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ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET
Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet składam
najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę radości, pogody ducha
i osobistego spełnienia. Niech każdy dzień przynosi
Wam tylko to co najlepsze i najpiękniejsze.
Z wyrazami najwyższego szacunku
Wójt Waldemar Czaja

SPOTKANIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEGO
STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWEGO
20 lutego br. w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie odbyło się spotkanie członków Śląskiego
Stowarzyszenia Samorządowego z biskupem opolskim ks. prof.
Andrzejem Czają.

P

odczas konferencji omówiono bieżące sprawy związane
z funkcjonowaniem stowarzyszenia, powitaniem i gratulacjami dla nowo wybranych samorządowców oraz ustalono
tematykę spotkań na 2019 r. Punktem kulminacyjnym było
wygłoszenie obszernego referatu na temat zagrożeń jakie są
w Kościele oraz braku tolerancji dla osób dopuszczających
się pedofilii. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że Kościół to
my ludzie chrześcijanie, którzy niejednokrotnie odczuwają
i przeżywają podobne zagrożenia.
Materializm gubi każdego człowieka i dotyka to bardzo mocno również i duchowieństwo. Wspólnie
możemy walczyć z tym problemem,
dzielić się dobrymi praktykami
i pomagać zawsze każdemu bez
względu na przeszłość. Ważnym
jest by budować relacje międzyludzkie a nie zastępować ich w postaci
podarków. Ubogi człowiek to ten,
który ma problemy i pozostawiony jest sam sobie. Naszą wspólną
sprawą jest to, by wśród nas nie było
ubogich ludzi.

SPOTKANIE WŁODARZY
Z POWIATU OLESKIEGO
12 lutego br. odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów ze
starostą oleskim Rolandem Fabianek.

ZEBRANIE
KOŁA EMERYTÓW
5 lutego br. w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa odbyło się zebranie zębowickiego koła emerytów.

G

łównym tematem spotkania były sprawy związane
z drogami. Przedstawione zostały kwestie związane
z remontami dróg powiatowych w poszczególnych gminach,
jakie przy współfinansowaniu gmin planuje przeprowadzić
starostwo. W tym pięcioleciu w naszej gminie planowane
jest położenie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej
Zębowice- Grodziec od granicy lasu do skrzyżowania w Zębowicach oraz wykonanie remontu drogi powiatowej na
odcinku Zębowice-Szemrowice. Omówione zostały również
sprawy związane z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych
i potrzebą współdziałania w tym zakresie poszczególnych
gmin i Starostwa. Na zakończenie spotkania poruszono
również kwestie związane z organizacją w dniu 16 marca br.
XXI Turnieju Sportowego Radnych Gmin Powiatu Oleskiego,
którego gospodarzem jest nasza gmina.

ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oleśnie we współpracy Urzędem Skarbowym, Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych i Komendą Powiatową Policji
w Oleśnie zaprasza na spotkanie skierowane do osób niepełnosprawnych, osób starszych i członków ich rodzin
w dniu 8 marca 2019 r. o godz. 11.00 do Miejskiego
Domu Kultury w Oleśnie w zakresie:
 Informacji dotyczących rent i emerytur,
 Bezpieczeństwa w sieci i bezpieczeństwa na drogach,
 Zadań realizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
programu ,,Aktywny Samorząd” oraz zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH
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U

czestnicząca w zebraniu ponad pięćdziesięcioosobowa
grupa członków koła zatwierdziła plan pracy na rok
bieżący. W planach emeryci mają m.in. organizację zabawy
andrzejkowej, okolicznościowych spotkań z okazji Dnia
Kobiet oraz Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
Plan zakłada również organizację: rajdów rowerowych,
wyjazdów na koncerty oraz wycieczek autokarowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. W zależności od ilości
chętnych zaplanowano również comiesięczne spotkania
z p. Norbertem Niesłonym poświęcone tematyce zdrowego
żywienia. W trakcie zebrania odbyło się również spotkanie
ze strażakami. Druhowie Marek Szwed i Jakub Rajnoga
strażacy ochotnicy z zębowickiej jednostki OSP omówili m.
in. zasady związane z bezpieczeństwem ppoż. oraz zaprezentowali działanie defibrylatora. Zwrócili również uwagę na
niebezpieczeństwo związane z zatruciem się tlenkiem węgla
czyli przysłowiowym czadem. Druhowie w trosce o bezpieczeństwo zachęcali emerytów do zaopatrzenia gospodarstw
domowych w czujki czadu.

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

D

obiegają końca prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej Zębowice-Kadłub Wolny. Położona została
końcowa warstwa dywanika asfaltowego i prowadzone są
prace wykończeniowo-porządkowe. Jeśli warunki
atmosferyczne nie
ulegną pogorszeniu
to ta zamykająca się
kwotą 1 223 850 zł.,
inwestycja zostanie
w pełni oddana do
dyspozycji mieszkańców z początkiem marca br.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

SPOTKANIE
CZŁONKÓW DKK
20 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki. W trakcie spotkania uczestniczki
opowiadały o przeczytanych książkach i nie zdradzając do
końca fabuły zachęcały do ich przeczytania. To odbywające
się tradycyjnie przy kawie i słodkim poczęstunku spotkanie było również okazją do zapoznania się z nowościami
książkowymi jakie pojawiły się w naszej bibliotece, która
wzbogaciła się o kilkanaście nowych tytułów.

CO TO JEST
E-DOWÓD?

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego –
potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania
granic niektórych państw.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły
używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną
i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:
• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie.
Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.
WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny –
nie musisz go wymieniać.
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HISTORIA LOKALNA
,,Na progu VIII stulecia Parafii WNMP w Zębowicach” taki
był temat kolejnego spotkania z cyklu Historia Lokalna, której
organizatorem była Mniejszość Niemiecka przy współpracy
Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa.

T

o przedsięwzięcie wpisuje się w serię wydarzeń realizowanych w ramach programu – ,,Opolskie bez Tajemnic”
i było sfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Opolu.
W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek, wójt Waldemar Czaja, przewodniczący
Rady Gminy Damian Ledwig, proboszcz zębowickiej parafii
ks. Józef Zwarycz, ks. senior Paweł Zając, oraz około pięćdziesięcioosobowa grupa mieszkańców naszej gminy i gości.
Wstępem do prelekcji na temat historii zębowickiej parafii
był występ chóru Zębowice, który nawiązując do czasu Świąt
Bożego Narodzenia śpiewał kolędy i pastorałki. Tytułową
prelekcję wygłosił przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN
Gerard Wons, który przedstawiając dzieje naszej świątyni
nawiązywał do wydarzeń historycznych jakie miały miejsce
na tym terenie na przestrzeni wieków. Szeroko naświetlił
również zasługi ks. Mikołaja Śmiałek jednego z proboszczów parafii w Zębowicach, którego wsparcie finansowe
przyczyniło się do budowy w okresie od wiosny 1910 roku
do jesieni 1911 roku nowego murowanego kościoła, który
służy parafianom po dzień dzisiejszy. Okazją do dalszych
rozmów i dyskusji był słodki poczęstunek przygotowany na
zakończenie spotkania.
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BUDŻET GMINY ZĘBOWICE – WYKONANIE
ZA ROK 2017 i 2018 ORAZ PLAN NA 2019 ROK
DOCHODY
Lp.

NAZWA DZIAŁU

WYKONANIE – ROK 2017

WYKONANIE – ROK 2018

PLAN – ROK 2019

1
2
3
4
5
6

010- Rolnictwo i łowiectwo
020- Leśnictwo
600- Transport i łączność
630- Turystyka
700- Gospodarka mieszkaniowa
750- Administracja publiczna
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
752- Obrona narodowa
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane i ich poborem
758- Różne rozliczenia
801- Oświata i wychowanie
851- Ochrona zdrowa
852- Pomoc społeczna
854- Edukacyjna opieka wychowawcza
855- Rodzina
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926- Kultura fizyczna
RAZEM (poz. 1-19)

162 588,24
1 443,57
0
0
279 687,09
50 066,14

155 005,91
1 257,20
416 108,99
0
124 018,51
41 339,84

0
1 000,00
624 163,50
84 183,00
112 700,00
33 614,00

772,00

49841,38

763,00

499,80

667,71

500,00

6 222,00

6222,00

7 200,00

3 001 899,27

2922 661,41

3 214 440,00

6 954 223,20
260 246,97
37 796,07
413 627,11
31 828,74
2 879 644,29
359 842,10
0
0
14 440 386,59

5 837 158,56
277 659,79
37 141,14
393 117,34
19 882,63
3 036 232,00
373 819,36
0
201 700,00
13 893 833,97

6 119 548,00
270 000,00
38 300,00
318 000,00
0
2 806 000,00
1 938 257,16
0
0
15 568 668,66

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

WYDATKI
Lp.

NAZWA DZIAŁU

WYKONANIE – ROK 2017

WYKONANIE – ROK 2018

PLAN – ROK 2019

1
2
3
4
5
6
7

010- Rolnictwo i łowiectwo
020- Leśnictwo
600- Transport i łączność
630- Turystyka
700- Gospodarka mieszkaniowa
710- Działalność usługowa
750- Administracja publiczna
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
752- Obrona narodowa
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane i ich poborem
757- Obsługa długu publicznego
758- Różne rozliczenia
801- Oświata i wychowanie
803- Szkolnictwo wyższe
851- Ochrona zdrowa
852- Pomoc społeczna
854- Edukacyjna opieka wychowawcza
855- Rodzina
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926- Kultura fizyczna
RAZEM ( poz.1-22)

166 456,84
0
597 401,54
0
154 750,72
6 387,70
2 015 876,84

158 665,61
0
928 572,53
0
147 028,44
8 056,00
1 883 709,43

4 000,00
0
1 080 998,28
100 218,16
227 513,78
15 000,00
2 290 614,00

772,00

49 841,38

763,00

499,80
279 543,42

667,71
263 275,74

500,00
146 300,00

0

0

0

56 883,86
0
4 069 013,17
1 641,16
29 327,99
767 764,10
106 989,15
2 923 267,17
1 075 579,44
560 644,13
51 056,33
12 863 855,36

34 792,00
5 000,00
3 964 334,35
0
30 363,18
749 338,49
86 680,84
3 085 195,28
2 539 869,53
447 753,13
547 671,32
14 930 814,96

35 000,00
105 000,00
4 082 163,44
0
38 300,00
841 050,00
74 800,00
2 887 000,00
2 409 815,00
362 000,00
40 000,00
14 741 035,66

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

W 2018 roku poniesione wydatki były wyższe od osiągniętych dochodów. Różnicę sfinansowano ze środków pieniężnych
z lat ubiegłych.
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DROGOWE INTERPELACJE

P

FERIE W GOIKiCz

odobnie jak w roku ubiegłym w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa w okresie ferii
zimowych zorganizowano dla dzieci 10 dwugodzinnych
zajęć, w trakcie których miały one możliwość uczestnictwa
w zajęciach: z gier planszowych, sportowych, tanecznych,
plastycznych, lego-robotyki oraz w warsztatach malowania
piaskiem i warsztatach robienia czekolady. Codziennie z oferty Ośrodka korzystało kilkanaście dzieci, na które zawsze
czekały również ciepłe i zimne napoje. W sumie w zajęciach
uczestniczyło 161 dzieci. Cieszy fakt, że z roku na rok coraz
liczniejsza grupa dzieci korzysta z alternatywnego sposobu
spędzana ferii zimowych. Już teraz zapraszamy dzieci do
skorzystania z oferty GOIKiCz. w okresie wakacji. Ośrodek
wzorem lat ubiegłych zamierza zorganizować kilkanaście
zajęć dla dzieci w ramach akcji ,,Kulturalne Wakacje 2019”.

Nawiązując do interpelacji składanych przez radnych i sołtysów
na ostatniej sesji Rady Gminy, a dotyczących w głównej mierze
stanu dróg powiatowych przebiegających przez naszą gminę,
pragniemy poinformować, że do Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnie zostało skierowane pismo z prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego zniszczonego odcinka nawierzchni na
przepuście okularowym w ciągu drogi powiatowej nr 1941
O w m. Prusków oraz odcinka drogi powiatowej nr 1733 O Łąka-Radawie.

N

a tej liczącej 1800 m. drodze, gmina mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników wykonała nową
nakładkę na jej najbardziej zniszczonym odcinku o długości
700 m. Dalsze prace remontowe zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Zębowice oraz porozumieniem zawartym pomiędzy
wójtem Gminy Zębowice, a zarządem Powiatu Oleskiego
powinny nastąpić po akceptacji Rady Gminy Zębowice
w proporcjach 40 % Gmina Zębowice, a 60 % Powiatowy
Zarząd Dróg w Oleśnie. Nawiązując do interpelacji dotyczącej zniszczonego chodnika położonego przy ulicy Murka
w Kadłubie Wolnym z uwagi na fakt, iż chodnik ten znajduje
się w pasie drogi powiatowej 1737 O i jego ewentualna naprawa leży w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie,
do tej instytucji skierowano powyższą interpelację. Licząc
na bardziej skuteczny wydźwięk pism kierowanych do PZD
w Oleśnie, pisma z prośbą o zajęcie stanowiska w wymienionych powyżej sprawach skierowano również do Starosty
Powiatowego, Rady Powiatu i radnych do Rady Powiatu
z terenu naszej gminy. Odnosząc się do zgłoszonej w interpelacji kwestii dotyczącej naprawy uszkodzonego odcinka
drogi gminnej Łąka – Knieja o długości 150 m., pragniemy
poinformować, że naprawa zostanie uwzględniona w tegorocznym przetargu w ramach, którego planowana jest
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Kadłub
Wolny – Siedliska – Prusków.
marzec 51/2019
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ZABAWA KARNAWAŁOWA
PRZEDSZKOLAKÓW

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

Z

apraszamy do GOIKiCz. na wystawę ,,Kraina Petera
Schrata - Fotograficzne zapiski znad Małej Panwi”.
Ten malowniczy zakątek Górnego Śląska został opisany
w I połowie XX wieku przez niemieckiego pisarza Georga
Haupstocka w książce ,,Peter Schrat - Zapiski myśliwego
znad Małej Panwi”. Wystawa zawiera niewielką część prac
wykonanych podczas warsztatów fotograficznych, których
uczestnikami byli zawodowi fotograficy z różnych stron
Opolszczyzny, jak również młodzież z okolic Kolonowskiego. Podobnie jak przy poprzednich wystawach prace
eksponowane są w holu przed wejściem do biblioteki.
Wystawę można oglądać do końca marca br. w godzinach
otwarcia biblioteki.

14 lutego br. Publiczne Przedszkole w Zębowicach wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Informacji Kultury i Czytelnictwa zorganizowało Bal Karnawałowy dla przedszkolaków.

S

pecjalnie na tę okazję została udekorowana sala Ośrodka.
Największą niespodzianką dla dzieci były balony z helem, które stanowiły element dekoracji i które po balu dzieci
zabrały do domu, jako pamiątkę z imprezy. Przedszkolaki
w barwnych strojach wraz ze swoimi wychowawczyniami
wzięły udział w tańcach i zabawach, które przygotował DJ
Andrzej Dragon. Jednym z głównych punktów balu była sesja
zdjęciowa dla dzieci oraz wykonywanie walentynkowych masek. Jak zwykle nie zawiedli rodzice naszych przedszkolaków,
którzy przygotowali poczęstunek w formie ciasta i owoców.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również wata cukrowa, którą zostały obdarowane dzieci dzięki uprzejmości
firmy Fun Events Marcin Gryszczyk. Pani Joanna Janczyk
dyrektor Publicznego Przedszkola w Zębowicach za pośrednictwem Informatora dziękuje wszystkim darczyńcom oraz
osobom zaangażowanym w organizację balu.
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Transport
Zbiorowy

ogłoszenia

WYBORY SOŁTYSÓW
I RAD SOŁECKICH
Szanowni mieszkańcy
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nawiązaniu do informacji jaką
na ostatniej sesji Rady Gminy
przekazał prezes firmy Luz mówiącej,
że ze względów ekonomicznych firma
jest zmuszona zawiesić większość kursów autobusów, ponieważ z trzynastu
obsługiwanych dotychczas kursów
rentowne są tylko trzy; o godz. 6.40.
i 7.30. z Zębowic do Opola i o godzinie 15.30 z Opola do Zębowic, a dalsze
utrzymywanie większej liczby połączeń
uzależnione będzie od dofinansowania
ich przez gminę.
Odbyło się nieformalne spotkanie
radnych z wójtem gminy poświęcone
temu tematowi. Gmina na barkach, której spoczywa zapewnienie transportu
zbiorowego na własnym terenie złożyła zapytanie ofertowe na świadczenie
usług w zakresie transportu zbiorowego
na terenie gminy w okresie od marca
do końca czerwca br.
Na powyższe zapytanie wpłynęły
trzy oferty. Najkorzystniejszą przedstawiła firma ,,Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. w Opolu”,
która za dofinansowanie w wysokości
16 100 00 zł, zapewni przejazd pasażerom podróżującym na trasie Zębowice
– Radawie - Kosice i z powrotem do
centrum Zębowic. Umożliwi to dalszy przejazd przez Zakrzów Turawski
do Opola i z powrotem. Jest to o tyle
istotne, że z tych przejazdów w głównej
mierze korzysta młodzież szkolna, a dla
firmy obsługującej te połączenia, nierentowne były tylko odcinki na terenie
naszej gminy.
W ramach powyższej oferty uruchomione zostanie również połączenie
z Kniei do m. Grodziec skomunikowane z Opolem.

sa

W

W miesiącu marcu podczas zebrań wiejskich wybierzecie na kolejną
kadencje Sołtysów i Rady Sołeckie. Kadencja ta będzie dłuższa o rok
w porównaniu do dotychczasowej z mocy ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r., o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Organem uchwałodawczym w sołectwie
jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa
wspomaga rada sołecka. Sołtys pełni funkcje reprezentacyjną oraz
wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej
liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych
do głosowania. Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe
potrzeby jego mieszkańców. Do kompetencji zebrania wiejskiego
należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców, a w szczególności
uchwalanie do końca września każdego roku wniosków na realizację
zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, które następnie są rozpatrywane przez Radę Gminy i uwzględniane w budżecie gminy na następny
rok. Zebranie podejmuje również uchwały w sprawie dysponowania
mieniem sołectwa oraz wydaje opinię w takich sprawach, jak: plany
miejscowego zagospodarowania, lokalizacje inwestycji czy też zmiany
przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu czy
rekreacji, znajdujących się na terenie sołectwa. Prawo uczestnictwa
i wybierania w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa,
posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy. Wybierajmy ludzi
z pasją, którzy mają zacięcie do społecznego działania i dbania o potrzeby lokalnej społeczności.
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ogłoszenia
APEL O ZACHOWANIE SPOKOJU
Zwracamy się z gorącym apelem do naszych mieszkańców o zachowanie spokoju i nie uleganie psychozie
strachu, powodowanej kilkoma przypadkami włamań
do domów naszych mieszkańców. Nie podkręcajmy
atmosfery strachu, przekazując w wielu przypadkach niesprawdzone informacje. Zachowajmy czujność i rozwagę
i zaufajmy naszej Policji, która prowadzi zakrojone na
szeroką skalę, często nie rzucające się w oczy działania,
mające na celu, szybkie wykrycie sprawców włamań.

OCHRONA POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO
Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował
o znacznej emisji na terenie naszego kraju szkodliwych
substancji, w tym benzo(a)pirenu. W tej informacji wskazano na nieprawidłowości w zakresie spalania przez
osoby fizyczne zanieczyszczonych odpadów drewna
w nieprzystosowanych do tego celu kotłach.
W związku przedmiotową informacją i trwającym sezonem grzewczym przypominamy, że domowe paleniska
nie są przystosowane do spalania odpadów z impregnowanego drewna tj. powlekanego materiałami ochronnymi
lub nasączanego substancjami ochronnymi. Zakazane jest
również spalanie odpadów materiałów kompozytowych
zawierających drewno.
Zwróćmy więc szczególną uwagę na to, aby w trosce
o czystość powietrza, którym oddychamy, w naszych
domowych piecach nie spalać odpadów:
1. podkładów kolejowych,
2. płyt wiórowych,
3. paneli,
4. powlekanej lub nasączanej stolarki meblowej,
5. powlekanej i nasączanej stolarki budowlanej,
6. impregnowanych drewnianych ogrodzeń,
7. impregnowanych zabawek z drewna itp.
Nie używajmy również, ze względu na ich toksyczność,
odpadowych podkładów kolejowych do budowy ogrodzeń, piaskownic i innych elementów małej architektury.
Kwestię wykorzystywania odpadów na własne potrzeby reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów,
które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na
potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 93).

TE RMINY DY ŻU RÓW PS YCH O LOG A
W nawiązaniu do informacji zawartej w poprzednim numerze Informatora zamieszczamy terminy dyżurów Pani psycholog Anny Sajdyk w bieżącym roku:
• 26 marzec, • 30 kwiecień, • 14 maj, • 25 czerwiec, • 30 lipiec, • 27 sierpień, • 24 wrzesień,
1 październik, • 26 listopad, • 17 grudzień.
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Nasi Jubilaci
W lutym 2019 r Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:
80 lat: Maria Schreiber, Łucja Skorupa, Anna Miozga
85 lat: Maria Gawlita
90 lat: Hildegarda Bartocha, Anna Domagalska-Kotarska
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 miesiącu lutym urodził się: Aleksander Jancik
Rodzicom narodzonego dziecka życzymy, aby Wasza pociecha
rozwijała się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym
skarbem jakim możecie obdarzyć swoje dziecko, a później w jej
życiu dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.
***
Osoby zmarłe: Klaudiusz Jaguś, Mirosław Kareciński,
Elżbieta Szmolka, Jerzy Opiela, Klaudiusz Kowolik,
Wiesław Spinda
Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci.
Wszystkim najbliższym zmarłych składamy wyrazy głębokiego
współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Informujemy, że Starosta Oleski na stronie internetowej http://bip.
powiatoleski.pl udostępnił listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa
dostępnych dla mieszkańców powiatu oleskiego. Nieodpłatna pomoc
prawna obejmuje: informowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz
o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym
się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
sądowo administracyjnym, wskazywanie sposobu rozwiązania problemu
prawnego, przygotowywanie projektu pisma w sprawach wymienionych
powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postepowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowo administracyjnym, sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych
rodzajach postępowań, nieodpłatną mediację. Nieodpłatna pomoc
prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.
Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej. Natomiast osoby, które ze względu na pełnosprawność
ruchową nie są w stanie przybyć do punktu, lub osoby doświadczające
trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon
lub przez Internet. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr
34 3597833 wew. 106, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Najbliżej naszej gminy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się
w budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, przy Pl. Wolności
24, 46-380 Dobrodzień. Punkt obsługiwany jest przez Stowarzyszenie
OPPEN Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu
przy ul. Dubois 18/3 w dniach: poniedziałek 8.00.-12.00., wtorek 14.00.18.00., środa 14.00.-18.00., czwartek 8.00.-12.00. piątek 8.00.- 12.00.
Tel 508 243 127
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