
ŚWIĄTECZNE AKTYWNOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW
Święta Bożego Narodzenia to dla przedszkolaków niezwy-

kły i wyjątkowy czas. Dzieci wraz ze swoimi wychowaw-
czyniami biorą udział w różnych aktywnościach. W okresie 
poprzedzającym święta każda z grup przygotowała swój 
kalendarz adwentowy. Dzieci codziennie otwierały jedno 
okienko, w którym przygotowane były zadania związane 
z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia. Jednym 
z ciekawszych zadań było dekorowanie pierników. W dniu 21 
grudnia przedszkolaki wzięły udział w świątecznych warsz-
tatach. Każde z dzieci mogło udekorować swoje pierniczki, 
które następnego dnia były poczęstunkiem na wigilii w każdej 
z grup. W dniu 22 grudnia każda grupa wraz ze swoim wy-
chowawcą obchodziła wigilię w swojej sali. Tego dnia wszyscy 
odświętnie ubrani, od rana śpiewali kolędy i uczestniczyli 
w zajęciach o zwyczajach bożonarodzeniowych. Następnie 
dzieci z każdej z grup usiadły przy pięknie udekorowanym 
i wypełnionym smakołykami stole. W tym roku ze względu 
na obostrzenia nie odbyły się tradycyjne jasełka z udziałem 
rodziców. Dzieci pod okiem wychowawców przygotowały 
przedstawienie jasełkowe, które następnie zostało nagrane, 
odpowiednio zmontowane i wysłane do rodziców. Dzięki 
nagraniom rodzice mogą chociaż w ten sposób uczestniczyć 
w tym pięknym wydarzeniu. Dzieci przygotowały również 
upominki dla rodziców w postaci świeczników oraz ręcznie 
robionych kartek. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy 

i magiczny czas, pełen 
radości i spotkań. O tę 
świąteczną atmosferę 
w przedszkolu zadba-
ły w tym roku dzieci 
z  najstarszej grupy 
„Nutki” i w czwartek, 
23 grudnia zaprezen-
towały całej przed-
szkolnej społeczności, 
przygotowywane od 
kilku tygodni „Jasełka 
bożonarodzeniowe”. 
Podczas występu przedszkolaki przedstawiły swoją opo-
wieść o narodzinach Jezusa, oprawioną wieloma kolędami. 
Piękna scenografia nawiązująca do Betlejem oraz stroje 
przedszkolaków były idealnym dopełnieniem całego przedsta-
wienia. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem 
wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności 
recytatorskie i wokalne. Za swój występ otrzymali gromkie 
brawa od publiczności oraz wyrazy uznania i podziękowania 
od Pani Dyrektor. Wspólne śpiewanie kolęd było momentem 
podsumowującym ten wyjątkowy czas, pełen wielu wrażeń 
i nowych doświadczeń. Czas, który pozwolił wszystkim 
poczuć atmosferę zbliżających się świąt, pełną ciepła, ra-
dości i bliskości. Jednocześnie dyrektor przedszkola pani 
Joanna Janczyk w imieniu wszystkich pracowników i dzieci 
z publicznego przedszkola w Zębowicach oraz oddziału za-
miejscowego w Radawiu życzy wszystkim w Nowym Roku: 
zdrowia, ponieważ nie można go kupić za żadne pieniądze, 
wytrwałości i cierpliwości, gdyż one pomagają nam w re-
alizowaniu naszych planów, spełnienia wszystkich marzeń, 
bowiem nadają one sens naszemu życiu oraz miłości, która 
pomoże pokonać nam wszystkie trudności.
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MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU
J ak co roku 6 grudnia przedszkolaki z publicznego przed-

szkola w Zębowicach i oddziału zamiejscowego w Ra-
dawiu czekały z utęsknieniem na Mikołaja. Patrzyły do 
okien, czy nie widać i czy nie słychać dźwięku dzwonka św. 
Mikołaja, i się nie zawiodły. W końcu nadeszła ta upragniona 
chwila. Dzieci usłyszały dźwięk dzwonków i znany odgłos: ho 
ho ho, sygnalizujący nadejście św. Mikołaja. Radość ukazała 
się na małych twarzyczkach. Wszystkie przedszkolaki otrzy-
mały od Mikołaja słodki poczęstunek. Dzieci jednak także 
pamiętają o tym, że miło jest sprawiać komuś radość. Dla-
tego wcześniej nauczyły się wielu piosenek i wierszy, które 
przedstawiły św. Mikołajowi. Wszystkie przedszkolaki przez 
cały rok były grzeczne, dlatego gość obdarował każdego 
prezentem pełnym niespodzianek. Spotkanie z Mikołajem 
minęło w bardzo miłej atmosferze. Był to dzień pełen wrażeń 
i radości dla wszystkich dzieci. Natomiast 8 grudnia Mikołaj 
po raz drugi zawitał do przedszkola. Tym razem odbyło się 

przedstawienie z elementami pokazu magii pt.: „Wyczarujmy 
św. Mikołaja”. Dzieci wzięły udział w spektaklu, a następnie 
odebrały od gościa piękne prezenty. Podarunki w tym roku 
zakupione zostały z funduszu Rady Rodziców przedszkola. 
Przedszkole uzyskało również wsparcie ze strony Wspól-
noty Lasów Drobnowłościańskich Wsi Kadłub Wolny, za 
co serdecznie dziękuje.

KARTKI ŚWIĄTECZNE OD PRZEDSZKOLAKÓW
Za pośrednictwem „Informatora” składam serdeczne po-

dziękowanie pani dyrektor publicznego przedszkola 
w Zębowicach oraz paniom wychowawczyniom i przed-
szkolakom, którzy pod okiem swoich nauczycieli wykonali 
własnoręcznie przepiękne karty świąteczne. Karty wraz 
ze świąteczno-noworocznymi życzeniami przesłaliśmy do 
samorządowców i szefów instytucji na bieżąco współpracu-
jących z naszą gminą.

wójt Waldemar Czaja

INFORMACJA DLA OSÓB PRAWNYCH
Osoby prawne, jednostki Organizacyjne oraz spółki mają obowiązek złożenia do dnia 31.01.2022 r. deklaracji na podatek od nie-

ruchomości.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki mają obowiązek złożenia do dnia 15.01.2022 r. deklaracji na podatek rolny i leśny.
Stowarzyszenia – LZS Radawie i Zębowice zobowiązane są do złożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji, którą otrzymały 

w 2021 roku w terminie do 30 stycznia 2022 r.

UDOSTĘPNIONA 
DROGA LEŚNA

P ragniemy poinformować mieszkańców, że Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowi-

cach na wniosek Pana Grzegorza Kimlę – Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Olesno, udostępnił do ruchu publicznego 
drogę leśną w kierunku ,,Tawerny pod Kotwicą”.

UTWARDZENIE DROGI
P racownicy działu komunalnego gminy dokonali utwar-

dzenia drogi dojazdowej do nowo budowanych posesji 
na Osiedlu w Zębowicach. Po zdjęciu wierzchniej warstwy 
ziemi utwardzili podłoże zmielonym gruzem. Jest to wstęp-
ny etap prac przed położeniem w przyszłości na tej drodze 
dywanika z masy asfaltowej.
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PIĘKNIEJE CENTRUM ZĘBOWIC
Ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Zębowice 

w ramach zadania ,,Zagospodarowanie i utrzymanie 
terenów zielonych i obiektów małej architektury na terenie 
sołectwa” wykonano prace związane z zagospodarowaniem 
i odświeżeniem terenów zielonych i skwerów w centrum 
Zębowic. W ramach prac wyburzono betonowy murek obok 
Urzędu Gminy, wybrukowano teren pod nowo zakupione 
ławki i stół, odświeżono napis ZĘBOWICE usytuowany obok 
budynku GOIKiCz. Wykonano również cięcia pielęgnacyjne 
i nasadzenia oraz położono ozdobny żwirek na skwerach.

ŚWIĄTECZNE 
PODZIĘKOWANIA

M iło nam poinformować, że do Urzędu Gminy wpły-
nęło kilkadziesiąt kart ze świąteczno-noworocznymi 

życzeniami. skierowanymi do wójta Waldemara Czai. To 
budujący Fakt, tym bardziej, że życzenia płynęły zarówno od 
samorządowców i kierowników urzędów na bieżąco współ-
pracujących z wójtem gminy, jak i osób, które nawiązały 
współpracę z naszą gminą w ostatnim okresie.

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMU-
NALNE W 2022 R.

Opłata za odpady nie uległa zmianie – jest taka sama jak 
w ubiegłym roku i wynosi 20 zł na osobę zamieszkującą na 
nieruchomości na miesiąc.

Poniżej w  tabeli została przedstawiona wyso-
kość opłaty należnej do zapłaty za każdy kwartał 
w  2022  r. odpowiednio do liczby zadeklarowanych osób: 

Liczba 
zadeklarowanych 

osób

Wysokość 
miesięcznej opłaty

Wysokość opłaty 
należnej do zapłaty 

za każdy kwartał 
w 2022 r.

1 20 zł 60 zł

2 40 zł 120 zł

3 60 zł 180 zł

4 80 zł 240 zł

5 100 zł 300 zł

6 120 zł 360 zł

7 140 zł 420 zł

8 160 zł 480 zł

9 180 zł 540 zł

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:

do 15.02.2022 r. – za I kwartał,
do 30.04.2022 r. – za II kwartał,
do 31.07.2022 r. – za III kwartał,
do 31.10.2022 r. – za IV kwartał.
Indywidualny nr konta, na który należy wnosić opłaty, jest 

taki sam jak w latach ubiegłych – możemy go odnaleźć na do-
wodach wpłat z poprzedniego roku.

•	 Osoby płacące przelewem prosimy, aby w pozycji „tytuł 
wpłaty” podawały:

•	 imię, nazwisko osoby, która złożyła deklarację o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

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

nalnymi”.
Informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną, blan-

kiety, które mogą być pomocne we wnoszeniu opłat za odpady 
osobom płacącym w banku lub na poczcie, zostaną dostarczone 
Państwu razem z decyzją podatkową. Ponieważ może to na-
stąpić po terminie płatności pierwszej raty zwracamy uwagę, 
że obowiązującym terminem zapłaty pierwszej raty za odpady 
jest 15.02.2022 r.

Jeżeli będą mieli Państwo pytania w zakresie opłat za odpady 
prosimy o telefon pod nr 77 42 16 076 w. 29 w godzinach pracy 
Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00.
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PODSUMOWANIE ROKU 2021
K oniec roku to dobra okazja do dokonania podsumowania 

tego, co udało się zrealizować w naszej gminie w roku 
ubiegłym. W ramach inwestycji finansowanych z budżetu 
Gminy zrealizowano 9 zadań. Część z nich to zadania re-
alizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przy wsparciu 
Marszałka Województwa Opolskiego w sołectwach: Knieja, 
Osiecko i Siedliska, gdzie w połączeniu ze środkami z fundu-
szu sołeckiego zrealizowano poniższe zadania: „Remont drogi 
dojazdowej do remizy OSP Knieja oraz placu przy świetlicy 
wiejskiej w m. Knieja”, „remont świetlicy wraz z wyposa-
żeniem” w m. Osiecko, „remonty dróg na terenie sołectwa 
Siedliska”. W roku ubiegłym wybudowano 76 przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji, która w całości 
finansowana była z budżetu Gminy, wyniosła 1 590 214 zł. 
Zakończyły się prace remontowe istniejącego obiektu mo-
stowego zlokalizowanego w ciągu ul. Eichendorffa w Zębo-
wicach na rzece Libawa. W ramach prac dokonano wymiany 
nawierzchni na moście, rozebrano stare i zamontowano nowe 
balustrady. Zabezpieczono również podpory przed dalszym 
podmywaniem poprzez ułożenie mieszanki betonowej wy-
pełniającej przestrzeń między palami. Przed przyczółkiem 
beton umocniono zatopionym w nim kamieniem o grubości 
10 cm. W korycie rzeki wykonano umocnienia. Umocniono 
też stożki skarpowe oraz naprawiono wyloty z kanalizacji 
deszczowej. Wartość prac zamknęła się kwotą 188 529,64 zł. 
Za kwotę 320 tys zł. wykonano termomodernizację budynku 
publicznego przedszkola w Zębowicach. Zakończono również 
prace związane z termomodernizacją budynku dawnego 
gimnazjum. Do pełnego zakończenia prac, których termin 
upływa 2 lutego br., pozostało tylko zamontowanie pieca 
olejowego i zbiorników na olej. Całość inwestycji zamyka się 
kwotą 620 tyś zł. Dokonano wymiany nieefektywnego źródła 
ciepła na kocioł olejowy oraz zmodernizowano kotłownię 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach. Rozpoczęły 
się prace związane z przebudową Gminnego Ośrodka Infor-
macji, Kultury i Czytelnictwa. Za kwotę 277 740,64 zł wyko-
nano remont odcinka ulicy Szkolnej w Kadłubie Wolnym. 

W ramach prac po utwardzeniu podłoża położono nową 
nawierzchnie z masy bitumicznej oraz wykonano odwod-
nienie. Przeprowadzono również remonty dróg gminnych. 
W ramach prac wymieniono w sumie 752 mb. nawierzchni na 
odcinkach dróg w miejscowościach: Radawie – ul. Główna, 
Siedliska, Prusków, Zębowice – ul. Borowiańska i Stokrotek, 
Poczołków i Knieja. Uzupełnione zostały również ubytki na 
pozostałych drogach. Wartość wykonanych prac zamknęła 
się kwotą 257 029,41 zł. W roku ubiegłym położona została 
nakładka asfaltowa na najbardziej zniszczonym odcinku 
drogi powiatowej Zębowice-Knieja. Remont został wsparty 
z budżetu gminy kwotą 70 tys. zł.

TERMOMODERNIZACJA PSP W ZĘBOWICACH
Z akończyły się prace związane z wykonaniem termomo-

dernizacji budynku dawnego gimnazjum w Zębowicach. 
W ramach prac zdemontowano stare i zamontowano nowe 
okna i parapety zewnętrzne oraz docieplono ściany budyn-
ku płytami styropianowymi. Wymieniono również kraty 
okienne i rynny. Na części niskiej budynku docieplono dach, 
dokonano obróbki attyk i kominów oraz wykonano nowe 
obróbki blacharskie murów ogniowych, okapów i kołnierzy. 
Wartość prac termomodernizacyjnych zamknęła się kwotą 
502 497,69 zł. W styczniu br. zaplanowano montaż kotła 
olejowego i zbiorników.
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GMINNEGO ZOSP RP
27 grudnia 2021 r. odbyło się w GOIKiCz posiedzenie Za-

rządu Gminnego ZOSP RP w Zębowicach, któremu prze-
wodniczył Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP wójt Waldemar 
Czaja. W posiedzeniu oprócz zarządów OSP z poszczególnych 
jednostek uczestniczył również sekretarz Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP druh Wojciech Wiecha. Podczas posiedzenia dokonano 
podsumowania działalności OSP gminy Zębowice w 2021 r. 
Zapoznano uczestników z protokołem z przeglądu operacyj-
no-technicznego w jednostkach OSP oraz planem budżetu dla 
OSP gminy Zębowice na 2022 r. Przygotowano Plan Pracy ZG 
ZOSP i ustalono terminy walnych zebrań sprawozdawczo-wy-
borczych w poszczególnych jednostkach OSP. W OSP Knieja 
zebranie odbędzie się 15 stycznia, w OSP Zębowice – 5 lutego, 
w OSP Kadłub Wolny – 26 lutego i w OSP Radawie – 12 marca. 
Wszystkie zebrania rozpoczną się o godz. 17.00. Organizato-
rem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych będzie OSP 
w Zębowicach. Zawody zostaną przeprowadzone 29 maja br. 
Natomiast gospodarzami gminnych obchodów Dnia Strażaka 
będą druhowie z OSP Knieja, którzy świętować będą rów-
nież 10-lecie otrzymania sztandaru. Prowadzący obrady wójt 
Waldemar Czaja poinformował uczestników o planowanych 
zakupach w br., podkreślając, że najważniejszym jest zakup 

nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Kadłu-
bie Wolnym. Na ten cel zarezerwowano w budżecie gminy 500 
tys zł. Zakup nowego samochodu będzie Możliwy, jeśli gmina 
otrzyma dotację z PSP w kwocie 350 tys zł. Wójt mówił również, 
że w celu skuteczniejszego realizowania przedsięwzięć remon-
towo-inwestycyjnych ważnym jest, aby w danym roku skupić 
się na jednej jednostce OSP. W trakcie posiedzenia poruszono 
również kwestie związane z przygotowaniem poszczególnych 
jednostek OSP do inwentaryzacji Rocznej – stan na 31.12. 2021 r.

SESJA RADY GMINY
28 grudnia 2021 r. odbyła się w Gminnym Ośrodku 

Informacji Kultury i Czytelnictwa XXVI w ósmej 
kadencji Sesja Rady Gminy. W trakcie obrad radni podjęli 
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 
rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, ustalenia wy-
kazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżeto-
wego 2021, wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 
użytkowego, uchylenia przepisu w uchwale Nr XXIV/164/2021 
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27.10.2021 r. w sprawie 
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami znajdującymi się na terenie gminy 
Zębowice, uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2022 r. 
oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Wszyst-
kie uchwały zostały przez radnych podjęte jednogłośnie. 
W trakcie sesji poruszano również sprawy dotyczące m.in. 
realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Odnosząc się 
do uwag radnych, że część zadań realizowanych jest w koń-
cówce roku, wójt Gminy poinformował, że nie wynika to ze 
złej woli czy też zaniechań ze strony pracowników UG, a jest 

to spowodowane przede wszystkim z problemami na rynku 
pracy w tym, trudnościami w znalezieniu firm gotowych re-
alizować mniejsze zamówienia. Nie bez znaczenia jest również 
ilość zadań do zrealizowania w poszczególnych solectwach. 
Podczas obrad radni zapoznali się również z informacją 
o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz 
informacją Przewodniczącego Rady Gminy.

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIO W PRZYDOMO-
WYM KOMPOSTOWNIKU.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy zade-
klarowali kompostowanie odpadów w przydomowym kom-
postowniku, mają obowiązek posiadać kompostownik oraz 
deponować na nim odpady BIO powstające w gospodarstwie 
domowym. Wywiązywanie się z tego obowiązku może być 
przedmiotem kontroli.

Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik 
powinni także złożyć roczne sprawozdanie z prowadzonego 

kompostowania. Druki do złożenia przedmiotowego spra-
wozdania można pobrać w BIP Gminy Zębowice http://bip.
zebowice.pl/645/345/gospodarka-odpadami.html .

Są one także wyłożone na parterze w Urzędzie Gminy w Zę-
bowicach.

Po wypełnieniu sprawozdanie należy wrzucić do skrzynki 
podawczej ustawionej także na parterze Urzędu – dziękujemy 
bardzo.
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PROGRAM LIFE – SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI
15 grudnia 2021 r. w GOIKiCz. w ramach przedsięwzięć 

związanych z promowaniem Programu Ochrony 
Powietrza LIFE, którego Gmina Zębowice jest beneficjen-
tem od 2020 r., odbyło się spotkanie, na które zaproszono 
przedsiębiorców z terenu naszej gminy. Podczas spotkania 
Gminny koordynator przedstawił zadania, które będzie 
realizował w ramach programu, a następnie omówił najistot-
niejsze kwestie zawarte w uchwale Sejmiku Województwa 
Opolskiego dotyczące między innymi terminów wymiany 
kotłów bezklasowych i bez tabliczek znamionowych. Poin-
formował również uczestników, że w ubiegłym roku gmina 
Zębowice przystąpiła do Programu Ochrony Powietrza Life 
wraz z 42 ościennymi gminami. Inicjatorem tego programu 
jest Marszałek Województwa Opolskiego oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska. Program współfinasowany 
jest ze środków UE. Obowiązkiem każdego gminnego ko-
ordynatora jest przede wszystkim edukować mieszkańców, 
uświadamiać mieszkańcom Konieczność wymiany źródeł 
ciepła na ekologiczne, a z czasem również doradzać i poma-
gać w ich doborze. Czystość środowiska, a w szczególności 
zadbanie o jakość powietrza jest w tej chwili bardzo nurtu-
jącym tematem i bardzo na topie. Każda gmina zobowiąza-
na jest o zadbanie o swoje lokalne środowisko, a podstawą 
zachodzących i nadchodzących zmian są regulacje prawne. 
Na XXXVI Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego została 
uchwalona uchwała, która między innymi nakazuje wymianę 
nieekologicznych źródeł ciepła. Uchwała jest ściśle związa-
na z projektem Life, czyli projektem zarządzania jakością 
powietrza w samorządach województwa opolskiego. To jest 
proces, który wchodził małymi krokami, ale teraz nabiera 

tempa i jesteśmy zobligowani do poprawy powietrza w na-
szej gminie. Uchwała antysmogowa stanowi istotny element 
wdrażania, poprawy i ochrony powietrza w całym woje-
wództwie opolskim, poczynając od każdej gminy wiejskiej, 
wiejsko-miejskiej po miasta Opolszczyzny. Od 1 stycznia 
2030 r. zgodnie z prawem nie będzie można użytkować tzw. 
„kopciuchów”, czyli kotłów bezklasowych i bez tabliczek 
znamionowych. Do 1 stycznia 2032 r. będzie można palić 
w kotłach III i IV klasy, a po tej dacie będzie można używać 
tylko kotłów V generacji. Kominki możemy eksploatować 
do 2026 r., a później tylko pod szczególnymi warunkami. 
W dalszej części spotkania wójt Waldemar Czaja przedstawił 
kwestie dotyczące zanieczyszczania powietrza i łagodzenia 
skutków ocieplania klimatu oraz opowiedział o niskoemi-
syjnych technikach spalania.

DODATEK OSŁONOWY
Szanowni Mieszkańcy, w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządo-

wej Tarczy Antyinflacyjnej został wprowadzony dodatek osłonowy. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw 
domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na 
osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym 
terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia br., wypłata dodatku zostanie zrealizo-
wana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia br., nadal będą 
mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 
grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach. 
W GOPS można też pobrać druki wniosku. Pragniemy również poinformować, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska: www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy znajduje się wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia.

ROK 2021 W STATYSTYCE
Szanowni Mieszkańcy, za nami 2021 rok. W ubiegłym roku 

w naszej gminie urodziło się 32 dzieci, w tym 20 chłopców i 12 
dziewczynek. Zmarły 64 osoby. Na koniec 2021 r. w gminie były 
zameldowane 3 462 osoby.

Związek małżeński zawarło 12 par.
25. rocznicę ślubu obchodziło 8 par.
50. rocznicę ślubu obchodziło 6 par.
55. rocznicę ślubu obchodziły 4 pary.
60. rocznicę ślubu obchodziły 2 pary.

W ubiegłym roku:
80 lat ukończyło 19 osób, w tym: 14 kobiet i 5 mężczyzn,
85 lat ukończyło 19 osób, w tym: 13 kobiet i 6 mężczyzn.
90 lat ukończyło 7 osób, w tym: 4 kobiety i 3 mężczyzn,
91 lat ukończyło 7 kobiet,
92 lata ukończyły 4 osoby, w tym 3 kobiety i 1 mężczyzna,
93 lata ukończyły 4 kobiety,
94 lata ukończyły 4 kobiety,
95 lat ukończył 1 mężczyzna,
99 lat ukończyła 1 kobieta.
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WIEŚCI Z „KRAINY DINOZAURÓW”
L okalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” z siedzi-

bą w Ozimku obejmuje swym zasięgiem siedem gmin: 
Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Tura-
wa, Zawadzkie i Zębowice. Jej głównym wyróżnikiem jest 
współpraca trzech sektorów: publicznego, gospodarczego 
oraz społecznego. LGD „Kraina Dinozaurów” odgrywa waż-
ną rolę na obszarach wiejskich – jej działalność przyczynia 
się do wzmocnienia kapitału społecznego, tworzenia miejsc 
pracy, rozwoju infrastruktury oraz zachowania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego obszaru. Obecnie LGD realizuje 
Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014–2020, której głównymi 
celami są: wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR 
i ochrona środowiska oraz zwiększenie integracji i poczucia 
przynależności do obszaru objętego LSR. W latach 2016–
2021 zostało ogłoszone i zrealizowane 51 naborów wniosków, 
a środki zostały przeznaczone między innymi na wsparcie 
rozwoju firm i nowych działalności gospodarczych, budowę 
i modernizację obiektów małej architektury, siłowni i placów 
zabaw, szlaków, ścieżek tematycznych, jak również renowację 
i oznakowanie obiektów sakralnych. Wspierano również tzw. 
„miękkie projekty” – cykle spotkań i warsztatów edukacyjno-
-integracyjnych dla mieszkańców, publikacje związane z zacho-
waniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego, opracowanie 
i upowszechnianie wspólnych dla obszaru LGD materiałów 
informacyjno-promocyjnych. LGD realizuje również projekty 
grantowe – w ramach czterech naborów wsparto 48 podmiotów 
realizujących operacje polegające na organizacji wydarzeń 
sportowo-rekreacyjnych, doposażeniu podmiotów działają-
cych w sferze kultury oraz przewidujących wsparcie atrakcji 
tematycznych. Oprócz naborów wniosków LGD „Kraina Di-
nozaurów” prowadziła liczne inicjatywy aktywizujące lokalną 
społeczność. Na wzmiankę zasługuje chociażby tegoroczny 
projekt pn. „Bogactwo Krainy Dinozaurów”, który przyczynił 
się do promocji całego obszaru objętego LSR, a także organiza-
cja Konferencji pn. „Moc Leadera” i Gali 15-lecia działalności 
Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Dinozaurów’’, w której 
uczestniczyli przedstawiciele 7 gmin z obszaru objętego LSR, 
członkowie Stowarzyszenia LGD oraz beneficjenci realizowa-
nych projektów w latach 2016–2020. Podczas ceremonii odbyła 
się prezentacja dot. działalności LGD „Kraina Dinozaurów”. 
W trakcie spotkania przedstawiono projekty zrealizowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach inicjatywy 
LEADER. Zaprezentowana została również publikacja pt. 
,,Dobre praktyki’’, w której ujęte zostały projekty realizowane 
w latach 2016–2020. Były wspomnienia, gratulacje oraz wiele 
informacji o mijającym 15-leciu działalności LGD.

Chcemy nadmienić, iż LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ otrzy-
mała dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Roz-
woju, której budżet na lata 2021–2025 wynosi 526 000 euro / 
2 104 000 zł. LGD mają czas na wydatkowanie pieniędzy do 
2025 roku. My już na początku 2022 roku ogłosimy pierwszy 
nabór na tworzenie nowych firm. Dodatkowe środki prze-
znaczone zostaną na następujące działania: 1.1.3 budowa 

i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej 
architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, 
place zabaw, boiska i inne – Konkurs 200 000 €; 1.1.4. wsparcie 
rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiek-
ty edukacyjne i tematyczne, itp. – projekt grantowy 37500 € 
1.2.2 inwentaryzacja i kreowanie rękodzielnictwa, utworzenie 
centrum produktu lokalnego – w przyszłości uruchomienie 
sklepu stacjonarnego i internetowego z produktami lokalny-
mi projekt współpracy 50 000 €; 1.3.1 premie na założenie 
działalności gospodarczej szczególnie związanej z produktem 
lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni 
sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów 
jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych 
w ruchu turystycznym na obszarze LGD konkurs 192500 €; 
1.4.1 prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspiera-
jących rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych 
z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawial-
nych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu konkurs 
32 000 €, 2.1.6. Opracowanie koncepcji – ,,Wieś przyszłości’’ 
konkurs 14 000 €; 2.3.6 Organizacja wydarzeń sportowych, 
rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających 
specyfikę LGD Projekt grantowy 50 000 €; 2.3.7. Promocja 
zasobów turystycznych LGD Projekt współpracy 17 117,27 €.

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

PROJEKTEM PISANE – CZYLI HISTORIA| 
NASZYCH MOBILNOŚCI
ERASMUS +

Uczniowie Zespołu 
Szkół w Dobro-

dzieniu coraz częściej 
wyjeżdżają na staże 
w  ramach realizo-
wanych projektów 
ERASMUS+. Jest to 
okazja, by poszerzyć 
własne kompetencje 
i umiejętności zawo-

dowe, nauczyć się podstaw nowego języka obcego, szlifować 
już język znany oraz zwiedzić ciekawe miejsca w egzotycznych 
dla nas krajach.

Rozpoczął się cykl wydarzeń „Projektem Pisane” w ramach 
realizacji projektu ERASMUS+. Tak bowiem dokumentujemy 
staże realizowane przez naszych uczniów u zagranicznych 
pracodawców. Pierwsza mobilność, jeszcze w okresie wiosen-
nej pandemii, odbyła się na przełomie kwietnia i maja. Tutaj 
naszym projektowym partnerem był Universal Mobility z sie-
dzibą w hiszpańskiej Walencji. Z tą samą organizacją z koń-
cem listopada rozpoczęliśmy projektowe zmagania tym razem 
w malowniczej Granadzie – określanej mianem perły Andaluzji.

„Ten rok obfituje w wyjazdy w ramach Erasmusa+” – stwier-
dza dyrektor ZS w Dobrodzieniu Joachim Wloczyk. Koniec 
jednej mobilności stał się początkiem kolejnej. Ledwie grupa 
uczniów wróciła z Irlandii, a kolejna wyleciała do Hiszpanii. 
W sumie nie ma się czemu Dziwić – „ nasza młodzież jest 
otwarta na nowe wyzwania i chętnie rekrutuje się do tego typu 
wyjazdów” – podkreśla wicedyrektor Anna Głąb-Sołtysiak.

Miasteczko Mallow w Irlandii stało się na krótką chwilę 
domem dla naszych uczniów. Dosłownie i w przenośni, gdyż 
byli zakwaterowani w rodzinach goszczących. Realizowali 
swoje zagraniczne staże w sklepach i hurtowni. Handlowcy, 
bo o nich mowa, zdobywali nowe doświadczenie i rozwijali 
kompetencje, konfrontując zdobytą w szkole wiedzę z prak-
tycznym działaniem.

„Chętnie realizowaliśmy postawione przed nami zadania, 
starając się wykonać je jak najlepiej” – relacjonuje uczenni-
ca Karina Rust, a umiejętność posługiwania się na co dzień 
językiem angielskim, który był głównym narzędziem komu-
nikacji, zdecydowanie wzrosła – dodaje Marta Kozłowska, 
jedna z uczestniczek mobilności. Niewielka, ale prężna grupa 
uczniów ZS w Dobrodzieniu miło wspomina pobyt na „zielonej 
wyspie” kojarzonej z celtycką muzyką, chłodnym, ale i zarazem 
urokliwym krajobrazem, klifami i zamkami.

Inne wspomnienia i wrażenia przywieźli ze sobą uczestnicy 
mobilności do Hiszpanii. Gorące rytmy flamenco, piękne plaże 
i słońce przez blisko cały rok. W tak odmiennym klimacie 
kolejna grupa realizowała swoje zadania projektowe. Wachlarz 
zawodów znacznie większy, gdyż wzbogacony o stolarza i cu-
kiernika. Co łączy ich wszystkich? Od Mallow do Granady 
przez wiosenną Walencję?

Na to pytanie odpowiedziała koordynator projektu Joanna 
Nos-Siemiątkowska. Po pierwsze chęć zdobycia nowego do-
świadczenia, nie tylko zawodowego. Umiejętność aklimatyzacji 
i radzenia sobie w nowej zupełnie rzeczywistości wydaje się być 
bezcenną wartością. Dodatkowym atutem udziału w mobilności 
jest możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych 
w rzeczywistych warunkach na zagranicznym rynku pracy. 
Gotowość do działania, otwartość, tolerancja, bogaty program 
kulturowy przygotowany przez partnerów projektowych, potrze-
ba i pragnienie kształcenia się poza murami szkoły – to kolejne 
wartości dodane tych wyjazdów. Ich wspólnym mianownikiem 
zaś są języki obce – nie tylko angielski, który jest wiodącym 
narzędziem komunikacji w projekcie, ale i hiszpański czy nawet 
niemiecki. „Jakoś przecież musimy się porozumieć” – podkreśla 
Dominik Kolecek – uczestnik wyjazdu do Hiszpanii.

ZS w Dobrodzieniu stwarza szansę młodym ludziom na 
rozwój i samodoskonalenie, kładzie nacisk na europejski wy-
miar edukacji w placówce, promując tym samym ideę uczenia 
się przez całe życie. Wkrótce nowe mobilności, w tym kadry 
nauczycielskiej. Szkoła uzyskała akredytację na wyjazdy w ra-
mach projektu do 2027 roku - podsumowuje dyrektor Joachim 
Wloczyk.

W GRUDNIU 2021 R. JUBILACI OBCHODZILI 
SWOJE JUBILEUSZE:

80 lat: Maria Stanosek
85 lat: Gerhard Panitz

90 lat: Helena Koch
94 lata: Maria Kontny

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 grudniu nie zarejestrowano urodzeń.

* * *

Osoby zmarłe w grudniu:
Felicyta Koza,

Klaudia Miozga,
Ewa Lisowska,

Alfred Jendrzej,
Marian Hendrysiak,
Helena Zagórowicz,

Paweł Koźlik.

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


