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Jak wydajemy twoje podatki?

W

ramach kreowania polityki
przejrzystości gminnych
wydatków Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz Stachowski
prezentuje mieszkańcom narzędzie, dzięki
któremu łatwo dowiedzieć się, ile ich
pieniędzy traﬁa na zaspokajanie potrzeb
gminnych.
Interaktywna aplikacja daje możliwość
gminie zaprezentowania w nowoczesny
sposób wydatków budżetowych z punktu
widzenia podatnika i jednocześnie
mieszkańca naszej gminy. Dzięki aplikacji
mieszkańcy mają możliwość uzyskania
informacji na temat wydatków budżetowych,
mogą poznać skalę obciążeń budżetu gminy,
a zatem dowiedzieć się jakie kwoty z ich
podatków są przeznaczane na:
ź oświatę i wychowanie,
ź rodzinę,
ź gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska,
ź administrację publiczną,
ź pomoc społeczną,
ź kulturę ﬁzyczną,
ź transport i łączność,
ź gospodarkę mieszkaniową,
ź kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego,
ź edukacyjną opiekę wychowawczą,
ź inne kategorie wyszczególnione
w budżecie gminy.
Wystarczy całkiem anonimowo zaznaczyć
na suwaku wysokość swojego miesięcznego
wynagrodzenia „na rękę” (netto), o po chwili
wyświetli się precyzyjna odpowiedź.
Dzięki aplikacji mieszkańcy mogą
dowiedzieć się, ile pieniędzy gmina

przeznacza na funkcjonowanie szkół
i przedszkoli, na ochronę zdrowia,
środowiska naturalnego, na kulturę itp.
Aplikacja pozwala na sprawdzenie tego
w ujęciu dziennym lub miesięcznym.
Ponadto każdy może się dowiedzieć, ile
wynosi podatek, który traﬁa do budżetu
gminy w przeliczeniu na 1 dzień albo na
1 miesiąc. Dodatkowo zmieściliśmy
informacje o aktualnej liczbie ludności
w naszej gminie oraz planowanych
dochodach gminy w 2022 roku, a także
kwotowe i procentowe wyszczególnienie
wszelkich wpływów składających się na
budżet gminy w danym roku.
Wszystkie dane zostały przygotowane na
podstawie uchwały budżetowej gminy
Zawadzkie na 2022 rok, w której budżet
gminy został podzielony na kategorie
tematyczne, np. oświata i wychowanie,
transport i łączność, ochrona środowiska
i gospodarka mieszkaniowa itp. Mieszkaniec
może dyskretnie sprawdzić, jak gmina
dysponuje jego pieniędzmi z podatków.
Narzędzie wskazuje, ile pieniędzy
z zapłaconego od danej kwoty podatku traﬁ
do poszczególnych kategorii budżetowych.
Zaprezentowana syntetyczna analiza
budżetu pokazuje, w jakim stopniu każdy,
kto płaci podatki w Zawadzkiem przyczynia
się do rozwoju naszej gminy.
Aplikacja stanowi nowoczesny element
udostępniania danych i jednocześnie staje się
dobrą praktyką uwiarygodniania
transparentności sektora samorządowego.
Aplikacja jest dostępna pod adresem:
twojepodatki.zawadzkie.pl

Sprostowanie

Państwo Krystyna i Joachim Lisek

W

związku z zaistniałą omyłką,
która miała miejsce w wydaniu
grudniowym, pragniemy gorąco
przeprosić naszych czcigodnych

diamentowych Jubilatów Państwa Krystynę
i Joachima LISEK za opatrzenie Państwa
fotograﬁi nieprawidłowymi imionami oraz
nazwiskiem.

Powszechny spis źródeł ciepła!

O

d dnia 1 lipca 2021 r. został
uruchomiony proces składania
deklaracji źródeł ciepła. 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
temat posiadanego źródła ciepła spoczywa
na właścicielu każdego budynku czy
lokalu mieszkalnego.
Na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy (do

dnia 30.06.2022 r.). Z kolei w przypadku
uruchomienia nowego źródła ciepła
(wymiana starego pieca bądź
uruchomienie nowego) właściciele
nieruchomości będą mieć 14 dni na
powiadomienie o rozpoczęciu
użytkowania konkretnego źródła ciepła.
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.

Akcja przekazywania maseczek
w Zawadzkiem, w godzinach pracy
placówki,
• w holu Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
dla mieszkańców załatwiających sprawy
w urzędzie.
zakładka, w której można zadać pytanie

zakładka „Jak wydajemy Twoje podatki”

Pytania do Burmistrza Zawadzkiego

J

eśli mają Państwo pytania bądź
wątpliwości w zakresie spraw
związanych z działalnością gminy
Zawadzkie, zachęcamy do zadawania pytań
Burmistrzowi Zawadzkiego Mariuszowi
Stachowskiemu. W tym celu na stronie
internetowej gminy Zawadzkie
udostępniony został formularz (żółta
zakładka po prawej stronie), którego można

wypełnić podając: imię i nazwisko, e-mail,
temat, jakiego dotyczy sprawa i wpisać treść
pytania. Burmistrz Zawadzkiego
z pewnością udzieli Państwu odpowiedzi.
Mamy nadzieję, że ten sposób komunikacji
pomoże i przyspieszy rozwiązanie
problemów i spraw poruszanych przez
Państwa.

P

ragniemy poinformować
mieszkańców gminy Zawadzkie
o uruchomionej akcji
przekazywania masek medycznych
w ramach dystrybucji dla wszystkich
obywateli kraju. Maseczki są dostępne
w ilości po 5 sztuk dla mieszkańca od dnia 31
stycznia 2022 r. do wyczerpania zapasów.
Maseczki dla mieszkańców sołectwa
Kielcza i Żędowice zostały przekazane do
rozdysponowania sołtysom, zaś mieszkańcy
Zawadzkiego będą mogli odbierać maseczki
w wyznaczonych punktach:
• Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem,
w godzinach pracy placówki,
• Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatkowo informujemy, że maseczki
przekazano do:
• Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem,
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy,
• Publicznej Szkoły Podstawowej
w Żędowicach,
• Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem
Integracyjnym w Zawadzkiem,
• Przedszkola Publicznego Nr 3
w Zawadzkiem,
• Przedszkola Publicznego w Żędowicach,
• Przedszkola Publicznego w Kielczy,
• Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.
Jednocześnie informujemy, iż zważając na
panującą sytuację epidemiologiczną w kraju,
odbiór maseczek będzie możliwy
w wyznaczonych powyżej punktach przez
j e d n e g o p r z e d s t a w i c i e l a r o d z i n y,
z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 77 403 14 03

Krajobrazy Zawadzkiego
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Rada Miejska w Zawadzkiem
XXXV i XXXVI Sesja Rady Miejskiej

D

nia 20 grudnia 2021 r. odbyła się
ostatnia w 2021 r. sesja Rady
Miejskiej. Na początku sesji miała
miejsce miła uroczystość. W związku z tym,
iż w dniu sesji odbyło się odsłonięcie
obelisku z okazji jubileuszu 50-lecia
działalności Klubu Honorowych Dawców
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. dr
Karola Marcinkowskiego w Zawadzkiem,
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel złożyli serdeczne gratulacje i
podziękowania członkom Zarządu Polskiego
C z e r w o n e g o
K r z y ż a
w Zawadzkiem Panu Prezesowi Markowi
Słodkowskiemu, Członkowi Zarządu Ewie
Zyzik i byłemu Prezesowi Tadeuszowi
Jarawce. Na ręce Prezesa został złożony list
gratulacyjny i wyrazy uznania
i podziękowania za oﬁarność na rzecz
drugiego człowieka, za przekazywanie
osobom potrzebującym najcenniejszej
wartości, jaką jest krew.
Po zrealizowaniu uroczystej części sesji
zrealizowano kolejne punkty porządku
obrad, a przede wszystkim podjęto uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2 0 2 1 r. o r a z w i e l o l e t n i e j p r o g n o z y
ﬁnansowej na lata 2022-2031. Na temat tych
projektów uchwał wypowiedziała się
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu,
która wydała pozytywne opinie w tym
temacie. Pozostałe podjęte uchwały to:
1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.;

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Zawadzkie”;
3) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji
celowej z budżetu gminy Zawadzkie na
doﬁnansowanie zadań służących ochronie
środowiska;
4) w sprawie przyjęcia „Raportu
z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Zawadzkie za lata 2019-2020;
5) w sprawie przyjęcia planu sesji Rady
Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r.
24 stycznia 2022 r. odbyła się pierwsza w tym
roku sesja Rady Miejskiej. Ze względu na
sytuację pandemiczną została podjęta
decyzja o przeprowadzeniu sesji w trybie
zdalnym. Porządek sesji obejmował podjęci
uchwał:
1) w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi odbierania odpadów
komunalnych oraz w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych;
2) w sprawie wyznaczenia miejsc do
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz określenia
zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników na wyznaczonych miejscach;
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2021;

4) w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności komisji problemowych Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2021 r.;
5) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji
problemowych Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2022 r.;
6) w sprawie „Apelu Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, dotyczącego obniżenia
wysokości subwencji oświatowej na
edukację w zakresie języków mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka

regionalnego”.
Na sesjach do protokołu Komisji Uchwał
i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.
Wszystkie podjęte uchwały dostępne są na
stronie www.bip.zawadzkie.pl w zakładce
Prawo lokalne. Następna sesja odbędzie się w
dniu 28 lutego 2022 r., a głównym jej
tematem będzie przyjęcie sprawozdania
Komendanta Komisariatu Policji
w Zawadzkiem na temat bezpieczeństwa
w gminie.

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.
Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko
zwiędłe liście na drzewie życia”
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

dla Pani Katarzyny Zebrala
Radnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem
składają:
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Burmistrz informuje
Dlaczego warto zainstalować na telefonie
komórkowym aplikację mobilną?

D

rodzy Mieszkańcy gminy
Zawadzkie!Zachęcamy do
skorzystania z aplikacji mobilnej
gminy Zawadzkie. Aplikacja ta oferuje
błyskawiczny dostęp do gminny aktualności,
wydarzeń i informacji z Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP). Dzięki niej można
otrzymywać powiadomienia o sytuacji
kryzysowej. Aplikacja przypomni o terminie
o d b i o r u p o s z c z e g ó l n y c h o d p a d ó w,
poinformuje o zasadach prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów, powiadomi
o aktualnościach związanych z tą tematyką.
Ponadto aplikacja zawiera linki z pomiarów
czujników powietrza.
Z aplikacji można korzystać anonimowo –
nie trzeba zakładać konta i podawać żadnych
danych. Aplikacja poprosi jedynie
o pozwolenia na dostęp do:
ź systemu powiadomień push, aby móc
otrzymywać ostrzeżenia kryzysowe,
przypomnienia o wystawieniu pojemnika
z odpadami, czy powiadomienia
o ważnych aktualnościach;
ź kalendarza, aby zapisać w nim termin
wydarzenia, którym posiadacz aplikacji

jest zainteresowany, wpisać je w plan
dnia oraz przypomnieć o nim dzień
wcześniej;
ź magazynu zdjęć, aby móc dodać zdjęcie
do systemu zgłaszania problemów;
ź odbiornika GPS, aby pobrać precyzyjną
lokalizację i przypisać ją do zgłoszenia.
Moduły dostępne w aplikacji to:
ź aktualności,
ź wydarzenia,
ź powiadomienia push,
ź wyszukiwarka zasobów lokalnych,
ź ulubione treści,
ź integracja z BIP,
ź kalendarz wywozu odpadów
z powiadomieniami,
ź mapa potrzeb (wygodne wysyłanie
zgłoszeń),
ź integracja z Regionalnym Systemem
Ostrzegania.
Mobilna aplikacja gminy Zawadzkie stanowi
doskonałe źródło naszej lokalnej informacji.
Zachęcamy do skorzystania z tego
udogodnienia, aby przekazane Państwu
informacje były zawsze sprawdzone
i rzetelne!

Informacja za rok 2021
1. Sprawy Obywatelskie
Liczba mieszkańców gminy Zawadzkie stan
na dzień 31.12.2021 r. – 10639
Zawadzkie – 6517
Żędowice – 2311
Kielcza - 1811
W rejestrze mieszkańców gminy Zawadzkie
w 2021 roku odnotowano:
- 100 dzieci urodzonych i zameldowanych na
terenie gminy,
- 130 zgonów
2. Urząd Stanu Cywilnego
Liczba sporządzonych aktów w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Zawadzkiem zgodnie ze
stanem na dzień 31.12.2021 r. :

20 aktów urodzenia,
50 aktów małżeństw,
60 aktów zgonu.
Dane te nie są odzwierciedleniem
faktycznej liczby urodzeń, małżeństw czy
zgonów mieszkańców naszej Gminy,
ponieważ mogły również nastąpić poza jej
terenem i wówczas nie zostały
zarejestrowane w naszym Urzędzie Stanu
Cywilnego.
3. Jubilaci obchodzący w 2021 r. jubileusze
małżeńskie:
Złotych Godów - 13 par
Diamentowych Godów - 11 par
Żelaznych Godów - 2 pary

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.
Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko
zwiędłe liście na drzewie życia”

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Kapłanom, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym, Współpracownikom Firmy TrachTec KolTram,
Delegacjom oraz tym wszystkim, którzy uczestniczyli
w modlitwach i uroczystościach pogrzebowych
naszego kochanego MĘŻA, OJCA, TEŚCIA i DZIADKA

dla Pani Barbary Skwary

Śp. Janusza Kulik
składa pogrążona w smutku rodzina

Pracownika Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
a także Jej Małżonka oraz Rodziny i Bliskich
z powodu śmierci Teściów Barbary i Mirosława Skwara
składają:
Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
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Budżet Gminy Zawadzkie na 2022 rok

B

udżet, jakim będzie dysponował
samorząd gminy Zawadzkie w 2022
roku, wyniesie 47.846.000,00
złotych. Wydatki zostały natomiast
zaplanowane na kwotę 56.098.826,00 zł.
Stosowna uchwała została przyjęta przez
Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2021 r.
Dochody bieżące zaplanowano w kwocie
42.727.000,00 zł; dochody majątkowe
w kwocie 5.119.000,00 zł, a przychody
w kwocie 9.015.000,00 zł. Wydatki bieżące
wyniosą według planu 42.727.000,00 zł,
a wydatki majątkowe 13.371.826,00 zł.
Rozchody zaplanowane zostały na kwotę
762.174,00 zł.
Na co zostaną przeznaczone środki budżetu
2022
Ponad 18 milionów zł będzie kosztowała
oświata, natomiast na wsparcie rodzin
i świadczenia wychowawcze
zarezerwowano w budżecie kwotę
8 milionów złotych. Prawie 2 miliony 700
tysięcy złotych to wydatki w ramach pomocy
społecznej, a 4 miliony 760 tysięcy wyniesie
budżet gospodarki mieszkaniowej. Kolejne
wydatki w wysokości 10 milionów 900
tysięcy przeznaczone zostaną na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska. Prawie
3 miliony 300 tysięcy to wydatki na transport
i łączność.
Zaplanowane zadania inwestycyjne to:
ź Przebudowa ulicy Leśnej w Kielczy
w celu prawidłowego odwodnienia drogi
– 270.000,00 zł
ź Przebudowa drogi gminnej łączącej ulice
Paderewskiego i Handlową
w Zawadzkiem – 161.000,00 zł
ź Rozbudowa ulicy Zielonej w Żędowicach
(przedłużenie Tuwima)- 30.000,00 zł
ź Utworzenie miejsc postojowych przy
budynku Wiejskie Centrum Kultury
w Kielczy -128.000,00 zł
ź Rozbudowa ul. Żeromskiego
w Żędowicach - II etap-200.000,00 zł
ź Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od
drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej
w Zawadzkiem- 354.700,00 zł
ź Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.
Bogusławskiego i Kurpińskiego
w Zawadzkiem – 264.900,00 zł
ź Rozbudowa ul. 1 Maja w Zawadzkiem –

316.000,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach
gminnych w Zawadzkiem, nr 1056320 ul.
Ks. Wajdy oraz nr 1056070 ul. Dworcowa
poprzez przebudowę przejść dla pieszych
– 113.000,00 zł
ź Rozbudowa ul. Szymanowskiego
w Zawadzkiem – 100.000,00 zł
ź Rozbudowa ul. Zielonej w Kielczy –
251.000,00 zł
ź Rozbudowa ul. Strzelecka (odnoga)
w Żędowicach – 350.200,00 zł
ź Miejsca postojowe ul. Nowe Osiedle
w Zawadzkiem – 50.000,00 zł
ź Zakup udziałów spółki SIM Śląsk Północ
spółka z o.o z siedzibą w Lublińcu –
3.000.000,00 zł
ź Budowa cmentarza komunalnego
w Zawadzkiem – 250.000,00 zł
ź Rozbudowa strażnicy OSP
w Żędowicach – projekt – 50.000,00 zł
ź Rezerwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne – 50.000,00 zł
ź Wy k o n a n i e w b u d y n k u P S P
w Żędowicach instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej z punktami poboru
wody – 250.000,00 zł
ź Budowa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych dla gminy
Zawadzkie – 750.000,00 zł
ź Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w
gminie Zawadzkie – 60.000,00 zł
ź Budowa piaskowników na wylotach
kanalizacji deszczowej – 350.000,00 zł
ź Te r m o m o d e r n i z a c j a o b i e k t ó w
użyteczności publicznej na terenie gminy
Zawadzkie – 5.273.000,00 zł
ź Targowisko miejskie – 270.026,00 zł
ź Przystosowanie budynku Wiejskiego
Centrum Kultury w Kielczy –
250.000,00 zł
ź Zagospodarowanie terenu wokół Hali
Sportowej – 150.000,00 zł
ź Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw
"Zabawa pod dębami" poprzez
oświetlenie i monitoring – 80.000,00 zł
Jak co roku wsie z terenu gminy Zawadzkie
będą dysponować środkami w ramach
funduszu sołeckiego na łączną kwotę
82.754,20 złotych.
ź

Wydatki bieżące:
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Odsetki od kredytów
Oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą
Pomoc społeczna
Rodzina
Ochrona zdrowia
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura
Kultura ﬁzyczna
Rezerwy
Pozostałe
OGÓŁEM:

688.000,00 zł
18.000,00 zł
1.760.000,00 zł
4.458.958,00 zł
246.928,00 zł
150.000,00 zł
18.077.376,00 zł
2.669.378,00 zł
8.018.977,00 zł
362.000,00 zł
4.257.455,90 zł
764.377,10 zł
744.500,00 zł
350.000,00 zł
161.050,00 zł
42.727.000,00 zł

Struktura prognozowanych dochodów gminy
na 2022 rok przedstawia się następująco:
Dochody ogółem w roku 2022:
47.846.000,00 zł
Udziały we wpływach z podatku dochodowego:
od osób ﬁzycznych zamieszkałych na obszarze gminy (PIT)
8.632.065,00 zł
od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy ( CIT )
1.259.778,00 zł
Podatki i opłaty
14.025.450,00 zł
Dotacje celowe i subwencje
16.651.477,00 zł
Inne dochody
2.468.230,00 zł
Dotacje unijne
64.000,00 zł
Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
4.745.000,00 zł

3

Dotacje dla klubów sportowych przyznane

D

otacje dla klubów sportowych
zostały przyznane w oparciu
o Uchwałę Nr XLIV/420/10 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25
października 2010 roku w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania ﬁnansowego
rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie.
Na realizację przedsięwzięć z zakresu
rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie
w 2022 roku zaplanowano w budżecie gminy
środki w wysokości 66.000 zł. O przyznanie
dotacji ubiegały się 4 stowarzyszenia
sportowe: Stowarzyszenie Sportowe Klub
Sportowy „STAL” Zawadzkie, Klub Karate
„ N I D A N ” , K l u b Te n i s a S t o ł o w e g o
„MOKSIR” oraz Autonomiczna Sekcja Piłki
Ręcznej „Zawadzkie”.
Komisja konkursowa analizując oferty
Nazwa wnioskodawcy
Stowarzyszenie Sportowe Klub
Sportowy „STAL” Zawadzkie
ul. Opolska 23, Zawadzkie
Klub Karate „NIDAN”
ul. Opolska 23, Zawadzkie
Autonomiczna Sekcja Piłki
Ręcznej „ZAWADZKIE”
ul. Opolska 23, Zawadzkie
Klub Tenisa Stołowego MOKSiR
ul. Opolska 23, Zawadzkie

uznała, że wszystkie złożone oferty
gwarantują realizację zadań
w poszczególnych dziedzinach sportowych
na podobnym poziomie. Przyznana
punktacja jest na tym samym poziomie dla
każdego klubu. Mając ten fakt na uwadze
oraz wysokość środków ﬁnansowych
zabezpieczonych w budżecie gminy na
ﬁnasowanie przedsięwzięć z zakresu
rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie,
postawiono zaproponować kwoty
w wysokości 45 % wartości zadania,
z uwzględnieniem zaokrąglenia w górę oraz
wysokości wnioskowanej kwoty.
Wykaz klubów sportowych, które otrzymały
dotację celową na realizację przedsięwzięć
z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy
Zawadzkie w 2022 roku:
Nazwa zadania

Szkolenie zawodników w grupie
seniorskiej oraz udział w rozgrywkach
ligowych w dyscyplinie piłka nożna
Szkolenie zawodników kadry Klubu
Karate NIDAN oraz udział w
zawodach sportowych w dyscyplinie
karate
Udział drużyny seniorów ASPR
„Zawadzkie” w rozgrywkach ligi
piłki ręcznej
Upowszechnianie sportu w zakresie
tenisa stołowego w gminie
Zawadzkie

Przyznana
kwota w zł
12.000,00

11.000,00

37.000,00
6.000,00

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39
ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.
2373 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Zawadzkiem uchwały Nr XXXV/254/21 z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.
Obszar objęty planem stanowi część terenów miasta Zawadzkie, usytuowanych
w rejonie ul. Stawowej w Zawadzkiem - zgodnie z załącznikiem graﬁcznym do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu
miejscowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2022 r. Wnioski można
składać do Burmistrza Zawadzkiego w następujący sposób:
ź na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120
Zawadzkie,
ź ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w godzinach pracy
urzędu,
ź drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do mpzp Zawadzkie” na adres email: umig@zawadzkie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do
rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Zawadzkiego.
Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 30 i art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do
opracowania projektu ww. dokumentu, wymagającego udziału społeczeństwa
w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Z dostępną na danym etapie
dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul.
Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, w godzinach pracy urzędu. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3
ww. ustawy, do opracowywanego dokumentu można składać wnioski w sposób
i w terminie wskazanym wyżej.
Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów
planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa
danych osobowych jest Burmistrz Zawadzkiego. Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu
miejscowego, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem www.bip.zawadzkie.pl w zakładce: Informacje/RODO.
Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Zawadzkiego danych
osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania
przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu
do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę
praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski
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Rekrutacja do publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie
na rok szkolny 2022/2023
PRZEDSZKOLA

R

ekrutacja do przedszkoli
działających na terenie gminy
Zawadzkie na rok szkolny
2022/2023 dla dzieci, które do tej pory nie
uczęszczały do przedszkoli rozpocznie się
w d n i u 1 4 l u t e g o 2 0 2 2 r. N a b ó r
przeprowadzony zostanie na wolne miejsca,
jakimi będą dysponowały placówki, po
uwzględnieniu złożonych przez rodziców
obecnych wychowanków deklaracji
Lp.

Czynności rekrutacyjne

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

o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do
danego przedszkola (deklaracje winny zostać
złożone w terminie 7 dni poprzedzających
termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego). Wnioski będzie można
pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej
poszczególnych placówek i bezpośrednio
w przedszkolach. Rekrutacja będzie
odbywała się zgodnie z poniższym
harmonogramem:
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

tych okoliczności. Na wniosek Burmistrza,
instytucje publiczne są zobowiązane do
udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do
okoliczności zawartych w oświadczeniach.

SZKOŁY

D

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

od 14 lutego 2022 r.
do 4 marca 2022 r.

od 9 maja 2022 r.
do 24 maja 2022 r.

do 23 marca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.

do 25 marca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.
od 28 marca 2022 r. od 15 czerwca 2022 r.
do 5 kwietnia 2022 r. do 22 czerwca 2022 r.
do 7 kwietnia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.
prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą lub
pobierają naukę/studiują w trybie dziennym
– 20 punktów;
3) kandydat, który zamieszkuje w obwodzie
szkoły podstawowej, na terenie którego
mieści się przedszkole pierwszego wyboru –
10 punktów;
4) rodzina kandydata objęta jest nadzorem
kuratora lub wsparciem asystenta rodziny –
3 punkty;
5) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje
edukację przedszkolną w roku szkolnym, na
który prowadzona jest rekrutacja
w przedszkolu pierwszego wyboru –
2 punkty;
6) kandydat, którego rodzice wskazali we
wniosku według preferencji dane
przedszkole jako przedszkole pierwszego
wyboru – 1 punkt.
W celu potwierdzenia kryterium
dotyczącego zatrudnienia oraz pobierania
nauki rodzic samotnie wychowujący
kandydata lub rodzice kandydata powinni
załączyć do wniosku odpowiednio:
zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez
pracodawcę lub zleceniodawcę rodzica
samotnie wychowującego kandydata lub
każdego z rodziców lub zaświadczenie
wydane przez szkołę/szkołę wyższą, w której
rodzic samotnie wychowujący kandydata lub
każdy z rodziców pobiera naukę/studiuje
w trybie dziennym.
Natomiast celem potwierdzenia spełniania
kryterium związanego z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej
działalności gospodarczej oraz kryterium
wymienionego powyżej w pkt 3, 4 i 5, należy
złożyć pisemne oświadczenie.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może
zwrócić się do rodziców o przedłożenie .
dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do
Burmistrza Zawadzkiego o potwierdzenie

Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy
mogą być przyjmowane do przedszkola
dopiero, gdy po przyjęciu kandydatów
z terenu gminy pozostaną wolne miejsca

Czynności rekrutacyjne

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
1. kandydata
warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Weryﬁkacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
2. w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
3. k a n d y d a t ó w z a k w a l i ﬁ k o w a n y c h
i kandydatów niezakwaliﬁkowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
4. woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez
5. komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół
podstawowych działających na terenie
gminy Zawadzkie dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
brane pod uwagę będą kryteria określone
przez Radę Miejską w Zawadzkiem.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/271/17 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego
2017 r., punkty podczas rozpatrywania
wniosku przez komisję rekrutacyjną można
zdobyć, gdy:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia
rodzeństwo kandydata – 10 punktów;
2) szkoła znajduje się bliżej miejsca
zamieszkania niż szkoła obwodowa –
7 punktów;
3) występuje niepełnosprawność kandydata
lub przynajmniej jednego z rodziców
kandydata – 6 punktów;
4) miejsce pracy przynajmniej jednego

dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku wolnych miejsc rekrutacja dla
kandydatów do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły prowadzonej przez
gminę Zawadzkie rozpocznie się 28 lutego
2022 r. i będzie odbywała się zgodnie
z poniższym harmonogramem:
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 28 lutego 2022 r.
do 14 marca 2022 r.

od 9 maja 2022 r.
do 24 maja 2022 r.

do 4 kwietnia 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.

do 6 kwietnia 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.
od 7 kwietnia 2022 r. od 15 czerwca 2022 r.
do 20 kwietnia 2022 r. do 22 czerwca 2022 r.
do 22 kwietnia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.
z rodziców kandydata znajduje się
w obwodzie szkoły – 5 punktów;
5) kandydat wychowywany jest przez
samotnego rodzica – 5 punktów;
6) w obwodzie szkoły mieszkają krewni
kandydata wspierający rodziców
w zapewnieniu mu należytej opieki –
3 punkty.
W celu potwierdzenia spełniania w/w
kryteriów rodzic kandydata zobowiązany
jest dołączyć stosowne oświadczenia.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może
zwrócić się do rodziców o przedłożenie
dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do
Burmistrza Zawadzkiego o potwierdzenie
tych okoliczności. Na wniosek Burmistrza,
instytucje publiczne są zobowiązane do
udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do
okoliczności zawartych w oświadczeniach.

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

otrzymania uzasadnienia może wnieść do
Dyrektora danej placówki oświatowej
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
Dyrektor jest zobowiązany rozpatrzeć
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora
danej placówki służy skarga do sądu
administracyjnego.
Szczegółowych informacji dotyczących
p o s t ę p o w a n i a re k r u t a c y j n e g o d o
publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych udzielają
Dyrektorzy tych placówek.
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Jak dokarmiać ptaki zimą?

P

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

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

Gmina Zawadzkie udziela dotacje
na wymianę starego pieca

G

mina Zawadzkie, aby wspomóc
ﬁnansowo osoby, które planują
wymienić swój stary piec na nowe
ekologiczne źródło ogrzewania, uchwaliła
Regulamin udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy Zawadzkie na
doﬁnansowanie zadań związanych z ochroną
środowiska. Na podstawie Regulaminu
można uzyskać dotację w wysokości 2000
zł do wymiany starego pieca na nowe
źródło ogrzewania takie jak pompa ciepła,
kocioł na biomasę (pellet), ogrzewanie
elektryczne, ogrzewanie olejowe, a także
na podłączenie nieruchomości do sieci
ciepłowniczej lub gazowej. Pula środków
na ww. dotacje jest ograniczona. W budżecie
na rok 2022 zabezpieczono na ten cel kwotę
60.000 zł. Ponadto w Regulaminie został
umieszczony zapis dopuszczający łączenie
dotacji z budżetu gminy Zawadzkie
z dotacją z programu Czyste Powietrze.
Dlatego też serdecznie zapraszamy

wszystkich zainteresowanych do
Gminnego Punktu KonsultacyjnoInformacyjnego, gdzie uzyskają Państwo
pomoc w wypełnianiu wniosku
o doﬁnansowanie w ramach Programu
Czyste Powietrze oraz przy rozliczaniu już
udzielonej dotacji.
Więcej informacji uzyskacie Państwo pod
numerem tel. 77 46 23 135.

Czym nie można palić w piecach

mieci wrzucone do pieca zamieniają się
w szereg trujących związków znanych
z gazów bojowych i pestycydów.
Domowy piec nie nadaje się do spalania
żadnego rodzaju tworzyw sztucznych.
Wg uchwały antysmogowej obowiązującej
w woj. opolskim zakazane jest spalanie
w piecach następujących substancji:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z wykorzystaniem tego

Ś

węgla;
2) mułów i ﬂotokoncentratów węglowych, tj.
paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm;
3) paliw stałych produkowanych
z wykorzystaniem mułów lub
ﬂotokoncentratów węglowych;
4) paliw stałych produkowanych z węgla
kamiennego, w których zawartość frakcji
o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest
większa niż 15%;
5) drewna i biomasy drzewnej, których
wilgotność w stanie roboczym przekracza
20%. Poza oczywistymi odpadami typu stare
kalosze, pampersy czy opony, są też paliwa
pozornie niewinne, które także kryją w sobie
potężną dawkę trucizn: drewno malowane,
lakierowane, impregnowane czyli ramy
okienne, meble, więźba dachowa, elementy
konstrukcji budynków - impregnaty do
drewna, farby i lakiery to mieszanki
toksycznych chemikaliów, które przy
spalaniu traﬁają w powietrze.
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Usuwanie azbestu z terenu nieruchomości
położonych na terenie gminy Zawadzkie

B

urmistrz Zawadzkiego informuje, że
w roku 2022, wzorem lat ubiegłych,
mieszkańcy gminy Zawadzkie będą
mieli możliwość pozyskania doﬁnansowania
na realizację przedsięwzięć związanych
z demontażem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest. Doﬁnansowanie
realizowane będzie w oparciu o środki
własne gminy oraz środki pozyskane
z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
może sięgać do 100% poniesionych
wydatków. Doﬁnansowaniu nie podlegają
koszty związane z założeniem nowego
pokrycia dachu.
W ramach procedury doﬁnansowania gmina
dokonuje naboru wniosków od
beneﬁcjentów końcowych oraz wybiera
wykonawcę zadania zgodnie z przepisami

ustawy Prawo zamówień publicznych.
Osoby zainteresowane pozyskaniem ww.
dotacji proszone są o złożenie wniosku
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
przy ul. Dębowej 13, w terminie do dnia
1 marca 2022 r.
Doﬁnansowanie usuwania azbestu w gminie
Zawadzkie będzie możliwe po uzyskaniu
środków ﬁnansowych na ten cel
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Ś r o d o w i s k a i G o s p o d a r k i Wo d n e j
w Warszawie.
Szczegółowych informacji w zakresie
usuwania azbestu udziela Pan Grzegorz
Wieszołek – stanowisko ds. ochrony
środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem – (pok. 111, tel. 77 46 23
146).

Kontrola nieruchomości wyposażonych
w zbiorniki bezodpływowe oraz nieruchomości
w zakresie wykonania obowiązku przyłącza
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Zawadzkie w roku 2021

Z

godnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
w roku 2021 na terenie gminy
Zawadzkie, zostały przeprowadzone
czynności kontrolne w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych oraz
podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
nieruchomości mających wydane warunki
techniczne.
Kontrola polegała na wezwaniu właściciela
nieruchomości celem przedłożenia zawartej
umowy
przedsiębiorcą oraz okazaniu
dowodów potwierdzających uiszczanie opłat
za tę usługę (rachunki, faktury vat).
Posiadane rachunki winne były potwierdzać
regularność opróżniania szamba.
W przypadku posiadania przydomowych
oczyszczalni ścieków, należy również
pamiętać o obowiązku pozbywania się
osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją
eksploatacji przydomowej oczyszczalni
ścieków), co musi zostać również
odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez
podpisanie umowy na wywóz osadów
ściekowych oraz posiadanie dowodów
uiszczania opłaty za w/w usługę.
Przypominamy mieszkańcom, iż usługę
wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie
przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych wydane
przez Burmistrza Zawadzkiego.
W ramach przeprowadzonej w roku 2021
kontroli, ustalono co następuje:
1) w zakresie dot. nieruchomości
wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe
nie mających możliwości technicznych
podłączenia się do kanalizacji sanitarnej:
Ustalono, iż na terenie gminy Zawadzkie 159
nieruchomości wyposażonych jest
w zbiorniki bezodpływowe. W wyniku
czynności kontrolnych dla 120
nieruchomości przedłożono zawartą
stosowne dokumenty.
Wobec osób, które nie okazały dokumentów
potwierdzających zawarcie stosownej
umowy, bądź dowodów potwierdzających
uiszczanie opłat za usługę opróżniania
zbiorników bezodpływowych, zostało

wszczęte postępowanie wyjaśniające.
2) w zakresie dot. nieruchomości mających
wydane warunki techniczne, a które nie
zostały podłączone do kanalizacji:
Ustalono, iż na terenie gminy Zawadzkie 59
nieruchomości posiada techniczne
możliwości podłączenia się do sieci
kanalizacji sanitarnej. W wyniku
prowadzonej kontroli 10 nieruchomości
zostało podłączonych do istniejącej sieci.
Wśród nieruchomości niepodłączonych do
sieci kanalizacji sanitarnej 16 budynków
przeznaczonych jest do rozbiórki.
Wobec Właścicieli nieruchomości, którzy
nie wywiązali się z obowiązku podłączenia
do sieci kanalizacji oraz nie udzieli
odpowiedzi w sprawie, zostało wszczęte
z Urzędu postępowanie administracyjne.
Przypominamy:
Niedopuszczalne jest, by ścieki
z budynków mieszkalnych były
gromadzone w nieszczelnych zbiornikach
bezodpływowych bądź wylewane do
gruntu lub wody.
Pozbywanie się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych niezgodnie
z przepisami prawa podlega przepisom
Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia.
Brak możliwości technicznych
podłączenia się do sieci kanalizacji
sanitarnej, nakłada obowiązek na
Właściciela nieruchomości zawarcia
stosownej umowy oraz okazania dowodów
uiszczania opłat za usługę opróżniania
zbiorników bezodpływowych, zgodnie
z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1 9 9 6 r. o u t r z y m a n i u c z y s t o ś c i
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 888 ze zm.).
Ponadto, podłączenie nieruchomości,
która posiada możliwości techniczne do
sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem
ustawowym Właściciela nieruchomości,
wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w
ustawy.
W roku bieżącym czynności kontrolne
będą także kontynuowane.
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Patroni naszych ulic:
Stefan Żeromski

W

zorem poprzednich wydań,
zachęcamy Państwa do
zapoznania się z informacjami na
temat osób, których imieniem nazwane
zostały ulice w gminie Zawadzkie. Dziś
prezentujemy Państwu notę dotycząca
Stefana Żeromskiego.
Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych,
Józef Katerla) - urodził się 14 października
1864 r. w Strawczynie, a zmarł 20 listopada
1925r. w Warszawie. Czterokrotnie
nominowany do Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury (1921, 1922, 1923,
1924), której ostatecznie nie otrzymał,
w wyniku działań polskich środowisk
prawicowych oraz niemieckich krytyków
literatury zarzucjący Żeromskiemu
antygermanizm. Jeden z najwybitniejszych
polskich pisarzy, autor między innymi:
„Siłaczki”, „Przedwiośnia”, „Ludzi
bezdomnych”, „Wiatru od morza”, czy
choćby „Popiołów”.
Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej.
Żeromski stracił matkę w 1879 r., a ojca
w 1883 r. Młodość przeżył w biedzie,
nabawił się gruźlicy, którą ze zmiennymi
skutkami leczył całe życie. Uczęszczał do
Kieleckiego Gimnazjum Miejskiego,
jednocześnie udzielając korepetycji.
W Gimnazjum spotkał wybitnego
nauczyciela, który wpłynął na jego dalsze
życie. Był nim Antoni Gustaw Bem, historyk
literatury, wybitny pedagog. Żeromski
uwiecznił go w Syzyfowych pracach jako

profesora Sztettera. Gimnazjum ukończył
w 1886 roku bez uzyskania matury, przez
okres dwóch lat studiował w Wyższej Szkole
Weterynaryjnej, która nie wymagała
świadectwa dojrzałości. W 1889 roku
zmuszony został porzucić studia z powodów
ﬁnansowych i zaczął pracować jako
nauczyciel w domach ziemiańskich, między
innymi w Łysowie i w Nałęczowie.
W 1892 roku wyjechał do Zurychu, następnie
udał się do Wiednia, Monachium, Pragi,
Krakowa i Zakopanego. Jesienią tego roku
ożenił się z Oktawią z Radziwiłłowiczów
Rodkiewiczową, którą poznał w Nałęczowie,
po czym wyjechał z żoną i jej córeczką
z pierwszego małżeństwa do Szwajcarii,
gdzie objął posadę zastępcy bibliotekarza
w Muzeum Narodowym Polskim
w Rapperswilu. Tam powstawały m.in.
„Syzyfowe prace”. W Szwajcarii zetknął się
m.in. z Gabrielem Narutowiczem,
Edwardem Abramowskim. Do kraju
powrócił w roku 1897. Podjął pracę jako
pomocnik bibliotekarza
w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej
w Warszawie. Ukazały się wówczas
„Syzyfowe prace”. W 1899 roku Żeromskim
urodził się syn Adam i ukazali się „Ludzie
bezdomni”. W 1904 roku wyszła powieść
„Popioły”, której sukces wydawniczy
pozwolił Żeromskiemu porzucić pracę
w Bibliotece Ordynacji i przenieść się wraz
z rodziną prawie na rok do Zakopanego.
Mógł całkowicie poświęcić się pracy

pisarskiej. Od chwili wybuchu rewolucji
1905 roku, w Królestwie Polskim działał
w o rg a n i z a c j a c h d e m o k r a t y c z n y c h
i socjalistycznych; zbliżył się wówczas do
Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1909 roku
wyjechał z rodziną do Paryża, gdzie mieszkał
trzy lata. W 1910 roku podpisał się pod listem
otwartym w sprawie pochowania ciała
Juliusza Słowackiego na Wawelu, po
odmowie biskupa krakowskiego Jana
Puzyny. Po powrocie do kraju osiedlił się
w Zakopanem. W 1913 roku założył nową
rodzinę z poznaną w 1908 roku malarką
Anną Zawadzką. Owocem tego związku była
córka Monika. Po wybuchu I wojny
światowej zgłosił się do Legionów Polskich,
jednak nigdy nie brał udziału w walkach.
Wrócił do Zakopanego i tam został wybrany
prezydentem Rzeczypospolitej
Zakopiańskiej. Dnia 31 lipca 1918 roku
zmarł na gruźlicę jego dziewiętnastoletni syn
Adam. W 1921 r. pierwszy raz zobaczył
Morze Bałtyckie, które po Tatrach stało się
jego wielką miłością.
W niepodległej Polsce Żeromski zamieszkał
w Warszawie, gdzie brał znaczący udział
w życiu literackim, o czym może świadczyć
jego udział w zjeździe Związku
Zawodowego Literatów Polskich
w Warszawie w 1922 r. Był inicjatorem
projektu Akademii Literatury, Straży
Piśmiennictwa Polskiego, a w 1925 r. został
założycielem i pierwszym prezesem
polskiego oddziału PEN Clubu (ang. skrót

pierwszych liter słów: Poets – Poeci ,
Essayists – Eseiści, Novelists –
Powieściopisarze). W latach dwudziestych
osiedlił się w Konstancinie-Jeziornie pod
Warszawą w willi Świt, a w 1924 prezydent
Stanisław Wojciechowski przydzielił mu
trzypokojowe mieszkanie na drugim piętrze
Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1922
roku ukazała się powieść „Wiatr od morza”,
za którą otrzymał Państwową Nagrodę
Literacką i która była mocnym kandydatem
do nagrody Nobla, jednakże w wyniku
zakulisowych rozgrywek państwa
niemieckiego nagrody tej nie otrzymał.
W 1924 roku ukazała się powieść
„Przedwiośnie” stając się kolejnym, wielkim
sukcesem literackim Żeromskiego.
Pisarz zmarł 20 listopada 1925 r., jego śmierć
wywołała żałobę narodową, a pogrzeb był
wielką manifestacją. Wielu wybitnych
pisarzy poświęciło mu utwory pożegnalne.
Jakże skromny grób tego wielkiego Polaka
znajduje się na cmentarzu ewangelickor e f o r m o w a n y m w Wa r s z a w i e ,
a w Nałęczowie będącego pierwowzorem
Cisowa z „Ludzi bezdomnych” zostało
założone muzeum jego pamięci.
BIBLIOGRAFIA:
Stefan Żeromski - Życie i twórczość | Artysta |
Culture.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Żeroms
ki

Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich

Z

achęcamy do zapoznania się
z podsumowaniem działalności
Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich
w Żędowicach – w roku 2021,
a także planem działania stowarzyszenia na
rok 2022 (realizacja uzależniona od
obowiązujących w danym czasie
wytycznych przeciwepidemicznych).
Harmonogram działań w okresie od 01
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Marzec
1) Spotkanie integracyjne mieszkanek
Żędowic z okazji Dnia Kobiet, w którym
uczestniczyło około 50 osób. Spotkanie było
formą przyjemnego spędzenia czasu (koszt
zakupu poczęstunku po stronie członkiń
SKŻ)
2) Warsztaty zdobienia przedmiotów
techniką decupage, w których uczestniczyło
około 10-15 osób. Spotkanie miało charakter
rozwoju osobistego (koszt zakupu
materiałów po stronie członkiń SKŻ)
Kwiecień
1) Kiermasz charytatywny, w ramach
którego odbyła się sprzedaż ciast
upieczonych przez członkinie SKŻ. Dochód
ze sprzedaży został całkowicie przekazany
jako pomoc w leczeniu dla chorego Szymona
(koszt produktów i wypieków po stronie
członkiń SKŻ)
Czerwiec
1) Festyn pod nazwą „Placek na wynos”,
w ramach którego mieszkańcy mieli
możliwość zakupu placków
ziemniaczanych. Wydarzenie uświetnił
występ Orkiestry Dętej z Żędowic (koszt
zakupu produktów 529,91 zł)
2) Udział Członkiń Stowarzyszenia Kobiet
Żędowickich w Żędowicach w wyjeździe
studyjnym do Czech- Region Rymarov
organizowanym przez Stowarzyszenie LGD
„Kraina Dinozaurów” z Ozimka
Sierpień
1) Wycieczka integracyjna do Głuchołaz
i Jarnołtówka. Zwiedzanie i zdobycie
szczytu Biskupia Kopa w Górach Opawskich
(koszt wyjazdy po stronie członkiń SKŻ)
2) Wyjazd z wizytą w Domu Seniora
TILIAM w Zawadzkiem. Spotkanie miało
charakter biesiady, w ramach którego

Seniorzy mieli możliwość degustacji
placków ziemniaczanych prosto z patelni
(koszt zakupu produktów około 200 zł,
transport po stronie członkiń SKŻ)
Wrzesień
1) Festyn dla dzieci pod Kinoteatrem
w Zawadzkiem, organizowany wspólnie ze
Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów,
w ramach którego mieszkańcy mieli
możliwość zakupu placków
ziemniaczanych. Wydarzenie uświetnił
występ Orkiestry Dętej z Kolonowskiego
(koszt zakupu produktów 354,68 zł, transport
po stronie członkiń SKŻ)
Październik
1) Uczestnictwo w pikniku rodzinnym pod
nazwa „Rodzina siłą” organizowanym przez
Paraﬁalny Zespół Caritas przy Paraﬁi Św.
Rodziny w Zawadzkiem, w ramach którego
uczestnicy pikniku byli częstowani przez
SKŻ darmowymi babeczkami oraz plackami
ziemniaczanymi (koszt zakupu produktów
554,02 zł, transport po stronie członkiń SKŻ)
2) Spotkanie dla kobiet z psychologiem
i konsultantką ajuwerdyjską – panią Kamilą
Adamczyk- Chlipała pod nazwą „Ciało,
Umysł, Dusza”, który miało charakter
poradniczo-edukacyjny
3) Warsztaty kiszenia kapusty i robienia
zakwasu buraczanego dla dzieci szkolnych
z klas I-III w ramach zajęć świetlicowych
(koszt zakupu produktów ok. 150 zł)
Listopad
1) Festyn dla dzieci na placu kościelnym
w Żędowicach pod hasłem „MARCINKI”,
w ramach którego dzieci były częstowane
darmową herbatą oraz rogalikami
przygotowanymi przez członkinie SKŻ
(koszt upieczenia 300 szt. rogalików po
stronie członkiń SKŻ)
2) „Dzień placka ziemniaczanego” w PSP
w Żędowicach, w ramach którego dzieci
i nauczyciele mogli degustować darmowe
placki ziemniaczane (koszt zakupu
produktów 340,24 zł)
3) Udział w imprezie jubileuszowej 20-lecia
KGW w Centawie. Impreza miała charakter
biesiadny (koszt zakupu prezentu i kwiatów
150 zł, transport po stronie członkiń SKŻ)
4 ) Wa r s z t a t y r o b i e n i a w i e ń c ó w
adwentowych. Spotkanie o charakterze
praktycznym (koszt zakupu materiałów po

stronie członkiń SKŻ)
5) Spotkanie integracyjne andrzejkowomikołajkowe dla członkiń SKŻ oraz osób
współpracujących (koszt przygotowania
poczęstunku po stronie członkiń SKŻ)
Grudzień
1) Pieczenie i ozdabianie świątecznych
pierników – warsztaty dla zainteresowanych
(koszt zakupu produktów po stronie członkiń
SKŻ)
2) Udział w jarmarku bożonarodzeniowym
w Zawadzkiem, w ramach którego
przygotowaliśmy stoisko z wypiekami oraz
przedmiotami zdobionymi techniką
decupage (koszt zakupu pojemników 86,78
zł, koszt wypieków i transportu po stronie
członkiń SKŻ)
3) Spotkanie dyskusyjne z Burmistrzem
Zawadzkiego Panem Mariuszem
Stachowskim
4) Udział w „Zimowym koncercie
świątecznym” w Ozimku organizowanym
przez Stowarzyszenie LGD Kraina
Dinozaurów, w ramach którego mieszkańcy
Ozimka mieli okazję zakupić i degustować
placki ziemniaczane (koszt zakupu
produktów 342,30 zł, transport po stronie
członkiń SKŻ)
5) Wycieczka na jarmark bożonarodzeniowy
i zwiedzanie zabytków Krakowa (koszt
wyjazdu po stronie członkiń SkŻ)

Plan działań na rok 2022
Styczeń
1) Wiejskie szkubanie pierza – od 24 stycznia
2) Spotkanie integracyjne członkiń SKŻ na
kręglach – 30 stycznia
Luty
1) Warsztaty cukiernicze dla dzieci w ramach
ferii zimowych – 3-4 luty
2) Zabawa „Babski Comber” wspólnie
z ﬁrmą BRONDER – 19 luty
3) Spotkanie integracyjne z zaproszonym
KGW w ramach tłustego czwartku – 24 luty
Marzec
1) Spotkanie biesiadne dla mieszkanek
z okazji Dnia Kobiet – 13 marca
Kwiecień
1) Uczestnictwo w jarmarku wielkanocnym
(gminnym lub paraﬁalnym)
Maj

1) Uczestnictwo w gminnym festynie
z okazji Dnia Hutnika
2) Wyjazd chętnych do Zakopanego – 30.0403.05
3) Spotkanie biesiadne dla mieszkanek
z okazji Dnia Matki – 29 maja
Czerwiec
1) Festyn „Święto Placka” – 12 czerwca
2) Puszczanie wianków w noc świętojańską –
popularyzacja zwyczaju – 21 czerwca
3) Wycieczka rowerowa do gospodarstwa
agroturystycznego w Centawie – 25 czerwca
Sierpień
1) Udział w letniej akcji Redakcji Strzelca
Opolskiego
2) Festyn dla dzieci na zakończenie wakacji –
28 sierpnia
Wrzesień
1) Udział w festynie dożynkowym
2) Udział w festynie z okazji Święta chleba
w Strzelcach Op.
Październik
1) Spotkanie biesiadne z okazji święta kobiet
wiejskich – 15 października
2) Warsztaty jesienne
Listopad
1) „Dzień placka ziemniaczanego” w PSP
w Żędowicach
2 ) Wa r s z t a t y r o b i e n i a w i e ń c ó w
adwentowych
3) Spotkanie integracyjne andrzejkowe
Grudzień
1) Mikołajki dla dzieci
2) Udział w jarmarku bożonarodzeniowym
3) Festyn adwentowy w Żędowicach
4) Wycieczka na jarmark bożonarodzeniowy
i zwiedzanie Wrocławia
5) Spotkanie opłatkowe dla członkiń SKŻ
i osób współpracujących.
Dodatkowo oprócz zaplanowanych zadań
Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich będzie
brało udział w wydarzeniach zewnętrznych,
typu warsztaty, spotkania, koncerty, odczyty
i festyny organizowane przez
zaprzyjaźnionych operatorów –
Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”,
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.,
Klub Seniora w Zawadzkiem, Zespół
Caritas, BIK w Zawadzkiem, okoliczne
szkoły i przedszkola.
SkŻ
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Nowości książkowe w bibliotece

Z

przyjemnością informujemy, że
szkoła w Kielczy uzyskała wsparcie
ﬁnansowe w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na
lata 2021-2025 ogłoszonego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Placówka otrzymaa doﬁnansowanie w
wysokości 4000 zł, a wartość całego
projektu, to kwota 5000 zł (1000 zł wkład
własny).
Pozyskane środki pozwoliły na zakup
nowości czytelniczych oraz aktualizację
lektur. Biblioteka wzbogaciła się o ponad 200
książek, są to przede wszystkim nowości
rekomendowane przez uczniów
i pracowników szkoły.
Mimo trudu włożonego w cały proces
tworzenia listy książek do kupienia
( r o z m o w y, p i s a n i e w i a d o m o ś c i ,

kontaktowanie się z innymi bibliotekami,
przeglądanie czasopism, stron wydawnictw,
zbieranie opinii i inne) oraz samych
zakupów, to radość naszych uczniów jest
bezcenna, kiedy widzą w bibliotece tytuły
zaproponowanych przez siebie książek.
Zapraszamy do czytania!
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Z lekturą za pan brat
Lekko nie jest, gdy lekturę się czyta,
Ech! Nie zawsze się słowa lekko połyka.
Klimat czasem nie odpowiada.
Trudno rozgryźć bohatera czasami.
Udręką bywa styl nie z naszej epoki.
Rąk jednak nie załamuj, trud podejmuj,
A zawsze on kiedyś się opłaci.
W przyjemnej przedświątecznej atmosferze
panie od lekturek, czyli pani Izabela i
Bronisława, podsumowały Międzyklasowy
Turniej Znawców i Przyjaciół Lektur starszej
grupy wiekowej, który odbywał się w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. W I semestrze najlepiej na tym

polu wypadła klasa 4 i to jej przypadły
dyplomy, małe co nieco i drobne upominki.
Uczniowie nie tylko odrobili wszystkie
nakazane zadania, ale też podjęli się
wyzwania wykonania czegoś od siebie,
według własnego pomysłu. Wykonali
ciekawe przewodniki po lekturze ,,Akademia
pana Kleksa”, reklamy tej szkoły, pojawił się
też piękny komiks o przygodach szpaka
Mateusza. Dziękujemy czwartoklasistom za
zaangażowanie i życzymy, by nie stracili
zapału w poznawaniu kolejnych lektur,
czego życzymy wszystkim uczniom PSP im.
Wincentego z Kielczy.
I.P. i B.S.

Biblioteki czynne w niektóre soboty!
W 2022 roku biblioteki w naszej gminie będą czynne w niektóre soboty.
Poniżej graﬁk na I półrocze:
Godziny otwarcia w soboty: 8:00 - 12:00
BIBLIOTEKA W ZAWADZKIEM
15 stycznia, 29 stycznia, 2 kwietnia
BIBLIOTEKA W KIELCZY
26 marca, 25 czerwca
BIBLIOTEKA W ŻĘDOWICACH
19 lutego, 21 maja
ZAPRASZAMY!

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.
Jej głównym wyróżnikiem jest współpraca
trzech sektorów: publicznego,
gospodarczego oraz społecznego. LGD
„Kraina Dinozaurów” odgrywa ważną rolę
na obszarach wiejskich - jej działalność
przyczynia się do wzmocnienia kapitału
społecznego, tworzenia miejsc pracy,
rozwoju infrastruktury oraz zachowania
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
obszaru.
Obecnie LGD realizuje Lokalną Strategię
Rozwoju na lata 2014-2020, której
głównymi celami są: Wzrost
konkurencyjności obszaru objętego LSR
i ochrona środowiska oraz Zwiększenie
integracji i poczucia przynależności do
obszaru objętego LSR. W latach 2016 – 2021
zostało ogłoszone i zrealizowane 51 naborów
wniosków, a środki zostały przeznaczone
między innymi na wsparcie rozwoju ﬁrm
i nowych działalności gospodarczych,
budowę i modernizację obiektów małej
architektury, siłowni i placów zabaw,
szlaków, ścieżek tematycznych, jak również
renowację i oznakowanie obiektów
sakralnych. Wspierano również tzw.
„miękkie projekty” - cykle spotkań
i warsztatów edukacyjno - integracyjnych dla
m i e s z k a ń c ó w, p u b l i k a c j e z w i ą z a n e
z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa
lokalnego, opracowanie i upowszechnianie
wspólnych dla obszaru LGD materiałów
informacyjno-promocyjnych. LGD realizuje
również projekty grantowe - w ramach
czterech naborów wsparto 48 podmiotów

realizujących operacje polegające na
organizacji wydarzeń sportoworekreacyjnych, doposażeniu podmiotów
d ziałający ch w s f er ze k u ltu r y o r az
przewidujących wsparcie atrakcji
tematycznych. Oprócz naborów wniosków
LGD „Kraina Dinozaurów” prowadziła
liczne inicjatywy aktywizujące lokalną
społeczność. Na wzmiankę zasługuje
chociażby tegoroczny projekt pn. ”Bogactwo
Krainy Dinozaurów”, który przyczynił się do
promocji całego obszaru objętego LSR,
a także organizacja Konferencji pn. "Moc
Leadera" i Gali 15-lecia działalności
Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina
Dinozaurów'', w której uczestniczyli
przedstawiciele 7 gmin z obszaru objętego
LSR, członkowie Stowarzyszenia LGD oraz
beneﬁcjenci realizowanych projektów
w latach 2016-2020. Podczas ceremonii
odbyła się prezentacja dot. działalności
LGD „Kraina Dinozaurów”. W trakcie
spotkania przedstawiono projekty
zrealizowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy LEADER”.
Zaprezentowana została również publikacja
pt. ,,Dobre praktyki’’, w której ujęte zostały
projekty realizowane w latach 2016-2020.
Były wspomnienia, gratulacje oraz wiele
informacjio mijającym 15-leciu działalności
LGD.
Chcemy nadmienić, iż LGD ,,Kraina
Dinozaurów’’ otrzymała dodatkowe środki
na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,
której Budżet na lata 2021 -2025 wynosi
526 000 euro / 2 104 000.00 zł. LGD mają

czas na wydatkowanie pieniędzy do 2025
roku. My już na początku 2022 roku
ogłosimy pierwszy nabór na tworzenie
nowych ﬁrm.
Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na
następujące działania:
1.1.3 budowa i modernizacja punktów
przystankowych, obiektów małej
architektury oraz miejsc aktywności
ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska
i inne - Konkurs 200 000 €
1.1.4. wsparcie rozwoju atrakcji
tematycznych typu: stadniny, zagrody
i obiekty edukacyjne
i tematyczne, itp. - projekt grantowy 37500 €
1.2.2 inwentaryzacja i kreowanie
rękodzielnictwa, utworzenie centrum
produktu lokalnego – w przyszłości
u r u ch o mien ie s k lep u s tacjo n ar n eg o
i internetowego z produktami lokalnymi
projekt współpracy 50 000 €
1.3.1 premie na założenie działalności
gospodarczej w szczególnie związanej
z produktem lokalnym, uruchomieniem
i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu
turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem
punktów jego napraw oraz wprowadzeniem
usług transportowych w ruchu turystycznym
na obszarze LGD konkurs 192500 €
1.4.1 prowadzenie akcji i projektów
edukacyjnych wspierających rozwój miejsc
edukacji proekologicznej, związanych
z propagowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju, odnawialnych źródeł energii,
ochroną środowiska i klimatu konkurs 32
000,00 €
2.1.6. Opracowanie koncepcji – ,,Wieś
przyszłości’’ konkurs 14 000 €
2.3.6 Organizacja wydarzeń sportowych,
rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych
podkreślających specyﬁkę LGD Projekt

grantowy 50 000,00 €
2.3.7 . Promocja zasobów turystycznych
LGD Projekt współpracy 17 117,27 €
Szczegółowe informacje dotyczące zasad
aplikowania o środki w ramach
organizowanych naborów oraz działań LGD
można znaleźć na stronie internetowej
www.krainadinozaurów.pl lub uzyskać w
biurze LGD w Ozimku przy ul. Słowackiego
18, e-mail: krainadino@onet.eu,
tel. 77 4651213, 605 052 777.

OŚWIADCZENIE
W związku z przesunięciem zamieszczenia
artykułu „Wieści z Krainy Dinozaurów”
wydawca gazety „Krajobrazy Zawadzkiego”
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem
oświadcza, że grudniowy numer gazety był
numerem podsumowującym rok 2021
w gminie Zawadzkie, w związku z tym
artykuł z LGD KD został przesunięty na
następny miesiąc i został wydrukowany
w numerze styczniowym gazety.
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30 Finał WOŚP za nami

D

nia 30 stycznia 2022 roku
w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył
się 30 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Początkowo impreza
miała się odbyć na Placu Hutnika jednakże
z powodu niesprzyjających warunków
pogodowych organizatorzy byli zmuszeni
przenieść ją do sali widowiskowej. Na
ulicach naszej gminy tradycyjnie pojawili się
wolontariusze z doskonale wszystkim
znanymi puszkami. W przeddzień ﬁnału na
Hali sportowej w Zawadzkiem odbył się
maraton zumby z którego dochód
przekazano na cele zbiórki. W dniu ﬁnału na
scenie wystąpili m.in. zespół „Progress”,
orkiestra dęta z Żędowic, duet Ola Mikulska i
Justyna Zdrojewska, formacja taneczna
„Fresh Crew” oraz przedszkolaki z Akademii
Przedszkolaka z Żędowic. Tradycyjnie w
przerwach między występami odbywały się
licytacje przedmiotów oraz usług
przekazanych przez lokalnych
przedsiębiorców których nie sposób

wymienić gdyż było ich tak wiele. Atrakcją
dla najmłodszych było malowanie twarzy do
którego ustawiła się pokaźna kolejka. Na
zakończenie wysłano tradycyjne światełko
do nieba. W sumie udało się zebrać
15 441,20 zł co pozwoliło pobić rekord
sprzed roku. Dziękujemy wszystkim
wolontariuszom którzy mimo trudnych
warunków pogodowych dzielnie zbierali
pieniążki do puszek, Dziękujemy również
wszystkim ﬁrmom i osobom które
przekazały przedmioty i usługi na licytacje
oraz zapewniły posiłek dla wolontariuszy
i artystów. Dziękujemy wszystkim artystom
którzy wystąpili na naszej scenie.
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili
s i ę d o o rg a n i z a c j i w y d a r z e n i a . N a
zakończenie dziękujemy wszystkim którzy
zjawili się w Kinoteatrze aby wesprzeć
szczytny cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. To dzięki Wam będziemy grali
razem z orkiestrą do końca świata i jeden
dzień dłużej.
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