość wnioskodawcy.
Te osoby, które nie mają proﬁlu zaufanego,
powinny zalogować się (a w przypadku
braku konta – zarejestrować je) na Portalu
Beneﬁcjenta dostępnym na stronie
i n t e r n e t o w e j W F O Ś i G W
(www.portal.wfosigw.opole.pl), a następnie
wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu
i podpisaniu, wraz z załącznikami, należy
dostarczyć w wersji papierowej do
WFOŚiGW w Opolu lub do Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem, który przekaże
wniosek dalej.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy
Zawadzkie do składania wniosków
w ramach programu „Czyste Powietrze”.
W przypadku chęci uzyskania więcej
informacji czy jakichkolwiek pytań, prosimy
o kontakt pod numerem telefonu:
77-46-23-135.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
sprzątajmy po swoich pupilach

Możliwość nabycia używanych płyt betonowych
Burmistrz Zawadzkiego informuje
o sprzedaży używanych płyt betonowych
o wymiarach 50 cm x 50 cm,
pochodzących z rozbiórki.
Cena jednej płyty betonowej wynosi 2,50 zł brutto.
Szczegółowych informacji udziela pracownik
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
pod numerem tel. 77 46 23 178.
O możliwości zakupu decyduje kolejność zgłoszenia.
Przed uiszczeniem opłaty należy uzgodnić pod
w/w numerem telefonu, że gmina Zawadzkie dysponuje
wnioskowaną ilością płyt betonowych.

A

pelujemy do naszych mieszkańców
o zachowanie czystości i sprzątanie
po swoich psach.
Zgodnie z §15 ust. 2 Uchwały Nr
XVIII/143/20 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Zawadzkie: „Do
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta

domowe należy: (…) 2) usuwanie
zanieczyszczeń pozostawionych przez psy
i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego; obowiązek ten nie
dotyczy osób niepełnosprawnych
korzystających z pomocy psów
asystujących.”
Wychodząc zatem ze swoim pieskiem na
spacer, zadbajmy o to, aby inni mieszkańcy
nie musieli omijać psich kup.
Na terenie Zawadzkiego zostały rozstawione
specjalne pojemniki z woreczkami
foliowymi przeznaczonymi na psie odchody.
Prosimy o stosowanie się do powyższych
zasad.
Za chwilę nastanie wiosna, a topniejący śnieg
odkryje to, co zostawili nasi czworonożni
przyjaciele.
Nikt z nas nie chce chodzić w psich kupach,
a tych niestety w Zawadzkiem nie brakuje.
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Prośba do mieszkańców w sprawie
bezdomnych zwierząt

Działamy mimo wszystko

N

a łamach „Krajobrazów
Zawadzkiego” co roku
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów” Klub Seniora” informowało
o swojej działalności. Spróbujemy i tym
razem podsumować 2020 rok, chociaż był on
diametralnie inny niż poprzednie lata. Nasze
plany i zamierzenia pokrzyżowała
pandemia. Jednak zanim zawitał do nas
koronawirus zdążyliśmy przeprowadzić
kilka przedsięwzięć. Każdego roku
w styczniu organizujemy spotkania dla
samotnych członków Klubu, którzy pod
koniec swojego życia borykają się
z samotnością. W tych spotkaniach
uczestniczy zawsze około 70 osób. Są
kolędy, poczęstunek i muzyka. W ubiegłym
roku imprezę umilił nam występ dzieci
z zespołu folklorystycznego Żędowianie.
Składamy serdeczne podziękowania
dzieciom i opiekunce zespołu za piękną
oprawę . Także w miesiącu styczniu byliśmy
w Teatrze Miejskim w Gliwicach na sztuce
pt. „Plotka”, lutym tańczyliśmy przy muzyce
na spotkaniu karnawałowym a w marcu
liczną grupą oklaskiwaliśmy w Kinoteatrze
w Zawadzkiem występy włoskiego
piosenkarza Thomasa Grotto. Ten jakby
pośpiech w organizowaniu życia
kulturalnego Klubu nieoczekiwanie był
strzałem w dziesiątkę, ponieważ już
w połowie marca pandemia rozlała się na
szeroką skalę i musieliśmy zaniechać
wszelkiej działalności. Zostaliśmy
w domach. Pozostały nam tylko kontakty
telefoniczne, dodawanie sobie nawzajem
otuchy, przesyłanie życzeń urodzinowych.
Ogłosiliśmy konkurs, w którym każdy
klubowicz może pochwalić się tym co robił
w tym mrocznym czasie. Mamy w swoich
szeregach osoby pięknie szydełkujące,
robiące na drutach, majsterkowiczów,
rzeźbiarzy itp. Po zakończeniu pandemii
chcemy zrobić wystawę zdjęć i prac
ręcznych. Byłoby super gdyby nam się to
udało. Pandemia trwa, więc konkurs też
nadal trwa.
Gdy pod koniec czerwca poluzowano
lockdown, w lipcu z zachowaniem wszelkiej
ostrożności zorganizowaliśmy biesiadę
w lesie przy zabytkowej Stodole. To było
niesamowite uczucie patrzeć na
uśmiechniętych ludzi, którzy nareszcie
mogli się ze sobą spotkać i porozmawiać.
Widząc ile w tym radości, postanowiliśmy
zrobić drugą biesiadę, która odbyła się

w sierpniu na przystani kajakowej”
Amazonka” w Kolonowskiem. Zadowolenie
i pełen komplet ludzi mówiły same za siebie.
Tu także staraliśmy się zachowywać środki
ostrożności i reżim sanitarny.
W planie na 2020 rok mieliśmy trzy
wycieczki w tym jedną trzydniową na trasie
Malbork- Trójmiasto. Wzięliśmy na swoje
barki wielką odpowiedzialność, ponieważ
strach paraliżował organizację wyjazdu na
trzy dni ale chęć wzięcia udziału
w wycieczce do Trójmiasta była jeszcze
większa. Po długich wahaniach w połowie
września pojechaliśmy nad morze ( mieliśmy
ze sobą termometr do mierzenia temperatury,
każdy uczestnik wypełniał ankiety dotyczące
zdrowia, kierowca zapewnił dezynfekcję
autobusu itd.). Wycieczka była bardzo
udana, dopisały nam humory, pogoda i na
szczęście nikt nie zachorował. Pozostałych
zaplanowanych wycieczek a także wyjazdu
do teatru oraz zabaw andrzejkowych nie
zdążyliśmy już zorganizować ponieważ
pandemia przybrała na sile i nastąpiły liczne
obostrzenia. Nie chcieliśmy ryzykować.
W zamian za to pod koniec września
spotkaliśmy się raz jeszcze na biesiadzie
„pożegnanie lata” tym razem w lesie na
Regolowcu . Biesiady zawsze mają u nas
duże powodzenie. Klubowicze przyjeżdżają
na nie samochodami, rowerami, lub
przychodzą z kijkami pieszo.
W okresie świąt Bożego Narodzenia
członkowie Klubu Seniora otrzymali małe
upominki świąteczne, w których znalazły się
kamizelki odblaskowe-prezent od Pana
Burmistrza i Policji oraz gratisowe bony od
Właścicieli Warsztatu Samochodowego
p. Piecuchów na ozonowanie i mycie
samochodu. Kto z seniorów nie dysponował
samochodem mógł otrzymać kawę. Był to
bardzo piękny gest dający starszym ludziom
wiele radości. Sponsorom jeszcze raz
serdecznie dziękujemy. Także Panu
Burmistrzowi dziękujemy za kontakt z nami
w tym trudnym czasie, za spotkania,
maseczki i Koperty życia. W sumie możemy
powiedzieć, że wykonaliśmy około 60%
naszych zamierzeń, co zważywszy na obecną
sytuację uważamy za niezły wynik.
Na 2021 rok mamy dużo propozycji, planów
i marzeń. Czy będzie nam dane to wszystko
zrealizować?. Nie wiemy. Wierzymy mocno,
że musi być w końcu normalnie jak kiedyś.
I mamy nadzieję, że tak się stanie.
Na koniec jedna zwrotka piosenki Maryli
Rodowicz do słów Agnieszki Osieckiej pt.”
Co nam ten rok zabierze”.
„W zielonej stratosferze, przybyło kilka
plam
Co nam ten rok zabierze a co daruje
nam…….”
Życzymy wszystkim aby ten rok nikomu
nic nie zabrał a darował wiele.
Zarząd Klubu Seniora

Myjnie samochodowe

B

urmistrz Zawadzkiego otrzymuje
liczne sygnały od mieszkańców
Żędowic i Kielczy, że istnieje
potrzeba powstania myjni samochodowej na
terenie sołectw bądź jednego z nich.
Mieszkańcy martwiący się o stan środowiska
naturalnego chętnie korzystaliby z myjni,
aby nie wprowadzać do gruntu chemikaliów
(szamponów samochodowych, płynów
nabłyszczających i konserwujących, etc.),
które używają do mycia swoich
samochodów. Dlatego zwracam się do
Państwa o opinię w tej sprawie i
potwierdzenie, czy faktycznie istnieje taka
potrzeba? Jeśli tak, działka gruntu/
nieruchomość, na której miałaby powstać
myjnia samochodowa powinna spełniać

następujące warunki: mieć dostęp do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz być
przeznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod
działalność usługową. Osoby
z a i n t e r e s o w a n e r e a l i z a c j ą w w.
przedsięwzięcia, proszone są o kontakt z
Urzędem Miejskim w Zawadzkiem, pod
numerem telefonu: 77 46 23 106.
Budowa myjni samochodowej w chociaż
jednym z sołectw może przynieść
niewymierne korzyści: osobie, która sprzeda
działkę na ww. działalność; osobie, która
zainwestuje w budowę myjni samochodowej
oraz środowisku naturalnemu!
Zachęcamy do współpracy.
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Z

uwagi na wysoki koszt odławiania
bezdomnych zwierząt oraz ich
umieszczania w schronisku dla
zwierząt, Burmistrz Zawadzkiego zwraca się
do Mieszkańców gminy Zawadzkie z prośbą,
aby w przypadku zauważenia na terenie
gminy zwierzęcia pozostającego bez opieki,
podjąć próbę ustalenia czy zwierzę
faktycznie nie posiada właściciela.
Bardzo skuteczną metodą jest umieszczenie
zdjęć zwierzęcia wraz krótkim opisem na
proﬁlu Facebook. Gmina może bowiem
reagować wyłącznie w przypadku

zwierząt bezdomnych.
Po potwierdzeniu faktu bezdomności
zwierzęcia należy powyższe zgłosić
uprawnionym osobom (dane podane zostały
w ostatnim wydaniu KZ).
Powyższa prośba podyktowana jest wysokim
kosztem odłowienia bezdomnych zwierząt
oraz ich umieszczeniem w schronisku dla
zwierząt. W 2021 r. koszt odłowienia
i umieszczenia zwierzęcia w schronisku
wynosi 2.319,00 zł za dorosłego psa, zaś za
dorosłego kota – 1.721,00 zł.

Kontrole opróżniania zbiorników
bezodpływowych oraz przyłączenia
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

I

nformujemy mieszkańców gminy
Zawadzkie, że od miesiąca marca br.
upoważnieni przez Burmistrza
Zawadzkiego pracownicy Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem rozpoczną
w terenie kontrole w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych, tj. posiadania
przez mieszkańców umów na wywóz
nieczystości płynnych i rachunków
potwierdzających wywóz nieczystości
ciekłych przez przedsiębiorców
uprawnionych do prowadzenia działalności
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Zawadzkie.
M i e s z k a ń c y, k t ó r z y n i e p o s i a d a j ą
podpisanych umów na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych powinni
uczynić to niezwłocznie.
Obwiązek opróżniania szamb wynika
z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Kontroli poddani zostaną również
właściciele nieruchomości, którzy posiadają
możliwości techniczne przyłączenia
nieruchomości do systemu kanalizacji
sanitarnej, a obowiązku tego nie wykonali.

Właściciele takich nieruchomości muszą
obligatoryjnie zrealizować przyłączenie
nieruchomości. Nie mogą oni korzystać ze
zbiorników bezodpływowych.
Przypominamy zatem, iż w celu przyłączenia
nieruchomości do kanalizacji należy
posiadać aktualne warunki przyłączenia
wydane przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne (na terenie
naszej gminy wydane przez Z.G.K.
„ZAW-KOM” Sp. z o.o.).
Zatem w celu uniknięcia sankcji karnych,
zwracamy uwagę mieszkańcom, aby czym
prędzej wystąpili o warunki przyłączeniowe i
zrealizowali przyłącz.
Niewywiązanie się z ww. obowiązków
podlega karze grzywny na zasadach
wskazanych w kodeksie postępowania
o wykroczenia, a także skutkuje wydaniem
decyzji nakazującej wykonanie obowiązków
wynikających z zapisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
W razie pytań lub wątpliwości mieszkaniec
może zwrócić się z prośbą o pomoc do
pracowników tut. Urzędu Miejskiego, tel. 77
46 23 138 lub 77 46 23 140.

Nie kupuj – adoptuj

B

ezdomne psy oraz koty z terenu
gminy Zawadzkie po odłowieniu
przez podmiot odławiający traﬁają
do Schroniska dla zwierząt w Miedarach. Po
odbyciu 14-dniowej kwarantanny
pracownicy Schroniska podejmują starania
w zakresie znalezienia nowego domu dla
tych zwierząt. Wykaz zwierząt odłowionych
z terenu gminy Zawadzkie znajduje się na
stronie internetowej gminy pod adresem
www.zawadzkie.pl w zakładce: „rejestr
odłowionych zwierząt”.
Zaś pod adresem www.zawadzkie.pl
w zakładce: „schronisko dla zwierząt
w miedarach” znajdują się linki do proﬁlu
Facebook i strony internetowej Schroniska
w Miedarach, gdzie można znaleźć zwierzęta
przeznaczone do adopcji.
Adopcje w Schronisku dla zwierząt
odbywają się codziennie od poniedziałku do
niedzieli w godz. od 800 do 1100.

Osoba adoptująca musi spełniać kilka
podstawowych wymogów:
ź musi być osobą pełnoletnią,
ź posiadać przy sobie dowód osobisty lub
inny dokument tożsamości
zaświadczający ukończenie 18 roku
życia,
ź przedstawić warunki bytowe dla
przyszłego domownika,
ź adoptujący powinien posiadać ze sobą
obrożę lub szelki, smycz, kaganiec,
koszyk (transport w własnym zakresie).
Adopcje w schronisku są BEZPŁATNE!
Zachęcamy również do wsparcia Schroniska
poprzez przekazywanie m. in.:
ź suchej karmy, puszek,
ź kaszy, makaronu, ryżu,
ź legowisk, kocyków, zabawek (głównie
dla szczeniaków),
ź środków do dezynfekcji,
ź używanych dywanów, chodników.

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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Rozmowa z Panem Jackiem Bialikiem - wiceprezesem i członkiem Zarządu
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
licznych dostawców. Władze gminy
Zawadzkie zadbały o odpowiednie zapisy
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, umożliwiające prowadzenia
działalności produkcyjnej i usługowej.
Tereny te są oddalone od zabudowy
mieszkalnej, a jednocześnie położone blisko
centrum miasta, co jest dużym atutem.
Z pewnością warto, żeby lokalni
przedsiębiorcy zapoznali się z tą ofertą.
4) Czy nowe zasady „pomocy strefowej” to
większa szansa dla lokalnych
przedsiębiorców?

1) Panie Prezesie, „cała Polska specjalną
strefą ekonomiczną” – słyszymy od 2018 r.
Bardziej formalnie hasło „Polska Strefa
Inwestycji”. Co to w praktyce oznacza?
Od mniej więcej dwudziestu lat w kraju
działa 14 specjalnych stref ekonomicznych.
Do końca 2018 roku wyłącznie na terenach
włączonych w granice tych stref
przedsiębiorcy mogli uzyskać pomoc
publiczną w postaci wieloletniego
zwolnienia z podatku dochodowego, jako
zachętę dla podejmowania nowych
inwestycji. Żeby z tej pomocy skorzystać,
ﬁrma musiała zainwestować na gruncie
położonym w Streﬁe. Obecnie strefy nadal
działają, ale ta sama pomoc może być
udzielona również poza ich granicami, czyli
de facto wszędzie, gdzie przedsiębiorcy
mogą prowadzić działalność gospodarczą.
Prawo do tej pomocy nadawane jest
w postaci decyzji o wsparciu, o którą
przedsiębiorca musi zawnioskować przed
rozpoczęciem działań inwestycyjnych. Dla
powiatu strzeleckiego decyzje o wsparciu
wydaje nasza spółka, KSSE S.A.
2) Gmina Zawadzkie rozpoczęła
przygotowania terenów inwestycyjnych
w celu pozyskania inwestora. Jak wygląda
współpraca?
Tak, podjęliśmy współpracę z gminą
Zawadzkie, dostrzegamy w niej spory
potencjał rozwojowy. W ubiegłym roku
wspólnie z Panem Mariuszem Stachowskim,
Burmistrzem Zawadzkiego,
zorganizowaliśmy webinarium dla lokalnych
przedsiębiorców, żeby przybliżyć im zasady
uzyskania decyzji o wsparciu, korzystania
z niej. W kontekście przygotowania terenów
inwestycyjnych odbywamy robocze
spotkania z Panem Burmistrzem. Widzimy
duże zaangażowanie po stronie władz gminy
Zawadzkie i to zachęca do współpracy.
W tym roku zamierzamy zawrzeć
porozumienie o współpracy, które jeszcze
w większym stopniu zsynchronizuje nasze
działania.
3) Jak ocenia Pan tereny położone przy
drodze wojewódzkiej nr 426 i ul.
Świerklańskiej, przeznaczone na
działalność produkcyjną i usługową
w MPZP?
Perspektywy rozwoju tych terenów są
obiecujące. Tereny z dostępem do głównych
szlaków komunikacyjnych są zawsze warte
uwagi. Ich lokalizacja jest pod tym
względem korzystna, droga wojewódzka 426
umożliwia łatwy dojazd do aglomeracji
śląskiej, gdzie na terenach Strefy, w samych
Gliwicach i Zabrzu działa ok. 100 zakładów,
w tym sporo dużych, potrzebujących

Jak najbardziej! Dla możliwości uzyskania
decyzji o wsparciu nie ma znaczenia fakt, że
dana ﬁrma już w tej lokalizacji działa –
znaczenie ma to, czy podejmuje nowe
inwestycje związane z rozbudową zakładu,
zwiększeniem wolumenu produkcji,
dywersyﬁkacją, czy zmianą całościowego
procesu produkcyjnego. Na pierwszy rzut
oka Zawadzkie, w porównaniu z gminami
Górnego Śląska, może się wydawać senną
miejsowością, ale to tylko pozory. Działa tu
wielu przedsiębiorców, a niektórzy z nich to
lokalne lokomotywy, takie jak UNIMOT
uznany przez magazyn Forbs za lidera
Polskiej Przedsiębiorczości w 2018 r.,
KAPICA, Alchemia Oddział Walcowania
Rur Andrzej, Kuźnia-Zawadzkie czy TNS.
Jak widać, sporo biznesów. Jeśli ﬁrma
posiada plany inwestycyjne, to zapraszamy
do nas na rozmowę dla ustalenia czy plany te
wpisują się w którąś z wymienionych
powyżej kategorii nowej inwestycji i czy
spełnią warunki naszego programu
pomocowego.

składników majątku oraz etatów przez okres
od 3 do 5 lat od zakończenia inwestycji. Po
więcej informacji zapraszamy
zainteresowanych do kontaktu z Podstrefą
Gliwicką KSSE.
6) A jak ocenia Pan działalność KSSE
w zeszłym, dość specyﬁcznym roku (Covid
19)?

dostarczające dla branży reklamowej
również bardzo dotkliwie odczuły wpływ
pandemii. Jednak Strefa to przede wszystkim
przemysł, a ten, pomimo trudności, pracuje
pełną parą. Przedsiębiorcom bardzo zależy,
żeby utrzymać stan zatrudnienia;
wykwaliﬁkowany pracownik to dla niech
pierwszorzędna wartość.
7) Jakie plany na rok 2021?

Wbrew obawom, to był dla nas dobry rok.
A to dlatego, że było więcej projektów niż
rok wcześniej. Decyzji o wsparciu
wydaliśmy ponad pięćdziesiąt - o czternaście
więcej niż w poprzedzającym roku. Ponadto
powstały trzy duże projekty: między innymi
wydaliśmy decyzję o wsparciu dla ﬁrmy
ElectroMobility Poland, która będzie
produkować Izerę, czyli polski samochód
elektryczny.
W podstreﬁe gliwickiej także sporo
inwestycji powstało. Jesteśmy więc
szczęśliwcami - nie możemy powiedzieć, że
pandemia dotknęła naszą spółkę. Natomiast
jeśli chodzi o ﬁrmy działające w KSSE, które
są ważniejsze oczywiście od nas - to sytuacja
nie była już niestety tak dobra. Ucierpiały
przede wszystkim ﬁrmy branży
motoryzacyjnej. To one w pierwszej
kolejności, poprzez zerwanie łańcucha
dostaw, zostały dotknięte skutkami
światowej pandemii. Nieliczne, ale jednak
obecne w KSSE drukarnie wielkoformatowe

Nasze plany zawsze są długofalowe. Taka
jest specyﬁka branży nieruchomości
i n w e s t y c y j n y c h . We w s p ó ł p r a c y
z włodarzami gmin rozpoznajemy tereny,
które w niedalekiej przyszłości, będą mogły
stanowić gotowe do zagospodarowania
działki. W tym celu trzeba wziąć pod uwagę
rozwój infrastruktury technicznej,
modyﬁkacje układu drogowego itp., a to
wymaga czasu. Działania, które
podejmujemy przynoszą rezultaty dopiero za
ładnych kilka lat, w tym biznesie należy
uzbroić się w cierpliwość i konsekwentnie
„robić swoje”. Co się tyczy naszych
przedsiębiorców, to np. w połowie roku na
terenie KSSE w Zabrzu otworzyć ma się
fabryka urządzeń do grillowania
amerykańskiego producenta Weber-Stephen
Products. To duże przedsięwzięcie i szansa
rozwoju dla poddostawców z branży
metalowej, w tym np. dostawców elementów
wytłaczanych z aluminium.

5) Jakie korzyści mogą mieć powstające
i istniejące w Zawadzkiem ﬁrmy, które
zdecydują się na pozyskanie decyzji
o wsparciu? Jakie kryteria muszą spełnić?
Decyzja o wsparciu umożliwi korzystanie ze
zwolnienia z podatku dochodowego nawet
przez 12 lat. Łączna kwotę zwolnienia
określa wyrażona procentowo intensywność
pomocy - 35% dla dużych, 45% dla średnich
i 55% dla małych przedsiębiorców, i suma
kosztów kwaliﬁkowanych inwestycji, to jest
wydatków na zakup maszyn i urządzeń,
budowę lub wynajem hali czy zakup gruntu.
Przykładowo mały przedsiębiorca, który
w Zawadzkiem zamierza zainwestować
4 miliony złotych będzie miał prawo do
łącznej pomocy na kwotę 2,2 mln. Te
przykładowe 4 miliony to również
minimalna suma inwestycji dla małego
przedsiębiorcy w powiecie strzeleckim,
inwestując mniej nie będzie mógł uzyskać
decyzji o wsparciu, chyba że posiada status
mikro przedsiębiorcy – wówczas wystarczy,
że zainwestuje 1,6 mln zł. W przypadku
średniego przedsiębiorcy ta minimalna sumy
kosztów inwestycji wynosi 16 mln, a dla
dużego przedsiębiorcy 80 mln.
Ustawodawca uzależnił tę kwotę od relacji
stopy bezrobocia w powiecie do stopy
bezrobocia w kraju, aktualizowanych co roku
w październiku na podstawie wskaźnika
publikowanego przez GUS. W zależności od
tej relacji, wartości te mogą również ulec
obniżeniu. W praktyce, niewielkie
bezrobocie w powiecie oznacza wyższe
kryterium ilościowe. Oprócz tego są jeszcze
do spełnienia tak zwane kryteria jakościowe,
minimum 5 z 10 kryteriów, wśród nich są np.
wspieranie podnoszenia kwaliﬁkacji
n o w o z a t r u d n i o n y c h p r a c o w n i k ó w,
działalność w określonych branżach czy też
posiadanie statusu MŚP. W związku z nową
inwestycją ﬁrma musi bowiem zadeklarować
powstanie nowych miejsc pracy, jednak tutaj
nie ma wymogu minimalnej liczby etatów.
Firma zobowiązana jest także do utrzymania

Mieszkańcy Kielczy mówią nie!

W

trosce o przyszłość naszej gminy,
od wielu już lat Burmistrz
Zawadzkiego czyni starania
o pozyskanie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Trudność
polega na tym, iż prawie wszystkie tereny
objęte miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, które
mogłyby służyć rozwojowi naszej gminy,
należą do właścicieli prywatnych. Na
początku roku zwrócono się więc na piśmie
do właścicieli działek położonych w Kielczy:
wzdłuż ul. Leśnej, w rejonie ul. Dobrego
Pasterza (tereny w sąsiedztwie
przepompowni wody), wzdłuż ul. Polnej
oraz ul. Torowej, z prośbą o rozważenie
ewentualnej sprzedaży swoich działek
osobom zainteresowanym zamieszkaniem
w naszej gminie. Zapraszając właścicieli do
współpracy, gmina zobowiązała się czynić
starania, aby nieruchomości te zostały
uzbrojone (stworzenie możliwości
przyłączenia się do sieci: wodociągowej,
kanalizacyjnej i energetycznej). Poproszono
właścicieli działek o wnikliwe
przeanalizowanie przedstawionej im
propozycji i poinformowanie Burmistrza
Zawadzkiego o podjętych decyzjach. Na
trzydzieści wysłanych pism odpowiedziało
jedynie osiem osób, w tym trzy osoby
poinformowały, że nie są zainteresowane
sprzedażą, a pozostałe pięć osób
zadeklarowało chęć sprzedaży swoich
działek. Wykaz działek, które zostały
zadeklarowane do sprzedaży:
ź Nr 565 o pow. 0,2680 ha, z mapy 3, obręb
Kielcza (przylega bezpośrednio do ul.
Leśnej),
ź Nr 260 o pow. 0,3181 ha, z mapy 2, obręb

ź

ź

ź

ź

Kielcza (położona w rejonie
przepompowni wody przy ul. Dobrego
Pasterza i przejazdu kolejowego przy ul.
Opolskiej),
Nr 262 o pow. 0,3750 ha, z mapy 2, obręb
Kielcza (położona w rejonie
przepompowni wody przy ul. Dobrego
Pasterza i przejazdu kolejowego przy ul.
Opolskiej),
Nr 259 o pow. 0,2500 ha, z mapy 2, obręb
Kielcza (położona w rejonie
przepompowni wody przy ul. Dobrego
Pasterza i przejazdu kolejowego przy ul.
Opolskiej),
Nr 258 o pow. 0,3125 ha, z mapy 2, obręb
Kielcza (położona w rejonie
przepompowni wody przy ul. Dobrego
Pasterza i przejazdu kolejowego przy ul.
Opolskiej),
Nr 344 o pow. 0,5260 ha, z mapy 2, obręb
Kielcza położona w rejonie
przepompowni wody przy ul. Dobrego
Pasterza i przejazdu kolejowego przy ul.
Opolskiej – część działki pod
budownictwo mieszkaniowe).

Osoby zainteresowane zakupem ww. działek
mogą uzyskać szczegółowe informacje pod
nr telefonu 77 46 23 145.

Czy wiesz, że?...
Jak wynika z danych Głównego Urzędu
Statystycznego z 2019 roku, liczba
gospodarstw w gminie Zawadzkie
kształtuje się następująco:
- ilość domów jednorodzinnych: 1838,
- ilość mieszkań: 3735.
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Wieści z „Krainy Dinozaurów”

L

okalna Grupa Działania „Kraina
Dinozaurów” z siedzibą w Ozimku,
obejmuje swym zasięgiem siedem
gmin: Chrząstowice, Dobrodzień,
Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie,
Zębowice.
Głównym wyróżnikiem jest współpraca
trzech sektorów: publicznego,
gospodarczego oraz społecznego.
Głównymi celami są: Wzrost
konkurencyjności obszaru objętego LSR
i ochrona środowiska oraz Zwiększenie
integracji i poczucia przynależności do
obszaru objętego LSR.
Środki ﬁnansowe w ramach LSR są
przeznaczane na wsparcie rozwoju ﬁrm
i wsparcie nowych działalności
gospodarczych, budowę i modernizacje
obiektów małej architektury, siłowni
i p l a c ó w z a b a w, s z l a k ó w, ś c i e ż e k
tematycznych, jak również renowację
i oznakowanie obiektów sakralnych.
Wspierany również tzw. „miękkie projekty” cykle spotkań i warsztatów edukacyjno integracyjnych dla mieszkańców, publikacje
związane z zachowaniem i popularyzacją
dziedzictwa lokalnego, opracowanie
i upowszechnianie wspólnych dla obszaru
LGD materiałów informacyjnopromocyjnych.

Piłka ręczna
Dwa mecze - 5 punktów

R

Oprócz naborów wniosków LGD „Kraina
Dinozaurów” prowadzi liczne inicjatywy
aktywizujące lokalną społeczność, wśród
których możemy wyróżnić coroczny spływ
kajakowy Małą Panwią kończący się
biesiadą informacyjno-promocyjną czy
spotkania z Dinozaurem na leśnych
ścieżkach.
Zapraszamy na wirtualny spacer po Krainie
Dinozaurów:
www.spacer.krainadinozaurow.pl
Zapraszamy do wzięcia udziału w grze
Geoskarby:
www.gra.annaland.pl
Zapraszamy do odwiedzenia strony
www.odkryjnaszetajemnice.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) przetarg
ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność
gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka
gruntu Nr 1946/4 o pow. 0,1015 ha, z mapy 7,
obręb Żędowice, położonej przy ul. Tuwima
w Żędowicach, księga wieczysta
Nr OP1S/ 00033861/1.
Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Żędowice:
ź teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami, oznaczony na
rysunku planu symbolem 9MNU –
znaczna część działki,
ź teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
oznaczony na rysunku planu symbolem
25KDD – niewielka część działki,
ź teren drogi wewnętrznej, oznaczony na
rysunku planu symbolem 6KDW –
niewielka część działki.
Drugi (II) przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się
w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 1000 w sali
narad (I piętro, pok. Nr 201) w Urzędzie
Miejskim przy ulicy Dębowej 13
w Zawadzkiem.
Cena wywoławcza nieruchomości
oznaczonej jako działka gruntu Nr 1946/4
wynosi – 37.000,00 zł netto.
Do ceny nieruchomości uzyskanej
w przetargu, doliczony zostanie podatek od
towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Minimalne postąpienie – nie mniej niż 1%
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium dla nieruchomości wyznaczonej do
sprzedaży ustalono w wysokości
- 3.700,00 zł.
Termin wpłaty wadium – do dnia 25 marca
2021 r.
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na
stronach internetowych: www.zawadzkie.pl
oraz www.bip.zawadzkie.pl (zakładka:
Sprzedaż nieruchomości - Ogłoszenia
o przetargach), a także w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gminy Zawadzkie, tj. na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem i na sołeckich tablicach
ogłoszeń w miejscowościach: Żędowice
i Kielcza.

ozpoczął się II etap rozgrywek w II
lidze piłki ręcznej. Drużyny z grup A
i B zostały podzielone na grupę
mistrzowską oraz spadkową. ASPR
rozgrywa swoje mecze w grupie
mistrzowskiej. Zostały już rozegrane dwa
spotkania. W pierwszym meczu nasza
drużyna spotkała się z drużyną HLB
Buskowianką zajmującą 6 miejsce. Było to
bardzo wyrównane spotkanie. W pierwszej
połowie prowadzenie zmieniało się raz na
stronę gospodarzy raz na stronę gości.
Ostatecznie zakończyła się wynikiem
remisowym 14:14. Podobnie było w II
połowie o końcowym wyniku zadecydowały
ostatnie 2 sekundy. Drużyna ASPR
przegrywała 27:28 i posiadała piłkę.
Zawodnik gości Michał Żarnowski za
niesportowe zachowanie na 2 sekundy przed
zakończeniem spotkania (wyrzucił piłkę co
sędziowie zinterpretowali jako grę na czas
i zgodnie z przepisami podyktowali rzut
karny a zawodnik otrzymał czerwona kartkę)
ASPR otrzymał szansę na wyrównanie
egzekwowaniem rzutu karnego.
Odpowiedzialność wziął na siebie Mateusz
Damas, który pewnie strzelił do siatki. Była
to pierwsza i ostatnia bramka tego
zawodnika, która umożliwiła wykonywanie
rzutów karnych. Wykonywanie karnych
rozpoczęli goście strzelając na 1:0. Następnie
„siódemkę” wykonywał M.Damas i niestety
zrobił to nieskutecznie. Przy stanie 1:2 do
rzutu podszedł najskuteczniejszy zawodnik
HLB Buskowianki w tym meczu, Michał
Mizdra i nie zdobył bramki. Pozostałe rzuty
karne drużyny wykorzystały i pierwsza seria
zakończyła się remisem 4:4. Teraz zaczęto
strzelanie do pierwszej pomyłki. Na 5:4
bramkę dla naszej drużyny strzelił Adam
Wacławczyk. Teraz w bramce ASPR stanął
Adam Kalinowski (bronił na przemian
z Przemysławem Mańko) i fantastycznie

obronił strzał Jakuba Bąka i zwycięstwo za
2 punkty stało się faktem.
Najskuteczniejszym zawodnikiem naszej
drużyny był Michał Krygowski, który zdobył
10 bramek (wszystkie z akcji), Adrian
Przybysz strzeli 8 bramek. Pozostałe bramki
zdobyli: Paweł Zagórowicz 3, Mateusz
Czaja, Łukasz Smyk i Adam Wacławczyk po
2 oraz Mateusz Damas 1. Kolejnym
przeciwnikiem naszej drużyny były rezerwy
mistrza Polski VIVE Kielce. Mecz został
rozegrany w Kielcach i zakończył się
najwyższym zwycięstwem bo aż 42:25
(20:10). Po tym meczu podopieczni Łukasza
Morzyka awansowali na 3 miejsce. Mecz
toczył się przy zdecydowanej przewadze
naszej drużyny. Do przerwy nasza drużyna
prowadziła 10 bramkami by na koniec
spotkania ta przewaga wynosiła aż 15
bramek. Było to najwyższe zwycięstwo
w tej edycji rozgrywek. W tym meczu łupem
bramkowym podzielili się: Paweł
Zagórowicz 10, Adam Waclawczyk 7,
Mateusz Damas 5, Michał Krygowski 4,
Mateusz Czaja, Piotr Damas, i Adrian
Przybysz po 3, Adam Kaczka, Daniel Koprek
i Łukasz Smyk po 2 oraz Wojciech
Wacławczyk 1. Najbliższe spotkanie 27.02
z SMS II ZPRP Kielce. Tabela (niepełna, bo
w dalszym ciągu niektóre mecze są
przekładane ze wzgl. na pandemię) po
rozegraniu 2 kolejek w grupie mistrzowskiej.
1. AZS AGH Kraków
2. SMS II ZPRP Kielce
3. ASPR Zawadzkie
4. SMS III ZPRP Kielce
5. Grupa Azoty SPR II Tarnów
6. HLB Buskowianka
7. SPR Grunwald Ruda Śląska
8. KS VIVE II Kielce

M. P. B.
8 21 262:215
7 18 198:171
8 14 263:254
7 12 230:226
7 11 193:195
8 8 201:205
7 3 194:226
7 3 200:248

Franciszek Świtała

Szczegółowe informacje dotyczące
przetargu można uzyskać w Referacie
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13
w Zawadzkiem - pokój Nr 306,
tel. 77/46 23 143 - w poniedziałki od 800 do
1700, od wtorku do czwartku od 700 do 1500,
w piątki od 700 do 1400, z wyjątkiem sobót,
niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Wyraź swoja opinię

J

esteśmy zainteresowani Waszą oceną
„Krajobrazów Zawadzkiego”. Czy
zawarte w miesięczniku informacje są
wystarczające? A może macie swoje
propozycje rubryki lub też są tematy,
o których chcielibyście przeczytać?

Jeśli macie konstruktywne spostrzeżenia,
zachęcamy do nadsyłania propozycji drogą
e-mail na adres:
gazeta.bikzawadzkie@gmail.com
Życzymy miłej lektury.

Adam Kalinowski chwilę po obronie rzutu karnego, który dał zwycięstwo za 2 punkty
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