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30 tycznia br. w sali ślubów Urzędu Gmi-
ny w Zębowicach odbyła się uroczystość, 

podczas której wójt Waldemar Czaja w obecności 
proboszcza zębowickiej parafii ks. Józefa Zwarycza 
wręczył parom, które obchodziły w 2019 roku rocz-
nicę 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, medale przy-
znane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Odznaczeniami uhonorowano: Marię i Mariana 
Hendrysiak, Krystynę i Helmuta Hermańskich oraz 
Teresę i Pawła Koźlik. W uroczystości uczestniczyła 
również Pani Jadwiga Kowolik, która w ubiegły roku 
obchodziła wraz ze zmarłym kilka dni temu mężem 
Jerzym „Szmaragdowe Gody”. 

Podczas spotkania jubilaci otrzymali również od 
wójta i ks. proboszcza okolicznościowe upominki. 
Jest to okazja do wyrażenia swoich przeżyć, podpo-
wiedzi, w jaki sposób rozwiązywać rodzinne proble-
my oraz na co warto zwracać uwagę. Przy wspólnym 
stole jubilaci dzielili się swoim doświadczeniem. 
Dziękujemy bardzo za Wasze wsparcie i Waszą pracę 
a jednocześnie życzymy dalszego zdrowia, radości 
i Bożego błogosławieństwa na dalsze lata.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI  
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
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Miło nam poinformować, że Pan Manfreda Mosler otrzymał wyróż-
nienie w dorocznej nagrodzie Starosty Oleskiego „Róże Powiatu” 
w kategorii kultura i sport.

S tarosta Oleski Roland Fabianek w pisemnym przesłaniu 
kierowanym do wyróżnionych podkreślał, że kultura 

i sport wyrastają z wielu twórczych dokonań. Wśród nich 
jedne z najważniejszych są codzienne, pełne zaangażowania 
działania w dziedzinie sportu, twórczości, upowszechniania 
i ochrony kultury w różnych środowiskach naszego regionu. 
To wyróżnienie jest wyrazem podziękowania i szacunku za 
wielkie serce okazywane Powiatowi Oleskiemu. 

Manfred Mosler urodził się 01.01.1942 r. w Bażanach 
k. Kluczborka. Po odbyciu służby wojskowej przez 40 lat 
pracował jako ślusarz w zakładach na terenie Kluczborka 
i okolic. Do Zębowic przeprowadził się w 2004 r., z chwilą 
przejścia na emeryturę. Oprócz pracy zawodowej jego ży-
ciową pasją, jest fotografowanie. Przygodę z obiektywem 
rozpoczął jeszcze będąc uczniem szkoły podstawowej. Od 
15 lat utrwala najważniejsze wydarzenia jakie mają miejsce 
na terenie naszej Gminy, zarówno kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne, jak i kościelne oraz te związane z działalnością 
miejscowej OSP, której jest członkiem. Na bieżąco współ-
pracuje z Dyrektorem i pracownikami Gminnego Ośrod-
ka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. Jest 
też stałym współpracownikiem wydawanego przez Urząd 
Gminy Informatora, w którym zamieszczane są wykonane 
przez niego fotografie. Swoje zdjęcia udostępnia zarówno 
instytucjom, jak i osobom prywatnym. 

W dorobku Pana Manfreda jest kilkadziesiąt albumów 
z tysiącami zdjęć i filmów, które stanowią istotny wkład 
w procesie przekazywania przyszłym pokoleniom istot-
nych faktów na temat życia i codzienności naszej lokalnej 
społeczności.

,,RÓŻE POWIATU 2019”

SPOTKANIE
W dniu 15 stycznia br. odbyło się pierwsze 

w tym roku spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Klubowiczki dyskutowały o przeczytanych 
książkach, które zostały wydane w 2019 r. 

N a spotkaniu omawiano treści zawarte w książ-
ce, z kategorii literatury obyczajowej Pauliny 

Świst pt: „Karuzela”. Pragniemy poinformować, że 
30 listopada 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Zębowicach zakończyła zakup książek realizo-
wany z Programu Biblioteki Narodowej. Zadanie 
było wykonywane w ramach „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowo-
ści wydawniczych do bibliotek publicznych. W ra-
mach programu zakupiono 116 książek za kwotę: 
3000,00 zł.

Przypominamy również czytelnikom o zwro-
tach do biblioteki książek, które były wypożyczone 
w 2019 r.

DKK
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Babcia i Dziadek to osoby, które każde-
mu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością 
i wszystkim, co dobre. 

Z tej okazji dzieci z Przedszkola w Zę-
bowicach gościły swoje Babcie oraz 

Dziadków na uroczystości z okazji ich 
święta w dniach 21 i 22 stycznia. Nato-
miast 23 stycznia seniorów gościł oddział 
zamiejscowy w Radawiu. Przedszkolaki od 
samego rana z niecierpliwością wyczekiwa-
ły zaproszonych gości, nie mogąc się docze-
kać tych wyjątkowych odwiedzin. Jak co 
roku uroczystość odbyła się w Gminnym 
Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnic-
twa w Zębowicach. Babcie i Dziadkowie, 

mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta 
w  specjalnie dla nich przygotowanych 
programach artystycznych. W tym roku 
seniorzy przybyli wyjątkowo liczną gru-
pą. Gośćmi przedszkolaków było ok. 250 
seniorów. Dzieciaki pod czujnym okiem 
wychowawczyń zaprezentowały wiersze, 
piosenki oraz tańce, a starszaki zaprezen-
towały również Jasełka. W przepięknej 
scenografii wnuczęta wystąpiły przed bli-
skimi, dając pokaz swych wyjątkowych 
umiejętności wokalno-tanecznych. Po 
występach artystycznych przedszkolaki 
zaprosiły babcie i dziadków na słodki po-
częstunek przygotowany przez rodziców, 

aby w szczególny sposób okazać swoim 
bliskim szacunek oraz podziękować im 
za miłość, cierpliwość, zrozumienie i czas, 
jaki seniorzy poświęcają swoim wnuczę-
tom. Na zakończenie uroczystości dzieci 
wręczyły swoim najbliższym niespodzian-
ki, które przygotowały w  przedszkolu, 
wspólnie ze swoimi wychowawczyniami. 

Obchody święta naszych seniorów były 
wyjątkową, pełną radości i dumy uroczy-
stością, a  szczęśliwe i  rozpromienione 
twarze babć i dziadków były dobitnym 
wyrazem tego, jak ważne są dla nich ta-
kie spotkania i chwile spędzone wspólnie 
z wnukami.

OBCHODY DNIA BABCI i DZIADKA

SPOTKANIE KOLĘDOWE
16 stycznia br. odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie kolędowe probosz-

cza zębowickiej parafii ks. Józefa Zwarycza z pracownikami urzędu 
i jednostek organizacyjnych. W tym dniu ksiądz proboszcz gościł również 
z wizytą duszpasterską w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytel-
nictwa. Natomiast w ramach spotkania kolędowego z pracownikami Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej duszpasterz zębowickiej parafii poświęcił 
wyremontowany budynek po dawnym przystanku PKS, w którym będzie się 
mieściła siedziba GOPS.
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29 stycznia 2020 r., dokonano odbioru wykonanych 
prac w ramach inwestycji „Turystyczno-rekreacyjne 
zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu 
i Zębowicach. 

W ramach tej inwestycji w Zębowicach 
wybudowana altanę (wiatę), jako obiekt 

wolnostojący. Charakterystyczne parametry 
wiaty: pow. zabudowy 50,32 m2, pow. użytkowa 
31,49 m2. Teren wokół altany został wyposażo-
ny w wysokiej jakości palenisko na grill, dwie 
ławki i dwa kosze na śmieci oraz cztery tablice 
informacyjno-edukacyjne dotyczące promocji 
ryb i ekosystemu stawu w Zębowicach. Teren 
pod wybudowanymi elementami i wokół nich 
został utwardzony kostką betonową. Natomiast 
w Radawiu wybudowano altanę (wiatę), jako 
obiekt wolnostojący. 

Charakterystyczne parametry wiaty: pow. za-
budowy 8,42 m2, pow. użytkowa 7,90 m2. Teren 
pod wiatą został utwardzony kostką betonową. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 129 635,10 zł, 
w tym dofinansowanie w kwocie 84 183 zł z 
Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Spis rolny
Szanowni rolnicy Gminy Zębowice. Zgodnie z przepisami ustaw, 
które są przypisane obowiązkowemu spisowi rolnemu, a który 
został zaplanowany w okresie:

 � od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku,
 � każde gospodarstwo rolne zobowiązane jest w sposób 
elektroniczny udzielić odpowiedzi na poszczególne 
pytania.
Właściciel gospodarstwa rolnego otrzyma pismem 

poleconym login i hasło do platformy, którą prowadzić 
będzie Główny Urząd Statystyczny.

Spis rolny ma być przeprowadzony w formie elektro-
nicznej a osoby, które nie posiadają komputera z dostę-
pem do internetu będą zobowiązane zgłosić ten problem 
wójtowi Gminy. Wójt udostępni komputer pod nadzorem 
pracownika Urzędu Gminy, przy pomocy którego rolnik 
wykona swoje zobowiązanie.

W ramach spisu rolnego GUS będzie prowadził wy-
rywkowo wśród właścicieli gospodarstw rolnych dodat-
kowe ankietowanie poprzez:

 � CAW – dodatkowa informacja internetowa;
 � CAT – dodatkowy wywiad telefoniczny;
 � CAP – dodatkowy wywiad bezpośredni.
Każdy może zapoznać się z informacjami, które są 

i będą zamieszczane na stronach internetowych:
www.spis.gov.pl
www.spisrolny.gov.pl
Przed wyznaczoną datą powszechnego spisu rolnego 

każdy chętny będzie mógł zapoznać się z programem 
DEMO, który można znaleźć na stronie: https://demo.
spis.gov.pl 

Proszę wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do 
wcześniejszego zapoznania się z wytycznymi, które będą 
niezbędne do właściwego wypełnienia arkusza spisowego.

Podatek akcyzowy
Przypominam rolnikom, że w miesiącu lutym 
czyli do 28 lutego br. są przyjmowane wnio-
ski – zwrot poniesionych kosztów (podatek 
akcyzowy) przy zakupie oleju napędowego do 
gospodarstwa rolnego.

TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
WOKÓŁ STAWÓW w RADAWIU i ZĘBOWICACH

TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
WOKÓŁ STAWÓW w RADAWIU i ZĘBOWICACH 

29 stycznia 2020 r., dokonano odbioru wykonanych prac w ramach inwestycji 
„Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach. W 
ramach tej inwestycji w Zębowicach wybudowana altanę (wiatę), jako obiekt wolnostojący. 
Charakterystyczne parametry wiaty: pow. zabudowy 50,32 m2, pow. użytkowa 31,49 m2. Teren 
wokół altany został wyposażony w wysokiej jakości palenisko na grill, dwie ławki i dwa kosze 
na śmieci oraz cztery tablice informacyjno-edukacyjne dotyczące promocji ryb i ekosystemu 
stawu w Zębowicach. Teren pod wybudowanymi elementami i wokół nich został utwardzony 
kostką betonową. Natomiast w Radawiu wybudowano altanę (wiatę), jako obiekt wolnostojący. 
Charakterystyczne parametry wiaty: pow. zabudowy 8,42 m2, pow. użytkowa 7,90 m2. Teren 
pod wiatą został utwardzony kostką betonową. Łączny koszt inwestycji wyniósł 129 635,10 zł, w 
tym dofinansowanie w kwocie 84 183 zł z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 
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WIEŚCI  
Z „KRAINY DINOZAURÓW”

Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Dinozaurów” z siedzibą w Ozimku (do 
roku 2015 mieściła się ona w Spó-
roku) działa od 2006 r. obejmując 
swym zasięgiem siedem gmin: Chrzą-
stowice, Dobrodzień, Kolonowskie, 
Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębo-
wice. Jej głównym wyróżnikiem jest 
współpraca trzech sektorów: pu-
blicznego, gospodarczego oraz spo-
łecznego. W obecnej perspektywie 
finansowej stowarzyszenie realizuje 
Lokalną Strategię Rozwoju na lata 
2014–2020, której głównymi celami 
są: Wzrost konkurencyjności obszaru 
objętego LSR i ochrona środowiska 
oraz Zwiększenie integracji i poczucia 
przynależności do obszaru objętego 
LSR. Od momentu podpisania umowy 
ramowej w lipcu 2016 roku do paź-
dziernika 2019 LGD przeprowadziło 
31 naborów, w których złożono 201 
wniosków, w efekcie których podpi-
sano 53 umowy na kwotę 4 485 262,37 zł. Środki te zostały przeznaczone między 
innymi na wsparcie rozwoju firm i wsparcie nowych działalności gospodarczych, 
budowę i modernizacje obiektów małej architektury, siłowni i placów zabaw, szlaków, 
ścieżek tematycznych, jak również renowację i oznakowanie obiektów sakralnych. 
Wspierano również tzw. „miękkie projekty” – cykle spotkań i warsztatów edukacyjno-
-integracyjnych dla mieszkańców, publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją 
dziedzictwa lokalnego, opracowanie i upowszechnianie wspólnych dla obszaru LGD 
materiałów informacyjno-promocyjnych. LGD realizuje również projekty grantowe: 
do tej pory w ramach trzech naborów wsparto 37 podmiotów realizujących operacje 
polegające na organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, doposażeniu podmiotów 
działających w sferze kultury oraz przewidujących wsparcie atrakcji tematycznych. 

Oprócz naborów wniosków Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” prowadzi 
liczne inicjatywy aktywizujące lokalną społeczność, wśród których możemy wyróżnić 
coroczny spływ kajakowy Małą Panwią kończący się biesiadą informacyjno-promo-
cyjną czy konkurs „Moja wieś – moje miejsce” dotyczący lokalnej historii, zwyczajów 
i niebanalnych osobowości. Na osobną wzmiankę zasługuje tegoroczny projekt „Rowe-
rem aleją Opolskich Gwiazd Europy”, wpisujący się w obchody 15-lecia członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, którego celem było docenienie najaktywniejszych wiosek 
realizujących Program Odnowy Wsi i skutecznie pozyskujących środki unijne. Wśród 
działań LGD swe miejsce znalazły również projekty współpracy realizowane przy 
udziale innych LGD, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Są to m. in.: „Dobre bo lokalne”, 
którego celem jest identyfikacja, promocja artystów ludowych zajmujących się ręko-
dzielnictwem oraz wprowadzenie na rynek produktów inspirowanych sztuką ludową. 
Projekt przewiduje powstanie m. in. interaktywnej mapy twórców, katalogu oraz sklepu 
on-line. Kolejny projekt p.n. „Od dziedzictwa do bogactwa” zakłada wzmocnienie 
aktywności społecznej oraz wielokierunkowy i innowacyjny rozwój obszaru. W jego 
ramach odbyły się warsztaty tematyczne, wyjazd promocyjno-integracyjny, zostały 
wydane mapy, kalendarze, katalogi oraz gadżety promocyjne. LGD Kraina Dinozau-
rów odgrywa ważną rolę na obszarach wiejskich – jej działalność przyczynia się do 
wzmocnienia kapitału społecznego, tworzenia miejsc pracy, rozwoju infrastruktury 
oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach organizo-
wanych naborów oraz działań LGD można znaleźć na stronie internetowej www.
krainadinozaurów.pl lub uzyskać w biurze LGD w Ozimku przy ul. Słowackiego 
18, e-mail: krainadino@onet.eu, tel. 77 4651213, 605 052 777.

SZKOLENIE  
PRACOWNIKÓW

30 stycznia br. odbyło się szkolenie dla pracowników 
Urzędu Gminy Zębowice i podległych jednostek orga-
nizacyjnych w zakresie zasad stosowania przepisów 
kancelaryjno-archiwalnych. 

S zkolenie przeprowadzone przez pracownika 
Archiwum Państwowego w Opolu miało na celu 

uaktualnienie dotychczasowej wiedzy pracowników 
poprzez przedstawienie obowiązujących obecnie 
przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Ponadto 
uczestnikom szkolenia zostały przedstawione przy-
kłady prawidłowego klasyfikowania i kwalifikowa-
nia wytwarzanych w Urzędzie Gminy i podległych 
jednostkach organizacyjnych dokumentów wraz 
z określeniem okresów ich przechowywania.
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równo z kraju, jak i zagranicy. Są to m. in.: „Dobre bo lokalne”, którego celem jest identyfika-
cja, promocja artystów ludowych zajmujących się rękodzielnictwem oraz wprowadzenie na ry-
nek produktów inspirowanych sztuką ludową. Projekt przewiduje powstanie m. in. interaktyw-
nej mapy twórców, katalogu oraz sklepu on-line. Kolejny projekt p. n. „Od dziedzictwa do 
bogactwa” zakłada wzmocnienie aktywności społecznej oraz wielokierunkowy i innowacyjny 
rozwój obszaru. W jego ramach odbyły się warsztaty tematyczne, wyjazd promocyjno-integra-
cyjny, zostały wydane mapy, kalendarze, katalogi oraz gadżety promocyjne. LGD Kraina Di-
nozaurów odgrywa ważną rolę na obszarach wiejskich - jej działalność przyczynia się do 
wzmocnienia kapitału społecznego, tworzenia miejsc pracy, rozwoju infrastruktury oraz zacho-
wania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.  

WIEŚCI Z „KRAINY DINOZAURÓW” 
 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dino-
zaurów” z siedzibą w Ozimku (do roku 
2015 mieściła się ona w Spóroku) działa od 
2006 r. obejmując swym zasięgiem siedem 
gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolo-
nowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zę-
bowice. Jej głównym wyróżnikiem jest 
współpraca trzech sektorów: publicznego, 
gospodarczego oraz społecznego. W obec-
nej perspektywie finansowej stowarzysze-
nie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na 
lata 2014-2020, której głównymi celami są: Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR                
i ochrona środowiska oraz Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru obję-
tego LSR. Od momentu podpisania umowy ramowej w lipcu 2016 roku do października 2019 
LGD przeprowadziło 31 naborów, w których złożono 201 wniosków, w efekcie których pod-
pisano 53 umowy na kwotę 4 485 262,37 zł. Środki te zostały przeznaczone między innymi na 
wsparcie rozwoju firm i wsparcie nowych działalności gospodarczych, budowę i modernizacje 
obiektów małej architektury, siłowni i placów zabaw, szlaków, ścieżek tematycznych, jak rów-
nież renowację i oznakowanie obiektów sakralnych. Wspierano również tzw. „miękkie pro-
jekty” - cykle spotkań i warsztatów edukacyjno - integracyjnych dla mieszkańców, publikacje 
związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego, opracowanie i upowszechnia-
nie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno-promocyjnych. LGD realizuje rów-
nież projekty grantowe: do tej pory w ramach trzech naborów wsparto 37 podmiotów realizu-
jących operacje polegające na organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, doposażeniu 
podmiotów działających w sferze kultury oraz przewidujących wsparcie atrakcji tematycznych.  
Oprócz naborów wniosków Stowarzyszenie 
LGD „Kraina Dinozaurów” prowadzi liczne ini-
cjatywy aktywizujące lokalną społeczność, 
wśród których możemy wyróżnić coroczny 
spływ kajakowy Małą Panwią kończący się bie-
siadą informacyjno-promocyjną czy konkurs 
„Moja wieś – moje miejsce” dotyczący lokalnej 
historii, zwyczajów i niebanalnych osobowości. 
Na osobną wzmiankę zasługuje tegoroczny pro-
jekt „Rowerem aleją Opolskich Gwiazd Europy”, 
wpisujący się w obchody 15-lecia członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, którego celem było docenienie najaktywniejszych wiosek realizu-
jących Program Odnowy Wsi i skutecznie pozyskujących środki unijne. Wśród działań LGD 
swe miejsce znalazły również projekty współpracy realizowane przy udziale innych LGD, za-
równo z kraju, jak i zagranicy. Są to m. in.: „Dobre bo lokalne”, którego celem jest identyfika-
cja, promocja artystów ludowych zajmujących się rękodzielnictwem oraz wprowadzenie na ry-
nek produktów inspirowanych sztuką ludową. Projekt przewiduje powstanie m. in. interaktyw-
nej mapy twórców, katalogu oraz sklepu on-line. Kolejny projekt p. n. „Od dziedzictwa do 
bogactwa” zakłada wzmocnienie aktywności społecznej oraz wielokierunkowy i innowacyjny 
rozwój obszaru. W jego ramach odbyły się warsztaty tematyczne, wyjazd promocyjno-integra-
cyjny, zostały wydane mapy, kalendarze, katalogi oraz gadżety promocyjne. LGD Kraina Di-
nozaurów odgrywa ważną rolę na obszarach wiejskich - jej działalność przyczynia się do 
wzmocnienia kapitału społecznego, tworzenia miejsc pracy, rozwoju infrastruktury oraz zacho-
wania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.  
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ODPADY
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi została opisana w styczniowym nu-
merze Informatora i wynosi:
–  26,00 zł na osobę zamieszkałą, w przypadku gdy 

odpady komunalne nie są gromadzone i odbie-
rane w sposób selektywny,

–  15,00 zł na osobę zamieszkałą, w przypadku gdy 
odpady komunalne są gromadzone i odbierane 
w sposób selektywny wraz z odpadami biode-
gradowalnymi,

–  11,00 zł na osobę zamieszkałą, w przypadku, gdy 
odpady komunalne są gromadzone i odbierane 
w sposób selektywny, a odpady biodegradowalne 
są kompostowane na nieruchomości właściciela 
wytwarzającego ten odpad.

Jeżeli w ciągu roku wysokość opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi ulegnie zmianie 
właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni 
na piśmie o wysokości tej opłaty.
Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi:
• do 15.02.2020 r. – za I kwartał,
• do 30.04.2020 r. – za II kwartał,
•  za III i  IV kwartał wysokość opłaty uzależniona 

będzie od przeprowadzonego postępowania 
przetargowego.

Mieszkańcy którzy do wnoszenia opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku 
potrzebują blankiety wpłat, mogą je odbierać 
w Urzędzie Gminy w Zębowicach, pokój nr 33, II 
piętro od dnia 03.02.2020 r.
Osoby płacące przelewem prosimy, aby w pozycji 
„tytuł wpłaty” podawały:
•  imię, nazwisko osoby, która złożyła deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

•  adres nieruchomości, której dotyczy wpłata, 
• kwartał i rok, którego dotyczy wpłata, 
•  formułę „opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi”.

30-lecie 
Samorządu Terytorialnego

W tym roku przypada jubileusz 30-lecia Samorządu 
Terytorialnego. W 1990 roku nast
ąpiła transformacja ustrojowa, dzięki której Polska 
wprowadziła rządy demokratyczne. Te zmiany spo-
wodowały, że zawiązała się Mniejszości Niemieckiej 
na terenie województwa opolskiego.
W związku z tym, planujemy zorganizować obchody 
jubileuszy w dniu 3 maja o godz. 11.00. Rozpoczniemy 
mszą świętą za wszystkich mieszkańców, wójta z pra-
cownikami urzędu, radnych, sołtysów i pracowników 
jednostek organizacyjnych oraz strażaków, społeczni-
ków pracujących na rzecz innych osób oraz za zmarłych, 
którzy pełnili jakąkolwiek funkcję. Po mszy będzie 
zorganizowany festyn dla wszystkich mieszkańców 
z różnymi atrakcjami. 
Zapraszam już teraz wszystkich mieszkańców, by po-
dziękować za wszystko co mamy i wspólnie z druhami 
strażakami w przeddzień ich święta spędzić mile nie-
dzielne popołudnie. Po mszy świętej dla wszystkich, 
którzy przyjdą na festyn zostanie podana grochówka.

Serdecznie wSzyStkich zapraSzam 
Waldemar Czaja – wójt Gminy

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI  
ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZĘBOWICE

W  związku  z  kolejnym  rokiem  realizacji  inwestycji  pt. 
„Rozbudowa  stacji  wodociągowej  „Knieja”  oraz  budowa 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  Gminie  Zębowice 
–  etap  IV”,  której  przedmiotem  jest  budowa  168  szt. 
przydomowych oczyszczalni  ścieków w  latach 2018 – 2021. 
Poniżej  przedstawiam  planowany  harmonogram  budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na 2020 r. 

Planowany harmonogram budowy przydomowych  
oczyszczalni ścieków w 2020 r.

L.p. Miejscowość Ulica Numer działki
Planowany termin 

realizacji
1. Radawie Opolska 949, 950, 951, 20.03.2020 r.
2. Radawie Opolska 1245 23.03.2020 r.
3. Radawie Opolska 1219 24.03.2020 r.
4. Radawie Opolska 1080 25.03.2020 r.
5. Radawie Opolska 1078 26.03.2020 r.
6. Radawie Opolska 1042, 1043 27.03.2020 r.
7. Radawie Opolska 907 30.03.2020 r.
8. Radawie Opolska 892 31.03.2020 r.
9. Radawie Opolska 881 01.04.2020 r.

10. Radawie Opolska 880 02.04.2020 r.
11. Radawie Opolska 877 03.04.2020 r.
12. Radawie Opolska 895 17.04.2020 r.
13. Radawie Opolska 929 21.04.2020 r.
14. Radawie Opolska 1247 22.04.2020 r.
15. Radawie Ludowa 758 06.04.2020 r.
16. Radawie Ludowa 759, 846, 844, 847 07.04.2020 r.
17. Radawie Ludowa 863 08.04.2020 r.
18. Radawie Ludowa 824, 825, 09.04.2020 r.
19. Radawie Ludowa 748 14.04.2020 r.
20. Radawie Ludowa 751 15.04.2020 r.
21. Radawie Ludowa 738 16.04.2020 r.
22. Radawie Ludowa 860 13.05.2020 r.
23. Radawie Żwirowa 701, 702 20.04.2020 r.
24. Radawie Żwirowa 704 23.04.2020 r.
25. Radawie Szkolna 1185 24.04.2020 r.
26. Radawie Szkolna 1186 27.04.2020 r.
27. Radawie Szkolna 1183 28.04.2020 r.
28. Radawie Szkolna 805 29.04.2020 r.
29. Radawie Szkolna 798, 799, 800 30.04.2020 r.
30. Radawie Szkolna 776, 804, 04.05.2020 r.
31. Radawie Szkolna 915 08.05.2020 r.
32. Radawie Szkolna 883 06.05.2020 r.
33. Radawie Szkolna 884, 855, 871 15.05.2020 r.
34. Radawie Wąska 959 05.05.2020 r.
35. Radawie Zamknięta 1251 07.05.2020 r.
36. Radawie Polna 301 11.05.2020 r.
37. Radawie Polna 305 12.05.2020 r.
38. Radawie Stawowa 287 14.05.2020 r.

Zachęcamy właścicieli posesji do bacznego nadzorowania 
przy wykonywaniu prac.
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OGłOSZeNia

KOMPOSTOWaNie
W naszej gminie kompostujemy bioodpady w przy-

domowych kompostownikach od dawna. Jest to jed-
na z najlepszych metod zagospodarowania odpadów 
ulegających biodegradacji. eliminujemy w ten sposób 
transport odpadów oraz związane z nim koszty i zanie-
czyszczenie środowiska, a ponadto uzyskujemy dobry 
nawóz do trawników i ogrodów.

Właściciele nieruchomości z terenu naszej gminy 
od 10 lat rejestrują kompostowniki w Urzędzie Gminy 
i składają coroczne sprawozdania z ilości odpadów 
poddanych procesowi kompostowania.

Od lipca 2013 r. proces ten jest usankcjonowany 
uchwałami Rady Gminy Zębowice, które zakładają, że 
właściciele nieruchomości kompostujący odpady na 
swojej posesji ponoszą zmniejszoną opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 11,00 zł za osobę 
na miesiąc. Jeżeli na posesji nie ma kompostownika 
opłata ta wynosi 15 zł za osobę na miesiąc lub 26 zł 
za osobę na miesiąc.

Ostatnia nowelizacja do ustawy śmieciowej z 6 
września 2019 r. wprowadziła zmiany w tej kwestii, 
które w naszej Gminie będą obowiązywać od 1 lipca 
2020 r. Zwolnienie z części opłaty nie jest automa-
tyczne. Musi je wprowadzić gmina. Od niej zależy też 
wysokość upustu. Właściciel domu jednorodzinnego 
powinien w deklaracji śmieciowej poinformować, czy 
korzysta z kompostownika i czy będzie oddzielał po-
piół od odpadów zmieszanych. Ponadto gminy muszą 
w regulaminie utrzymania porządku i czystości określić 
wymagania dotyczące kompostowania i zwolnić właści-
cieli mających kompostownik z posiadania brązowego 
pojemnika lub worka. 

W naszym Regulaminie zamierzamy określić nastę-
pujące warunki kompostowania:

frakcję bioodpady stanowią: odpady kuchenne, 
resztki jedzenia roślinne, resztki z owoców i warzyw, 
fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, trawa, resztki 
roślinne itp.,

kompostownik przydomowy spełnia wymagania 
jeżeli ma budowę i pojemność dostosowaną do ilości 
powstających na terenie nieruchomości bioodpadów 
oraz konstrukcję zapewniającą tlenowy rozkład sub-
stancji organicznych.

W razie stwierdzenia że właściciel nieruchomości, 
który zadeklarował kompostowanie, 

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpa-

dy komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez 

niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu 
weryfikacji zgodności deklaracji, ze stanem faktycz-
nym, wtedy – 

– wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa 
do zwolnienia z części opłaty.

PaMięTaJMy, że Na KOMPOST Nie DaJeMy:
• resztek mięsa i ryb
• niedopałów papierosów 
• roślin zaatakowanych chorobami lub pasożytami
• pieluch i podpasek
• dużych ilości oleju po smażeniu

Informacja o kwalifikacji wojskowej 
w 2020 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Opolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. 
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2020 
roku, od 3 lutego 2020 roku rozpoczęła się w województwie opolskim kwalifikacja 
wojskowa, podczas której ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu oleskiego przeprowadzona zostanie 
w okresie od 24 lutego do 13 marca 2020 r. w godzinach od 8:00 do godz. 11:00 i odby-
wać się będzie w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 31. 

Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Zębowice:
• 24.02.2020r. – termin podstawowy
• 13.03.2020 r. – dzień rezerwowy

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej w 2020 r. podlegają:

• mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
•  mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii 

zdolności do czynnej służby wojskowej;
•  osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
•  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do 

czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

•  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdol-
ności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

•  kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę 
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 
kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944) 

•  osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji woj-
skowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie 
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem 
uzupełnień. W ramach kwalifikacji, osoba stająca przed komisją zostanie sprawdzona 
celem oceny przydatności do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa kończy się przeniesieniem do rezerwy (BEZ POWOŁANiA 
DO PEŁNiENiA ZASADNiCZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ) i wydaniem na wniosek osoby 
stawiającej przed komisją zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.
Osoba stająca do kwalifikacji zobowiązana jest posiadać przy sobie:

•  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
•  dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 

miesięcy) – w przypadku niepełnosprawności lub ciężkich chorób – dla Powia-
towej Komisji Lekarskiej,

•  aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),
•  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe.
W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, 

nakłada się na osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe dopro-
wadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.
 informacji w sprawie kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Gminy Zębowice 
udziela się w Urzędzie Gminy Zębowice ul. izydora Murka 2 pok. Nr 20 (tel. 
77 421 60 76 wew. 27).

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://wszwopole.wp.mil.pl/
pl/articles6-aktualnosci/2020-01-14j-kwalifikacja-wojskowa-w-2020-roku-miejsca-
i-terminy-pracy-powiatowych-komisji-lekarskich-na-obszarze-administrowanym-
-przez-wojewodzki-szta/ lub https://wkuopole.wp.mil.pl/pl/pages/terminy-kwali-
fikacji-wojskowej-2020-2019-01-18-2/
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W STyCZNiU 2020 r. jubilaci obchodzili swoje jubileusze:

80 lat:  Adelajda Buczek, Gertruda Świgoń, Róża Kowalska
85 lat:  Agnieszka Niczka, Maria Wenzel
90 lat: Elżbieta Miozga
91 lat:  Hildegarda Bartocha, Anna Domagalska Kotarska
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Teresa i Paweł Koźlik

Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego,  
przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego 

błogosławieństwa, wzajemnej miłości i szacunku. Niech wasze życie 
będzie wzorem do naśladowania dla młodszych pokoleń.

* * *
W styczniu urodziło się 2 dzieci.
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci rozwi-
jały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym skarbem, 
jakim możecie obdarzyć swoje dzieci, a później w ich życiu dorosłym 

otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

* * *
Osoby zmarłe w styczniu: Maria Brzytwa, Anna Kottisch, Jerzy 
Kowolik, Teresa Paluch, Łukasz Pieprzyca, Aleksander Przewłoka, 
Jan Solich.

Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego 

współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.
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NaSi JUBilaCiOGłOSZeNia

KONDOleNCJe

PODZięKOWaNia

Państwu Gabrieli i Hubertowi BUCZeK

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA i TEŚCIA
składają

Wójt, Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych  
oraz radni Rady Gminy

Wszystkim, którzy modlili się i uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej 

śp. Jerzego Kowolik 
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym 

 oraz wszystkim delegacjom 
serdecznie podziękowania składają: 

żona Jadwiga i córka Gabriela z rodziną

DYŻUR PSYCHOLOGA
Informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym w Gminnym 
Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa odbywać się będą 
dyżury psychologa. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać 
mieszkańcy naszej gminy, zarówno dorośli jak i dzieci. Dyżur 
pełnić będzie psycholog Anna Sajdyk. Pierwszy odbędzie 
się 11 lutego w godz. 16-18. O terminach dyżurów w ko-
lejnych miesiącach poinformujemy w następnym numerze 
Informatora.


