Nr 7 (234)
ISSN 1426-5389

lipiec/
sierpień

2021

Egzemplarz bezpłatny

www.zawadzkie.pl

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZAWADZKIE - ZAWADZKIE, ŻĘDOWICE, KIELCZA

Popiersie Franza von Zawadzky’ego
wróciło do Zawadzkiego

M

iło nam poinformować, że dzięki
wsparciu sponsorów,
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię Tu Żyć"
pozyskało popiersie hrabiego Franza von
Zawadzky’ego.
Franz von Zawadzky był założycielem
Zawadzkiego oraz huty zlokalizowanej
w pobliżu miejscowości. W pierwszej
połowie XIX pod jego przewodnictwem
zarówno huta, jak i osada rozwijały się
w błyskawicznym tempie, szybko stając się
centrum życia gospodarczego i kulturalnego
najbliższej okolicy. Jeszcze za życia Franza
von Zawadzky’ego hutę i osadę zaczęto
nazywać „Zawadzky".
Franz von Zawadzky zmarł 19 czerwca 1849
r. w wieku 58 lat. W trzy lata po jego śmierci
w Zawadzkiem odsłonięto ufundowany
przez wdzięcznych mieszkańców
Zawadzkiego pomnik z popiersiem
przedstawiającym hrabiego. W 1962 r.
pomnik uległ zniszczeniu, jednak popiersie
przetrwało do naszych czasów. Obecnie jest
w posiadaniu Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię Tu Żyć".

O dalszych losach popiersia będziemy
Państwa na bieżąco informować.

Tablica upamiętniająca Powstania Śląskie

W

d n i u 4 l i p c a 2 0 2 1 r. n a
zaproszenie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy, Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski uczestniczył
w uroczystościach z okazji setnej rocznicy
zakończenia III Powstania Śląskiego, które
odbyły się przy Pomniku Powstańców
Śląskich w Katowicach.
W tym dniu Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej wręczył Burmistrzowi
Zawadzkiego tablicę upamiętniającą
Powstania Śląskie.

5000 złotych na dodatkowe patrole policji

G

mina Zawadzkie przeznaczyła 5000
złotych na dodatkowe patrole
Policji. 20 lipca br. w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem porozumienie w tej
sprawie podpisał Komendant Powiatowy
Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp.
Jarosław Roszczak oraz Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski. Podczas
dodatkowych patroli Policjanci będą pełnić
służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.
Dzięki funduszom wygospodarowanym
z budżetu gminy, wzmożone patrole będą
odbywały się na terenie gminy Zawadzkie o
różnych porach dnia, z uwzględnieniem
oczekiwań społecznych.
Dodatkowe patrole będą wykorzystywane
także do zabezpieczania imprez plenerowych

na terenie gminy Zawadzkie. Porozumienie
określa zakres współpracy pomiędzy Policją
i gminą Zawadzkie. Obejmuje między
innymi zasady prowadzenia wspólnych
działań i przedsięwzięć w oparciu o analizę
stanu bezpieczeństwa.

Basen letni w Zawadzkiem
zakończenie sezonu 2021

D

zień 31 sierpnia 2021 roku był
ostatnim w tym roku dniem otwarcia
basenu letniego w Zawadzkiem.
Pogoda w bieżącym roku, szczególnie
w lipcu, sprzyjała adeptom kąpieli wodnych,
z czego skrupulatnie korzystali, odwiedzając
tłumnie obiekt basenu letniego
w Zawadzkiem, przy ul. Powstańców Śl.
W samym tylko miesiącu lipcu łączna liczba
odwiedzających wyniosła prawie 4 000 osób.
W sierpniu pogoda płatała więcej „ﬁgli”, co

spowodowało nieco mniejsze
zainteresowanie odwiedzających. Oprócz
kąpieli wodnych można było też pograć
w siatkówkę, mini piłkę nożną czy też
w kometkę, co sprawiło, iż przeważającą
w i ę k s z o ś ć s t a n o w i ł y c a ł e r o d z i n y.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
w przyszłym roku, a gmina Zawadzkie jako
administrator obiektu planuje dokonać
pewnych nowinek, zmian na tym obiekcie w
2022 roku.

OGŁOSZENIE
Gmina Zawadzkie zwraca się do właścicieli nieruchomości
położonych w Zawadzkiem w rejonie ulicy Świerklańskiej
oraz drogi wojewódzkiej nr 426 w kierunku Strzelec
Opolskich (tereny potocznie zwane „Łąkami
Świerklańskimi”) z prośbą o kontakt z pracownikiem Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem Panią Andżeliką Luba – osobisty
(w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul.
Dębowej 13, pok. 102) lub telefoniczny (pod numerem tel. 77
46 23 113) – w celu wyrażenia zgody na promocję w/w
terenów, a tym samym przyłączenia się do działań
prowadzonych przez gminę, mających na celu zachęcanie
potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych do
inwestowania w gminie Zawadzkie.

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

W

dniu 30 sierpnia 2021 r. odbyła się
XXXI Sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad sesji obejmował
przyjęcie następujących uchwał:
1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.
(uchwałę podjęto 12 głosami za);
2) w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie
w ramach pomocy de minimis (uchwałę
podjęto 12 głosami za);
3) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu
Sądowi Administracyjnemu w Opolu skargi
wraz z aktami sprawy i odpowiedzią - skarga
z dnia 16.08.2021 r.,
(uchwałę podjęto 12 głosami za);
4) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu
Sądowi Administracyjnemu w Opolu skargi
wraz z aktami sprawy i odpowiedzią - skarga
z dnia 23.08.2021 r., (uchwałę podjęto 12
głosami za);
5) w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania i rozliczania dotacji celowych na
realizację zadań w ramach projektu pn:

„Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne
w gminie Zawadzkie”, ze środków budżetu
gminy Zawadzkie przy udziale środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 20142020, działanie 5.5 Ochrona powietrza
(uchwałę podjęto 12 głosami za);
6) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie spółki Społeczna
inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ
z ograniczoną odpowiedzialnością (uchwałę
podjęto 12 głosami za);
7) o zmianie uchwały w sprawie
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sﬁnansowanie objęcia
udziałów w tworzonej Społecznej
Inicjatywie Mieszkaniowej Śląsk Północ Sp.
z o.o. (uchwałę podjęto 12 głosami za).
Podjęte uchwały dostępne sa na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo
lokalne. Następna sesja odbędzie się w dniu
27 września 2021 r.

Burmistrz informuje
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„Zaczynamy remont pomnika na zbiorowej
mogile Powstańców Śląskich w Zawadzkiem”

I

nformujemy o rozpoczęciu prac
remontowych pomnika na zbiorowej
mogile Powstańców Śląskich
w Zawadzkiem.
W dniu 16 listopada 2020 r. gmina
Zawadzkie w ramach programu „Groby
i cmentarze wojenne w kraju” złożyła
wniosek o doﬁnansowanie zadania pn.
„Remont pomnika na zbiorowej mogile
Powstańców Śląskich w Zawadzkiem”,
realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego ds.
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
W d n i u 2 3 . 0 3 . 2 0 2 1 r. n a s t ą p i ł o
rozstrzygnięcie naboru wniosków
o doﬁnansowanie zadań mieszczących się
w ramach ww. programu. Gminie Zawadzkie
udało się uzyskać doﬁnansowanie
w wysokości 33.062,00 zł. Ze względu na
wysokie koszty realizacja danego zadania
gmina Zawadzkie zwróciła się również do
Wojewody Opolskiego o wsparcie ﬁnansowe
w tym zakresie. Decyzją z dnia 05.05.2021 r.
został zwiększony plan dotacji dla Gminy
o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na
remont mogiły Powstańców Śląskich

w Zawadzkiem. Gminie Zawadzkie udało się
więc pozyskać aż dwa źródła
doﬁnansowania. Niestety w dalszym ciągu
pozostaje spora część na pokrycie kosztów
realizacji zadania, które Gmina zamierza
pokryć ze środków własnych.
Prace remontowe na zbiorowej mogile
Powstańców Śląskich polegać będą na
wymianie oraz renowacji elementów mogiły
z zachowaniem wszystkich detali
architektonicznych, bryły nagrobka
i charakteru historycznego obiektu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania
ﬁrmą, która będzie wykonywała
przedmiotowe prace, została ACM Design
Anna Cyfka-Mikuła.
Efekty wykonanych prac przedstawimy
Państwu po ich zakończeniu.

Nie czekaj, przyjdź do urzędu
Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

S

zanowni Państwo, przypominamy, że
udział w Spisie Powszechnym jest
obowiązkowy. Za odmowę udziału
w spisie grozi kara grzywny. Obowiązkową
formą spisu jest samospis przez Internet.
Jeżeli masz dostęp do internetu – spisz się.
Jeżeli nie masz, udaj się do Urzędu

Miejskiego w Zawadzkiem i spisz się na
specjalnie przygotowanym stanowisku.
Członkowie Gminnego Biura Spisowego
pomogą się spisać.
Nie czekaj, przyjdź do urzędu. Możesz się
również spisać na infolinii dzwoniąc pod
numer telefonu 22 279 99 99.

„Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80
ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

„Zabawa pod dębami”

W

ostatnim wydaniu gazety
pisaliśmy, że konkurs na nazwę
placu zabaw przy ul. Dębowej
w Zawadzkiem został nierozstrzygnięty,
gdyż zgłoszone przez uczestników konkursu
propozycje nie spełniały kryteriów
określonych w regulaminie konkursu. W celu
lepszej identyﬁkacji tego miejsca
pracownicy tut. urzędu postanowili nazwać

to miejsce „Zabawa pod dębami”. Dla
przypomnienia plac ten powstał przy
wsparciu następujących ﬁrm: UNIMOT
S.A., Technodrew Polska Wyposażenie
Wnętrz Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy
w Zawadzkiem oraz Track Teck Koltram Sp.
z o.o. Mamy nadzieję, że zabawa pod dębami
przyniesie wiele radości najmłodszym.

Krajobrazy Zawadzkiego
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Jak działają dodatki mieszkaniowe?

Odnowiona stołówka
w szkole w Kielczy
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G

mina Zawadzkie otrzymała wsparcie
ﬁnansowe w wysokości 10 180,68
złotych na doposażenie stołówki
szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej
w K i e l c z y, w r a m a c h m o d u ł u 3 ,
wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego
wspierania w latach 2019-2023 organów
prowadzących publiczne szkoły
podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki
przez organizację stołówek i miejsc
spożywania posiłków. Od nowego roku
szkolnego uczniów będą mogli spożywać
posiłki korzystając z nowoczesnego
wyposażenia stołówki. 30 starych ciężkich
metalowych krzeseł i 15 stołów, które nie
spełniały wymogów sanitarnych, zostało
wymienionych na nowe, kolorowe
i bezpieczne, zgodne z obowiązującymi
normami i niezbędnymi certyﬁkatami
sprzęty. W celu zapewnienia czystości
i porządku w pomieszczeniu oraz w trosce
o środowisko zakupiono kosze na śmieci do
selektywnej zbiórki odpadów, a dla
bezpiecznego i estetycznego wdawania
posiłków tace, na których uczniowie będą
przenosić talerze z posiłkami. W celu
zapewniania odpowiedniej temperatury dań
płynnych zakupiono termosy. Całkowity
koszt zadania to kwota 12 725,85 złotych.
Wkład własny z budżetu gminy Zawadzkie
wyniósł 2 545,17 złotych.

Zespół Konsultacyjno - Doradczy
Młodzieży obraduje

W

dniu 1 lipca 2021 r. po raz
pierwszy w tej kadencji w trybie
stacjonarnym obradował Zespół
Konsultacyjno-Doradczy Młodzieży
działający przy Burmistrzu Zawadzkiego.
Zespół pod przewodnictwem Maksymiliana

Polisa na spotkaniu między innymi
przeanalizował wyniki ankiety nt. potrzeb
młodych w Zawadzkiem oraz zapoznał się
z projektem, do którego przystąpiła gmina „Strategia młodzieżowa Opolszczyzna”.

Zawadzkie oddało hołd
powstańcom Powstania Warszawskiego

W

d n i u 3 0 l i p c a 2 0 2 1 r.
w Zawadzkiem przy pamiątkowej
tablicy oﬁar wojen w parku
miejskim zostały złożone kwiaty i zapalony
znicz. W ten symboliczny sposób Zawadzkie
oddało hołd i cześć poległym powstańcom

Powstania Warszawskiego, które wybuchło
1 sierpnia 1944 r. o godzinie „W”. 1 sierpnia
2021 r. w niedzielę o godzinie 17:00
w Zawadzkiem, tak jak w całej Polsce
zawyły syreny i minutą ciszy zostanie
uczczony wybuch powstania.

Krajobrazy Zawadzkiego
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Zmiany w czynszach

W

dniu 25 stycznia 2021 r. 21 Rada
Miejska w Zawadzkiem przyjęła
uchwałę Nr XXV/185/21
w sprawie „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Zawadzkie na lata 2021-2025”.
Podstawę podjęcia uchwały stanowiły
przepisy:
ź art. 18ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym,
ź art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
W treści ww. dokumentu określono m.in.
zasady polityki czynszowej obowiązujące
w zasobie mieszkaniowym gminy
Zawadzkie. Ustalona została stawka bazowa
czynszu (w wysokości 7,80 za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego), stanowiąca podstawę do
obliczania czynszu najmu, a także
wyszczególniono czynniki obniżające
wartość użytkową lokalu, które mają istotne
znaczenie przy ustalaniu wymiaru stawki
czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego. Omówiony
został ponadto sposób aktualizacji stawki
bazowej czynszu.
Przedmiotowa uchwała została
Zmieniany zapis
§ 10 ust. 4

§ 13 ust. 4

§ 13 ust. 7

§ 14 ust. 1

opublikowana w dniu 4 lutego 2021 r.,
a następnie w dniu 19 lutego weszła w życie.
Po uzyskaniu przez uchwałę mocy prawnej,
administrator gminnego zasobu
mieszkaniowego wypowiedział najemcom
wysokość dotychczas obowiązującej stawki.
Najemcy zostali również poinformowani
o nowej, obowiązującej od dnia 1 lipca 2021
r. wysokości czynszu.
Z uwagi na fakt, iż wysokość podwyżki
niektórzy najemcy uznali za szczególnie
dotkliwą, do Burmistrza Zawadzkie złożona
została prośba mieszkańców o ponowną
weryﬁkację niektórych rozwiązań w uchwale
oraz ich zmianę. Na wniosek
zainteresowanych Burmistrz Zawadzkiego
dokonał ponownej analizy formalnoprawnej treści uchwały i przychylił się do
prośby najemców. Przygotowane zostały
trzy warianty zmiany uchwały Nr
XXV/185/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., które
zostały przedstawione radnym Rady
Miejskiej w Zawadzkiem podczas
zorganizowanej komisji wspólnej. W wyniku
dyskusji wypracowano konsensus (wybrany
do realizacji, tj. wariant III), w oparciu
o który Burmistrz Zawadzkiego przygotował
projekt uchwały zmieniającej ww. uchwałę.
Wprowadzone do uchwały z dnia 25 stycznia
2021 r. zmiany zostały przedstawione
w poniższej tabeli.

Zapisy uchwały Nr XXV/185/21
z dnia 25 stycznia 2021 r.
podlegające zmianie

Zmieniona treść przepisów
zawarta w projekcie
uchwały zmieniającej

Przy ustalaniu wysokości
boniﬁkaty należy uwzględnić
w szczególności: stan techniczny
i wiek budynku, w którym mieści
się przeznaczony do sprzedaży
lokal mieszkalny, długość trwania
najmu oraz fakt jednoczesnej
sprzedaży wszystkich lokali
mieszkalnych pozostałych do
zbycia w danym budynku
mieszkalnym. Kryteria
wnioskowania do Rady Miejskiej
w Zawadzkiem o wyrażenie
zgody na udzielenie ww. boniﬁkat
określi Burmistrz Zawadzkiego
w drodze zarządzenia.

Przy ustalaniu wysokości boniﬁkaty
należy uwzględnić w szczególności:
stan techniczny i wiek budynku,
w którym mieści się przeznaczony
do sprzedaży lokal mieszkalny,
długość trwania najmu oraz fakt
jednoczesnej sprzedaży wszystkich
lokali mieszkalnych pozostałych do
zbycia w danym budynku
mieszkalnym. Zasady sprzedaży
lokali mieszkalnych oraz warunki
udzielania boniﬁkat określi Rada
Miejska w Zawadzkiem w odrębnej
uchwale.

Od dnia 01.07.2021 r. wprowadza
się nową stawkę bazową do
obliczania czynszu najmu
w wysokości 7,80 zł za 1m2
powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego. Konieczność
podwyższenia stawki wynika
z dużych zaległości
remontowych, złego stanu
technicznego zasobu
mieszkaniowego i występowania
coraz większej liczby awarii
w zasobie.

Wprowadza się nową stawkę
bazową do obliczania czynszu
najmu w wysokości 6,60 zł za 1m2
powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego. Konieczność
podwyższenia stawki wynika
z dużych zaległości remontowych,
złego stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego i występowania
coraz większej liczby awarii
w zasobie.

Stawka bazowa czynszu będzie
aktualizowana nie częściej niż raz
na 12 miesięcy, nie może być
podwyższona więcej niż o 3%
wartości wskaźnika
przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1 m2 powierzchni
użytkowej budynków
mieszkalnych dla województwa
opolskiego (wynoszącego
w okresie od 01.10.2020 r. do
31.03.2021 r. - 3.915,51 zł/ 1 m2),
ale nie może być niższa niż
średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem ogłoszony przez Prezesa
G ł ó w n e g o U r z ę d u
Statystycznego za rok poprzedni.

Stawka bazowa czynszu będzie
podnoszona nie częściej niż raz na
12 miesięcy, jednak podwyżka
stawki bazowej nie może
powodować wzrostu wysokości
czynszu powyżej kwoty równej 3%
wartości wskaźnika
przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1m2 powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych
dla województwa opolskiego
(wynoszącego w okresie od
01.04.2021 r. do 30.09.2021 r. 3.980,48 zł). Jednocześnie
podwyżka stawki bazowej czynszu
nie może być dokonywana
o wartość mniejszą niż wynikająca
z średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego
za rok poprzedni.
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Do ustalenia wymiaru stawki
czynszu najmu za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu
mają zastosowanie czynniki
obniżające i podwyższające
wartość użytkową lokalu:
1) czynniki obniżające wartość
użytkową lokalu:
a) brak centralnego ogrzewania
w lokalu - 10%,
b) brak łazienki w lokalu - 10%,
c) brak WC w lokalu - 10%,
d) brak bieżącej wody w lokalu 5%,
e) lokal zlokalizowany jest na
poddaszu lub w suterenie - 5%,
2) czynniki podwyższające
wartość użytkową lokalu:
a) lokal znajduje się w budynku,
w k t ó r y m p o d n i u
01.01.2008 r. przeprowadzono
kapitalny remont dachu i/lub
p r z e p r o w a d z o n o
termomodernizację budynku 20%,
b) wymieniono źródło ogrzewania
z paliwa stałego na niskoemisyjne
lub sieciowe np. gazowe, miejskie
- 20%,
c) powierzchnia lokalu
w przeliczeniu na 1 osobę,
w przypadku gospodarstwa
wieloosobowego, powyżej
25 m2 - 15%,
d) powierzchnia lokalu
w przeliczeniu na 1 osobę,
w przypadku gospodarstwa
jednoosobowego, powyżej 35 m2
- 15%,
e) położenie lokalu w budynku
jednorodzinnym - 35%,
f) lokal o powierzchni użytkowej
przekraczającej 80 m2 - 15%.

Do ustalenia wymiaru stawki
czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu mają
zastosowanie czynniki obniżające
i podwyższające wartość użytkową
lokalu:
1) czynniki obniżające wartość
użytkową lokalu:
a) brak centralnego ogrzewania
w lokalu - 10%,
b) brak łazienki w lokalu - 10%,
c) brak WC w lokalu - 10%,
d) brak bieżącej wody w lokalu 10%,
e) lokal zlokalizowany jest na
poddaszu lub w suterenie - 5%,
2) czynniki podwyższające wartość
użytkową lokalu:
a) lokal znajduje się w budynku,
w k t ó r y m p o d n i u
01.01.2008 r. przeprowadzono
kapitalny remont dachu - 10%,
b) lokal znajduje się w budynku,
w k t ó r y m p o d n i u
01.01.2008 r. przeprowadzono
wymianę/ ocieplenie elewacji 10%,
c) powierzchnia lokalu
w przeliczeniu na 1 osobę,
w przypadku gospodarstwa
wieloosobowego, przekracza 25 m2
- 15% liczone od nadwyżki metrażu,
d) powierzchnia lokalu
w przeliczeniu na 1 osobę,
w przypadku gospodarstwa
jednoosobowego, przekracza 35 m2
- 15% liczone od nadwyżki metrażu.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022

D

zień 1 września to dla wszystkich
uczniów i nauczycieli dzień
rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. Całą społeczność szkolną
i przedszkolną będą obwiązywać nadal
zasady bezpieczeństwa oraz reżim sanitarny
na terenie wszystkich placówek. To
przygotowany przez MEiN wspólnie z MZ
i GIS zbiór zaleceń uwzględniający sytuację
e p i d e m i o l o g i c z n ą . Wy t y c z n e b ę d ą
wsparciem dla dyrektora w organizacji
bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki. Zbiór rekomendacji uwzględnia

najważniejsze zasady bezpieczeństwa, takie
jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie
maseczki w przestrzeniach wspólnych, jak
również zagadnienia dotyczące organizacji
zajęć w szkol, czyszczenia pomieszczeń
i powierzchni, gastronomii, postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia
u uczniów pracowników szkoły itp.
Ilość dzieci i oddziałów w poszczególnych
placówkach rozpoczynających rok szkolny
przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe
Ilość uczniów /ilość oddziałów Ilość uczniów klas I/ilość oddziałów
PSP w Zawadzkiem
359/18
47/2
PSP w Żędowicach
144/10
27/2
PSP w Kielczy
140/7
23/1

Przedszkola
Ilość miejsc Ilość dzieci
PP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Zawadzkiem
PP Nr 3 w Zawadzkiem
PP w Żędowicach
PP w Kielczy
Akademia Przedszkolaka
Mimo wielu obaw i niewiadomych
związanych z organizacją nowego roku
szkolnego, życzę wszystkim nauczycielom i
pracownikom oświaty satysfakcji z
w y k o n y w a n e j p r a c y, i n s p i r a c j i d o
wprowadzania nowych rozwiązań
metodycznych na zajęciach z dziećmi i
młodzieżą oraz dobrej atmosfery pracy.
Uczniom życzę, by potraﬁli w pełni
wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by
umieli rozwijać swoje zainteresowania

Ilość oddziałów

120

120

5

100
50
68
55

92
49
64
55

4
2
3
3

artystyczne i sportowe, by we właściwy
sposób decydowali o dalszych losach
edukacyjnych i zawodowych. Rodzicom zaś,
aby nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji
do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech
każda placówka będzie dla Państwa
miejscem otwartym i przyjaznym. Życzę
dobrej współpracy z nauczycielami,
wychowawcami i opiekunami.
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski
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APEL BURMISTRZA ZAWADZKIEGO
Szanowni Mieszkańcy gminy Zawadzkie,

wirus SARS-CoV-2 dotknął nas wszystkich,
bez wyjątku. Wpłynął radykalnie na sposób

Dlatego warto się zaszczepić
przeciw COVID-19!
1. Szczepienie chroni przed
zachorowaniem i ciężkim przebiegiem
choroby!
- z bardzo dużym prawdopodobieństwem
szczepienie uchroni społeczeństwo przed
zakażeniem COVID-19.
2. Bo można uratować komuś życie!
- im więcej będzie zaszczepionych osób,
tym szybciej osiągniemy odporność
populacyjną.
3. Bo szczepienie pozwoli uzyskać
spokój!
- szczepiąc się, zyskamy wewnętrzny
spokój, wynikający z bezpieczeństwa
własnego i najbliższych.
4. Bo dzięki każdej zaszczepionej osobie
szybciej wrócimy do normalności!
- szczepiąc się przyczynimy się do
szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu
do swobodnego życia.
Jako Włodarz gminy Zawadzkie, od
początku pandemii, dokładam wszelkich
możliwych starań, aby wpłynąć
na bezpieczeństwo mieszkańców naszej
gminy w każdym wieku. Mając jednak
świadomość, jak wielkim zagrożeniem może
być koronawirus dla osób starszych,
w sposób szczególny zachęcam do
podejmowania wszelkich możliwych
działań, aby ochronić seniorów przed
zakażeniem. Jest jednak faktem
niezaprzeczalnym, iż sukces w walce

naszego codziennego funkcjonowania.
Dlatego dzisiaj, każdy z nas zadaje sobie
pytanie – Kiedy pandemia się skończy?
Każdy pragnie normalnej teraźniejszości
oraz bezpiecznej przyszłości.
Trzeba jednak pamiętać, że bez
podejmowanych działań, szanse na powrót
do dotychczasowego życia, bez trosk
o zdrowie i życie własne oraz najbliższych,
są nikłe. Całkowite przezwyciężenie
pandemii oraz wzmacnianie zbiorowej
odporności nie będzie możliwe bez
szczepień przeciw COVID-19.
Z pewnością są one szansą i nadzieją na
stopniowy powrót do rzeczywistości.
A zatem to od nas samych –
od naszych decyzji – zależy czy jako
społeczeństwo będziemy w stanie przejąć
kontrolę nad wirusem.
Dopiero wysiłek podejmowany przez nas
wszystkich, i właściwe w tym zakresie
decyzje, mogą przyczynić się do zwalczenia
szybko rozprzestrzeniającego się i stale
mutującego się wirusa.

Powrót do normalności oznacza:
1. CAŁKOWITE ODEJŚCIE OD
NOSZENIA MASECZEK
2. Swobodne spotkania z rodziną
i znajomymi.
3. Swobodny dostęp do obiektów
użyteczności publicznej.
4. Przemieszczenie się w dowolne miejsca
bez ograniczeń.

z koronawirusem opiera się na naszym
wspólnym działaniu.
Dziękując tym z Państwa, którzy już się
zaszczepili, aby uchronić się przed kolejną
falą epidemii zachęcam tych, którzy się
jeszcze wahają, o podjęcie decyzji
o zaszczepieniu się.
Jestem przekonany, że szczepienia
uchronią nas przed niepożądanymi
skutkami wirusa.
Bądźmy solidarni i pokonajmy razem
wirusa.

Gmina Zawadzkie organizuje dowóz do punktów szczepień
przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2.
Prawo do bezpłatnego przejazdu mają:
osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w
stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
ź osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności
w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.
ź

Potrzebę transportu na szczepienia należy zgłaszać do gminnego koordynatora w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem pod numerami telefonu:
tel. komórkowy: 500 607 754 lub tel. stacjonarny: (77) 46 23 107
Wszelkich informacji dotyczących organizacji transportu na szczepienia można uzyskać
pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

Zachęcam do skorzystania z tej formy dla dobra całej naszej populacji.
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ZASZCZEP SIĘ I SPISZ SIĘ!!!
UWAGA MIESZKAŃCY
GMINY ZAWADZKIE
W dniu 4 i 5 września 2021 r. podczas imprez plenerowych
organizowanych w Zawadzkiem przy Kinoteatrze (Plac
Hutnika) w godzinach od 16.00 do 19.00 będzie można się
spisać w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021, natomiast w dniu 4 września 2021 r.
w godzinach od 16.00 do 19.00 będzie można się zaszczepić
bez skierowania przeciwko COVID-19 szczepionką ﬁrmy
Pﬁzer lub jednodawkową szczepionką ﬁrmy Johnson and
Johnson.
Do dokonania spisu niezbędne jest podanie numerów PESEL
mieszkańców domu oraz powierzchni użytkowej mieszkania,
natomiast aby się zaszczepić niezbędny jest dowód osobisty.
W razie potrzeby na szczepienie zostanie zorganizowany
dojazd.
Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem pod nr telefonów 77 423 106, 77 4623 107
oraz 500 607 754.
Zapraszamy mieszkańców gminy.

Powszechny spis źródeł ciepła

O

d dnia 1 lipca 2021 r. zostaje
uruchomiony proces składania
deklaracji źródeł ciepła. Docelowo
system przyjmie postać elektronicznego
rejestru obsługiwanego przez aplikację
dostępową w wersji mobilnej i stacjonarnej.
Podstawą prawną do uruchomienia
Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB) jest nowelizacja ustawy
o wspieraniu termomodernizacji, która
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Obowiązek przekazania informacji na ten
temat będzie spoczywać na właścicielu
każdego budynku czy lokalu mieszkalnego.
Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków (CEEB) ma gromadzić dane na
temat budynków i lokali oraz
eksploatowanych w nich: 1) źródeł ciepła,
w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, 2)
źródeł energii elektrycznej, 3) spalania paliw,
w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy –
Prawo ochrony środowiska,
o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż
1 MW.
Powszechny spis źródeł ciepła ma zostać
przeprowadzony do końca tego roku.
Wy k o n a n a n a p o t r z e b y C E E B
inwentaryzacja budynków zostanie
połączona ze składaniem pisemnych

deklaracji dotyczących źródeł ciepła
i spalania.
Cały proces będzie się wiązać
z zobowiązaniem właścicieli lub zarządców
budynków bądź lokali, którzy przed
wejściem w życie nowych regulacji
eksploatowali źródła ciepła lub spalania –
kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece
kaﬂowe, kuchnie węglowe – do złożenia
burmistrza specjalnej deklaracji pisemnej o
posiadaniu takich urządzeń. Dane
z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB.
Na złożenie elektronicznej deklaracji
będzie 12 miesięcy. Z kolei właściciele
nowych budynków będą mieć 14 dni na
powiadomienie o rozpoczęciu
użytkowania konkretnego źródła ciepła.
W dalszej części tego roku baza ma zostać
uzupełniona o informacje na temat
doﬁnansowania na termomodernizację czy
wymianę źródeł ciepła pozyskanego dla
konkretnych budynków.
Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków ma być gotowa do sierpnia 2023
r. Według szacunków GUNB znajdą się
w niej informacje na temat około 5 mln
budynków.

Krajobrazy Zawadzkiego
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Wspomnienie śp. Bogdana Podlodowskiego

B

ogdan Podlodowski urodził się 30
stycznia 1943 r. w Częstochowie.
Z zawodu i z zamiłowania był
nauczycielem muzyki. Po ukończeniu
studiów wyższych, w wieku 25 lat,
przeprowadził się do Żędowic, z którymi
związał się do końca swojego życia. Pan
Bogdan Podlodowski był wspaniałym
nauczycielem - z jednej strony bardzo
wymagającym, z drugiej wyrozumiałym,

cierpliwym i kompetentnym. Swoją
muzyczną pasję realizował także w czasie
prywatnym udzielając indywidualnych
lekcji muzyki, prowadząc szkolny zespół
dziecięcy. Pan Bogdan Podlodowski był
wieloletnim członkiem chóru im. św. Cecylii
w Żędowicach, a od 1986 r. dyrygentem tego
chóru. W tym roku obchodził 35-lecie
kierowania chórem w Żędowicach. Niestety
z uwagi na pandemię koronawirusa nie
zostały zorganizowane uroczystości 35-lecia
Jego dyrygentury. Pan Bogdan Podlodowski
był człowiekiem niezwykle skromnym, ale
jednocześnie ambitnym, o czym świadczą
liczne osiągnięcia, m. in. sukces, jaki chór
prowadzony przez Pana Podlodowskiego
osiągnął w 2013 r., reprezentując gminę
Zawadzkie na międzynarodowym Festiwalu
Kolęd Trzech Narodów: Polski, Czech
i Słowacji (organizowanym w Czechach,
w Otrokowicach).
Pan Bogdan Podlodowski zmarł 13 lipca
2021 r. w wieku 78 lat. Realizował się jako
mąż, ojciec, nauczyciel, pedagog, dyrygent,
organista, przyjaciel. Przez swoich
współpracowników wspominany jest jednak
przede wszystkim jako dobry człowiek.
Społeczność gminy Zawadzkie utraciła
Człowieka wielu pasji, który w sercach
b l i s k i c h , p r z y j a c i ó ł , u c z n i ó w,
współpracowników zostanie na zawsze
zapamiętany.

Stop wypalaniu traw!

W

okresie letnim wyraźnie wzrasta
liczba pożarów traw na łąkach
i nieużytkach rolnych.
Spowodowane jest to wypalaniem suchych
traw i pozostałości roślinnych.
Pożary niszczą przyrodę
Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc
lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się
na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się
gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami
lub pisklętami (np. tak lubianych przez
wszystkich skowronków). Płomienie niszczą
miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in.
bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren,
jeleni czy dzików. W pożarach traw ginie
wiele pożytecznych zwierząt kręgowych:
płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki
(krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki,
kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne
drobne gryzonie). Często pożar traw przenosi
s i ę n a s ą s i a d u j ą c e l a s y, n i s z c z ą c
bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony
las regeneruje się kilkadziesiąt lat.

mrówek może zniszczyć do 4 milionów
szkodliwych owadów rocznie. W pożarach
traw giną biedronki, zjadające mszyce.
Ogień uśmierca dżdżownice, które mają
pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej
właściwości. Płomienie i dym zabijają
pszczoły i trzmiele, co powoduje
zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów,
a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na
regenerację.
Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi
Wysuszone trawy palą się bardzo szybko,
wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby
pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł
na zabudowania. Co roku w pożarach
wywołanych wypalaniem traw giną ludzie.
Inni tracą dobytek całego życia. Płonące
trawy w przydrożnych rowach to także
zagrożenie dla kierowców. Co roku dym
z płonących nieużytków jest przyczyną
groźnych kolizji drogowych. Może
powodować także zatrucia.

Wypalanie traw wyjaławia ziemię

Wypalanie traw to przestępstwo

Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co
sądzą zwolennicy wypalania traw, staje się
jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu
z powietrza oraz proces gnicia pozostałości
roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę
gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady
te zjadając resztki roślinne i zwierzęce
ułatwiają rozkład masy organicznej
i w z b o g a c a j ą w a r s t w ę p r ó c h n i c y,
„przewietrzają” glebę. Jedna kolonia

Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach
zabrania wypalania traw na łąkach,
pozostałości roślinnych na nieużytkach,
skarpach kolejowych i rowach
przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi
grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku
spowodowania pożaru stanowiącego
zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od
roku do 10 lat więzienia odpowiedzialny jest
człowiek.
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Wakacje z Bikiem już za nami…

Impreza na pożegnanie lata

W

sobotę 21 sierpnia mieszkańcy
naszej gminy mogli uczestniczyć
w imprezie plenerowej
zorganizowanej na pożegnanie wakacji
w Żędowicach. Już od godz. 16.00 najmłodsi
uczestnicy mogli uczestniczyć w zabawach i
konkursach zręcznościowych z nagrodami,
zatańczyć zumbę, bądź skorzystać
z dmuchanej zjeżdżalni. Wieczorem
rozpoczęła się zabawa taneczna z DJem,
który bawił wszystkich do późnych godzin

Z

akończyły się „Wakacje z BiKiem” –
2021. Było głośno!!! wesoło!!!i
kolorowo!!! i bardzo różnorodnie!!!
Przez 8 tygodni w wakacyjnych zajęciach
wzięło udział ponad 500 dzieciaków w wieku
od 3 do 15 lat. Zajęcia odbywały się w salach
kinoteatru oraz na świeżym powietrzu.
Różnorodny i bogaty program pozwolił
dzieciakom na ciekawe spędzanie czasu
wolnego. W miesiącu lipcu, dzieci m.in.
wykonywały samodzielnie pluszowe misie ,
wzięły udział w warsztatach chemicznych
oraz ceramicznych. Na deskach Sali kinowej
stanęła duża kopuła „mobilne planetarium” ,
gdzie dzieci obserwowały otaczający nas
wszechświat na wygodnych leżaczkach.

Następnym razem sala kinowa zapełniła się
dzieciakami, których zaciekawiła tematyka
iluzji – odwiedził nas Pan humorek, który
zarażał dzieci swym uśmiechem oraz
pokazał magiczne sztuczki. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się również
warsztaty lizakowe, warsztaty skrzatów,
warsztaty kulinarne oraz piaskowe obrazki.
Zaprosiliśmy dzieci do kręgielni oaza na
turniej gry w kręgle oraz na wycieczkę
autokarową do parku trampolin
w Tarnowskich Górach. Pierwszy miesiąc
wakacji zakończyły animacje dla dzieci na
świeżym powietrzu. Drugi miesiąc naszych
wakacji z BiKiem przyciągnął również sporą
liczbę uczestników, a to za sprawą
warsztatów malowania desek, gdzie dzieci
pod okiem instruktorów stworzyły piękne
prace które zabierały ze sobą do domów.

7

nocnych. Imprezie towarzyszyła akcja
zorganizowana przez Urząd Miejski
w Zawadzkiem polegająca na
z o rg a n i z o w a n i u m o b i l n e g o p u n k t u
szczepień i spisowego. Mieszkańcy gminy
Zawadzkie mieli możliwość spisania się
w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań oraz zaszczepić się
przeciw COVID-19. Piękna pogoda
sprawiła, że zabawa była udana i wszyscy
dobrze się bawili.

W kolejnym dniu sala zamieniła się
w laboratorium chemiczne, gdzie dzieci
bawiły się w małych chemików
i wykonywały eksperymenty. Odbyła się
druga edycja warsztatów lizakowych, na
których panowała iście słodka atmosfera.
Drugą autokarową wycieczką podczas
minionych wakacji był wyjazd do Opola na
rejs statkiem po Odrze.

ZAPRASZAMY NA KONCERT

W każdy piątek odbywały się zajęcia zumby,
na których dzieci wraz z panią instruktor
uczyły się układów tanecznych. Dzieci miały
również okazję poszaleć na ogromnych
kolorowych dmuchańcach, które stanęły na
Placu Hutnika. Bardzo ciekawymi
zajęciami, okazały się warsztaty carvingowe,
które poprowadził mistrz Polski w tej
dziedzinie – Pan Piotr Wasik. Podczas tych
zajęć, dzieci wraz z instruktorem rzeźbiły w
warzywach i owocach. Ponadto podczas
trwania wakacji można było zapisać się na
warsztaty teatralne , wokalne raz lekcję gry
na pianinie. Uzupełnieniem zajęć
tematycznych były poranki ﬁlmowe, które
odbywały się w każdy wtorek oraz czwartek.
Cieszymy się, że zajęcia cieszyły się tak
ogromnym zainteresowaniem i dużą
frekwencją. Zwieńczeniem bogatego
programu wakacyjnego będzie festyn pt. „
Zakończenie Lata z BiKiem”, na który
serdecznie zapraszamy.

26 WRZEŚNIA 2021 R.
GODZINA 19:00
KINOTEATR W ZAWADZKIEM
BILETY W CENIE 30 ZŁ DO NABYCIA W KINOTEATRZE
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Piłka nożna

XXIII Mistrzostwa Gminy Zawadzkie

Nowy sezon z nadziejami

J

uż od 23 lat przeprowadzane są
mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie.
Tradycyjnie rozgrywane były w trzech
miejscowościach naszej Gminy. W tym roku
rozegrano 3 turnieje. I i III odbył się dzięki
uprzejmości właściciela w Firmie Bronder
w Żędowicach. II turniej rozegrano w Barze
U Tomka w Kielczy. Turniej ﬁnałowy (III)
zawsze był rozgrywany w Zawadzkiem.
Niestety nie można było znaleźć
odpowiedniego lokalu. W I turnieju zagrało
58 zawodników a kolejność pierwszej trójki
przedstawiała się następująco: 1. Stanisław
Piekarczyk (Silesia Tarnowskie Góry) 3434
pkt. 2. Jan Kwaśniok (KS Łabędy Gliwice)
3313 pkt. 3. Piotr Kaszuba (Nitron Krupski
Młyn) 2809 pkt. W II turnieju kolejność
podium była następująca: 1. Damian
Wikarek (4 ASY Bytom)3006 pkt. 2. Marcin
Gulba (4 ASY Bytom) 2502 pkt. 3. Krzysztof
Samol (Nitron Krupski Młyn) 2491 pkt. Po 2
turniejach prowadzenie objął Jan Kwaśniok
5466 pkt. wyprzedzając Piotra Kaszubę 5125
pkt. oraz Jana Nowaka (Victoria Tranzyt
Chróścice) 4719 pkt. Ostatni ﬁnałowy turniej
zadecydował o ostatecznej klasyﬁkacji.
Turniej wygrał Marcin Szymski (Victoria
Tranzyt Chróścice) 2943 pkt. wyprzedził
Andrzeja Kocota (Nitron Krupski Młyn)

2485 pkt. oraz Henryka Sikorę (4 ASY
Bytom) 2399 pkt. Pozycję lidera obronił Jan
Kwaśniok, który zgromadził 7695 pkt. Na 2
miejsce awansował Marcin Szymski 7288
pkt., który po 2 turniejach zajmował 10
miejsce. Na trzecim miejscu uplasował się
Teoﬁl Maroń (4 ASY Bytom) z wynikiem
6750 pkt. Puchary i nagrody wręczał
Przewodniczący Rady Gminy Zawadzkie
Dariusz Zajdel. Ogółem w mistrzostwach
zagrało 63 zawodników.

Z

akończony sezon 2020-21 nie był za
bardzo udany. Dobrze się stało, że
drużyna w I rundzie zdobyła tyle
punktów by nie martwić się o utrzymanie.
W rundzie wiosennej składem rządził
Cowid-19, dlatego wyniki były dużo słabsze
od oczekiwanych. To już historia. Rozpoczął
się już nowy sezon a z nim nowe nadzieje. Do
składu kadry wrócili zawodnicy, którzy przez
kilka sezonów grali w różnych klubach. Jest
to Dawid Cembolista (grał w Małejpanwi
Ozimek, Piaście Strzelce Op. oraz Sparcie
Lubliniec). Wrócił z Unii Kolonowskie
Tomasz Kwasik czy Daniel Nowak ze Sparty
Lubliniec. Hitem transferowym jest
zawodnik Yaroslav Voloshyn z Ukrainy,
który w przeszłości występował jako
zawodnik z licencją zawodnika zawodowego
m.in. w takich klubach Karpaty Lwów czy
szwedzkim Ostawals LF. Zasilił także kadrę
Tomasz Olewicz z Piasta Strzelce Op. Kadra
drużyny została znacznie wzmocniona. Jest
to teraz mieszanka rutyny z młodością. Już
pierwsze dwa mecze pokazały, że połączenie
to daje efekty. Drużyna na boisku gra

bardziej dojrzałą piłkę. Do tej pory rozegrała
dwa spotkania remisując ze Startem
Dobrodzień 2:2 (1:1). Bramkę na wagę
3 punktów drużyna straciła w 96 minucie.
Obie bramki dla Stali strzelił Tomasz
Kwasik. W drugim meczu na własnym
stadionie pewnie pokonała drużynę LKS
Źródło Krośnica 4:1 (2:1). Bramki
zdobywali: Bartosz Szumski, Grzegorz
Meinhardt, Yaroslav Voloshyn oraz Tomasz
Kwasik.
W najbliższym okresie drużynę czekają
następujące mecze:
05.09.2021 godz. 17.00 - LKS Rzemiosło
Dziewkowice – Stal Zawadzkie.
11.09.2021 godz. 16.30 - Stal Zawadzkie
- LKS Silesius Kotórz Mały
19.09.2021 godz. 14.00 - LZS Adamietz
Kadłub - Stal Zawadzkie
25.09.2021 godz. 16.00 - Stal Zawadzkie
- LKS Groschmal Opole
03.10.2021 godz. 15.30 - LZS Błękitni
Jaryszów - Stal Zawadzkie
09.10.2021 godz. 15.30 - Stal Zawadzkie
- LZS Rudatom Kępa

Mistrzostwa Klubu Skata „Kuźnia Zawadzkie”

T

radycyjnie od lat prowadzone są
mistrzostwa początkowo jako LZS
Żędowice, następnie jako LZS
Piotrówka, Orły Zawadzkie, MOKSiR
Zawadzkie, GOSiT Zawadzkie a ostatnio
jako stowarzyszenie KS Kuźnia Zawadzkie.
Tegoroczne mistrzostwa z uwagi na
pandemię przebiegały z przerwami.
Pierwszy z zaplanowanych 30 turniejów
został rozegrany 3.09.2020 r. Rozegrano
jednak ich tylko 7. Od 15.10.2020 r. do
10.06,2021 nastąpiła przerwa covidowa. Od
10.06 turnieje zostały wznowione i do końca
sierpnia zostało rozegranych 19. Niestety
w Zawadzkiem nie ma lokalu, w którym
mogłyby być rozgrywane turnieje. Dlatego
dzięki uprzejmości sekcji skata Skat
Kolonowskie turnieje odbywają się
w świetlicy na stadionie Unii Kolonowskie.
Może po zakończeniu remontu Hali
Sportowej znajdzie się miejsce do gry.

Aktualnie po 19 turniejach sklasyﬁkowanych
jest 33 zawodników. Czołówka klasyﬁkacji
przedstawia się następująco: 1.Roman
Kościelny 30194 pkt. 2.Grzegorz Dropała
(obaj Skat Kolonowskie) 28050 pkt. 3.
Leopold Dybowski (KS Kuźnia Zawadzkie)
27069 pkt. 4. Stanisław Kędzia (Skat-Lub
Kochcice) 26574 pkt. 5. Henryk Kukowka
(KSS Pawonków) 26010 pkt. 6. Jerzy
Stanulla (DK Strzelec Strzelce Op.) 25965
pkt. 7. Franciszek Świtała (KS Kuźnia)
25643 pkt. 8. Jan Respondek (KSS
Pawonków) 25414 pkt. 9. Józef Waloszek
(KS Kuźnia) 25376 pkt. 10. Józef Hadamek
(KS Karolinka Gogolin) 24661 pkt.
W miesiącu wrześniu oraz październiku
planowane są do zakończenia przerwane
rozgrywki prowadzone przez Polski Związek
Skata. Nasza drużyna w tych rozgrywkach
występuje w II lidze.

Piłka ręczna
Gramy w I lidze

P

olski Związek Piłki Ręcznej od sezonu
2021-22 przeprowadził reorganizację
rozgrywek. Aktualnie najwyższy
stopień to Superliga w której zagra 14
drużyn. Utworzono nowy twór po nazwą
I liga centralna w której zagra również 14
drużyn. Utworzono zaplecze I ligi
z podziałem na 4 grupy po 12 drużyn. Nasza
drużyna zagra w grupie D w której
przeciwnikami będą: KS Viret CMC
Zawiercie, KSSPR Końskie, SPR Grunwald
Ruda Śląska, SPR Wisła Sandomierz, MTS
Chrzanów, AZS UJK Kielce, Olimpia
Piekary, SMS ZPRP I Kielce, AZS AGH
Kraków,SMS ZPRP II Kielce oraz KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski. W składzie kadry
nie nastąpiły6 większe zmiany. Do składu
wrócił bramkarz Damian Zając. Będzie to na
pewno wzmocnienie, bo na tej pozycji nie ma

bogactwa. Nowa twarz w składzie to
obrotowy Paweł Ludwig. Z uwagi na
niepewny termin oddania po remoncie hali,
działacze na wszelki wypadek postanowili,
że pierwsze 4 mecze będą rozegrana na
wyjazdach. W Zawadzkiem drużynę
zobaczymy dopiero 23 października
w spotkaniu z MTS Chrzanów. Terminarz
pierwszych meczy przedstawia się
następująco:
18.09.2021 r. - KSSPR Końskie - ASPR
Zawadzkie
25.09.2021 r. - Viret Zawiercie - ASPR
Zawadzkie
02.10.2021 r. - MKS Olimpia Piekary Śl.
- ASPR Zawadzkie
16.10.2021 r. - SMS ZPRP I Kielce - ASPR
Zawadzkie
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