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życzenia

Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim
paniom dobrego zdrowia oraz spełnienia
marzeń i życiowych planów.
Niech miłość, szacunek bliskich
i poczucie osobistego spełnienia
będzie waszym udziałem każdego dnia

Wójt Waldemar Czaja
ogłoszenia
TERMINY I PORZĄDEK ZEBRAŃ WIEJSKICH
ZWOŁANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY
Terminy zebrań wiejskich dla poszczególnych sołectw
• 17 marca br. godz. 18.00 – sala OSP w Kadłubie Wolnym
– sołectwo Kadłub Wolny i Poczołków,
• 18 marca br. godz. 18.00, sala w Pruskowie – sołectwo
Prusków i Siedliska,
• 19 marca br. godz. 18.00, sala w Osiecku – sołectwo
Osiecko,
• 20 marca br. godz. 18.00, sala w Kniei – sołectwo Knieja,
• 25 marca br. godz. 18.00, sala w Łące – sołectwo Łąka,
• 26 marca br. godz. 18.00, sala w Radawiu – sołectwo
Radawie,
• 27 marca br. godz. 18.00, sala w Domu Spotkań – sołectwo
Zębowice.
Porządek zebrania
1. Otwarcie zebrania wiejskiego, powitanie mieszkańców
i przedstawienie porządku,
2. P
 rzedstawienie informacji dotyczących gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi,
3. Sprawy oświatowe,
4. Zadania funduszu sołeckiego i inwestycyjne w 2020 roku,
5. Informacje dotyczące wyborów oraz spisu rolnego i ludności,
6. Zakończenie zebrania.
Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców
zainteresowanych sprawami gminy

Przypominamy,

że 15 marca upływa
termin zapłaty I raty
podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
W dniach 21 i 25 lutego 2020 r. w Gminnym
Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa
odbyła się XII w ósmej kadencji sesja Rady
Gminy Zębowice.

O

brady poprzedziły trzydniowe
posiedzenia Komisji RG, w trakcie których omawiano projekty uchwał,
które będą procedowane na sesji. Zanim podjęto uchwały, radni i sołtysi
kierowali do wójta gminy interpelacje,
które dotyczyły: stanu zaawansowania
prac w budynku byłej szkoły i byłego
przedszkola w Kadłubie Wolnym; stanu
dróg dojazdowych do użytków rolnych,
również w Kadłubie Wolnym, dziur na
drodze przebiegającej przez m. Łąka
oraz odnowienia przystanku autobusowego w tej miejscowości, postawienia
znaków drogowych ograniczających
prędkość na ulicy Szkolnej w Kadłubie
Wolnym, usunięcia suchych drzew rosnących na poboczu drogi, a także w lesie wzdłuż drogi pomiędzy Radawiem,
a Kosicami, usunięcia dziur na drodze
gruntowej wzdłuż lasu, łączącej ulicę
Główną z ulicą Szkolną w Radawiu oraz
kwestie związane z budową chodnika
na ulicy Szkolnej, również w Radawiu.
W dalszej części obrad radni podjęli
uchwały w sprawie: zmiany budżetu
gminy Zębowice na 2020 r., zmiany wieloletniej prognozy finansowej, Statutu
Gminy Zębowice, uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie gminy Zębowice na 2020 rok,
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.,
uchylenia uchwały Nr XIX/180/2012
z dnia 4 grudnia 2012 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości stawek za zajęcie 1 m² pasa
drogowego na drogach gminnych na
terenie gminy Zębowice, wyrażenia
zgody na zbycie lokalu mieszkalnego
oraz ustalenia wysokości cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej gminy Zębowice, ustalenia
stawek czynszu, najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a także zasad
świadczenia usług komunalnych. Po
przyjęciu tej uchwały Przewodniczący
Rady Gminy Damian Ledwig ogłosił przerwę w obradach, tłumacząc to
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swoim zmęczeniem. Przewodniczący
poinformował również uczestników
sesji, że obrady zostaną wznowione w dniu 25 lutego o godz. 16.00.
W pierwszym dniu obrad, zanim doszło do uchwalenia zgłoszonego przez
Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej
Statutu Gminy Zębowice, radni tego
Klubu nie przyjęli propozycji zarówno
radnych wybranych z Komitetu Wójta
jak również samego wójta, aby skierować projekt statutu na posiedzenie
komisji celem przedstawienia uwag
do Statutu i przeanalizowania zmian,
a następnie po przedstawieniu projektu
mieszkańcom przyjąć go na kolejnej
Sesji Rady Gminy. W dniu 25 lutego
br. odbyła się druga część Sesji RG. Obrady zostały poprzedzone ponownym
spotkaniem radnych z pracownikiem
Urzędu Gminy odpowiedzialnym za
sprawy związane z ochroną środowiska
i gospodarką odpadami. Zanim radni
podjęli uchwały, wycofali głosami radnych Klubu Mniejszości Niemieckiej
zgłoszony przez wójta gminy projekt
uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy
Zębowice. Następnie Rada podjęła uchwały niezbędne do ogłoszenia
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu naszej gminy.
Do przygotowanego przez wójta gminy Zębowice projektu uchwał
w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy
Zębowice oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi, radni wprowadzili jeden
dodatkowy wywóz w okresie letnim
tworzyw sztucznych, metali i odpadów
opakowań wielomateriałowych oraz
rozdzielili proponowany jeden dwudniowy wywóz odpadów w ramach
mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów, tzw. „niebezpiecznych”
na dwa jednodniowe. Takie zmiany
będą wiązały się z dużym obciążeniem
finansowym, które wpłynie na wysokość opłaty od mieszkańca.
Rada podjęła również uchwały w sprawie: komunalizacji mienia
Skarbu Państwa, przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zębowice w 2020
roku, zwolnienia zakładu budżetowego
– Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Zębowice
oraz przeznaczenie ich na cele statutowe. Rada głosami radnych z Klubu
Mniejszości Niemieckiej odrzuciła
zgłoszony przez radnego Krzysztofa
Magnesa projekt uchwały w sprawie
zmiany wynagrodzenia wójta Gminy
zakładający przywrócenie włodarzowi
gminy wynagrodzenia w wysokości jakie otrzymywał przed jego obniżeniem.
Po odrzuceniu wniosku radni z Klubu
Mniejszości Niemieckiej przegłosowali
swój wniosek ustalając wysokość wynagrodzenia zasadniczego niezgodną
z obowiązującą ustawą. To oznacza,
że podwyżka nie może wejść w życie.
Nawiązując do spraw związanych ze
stanem dróg powiatowych w powyższej
sprawie 16 marca br. odbędzie się spotkanie Starosty Oleskiego z włodarzami wszystkich gmin z terenu powiatu
oleskiego.
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DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA
Dzięki staraniom dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach, placówka od marca br.
bierze udział w programie wychowania w dwujęzyczności pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna”.

D

zięki realizacji projektu w przedszkolu będą stworzone warunki, aby dzieci wrastały w kulturę języka angielskiego.
Dzieci nie będą go traktować jako języka
obcego, ale jako drugi język, którego są
w stanie się nauczyć poprzez codzienny
kontakt z nim. Dzieci będą codziennie
powtarzały, śpiewały, recytowały i wykorzystywały ten język w komunikacji.
Zdaniem Pani dyrektor przedszkola jest
to inwestycja w przyszłość. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej, które zostanie osiągnięte poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności

z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania
kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na rynku
pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym,
w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Dzieci otrzymają wsparcie w zakresie
dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe potrzebne na rynku pracy,
a nauczyciele wezmą udział w formach doskonalenia z pedagogiki specjalnej i kompetencji kluczowych w obszarze postaw
innowacyjnych, kreatywności, pracy zespołowej, matematyczno-przyrodniczych,
TIK oraz porozumiewania się w języku
angielskim. Przedszkole dzięki udziałowi
w projekcie zyskało wiele pomocy oraz
sprzęty multimedialne wysokiej klasy na
łączną kwotę ok. 55 000 zł:

NOWOŚCI KSIĄżKOWE
W BIBLIOTECE

P

ragniemy poinformować czytelników, że księgozbiór Gminnej Biblioteki w Zębowicach wzbogacił się o kilkanaście nowych tytułów z kategorii
literatury pięknej, obyczajowej, kryminał, sensacja
i thriller. Z nowościami i nie tylko można zapoznać
się na stronie internetowej naszej biblioteki http: //
bp-zebowice.wbp.opole.pl w menu : katalog on – line.
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1. Teatrzyk
2. Regał
3. Pacynki
4. Zestaw ogrodniczy
5. Zestaw instrumentów muzycznych
6. Głośniki bluetooth do każdej grupy
7. Telewizory do każdej sali
8. Tablety do każdej sali
9. Maskotki do każdej grupy
10. Dywany do każdej sali
11. Licencje dla dzieci do domu
12. Zeszyty ćwiczeń dla dzieci
13. Zestawy dla nauczycieli
14. Monitor interaktywny

Konferencja ks. bp Andrzeja Czai dla Śląskiego
Stowarzyszenia Samorządowego

P

odczas noworocznego
spotkania samorządowców ŚSS, które odbyło się 10 lutego 2020 roku
w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie, oprócz
omówionych spraw bieżących, zwłaszcza w zakresie
gospodarowania odpadami
i sposobem rozliczania i przesyłania
do Ministerstwa Finansów obowiązkowych schematów w rozliczaniu
podatku VAT, ponaddwugodzinną
konferencję na temat obecnych zagrożeń dla społeczeństwa wygłosił ksiądz
biskup Andrzej Czaja.
Osoba przyjazna, szanująca drugiego człowieka, zawsze przestrzega
następującej kolejności w swoim zachowaniu:
• Słucha,
• Uzasadnia,
• Promuje rozwiązania.
Często miesza się różne pojęcia, aby
manipulować osobami. Osoby, które

nie zgadzają się z prawdą i tę prawdę
depczą wywołują proces denaturalizacji. W naszym prawie coraz częściej
i w szerokim wymiarze występuje tak
zwana „uznaniowość”. Prawo powinno być tak sformułowane, aby było
jedno jasne stanowisko, a nie wielorakie, w zależności od sytuacji czy
opisanej osoby.
Obserwujemy, że nie mamy szacunku dla drugiego człowieka, dla
osób, które zostały wybrane do sprawowania władzy, a zwłaszcza gdy te
osoby pochodzą z innych komitetów.
Nie wystarczy wybrać, należy wspierać
i pomagać, a sukces będzie gwarantowany.
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BAL KARNAWAŁOWY
PRZEDSZKOLAKÓW
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to
dzień niezwykły, często wyczekiwany
przez wiele tygodni.

J

est atrakcją bardzo lubianą przez
dzieci, dostarczającą im wielu
przeżyć i radości. Tak też było w dniu
30 stycznia w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach. Jak co roku wielki
bal karnawałowy dla przedszkolaków z Zębowic i Radawia odbył się
w Domu spotkań.
Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie.
Dzieci przebrane były za bohaterów
znanych bajek; można było spotkać
wróżki, królewny, księżniczki, motylki, rycerzy, piratów, pajacyków,
policjantów, Spider-Mana, Batmana
– nie sposób zliczyć i wymienić tych
wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci
było bardzo trudno. W balu uczestniczyły również dzieci z oddziału
zamiejscowego w Radawiu.
Wystrój sali wprowadził w radosny
nastrój oraz zachęcał wszystkich do
wesołej zabawy. Pod sufitem fruwały
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balony z helem, które każde dziecko
zabrało po imprezie ze sobą do domu.
Na tę wyjątkową okazję zaprosiliśmy
do prowadzenia balu wodzireja, który zachęcał dzieci do tańca z przygotowaną muzyką, która była skoczna
i rytmiczna. Przebierańcy świetnie
się bawili, uczestnicząc we wspólnych tańcach i zabawach. Nie zabrakło również konkursów z ciekawymi
nagrodami.
Na sali podczas pląsów robiło się
kolorowo, wszyscy bawili się wesoło,
a uśmiech nie znikał z twarzy mimo
chwilowego zmęczenia. Podczas odpoczynku wodzirej zachęcał do śpiewania znanych piosenek. Największy
zachwyt wywarła na dzieciach wata
cukrowa oraz prawdziwa fontanna
z czekolady, w której dzieci zanurzały
szaszłyki owocowe.
Wspólna zabawa przyniosła wiele
radości naszym przedszkolakom. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci
z żalem opuszczały balową salę. Szkoda, że następny bal dopiero za rok.

BABSKI COMBER
W KNIEI
W lutym br. po raz kolejny w Kniei zorganizowano Babski
Comber, w którym wzięło udział około 40 przebranych
kobiet.

I

mpreza rozpoczęła się wspólnie wzniesionym
toastem za zdrowie uczestniczek oraz wszystkich
kobiet świata. Następnie, by tradycji stało się zadość,
zorganizowano zaślubiny combra z piękną niewiastą. Tym razem Panie bawiły się w nieco szerszym
gronie. Oprócz wesołych kobiet z Kniei na Babski
Comber dojechały Panie z okolicznych miejscowości.
Atmosfera tego wieczoru była niesamowita,
a w grach i zabawach panie uczestniczyły bardzo
ochoczo. Nie zabrakło również konkursów z nagrodami oraz pysznego poczęstunku. Żwawe, biesiadne
melodie mieszały się z tropikalnymi rytmami, porywając na parkiet kolejne uczestniczki Babskiego
Combra.
Pani wodzirej, której za pośrednictwem Informatora uczestniczki składają gorące podziękowania
za prowadzenie imprezy, nie pozwoliła biesiadnikom nawet na chwilę wytchnienia. Zabawa zgodnie
z prawidłami karnawału kręciła się do późnego
wieczora. Należy podkreślić, że impreza odbyła się
dzięki zaangażowaniu Pani sołtys Kniei oraz innych
mieszkanek tej miejscowości, które włożyły wiele
wysiłku w przygotowanie tego wydarzenia.
Organizatorka Babskiego Combra sołtys Kniei
Teresa Twardawska serdecznie dziękuje wszystkim
Paniom za udział oraz dobrą zabawę.
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OPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA
„PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ”
28 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej
w Zębowicach odbyła się Kampania Edukacyjna pod hasłem „Przyhamuj, życie przed Tobą”.

K

ampania jest cyklem działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014.
Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami
mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje
kryzysowe występujące w ruchu drogowym
oraz wykształcenie pożądanych reakcji
na niewłaściwe zachowania kierowców,
zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Partnerami w realizacji
tego programu są: Komenda Wojewódzka
Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek
Motorowy w Opolu. Kampania została
pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą
we wszystkich powiatach województwa
opolskiego.
Władze oświatowe reprezentował Artur
Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty
w Opolu, Robert Gwóźdź – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kurato-
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rium Oświaty w Opolu, Maciej Milewski –
podinspektor Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,
Zdzisław Szuba – zastępca wójta Gminy
Zębowice.
W trakcie spotkania Pan Maciej Milewski – podinspektor wydziału ruchu drogowego KWP w Opolu – dokonał prezentacji
na temat bezpieczeństwa młodego kierowcy w ruchu drogowym. Szczególną uwagę
zwrócił na przyczyny wypadków i skutki
nieodpowiedzialnego zachowania kierowców. Wypowiedź zilustrowano zatrważającymi statystykami i przemawiającymi
do wyobraźni zdjęciami.
Pan Marek Pańka – Prezes Zarządu
Okręgowego Polskiego Związku Motorowego – przedstawił Złote Zasady FIA, czyli
zachowania zalecane wszystkim kierowcom. Ostatnim prelegentem był – Dominik
Grabowski – egzaminator WORD Opole,
który skupił się na wybranych zagadnieniach techniki kierowania samochodem
i ich wpływie na bezpieczeństwo kierowcy
i innych uczestników ruchu drogowego.
Umożliwił również uczniom skorzystanie

z miernika czasu reakcji na bodźce działające na kierowcę w trakcie kierowania
pojazdem. Było to niezwykle pouczające
doświadczenie.
Po części teoretycznej ratownicy medyczni Samodzielnego Pododdziału
Prewencji Policji KWP w Opolu Michał
Śliwa oraz Marcin Kurowski zaprezentowali kilkunastominutowy pokaz udzielania
pierwszej pomocy w przypadku wypadków
komunikacyjnych. Uczniowie przystąpili
również do próbnego testu teoretycznego
na kategorię AM w sali komputerowej.
Podczas podsumowania wszyscy uczniowie
dostali opaski odblaskowe, a najlepsi otrzymali atrakcyjne gadżety: lampki rowerowe,
plecaki, kamizelki odblaskowe itp.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
Wiedza merytoryczna występujących
osób, ich doświadczenie i sugestywna forma przedstawienia tego bardzo ważnego
problemu z całą pewnością skłoni młodych do refleksji i podniesie ich poziom
odpowiedzialności za siebie oraz innych
użytkowników dróg.
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FERIE W GOIKiCz

P

odobnie jak w latach ubiegłych, w okresie ferii
zimowych Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa zorganizował dla dzieci zajęcia.
W sumie zorganizowano 6 dwugodzinnych zajęć,
w trakcie których dzieci miały możliwość uczestnictwa w zajęciach: sportowych, kreatywno-tanecznych, plastycznych i warsztatach robienia słodyczy.
Uczestniczyły również w wycieczce do kręgielni
w Myślinie. Ośrodek wzorem lat ubiegłych zamierza
również zorganizować dla dzieci kilkanaście zajęć
w ramach akcji ,,Kulturalne Wakacje 2020”.

HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA ROK SZKolny 2020/2021

P

rzedszkole prowadzi rekrutację
w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech
do siedmiu lat. W szczególnie uzasadnionych 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.przedszkolezebowice.
szkolnastrona.pl lub bezpośrednio
w przedszkolu.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 16–27.03.2020 r. Bardzo
prosimy o przestrzeganie terminów
składania wniosków i potwierdzania
ich. Jest to niezbędne do prawidłowego
przebiegu rekrutacji.
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Lp.

1

2

3

4
5
6

Rodzaj czynności

Złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowania 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).
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia poprzez złożenie oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

02 – 03 – 2020
13 – 03 – 2020

–

16 – 03 – 2020
27 – 03 – 2020

21 – 04 – 2020
30 – 04 – 2020

30 – 03 – 2020
03 – 04 – 2020

05 – 05 – 2020

06 – 04 – 2020

15 – 05 – 2020

06 – 04 – 2020
17 – 04 – 2020

18 – 05 – 2020

21 – 04 – 2020

22 – 05 – 2020

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

PRZYCINKA DRZEW

D

o końca lutego 2020 r. w centrum naszej gminy
prowadzone były prace związane z estetyczną
przycinką drzew w celu poprawienia bezpieczeństwa, jak i wizerunku miejsc publicznych. Przycięte
zostały gałęzie drzew na skwerku, odsłaniając pomnik przy budynku GOKiCz oraz za budynkiem
UG, gdzie znajduje się plac zabaw dla dzieci. Przycięto również gałęzie wzdłuż ul. Josepha Eichendorffa,
na parkingach obok Urzędu Gminy oraz naprzeciw
Kościoła pw. WNMP w Zębowicach.

ogłoszenia
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020
DLA GMINY ZĘBOWICE ZAKOŃCZONA
Jak co roku przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa. Mężczyźni podlegający
kwalifikacji wojskowej, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 19 lat, byli
zobowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej. Procedura kwalifikacji dla osób
z terenu naszej gminy odbyła się w dniu 24 lutego 2020 r. w Miejskim Domu
Kultury w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 31. Z gminy Zębowice stawiło się
do kwalifikacji 11 mężczyzn urodzonych w 2001 r. (100%).
Przebieg kwalifikacji wojskowej:
1. Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej było potwierdzenie tożsamości,
zebranie dokumentów oraz poinformowanie o jej przebiegu.
2. Drugi etap kwalifikacji wojskowej to tworzenie ewidencji – na podstawie
dokumentów oraz rozmowy.
3. W kolejnej części komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu i wglądu
w dokumenty stwierdziła zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii
zdolności do służby wojskowej:
A – zdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza zdolność do odbywania
lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do
odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;
B – czasowo niezdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza przemijające
upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe,
które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do
służby wojskowej w czasie pokoju;
D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych
stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Po wyznaczeniu kategorii zdrowia wszyscy podlegający kwalifikacji wojskowej
zostają automatycznie przenoszeni do rezerwy mobilizacyjnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach

Informuje
Prognozowane terminy odczytów wodomierzy na rok 2020 na terenie gminy
Zębowice

ogłoszenie
Wójt Gminy Zębowice
informuje mieszkańców, że
w dniach od 16 marca do
15 kwietnia 2020 r. zostanie
przeprowadzona powszechna, obowiązkowa akcja deratyzacji na terenie gminy
Zębowice. W budynkach
komunalnych, a także w budynkach: Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury
i Czytelnictwa, Publicznej Szkoły Podstawowej
i Publicznego Przedszkola akcję przeprowadzi
Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „JARCHEM”
Jarosław Wójcik z Panek, środkiem o nazwie
„RATIMOR PASTA”.
Uwaga: karta charakterystyki preparatu, który
zostanie użyty w akcji – w załączeniu.

marzec 6 3 / 2020

Termin

Miejscowość

10-28 Luty 2020

Zębowice, Knieja, Łąka

2-13 Marzec 2020

Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków,
Siedliska, Osiecko

14-30 Kwiecień 2020

Zębowice, Knieja, Łąka

4-15 Maj 2020

Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków,
Siedliska, Osiecko

15-30 Czerwiec 2020

Zębowice, Knieja, Łąka

1-17 Lipiec 2020

Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków,
Siedliska, Osiecko

10-31 Sierpień 2020

Zębowice, Knieja, Łąka

1-11 Wrzesień 2020

Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków,
Siedliska, Osiecko

12-30 Październik 2020

Zębowice, Knieja, Łąka

2-13 Listopad 2020

Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków,
Siedliska, Osiecko

7-31 Grudzień 2020

Zębowice, Knieja, Łąka, Kosice Radawie, Kadłub Wolny,
Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko
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ogłoszenia

Nasi Jubilaci
W lutym 2020 r. jubilaci obchodzili swoje jubileusze:

85 lat: Helena Chwalczyk

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY RATUJ !
PIERWSZA POMOC
TO NAPRAWDĘ PROSTE

POD TAKIM HASŁEM

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Ewa i Roman Świerczyńscy
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 3 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.

W GMINNYM OŚRODKU INFORMACJI, KULTURY I
CZYTELNICTWA W ZĘBOWICACH
ODBĘDĄ SIĘ WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY
PRZEPROWADZONE PRZEZ STRAŻAKÓW Z OSP ZĘBOWICE
SERDECZNIE ZAPRASZMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY
ZĘBOWICE

***

Osoby zmarłe w lutym: Anna Chwast, Maria Gawlita,
Piotr Lempa, Edeltrauta Moj, Antoni Wysocki
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.

ZBIÓRKA ZŁOMU

TERMINY
DYŻURÓW PSYCHOLOGA
W nawiązaniu do informacji zawartej w poprzednim numerze Informatora zamieszczamy terminy
dyżurów pani psycholog Anny Sajdyk w bieżącym
roku:
• 26 marca,

28.03.2020 r.
od godziny 9:00

Strażacy OSP Zębowice informują, że
zostanie przeprowadzona zbiórka złomu na terenie:
Zębowic, Pruskowa,Nowej Wsi i Borowian.
Pieniądze ze sprzedaży złomu zostaną przeznaczone
na cele statutowe oraz wyposażenie jednostki jak i
nowe umundurowanie specjalne naszych strażaków
Podczas zbiórki, chętni mieszkańcy będą mogli
również przekazać wolne datki na ten cel

• 30 kwietnia,
• 14 maja,
• 25 czerwca,
• 30 lipca,
• 27 sierpnia,
• 24 września,

Dziękujemy za każde wsparcie z Państwa strony
Zarząd i Druhowie z OSP w Zębowicach

• 1. października,
• 26 listopada,
• 17 grudnia.
Dyżury jak dotychczas odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa
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