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ALLELUJA!
W święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana
będące symbolem nowego życia i odnowy
życzymy Wam obfitości łask Bożych, zdrowia, radości,
wytrwałości w codziennym zmaganiu się z przeciwieństwami losu
a przede wszystkim wewnętrznego i zewnętrznego spokoju
oraz poczucia siły i nieustającej wiary i nadziei.
Niech te Święta będą dla Nas wszystkich
źródłem pokoju, zrozumienia i szacunku
oraz jednoczą nas w tym wyjątkowym czasie.
Waldemar Czaja – wójt Gminy Zębowice
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Z okazji Świąt Wielkanocy,
życzymy Mieszkańcom Gminy
czasu wytchnienia i nadziei
wśród najbliższych.
Niech radość ze Zmartwychwstania Pana
daje nam dużo siły i wiary,
w tym trudnym dla wszystkich okresie.
Rada Gminy w Zębowicach

PODZIĘKOWANIE
W imieniu własnym i druhów strażaków z jednostki OSP w Zębowicach i pracowników stacji opieki
Caritas składam z głębi serca płynące podziękowania Państwu Danucie i Erykowi Szczygieł - Właścicielom firmy DES Meble Sp. z.o.o. Sp. K. w Myślinie za bezpłatne przekazanie maseczek ochronnych. Wasz
gest ma szczególne znaczenie i wymowę w tych trudnych czasach w walce z epidemią koronawirusa.
wójt Waldemar Czaja

Nie bądź pewny, że masz czas,
bo pewność niepewna.
Jan Twardowski

D

ODEZWA

rodzy Mieszkańcy Gminy Zębowice,
wszyscy znaleźliśmy się w nieoczekiwanej sytuacji, która stworzyła dla nas
niezwykle trudne wyzwanie. Nigdy dotąd
nie stanął przed nami tego rodzaju życiowy
test, jakim jest pandemia koronawirusa.
W tym jakże trudnym momencie cały
świat zatrzymał się w czasie i zamarł pełen
obaw o przyszłość. Nie załamujmy jednak
rąk i róbmy wszystko, by zminimalizować
skutki tej pandemii a przede wszystkim
zachowajmy spokój.
Nasze dotychczasowe przyzwyczajenia
czy nawyki, choćby w zakresie swobody
przemieszczania się, codziennych zakupów,
wzajemnych biesiad muszą ustąpić powstałemu stanowi wyższej konieczności. Jedynie
wspólne i konsekwentne działanie pozwolą
nam wszystkim szybko wyjść z tej dla nas
nowej sytuacji. Nie możemy jej w żaden
sposób bagatelizować. Musimy podchodzić

do wprowadzonych ograniczeń z najwyższą
pokorą. Spędzajmy czas przede wszystkim
w naszych domach, ograniczmy do spraw
najpilniejszych wizyty w różnych urzędach
czy placówkach handlowych. Starajmy się
sprowadzać nasze kontakty z instytucjami czy znajomymi do drogi telefonicznej
a przede wszystkim internetowej. Nie gromadźmy się, zachowujmy od siebie należyty
odstęp, przestrzegajmy zalecenia higieniczne.
Wspierajmy osoby, które tego wsparcia
najbardziej potrzebują. Ze swej strony moje
służby podjęły liczne działania:
• usystematyzowały korespondencję
elektroniczną ze służbami Państwowymi w zachowaniu bezpieczeństwa ludzi
i mienia,
• dokonały zaopatrzenia podmiotów
odpowiedzialnych za niesienie pomocy
Wam mieszkańcom w niezbędne środki
ochrony osobistej,

• przygotowały sprzęt i oprogramowanie do możliwie zdalnego nauczania
i wychowania przedszkolnego,
• przygotowano niezbędne systemy,
procedury do objęcia pomocą osób, które
ją będą odbywać, zwłaszcza w zabezpieczeniu produktów spożywczych dla osób
sprawnych inaczej, samotnych i starszych,
• w zakresie opieki zdrowotnej opracowano system wzajemnego współdziałania
i współpracy z lekarzami, szpitalami i osobami decyzyjnymi na wypadek powstania
nieoczekiwanego stanu.
Wierzę, że z pomocą Opatrzności Bożej
ten trudny czas przezwyciężymy i szybko
odbudujemy skutki tej pandemii.
Wasz wójt
Waldemar Czaja

BUDŻET GMINY ZĘBOWICE – WYKONANIE ZA ROK 2018 i 2019
ORAZ PLAN NA 2020 ROK
I. DOCHODY
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Lp.

NAZWA DZIAŁU

WYKONANIEROK 2018

WYKONANIEROK 2019

PLAN ROK 2020

1

010- Rolnictwo i łowiectwo

155 005,91

201787,03

0,0

2

020- Leśnictwo

1 257,20

1974,94

1200,00

3

600- Transport i łączność

416 108,99

965413,51

0,0

4

630- Turystyka

0,0

0,0

0,0

5

700- Gospodarka mieszkaniowa

124 018,51

130314,93

115868,00

6

750- Administracja publiczna

41 339,84

59438,83

46731,00

7

751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa

49841,38

41171,59

758,00

8

752- Obrona narodowa

667,71

500,00

500,00

9

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6222,00

7876,14

7600,00

10

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

2922 661,41

3249382,73

3288737,00

11

758- Różne rozliczenia

5 837 158,56

6810706,14

6854171,00

12

801- Oświata i wychowanie

277 659,79

303640,20

310000,00

13

851- Ochrona zdrowa

37 141,14

31618,42

28300,00

14

852- Pomoc społeczna

393 117,34

402238,03

314000,00

15

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

19 882,63

12505,77

0,0

16

855- Rodzina

3 036 232,20

3490374,64

5008000,00

17

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

373 819,36

1288086,49

473358,00

18

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

12725,04

0,0

19

926- Kultura fizyczna

201 700,00

0,00

0,0

RAZEM (poz. 1-19)

13 893 833,97

17009754,43

16449223,00
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II. WYDATKI
Lp.

NAZWA DZIAŁU

WYKONANIE
ROK 2018

WYKONANIE
ROK 2019

PLAN
ROK 2020

1

010- Rolnictwo i łowiectwo

158 665,61

205671,40

4000,00

2

020- Leśnictwo

0

0,00

0,0

3

600- Transport i łączność

928 572,53

2078146,64

452404,46

4

630- Turystyka

0

131335,10

0,0

5

700- Gospodarka mieszkaniowa

147 028,44

229790,43

99000,00

6

710- Działalność usługowa

8 056,00

11048,55

15000,00

7

750- Administracja publiczna

1 883 709,43

2182126,61

2594031,00

8

751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sadownictwa

49 841,38

41171,59

758,00

9

752- Obrona narodowa

667,71

500,00

500,00

10

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

263 275,74

176457,17

142100,00

11

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane i ich poborem

0

0

0,0

12

757- Obsługa długu publicznego

34 792,00

20377,79

15000,00

13

758- Różne rozliczenia

5 000,00

0,00

105000,00

14

801- Oświata i wychowanie

3 964 334,35

4215808,64

4657386,85

15

803- Szkolnictwo wyższe

0

0,00

0,0

16

851- Ochrona zdrowa

30 363,18

33783,36

28300,00

17

852- Pomoc społeczna

749 338,49

803463,73

818000,00

18

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

86 680,84

100962,65

109600,00

19

855- Rodzina

3 085 195,28

3516793,57

5093000,00

20

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 539 869,53

1902723,08

1805576,95

21

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

447 753,13

393700,88

425566,49

22

926- Kultura fizyczna

547 671,32

26729,33

35000,00

RAZEM ( poz.1-22)

14 930 814,96

16070590,52

16400223,75

W 2019 roku poniesione wydatki były niższe od osiągniętych dochodów. Te racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi
pozwoliło na sfinansowano zobowiązań finansowych związanych z podwyżkami za wywóz odpadów komunalnych, za podwyższone
opłaty za energię elektryczną i obsługę oświetlenia ulicznego oraz wzrost płacy minimalnej pracowników jednostek organizacyjnych
i pracowników fizycznych. Nie zaszła potrzeba w I półroczu 2020 roku obciążenia Was mieszkańców podwyżkami opłaty komunalnej
czy opłaty adiacenckiej.
Porównanie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków z lat 2019 i 2020
Analiza dochodów i wydatków
w roku 2019 i planu w roku 2020

Rok 2019
Planowane

Dochody

15568668,66

17042195,97

1166899,38

1566899,38

16400223,75
451000,75
-1115898,63

1994532,38
0

Wzrost lub spadek/ 2020 do 2019

16449223

-641972,22

400000
1994532,38

Planowane
-1020605,97

2301160,31

Wzrost lub spadek/ 2020 do 2019
Rozchody

17469828,97

14741035,66

Wzrost lub spadek/ 2020 do 2019
Przychody

Zrealizowane
1901160,31

Wzrost lub spadek/ 2020 do 2019
wydatki

Rok 2020

500000
-1494532,38

Razem dochody

16735568,04

19036728,35

16900223,75

Razem wydatki

16735568,04

19036728,35

16900223,75

Spadek dochodów i wydatków rok 2020 do roku 2019

-2136504,60

Nie trudno zauważyć, że dochody a za tym również wydatki w roku 2020 są niższe w odniesieniu do zrealizowanych dochodów i wydatków roku 2019 aż o 2,137 mln złotych. Wzrost obciążeń finansowych przy spadających dochodach nie jest dobrym
sygnałem zwłaszcza, gdy nasze dochody własne są bardzo małe.
Kwiecień 6 4 / 2020
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE
W JEDNOSTKACH OSP
Na

przełomie stycznia i lutego br.
odbyły zebrania sprawozdawcze
w jednostkach OSP z terenu naszej gminy. Jak pierwsze 4 stycznia br. odbyło się
zebranie w OSP Zębowice. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że miejscowa
OSP liczy 67 członków w tym 8 kobiet, 9
członków honorowych i 14 wspierających.
Posiada również MDP chłopców liczącą 16
członków w tym dwie dziewczyny. W okresie sprawozdawczym druhowie dziewięciokrotnie wyjeżdżali do pożarów, 18 razy
do miejscowych zagrożeń oraz odnotowali 34 wyjazdy gospodarcze. Miejscowa
jednostka ze środków własnych zakupiła
laptop z oprogramowaniem i drukarką
oraz mundury wyjściowe, koszarowe i koszule wyjściowe za kwotę 8309,95 zł. Natomiast ze środków sfinansowanych przez
ZOSP RP i samorząd gminy druhowie
zakupili ubrania, hełmy buty strażackie
węże hydrauliczne mundury wyjściowe
i koszarowe sprzęt wysokościowy (czujnik
bezruchu) oraz kalendarze i ulotki Wartość
zakupów zamyka się kwotą 19268,55 zł.
W ramach działalności prewencyjno szkoleniowej jednostka uczestniczyła w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych
gdzie drużyna startująca w grupie A zajęła
czwarte miejsce a MDP drugie miejsce.
W zawodach ,,Ognisty Wojownik które
rozgrywane były w Kozłowicach drużyna
w kategorii 10-14 lat zajęła I miejsce a w kategorii wiekowej 14-18 lat drugie miejsce.
Kurs szkolenia podstawowego ukończyło
troje druhów, jeden kurs naczelnika i jeden druh ukończył również kurs ratownictwa wysokościowego. Trzech druhów
ukończyło również kurs recertyikacji KPP.
Czterech członków MDP uczestniczyło
również w obozie szkoleniowym w m.

4

Turawa. W roku sprawozdawczym druhowie przeprowadzili 4 pogadanki z zakresu prewencji w tym dwie dla dzieci
i młodzieży. Prowadzili również rozmowy
z mieszkańcami dotyczącymi upowszechniania wiedzy przeciwpożarowej w trakcie
dorocznej zbiórki złomu. W ramach prac
porządkowych i remontowo budowlanych
druhowie wymienili krawężniki obok remizy oraz wykonali cięcie i łupanie drewna
dla miejscowego przedszkola i OSP. Druhowie w ramach działalności kulturalnej
trzymali wartę przy Grobie Pańskim, zabezpieczali przemarsz drogi krzyżowej
ulicami Zębowic, uczestniczyli w mundurach galowych w procesji w Dzień Bożego Ciała i w pielgrzymce na Górę Świętej
Anny. Wzięli również udział w obchodach
190 lecia OSP w Kadłubie Wolnym i akcji
Dzień Pluszowego Misia. Zabezpieczali też
przemarsz przedszkolaków z okazji Dnia
św. Marcina oraz pomagali w organizacji meczu charytatywnego. 26 stycznia
br. odbyły się zebrania sprawozdawcze
w jednostkach OSP Knieja i Radawie. Jednostka w Kniei liczy 32 druhów w tym 1
honorowy. W ubiegłym roku miejscowa
OSP uczestniczyła w jednej akcji gaszenia
pożaru. Męska drużyna pożarnicza zjęła
II miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo pożarniczych. W ramach akcji profilaktycznych i prewencyjnych miejscowi
druhowie wspólnie z druhami z OSP w Kadłubie Wolnym zorganizowali dla swoich
mieszkańców pokaz udzielania I pomocy
i zasady działania defibrylatora. W roku
sprawozdawczym jednostka ze środków
własnych zakupiła 4 latarki na hełmy, a ze
środków otrzymanych od ZOSP RP, samorządu gminnego i MSWiA zakupiła
prądownice szkoleniowe rozdzielacz ku-

lowy, defibrylator, buty strażackie gumowe, prądownice wodnopianowe i rękawice
strażackie. Wartość zakupionego sprzętu
zamyka się kwotą 10138,99 zł. W ramach
prac społecznych druhowie uczestniczyli w wykaszaniu traw wokół strażnicy
oraz przygotowali samochód i strażnice
do przeglądu. W roku bieżącym planują
wymianę okien i malowanie wewnątrz
strażnicy. W ramach działalności kulturalnej uczestniczyli wraz ze sztandarem
w pielgrzymce autokarowej na Górę św.
Anny. Również 26 stycznia br. odbyło się
zebranie sprawozdawcze w OSP w Radawiu. Z przedstawionego sprawozdania wynika że miejscowa OSP liczy 63 członków
w tym 8 członkiń KDP. Posiada drużynę
MDP chłopców i dziewcząt oraz kapelę.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12
posiedzeń zarządu oraz 9 innych zebrań.
Druhowie w roku ubiegłym uczestniczyli
w, pielgrzymce na Górę św. Anny oraz
zorganizowali gminne zawody sportowo
pożarnicze. Zorganizowali też pięciodniowy piknik dla drużyn młodzieżowych,
połączony z kursem pierwszej pomocy
przedmedycznej i coroczny grill dla przedszkolaków oraz zabawę weekendową dla
mieszkańców, wodzenie niedźwiedzia po
parafii radawskiej i zabawę pogrzebanie
basa. Współorganizowali piknik majowy
na Placu Legnickim. Druhowie ze sztandarem reprezentowali również jednostkę na
uroczystościach rocznicowych kościelnych
i pogrzebowych. W ramach działalności
prewencyjnej przeprowadzili dwie pogadanki dla dzieci i młodzieży oraz współorganizowali turniej wiedzy pożarniczej
w Szkole Podstawowej w Zębowicach. Strażacy z miejscowej OSP w roku ubiegłym
uczestniczyli 21 razy w akcjach ratowniczych w tym 3 razy w gaszeniu pożarów i 17
razy w likwidacji miejscowych zagrożeń.
Radawscy strażacy z sukcesami występowali w zawodach sportowo pożarniczych.
Na szczeblu gminy drużyna kobieca zajęła
I miejsce, a męska III miejsce. Natomiast
MDP chłopców i dziewcząt okazały się
najlepsze w swoich kategoriach. Sukcesem zakończył się również udział druhów
z Radawia w XI Powiatowych Zawodach
Sportowo Pożarniczych w m. Gorzowie
Śląskim w których MDP chłopców zajęła
I miejsce, a MDP dziewcząt IV miejsce. Na
V pozycji uplasowała się drużyna kobieca.
W ubiegłym roku pozyskano dla jednostki:
suchy skafander ratowniczy z kapturem
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

i rękawicami ( 2 szt.), rzutkę trapezową
koło ratunkowe lekkie pas ratowniczy typu
węgorz ,kołowrót ratowniczy na bębnie,
megafon i dwie latarki M-Fire z uchwytem
do hełmu W ramach otrzymanej dotacji
z MSWiA w kwocie 5 tyś. zł. jednostka
wykonała renowację sztandaru i zakupiła
pokrowiec ochronny. W roku sprawozdawczym zakupiono również zestawy baretek
podwójnych i potrójnych szafki ubraniowe
do magazynku na piętrze i strój niedźwiedzia. W sumie wartość zakupionego sprzętu
zamyka się kwotą 10266,90 zł. Druhowie
wykonali również prace porządkowe w garażach i budynku remizy o wartości10 tyś.
zł. W planach związanych z zakupem sprzętu w roku bieżącym druhowie zamierzają
pozyskać detektor wielogazowy i sprzęt
do ratownictwa wodnego w postaci sań
wodno-lodowych. Planują również zakupić
umundurowanie, środki ochrony osobistej i umundurowanie dla członków MDP.
W ramach prac remontowo inwestycyjnych
planują wykonać remont wieży strażnicy
i zaadaptować zadaszenia przy remizie na
pomieszczenia magazynowe. W ramach
działalności prewencyjnej zamierzają
współorganizować turniej wiedzy pożarniczej PSP w Zębowicach oraz przeprowadzić
szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla
przedszkolaków z Radawia. Planują również
przeszkolić 18 druhów w zakresie szkolenia
Kwiecień 6 4 / 2020

specjalistycznego i podstawowego. Wśród
planów jest również organizacja obozu dla
25 członków MDP. Szczególnie ważną dla
miejscowych druhów jest również organizacja we wrześniu br. obchodów 145-lecia
powstania ich jednostki.
Pierwszego lutego br. odbyło się zebranie
sprawozdawcze w OSP w Kadłubie Wolnym, które prowadził prezes miejscowej
OSP druh Artur Czaja, a sprawozdanie
z działalności za rok ubiegły przedstawił
naczelnik druh Rafał Magnes. Jednostka
w Kadłubie Wolnym liczy 57 członków
w tym 2 kobiety. Posiada również MDP
dziewcząt i chłopców liczące w sumie 25
członków. W roku sprawozdawczym miejscowa OSP 17 razy uczestniczyła w akcjach
ratowniczych w tym 4 razy w gaszeniu pożaru i 13 razy w likwidacji miejscowych
zagrożeń. Druhowie z OSP w Kadłubie Wolnym z sukcesami uczestniczyli w zawodach
sportowo pożarniczych na terenie gminy
i województwa opolskiego. Męska drużyna
pożarnicza w gminnych zawodach sportowo
pożarniczych zajęła I miejsce. MDP żeńska
zajęła II miejsce a MDP męska 3 miejsce.
W rozgrywanych w Kozłowicach powiatowych zawodach o tytuł najlepszego strażaka powiatu Oleskiego i Kluczborskiego
w kategorii MDP 14-18 lat drużyna żeńska
zajęła I miejsce, a MDP 10-14 mieszana 3
miejsce. Natomiast w rozgrywanych w roku

ubiegłym w Gorzowie Śląskim XI zawodach
sportowo pożarniczych drużyna z Kadłuba
Wolnego zajęła 4 miejsce w grupie A. 12
druhów uczestniczyło w różnego rodzaju
kursach specjalistycznych, a 10 członków
MDP w obozie szkoleniowym w m. Turawa..
Druhowie w ramach działalności prewencyjnej przeprowadzili kampanię społeczno-informacyjną na temat,, Bezpieczeństwo
na wsi, Rolniku upadek to nie przypadek”
oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej w Kniei. W roku sprawozdawczym do jednostki pozyskano lekki
samochód specjalny pożarniczy bus Fiat
Ducato, Defiblyrator AED, 4 kamizelki
odblaskowe STRAŻ, Proporzec MDP, 10
kompletów koszarówek, 2 mundury wyjściowe damskie i jeden męski, 3 mundury
wyjściowe MDP damskie, jeden męski,
Fanton Brayden, 2 prądownice sportowe
Grunwald, 2 węże ssawne Grunwald i parawan ratowniczy. W ramach prac remontowo
budowlanych w remizie OSP wykonano
podwieszany sufit strażnicy oraz wyciąg
spalin ,szyld na wieży strażnicy elewację
przedniej strony strażnicy oraz uporządkowano teren wokół strażnicy. Podwieszany
sufit oraz wyciąg spalin druhowie wykonali w ramach prac społecznych których
wartość zamyka się kwotą 8 tyś zł. MDP
zajęła I miejsce w organizowanym przez
NTO konkursie na najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą województwa
opolskiego. Natomiast kronika miejscowej
OSP otrzymała wyróżnienie w powiatowym konkursie kronik. Druhowie aktywnie
włączali się również w organizację uroczystości odpustowych ku czci św. Anny,
zabawy odpustowej, zbiórek złomu i szkła,
warty przy Bożym Grobie i zabezpieczaniu
Drogi Krzyżowej Z rozmachem zorganizowali również uroczystości związane ze 190
Rocznicą powstania ich jednostki. W roku
bieżącym druhowie oprócz realizacji stałych przedsięwzięć w tym organizowanej
rokrocznie zbiórki złomu planują również
zakup 6 kompletów UPS, hełmów, rękawic
i dwóch radiostacji Hytera.
Wysoko zaangażowanie naszych druhów
w codzienną działalność, której głównym
zadaniem jest niesienie pomocy mieszkańcom, ratowanie ich mienia i życia ocenili
również uczestniczący w zebraniach goście w osobach komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie st.
brygadiera Jarosława Zalewskiego, sekretarza Zarządu Powiatowego ZOSP RP
Wojciecha Wiecha oraz członka Zarządu
Wojewódzkiego ZOSPRP Zygmunta Zalewskiego. Podziękowania druhom złożył
również uczestniczący w części zebrań
Prezes Zarządu Gminnego ZOSPRP wójt
Waldemar Czaja.

5

POSUMOWANIE DZIAŁAŃ WOLONTARIATU
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZĘBOWICACH
I semestr, rok szkolny 2019/2020

W

skład grupy wolontariackiej wchodzi 26 uczniów, z klasy
VIII – 4 osoby, klasa VII – 8 osób, klasa VI - 11 osób, klasa
V – 3 osoby
Opiekunem Wolontariatu jest nauczycielka: mgr Marianna
Dylka
Zebrania Wolontariatu odbywają się w każdą środę, gdzie na
bieżąco planowane i omawiane są akcje charytatywne, organizowane w naszej szkole i śroadowisku.
Cele wolontariatu szkolnego:
• rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomo-cy, otwartości i wrażliwości na potrzeby
innych, życzliwości i bezinteresowności
• wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań
o charakterze wolontariac-kim
• wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na
rzecz szkoły i środowi-ska szkolnego,
• łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej
do niesienia pomocy z osobami i środowiskami oczekującymi
pomocy
• wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
• promocja idei wolontariatu w szkole,
• prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy

9. Szlachetna paczka – zbiórka żywności, środków chemicznych,
słodyczy, zabawek dla rodziny z gminy Zębowice
10. Udział w akcji MEN „Razem na święta”
11. Zorganizowanie paczki dla rodziny więźnia osadzonego
w Strzelcach Opolskich- zbiórka artykułów żywnościowych,
środków chemicznych, odzieży i zabawek, przekazanie dla Caritas
12. Współorganizacja z Samorządem Uczniowskim Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy -12.01.2020r.
13. Zbiórka plastikowych nakrętek dla Tosi Wiśniewskiejakcja trwa
14. Zbiórka karmy dla schroniska „Azyl Nadziei” w Opolu,
akcja zakończona, karma zostanie przekazana do schroniska 10
marca 2020 r.

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzono
kolejno akcje charytatywne:
1. Dzień Chłopaka dla Christiana – ucznia kl VI PSP, walczącego
z chorobą nowotworową, zebrane pieniądze zostały przekazane
rodzicom ucznia.
2. Okulary dla Afryki – zbiórka używanych okularów, przekazanie dla Caritas 17 par okularów
3. Udział w Gali Hospicjum Betania w Opolu – zostaliśmy uhonorowani dyplomem za aktywny wolontariat na rzecz Hospicjum
4. Zbiórka plastikowych nakrętek, przekazano 4 duże wory dla
chorego Kacperka z Solarni
5. Akcja charytatywna na rzecz UNICEF – zebrano i przekazano
na konto UNICEF 200 złotych
6. Ogólnopolska akcja Góra Grosza – akcja zakończona, wynik
akcji zostanie podany w późniejszym terminie
7. Zbiorka pieniężna dla chorych dzieci dla Fundacji Na Rzecz
Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych – akcja zakończona –
wynik akcji zostanie podany wkrótce
8. Marzycielska Poczta – wykonanie i wysłanie kartek świątecznych dla chorych dzieci: Wiktorii i Filipa

WSTRZYMANA BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Ze względu na czasowe ograniczenie pracy spowodowanej
epidemią koronawirusa przez firmę AQT Water SA. wykonującej
prace przy budowie przydomowych oczyszczalni na terenie naszej
gminy, informujemy, że wstrzymana została budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie m. Radawie. Jeśli sytuacja
nie ulegnie zmianie w najbliższych kilku miesiącach to prace przy
budowie oczyszczalni rozpoczną się w przyszłym roku.
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TERMINY DYŻURÓW
PSYCHOLOGA
W nawiązaniu do informacji zawartej w marcowym numerze
Informatora dotyczącej dyżurów Pani psycholog Anny Sajdyk,
informujemy, że będą się one odbywać po ustaniu ograniczeń
związanych z epidemią. Pani psycholog dyżurować będzie w terminach podanych wcześniej w godzinach: 16.00-18.00., w Gminnym
Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa.

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

RENOWACJA DRZWI

O

d wielu lat lokatorzy mieszkań komunalnych zwracali się
z prośbą o wymianę drzwi od strony ulicy Izydor Murka. Prowadzone rozmowy z różnymi przedsiębiorcami w zakresie remontu
nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Z uwagi na powyższe
wójt Gminy podjął decyzję, by tym remontem zajęła się grupa
pracowników działu komunalnego. Wójt zakreślił zakres robót jak
i sposób zastosowania wzmocnień, by drzwi po remoncie spełniały
swoją funkcję. Pracownicy działu komunalnego gminy dokonali
gruntownej renowacji drzwi w bramie wjazdowej do budynku na
ul. Murka 3 w Zębowicach. W efekcie kilkutygodniowych prac
drzwi wyglądają jak nowe. Pragniemy nadmienić, że renowacja
była nie tylko pracochłonnym przedsięwzięciem ale wiązała się
również z kosztami związanymi z zakupem m.in. farby, klejów
czy też okuć, na które z budżetu gminy wydano około 3 tyś zł.

METODA POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI?

W

nawiązaniu do informacji, którą przedstawiliśmy w poprzednim numerze Informatora mówiącej, że Publiczne
Przedszkole w Zębowicach przystąpiło do programu ,,Dwujęzyczna
Opolszczyzna”, pragniemy przybliżyć Państwu na czym ona polega. Dzieci uczą się języka od urodzenia, słuchając dźwięków i ich
układów, które stanowią unikalną indywidualną cechę każdego
języka. Mogą uczyć się jednocześnie nie tylko jednego, lecz dwóch
lub trzech języków, niemal bez widocznego wysiłku. W okresie
od urodzenia do siódmego roku życia, otwarte jest tzw. „okno
przyswajania języka”, tzn. umysł posiada szczególną zdolność:
• rozróżniania i automatycznego rozdzielania elementów różnych języków;
• nabywania doskonałej wymowy różnych języków;
• automatycznego przyswajania i stosowania różnych struktur
gramatycznych.
Dwujęzyczność lub wielojęzyczność dziecka jest możliwa, jeśli
ma ono szansę słyszeć, używać i bawić się każdym z języków
wystarczająco często, by materiał językowy pozostał w pamięci
długotrwałej, dopóki okno przyswajania języka pozostaje otwarte.
Projekt „Dwujęzyczna Opolszczyzna” skutecznie wykorzystuje tę
szansę. W ramach kursu dziecko przyswaja język po trochu każdego dnia. Rekomendowane są ok. 15 minutowe sesje w grupach zajęciowych oraz krótkie codzienne powtórzenie materiału w domu
(ok. 5 10 minut). Kurs został zbudowany w oparciu o klarowne
zasady metodyczne wypracowane przez autorkę, Claire Selby, na
przestrzeni piętnastu lat pracy, której owocem były odnoszące
liczne sukcesy kursy językowe.

T

Ten kurs jest z założenia pierwszym etapem na drodze ku
dwujęzycznej przyszłości. Adresowany jest przede wszystkim
do dzieci w wieku od 0 do 6. roku życia, ale oczywiście mogą
korzystać z niego także dzieci starsze, o ile wcześniej nie miały
kontaktu z angielskim i używane tam formy językowe nie będą
dla nich zbyt proste.
Bohaterami są sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki.
Dzięki nim dziecko poznaje ponad 160 angielskich słów i zwrotów.
Seria składa się z 40 filmów i 40 piosenek, których dziecko może
słuchać od pierwszych chwil życia.
Kurs zbudowany jest z 4 części. Każda z nich reprezentowana
jest przez innego bohatera, który przedstawia inną sferę dziecięcego
świata, a co za tym idzie – słownictwo. Zoom, Ring Ring, Splish Splash
i Tick Tock to grupa przyjaciół o odmiennych charakterach i zainteresowaniach. Dzięki nim dziecko oswaja się z różnymi sytuacjami
przyswajając określone słownictwo, ale także uczy się wielu innych
rzeczy jak np. odpowiednich zachowań w różnych okolicznościach.
Kluczową rolę w nauczaniu odgrywają specjalnie skomponowane piosenki. Odpowiednie połączenie tekstu z muzyką ułatwia
zapamiętywanie i powtarzanie, pomaga w wykształceniu się
odpowiednich nawyków wymowy i zwyczajnie sprawia przyjemność. Piosenki nie są tłumaczone na język polski – znaczenie
i sens wynikają z kontekstu animacji, co pozwala na równoległe
budowanie kompetencji w obu językach.
Dyrekcja przedszkola wyraża nadzieję, że dzięki realizacji
projektu nasze przedszkolaki zwiększą szansę na realizację idei
dwujęzyczności już od najmłodszych lat

KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ
PT.: MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA MA WARTOŚĆ!/ DEUTSCHE MINDERHEIT HAT WERT!’’

owarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zainaugurowało w roku ubiegłym kampanię informacyjno-promocyjną Mniejszości Niemieckiej pt.: Mniejszość niemiecka
ma wartość!/ Deutsche Minderheit hat Wert!’’. Główni bohaterowie
kompanii to wartościowe i zaangażowane społecznie osoby, działające w ramach struktury TSKN. Głównym bohaterom, którym
towarzyszą hasła/wartości ważne dla każdej społeczności lokalnej:
,,Kultura ma wartości’’, ,,Społeczeństwo ma wartości’’. ,,Język ma
wartości’’, ,,Wiara ma wartości’’, ,,Tradycja ma wartości’’, ,,Wspólnota ma wartości’’. Te i inne wspólne wartości są podstawą wielu
dobrych działań, inicjatyw i cementują wielowiekowe współistnienie naszych społeczności. W ramach kampanii ,,Mniejszość
Kwiecień 6 4 / 2020

Niemiecka ma wartości’’ przewidziano kilka rodzajów działań. Te
najbardziej widoczne to „bilboardy”, które stanęły w kilku miejscach
województwa opolskiego m.in. w Opolu, Krapkowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Oleśnie i Strzelcach Opolskich. Ponadto zrealizowano
poszerzone wywiady z bohaterami w postaci filmów udostępnianych
na „youtube”, oraz przeprowadzono badania socjologiczne. Kampania wchodzi w drugi rok realizacji, w tym roku organizatorzy
zaplanowali kilka nowych działań, m.in. konferencję i wydanie
publikacji z wynikami przeprowadzonych badań. Z materiałami
promocyjnymi można zapoznać się na stronie www.mnmawartosc.
pl jak również na kanale „youtube”: TSKN SKGD. Koordynatorką
projektu jest Joanna Hassa, joanna.hassa@skgd.pl.
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ogłoszenia
Szanowni mieszkańcy w nawiązaniu do ogłoszenia które
ukazało się w poprzednim numerze Informatora mówiące
o terminach zebrań wiejskich z uwagi na epidemię koronawirusa i rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące
zgromadzeń informujemy, że zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach odbędą się po zniesieniu ograniczeń
związanych z epidemią.
Informujemy, że z uwagi na epidemię odwołane zostają
zaplanowane na dzień 3 maja br. uroczystości związane z obchodami 30-lecia Samorządu Terytorialnego i Dnia Strażaka.
W dniu 3 maja br. o godz. 11.00. odbędzie się jedynie Msza
święta za wszystkich mieszkańców, wójta z pracownikami
urzędu, radnych, sołtysów, pracowników jednostek organizacyjnych, strażaków i społeczników pracujących na rzecz
innych osób oraz za zmarłych, którzy pełnili jakąkolwiek
funkcję w strukturach samorządowych.
Pragniemy również poinformować, że do odwołania zamknięta jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach
i jej filia w Radawiu. Ograniczona została również dzia-

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ZASAD PRACY
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I WODOCIĄGÓW W ZĘBOWICACH
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zmieniają się
zasady pracy ZGKiW w Zębowicach.
Do odwołania nie będą dokonywane odczyty wodomierzy
bezpośrednio przez inkasentów, a także wprowadza się całkowity zakaz wstępu Klientów i Kontrahentów do biura Zakładu.
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami – wszelkie
sprawy prosimy starać się załatwiać drogą:
1. telefoniczną pod numerem telefonu 77 421 60 76 w. 33
lub kom. 603 666 312 do godz: 12.00
2. mailową na adres zgkiw.zebowice@o2.pl
W przypadku konieczności złożenia pisma:
1. drogą pocztową : ZGKiW w Zębowicach, 46-048 Zębowice ul. I. Murka 2
2. bezpośrednio do wystawionej na parterze Urzędu
Gminy w Zębowicach urny.
ODCZYTY WODOMIERZY – prosimy o wysłanie drogą:
1. telefoniczną pod numerem telefonu 77 421 60 76 w. 33
lub kom. 603 666 312, 605 090 375, 504 014 637
2. mailową na adres zgkiw.zebowice@o2.pl z podanym
zwrotnym adresem poczty e mail, na który wyślemy fakturę.
- w kwietniu – prosimy podawać odczyty z miejscowości:
Zębowice, Knieja , Łąka, Kosice, Radawie do dnia 14.04.2020 r.
- w maju – Kadłub Wolny, Poczołków, Osiecko, Prusków,
Siedliska do dnia 11.05.2020 r.
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łalność statutowa Gminnego Ośrodka Informacji Kultury
i Czytelnictwa.
Zamknięty dla petentów jest również Urząd Gminy. Wszelkie formalności prosimy załatwiać drogą telefoniczną lub
email. W przypadku spraw losowych kontakt bezpośredni
z pracownikiem urzędu jest możliwy po wcześniejszej rozmowie telefonicznej. Wszystkie te ograniczenia wynikają
z powodu epidemii koronawirusa i podyktowane są troską
o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Informujemy również, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja br.
zgodnie z przegłosowaną w nocy z dnia 27/28 marca br. przez
Sejm RP. poprawką do Kodeksu wyborczego, wyborcy którzy
ukończyli 60 rok życia oraz pozostający w kwarantannie
mogą w tych wyborach głosować korespondencyjnie.
Również w terminie późniejszym odbędą organizowane
rokrocznie przez strażaków z OSP Zębowice i Kadłub Wolny
zbiórki złomu.

Nasi Jubilaci
W marcu 2020 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat: Erna Nowak,
85 lat: Emilia Bobko,
93 lata: Walburga Gola.
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Mariola i Janusz Sieroń
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 marcu urodziło się 1 dziecko.
Rodzicom narodzonej pociechy życzymy, aby rozwijało się
w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym skarbem,
jakim możecie obdarzyć swoje dziecko, a później w jego życiu
dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.
***
Osoby zmarłe w marcu: Irena Jadach, Michał Wojdyła, Ryszard
Jonczyk, Klara Szędzielorz, Zofia Studzińska.
Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci.
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego
współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.
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