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„Umiem pływać”

G

mina Zawadzkie rozpoczęła
realizację kolejnej edycji projektu
nauki pływania „Umiem pływać”,
realizowanego przy wsparciu ﬁnansowym
Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
W ramach projektu 45 uczniów ze szkół
podstawowych z terenu gminy Zawadzkie od
11 kwietnia 2022 roku uczestniczy
w zorganizowanych lekcjach pływania.
Zajęcia prowadzone są w 3 grupach
liczących po 15 osób, dwa razy w tygodniu,
po 2 godziny lekcyjne (90 minut), łącznie 20
godzin dla każdego uczestnika. Lekcje
pływania odbywają w poniedziałki i środy,
w godzinach popołudniowych od 15.30 do
17.00. Naukę pływania prowadzą
instruktorzy Centrum Rekreacji i Sportu
"Strzelec" w Strzelcach Opolskich. Młodzi

adepci pływania chętnie i z wielkim
zaangażowaniem wykonują polecenia
instruktorów, którzy stosują ciekawe metody
pracy z wykorzystaniem różnych przyborów
służące do nauki pływania. Wspólnie
spędzany czas sprzyja integracji uczniów
oraz popularyzacji idei aktywnego spędzania
wolnego czasu.

Drodzy Maturzyści!
W tych szczególnych dla Was dniach,
w których przystępujecie do jednego z najważniejszych
egzaminóww swoim życiu - egzaminu dojrzałości,
życzę Wam pomyślności, sukcesów, połamania piór.
Niech egzamin dojrzałości będzie dla Was
znakomitym wstępem w dorosłe życie.
Z najlepszymi życzeniami
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Stawiamy na bezpieczeństwo Mieszkańców

W

dniu 26 kwietnia zakończyliśmy
inwestycję polegającą na
poprawie bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych na ulicy Dworcowej
oraz Ks. Wajdy w Zawadzkiem. Zadanie
polegało na doświetleniu przejść, dodaniu

sygnalizacji świetlnej czy dostosowaniu ich
dla osób niedowidzących. Mamy nadzieję,
że nasze działania ukierunkowane na
bezpieczeństwo przyniosą wymierne
korzyści.

Kilka faktów na temat Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej

D

zień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej obchodzony 2 maja to
jedno z najmłodszych świąt
państwowych, ustanowione w 2004 roku.
W tym dniu szczególnie upamiętniamy
historię polskich barw narodowych, symboli
oraz tradycji patriotycznych. Święto ma
również przypominać o poszanowaniu ﬂagi
i innych symboli narodowych. Tego samego
dnia obchodzony jest na całym świecie Dzień
Polonii i Polaków za granicą.Wybór tej daty
na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie
jest przypadkowy, ma ona bowiem znaczenie
historyczne. W dniu 2 maja 1945 r. żołnierze
polscy zawiesili biało-czerwoną ﬂagę na
Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu
w Berlinieco de facto oznaczało zakończenie
działań wojennych w Europie.

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 77 403 14 03
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RADA MIEJSKA W ZAWADZKIEM
XL Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

W

dniu 25 kwietnia 2022 r. odbyła
się kolejna sesja tej kadencji.
Program sesji obejmował między
innymi takie tematy jak:
- ocena zasobów pomocy społecznej,
- sprawozdanie z postępu realizacji zadań
inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach,
- sprawozdanie ze sprzedaży lokali
stanowiących własność gminy Zawadzkie,
- sprawozdanie z wykorzystania środków
z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na
wydatki związane z pomocą uchodźcom
z Ukrainy w Zawadzkiem.
Na sesji obecny był nowo powołany
Komendant Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich bryg.
Paweł Poliwoda, który szeroko przedstawił
radnym informację na temat współpracy
powiatowej straży pożarnej z samorządem
lokalnym.

Zmieniony porządek obrad obejmował
również przyjęcie uchwał:
1) Nr XLI/278/22 o zmianie uchwały
budżetowej na 2022 r.,
2) Nr XLI/279/22 w sprawie zakresu pomocy
obywatelom Ukrainy w związku
z konﬂiktem zbrojnym na terytorium tego
państwa,
3) Nr XLI/280/22 o zmianie uchwały
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina
Dinozaurów”,
4) Nr XLI/281/22 w sprawie przekazania
środków ﬁnansowych na Fundusz Wsparcia
Policji.
Podjęte uchwały dostępne są na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo
lokalne. Następna sesja odbędzie się w dniu
30 maja 2022 r.
BRM
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Zaproszenie dla uchodźców
z Nadleśnictwa Zawadzkie

L

eśnicy z Zawadzkiego serdecznie
zapraszają uchodźców z Ukrainy na
edukacyjne spotkanie w plenerze!
Data: 25 maja 2022 r. (środa), godz. 16.00
Miejsce: siedziba Nadleśnictwa Zawadzkie,
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
W programie: zwiedzanie muzeum leśnego,
gry i zabawy dla najmłodszych oraz
poczęstunek przy ognisku.
Zapisy na imprezę zorganizowaną przez
leśników prowadzi w języku ukraińskim pani
Natalia pod nr telefonu +48 692 809 303.
Л і с н и к и З а в а д з ь ко го с е р д еч н о
запрошують біженців з України на

просвітницьку зустріч на природі!
Дата/час зустрічі: 25 травня 2022 року
(середа) о 16:00
Місце зустрічі: штаб Завадзької лісової
інспекції, вул. Strzelecka 6, 47-120
Zawadzkie
У програмі: відвідування музею лісу, ігри
та розваги для найменших, частування
біля багаття.
Реєстрація на організовану лісниками
подію ведеться українською мовою у пані
Наталі за номером телефону +48 692 809
303.

WiFi4EU bezpłatny internet

Z

akończyły się prace związane
z instalowaniem punktów
bezpłatnego dostępu do internetu na
terenie naszej gminy. Punktów jest 12
i znajdują się w poniżej podanych
lokalizacjach:
ź Kielcza – Szkoła Podstawowa
ź Kielcza – OSP
ź Żędowice – Szkoła Podstawowa
ź Żędowice – Szkoła Podstawowa (Orlik)
ź Zawadzkie – Hala WidowiskowoSportowa 1

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Zawadzkie – Hala WidowiskowoSportowa 2
Zawadzkie – Kino-teatr 1
Zawadzkie – Kino-teatr 2
Zawadzkie – Kino-teatr 3
Kielcza – Szkoła Podstawowa (Orlik)
Żędowice – Przedszkole
Zawadzkie – Skatepark przy UM

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do korzystania z tej bezpłatnej usługi.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w budowie

W

ostatnim numerze Krajobrazów
Zawadzkiego informowaliśmy
Państwa, że w dniu 28.02.2022 r.
Burmistrz Zawadzkiego – Mariusz
Stachowski podpisał akt założycielski nowej
spółki SIM Śląsk Północ Spółka
z ograniczona odpowiedzialności z siedzibą
w Lublińcu, jednocześnie obejmując 60.000
udziałów w tej spółce. Wraz z podpisaniem
aktu notarialnego został powołany
pełnomocnik Spółki, Pani Agnieszka
Związek. Pani Związek objęła funkcję
Prezesa Spółki.
Spółka jest nadal w trakcie organizacji, udało
się nadać jej numer identyﬁkacji podatkowej
oraz numer Regon. Ponadto, zawarto umowę
najmu lokalu (siedziby Spółki) z Miejskim
Domem Kultury w Lublińcu mieszczącym

się przy ul. Plebiscytowej 9. Następnie
podpisano umowę rachunku bankowego
w BGK w Katowicach, utworzono logotyp
Spółki z księgą znaków (prezentujemy go
w treści artykułu), zorganizowano spotkanie
Zgromadzenia Wspólników Spółki SIM
Śląsk Północ (w którym brał udział
Burmistrz Zawadzkiego – Mariusz
Stachowski), następnie przeprowadzono
konferencję prasową.
Miło nam również poinformować, że Pani
mecenas - Hanna Bajorek została członkiem
Rady Nadzorczej spółki SIM Śląsk Północ
Sp. z o.o. wspólnie powołanej przez gminę
Zawadzkie i gminę Kolonowskie. Życzymy
owocnej pracy na rzecz mieszkańców ww.
gmin.

Już niedługo zostanie uruchomiony
nasz gminny PSZOK

W

związku z zakończeniem prac
budowlanych na naszym
gminnym Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
, trwają prace związane z przygotowaniem
procedury przetargowej na wyposażenie.
Następnie wybrany zostanie operator i jeżeli
wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem
to PSZOK zostanie uruchomiony dla
naszych mieszkańców już latem .

Pozimowe zamiatanie ulic

P

o weekendzie majowym (tj. od
4 maja) rozpoczną się prace związane
z zamiataniem ulic na terenie naszej
gminy. Wobec powyższego zwracamy się
uprzejmą prośbą do mieszkańców
o wyrozumiałość i parkowanie samochodów
na własnych podwórkach, tak aby nie
utrudniać pracy ﬁrmie zamiatającej,
a jednocześnie pozwolić na pozamiatanie
całej powierzchni drogi przy której
mieszkamy.

Podpisanie porozumienia
ze strażą/ komendant PSP

W

dniu 6 kwietnia 2022 roku
w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem Burmistrz
Zawadzkiego – Mariusz Stachowski oraz
Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich – bryg.
Paweł Poliwoda podpisali porozumienie
w sprawie przekazania dotacji Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Strzelcach Opolskich przez gminę
Zawadzkie. Dotacja celowa w kwocie 800 zł
została przeznaczona na szkolenia
funkcjonariuszy PSP w zakresie
wykonywania przeglądów butli
z powietrzem, których strażacy zawodowi
jak i ochotnicy z naszej gminy używają
w czasie pożarów.

Rewitalizacja w Zawadzkiem

U

stawa z dnia 9 października 2015
roku o rewitalizacji wprowadziła
ustawową deﬁnicję pojęcia
„rewitalizacja” oraz szereg wymogów
formalnoprawnych określających m.in.
zasady, tryb przygotowania, prowadzenia
oraz oceny procesu rewitalizacji. Jednym
z tych wymogów, zasadniczo warunkiem
wstępnym do całego procesu, jest
opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Do przygotowania
wspomnianego dokumentu wykorzystuje się
obiektywne i weryﬁkowalne mierniki
i metody badawcze. Na podstawie
dokonanych analiz Rada Miejska
w Zawadzkiem wyznaczy w drodze uchwały
obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
Projekt uchwały będzie czynić zadość
wymogom ustawowym i jego głównym
celem będzie wyodrębnienie obszaru gminy
znajdującego się w obszarze kryzysowym
tzn. charakteryzującym się koncentracją

negatywnych zjawisk społecznych. Zgodnie
z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji, zaliczyć do nich
można w szczególności: bezrobocie,
ubóstwo, przestępczość, wysoką liczbę
mieszkańców będących osobami ze
szczególnymi potrzebami, niski poziom
edukacji lub kapitału społecznego, a także
niewystarczający poziom uczestnictwa
w życiu publicznym i kulturalnym.
Jednocześnie należy podkreślić, że za obszar
zdegradowany (a następnie obszar
rewitalizacji) można uznać za fragmenty
obszaru kryzysowego, które charakteryzują
się koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych przy równoczesnym
występowaniem na tym obszarze co najmniej
jednego z negatywnych zjawisk:
gospodarczych, środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych lub
technicznych. Przygotowywany dokument
będzie zgodny z prawem, kompletny i spójny
w swej warstwie merytorycznej.
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Czym zajmuje się Administrator zasobu
mieszkaniowego należącego do gminy?

G

mina Zawadzkie, w związku
z posiadaniem dużego komunalnego
zasobu mieszkaniowego, zleciła
wykonywanie obowiązków zarządcy/
administratora Zakładowi Gospodarki
Komunalnej „ZAW – KOM” Sp. z o.o.
z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska
2. Usługa administrowania świadczona jest
n a p o d s t a w i e u m o w y n r
KOM.7021.1.36.2018 z dnia 30 kwietnia
2018 r. Wymieniona wyżej umowa obejmuje
swoim zakresem:
1) czynności administracyjne, m.in.
prowadzenie ewidencji lokali oraz
najemców, zawieranie umów najmu lokalu,
zawieranie umów na: dostarczanie mediów
do lokali (energia elektryczna, woda, ścieki),
usługi kominiarskie i inne, umów
ubezpieczenia budynków (części
wspólnych), zlecanie ekspertyz, opracowań
technicznych, projektów, wydawanie
zaświadczeń dotyczących lokali i inne;
2) czynności techniczne, m.in. dbanie o stan
nieruchomości zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, wykonywanie okresowych
przeglądów technicznych i urządzeń
(budynków, lokali, instalacji, przewodów
kominowych i innych), prowadzenie
bieżącej obsługi technicznej poprzez
wykonywanie napraw i konserwacji,
usuwanie awarii, przeprowadzanie
remontów lokali (w tym pustostanów),
prowadzenie książek obiektu budowlanego,
przygotowanie planu remontów i inwestycji,
wyszukiwanie wykonawców robót
budowlanych, nadzór nad pracami ﬁrm
wykonujących remonty;
3) obsługę księgową, m.in. przyjmowanie
i ewidencjonowanie wpłat wynikających

z użytkowania lokali mieszkalnych
i pomieszczeń gospodarczych, prowadzenie
ksiąg rachunkowych, przechowywanie
i archiwizację dokumentacji księgowej,
rozliczanie zużycia mediów, składanie
deklaracji w sprawie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
współpracą z bankami, windykacją
należności, sporządzaniem planów
rzeczowo-ﬁnansowych potrzeb
remontowych i inwestycyjnych,
sporządzanie sprawozdań z realizacji
planów;
4) obsługę prawną, m.in. windykację
należności z tytułu korzystania z lokali na
drodze sądowej poprzez wnoszenie pozwów
do sądu oraz kierowanie tytułów
wykonawczych do komornika sądowego,
rozwiązywanie umów najmu
i przeprowadzanie eksmisji, prowadzenie
spraw o nabycie spadku po zmarłych
lokatorach, prowadzenie spraw
o naprawienie szkody w mieniu gminy.

Decyzją Burmistrza Zawadzkiego, budynki
wielorodzinne położone przy ul. Opolskiej
14 w Zawadzkiem i ul. Opolskiej 16
w Zawadzkiem mają zostać opróżnione
z osób i rzeczy. Najemcy, którym przysługuje
tytuł do lokalu z zasobu mieszkaniowego
należącego do gminy Zawadzkie, otrzymają
inne lokale. Decyzja Burmistrza
podyktowana jest złym stanem technicznych
budynków i bardzo dużym zakresem
remontów w budynkach i w lokalach, które
ze względu na wzrost ceny materiałów
budowlanych o ok. 30% znacznie
przekraczają możliwości ﬁnansowe
właściciela zasobu.
Dotarła zapewne do Państwa również
informacja o pożarze na naszym zasobie.
Pożar wybuchł dnia 02.04.2022 r. w budynku
wielorodzinnym przy ul. Dworcowej
6 w Zawadzkiem. Zniszczone zostały dwa
lokale w budynku – jeden w wyniku pożaru,
drugi w wyniku zalania wodą w trakcie akcji
ratunkowej.

Powyższy katalog umożliwia
administrowanie mieniem gminy Zawadzkie
w zakresie niezbędnym dla jego prawidłowej
eksploatacji. Koszty remontów i inwestycji
przeprowadzanych na zasobie
mieszkaniowym rozliczane są na podstawie
kosztorysów, których zawartość weryﬁkuje
kosztorysant z uprawnieniami.
Z tytułu realizacji umowy o administrowanie
nieruchomościami mieszkalnymi
stanowiącymi mienie komunalne
Administrator otrzymuje comiesięczne
wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia
Administratora w poszczególnych latach
kształtowała się w następujący sposób:

Wynagrodzenie administratora w poszczególnych latach
Lp.

Rok

Wynagrodzenie Administratora
w poszczególnych latach brutto w zł

1

2021

142 463,66

2

2020

128 999,03

3

2019

144 300,21

4

2018

124 102,52

Suma wynagrodzenia brutto:

W

539 865,42

Koszt administrowania zasobem
mieszkaniowym należącym do gminy
Zawadzkie jest wkalkulowany w wysokość
stawki bazowej czynszu, będącej podstawą
do naliczenia czynszu.
Gmina Zawadzkie, mimo że nie jest zbyt
dużą gminą, posiada stosunkowo duży zasób

mieszkaniowy. Na dzień 31.12.2021 r. gmina
dysponowała 253 lokalami (w tym:
komunalnymi, socjalnymi
i pomieszczeniami tymczasowymi).
Jak co miesiąc prezentujemy wykaz robót
wykonanych na zasobie mieszkaniowym.

Czasookres wykonanych zadań: luty 2022 r. - marzec 2022 r.
Lp.

Adres:

Nazwa zadania

1.

Zawadzkie, ul. Miarki

Zabudowa przyborów sanitarnych
(biały montaż) po wykonaniu
remontu

2.

Zawadzkie, ul. Andrzeja

Naprawa instalacji sanitarnych
w mieszkaniu komunalnym
Wartość zadań brutto:

Ponadto w trakcie realizacji są cztery /4/
łazienki w lokalach komunalnych, w
dwóch z nich brakuje jedynie białego
montażu. Zakontraktowany koszt robót
budowlano-remontowych (w tym
wydzielenie z istniejącej powierzchni
lokalu, powierzchni przeznaczonej pod

Trwają prace nad Strategią Rozwoju gminy
Zawadzkie na lata 2023-2030

Skosztorysowana kwota
brutto zadania w zł
2 297,68

1 406,39
3 704,07

łazienkę) wyniesie 75 000,00 zł netto.
Pieniądze na wykonanie kolejnych
łazienek w lokalach naszych najemców
zostaną zaplanowane w budżecie na
2023 r. W tym roku planuje się zlecenie
sporządzenia ich projektów. Poniżej
zdjęcia łazienek.

dniu 28 lutego br. podczas sesji
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
został podjęta uchwała inicjująca
rozpoczęcie prac nad Strategią dla gminy
Zawadzkie w nowej perspektywie czasowej.
Podyktowane jest to upływem okresu
obowiązywania dotychczasowej Strategii,
która nastąpi wraz z końcem roku 2022.
Prace nad nowym dokumentem rozpoczęły
się w lutym 2022. Strategia rozwoju nie jest
dokumentem o charakterze obligatoryjnym,
niemniej posiadanie tego dokumentu
umożliwia pozyskiwanie środków
zewnętrznych na realizację zadań własnych
gminy zgodnych z jej zapisami. Ze względu
na wprowadzone w 2020 roku zmiany
w ustawie o zasadach planowania polityki
rozwoju oraz szeregu innych ustaw,
konieczne było zainicjowanie procesu
tworzenia Strategii podjęciem stosownej
uchwały. Dokument musiał być zgodny
z zasadami planowania zrównoważonego
rozwoju i spójny z obowiązującymi
dokumentami programowymi na szczeblu
krajowym i regionalnym. Proces
opracowania nowej Strategii Rozwoju gminy
Zawadzkie będzie uwzględniać zmieniającą
się sytuację społeczno-gospodarczą regionu
oraz zmiany zachodzące w sferze
zarządzania jego rozwojem wynikające
z nowych uwarunkowań rozwoju całego
kraju. Istotne jest odniesienie się do
obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań
globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju

Unii Europejskiej. Należy wziąć pod uwagę
potrzeby społeczności lokalnej, które
zmieniają się na przestrzeni lat. Należy
zidentyﬁkować je pod kątem zasadności
realizacji poszczególnych zadań
z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców.
Proces opracowania tego dokumentu został
o d p o w i e d n i o z a p l a n o w a n y, a j e g o
organizacja opierać się będzie o zasadę
jawności i otwartości. Zadania samorządu
gminy Zawadzkie przy określaniu Strategii
Rozwoju gminy Zawadzkie są następujące:
przygotowanie założeń Strategii Rozwoju
gminy Zawadzkie, opracowanie projektu
Strategii Rozwoju gminy Zawadzkie,
przeprowadzenie konsultacji społecznych
oraz zebranie wymaganych przepisami
prawa opinii i uzgodnień; przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu Strategii Rozwoju
gminy Zawadzkie, w tym przygotowanie
prognozy oddziaływania na środowisko,
skierowanie Strategii Rozwoju gminy
Zawadzkie do Zarządu Województwa
Opolskiego w celu wydania opinii
dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń
i rekomendacji w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej
w województwie, określonych w Strategii
Rozwoju Województwa Opolskiego,
prowadzenie działań informacyjnopromocyjnych nt. Strategii Rozwoju gminy
Zawadzkie.
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Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane
na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych

W

arunkiem koniecznym, aby
ubiegać się o poniżej
wymienione doﬁnansowania
jest posiadanie orzeczenia o
niepełnosprawności wydanego przez ZUS
(pierwsza, druga, trzecia grupa
inwalidzka) lub Powiatowy Zespół ds.
orzekania o niepełnosprawności (stopień
znaczny, umiarkowany, lekki)
1.Doﬁnansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
Pierwszeństwo w uzyskaniu doﬁnansowania
mają osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i dzieci.
Turnus powinien trwać minimum 14 dni,
a wybrany ośrodek powinien rehabilitować
w takim zakresie, w jakim osoba
niepełnosprawna posiada schorzenia
wypisane w treści orzeczenia lub
w zaświadczeniu lekarskim.
Wysokość doﬁnansowania:
dzieci i młodzież niepełnosprawna - 30%
przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS,
ź osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 30% przeciętnego wynagrodzenia,
ź osoby z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności - 27%,
ź osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 25%,
ź opiekunowie oraz osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładach Pracy
Chronionej – 20%.
ź

Kryterium dochodowe wynosi:
50% przeciętnego wynagrodzenia
w przypadku osób wspólnie gospodarujących,
65% przeciętnego wynagrodzenia
w przypadku osób samotnie gospodarujących.
W przypadku przekroczenia kryterium
dochodowego od kwoty doﬁnansowania

odejmuje się kwotę przekroczenia.
Wymagane załączniki do wniosku
o doﬁnansowanie: orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności (lub równoważne),
wniosek lekarza o skierowanie na turnus
rehabilitacyjny wraz z informacją o stanie
zdrowia, oświadczenie osoby
niepełnosprawnej, oświadczenie opiekuna
(w przypadku występowania opiekuna).
2. Doﬁnansowanie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
Wysokość doﬁnansowania - do wysokości
limitu ﬁnansowania NFZ. Wymagany jest
zazwyczaj w tym przypadku udział pacjenta
w kosztach zakupu przedmiotu
ortopedycznego bądź środka pomocniczego.
Wymagane załączniki do wniosku:
ź faktura wystawiona imiennie na
Wnioskodawcę z wyszczególnieniem
udziału pacjenta i kwoty udziału NFZ,
ź kserokopia zlecenia wystawiona przez
lekarza na dany przedmiot ortopedyczny
lub środek pomocniczy potwierdzona
obustronnie za zgodność z oryginałem
przez sklep, w którym realizujemy
zlecenie (dokonujemy zakupu np.
pieluchomajtek),
ź kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.
W ramach w/w zadania doﬁnansowywane są
m.in. zakupy obuwia ortopedycznego,
wózków inwalidzkich, aparatów
słuchowych, pieluchomajtek, protez,
balkoników, protez, gorsetów korekcyjnych,
aparatów do leczenia obturacyjnego
bezdechu sennego itp. Pełny wykaz rzeczy,
o których doﬁnansowanie można starać się
w ramach tego zadania podany jest
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie.

Kryterium dochodowe obliczane jest na
podstawie komunikatu GUS i wynosi 50%
przeciętnego wynagrodzenia w przypadku
osób wspólnie gospodarujących, 65%
przeciętnego wynagrodzenia w przypadku
osób samotnie gospodarujących.
3. Doﬁnansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny
Wysokość doﬁnansowania do 80% kosztów
zakupu sprzętu, jednak nie więcej niż 10.000
zł. Zaczynamy od złożenia wniosku, potem
dopiero zawierana jest umowa
z Wnioskodawcą. Dopiero po podpisaniu
umowy z PCPR można dokonać zakupu,
a kwota doﬁnansowania przelewana jest na
konto sklepu, w którym dokonujemy zakupu
danego sprzętu.
Wymagane załączniki do wniosku:
ź kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
ź kosztorys danego sprzętu wystawiony na
Wnioskodawcę przez sklep, w którym
planujemy zakup,
ź zaświadczenie lekarza specjalisty
potwierdzające konieczność zakupu
konkretnego rodzaju sprzętu do
rehabilitacji w warunkach domowych.
ź W ramach tego zadania można się starać
o doﬁnansowanie m.in. do zakupu łóżek
rehabilitacyjnych, rowerów
rehabilitacyjnych, rotorów itp.
4. Doﬁnansowanie likwidacji barier
w komunikowaniu się i technicznych
Doﬁnansowanie wynosi do 70% kosztów
zakupu, nie więcej niż 10.000 zł, natomiast
do sprzętu komputerowego wynosi 70%,
nie więcej niż 3.000 zł.
Wymagane załączniki do wniosku:
orzeczenie o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności (lub
równoważne),
ź zaświadczenie lekarza specjalisty
ź

Sukcesy Szymona

W ramach tego zadania można się starać
o doﬁnansowanie m.in. do zakupu rowerów
trójkołowych, krzesła toalety, wózków
prysznicowych, taboretów pod prysznic,
podnośników dla osób niepełnosprawnych,
laptopów, komputerów.
5. Doﬁnansowanie likwidacji barier
architektonicznych
W pierwszej kolejności o doﬁnansowanie
mogą starać się osoby mające trudności
w poruszaniu się ze względu na dysfunkcje
narządu ruchu, wzroku, choroby
neurologiczne.
Doﬁnansowanie wynosi do 80% kosztów
dostosowania obiektu do potrzeb osoby
niepełnosprawnej, nie więcej jednak niż
do wysokości 10.000 zł, przed wykonaniem
remontu z wnioskodawcą zawierana jest
umowa z PCPR.
Wymagane załączniki do wniosku
o doﬁnansowanie:
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności zawierające przyczynę
niepełnosprawności potwierdzającą
trudności w poruszaniu się osoby
niepełnosprawnej, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma
nastąpić likwidacja barier, kosztorys
inwestorski, projekt, pozwolenie na budowę
(w koniecznych przypadkach), zgoda
właściciela budynku, w którym ma nastąpić
likwidacja barier (w koniecznych
przypadkach), przyjęte pełnomocnictwo
inwestora zastępczego, brak zastrzeżeń
Wydziału Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do
składania wniosków o środki PFRON.
Szczegółowe informacje pod numerem
telefonu: 77 461 33 81.

W gminie Zawadzkiem pojawiła się już
nowa ścieżka edukacyjna

W

dniu 8 kwietnia w gmachu
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu RP prof.
Tomasz Grodzki wręczył nagrody ﬁnalistom
ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół
ponadpodstawowych pt. „Senat RP – jego
rola i znaczenie w systemie politycznym
Rzeczypospolitej Polskiej”. Jednym z nich
był Szymon Cybulski, uczeń Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Zawadzkiem, który
uzyskując ten tytuł, zdobył tym samym
indeks na studia na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa na kierunki:
politologia oraz zarządzanie państwem.
Szymon był jednym z 80 uczestników ﬁnału,
którzy zostali wybrani z 6 tysięcy uczniów
biorących udział w pierwszym etapie i jako
jedyny reprezentował województwo
opolskie.
Szymon zdobył także trzecie miejsce
w etapie diecezjalnym XXVI
O g ó l n o p o l s k i e g o K o n k u r s u Wi e d z y
Biblijnej i tym samym otworzył sobie drogę
do ﬁnału, który odbędzie się 30 i 31 maja
w Niepokalanowie. Gratulujemy i życzymy
owocnych zmagań ﬁnałowych.

potwierdzające konieczność zakupu
konkretnego rodzaju sprzętu,
ź kosztorys celu doﬁnansowania.

Z

radością informujemy, że w naszej
gminie zakończyły się prace
związane z rewitalizacją Placu
Hutnika przy Kinoteatrze, gdzie powstała
ścieżka edukacyjna „Śladami hutnictwa”.
Mieszkańcy mogą zobaczyć w stworzonej
przestrzeni m.in. tablice z fotograﬁami,
dzięki którym mogą pogłębiać wiedzę na
temat lokalnej tradycji i historii hutnictwa.
Miejsce jest przeznaczone dla społeczności
gminy i okolicznych miejscowości, a także
uczestników wydarzeń kulturalnych
organizowanych w Kinoteatrze i na terenie
Placu Hutnika oraz turystów. Zapraszamy!
Inwestycja została przeprowadzona dzięki
projektowi Biblioteki i Kultury w

Zawadzkiem nagrodzonemu w
dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij
swoje otoczenie”, organizowanym przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie”
wspiera lokalne inicjatywy związane z
aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej
przestrzeni publicznej, poprawą jakości
życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej
informacji o działalności Polskich Sieci
E l e k t r o e n e rg e t y c z n y c h i p r o g r a m i e
„WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać
można na stronach www.raport.pse.pl oraz
www.wzmocnijotoczenie.pl
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Zawód: urzędnik. Wizyta uczniów w urzędzie

W

dniu 26 kwietnia 2022 r.
uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Żędowicach
mogli zapoznać się z pracą urzędników
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.
Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska
oprowadziła młodzież po budynku,
przedstawiła strukturę urzędu oraz po krótce
omówiła zadania realizowane
w poszczególnych referatach. Uczniowie

mieli także okazję spotkać się z Burmistrzem
Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim.
Wi z y t a o d b y ł a s i ę w r a m a c h z a j ę ć
z doradztwa zawodowego, prowadzonych
w szkole. Była okazją do uzyskania
odpowiedzi na temat kto może zostać
urzędnikiem, jakie są obowiązki zawodowe,
czy jak wygląda ścieżka kariery w tej
instytucji.

W

dniach od 22 do 24 kwietnia
2022 r. odbyły się w Zawadzkiem
Mistrzostwa Polski modeli
samochodów elektrycznych RC. Nietypowe
zawody dla miłośników modelarstwa
przyciągnęły zawodników z całej Polski.
Najszybsze modele samochodowe osiągały
zawrotną prędkość ponad 100 km/h.
Zawodnicy, podczas zawodów pełnią także
rolę mechaników i co ciekawe po każdym
wyścigu serwisują swoje modele. Modele
s a m o c h o d ó w, k t ó r e ś c i ą g a ł y s i ę w
Zawadzkiem są 10 razy mniejsze od
oryginałów, posiadają napęd elektryczny,

wykonane są z lekkich tworzyw takich jak:
aluminium, plastik, włókna węglowe, a
zawieszenie mają dostosowane do
wyścigów.

Zawadzkie Solidarne z Ukrainą

N

ie zostajemy bierni wobec tragedii,
która rozgrywa się na naszych
oczach tuż za naszą wschodnią
granicą, na Ukrainie.
Wo b e c p o w y ż s z e g o w ł a d z e g m i n y
umożliwiły uchodźcom zamieszkać czasowo
w pomieszczeniach znajdujących się
w części hotelowej Hali Sportowej
w Zawadzkiem. Pomieszczenia te zostały
odświeżone oraz wyposażone w łóżka i inny
niezbędny sprzęt. W budynku znajduje się
dostęp do węzła sanitarnego oraz kuchni.
Obecnie przebywa tam 38 osób, wszystkim
nadano już numery identyﬁkacji PESEL.
Na terenie Zawadzkiego działa punkt
społeczny, w którym wydawane są paczki
żywnościowych i suchy prowiant osobom
uciekającym przed wojną w Ukrainie. Punkt
znajduje się na terenie Hali Sportowej
w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 23 i jest
czynny od poniedziałku do piątku

Uwaga! Ważne informacje ws. inwazyjnych
gatunków obcych. Grożą wysokie kary
Trzeba pamiętać o zalegalizowaniu
przetrzymywanych IGO w przewidzianych
prawem terminach!
Co ze sprzedażą IGO przetrzymywanych
w celach komercyjnych (tzw. zapasów
IGO)?

W

Mistrzostwa Polski w Zawadzkiem

w godzinach od 9.00 do 12.00. Z obsługą
punktu można kontaktować się pod numerem
telefonu +48 669 034 775 (tylko w formie
sms).
We wskazanym miejscu prowadzona jest
zbiórka żywności od mieszkańców
Przypominamy!!!
Lista potrzebnych produktów i środków:
Środki higieny i czystości,
Żywność, ważne, by zbierane przez
wolontariuszy jedzenie nadawało się do
spożycia również za kilka miesięcy i tym
samym nie zostało zmarnowane.
Ponadto uchodźcy zaopatrują się w żywność
z Zawadzkiej chłodziarki (przy Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem). Proszę,
o zagospodarowanie naszej chłodziarki
z żywnością, z której korzystają także
uchodźcy z Ukrainy.
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związku z obowiązywaniem
ustawy o gatunkach obcych,
osoby przetrzymujące rośliny
i zwierzęta należące do inwazyjnych
gatunków obcych (IGO) powinny sprawdzić
czy posiadają ważne zezwolenia. Z nowymi
przepisami powinni zapoznać się też
posiadacze zapasów IGO – np. osoby
prowadzące sklepy zoologiczne czy
ogrodnicze.
Za naruszanie przepisów dotyczących IGO
grożą wysokie kary, dlatego Generalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska wyjaśnia,
jakie działania należy podjąć, żeby nie
narazić się na popełnienie wykroczenia lub
przestępstwa.
Czy wydane przed wejściem w życie
ustawy zezwolenia są ważne?
Dotychczasowe zezwolenia na
przetrzymywanie inwazyjnych gatunków
obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla
Unii wydane na podstawie dawnego art. 120
ustawy o ochronie przyrody wygasną 19
grudnia 2022 r. Dlatego do tego dnia należy:
ź uzyskać zezwolenie na przetrzymywanie
IGO i ewentualne inne czynności
zakazane albo
ź przekazać IGO podmiotowi, który
posiada stosowne zezwolenie lub do
azylu dla zwierząt albo
ź unieszkodliwić roślinę lub oddać zwierzę
do uśmiercenia przez lekarza weterynarii.
Unieszkodliwienie rośliny lub uśmiercenie
zwierzęcia powinno się odbyć w taki sposób,
aby nie doszło do rozprzestrzenienia się IGO
w środowisku (np. poprzez transport nasion
roślin z wiatrem). Informację o uśmierceniu
zwierzęcia domowego należy przekazać do
regionalnego dyrektora ochrony środowiska
w terminie 7 dni.
W przypadku IGO stwarzających zagrożenie
dla Polski dotychczasowe zezwolenia na ich
przetrzymywanie zachowują ważność.
Czy mogę uzyskać zezwolenie na
przetrzymywanie zwierząt domowych
(IGO)?
Jeśli zwierzę domowe było przetrzymywane
w celach niekomercyjnych jeszcze przed
umieszczeniem tego gatunku na liście IGO
stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski,
możliwe jest uzyskanie zezwolenia na jego
dalsze przetrzymywanie. Data, którą uznaje
się za wpisanie danego gatunku na listę IGO.
Możliwość uzyskania zezwolenia istnieje do
18 czerwca 2022 r. Dlatego do tego dnia
należy:
ź złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na
przetrzymywanie i przemieszczanie
/transport zwierzęcia albo
ź przekazać zwierzę podmiotowi
posiadającemu stosowne zezwolenie lub
do azylu dla zwierząt albo
ź oddać zwierzę do uśmiercenia przez
lekarza weterynarii oraz poinformować
o tym w terminie 7 dni regionalnego
dyrektora ochrony środowiska.

Zapas IGO oznacza IGO przetrzymywany
w celach komercyjnych, np. żółwie w sklepie
zoologicznym, czy sadzonki lub nasiona
roślin w szkółce ogrodniczej.
Przepisy przejściowe dotyczące zapasu IGO
nie mają obecnie zastosowania do IGO
stwarzających zagrożenie dla Unii, ponieważ
minęły terminy określone
w rozporządzeniu UE.
Posiadacz zapasu IGO stwarzającego
zagrożenie dla Polski nabytego przed 18
grudnia 2021 r. ma prawo bez zezwolenia:
ź do 18 grudnia 2023 r. przetrzymywać lub
przemieszczać te rośliny i zwierzęta IGO
w celu:
- sprzedaży lub przekazania
podmiotom prowadzącym badania
naukowe, prowadzącym ochronę ex
situ, wykorzystującym IGO do celów
medycznych, posiadającym stosowne
zezwolenia;
- uśmiercenia zwierzęcia lub
unieszkodliwienia rośliny;
ź do 18 grudnia 2022 r. przetrzymywać lub
przemieszczać te rośliny i zwierzęta IGO
w celu sprzedaży lub przekazania
podmiotom do celów niekomercyjnych,
posiadającym stosowne zezwolenia na
ich przetrzymywanie i przemieszczanie.
Posiadacz zapasu IGO powinien zapewnić
przetrzymywanie i przemieszczanie zapasu
IGO w obiekcie izolowanym oraz
podejmować niezbędne środki w celu
uniemożliwienia rozmnażania,
rozprzestrzeniania się lub ucieczki IGO.
Jeśli posiadacz zapasu IGO przez 2 lata nie
sprzedał lub nie przekazał IGO, to jest
zobowiązany poddać zwierzę uśmierceniu
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
lub roślinę unieszkodliwieniu, w warunkach
uniemożliwiających rozprzestrzenienie się
tego zwierzęcia lub tej rośliny. Informację
o uśmierceniu zwierzęcia lub
unieszkodliwieniu rośliny należy przekazać
do regionalnego dyrektora ochrony
środowiska w terminie 7 dni.
Uwaga:
Kto narusza przepisy dotyczące IGO
stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski
popełnia przestępstwo lub wykroczenie
i może zostać obciążony administracyjną
karą pieniężną do 1 000 000 zł.
Posiadacze zapasu IGO, którzy nie zastosują
się do ww. schematu postępowania podlegać
będą także karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5, a gdy sprawca działa
nieumyślnie, podlegać będzie grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Z kolei właściciele zwierząt domowych,
którzy nie zastosują się do ww. sposobu
postępowania, podlegać także będą karze
aresztu albo grzywny.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach
obcych
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
- Pozostało już tylko nieco ponad 2 miesiące!

T

ylko 861 (37%) właścicieli
budynków zgłosiło w Urzędzie,
czym ogrzewają swój dom. Na
dopełnienie tego obowiązku pozostaje coraz
mniej czasu.
Do tej pory obowiązku tego nie dopełniło
1457 właścicieli budynków na 2318
budynków w Gminie, a pozostało już tylko
nieco ponad 2 miesiące na zgłoszenie
nieruchomości do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie
obowiązku grozi mandat, a jeśli sprawa traﬁ
do sądu – kara grzywny do 5 tys. zł. Centralna
Ewidencja Emisyjności Budynków to nie

dobrowolna baza. Wpisać się do niej powinni
wszyscy właściciele lub zarządcy
nieruchomości w kraju. Obowiązek
wystartował 1 lipca 2021 r. Właściciele mają
na jego wypełnienie 12 miesięcy, czyli do
końca czerwca 2022 r. Zostały już więc
tylko nieco ponad 2 miesiące.
Właściciele nieruchomości posiadający
proﬁl zaufany mogą zgłosić swoją
nieruchomość do ewidencji poprzez stronę:
w w w. z o n e a p p - o ﬃ c i a l . g u n b . g o v. p l
a pozostali poprzez wypełnienie deklaracji
i złożenie jej w Urzędzie Gminy.
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Zawadzka chłodziarka z żywnością

U

rząd Miejskim w Zawadzkiem
podjął inicjatywę, uruchomienia
ogólnodostępnej zawadzkiej
chłodziarki z żywnością.
Mottem przewodnim akcji jest:
Marnotrawstwo żywności – problem
ekologiczny, etyczny i ekonomiczny.
W gminie Zawadzkie umiejętnie
rozwiązujemy problemy.
Symboliczne otwarcie chłodziarki nastąpiło
w dniu 21.03.2022 r.
W wydarzeniu uczestniczył p. Burmistrz
Zawadzkiego – Mariusz Stachowski wraz
z Urzędnikami Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, a także dzieci z pobliskiego
przedszkola.
Dzięki tej akcji, chcemy wesprzeć ludzi
potrzebujących, a tym samym zapobiegać
wyrzucaniu i marnowaniu żywności,
poprzez stworzenie miejsca, gdzie
potrzebujący znajdą jedzenie, a osoby, które
mają jej nadmiar – nie wyrzucą jej ,tylko
będą mogły się nią podzielić
z potrzebującymi.
Do zawadzkiej chodziarki można przynosić
produkty w terminach przydatności do
spożycia, tj.:
ź produkty suche: kasze, ryże, makarony,
mąki, cukry, ciastka itp. - wszystkie
muszą być
ź w nieuszkodzonych opakowaniach,
zabezpieczających przed rozsypaniem się
ich zawartości,
ź produkty typu konserwy lub przetwory
w słoikach, sery, jogurty, twarogi –
w oryginalnie zamkniętych
opakowaniach,
ź pieczywo i inne wyroby piekarnicze –
zapakowane w torebki papierowe lub
foliowe przeznaczone do kontaktu
z żywnością,
ź wyroby lub przetwory własnej produkcji,
np. ciasto, zupa – starannie i szczelnie
zapakowane z naklejonym opisem i datą
przygotowania produktu, informacją
o użytych składnikach alergenach oraz
określonym terminem przydatności do
spożycia – „należy spożyć do”,
ź warzywa, warzywa okopowe i owoce –
można umieścić bez dodatkowego
opakowania (na wyznaczonej półce).

Chcielibyśmy także serdecznie
PODZIĘKOWAĆ wszystkim osobom, które
wspierają akcję niemarnowania żywności na
terenie gminy Zawadzkie oraz zaopatrują
naszą zawadzką chłodziarkę z żywnością.
Podziękowania należą się w szczególności:
ź lokalnym piekarniom znajdującym się na
terenie naszej gminy,
ź Miejskiemu Punktowi Społecznemu
w Zawadzkiem,
ź placówkom oświatowym z gminy
Zawadzkie,
ź wszystkim mieszkańcom gminy
Zawadzkie oraz osobom z Ukrainy,
którzy dostarczają przygotowane gotowe
posiłki.
Zapraszamy wszystkich, do wsparcia akcji
niemarnowania żywności i pamiętajmy:
RAZEM MOŻEMY ZDZIAŁAĆ
WIĘCEJ!

Wymiana roślin w bibliotece

B

Święto ﬂagi z BiKiem

D

nia 2.05.2022r. obchodziliśmy
Dzień Flagi, z tej okazji
odwiedziła nas grupa dzieci
z przedszkola nr 3 w Zawadzkiem.
Dzieci wykonały z naszą pomocą Flagi
Polski oraz wypełniały czerwone

serduszka białą bibułą. W między czasie
zaprosiliśmy dzieci na salę kinową na
krótki ﬁlm o symbolach narodowych.
Dzieci opuściły Kinoteatr z biało
czerwonymi ﬂagami na swoich buziach.
Poniżej krótka fotorelacja z zajęć.

iblioteka w Zawadzkiem
w dniach od 5 do 31 maja
organizuje akcję wymiany roślin
zwaną plantcrossingiem i do udziału
w tym wydarzeniu zaprasza absolutnie
wszystkich: młodszych, starszych,
miłośników kwiatów i nawet tych,
którzy kwiatów nie lubią. Zapraszamy
również właścicieli ogródków
przydomowych i działek ogrodniczych.
Masz dużo roślin? Przynieś je do
biblioteki i zostaw lub wymień na inne.
Jeżeli nie masz żadnych, ale bardzo
chcesz, przyjdź i zabierz dowolną
roślinkę. Musisz rozstać się z roślinami
ze względu na przeprowadzkę, zmianę
planów życiowych, brak miejsca - nie
wyrzucaj ich, teraz możesz przynieść je
do biblioteki na pewno się nimi
zaopiekujemy i znajdziemy dla nich
nowe miejsce. Pozbywając się roślin,
o które nie możesz dalej zadbać możesz
sprawić radość innym osobom, które
chętnie je przygarną. Przynosić można
kwiaty domowe, ogrodowe, rozsady –
w doniczce, w wilgotnej serwetce lub

słoiku z wodą.
Masz książki o ogrodnictwie i uprawie
roślin, których nie potrzebujesz, przynieś
ze sobą i zostaw dla innych czytelników ogrodników. Na miejscu możesz
zapoznać się również z literaturą
dotyczącą uprawy roślin, zarówno
doniczkowych jak i tych
w przydomowych ogródkach czy na
działkach. Oczywiście zainteresowani
będą mogli wypożyczyć literaturę
o uprawie roślin lub urządzaniu ogródka.
Mamy nadzieję że ta zielona akcja
zainteresuje wielu mieszkańców!
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Koncert „Zawadzkie dla Ukrainy”

W

dniu 2 maja 2022 r.
w Kinoteatrze w Zawadzkiem
odbył się koncert „Zawadzkie dla
Ukrainy zorganizowany przez Bibliotekę
i Kulturę w Zawadzkiem przy współpracy ze
stowarzyszeniem „Prosto do celu”.
Wydarzenie miało na celu okazanie
solidarności z walczącą Ukrainą poprzez
występy artystyczne oraz zbiórkę pieniędzy
dla potrzeb uchodźców z Ukrainy
mieszkających na terenie gminy Zawadzkie.
Na scenie wystąpili artyści lokalni oraz
zaprzyjaźnieni goście. Jako pierwsze, pokaz
swoich niezwykłych umiejętności
wokalnych pokazały pochodzące z Lublińca
Aleksandra Mikulska oraz Justyna
Zdrojewska. Następnie na scenie pojawiła się
doskonale znana lokalnej publiczności,
pochodząca z Zawadzkiego Marzena
Rakowska. Kolejną część koncertu wypełnił
musicalowy repertuar w wykonaniu równie
znanej Natalii Świerc pochodzącej
z Żędowic z akompaniamentem Szymona
Marzoka z Fosowskiego. Na zakończenie na
scenie pojawił się pochodzący z Prudnika
zespół „Pół na pół” wykonujący piosenkę
poetycką.
Koncert stał na bardzo wysokim poziomie
muzycznym oraz organizacyjnym. Oprawa
dźwiękowa oraz oświetleniowa momentami
zapierała dech w piersiach. Dodatkową
atrakcją była pierwsza w historii BiKu
transmisja na żywo realizowana za pomocą
platformy TouTube. Warto zaznaczyć, że
żaden z artystów oraz techników biorących
udział w koncercie nie zainkasował za swoją
pracę honorarium za co w imieniu Biblioteki
i Kultury w Zawadzkiem bardzo dziękujemy.

Jak to zwykle bywa przy organizacji tak
rozbudowanych logistycznie wydarzeń
organizatorzy nie uniknęli problemów
związanych z transmisją na żywo.
Z powodów niezależnych od realizatorów
jakość dźwięku w transmisji pozostawiała
wiele do życzenia. Chcielibyśmy przeprosić
za powstałe niedogodności i zapewnić, że już
niedługo na kanale Biblioteka i Kultura
w Zawadzkiem na platformie YouTube
pojawi się retransmisja koncertu pozbawiona
wszelakich problemów technicznyh dzięki
której możliwy będzie pełny odbiór tego
niezwykłego wydarzenia.
Koncert był także okazją do zaprezentowania
nowinek technicznych które pojawiły się
w wyposażeniu Kinoteatru zakupionych
dzięki realizacji projektu grantowego
„Konwersja cyfrowa domów kultury”
w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu
– Zwiększenie stopnia oraz poprawa
umiejętności korzystania z internetu, w tym
z e-usług publicznych w szczególności
realizuje cel stworzenie trwałych
mechanizmów podnoszenia kompetencji
cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej”. Były to między
innymi inteligentne oświetlenie sceniczne
oraz infrastruktura do przeprowadzania
transmisji on-line.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim którzy
przyczynili się do organizacji koncertu i już
dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia
proponowane przez Bibliotekę i Kulturę
w Zawadzkiem.
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SPORT
Piłka nożna
Wzrasta przewaga lidera

N

iestety lider Silesius Kotórz Mały
powiększył przewagę nad naszą
drużyną do 7 pkt. , a stało się to
dlatego bo nasza drużyna doznała porażki
w wyjazdowym spotkaniu z Groszmalem
Opole 0:3 (0:0) W pozostałych meczach
wygrana z Adamietz Kadłub 7:1 (3:2)
Bramki w meczu zdobywali: Cezary
Kowalczyk i Oskar Wajrauch po 2, Dawid
Cembolista, Paweł Wróblewski i Tomasz
Kwasik po 1. Mecz z Błękitnymi Jaryszów
zakończył się zwycięstwem 3:2 (1:1), bramki
dla drużyny strzelali: Cezary Kowalczyk
2 oraz Kevin Maseli 1. Do zakończenia
rozgrywek pozostało jeszcze 7 kolejek i nie
można tracić nadziei, a przede wszystkim

Skat
Mistrzostwa Klubu Skata „Kuźnia Zawadzkie”

p u n k t ó w. Ta b e l a p o 1 9 k o l e j k a c h
przedstawia się następująco:
M. P. B.
1. Silesius Kotórz Mały
19 49 69:27
2. Stal Zawadzkie
19 42 52:20
3. Victoria Żyrowa
19 39 58:24
4. Groszmal Opole
19 34 39:24
5. Rudatom Kępa
19 34 57:41
6. Unia Raszowa Daniec
19 33 51:38
7. Jedność Rozmierka
19 26 31:41
8. Rzemiosło Dziewkowice
19 24 38:39
9. Start Dobrodzień
19 22 29:46
10. Błękitni Jaryszów
19 22 42:52
11. Odra Kąty Opolskie
19 19 30:36
12. Adamietz Kadłub
19 16 35: 57
13. GKS Izbicko-Otmice
19 12 20:53
14. Źródło Kronica
19 7 25:78

Piłka ręczna
Jest nadzieja na utrzymanie

P

odopieczni Łukasza Morzyka na
3 kolejki przed zakończeniem sezonu
opuścili ostatnie miejsce w tabeli.
Stało się to dzięki pokonaniu w zaległym
spotkaniu KSSPR Końskie 31:24 oraz
wygrana w bardzo ważnym meczu z drużyną,
SPR Grunwald Ruda Śląska która jest
podobnie jak nasza drużyna zagrożona
spadkiem. Mecz musiał zakończyć się
zwycięstwem minimum różnicą 5 bramek,
a zakończył się wynikiem 38:27. Do
rozegrania pozostały 2 kolejki, jednak nasza
drużyna rozegrała awansem z AZS AGH
Kraków, który niestety przegrała 30:31
prowadząc do przerwy 17:14. Aby się
utrzymać należy zwyciężyć z KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski i czekać na stratę
punktów przez Grunwald Ruda Śl.
przynajmniej w jednym z dwóch meczów.
W tych meczach Grunwald spotka się na
wyjeździe z MTS Chrzanów oraz u siebie
z AZS UJK Kielce. W wygranych meczach
dla drużyny bramki zdobywali: z KSSPR
Końskie: Adrian Przybysz 7, Paweł
Zagórowicz i Adam Wacławczyk po 6,
Michał Krygowski 4, Piotr Damas, Mateusz
Damas i Paweł Ludwig po 2, oraz Mateusz
Czaja i Bartosz Witkowski po 1. W meczu
z Grunwaldem łupem bramkowym podzielili
s i ę : A . P r z y b y s z 1 0 , A . Wa c ł a w c z y k
8, M.Krygowski 6, P.Zagórowicz 5, Łukasz

W

ramach mistrzostw Kluby
Kuźnia Zawadzkie rozegrano 16
turniejów. W poszczególnych
turniejach zwyciężali: w XIII najlepszy
okazał się Maksymilian Biela z wynikiem
2063 pkt. wyprzedził Ernesta Bryłkę 1871
pkt oraz Jerzego Stanullę 1740 pkt. W XIV
turnieju ponownie najlepszy okazał się
M.Biela 1799 pkt. wyprzedzając Franciszka
Świtał 1795 pkt. oraz Reinholda Bryscha
1791 pkt. Kolejny XV turniej wygrał Leon
Deptała 2256 pkt. Na 2 miejscu uplasował się
Marcin Kraka 2117 pkt a 3 miejsce zajął Jan
Respondek 1986 pkt. W kolejnych XVI
i XVII prym wiódł Jerzy Stanula. W XVI
wygrał z rekordowym wynikiem 2715 pkt.
a w XVII 2355 pkt. Kolejne miejsca zajęli:
w XVI na 2 miejscu uplasował się Roman
Kościelny 1811 pkt. a 3 był R.Brysch 1666
pkt., natomiast w XVII na 2 miejscu

uplasował się L.Deptała 1952 pkt. a 3 miejsce
zajął E.Bryłka 1836 pkt. W klasyﬁkacji po 17
turniejach klasyﬁkacja jest bardzo
wyrównana i przedstawia się następująco:
1. Roman Kościelny Skat Kolonowskie
- 26620 pkt.
2. Franciszek Świtała KS Kuźnia Zawadzkie
- 26135 pkt.
3. Leon Deptała Skat Kolonowskie
- 26081 pkt.
4. Ernest Bryłka KS Kuźnia Zawadzkie
- 26070 pkt.
5. Jerzy Stanulla DK Strzelec Strzelce Op.
- 24466 pkt.
Do przerwy letniej zostaną rozegrane jeszcze
3 turnieje, jednak już 2.06.2022 rozpocznie
się cykl 11 turniejów pod umowną nazwą
„Puchar Lata 2022” Turnieje odbywają się w
czwartki o godz. 17.30 w holu Hali
Sportowej w Zawadzkiem.

Smyk 3, M.Damas i P.Ludwig po 2 oraz
M.Czaja i P.Damas po 1. W przegranych
spotkaniach z AZS UJK Kielce 26:29 (10:16)
b r a m k i s t r z e l a l i : A . Wa c ł a w c z y k
7, M.Krygowski 5, Damian Zając (bramkarz)
4, M.Damas 3, M.Czaja, A.Przybysz
i P.Zagórowicz po 2 oraz P.Damas 1. Z SMS
ZPRP I Kielce 26:28 (15:17) P.Zagórowicz,
A.Wacławczyk i M.Krygowski po 5, Daniel
Koprek 4, Filip Rawecki, M.Damas
i A.Przybysz po 2 oraz Adam Kaczka 1.
Z AZS AGH Kraków 30:31 (17:14) bramki
strzelali: M.Damas 10, A.Przybysz 5,
P.Zagórowicz 4, M.Krygowski 3, P.Damas,
Ł.Smyk i A.Wacławczyk po 2 oraz D.Koprek
i A.Wacławczyk po 1. Tabela na 3 kolejki
przed zakończeniem rozgrywek przedstawia
się następująco:
1. Olimpia Piekary Śl.
2. SMS ZPRP I Kielce
3. KSZO Ostrowiec Św.
4. AZS UJK Kielce
5. AZS AGH Kraków
6. MTS Chrzanów
7. KSSPR Końskie
8. KS Viret CMC Zawiercie
9. SMS ZPRP II Kielce
10. SPR Wisła Sandomierz
11. ASPR Zawadzkie
12. SPR Grunwald Ruda Śl.

M. P. B.
21 57 651:547
20 41 650:580
20 40 630:594
20 38 537:520
22 37 681:626
20 35 569:547
20 34 580:560
20 30 617:595
20 24 621:656
20 18 551:615
21 6 574:675
20 6 557:703
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