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Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom z Gminy Zębowice

składamy najserdeczniejsze
życzenia:

szczęścia, wszelkiej pomyślności
oraz samych słonecznych

i pogodnych dni.

Radni Rady Gminy Zębowice

Z okazji Dnia Kobiet
życzę Paniom

wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, 
co przynosi dostatek duchowy i materialny,

a przede wszystkim dobrego zdrowia
i wszelkich spełnień, zarówno tych osobistych, 

rodzinnych, jak i zawodowych. 

Wójt Waldemar Czaja

O WZAJEMNY SZACUNEK
S zanowni Mieszkańcy, w ostatnim czasie doszło do znie-

ważenia pracownika Urzędu Gminy w trakcie wyko-
nywania przez niego czynności służbowych. Zdarzenie to 
nie jest niestety odosobnionym przypadkiem. Na porządku 
dziennym są narzekania petentów na rzekomą opieszałość 
urzędników przy załatwianiu ich spraw w UG, co czasem pro-
wadzi do niepotrzebnej nerwowości i prób dyskredytowania 
pracowników urzędu. Takie działania nie służą budowaniu 
właściwych relacji na linii urząd–obywatel i nie budują at-
mosfery wzajemnego szacunku i zaufania. Pracownicy UG 
wykonują swoją pracę z pełnym poświęceniem i na miarę 
swych umiejętności służą pomocą mieszkańcom, dlatego 
jest ważne, aby odnosić się do nich z należytym szacunkiem. 
Pamiętajmy, że zgodnie z art. 115 § 13 kk pracowników 

samorządowych zalicza się do funkcjonariuszy publicz-
nych. Oznacza to, że prawo chroni prawidłową działalność 
instytucji samorządowej wymagającej wolnej od napaści 
aktywności funkcjonariusza publicznego pełniącego swoje 
obowiązki służbowe, a także chroni nietykalność cielesną 
samego funkcjonariusza publicznego, jako wartość związaną 
ściśle z godnością osoby ludzkiej. Za znieważenie funkcjo-
nariusza, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków 
służbowych grozi grzywna, kara ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku (art. 226 §1 kk.) Nie 
przytaczamy tych przepisów, aby kogokolwiek straszyć, ale 
wyrażamy nadzieję, że relacje na linii urząd–obywatel opierać 
się będą na poszanowaniu każdej ze stron.

Wójt Gminy Zębowice
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UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
P ubliczne Przedszkole w Zębowicach realizuje program 

edukacyjny „Uczymy dzieci programować” we wszystkich 
grupach. Program to inicjatywa mająca na celu propagowanie 
nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne 
myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, 
szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie 
tych najbardziej optymalnych – to umiejętności, które warto 
kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, 
że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Przedszkole zakupiło specjalne maty do programowania 
oraz ozobooty (roboty do programowania) i puzzle interak-
tywne. Dzieci biorą udział w zajęciach z programowania pod 
okiem swoich wychowawców. Program „Uczymy dzieci pro-
gramować” wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświa-
towej państwa w roku szk. 2020/2021 (wspierania edukacji 
matematycznej, rozwijanie innowacyjności, kreatywności 
oraz bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cy-
frowych). Program pozwala na:

• włączanie treści programistycznych w zajęcia dydak-
tyczne z zakresu różnych edukacji;

• stopniowanie trudności zajęć;
• naukę przez zabawę;
• różne formy realizacji zajęć: grupowa, zespołowa, in-

dywidualna;
• realizację treści wynikających z podstawy programowej.
Nasze przedszkolaki wspólnie z wychowawcami kodują 

różne treści przy pomocy specjalnej maty, tworzą swoje karty 

pracy z programowania oraz pracują ze specjalnymi miniro-
botami i interaktywnymi puzzlami. Zajęcia z programowania 
na stałe zagościły w tym roku w naszym przedszkolu, a dzieci 
tak bardzo je polubiły, że coraz częściej pytają, kiedy znowu 
będą mogły w nich uczestniczyć.

Kwalifikacja wojskowa

Nowe zasady kwalifikacji wojskowej w 2021 roku
W związku z panującą pandemią koronawirusa, MSWiA 

i MON podjęły decyzję o wprowadzeniu nowych zasad prze-
prowadzania kwalifikacji wojskowej w tym roku.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona 
w okresach od 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r. (zostanie ogłoszo-
na 24 marca) i od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. (zostanie 
ogłoszona 26 lipca) na terenie całego kraju. Tegoroczne zmiany 
w terminach przeprowadzania kwalifikacji wojskowej związane 
są z panującą pandemią koronawirusa i m.in. tym, że lekarze 
oraz pozostały personel medyczny odpowiedzialny za organizację 
kwalifikacji, jest obecnie skierowany do walki z COVID-19.

Szczegółowe informacje o terminach i miejscach prowadze-
nia kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach, 
powiatach i gminach zostaną podane do wiadomości przez 
wojewodów. Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwa-
lifikacji wojskowej w 2021 r. otrzyma pocztą imienne wezwanie.

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:
• mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
• mężczyźni urodzeni w latach 1997–2001, którzy nie posiadają 

jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały 

uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,

• kobiety urodzone w latach 1997–2002 posiadające kwalifi-
kacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety 
pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które 

w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę 
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz 
na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub 
absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farma-
cja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, 
ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze 
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

• mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok 
życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, 
jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej 
służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji 
wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• posiadaną dokumentację medyczną,
• aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez 

nakrycia głowy),
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifika-

cje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, 

powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną 
dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań 
specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 
(lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Szczegółowe zasady kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej 
w 2021 r. znajdują się w rozporządzeniu MSWiA i MON: https://
dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/47.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LEGO
W  dniach 17–18 lutego w przedszkolu w Zębowicach 

odbył się Międzynarodowy Dzień Lego. Kto nie 
lubi klocków lego?! Kolorowe bloki, które można połączyć 
w ciekawe konstrukcje, towarzyszyły chyba każdemu  z nas. 
Z klocków LEGO powstają fantastyczne budowle! Klocki 
LEGO pochodzą z Danii, a ich twórcą jest firma o tej samej 
nazwie, założona w 1932 r. przez Ole Kirka Christiansena. 
Na początku przedsiębiorstwo zajmowało się tworzeniem 
zabawek z drewna, jednak w 1947 r. zaczęto produkować 
je z tworzywa sztucznego. Tak też powstały słynne klocki. 
Cegiełki składane razem za pomocą systemu wypustek i od-
powiadających im gniazd, pozwalające na uzyskiwanie wielu 
możliwych kombinacji połączeń, stały się wielkim hitem na 
skalę światową. Pierwszy rodzaj klocków wyprodukowany 
został w 1949 roku, w ciągu następnych lat przedsiębiorstwo 
stopniowo poszerzało asortyment. Sposób łączenia klocków 
został opatentowany 28 stycznia 1958 r.. Firma Lego od tamtej 
pory wypuszcza ciekawe zestawy klocków, z których można 
budować domy, samochody, krajobrazy. Przedszkolaki miały 
okazję poznać historię powstania klocków lego oraz wykazać 
się kreatywnością i wyobraźnią podczas tworzenia własnych 
konstrukcji. Pomysłowość, radość i wspólna zabawa wypełniła 
ten dzień w przedszkolu. Każda grupa świętowała w swojej 
sali pod okiem wychowawcy. Dzieci tego dnia brały udział 
w warsztatach budowania Lego (klocki zostały wcześniej zde-
zynfekowane) oraz malowały specjalnie przygotowane na tę 
okazję gipsowe figurki Lego. Tego dnia każda z sal zamieniła 
się na chwilę w salę kinową, by dzieci mogły zobaczyć bajkę 
związaną z Lego i poczuć się jak w prawdziwym kinie. Z tej 
okazji przedszkolaki dowiedziały się również, że nazwa Lego 
pochodzi od słów „LEg GOdt”, co oznacza „baw się dobrze”. 
Dzieci za pomocą maty do kodowania kształtowały umie-
jętności kodowania i planowania, a także rozwijały logiczne 
myślenie. W grupach zadaniowo-zabawowych również pozo-
staliśmy w temacie uwielbianych przez wszystkich klocków 
Lego. Mali badacze mieli za zadanie zmierzyć długość po-
szczególnych klocków oraz sprawdzić zależności pomiędzy 
długościami. Dzieci utrwalały przy tym znajomość cyfr, 
a także układały proste działania matematyczne. Oczywiście 
największą atrakcją była możliwość budowania wymyślonych 
przez siebie budynków, pojazdów i innych dzieł przy pomocy 

ogromnej ilości klocków, które tego dnia gościły w naszym 
przedszkolu. Kolejny raz potwierdza się zasada, że najlepszą 
nauką dla przedszkolaków jest nauka poprzez zabawę.

SUKCESY ALEKSANDRY 
WIERSZAK

M iło nam poinformować, że Aleksandra Wierszak, 
sołtys Zębowic i radna Rady Gminy, zajęła I miejsce 

w organizowanym przez „Nową Trybunę Opolską” konkur-
sie ,,Mistrzowie Agro” w kategorii Rolnik Roku w regionie 
północnym województwa opolskiego. Pani Aleksandra zajęła 
również III miejsce w kategorii Rolnik Roku w województwie 
opolskim. Serdecznie Gratulujemy.
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BAL KARNAWAŁOWY PRZEDSZKOLAKÓW
K arnawał to miła tradycja, przepełniona muzyką i za-

bawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale. 
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to niezwykły, długo 
wyczekiwany dzień. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, 
dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w po-
niedziałek 1 lutego br., kiedy w naszym przedszkolu odbył 
się bal karnawałowy. Na sali, podczas pląsów, było bardzo 
wesoło oraz kolorowo. Uśmiech nie znikał z dziecięcych 
twarzy, mimo chwilowego zmęczenia. Sale wyglądały ba-
jecznie, przystrojone serpentynami i balonami. Przepięknie 
przebrane dzieci z dumą prezentowały wymyślne stroje. 
Niezliczone księżniczki, czarownice, policjanci, wróżki, 
biedronki, motylki, kotki, piraci, a także inne postacie z kre-
skówek zagościły na kilka godzin do naszego przedszkola. 
Dzieci z ochotą uczestniczyły w tańcach i zabawach. W tym 
roku ze względu na zasady reżimu sanitarnego każda grupa 
bawiła się w swojej sali. Zarówno w Zębowicach, jak i Rada-
wiu bal prowadzili animatorzy. Nie zabrakło również waty 
cukrowej oraz baniek mydlanych. Specjalnym gościem tego 
dnia była wielka, pluszowa Myszka Mickey, która okazała 
się najważniejszym punktem imprezy. Na zakończenie balu 
Panie kucharki poczęstowały dzieci pysznym poczęstunkiem. 
Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej atmos-
ferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym 
przedszkolakom. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za za-

angażowanie w przygotowanie pięknych strojów. Są one 
nieodłącznym elementem corocznego balu przebierańców 
w naszym przedszkolu.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W ZĘBOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowa-

niu rekrutacyjnym
Termin w postępowa-
niu uzupełniającym

1 Złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego. 1.03.2021
12.03.2021

2
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kry-
teriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.03.2021
26.03.2021

21.04.2021
30.04.2021

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kan-
dydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).

29.03.2021
2.04.2021

5.05.2021

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7.04.2021 14.05.2021

5 Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia – poprzez złożenie 
oświadczenia.

7.04 – 2021
16 – 04 – 2021

17 – 05 – 2021

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

20 – 04 – 2021 21 – 05 – 2021

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę po-
wszechnej dostępności. Do przedszkola przyjmowane są dzieci 
w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola 
dziecko, które ukończyło dwa i pół roku (w przypadku wolnych 
miejsc w rekrutacji). Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola 
jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą 

elektroniczną ze strony internetowej www.przedszkolezebowi-
ce.szkolnastrona.pl lub bezpośrednio w placówce przedszkola.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć 
w przedszkolu w okresie od 15.03.2021 r. do 26.03.2021 r. 
Bardzo prosimy o przestrzeganie terminów składania wnio-
sków i potwierdzania ich. Jest to niezbędne do prawidłowego 
przebiegu rekrutacji.
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA
P asowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do 

grona czytelników biblioteki. Głównym celem uroczy-
stości jest zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania 
z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego 
rozwijania umiejętności czytania. W bieżącym roku szkolnym 
w naszej szkole odbyło się ono po raz drugi. 25 lutego – do 
grona czytelników oficjalnie przyjęliśmy tym razem uczniów 
klas pierwszych. Spora grupa uczniów tych klas odwiedza bi-
bliotekę systematycznie od września. Mieli oni już możliwość 
zapoznania się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłod-
szych czytelników, regulaminem biblioteki oraz sposobem 
wypożyczania książek również w okresie pandemii. Podczas 
tej niezwykłej uroczystości przygotowanej przez starszych 
kolegów z klasy drugiej, pod czujnym okiem Pani Elżbiety 
Pyka, dzieci dowiedziały się, dlaczego warto czytać książki i jak 
je szanować. Zanim pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, 
musieli wykazać się znajomością bajek i bajkowych postaci, 
z czym poradzili sobie na szóstkę. Po bajkowym wprowadze-
niu, skupione i poważne uroczyście przyrzekły, że będą kochać 
i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie 
wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło 
uroczyste pasowanie na czytelnika, wręczenie pamiątkowych 
książek pt. „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”, 
ufundowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach kampanii „Mała książka – wielki 
człowiek”, dyplomów ufundowanych przez szkolną Radę 
Rodziców. Mali czytelnicy otrzymali również pamiątkowe 
zakładki do książki. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej 

atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka kojarzyć 
się będzie najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, 
przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile 
widziani. Rodzice również włączyli się w uświetnienie tego 
ważnego dla ich pociech wydarzenia, przygotowując słodki 
poczęstunek. Za pomoc w przygotowanie uroczystości ser-
decznie dziękuję pani Elżbiecie Pyka oraz uczniom klasy II a, 
paniom: Gabrieli Langosz, Zofii Laskowskiej-Qach, Joannie 
Kowolik, Annie Ozimek, odbywającej w szkole praktykę, 
Renacie Kaczmarek oraz Panu Norbertowi Michalczykowi.

Katarzyna Przybyszewska 

OCHRONA ŚRODOWISKA – INFORMACJE, DOBRE PRAKTYKI, CIEKAWOSTKI

Odpady z plastiku, szkła i papieru
W Zębowicach przy ul. Opolskiej 37 zlokalizowany jest punkt, 

do którego mieszkańcy naszej gminy mogą przynosić nadmiar 
odpadów opakowaniowych, selektywnie zbieranych na posesjach. 
W wyznaczonych godzinach możemy nieodpłatnie, w ramach 
gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, do-
starczyć tutaj odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 
szkła papieru i tektury. Miejsce to jest monitorowane, aby do 
pojemników nie trafiały odpady zmieszane. 

Odpady możemy przynosić od poniedziałku do piątku od 
godz. 7.00 do godz. 8.00 i w ostatnią sobotę miesiąca od godz. 
8.00 do godz. 12.00.

Zachęcamy do korzystania z tego rozwiązania. Pojemniki 
służące do regularnego odbioru odpadów z nieruchomości 
czasami nie wystarczają. Zakup dużego sprzętu AGD powoduje, 
że mamy jednorazowo do oddania znaczne ilości kartonu i folii 
z opakowania sprzętu i styropianu zabezpieczającego towar 
przed uszkodzeniem. Z kolei latem np. wytwarzamy większą 
ilość butelek po napojach.

Do punktu możemy przynieść:
1. opakowania z tworzyw sztucznych, np. butelki po napo-

jach, kubki i butelki po jogurtach, kefirach i innych napojach 
mlecznych, opakowania po serkach i serach, kartony po mleku 
i sokach, tubki po produktach spożywczych, worki po maka-
ronach, kaszach i innych sypkich produktach spożywczych, 

butelki i opakowania po kosmetykach i chemii gospodarstwa 
domowego, folie opakowaniowe, styropian opakowaniowy,

2. opakowania ze szkła, np. butelki i słoiki po produktach 
spożywczych, kosmetykach i chemii gospodarstwa domowego,

3. opakowania z papieru i tektury, np. kartony, papier pakowy, 
torebki po sypkich produktach spożywczych itp.

Kompostowanie bioodpadów
Zwyczajowo w pierwszych miesiącach roku składamy spra-

wozdania z bioodpadów przeznaczonych do kompostowania 
w roku poprzednim. Obecnie składamy sprawozdanie za 2020 
rok. Sprawozdanie składa właściciel nieruchomości, który złożył 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Druki sprawozdań wyłożone są na parterze w Urzędzie Gminy 
w Zębowicach.

Można je także pobrać:
1.  w BIP Gminy Zębowice (Menu BIP  - INFORMACJE O ŚRO-

DOWISKU - Gospodarka odpadami - dokumenty do pobrania),  
http://bip.zebowice.pl/645/345/gospodarka-odpadami.html

2. na stronie internetowej Gminy Zębowice (Urząd Gminy - 
Dokumenty do pobrania - Gospodarka odpadami komunalnymi)

http://www.zebowice.pl/1405/109/gospodarka-odpadami-
-komunalnymi.html

Ilość odpadów przeznaczonych do kompostowania oraz 
ilość wykorzystanego gotowego kompostu szacujemy (nie ma 
przelicznika pozwalającego wprost obliczyć ilość bioodpadów 
w zależności od liczby mieszkańców posesji).
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Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W ZĘBOWICACH

U czniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Po-
wstańców Śląskich w Zębowicach realizują nauczanie 

w dwóch wariantach:
• Klasy I–III nauczanie stacjonarne 
• Klasy IV–V nauczanie online za pomocą Platformy 

TEAMS
Odbywają się również zajęcia w ramach pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej (logopedia, terapia pedagogiczna, 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz zajęcia specjali-
styczne (rewalidacja), jak i konsultacje dla uczniów klas VIII 
w razie konieczności.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicy dla uczniów dojeż-
dżających i rodziców pracujących. Funkcjonuje stołówka 
szkolna przygotowująca obiady dwudaniowe dla 40 uczniów 
klas I–III.

W klasach I–III realizuje się program wychowawczo-
-profilaktyczny stacjonarnie, dzięki czemu przeprowadzono 
bale karnawałowe w reżimie sanitarnym, czyli każda klasa 
osobno się bawiła. Zorganizowano spotkanie z policjantem 
w celu przeprowadzenia pogadanki na temat cyberprzemocy 
w klasach III. W starszych klasach, ze względu na naucza-
nie zdalne, realizacja programu wychowawczego odbywa 
się online oraz za pomocą zamieszczanych artykułów na 
stronie szkoły. Uczniowie są angażowani do różnego ro-
dzaju aktywności w konkursach lub innych działaniach, 
np. redaktorskich, przygotowują artykuły na stronę szkoły 
czy wolontariackich.

W ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny 
w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”, realizowanego we 
współpracy z RZPWE uczniowie uczą się, jak dbać o śro-
dowisko przyrodnicze i wspólnie chronić je od zagłady, 
ze szczególnym uwzględnieniem czystości naszych wód. 
Uczniowie klas VIa, VIb i VII wzięli udział w warsztatach 
w formie online 2 lutego za pomocą aplikacji Teams. Zaję-
cia trwały 5 godzin lekcyjnych, a prowadzone były przez 
specjalistów z ramienia Regionalnego Centrum Rozwoju 
Edukacji w Opolu.

Przeprowadzono egzamin próbny z Operonem dla klasy 
VIII w formie stacjonarnej w dniach 10–12 lutego. Następny 
egzamin próbny z CKE jest zaplanowany w marcu.

Biblioteka szkolna działa w takich godzinach, aby zarówno 
uczniowie młodsi, jak i starsi mieli do niej swobodny dostęp. 
Szkoła wzbogaciła się o nowy księgozbiór, liczący ponad 650 
książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
W ramach tego programu w naszej szkole prowadzone są 
stacjonarnie oraz online następujące projekty:

1. „10 niesamowitych przygód Neli. Nela – mała repor-
terka” – kl. Ia i Ib;

2. „NELA I KIERUNEK ANTARKTYDA”, „NELA I PO-
LARNE ZWIERZĘTA” – kl. IIa i IIb;

3. „Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany” – kl. IIIa 
i IIIb;

4. Mistrzowie pięknego czytania. Grzegorz Kasdepke „Ale 
kosmos! To znowu Bodzio i Pulpet” – kl. IV i V;

5. Wojny dorosłych–historie dzieci. Opowieści o Powsta-
niach Śląskich. Kazimierz Szymeczko „Gołąbek niepokoju” 
– kl. VIa;

6. Z książką ku wartościom. „Gorzka czekolada i inne 
opowiadania o ważnych sprawach” – kl. VIb;

7. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. R. J. „Cudowny chłopak” 
– Kl. VII;

8. Z książką na tropach historii. Markus Zusak „Zło-
dziejka książek” – kl. VIII. 

Pedagog szkolny na bieżąco monitoruje sytuację rodzinną 
i szkolną uczniów, wspierając w trudnościach zarówno ro-
dziców, jak i podopiecznych. Podczas nieobecności uczniów 
oraz w trakcie ferii zimowych w szkole przeprowadzono 
remonty: biblioteki, klasy edukacji wczesnoszkolnej, pokoju 
nauczycielskiego w budynku A oraz sekretariatu i gabine-
tu dyrektora. Zakupiono piec konwekcyjno-indukcyjny 
do stołówki szkolnej, nowe meble, szafki zamykane dla 
uczniów, dokonano napraw ławek szkolnych oraz przepro-
wadzono archiwizację dokumentów placówki wraz z po-
mieszczeniem. Szkoła funkcjonuje zgodnie z wytycznymi 
i procedurami Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy-
gotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym 
i Ministrem Zdrowia. Główną wytyczną jest bezwzględne 
przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie 
rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez 
osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regu-
larne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie 
muszą nosić maseczek. W miarę możliwości organizacja 
pracy szkoły odbywa się z zachowaniem dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły. 18 lutego br. 
w szkole SANEPID przeprowadził kontrolę – zaleceń brak
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OBRADY KOMISJI RADY GMINY ZĘBOWICE
Dnia 17 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Zębowice. Podczas posiedzenia członkowie komisji 
zatwierdzili plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Zębowice na 2021 r. Rozpatrzyli również złożone do 
RG petycje, uznając, że zgłoszone w petycjach żądania nie 
mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy, dlatego 
też nie może być przedmiotem jej działań. Komisja w trakcie 
posiedzenia dokonała również analizy projektów uchwał na 
sesję RG oraz dokonała analizy skierowanego do RG pisma 
prezesa firmy NIGA, dotyczącego wyrażenia przez radę 
zgody na sprzedaż dzierżawionego przez tę firmę budynku 
po byłej szkole w Kadłubie Wolnym.

Dnia 18 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji 
Oświaty Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 
Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Pierwsza część posiedzenia 
odbyła się w Kadłubie Wolnym Członkowie komisji zwiedzili 
budynek żłobka i budynek byłej szkoły podstawowej oraz spo-

tkali się z prezesem firmy NIGA, który poinformował radnych 
o planowanym terminie otwarcia żłobka oraz o planach zwią-
zanych z remontem budynku szkoły, który uzależniony jest 
od wyrażenia przez RG zgody na jej sprzedaż. Radni dokonali 
również analizy projektów uchwał na Sesję RG. Odnosząc 
się do projektu uchwały dotyczącego wprowadzenia opłaty 
w wysokości 50 zł netto + VAT za okres jednego miesiąca za 
usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni 
ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
członkowie komisji ustalili, że zarekomendują na sesji opłatę 
abonamentową w wysokości 32,50 zł netto + VAT.

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
Dnia 23 lutego br. odbyła się XVIII w ósmej kadencji sesja 

Rady Gminy Zębowice. Na początku obrad radni wy-
słuchali informacji prezesa firmy NIGA, dotyczącej terminu 
otwarcia żłobka i kwestii związanych z remontem budynku 
po byłej szkole podstawowej. Właściciel firmy podkreślał, że 
żłobek jest gotowy na rozpoczęcie swojej działalności, a termin 
jego otwarcia jest uzależniony od liczby zapisanych dzieci. 
Docelowo w placówce może przebywać około 20 maluchów. 
Z prac do wykonania pozostało tylko utwardzenie terenu wokół 
żłobka oraz wybudowanie placu, zabaw co będzie zrobione, jak 
tylko poprawią się warunki pogodowe. Prezes firmy podkreślał 
również, że dzieci z terenu naszej gminy przyjmowane będą do 
żłobka na preferencyjnych warunkach finansowych. Właściciel 
firmy odniósł się również do stanu prac w dzierżawionym przez 
niego budynku po byłej szkole w Kadłubie Wolnym, gdzie 
docelowo ma powstać placówka opieki dla seniorów. Poinfor-
mował, że z powodu braku dotacji, aby móc dokończyć remont, 
jest zmuszony wystąpić o kredyt w wysokości około 4 mln zł. 
Warunkiem jego uzyskania jest posiadanie aktu własności, 
dlatego zwrócił się do radnych o wyrażenie zgody na sprzedaż 
budynku jego firmie. Podkreślał, że po otrzymaniu kredytu 
w ciągu roku budynek zostanie wyremontowany i będzie mógł 
przyjmować pensjonariuszy. Pan prezes podkreślał również, że 
otwarcie placówki przyczyni się do wygenerowania około 20 
miejsc pracy, w większości dla naszych mieszkańców. Radni 
po wysłuchaniu wystąpienia prezesa firmy NIGA stwierdzili, 
że ewentualną zgodę na sprzedaż budynku podejmą po wcze-
śniejszym oszacowaniu jego wartości przez uprawnionego 
rzeczoznawcę. O potrzebie funkcjonowania takiej placówki na 
terenie naszej gminy mówiła w swoim wystąpieniu kierownik 
GOPS Urszula Pyć, podkreślając, że w naszej gminie znaczny 
odsetek mieszkańców stanowią osoby starsze wymagające 
całodobowej opieki. Zanim radni podjęli uchwały, wycofali 
z porządku obrad projekt uchwały dotyczący zasad przyzna-

wania i wysokości diet radnych Gminy Zębowice, z uwagi na 
negatywną opinię prawną. W dalszej części obrad RG podję-
ła uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Zębowice na 
2021 r., zmiany wieloletniej prognozy finansowej, planu pracy 
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na 2021r., 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na terenie gminy Zębowice na 
2021 r., uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomani na 2021 r., wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżaw, zwolnienia zakładu budżetowego – Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach z obo-
wiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 
Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu jej na cele statutowe. Rada 
Gminy podjęła również uchwałę w sprawie wysokości opłaty za 
usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni 
ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
w Zębowicach. Opłata za powyższą usługę będzie wynosić 35 
zł brutto miesięcznie. Podjęcie powyższej uchwały nie oznacza, 
że automatycznie użytkownicy przydomowych oczyszczalni 
ścieków będą płacić ten abonament. Warunkiem jego opłaty jest 
podpisanie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
w Zębowicach indywidualnej umowy na świadczenie przez 
zakład usługi utrzymania i oczyszczania przydomowej oczysz-
czalni ścieków. Natomiast użytkownicy, którzy nie podpiszą 
umowy z ZGKiW, będą wykonywać te czynności z własnych 
środków. W trakcie obrad radni zapoznali się również z infor-
macją o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
Informację na temat działalności w tym okresie przedstawił 
również Przewodniczący RG. Podczas sesji odczytane zostało 
również pismo kierowane do biura Rady Gminy Zębowice, 
której autorami są radni z klubu Mniejszości Niemieckiej in-
formujące, że podjęli oni decyzję o przekazywaniu diet lub ich 
części na cele charytatywne, podkreślając, że taka decyzja jest 
indywidualną wolą radnego.
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W lutym 2021 r. Jubilaci obchodzili 
sWoJe Jubileusze:

80 lat: Helena Gola
85 lat: Józef Jurecko

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 LUTYM urodziło się 2 dzieci.
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci 
rozwijały 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 lutym:  
Agnieszka Sykosz, Joachim Koszary,  

Elżbieta Porada, Krzysztof Cebo, Norbert Kuska, 
Hildegarda Serwusiok, Gertruda Kaczmarczyk, 

Jolanta Bednarek, Gertrud Schwigon.  

Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głę-
bokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. i. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl Nakład: 1000
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole, 
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl

Nasi JUbiLaci

„ZŁOTE GODY” – 50 LAT MIĘŁO...
D nia 16 lutego br. w sali ślubów Urzędu Gminy w Zę-

bowicach odbyła się uroczystość, podczas której wójt 
Waldemar Czaja, w obecności pracowników Urzędu, wrę-
czył parom, które obchodziły w 2020 roku rocznicę 50-lecia 
pożycia małżeńskiego, medale przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Złote gody to wyjątkowe święto, 
które obchodzi się po 50. latach wspólnego pożycia mał-
żeńskiego. Wspólne pól wieku to na pewno dowód wza-
jemnej miłości, zrozumienia oraz prawdziwej przyjaźni. 
Jest to przede wszystkim najlepszy wzór do naśladowania 
dla młodych, którzy dzisiaj wstępują w związek małżeński 
i zakładają rodzinę.

Czasy pandemii weryfikują nasze plany pod każdym 
względem, tak było również z uroczystością wręczenia Me-
dali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Planowo okolicz-
nościowe spotkanie, jak zawsze było w zwyczaju, miało 
się odbyć z udziałem wszystkich Jubilatów obchodzących 
również szmaragdowe gody oraz diamentowe gody, jednak 
z powodu obostrzeń sanitarnych Wójt został zmuszony do 

odwołania uroczystości i przyznane medale zostały wrę-
czone Jubilatom indywidualnie – według życzenia – bądź 
w sali ślubów na kameralnym spotkaniu, bądź w miejscu 
zamieszkania Jubilatów. Odznaczeniami uhonorowano: Różę 
i Ewalda Kaczmarczyk, Marię i Erwina Gruca oraz Jadwigę 
i Jana Bonk. Podczas spotkania jubilaci otrzymali również 
okolicznościowe upominki.

Gorąco jeszcze raz wszystkim Jubilatom, tym obecnym 
i nieobecnym, gratulujemy i życzymy, aby to Wasze wspólne 
życie wraz z jego najpiękniejszymi cechami, było dla Was 
i dla Waszych bliskich oznaką szczęścia i osobistego sukcesu. 
Życzymy także dużo zdrowia, radości, Bożego błogosławień-
stwa na dalsze lata oraz wielu jeszcze pięknych Jubileuszy.


