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Gmina Zawadzkie wspiera Ukrainę

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

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

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

S

zanowni Mieszkańcy gminy
Zawadzkie, w tym wyjątkowym,
trudnym czasie, kiedy u naszych
Sąsiadów toczy się straszna w skutkach
wojna, gmina Zawadzkie stara się
podejmować wszelkie możliwe działania,
aby wesprzeć Obywateli Ukrainy
dotkniętych tym okrutnym doświadczeniem.
Najważniejsze jest okazanie naszej pamięci
oraz gotowości do niesienia pomocy. Dlatego
na stronie internetowej gminy Zawadzkie
zawarte zostało pisemne poparcie dla
Ukrainy, wyrażone przez Burmistrza
Zawadzkiego w imieniu władz
samorządowych oraz mieszkańców naszej
gminy. Dodatkowo Burmistrz Zawadzkiego
przeprowadził rozmowę z Wojewodą
Opolskim w kwestii zorganizowania zbiórki
produktów spożywczych, produktów
sanitarnych i innych potrzebnych do życia na
uchodźctwie, a także zapewnienia pomocy
dla uchodźców w długiej perspektywie
czasu. Wojewoda przekazał informacje
o swobodnym dostępie uchodźców
z Ukrainy do opieki zdrowotnej na terenie
naszej gminy. W odpowiedzi na bieżące
potrzeby, w gminie Zawadzkie (w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
przy ul. Dębowej 11) trwa zbiórka
najpotrzebniejszych artykułów dla
uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo dla
mieszkańców, którzy chcą wesprzeć
uchodźców, Burmistrz Zawadzkiego
uruchomił adres mailowy

pomocukrainie@zawadzkie.pl. Pisząc na ten
adres można określić, jaki rodzaj pomocy
Państwo oferujecie, np. wolontariat, chęć
zapewnienia zakwaterowania, dostarczenie
żywności, odzieży, opatrunków, transport
itp. Ważne, aby za każdym razem pozostawić
do siebie dane kontaktowe. Burmistrz
Zawadzkiego przeznaczy również (czasowo)
mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy
dla rodzin, które uciekły z okupowanej
Ukrainy. Aby ustalić czy pomocy lub
jakiejkolwiek formy wsparcia potrzebują
obywatele Ukrainy zatrudnieni w zakładach
pracy działających na terenie naszej gminy,
Burmistrz Zawadzkiego podjął także
przedmiotowe ustalenia telefonicznie
z wszystkimi ﬁrmami i przedsiębiorcami
funkcjonujących w gminie Zawadzkie.
Ponadto Burmistrz Zawadzkiego rozmawiał
z Burmistrzem miasta partnerskiego
Czortkowa, który poinformował, że na razie
jest u Nich bezpiecznie, a także wskazał, iż
przyśle zapotrzebowanie na produkty
potrzebne właściwym instytucjom
i ludności.
Mając na uwadze podjęte dotąd działania,
a także wyrażaną gotowość do niesienia
pomocy, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski dziękuje wszystkim
mieszkańcom gminy Zawadzkie za
zaangażowanie, okazane wsparcie
i bezpośrednią pomoc niesioną dla
uchodźców z Ukrainy.

Trwają prace na drogach gminnych

N

a terenie gminy wykonane zostały
prace związane z pozimowym
wypełnianiem ubytków w drogach
gminnych.
Ruszyły także prace związane z doraźną
niwelacją nawierzchni ulic 1 Maja
i Mickiewicza w Zawadzkiem.
Remont docelowy w/w ulic uzależniony jest
od pozyskania środków zewnętrznych,
dlatego też trwają wzmożone prace związane
ze zgłaszaniem ulic do różnego rodzaju
programów na szczeblu zarówno rządowym,
jak i wojewódzkim. Na dzień dzisiejszy
trudno jest podać przybliżony termin
pozytywnego odzewu, mamy nadzieję, że

nastąpi to w jak najkrótszym czasie.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość
w czasie prac, które doprowadzą do poprawy
stanu ulic gminnych.

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

Krajobrazy Zawadzkiego
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Rada Miejska w Zawadzkiem
XXXVII Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 28 lutego 2022 r. odbyła się
XXXVII Sesja Rady Miejskiej.
Sesja została przeprowadzona
w trybie zdalnym. Omówienie tematów
sesyjnych poprzedziło odczytanie przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza
Zajdla poparcia dla narodu ukraińskiego
walczącego z agresją rosyjską.
Na sesję został zaproszony Komendant
Komisariatu Policji w Zawadzkiem
Sławomir Łyżwa, który przedstawił radnym
informację o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie
działania Komisariatu Policji
w Zawadzkiem.
Na posiedzeniu zostały podjęte następujące
uchwały:
1) Nr XXXVII/264/22 w sprawie przyjęcia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r.;
2) Nr XXXVII/265/22 w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Zawadzkie w roku 2022” ;
3)Nr XXXVII/266/22 w sprawie
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
ratowników Ochotniczych Straży
Pożarnych;
4) Nr XXXVII/267/22 o zmianie uchwały
budżetowej na 2022 r.;
5) Nr XXXVII/268/22 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXV/252/21 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
ﬁnansowej na lata 2022-2031;
6) Nr XXXVII/269/22 w sprawie
przystąpienia do opracowania Strategii
Rozwoju gminy Zawadzkie na lata 20232030.
Uchwały dostępne są na stronie
www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo
lokalne. Następna sesja odbędzie się w dniu
28 marca 2022 r.
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Informacja dot. stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w gminie Zawadzkie

D

la przypomnienia, od 1 stycznia
2022 r., na terenie gminy
Zawadzkie, obowiązują następujące
stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych:
ź

31,00 zł od jednego mieszkańca, od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w przypadku,
gdy odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.

ź

62,00 zł od jednego mieszkańca, od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w przypadku,
gdy właściciel nieruchomości nie

wypełnia obowiązku zbierania odpadów
w sposób selektywny.
ź

Dodatkowo, zwalnia się w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym, w wysokości 3,00 złotych
miesięcznie, od jednego mieszkańca - od
miesięcznej stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, które są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.
Więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu 77 46 23 140.

Burmistrz informuje
Obowiązek właściciela nieruchomości
dotyczący zagospodarowania
wód opadowych i roztopowych

60-lecie nadania praw miejskich
miastu Zawadzkie

W

dniu 7 lipca 1962 r. miejscowość
Zawadzkie otrzymała prawa
miejskie. W roku bieżącym
przypada zatem 60-lecie tej uroczystości.
Z tej okazji gmina Zawadzkie przewiduje
organizację szeregu wydarzeń, mających na
celu wspólne świętowanie i upamiętnienie tej
ważnej dla Zawadzkiego daty. O szczegółach
planowanych na ten rok przedsięwzięć
będziemy Państwa informować m. in.
w kolejnych wydaniach „Krajobrazów
Zawadzkiego”.
Już teraz jednak zachęcamy Państwa do
wzięcia udziału w następujących
inicjatywach:
1) Każdy z Państwa, kto jest w posiadaniu
ciekawych zdjęć ilustrujących historię
powstania gminy Zawadzkie i chce, aby
fotograﬁe te zostały udostępnione
Mieszkańcom lub odwiedzającym naszą
gminę (w formie wystawy plenerowej oraz
albumu ilustrującego historię gminy
Zawadzkie) proszony jest o kontakt
z pracownikami tut. Urzędu (77 46 23 141,
77 46 23 143, 77 46 23 107) lub
pracownikami Biblioteki i Kultury
w Zawadzkiem (77 403 14 03). Zdjęcia te
mogą ilustrować m. in. historię powstania
miejscowości, historię hutnictwa, stroje
i tradycje lokalne, kulturę i zwyczaje, sport
i rekreację, postaci ważne dla lokalnej
społeczności.
Założeniem tej inicjatywy jest wypożyczenie
Państwa zdjęć – w celu ich zeskanowania
oraz zwrotu.
2) Każdy z Państwa, kto posiada przepisy
kulinarne lokalnych przysmaków lub też
przygotowuje w domu od lat tradycyjne
p o t r a w y, a l b o t e ż z a j m u j e s i ę
wytwórstwem produktów, które mogą stać
się lokalnym produktem reklamowym,
proszony jest o kontakt z pracownikiem
tut. Urzędu (77 46 23 138) lub
pracownikiem Biblioteki i Kultury
w Zawadzkiem (77 46 23 171).
Prosimy o nadsyłanie przepisów na specjały
wraz ze zdjęciem lub opisem potrawy,
produktu wraz ze zdjęciem.

Gotujesz? Uprawiasz? Produkujesz? – Zgłoś
się!
Założeniem tej inicjatywy jest stworzenie
folderu, który będzie w sposób zbiorczy
obrazował tradycje kulinarne pielęgnowane
w gminie Zawadzkie.
3) Każdy z Państwa, kto uważa, że jest
podobny do Franza von Zawadzky'ego
(założyciela miasta Zawadzkie oraz huty
zlokalizowanej w mieście) i chciałby się
wcielić w rolę tej postaci w związku
z planowanymi obchodami, proszony jest
o kontakt z pracownikami tut. Urzędu
(77 46 23 144, 77 46 23 102, 77 46 23 113).
Pomocniczo przedstawiamy Państwu zdjęcie
ilustrujące popiersie Franza von
Zawadzky'ego.

P

r z y p o m i n a m y, ż e w ł a ś c i c i e l e
nieruchomości mają obowiązek
zagospodarowania wód deszczowych
i roztopowych tak, by ich odpływ nie
naruszał stosunków wodnych na sąsiednich
działkach. Dlatego też zagospodarowanie
tych wód należy zapewnić w obrębie
własnej działki.
W myśl obowiązującego prawa, spływ
deszczówki z posesji nie może być
kierowany na sąsiednie działki, ani również
na drogi publiczne. Wodę opadową należy
zagospodarować na własnym terenie
nieutwardzonym, np. do studni chłonnych
lub zbiorników retencyjnych [podstawa
prawna: art. 29 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
ze zm.)].
Ponadto zgodnie z § 28 rozporządzenia
Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
ze zm.):
1. Działka budowlana, na której sytuowane
są budynki, powinna być wyposażona

w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie
wód opadowych do sieci kanalizacji
deszczowej lub ogólnospławnej.
2. W razie braku możliwości przyłączenia do
sieci kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej, dopuszcza się
odprowadzenie wód opadowych na własny
teren nieutwardzony, do dołów chłonnych
lub zbiorników retencyjnych.”
Należy również pamiętać, że kanalizacja
sanitarna jest siecią do której nie wolno
w p ro w a d z a ć w ó d o p a d o w y c h a n i
ro z t o p o w y c h . Wo d y o p a d o w e
przedostające się do kanalizacji sanitarnej
zakłócają proces odprowadzania
i oczyszczania ścieków.
Podczas intensywnych opadów deszczu
w dłuższym okresie czasu, powodują
podtopienia urządzeń i prowadzą do
poważnych awarii. Wody opadowe często
przepełniają sieć kanalizacyjną, której
przepustowość jest obliczona tylko na ścieki
sanitarne. W takich wypadkach może
dochodzić do sytuacji w których ścieki
z wodami opadowymi mogą wylewać się na
ulice i zatapiać sąsiednie nieruchomości.
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Nowy program „ Moje ciepło”
- dla kogo i od kiedy?

WAŻNY KOMUNIKAT
PRZYPOMINAMY O POWSZECHNYM
SPISIE 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.

Nowelizacja uchwały antysmogowej
województwa opolskiego już obowiązuje!!!

U

chwała nr XXXVI/368/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z d n i a 3 0 l i s t o p a d a 2 0 2 1 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa
opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw zmienia zapisy dotychczas
obowiązującej uchwały antysmogowej
województwa opolskiego.
Główne zmiany w uchwale z 30 listopada
2021 r.:
- wprowadzono zakaz stosowania:
ź węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z niego;
ź mułów i ﬂotokoncentratów węglowych,
tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż
3 mm;
ź paliw stałych produkowanych
z wykorzystaniem mułów lb
ﬂotokoncentratów węglowych oraz

mieszanek i produktów produkowanych
z uch wykorzystaniem;
ź paliw stałych produkowanych z węgla
kamiennego, w których zawartość frakcji
o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest
większa niż 15%;
ź drewna i biomasy drzewnej, których
wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20%;
ź torfu i produktów produkowanych z jego
wykorzystaniem;
- wprowadzono ograniczenia czasowe na
dostosowanie obecnie użytkowanych
urządzeń grzewczych:
ź od 01.01.2030 r. – tylko kotły min. kl.3
(kozy, kopciuchy, bezklasowe);
ź od 01.01.2032 r. – tylko kotły min. kl.5
(kotły klasy 3 i 4);
ź od 01.01.2036 r. – kominki sprawność
min. 80% lub wyposażone w urządzenia
zapewniające redukcję pyłu.

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach
województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL
jest ﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE
i współﬁnansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jak należy się zachowywać w przypadku
ogłoszenia komunikatu o złej jakości powietrza
- wskazówki dla mieszkańców

W

przypadku wystąpienia sytuacji
smogowej i przekroczenia
poziomu informowania dla pyłu
PM10 w powietrzu (100 µg/m3) i ogłoszeniu
tego do publicznej wiadomości - w celu
zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu zaleca się
ograniczenie przebywania poza budynkami:
małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom
starszym oraz osobom z chorobami serca lub
układu oddechowego. Natomiast dorosłym
bez kłopotów ze zdrowiem zaleca się
powstrzymanie się od aktywności ﬁzycznej
na otwartym powietrzu.
Zaleca się również nie rozpalanie
w kominkach niebędących jedynym źródłem
ogrzewania oraz korzystanie z komunikacji
zbiorowej;
W przypadku wystąpienia przekroczenia

3

N

a przełomie I i II kwartału 2022 roku
ruszy nabór wniosków w ramach
rządowego programu “Moje
Ciepło”. Należy tu podkreślić, że ten rodzaj
doﬁnansowania do pomp ciepła dedykowany
jest przede wszystkim dla osób, które budują
nowy dom (obecnie w ramach “Czystego
Powietrza” nie ma możliwości ﬁnansowania
inwestycji, w których trwa jeszcze budowa).
Celem programu “Moje Ciepło” jest
wsparcie rozwoju ogrzewnictwa
indywidualnego i rozwoju energetyki
prokonsumenckiej w obszarze zarówno
powietrznych, gruntowych jak i wodnych
pomp ciepła w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych.
Jak już wiadomo beneﬁcjentami programu
„Moje Ciepło” będą osoby ﬁzyczne,
właściciele lub współwłaściciele nowych,
jednorodzinnych budynków mieszkalnych
(wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej).
W programie “Moje Ciepło” nie przewiduje
się natomiast wsparcia w programie domów,
w których docelowym źródłem ciepła jest

źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak np.
węgiel kamienny czy biomasa.
Ponadto z programu “Moje Ciepło” nie
będzie można skorzystać, jeśli w budynku
będzie znajdowało się źródło ciepła na
paliwo stałe.
Z “Mojego Ciepła” będą mogły skorzystać
osoby, które kupiły i zamontowały pompę
ciepła przed wejściem programu.
Formą wsparcia udzielanego w ramach tego
programu ma być dotacja do 30% kosztów
kwaliﬁkowanych w zależności od rodzaju
zastosowanej pompy ciepła:
ź w przypadku powietrznej pompy ciepła
będzie to maksymalnie 7.000 zł;
ź w przypadku natomiast gruntowej pompy
ciepła to maksymalnie 21.000 zł.
Co istotne, doﬁnansowanie z programu
“Moje Ciepło” nie będzie, tak jak
w przypadku “Czystego Powietrza”
uzależnione od dochodu beneﬁcjenta.
Ponadto w programie prawdopodobnie
zostanie uwzględniona Karta Dużej Rodziny,
która podwyższy poziom dotacji.

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach
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Jakość powietrza w gminie Zawadzkie
w roku 2021

G

mina Zawadzkie, działając na rzecz
poprawy jakości powietrza zakupiła
i zamontowała czujniki powietrza,
które umieszczone są w następujących
lokalizacjach:
- Zawadzkie, ul. Dębowa 13,
- Żędowice, ul. Strzelecka 35,
- Kielcza, ul Ks. Wajdy 12.
Urządzenia mierzą aktualny poziom
zapylenia powietrza pyłami PM2.5 i PM10.
Dzięki nim mieszkańcy mogą sprawdzać
stan powietrza w pobliżu swojego domu,
pracy czy szkoły.
Wskazania urządzeń pomiarowych można
śledzić na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem.
W 2021 roku w gminie Zawadzkie nie
nastąpił przypadek ogłoszenia przekroczenia
poziomów informowania i alarmowych dla

średniodobowych wskazań
zanieczyszczenia. W całym województwie
opolskim w roku 2021 GIOŚ (Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska) wydał
ostrzeżenia 4-krotnie dla miejscowości
Brzeg, Nysa, Olesno i Zdzieszowice.
W Zawadzkiem punktowo i krótkotrwale
dochodziło do przekroczenia
dopuszczalnych poziomów zapylenia pyłami
PM 10 i PM 2,5.
Najgorszą jakość powietrza w Naszej gminie
zanotowaliśmy w dniach 13 i 14.12.2021 r.
Przyczyną takiego stanu była tzw. niska
emisja połączona z wyjątkowo
niesprzyjającymi warunkami pogodowymi,
utrudniającymi rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji
z sektora bytowo-komunalnego.

poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150
µg/m3), ze względu na bardzo wysokie
stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, zaleca
się ograniczenie przebywania poza
budynkami do niezbędnego minimum.
Zaleca s ię tak że o g r an iczen ie p r ac
powodujących zapylenie takich, jak:
a) prace rozbiórkowe,
b) prace kamieniarskie,
c) zamiatanie mechaniczne na sucho.
Zakazuje się używania dmuchaw do
sprzątania ulic, chodników i placów oraz
usuwania liści z ulic, chodników
i trawników.
Dla dwóch powyższych poziomów dla pyłu
PM 10 zaleca się również unikania
przewietrzania pomieszczeń w trakcie
trwania alarmu.
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Dotacje na 2022 rok przyznane

Obowiązek utrzymania rowów melioracyjnych.
odmulania dna koryt rowów,
utrzymywania drożności wylotów
rurociągów drenarskich,
ź oczyszczania osadników studni
drenarskich zlokalizowanych na trasie
rurociągów melioracyjnych.
Prace konserwacyjne powinny być
prowadzone każdego roku – jesienią oraz
wiosną w celu umożliwienia odpływu wód
opadowych i roztopowych oraz w okresie
letnim, w zakresie wykaszania roślinności
porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie
polega na usunięciu przeszkód oraz zmian
w odpływie wody, powstałych na jego
gruncie wskutek przypadku lub działania
osób trzecich, ze szkodą dla gruntów
sąsiednich.
Od 1 stycznia 2018 r., omawianą kwestię
reguluje art. 205 ustawy Prawo wodne, który
głosi, że utrzymywanie urządzeń melioracji
wodnych należy do zainteresowanych
właścicieli gruntów, przez których działkę
rów ten przebiega (…). W przypadku, gdy
obowiązki związane z utrzymaniem
urządzeń melioracji wodnych nie są
wykonywane przez właścicieli gruntów
zgodnie z art. 205 ww. ustawy, wówczas
organ właściwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego, tj. Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Opolu ustala, w drodze decyzji,
proporcjonalnie do odnoszonych korzyści
przez właścicieli gruntów, szczegółowe
zakresy i terminy jego wykonywania.
ź
ź

Z

godnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2233 z późn. zm.) obowiązek
utrzymania urządzeń melioracji wodnych
należy do zainteresowanych właścicieli
gruntów.
Brak stałej, systematycznej konserwacji
rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz
przepustów, przy obﬁtych opadach deszczu
prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania
posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie
odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co
tworzą się zastoiska powodujące podtapianie
przyległych gruntów. Problemem są nie tylko
zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale
również celowe ich niszczenie, zasypywanie
i zaśmiecanie.
Z uwagi na powyższe, Urząd Miejski
w Zawadzkiem przypomina o konieczności
corocznej konserwacji urządzeń
melioracyjnych, w szczególności:
ź czyszczenia rowów i rurociągów
drenarskich,
ź wykaszania i wygrabiania skarp rowów,

Przeglądy kominiarskie
jak często i jak powinny wyglądać

K

ontrola przewodów kominowych to
bardzo ważna rzecz, wie to każdy
użytkownik komina. O tym jak
często powinien być dokonywany przegląd
kominiarski mówi art. 62 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021 poz.2351 ze zm.). Zgodnie z nim
właściciel lub zarządca budynku,
zobowiązany jest do poddawania
przeglądowi instalacji gazowych oraz
przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych)
p r z y n a j m n i e j r a z w ro k u , w c e l u
sprawdzania ich stanu technicznego. Taka
okresowa kontrola przewodów
kominowych może być przeprowadzona
wyłącznie przez osobę z uprawnieniami
kominiarskimi. Jeśli przewody okażą się
niedrożne albo uszkodzone, to właściciele
i zarządcy budynku muszą je naprawić na
własny koszt. Kto nie przeprowadził
rocznego przeglądu kominiarskiego, może
zostać ukarany przez powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego
mandatem do 500 zł.
Gdy chodzi o czyszczenie kominów, to
częstotliwość ich czyszczenia reguluje par.
34 rozporządzenie ministra spraw
wewnętrznych i administracji z 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów. Zgodnie z nim należy czyścić
zarówno przewody wentylacyjne, jak
i dymowe oraz spalinowe. Najczęściej, bo
cztery razy w roku, powinno się to robić
w domach opalanych węglem, drewnem
lub innym paliwem stałym. Dwa razy w
roku, czyści się te przewody w domach
opalanych paliwem płynnym lub
gazowym. W domach wielorodzinnych
kominy muszą czyścić osoby posiadające
kwaliﬁkacje kominiarskie. W domach
jednorodzinnych oraz obiektach
budowlanych budownictwa zagrodowego
i letniskowego mogą to robić sami
właściciele.
Za zaniedbanie czyszczenia kominów można
zostać ukaranym grzywną do 5 tysięcy
złotych. Poza tym należy pamiętać, iż osoba,
która ubezpieczyła swój dom na przykład od
pożaru, a nie może udowodnić, że regularnie
dokonywała przeglądów kominiarskich
i właściwie czyściła przewody kominowe,
pozbawia się szansy na dostanie
odszkodowanie za poniesione straty.
Dla zainteresowanych podajemy kontakt
Kominiarza: Zakład Usług Kominiarskich
Aleksander Uliczka tel. 600 294 330.
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W

wyniku rozstrzygnięcia otartego
konkursu ofert na realizację zadań
publicznych gminy Zawadzkie
w 2022 roku 8 organizacji pozarządowych
Nazwa wnioskodawcy

otrzymało dotację na realizację zadań
publicznych. Wysokość otrzymanego
wsparcia oraz nazwy zaplanowanych zadań
przedstawia poniższa tabela.
Nazwa zadania

Caritas Diecezji Opolskiej ul.
Szpitalna 5a, Opole Placówka
bezpośrednio realizująca zadanie: Pomoc społeczna dla mieszkańców
Gminy Zawadzkie w 2022 r.
Stacja Opieki Caritas Diecezji
Opolskiej w Żędowicach
ul. Karola Miarki 1, Żędowice
Polskie Towarzystwo Turystyczno
- Krajoznawcze Oddział
Z PTTK poznajemy historię Kolei
Zakładowy Huta Andrzej
w Naszym Regionie.
w Zawadzkiem
ul. Dworcowa 3A, Zawadzkie
Stowarzyszenie Emerytów
Integracja osób 60 +
i Rencistów „Klub seniora”

Przyznana
kwota dotacji

160.000,00 zł

8.000,00 zł

5.000,00 zł

Stowarzyszenie Uniwersytetu III
Wieku
w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11, Zawadzkie

Uniwersytet III Wieku w
Zawadzkiem – Z kulturą przez życie

Autonomiczna Sekcja Piłki
Ręcznej „Zawadzkie”
ul. Opolska 23, Zawadzkie

Organizacja szkolenia i udziału
w rozgrywkach piłki ręcznej zespołów 40.000,00 zł
młodzieżowych ASPR Zawadzkie

Klub Tenisa Stołowego
„MOKSIR” Zawadzkie
ul. Opolska 25, Zawadzkie
Klub Karate „NIDAN”
Zawadzkie
ul. Opolska 23, Zawadzkie
Stowarzyszenie Sportowe Klub
Sportowy „STAL” Zawadzkie
ul. Opolska 23, Zawadzkie

3.000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury
ﬁzycznej i sportu wśród dzieci
25.000,00 zł
i młodzieży poprzez prowadzenie
systematycznych zajęć sportowych
w zakresie tenisa stołowego
Organizacja zajęć sportowych dla
30.000,00 zł
dzieci i młodzieży w dyscyplinie
karate
Organizacja zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka 98.000,00 zł
nożna na terenie gminy Zawadzkie

Sprawozdanie OSP w Zawadzkiem

W

d n i u 1 2 g r u d n i a 2 0 2 1 r.
w świetlicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zawadzkiem miało
miejsce walne zebranie sprawozdawcze
członków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zawadzkiem. Zebranie stanowiło okazję
do podsumowania 2021 roku.
W zebraniu, oprócz członków OSP
Zawadzkie, uczestniczyli także zaproszeni
goście: Mariusz Stachowski – Burmistrz
Zawadzkiego, mjr poż. w stanie spoczynku
Edward Dziedzic – emerytowany komendant
Zawodowej Straży Pożarnej Huty
Zawadzkie, Kamil Jureczko – pracownik
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.
Otwarcia Zebrania dokonał dh Jerzy
Polinski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zawadzkiem, który w swym wystąpieniu
w zwięzły sposób podsumował działalność
straży oraz współpracę z samorządem
gminnym. Obradom przewodniczył mjr poż.
w stanie spocz. Edward Dziedzic.
Przedstawione zostały sprawozdania

z działalności statutowej OSP Zawadzkie,
sprawozdanie ﬁnansowe oraz sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej.
Działalność ratownicza jednostki:
1. OSP w roku 2021 uczestniczyła 113 razy
w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu
pożarów 28 razy, w likwidacji miejscowych
zagrożeń 79 razy, alarmy fałszywe 6 razy.
Łączna liczba wyjazdów: 149.
2. Liczba wyjazdów gospodarczych
w bieżącym roku: 36.
3. Liczba wyjazdów poza teren gminy: 11,
Gmina Kolonowskie: 7 zdarzeń, Gmina
Dobrodzień: 1 zdarzenie, Gmina Jemielnica:
2 zdarzenia, Gmina Strzelce Opolskie:
1 zdarzenie.
W części końcowej Burmistrz Zawadzkiego
Pan Mariusz Stachowski podziękował
wszystkim druhom strażackim z OSP
Zawadzkie za ich zaangażowanie,
współpracę oraz za wszystkie działania na
rzecz społeczeństwa gminy Zawadzkie, jak
i powiatu strzeleckiego.

źródło: zawadzkie.osp.pl
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Remonty na zasobie mieszkaniowym
należącym do gminy Zawadzkie
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Zasady powiadamiania w sprawie
zwierząt bezdomnych oraz rannych

W

W

dniu 25.01.2021 r. Rada Miejska
w Zawadzkiem przyjęła uchwałę
Nr XXV/185/21 w sprawie
„Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie
na lata 2021-2025”. W treści ww. dokumentu
określono m.in. zasady polityki czynszowej
obowiązujące w zasobie mieszkaniowym
gminy Zawadzkie. Ustalona została stawka
bazowa czynszu (w wysokości 7,80 za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego). Z uwagi na fakt, iż wysokość
podwyżki niektórzy najemcy uznali za
szczególnie dotkliwą, do Burmistrza
Zawadzkie złożona została prośba
mieszkańców o ponowną weryﬁkację
niektórych rozwiązań zawartych w uchwale
oraz ich zmianę. Na wniosek
zainteresowanych Burmistrz Zawadzkiego
dokonał ponownej analizy formalnoprawnej treści uchwały i przychylił się do
prośby najemców. W dniu 28.06.2021 r. na
sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem została
przyjęta uchwała Nr XXX/223/21 o zmianie
u c h w a ł y w s p r a w i e „ Wi e l o l e t n i e g o
programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy Zawadzkie na lata 20212025”, w której stawka bazowa czynszu
uległa obniżeniu do kwoty 6,60 za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego. Dzięki podwyżce stawki
bazowej czynszu możliwym stało się
wdrożenie systemowej, racjonalnej polityki
remontowej zasobu mieszkaniowego.
Poniżej przedstawiono tabelę wykonanych
remontów wraz z zakresem remontu oraz
skosztorysowaną kwotą brutto remontu.
Wyrażam ogromną nadzieję, że małymi
krokami uda się doprowadzić cały zasób
mieszkaniowy do stanu, w którym każdy
lokator będzie mógł bezpiecznie
eksploatować swój lokal, będzie miał
zabezpieczone podstawowe potrzeby
(łazienka w każdym lokalu), a najbliższe
otoczenie będzie estetyczne i przyjazne.
Wspólnym wysiłkiem podniesiemy jakość
Państwa życia. W każdym miesiącu
będziemy prezentować, w sposób
tabelaryczny, wykaz robót wykonanych na
zasobie mieszkaniowym, byście Państwo
mieli wiedzę, na co są przeznaczane
pieniądze z Państwa czynszów.

Czasookres wykonanych zadań: grudzień 2021 r. - styczeń 2022 r.
Skosztorysowana kwota
Lp.
Adres:
Nazwa zadania
brutto zadania w zł
Dokończenie
remontu
dachu
31 915,02
1. Zawadzkie, ul. Opolska
na budynku mieszkalnym
Usuwanie awarii i zabudowa
339,79
2. Zawadzkie, ul. Dworcowa zaworu odcinającego na instalacji
wody w budynku wielorodzinnym
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Usunięcie awarii i zabudowa
Zawadzkie, ul. Opolska zaworu odcinającego na instalacji
wody, celem zabezpieczenia lokalu
na okres mrozów
Remont drzwi zewnętrznych,
Zawadzkie, ul. Zielona
osadzenie wyczystki kominowej
i kratki wentylacyjnej
Roboty odtworzeniowe dachu
na budynku gospodarczym
Zabezpieczenie lokalu
Zawadzkie, ul. Miarki
po zalaniu wodą
Sprawdzenie instalacji wody
w lokalu niezamieszkałym,
zamknięcie dopływu wody,
Zawadzkie i Kielcza
demontaż wodomierzy, ocieplanie
rur, odwadnianie instalacji
Roboty rozbiórkowe
Zawadzkie, ul. Zielona
budynków gospodarczych
Roboty odtworzeniowe
Zawadzkie, ul. Zielona
budynku gospodarczego
Usunięcie awarii i przebudowa
instalacji
wody (węzła, z którego
Zawadzkie, ul. Miarki
jest zasilana instalacji wody
w 3 lokalach)
Wymiana
niesprawnego pieca
Zawadzkie, ul. Miarki
grzewczego pokojowego
Wymiana niesprawnego pieca
Zawadzkie, ul. Opolska
grzewczego pokojowego
Wzmocnienie
konstrukcji
Zawadzkie, ul. Andrzeja
drewnianej dachu
Wymiana niesprawnego pieca
Zawadzkie, ul. Szpitalna
grzewczego pokojowego
Wartość zadań brutto:
Zawadzkie, ul. Zielona

Ponadto zlecono wykonanie ekspertyzy
stanu technicznego dachu na budynku
mieszkalnym położonym przy ul. Andrzeja

206,87

389,86
7 713,85
531,90

1 274,40

5 906,53
14 025,49

927,04

270,16
2 331,06
1 113,70
2 252,79
69 198,46

w Zawadzkiem oraz wykonanie projektu
podziału lokalu przy ul. Lublinieckiej
w Zawadzkiem.

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

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

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

Nie kupuj – adoptuj

B

ezdomne psy oraz koty z terenu
gminy Zawadzkie po odłowieniu
przez podmiot odławiający traﬁają
do Schroniska dla zwierząt w Miedarach. Po
odbyciu 14-dniowej kwarantanny
pracownicy Schroniska podejmują się starań
znalezienia nowego domu dla odłowionych
zwierząt. Wykaz zwierząt odłowionych
z terenu gminy Zawadzkie znajduje się na
stronie internetowej gminy –
www.zawadzkie.pl w zakładce – ‘Gmina’ –
‘Rejestr odłowionych zwierząt’. W zakładce
– ‘Gmina’ – Schronisko dla zwierząt
w Miedarach’ znajdują się linki do proﬁlu
Facebook i Instagram Schroniska
w Miedarach, gdzie można znaleźć zwierzęta
przeznaczone do adopcji.
Osoby zainteresowane adopcją zwierząt
zapraszamy na proﬁl Facebook –
„Wolontariat dla zwierząt ze schroniska
w Miedarach” oraz do kontaktu pod nr tel.
531 107 138.
Osoba adoptująca musi spełniać kilka
podstawowych wymogów:
ź musi być osobą pełnoletnią,
ź posiadać przy sobie dowód osobisty lub
inny dokument tożsamości
zaświadczający ukończenie 18 roku

życia,
przedstawić warunki bytowe dla
przyszłego domownika,
ź adoptujący powinien posiadać ze sobą
obrożę lub szelki, smycz, kaganiec,
koszyk (transport w własnym zakresie).
Adopcje w schronisku są BEZPŁATNE!
Zachęcamy również do wsparcia Schroniska
poprzez przekazywanie m. in.:
ź suchej karmy, puszek,
ź kaszy, makaronu, ryżu,
ź legowisk, kocyków, zabawek (głównie
dla szczeniaków),
ź środków do dezynfekcji,
ź używanych dywanów, chodników.
ź
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U

ważajmy na oszustów! Strzelecka
Policja przypomina
o najważniejszych zasadach!
Wiele osób wybiera zakupy w Internecie,
które umożliwiają szybkie i wygodne
transakcje. Jednak nie wszystkie z nich są
bezpieczne. Należy pamiętać, że oszuści
działają nie tylko w świecie realnym, ale
również wirtualnym.

ź

ź
ź
ź

Pamiętaj:
jeśli kupujemy drogi sprzęt wybierzmy
opcję płatności „za pobraniem”
- sprawdzajmy opinie o sprzedawcy
w kilku źródłach, np. na forach
internetowych
ź nie dajmy się oszukać na tzw. „okazje”
i „promocje”, jeśli cena jakiegoś towaru
jest nieproporcjonalna do jego
rzeczywistej wartości zrezygnujmy
z wykonania transakcji
zwracajmy uwagę na to, czy w ogłoszeniu
znajdują się realne zdjęcia produktu, a nie
powielane z innych stron internetowych
ź sprawdźmy czy ﬁrma podana
w ogłoszeniu istnieje, czy jest
zarejestrowana
ź nie zakładajmy kont na stronach
internetowych wskazanych przez
ź

potencjalnych kupujących, gdzie
rzekomo można zrealizować płatność
NIGDY nie podawajmy kodów PIN,
numeru karty ani kodów
zabezpieczających
nie klikajmy w nieznane linki
nie instalujmy nieznanych aplikacji
w telefonie
jeśli nie jesteśmy czegoś pewni lub coś
budzi nasze wątpliwości zrezygnujmy
z wykonania transakcji.

W ostatnim czasie oszuści w trakcie połączeń
telefonicznych podają się za pracowników
banku i informują o tym, iż na naszym koncie
bankowym doszło do włamania i trzeba jak
najszybciej zablokować do niego dostęp.
Pamiętajmy:
w przypadku kontaktu telefonicznego
z osoba, podającą się za pracownika
banku należy zweryﬁkować jej
tożsamość
ź zanim podejmiemy jakiekolwiek
działania rozłączmy się z rozmówcą,
a następnie zadzwońmy do banku,
w którym mamy konto bądź na jego
infolinię i sprawdźmy dokładnie
przekazane informacje

nie działajmy pochopnie, zachowajmy
zdrowy rozsądek
ź nie udostępniajmy danych, zwłaszcza
informacji dotyczących płatności kartą
bankomatową, nie podawajmy haseł,
pinów, ani kodów dostępu.
ź

Oszuści działający metodą "na policjanta"
w ostatnich dniach wykazują się dużą
aktywnością. Nawiązują kontakt
telefoniczny i próbują wyłudzić, zwłaszcza
od seniorów, spore kwoty. Funkcjonariusze
apelują o rozwagę przy podejmowaniu
szybkich decyzji ﬁnansowych. Zachowajmy
czujność i ostrzegajmy naszych krewnych
przed oszustwami. Nie pozwólmy, aby nasi
najbliżsi stracili dorobek swojego życia.
Schemat działania przestępców jest
najczęściej taki sam:

ź

z nieznanego, często zastrzeżonego
numeru dzwoni osoba, podająca się za
funkcjonariusza Policji
ź przedstawia opis prowadzonej akcji
policyjnej, bez podawania szczegółów
ź prosi o zachowanie wszystkiego
w t a j e m n i c y, z u w a g i n a d o b r o
prowadzonego postępowania lub
tajemnice dochodzenia

Nr 2 (239)

następnie pada informacja o konieczności
wpłacenia dużej kwoty pieniędzy lub
przekazania jej wskazanej osobie, co ma
rzekomo umożliwić Policji zatrzymanie
sprawcy przestępstwa
ź po wykonaniu transakcji kontakt się
urywa, a wszystko okazuje się dobrze
zaplanowanym OSZUSTWEM

ź

Pamiętaj:
nigdy nie podawaj swoich danych
osobowych - wieku, adresu, numeru
konta czy hasła PIN, sytuacji materialnej
ź pod żadnym pozorem nie przekazuj
pieniędzy obcym osobom
ź weryﬁkuj dokładnie informacje, które
otrzymujesz przez telefon, jeśli nie jesteś
czegoś pewien - rozłącz się
ź nigdy nie ulegaj presji rozmówcy,
zachowaj spokój
ź

ź

PAMIĘTAJ - funkcjonariusze Policji
nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy
czy przelewanie ich na jakiekolwiek konta
w ramach pomocy w działaniach
policyjnych !!!!

PRACUJ DLA KNAUF INTERFER ALUMINIUM
(

)nowoczesnego producenta czę ci aluminiowych dla:
Mercedes Benz, Jaguar Land Rover, BMW, Audi, Volkswagen i innych marek premium

Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych
kwaliﬁkacji (podstawa + premia);
Bezpłatny transport zbiorowy;
Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze;
Możliwo podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych
(zdobycie uprawnie na w zki widłowe, suwnice, SEP).

Inżynier w z branży automotive.
ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O KONTAKT

mailowy: rekrutacja@knauf-interfer.com.pl
lub telefoniczny: 884 201 886
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Sukces Ferii zimowych z BiKiem!

W

dniach od 31 stycznia do 11
lutego Biblioteka i Kultura
w Zawadzkiem tradycyjnie
organizowała Ferie zimowe z BiKiem.
ramach ferii odbyło się 7 warsztatów
tematycznych, zajęcia z zumby dla dzieci,
wypad na kręgle, wycieczka do Parku Nauki
i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie oraz
4 projekcje ﬁlmowe w ramach poranków dla
dzieci. W każdym z wydarzeń uczestniczyło
od 20 do 40 uczestników co w czasach
trwającej pandemii można uznać za duży
sukces. Oferta była bardzo zróżnicowana pod
kątem tematycznym dlatego każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Dzieci mogły
uczestniczyć m.in. w warsztatach
plastycznych, chemicznych, muzycznych
oraz ruchowych. Dodatkowo
w czasie ferii odbywały się standardowe

zajęcia naszych sekcji artystycznych
działających w budynku PSP
w Zawadzkiem. Zajęcia odbywały się
z zachowaniem wszystkich obostrzeń
sanitarnych i były w pełni darmowe dzięki
środkom z Gminnego Programu Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wyjątek
stanowiła wycieczka do Parku Nauki
i Ewolucji Człowieka gdzie uczestnicy
pokrywali jedynie koszt transportu.
Zachęcamy do udziału w standardowych
zajęciach sekcji artystycznych oraz
wydarzeniach organizowanych przez
Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem. Po
więcej informacji odsyłamy Państwa na
naszą stronę internetową dostępną pod
adresem www.kultura.zawadzkie.pl oraz na
nasz fanpage na facebooku.
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Sport
Piłka nożna
Cel - awans

W

iosenne rozgrywki
zainaugurowane zostaną 6.03
meczem Pucharu Polski z drużyną
GKS Izbicko-Otmice na wyjeździe.
Rozpoczęcie rozgrywek Kl. A nastąpi 12.03.
godz. 15.00 meczem ze Startem Dobrodzień
(w I rundzie w Dobrodzieniu był remis 2:2).
Rundę jesienną drużyna zakończyła na
3 miejscu. Strata do lidera Silesiusa Kotórz
Mały to 5 pkt. Strata na pewno jest do
odrobienia, jednak nie można sobie pozwolić
na straty punktów w meczach w których
padały wyniki remisowe. W I rundzie tych
remisów było aż 5. Do wiosennej rundy
drużyna przygotowywała się na własnych
obiektach rozgrywając szereg spotkań
sparingowych w których podobnie jak

jesienią nie doznała porażki. Pokonała Spartę
Lubliniec 3:1, LZS Grudzice 4:1,
zremisowała z LZS Sieraków 0:0 oraz
pokonała Tęczę Wielowieś 6:0. Kadrę
drużyny zasilili Kevin Maseli z Naprzodu
Jemielnica oraz Paweł Wróblewski z KS
Panki. Poniżej terminarz meczy
w najbliższym okresie:
20.03.2022 r. godz.15.00 LKS Źródło
Krośnica - Stal Zawadzkie
26.03.2022 r. godz.16.00 Stal Zawadzkie LKS Rzemiosło Dziewkowice
02.04.2022 r. godz.16.00 LKS Silesius
Kotórz Mały - Stal Zawadzkiego
09.04.2022 r. godz.16.00 Stal Zawadzkie LZS Adamietz Kadłub

Piłka ręczna
Jeszcze bez punktów

N

adszedł wreszcie czas, by nasza
drużyna ASPR mogła zagrać
w Z a w a d z k i e m . J a k
informowaliśmy w grudniu inauguracja
miała nastąpić 29 stycznia 2022 r., jednak na
prośbę drużyny KSSPR Końskie została
przełożona na 19.03.2022 r. Inauguracja
w „nowej” hali nastąpiła 12.02. meczem
z zajmującą 6 miejsce po 12 kolejkach KS
Viret CMC Zawiercie. W I kolejce
w Zawierciu drużyna doznała wysokiej
porażki 23:36. Przyszedł czas na rewanż.
Mecz rozpoczął się od prowadzenia 2:0 po
bramkach Michała Krygowskiego i Pawła
Zagórowicza. Od 11 minuty prowadzenie
objęła drużyna z Zawiercia i nie oddała go do
końca spotkania. Nie musiało jednak tak być.
Nasza drużyna w I połowie nie mogła
poradzić sobie z obrotowym gości Igorem
Zagałą, który raz za razem znajdował się na
czystej pozycji strzeleckiej zdobywając 4 z 6
bramek zdobytych w meczu. Kilkakrotnie
drużyna miała okazję zbliżyć się do różnicy
1 bramki, jednak w ofensywie za sprawą
nieprzygotowanych pozycji strzeleckich
tego nie wykorzystała. Stało się to dopiero na
początku II połowy kiedy w 33 minucie po
bramce Pawła Zagórowicza drużyna
przegrywała 12:13. Niestety później ton grze
nadawali goście. W 51 minucie prowadzili
już 6 bramkami (16:22). Wynik mógł być
dużo korzystniejszy, jednak drużyna nie
umiała wykorzystać szereg znakomitych
interwencji naszego bramkarza Damiana
Zająca, który prawie zamurował bramkę.
W ofensywie podopieczni Łukasza Morzyka

spisywali się bardzo słabo popełniając dużo
szkolnych błędów. Szybko chcieli odrobić
straty rzucając z nieprzygotowanych pozycji.
Szczęśliwie interweniował też bramkarz
gości. Końcówka zdecydowanie należała do
naszej drużyny. Szczególnie za sprawą
skutecznej gry na kole Pawła Ludwiga, który
zdobył 5 bramek z 7, które strzeliła nasza
drużyna w ostatnich 8 minutach spotkania.
Goście zdobyli tylko 2 gole, co jednak
wystarczyło do zwycięstwa 24:22. Bramki
dla naszej drużyny zdobyli: P.Ludwig
5, P.Zagórowicz i M.Krygowski po 4, Adrian
Przybysz 3, Mateusz Czaja i Adam
Wacławczyk po 2 oraz Mateusz Damas
i Łukasz Smyk po 1. W kolejnym meczu do
Zawadzkiego przyjechał lider MKS Olimpia
Medex Piekary Śląskie z Łukaszem
Całujkiem w składzie. Tylko w I połowie
trwała w miarę równorzędna walka. II
połowa to dominacja przyjezdnych, którzy
do przerwy prowadzili tylko 12:9. by
ostatecznie zwyciężyć 34:22. Dla naszej
drużyny bramki zdobyli: Adam Wacławczyk
7 ( z tego 5 z rzutów karnych), Maciej
Chromy, Wojciech Wacławczyk 3, Paweł
Zagórowicz i Michał Krygowski oraz Paweł
Ludwig po 2. Po 1 bramce zdobyli, Adam
Kaczka, Mateusz Czaja, Filip Rawecki,
Mateusz Damas, Damian Zając i Adrian
Przybysz. W marcu drużyna spotka się
kolejno: 5.03 z SMS ZPRP Kielce II, 12.03
z MTS Chrzanów, 19.03 z KSSPR Końskie
(zaległy), 26.03 z AZS UJK Kraków, 2.04
z Wisłą Sandomierz.

Skat
Mistrzostwa Klubu Skata „Kuźnia Zawadzkie”

W

zakończonych rozgrywkach
w ostatnim rozegranym w dniu
16.12.2021 zwyciężył Roman
Kościelny z wynikiem 54357 pkt. i tym
samym zapewnił sobie mistrzostwo klubu
KS Kuźnia Zawadzkie na rok 2021. Na
kolejnych miejscach uplasowali się:
2. Leopold Dybowski 53084 pkt. 3. Jerzy
Stanulla 50572 pkt. 4. Stanisław Kędzia
48406 pkt. 5. Józef Waloszek 47200 pkt. 13
stycznia rozpoczęły się turnieje
o mistrzostwo KS Kuźnia Zawadzkie na rok
2022. Zostały rozegrane zostały 7 turniejów
w których zwyciężali: w I Ernest Bryłka (KS
Kuźnia Zawadzkie) 2285 pkt., w II
Franciszek Świtała (KS Kuźnia) 2426 pkt.,

w III Maksymilian Biela (Skrzydłowice)
1872 pkt., w IV Roman Kościelny (Skat
Kolonowskie) 2039 pkt., w V Reinhold
Brysch (KS Kuźnia Zawadzkie) 2683 pkt.,
w VI Jerzy Stanulla (DK Strzelec Strzelce
Op.) 2048 pkt., w VII Krzysztof Samol
(Nitron Krupski Młyn) 1944 pkt. Po
7 turniejach czołówka klasyﬁkacji
przedstawia się następująco: 1. R.Kościelny
11356 pkt. 2. Leon Deptała (obaj Skat
Kolonowskie) 11311 pkt. 3. F.Świtała 10727
pkt. 4. Józef Waloszek (KS Kuźnia) 10096
pkt., 5. R.Brysch 9785 pkt. Tak jak
szczypiorniści, również szkaciorze wrócili
do Zawadzkiego. Swoje turnieje rozgrywają
w holu Hali Sportowej.

Mistrzostwa Województwa za lata 2020 i 2021

W

Łubnianach zostały rozegrane 18
i 19 Indywidualne Mistrzostwa
Województwa w skacie. Z uwagi
na pandemię nie zostały rozegrane w roku
2020 i 2021. Dlatego zostały w 2022 jako
jeden turniej pod nazwą 18 i 19 IMP.
W turnieju zagrało 16 zawodników
wyłonionych w 7 turniejach Grand Prix
Opolskiego Związku Skata. W tej 16-stce
z KS Kuźnia Zawadzkie zagrało dwóch
zawodników. Byli to Antoni Świtała oraz
Ernest Bryłka. Turniej grano systemem
5 x 36 rozdań. Maraton trwający ponad
8 godzin zakończył się zwycięstwem

zawodnika Nitronu Krupski Młyn Piotra
Kaszuby, który zwyciężył dzięki lepszemu
wynikowi małych puntów. Tym pokonanym
o 210 pkt. był nasz zawodnik Antoni Świtała.
Jest to duży sukces tego zawodnika, który
w czasach pandemii nie bierze udziału
w żadnych turniejach. Drugi zawodnik
Ernest Bryłka został sklasyﬁkowany na 13
miejscu. W marcu zainaugurowane zostaną
rozgrywki ligowe. Nasza drużyna swoje
mecze rozgrywa w II lidze. 5 marca po
punkty wybiera się do Zabrza, a 6.03. do
Rybnika Kamienia.

Tenis stołowy
Grają w grupie o utrzymanie

W

ostatnich meczach I rundy
podopieczni Marty Lityńskiej
uzyskali następujące wyniki:
z STS Gmina Strzelce Op. 7:7. z LUKS
Mańkowice 1:9. Po I rundzie drużyna zajęła
9 miejsce i znalazła się w grupie walczącej
o utrzymanie. W tej grupie drużyna
rozegrała 2 spotkania, przegrała z LZS Grom
Szybowice 6:8 i zremisowała z OKS Olesno
7 : 7 . W d n i u 8 . 0 3 . 2 0 2 2 r. ( w t o r e k )
godz.18.00 zostanie rozegrane zaległe
spotkanie z LUKS MGOKSiR Korfantów.

Tabela grupy spadkowej przedstawia się
następująco:
M. P. B.
9. MLUKS Wakmet Bodzanów 18 17 105:107
10. GOKSIBP Dobrodzień
18 15 96:120
11. KTS MOKSiR Zawadzkie 17 13 91:118
12. LZS Grom Szybowice
18 13 86:129
13. LZS Żywocice III
18 12 90:121
14. OKS Olesno
18 11 96:125
15. LZS Żywocice II
18 10 82:136
16. LUKS MGOKSiR Korfantów 17 9 93:124
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