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OBCHODY 30-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
i DNIA STRAŻAKA

W

ograniczonej formie z powodu epidemii koronawirusa odbyły się tegoroczne
obchody Dnia Strażaka i 30-lecia Samorządu
Terytorialnego. Z zaplanowanych przedsięwzięć
odbyła się jedynie uroczysta msza święta, którą
celebrowali: proboszcz zębowickiej parafii ks.
Józef Zwarycz i ojciec Joachim z Opola.
W nabożeństwie, na które przestrzegając
ustawowych ograniczeń zaproszono wszystkie
jednostki OSP z terenu naszej gminy, uczestniczyły wraz z pocztami delegacje druhów
strażaków z OSP Knieja, Zębowice i Kadłub
Wolny oraz pracownicy Urzędu Gminy z wójtem Waldemarem Czaja na czele, radni, pracownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi
i emerytowani pracownicy UG.
Było to podziękowanie za wszystkie dary,
które otrzymaliśmy w minionych latach. Jest
to też okazja aby poprzez biuletyn gminny „Informator Gminy” podziękować Wam Drodzy
Mieszkańcy, za przekazane zaufanie, za wyrozumiałość i cierpliwość w realizacji wielu
trudnych zadań. Niestety jako gospodarz tej
Gminy nie mam większości w Radzie Gminy
i przez to sprostanie wielu potrzebom jest albo
trudne albo wręcz niemożliwe.

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
P

iątego maja br. odbyła się XIII w ósmej
kadencji sesja Rady Gminy Zębowice.
Po raz pierwszy, ze względu na epidemię
koronawirusa radni obradowali w zmienionej formule. W sali obrad oprócz
Przewodniczącego RG uczestniczył wójt
Gminy wraz z zastępcą i pracownikiem
biura obsługi Rady. Przed rozpoczęciem
obrad radni przekazali swoje głosowania
dla poszczególnych uchwał w specjalnie
dostarczonych im do miejsca zamieszkania
kartach.
Przed rozpoczęciem sesji karty zostały
przekazane Przewodniczącemu Rady Gminy. Zgodnie z wynikami głosowania radni
podjęli uchwały w sprawie: zmiany budżetu
gminy Zębowice na 2020 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez
trzech dzierżawców, uchylenia uchwały
Nr XII/79/2020 z dnia 25 lutego 2020.
Uchwała dotyczyła wynagrodzenia wójta Gminy, która była podjęta niezgodnie
z obowiązującym prawem. W trakcie obrad głosami radnych z Klubu Mniejszości
Niemieckiej odrzucono projekt dotyczący
wynagrodzenia wójta proponowany wcześniej przez radnych wybranych z Komitetu
wójta i przegłosowano głosami radnych
z Klubu Mniejszości Niemieckiej projekt
uchwały o wynagrodzeniu wójta zgłoszony
przez radnych z tego klubu. Po głosowaniach wójt Waldemar Czaja przedstawił
informację na temat działalności wójta
w okresie międzysesyjnym. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że organ
wykonawczy wprowadził w życie 15 uchwał
podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji. Nie wykonano jedynie uchwały
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Zębowice ze względu na błędnie przyjętą
stawkę zaszeregowania zasadniczego.
W okresie sprawozdawczym wójt wydał 21 zarządzeń. W omawianym okresie wpłynęło do Urzędu Gminy 739 pism
w tym: od instytucji rządowych – 292,
innych instytucji – 271 i osób fizycznych
– 176. Pracownicy Urzędu przygotowali
odpowiedzi na otrzymane pisma i po zaakceptowaniu podpisem przez wójta Gminy
wysłali w tym okresie 1127 pism, w tym:
do instytucji rządowych - 84, innych instytucji - 554 oraz do osób fizycznych 485. Wszystkie pisma, które wpłynęły do
UG w Zębowicach były rozpatrzone lub są
w trakcie ich realizacji. Pisma, które nie
wymagają bardzo dużych nakładów pracy
są na bieżąco realizowane. Zadania, które
wymagają zgodnie z zapisami ustawy do-
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datkowych opinii lub przygotowania przez
uprawnione osoby stosownych dokumentów technicznych, są w realizacji. Sumując
to otrzymujemy jako zadania jednostkowe
liczbę -1882. W okresie sprawozdawczym
prowadzone były postępowania w zakresie zamówień publicznych: z ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzone
jest postępowanie na podstawie Zarządzenie Nr OrG.7.2020 z dnia 30.03.2020
r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-

pomieszczenia w piece akumulacyjne,
zamówiono rolety na okna i drzwi oraz
wykonano podejście do biura, tak aby
osoby sprawne inaczej miały swobodny
dostęp. W GOKIiCz prowadzona jest inwentaryzacja zasobów bibliotecznych oraz
archiwizuje się dokumentację biurową
z minionych lat. Prowadzone są drobne
remonty i porządkowane pomieszczenia. ZGKiW prowadzi przeglądy hydrantów w sieci wodociągowej. Pracownicy

chomości przeznaczonych do sprzedaży.
Sprawa sprzedaży jest w trakcie realizacji.
Na podstawie Zarządzenie Nr OrG.8.2020
z dnia 03.04.2020 r. w sprawie wywieszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy na okres do 3 lat – działki
rolne zostały wydzierżawione zgodnie ze
złożonymi wnioskami.
W zakresie robót inwestycyjnych: 9
marca 2020 roku ogłoszono postępowanie
w formie przetargu nieograniczonego na
realizację inwestycji o nazwie „Rozbiórka
mostu i budowa przepustu w ciągu ulicy
Borowiańskiej w Zębowicach”. W miesiącu kwietniu nastąpiło otwarcie ofert,
sprawdzenie i przygotowanie stosownych
dokumentów do podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.
Umowę podpisano 4 maja br. Zgodnie
z przyjętym harmonogramem realizowane są zadania w ramach funduszu
sołeckiego oprócz zadań kulturalnych,
które z uwagi na epidemię są zawieszone
do odwołania. W ramach nadzoru nad
działalnością kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dokonano przeniesienia urządzeń i dokumentacji GOPS
do nowo wyremontowanych pomieszczeń po byłym przystanku. Wyposażono

pracowali przy porządkowaniu terenów
zielonych oraz pomagali podczas przenoszenia dokumentacji i urządzeń GOPS
w Zębowicach. W jednostkach oświatowych od 16.03.2020 roku prowadzone jest
nauczanie zdalne. Nauczanie dokumentowane jest przez nauczycieli i dyrektorów
w sposób papierowy i przy wykorzystaniu
komunikatorów elektronicznych, które
posiadają jednostki.
Podsumowując należy stwierdzić, że
w minionym okresie zadania określone dla
organu wykonawczego były realizowane
rzetelnie, bez zbędnej zwłoki oraz z uwagi
na pandemię przy okrojonym składzie osobowym. Wysiłek organu wykonawczego
jest również zauważalny przez osoby zewnętrzne, które na co dzień zajmują się podobnymi zadaniami. Natomiast Przewodniczący Rady Gminy podsumowując swoją
działalność w okresie międzysesyjnym
poinformował, że jego aktywność z uwagi
na epidemię ograniczała się głównie do
kontaktu telefonicznego z pracownikami
UG i radnymi. Poinformował również, że
koła DFK z terenu naszej gminy wsparły
Szpital Powiatowy w Oleśnie przekazując pieniądze na zakup środków ochrony
osobistej.
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GMINNE INWESTYCJE
S

zanowni Mieszkańcy w br. w ramach
inwestycji finansowanych z budżetu
Gminy zaplanowano 13 zadań. Trzy zadania
realizowane są w ramach Funduszu Sołeckiego przy wsparciu Marszałka Województwa
Opolskiego- dotyczy sołectw Łąka, Prusków
i Poczołków.
Z uwagi na epidemię koronawirusa i niemożliwość realizowania w bieżącym roku ze
środków własnych zadania polegającego na
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
w m. Radawie, radni zaakceptowali zgłoszony
przez wójta Waldemara Czaję projekt uchwały
zakładający przeznaczenie tych środków na
szeroko pojęte remonty w infrastrukturę drogową na terenie naszej Gminy. W ramach tych
środków zaplanowano: remont dróg gminnych publicznych (Zębowice ul. Borowiańska
i Radawie ul. Stawowa), przebudowę drogi
gminnej nr 102813 O Kadłub Wolny – Łąki
Kadłubskie - Piłat (Kadłub Wolny ul. Główna), remonty dróg gminnych wewnętrznych
w miejscowościach: Zębowice Radawie i Poczołków oraz remont mostu w Zębowicach
przy ul. Eichendorfa.
Trwają prace projektowe, aby wykonać zgłoszone potrzeby montażu oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kadłub Wolny Łąki,
Radawie ul. Stawowa, Zębowice Nowa Wieś
kierunek Krajewski i Kniejski. Zakończona
zostanie budowa przystanku w m. Siedliska,
,Susznia” przy drodze powiatowej. Przebudowane zostaną również drzwi wejściowe i ewakuacyjne w Gminnym Ośrodku Informacji
Kultury i Czytelnictwa. Wartość wszystkich
inwestycji zamyka się kwotą 1 073 415,42 zł.

BUDOWA PRZEPUSTU

T

rwają prace związane z budową przepustu
w ciągu ulicy Borowiańskiej w Zębowicach. W ramach prowadzonych prac dokonano rozbiórki istniejącego mostu, który miał
negatywną ocenę techniczną, przystąpiono
do budowy przepustu o konstrukcji żelbetowej, wykonania umocnienia dna i skarp cieku oraz budowy instalacji odwadniającej dla
obiektu. Zakres robót drogowych przewiduje:
poszerzenie powierzchni i wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej na przepuście i na
dojazdach, ułożenie krawężników, budowę
poboczy umocnionych oraz montaż barier
energochłonnych. Prace, których wartość zamyka się kwotą 482.493,21 zł. brutto prowadzi
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX
Sp. z o.o. z Lublińca.
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SKŁADANIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EPUAP

O

ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO
DOSTĘPNY ONLINE

d 21 kwietnia 2020 r. Ministerstwo
- urodzenia, małżeństwa, zgonu (skrócoautentyczność tego dokumentu, dlatego
Cyfryzacji uruchomiło w rozszeny, zupełny), sposób jego doręczenia, jak i
też może on być wykorzystany wyłącznie
rzonej wersji, e-usługę umożliwiającą
formę sporządzenia odpisu (papierowa lub
w formie dokumentu elektronicznego.
wnioskowanie online o odpis aktu stanu
elektroniczna). Odpis wydany w formie
Oznacza to, że dokumentu uzyskanego
cywilnego. Dzięki tej e-usłudze odpis aktu
dokumentu elektronicznego, opatrzony
w tej formie nie należy drukować, bo nie
stanu cywilnego można uzyskać od ręki w
bezpiecznym podpisem elektronicznym,
będzie miał on mocy prawnej. Odpis przewersji elektronicznej. Dokument jest geneweryfikowanym przy pomocy ważnego
słany za pomocą ePUAP-u można przekaro-wany bezpośrednio z Systemu Rejestrów
kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany
zywać jedynie elektronicznie. Nie będzie
Państwowych, a następnie automatycznie
jest wnioskodawcy na jego skrzynkę na
mógł być taki wydruk np. załącznikiem do
przesyła-ny na skrzynkę wnioskodawcy
platformie ePUAP.
wniosku składanego w formie papierowej.
Mój Gov.
Natomiast wydanie dokumentu przez
Wielojęzyczne odpisy skrócone można
Wystarczy mieć dostęp do internetu i
automat będzie możliwe przy spełnieniu
uzyskać tylko w postaci papierowej, nie ma
profil zaufany, przy pomocy którego wniokilku warun-ków:
możliwości wygenerowania dokumentu
skodawca loguje się na platformę ePUAP.
- odpis aktu musi dotyczyć wnioskoelektronicznego.
Informacje, jak założyć profil zaufany
dawcy, jego dzieci, małżonka lub rodziców,
W przypadku, gdy wnioskodawca nie
można znaleźć na stronie https://pz.gov.
- system w trakcie wypełniania wniosku
otrzyma odpisu we wskazanej formie,
pl/pz/index
musi potwierdzić, że możliwe jest automaoznacza to, że aktu nie ma w Bazie Usług
Z wnioskiem o wydanie odpisu aktu
tyczne wy-danie odpisu.
Stanu Cywilnego. Wówczas złożony wnio- w sytuacji, gdy wydanie odpisu podstanu cywilnego może wystąpić osoba,
sek zostanie rozpatrzony w ustawowo okrelega opłacie skarbowej, do podania przektórej akt dotyczy, jej wstępny (np. matka,
ślonych terminach, do 7 dni roboczych od
słanego za pośrednictwem elektronicznej
ojciec, babcia, dziadek), zstępny (dzieci,
złożenia wniosku, jeżeli wniosek składa się
wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedskrzynki podawczej należy dołączyć dowód
do urzędu stanu cywilnego, w którym akt
stawiciel ustawowy bądź opiekun, oraz
opłaty skarbowej. Za odpis skrócony aktu
jest przechowywany lub do 10 dni roboosoba, która wykaże interes prawny w
stanu cywilnego, opłata skarbowa wynosi
czych od złożenia wniosku, jeśli wniosek
uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni inte22 zł, a za odpis zupełny 33 zł.
składa się do urzędu stanu cywilnego, w
res, który wynika z przepisów prawa, i
którym akt nie jest przechowywany.
przedstawi odpowiednie dokumenty – na
UWAGA! Odpis aktu stanu cywilnego
Więcej informacji na stronie: https://
na wydany
stronie:
przykładWięcej
zobowiązanieinformacji
sądu). Wypełniając
w formiehttps://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanudokumentu elektroniczwww.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktucywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu.
formularz
wnioskodawca wskazuje, jaki
nego, jest podpisany bezpiecznym podstanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwarodzaj odpisu ma zostać przygotowany
pisem elektronicznym, który potwierdza
zgonu.
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NAUKA ONLINE W PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZĘBOWICACH

P

ubliczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębowicach już
od 16 marca br. realizuje tzw. zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych
przez nauczyciela na stronie internetowej
szkoły w formie tygodniowych harmonogramów zajęć dla poszczególnych klas.
Zgodnie z wytycznymi MEN nauczyciele
prowadzą zajęcia on-line oraz wystawiają
uczniom oceny, a uczniowie muszą w tych
zajęciach uczestniczyć i na bieżąco odrabiać zadania wyznaczone przez nauczycieli.
Dyrektor szkoły wspólnie z nauczycielami ustaliła tygodniowy zakres materiału dla
poszczególnych klas, uwzględniając m. in.:
równomierne obciążenie ucznia zajęciami
w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć
czy możliwości psychofizyczne ucznia.
Zostały określone formy kontaktów
z uczniami oraz rodzicami, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez
uczniów ze sprzętu elektronicznego. Chodzi np. o ograniczenia czasowe w korzystaniu z komputera, telewizora czy telefonu
i ich dostępności w domu. Pod uwagę trzeba było wziąć także wiek i etap rozwoju

P

uczniów oraz sytuację rodzinną uczniów,
np. posiadanie w domu komputera albo czy
z jednego urządzenia nie muszą korzystać
wspólnie z rodzeństwem czy rodzicami
pracującymi zdalnie.
Nauczyciele pracują zgodnie z zaleceniami MEN, wykorzystując do pracy
zdalnej strony i portale, które są przede
wszystkim bezpieczne i nie narażą kogokolwiek na straty moralne lub finansowe:
• dziennik elektroniczny,
• stronę internetową szkoły,
• mailing do rodziców, a w przypadku
starszych uczniów bezpośredni kontakt
elektroniczny przy użyciu platform Microsoft Teams oraz Zoom,
• d la uczniów, którzy nie są w stanie poradzić sobie z nauką online nauczyciele
przygotowują karty pracy drukowane.
Organ prowadzący we współpracy ze
szkołą przystąpił do programu „Zdalna
szkoła +”, w ramach którego Gminy mogły
składać wnioski o sfinansowanie zakupu
sprzętu potrzebnego do zdalnej edukacji.
Takie wsparcie było możliwe dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Ministerstwa Cyfryzacji.
Organ prowadzący, otrzymując z programu „Zdalna Szkoła+” 45 tys. zł, zakupił

MAJOWE PORZĄDKI

racownicy działu komunalnego gminy uprzątnęli po raz kolejny
i mamy nadzieję, że ostatni teren byłego boiska sportowego w Kadłubie Wolnym, który coraz bardziej przypominał swoim wyglądem
dzikie wysypisko śmieci. W ramach prowadzonych prac wywieziono
kilkadziesiąt ton odpadów drewnianych oraz uprzątnięto inne odpady.
Jesienią planowane jest wycięcie rosnących tam suchych drzew i zagospodarowanie tego terenu na teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla
mieszkańców sołectwa i przyjezdnych. W miejsce wyciętych drzew,
z których część jest niebezpiecznie pochylona i z suchymi konarami
nasadzone zostaną drzewa liściaste i iglaste. Przy okazji przypominamy
mieszkańcom, którzy mają na swoich posesjach odpady budowlane
czy większe ilości foli, aby dostarczać je na nasz mini PSZOK. Po raz
kolejny apelujemy również o nie pozostawianie śmieci i różnego rodzaju
odpadów szklanych na terenach leśnych czy przydrożnych rowach.
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dla uczniów oraz nauczycieli 13 laptopów
z dostępem do Internetu. Wszystkie nowe
laptopy zostały rozdysponowane, dodatkowo szkoła wypożyczyła jeszcze 7 notebooków szkolnych.
Od 18 maja zostały uruchomione zajęcia
specjalistyczne: zajęcia rewalidacyjne oraz
rewalidacyjno-wychowawcze.
Od 25 maja br. przywrócono możliwość
prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych, jednak w naszej
szkole nie było zainteresowania ze strony
rodziców.
Natomiast od 1 czerwca w szkole będą
odbywały się konsultacje ze wszystkimi
nauczycielami, w ramach których uczniowie mogą spotkać się z nauczycielami
w szkole.
W PSP Zębowice pracownicy administracji pracują w placówce. Pracownicy
obsługi zgodnie z przyjętym harmonogramem pracują w systemie zmianowanym
zarówno w szkole jak i w domu. Praca
w domu polega na szyciu maseczek ochronnych za pomocą własnych urządzeń dla
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu,
GOPS-u w Zębowicach oraz dla pracowników placówki. Łącznie uszyto około 1080
szt., maseczek ochronnych.

NOWA SIEDZIBA GOPS

S

zanowni Mieszkańcy pragniemy poinformować, że od 4
maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją
nową siedzibę w wyremontowanym budynku po byłym
przystanku PKS. W budynku oprócz pomieszczenia dla pracownic GOPS znajduje się również biuro do obsługi programu
500 +, oraz zaplecze socjalne. Przed wejściem wybudowano
podjazd, dzięki któremu bez problemów z usług Ośrodka
mogą korzystać również osoby na wózkach inwalidzkich.
To kolejna inwestycja w usprawnienie obsługi klienta oraz
poprawa zniszczonych obiektów komunalnych należących
do Gminy. Środki na remont obiektu wyasygnował wójt
Gminy Zębowice.
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZĘBOWICACH
W DOBIE PANDEMII

P

ubliczne Przedszkole w Zębowicach tak jak wszystkie placówki
oświatowe musiało zmierzyć się
z nową rzeczywistością w okresie pandemii. Znane dotąd zabawy i zajęcia na
dywanie musiały się zmienić w nauczanie
zdalne. Sprostaliśmy temu zadaniu wzorowo. Na stronie internetowej co tydzień
zamieszczane są dla każdej grupy zadania
wychowawczo-dydaktyczne, opracowane
przez nauczycieli, jako ciekawe zabawy,
pomysły i karty pracy, które można wykorzystać w domu. W ten sposób nieprzerwanie realizowana jest w każdej grupie
podstawa programowa. Oczywiście z trudnym zadaniem muszą zmierzyć się rodzice
przedszkolaków, którzy codziennie pracują
z dziećmi w domu i wykonują zadania przekazane przez nauczycieli. Rodzice naszych
przedszkolaków podjęli trud nauczania
zdalnego swoich dzieci, radzą sobie z nim
znakomicie, za co jesteśmy im ogromnie
wdzięczni. Za tak dobrą realizację odpowiadają wszyscy – nauczyciele, rodzice
i oczywiście dzieci. Bez dobrej współpracy
ciężko mówić o sukcesie w tym zakresie
- nadmienia Pani dyrektor. Nauczyciele
pozostają w codziennym kontakcie z rodzicami, ale wykonują również inne zadania
zlecone przez dyrektora. Bardzo sprawnie
przygotowane zostały i przekazane rodzicom informacje o gotowości szkolnej
dzieci 6-letnich. Jest to coroczny obowiązek przedszkolaka, swoiste podsumowanie
pracy dziecka w okresie przedszkolnym
i jego umiejętności. Oprócz trudnej pracy nauczycieli-wychowawców docenia się
również wysiłek nauczycieli – specjalistów,
którzy również przygotowują materiały dla
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dzieci do nauki w domu. W przedszkolu
zatrudniony jest logopeda oraz terapeuta,
którzy przez cały okres wspierali rodziców
w tym, aby wielomiesięczna terapia, która
dotąd odbywała się w przedszkolu mogła
być dalej kontynuowana w domu. Mimo,
iż 2 czerwca praca naszego przedszkola
zostaje częściowo wznowiona w formie
zajęć opiekuńczych dla dzieci rodziców
pracujących, nauczyciele wspólnie z dyrektorem podjęli decyzję, iż mimo to dla
pozostałych dzieci w dalszym ciągu prowadzone będzie nauczanie zdalne. W okresie
zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych pracownicy administracyjno-obsługowi przedszkola pracowali nieustannie.
W okresie dwóch miesięcy zostało wykonanych wiele prac przez Panie z obsługi.
W przedszkolu w Zębowicach dokonano generalnych porządków na strychu,
w kuchni oraz we wszystkich pomieszczeniach gospodarczych wewnątrz i na
zewnątrz obiektu, odmalowano płot oraz
plac zabaw. Pomalowany został również
strych i korytarz prowadzący na strych.
Panie zadbały również o obejście i wiosenne porządki na placu przedszkolnym.
W oddziale zamiejscowym w okresie zamknięcia wykonano zaplanowany remont.
Wstawiono ściankę działową w przejściu
na korytarzu wraz z nowoczesnymi, bezpiecznymi drzwiami. Ma to zapobiec wychładzaniu się parteru w okresie zimowym.
Oprócz tego Panie z obsługi wykonały
wiele prac remontowych. Odmalowano
drzwi wewnętrzne na parterze, łazienkę,
kuchnię, salę do nauki dla dzieci 6-letnich
oraz całkowicie odnowiono wejście na plac
zabaw. Również na tym placu pomalowa-

no urządzenia oraz dokonano drobnych
napraw.
Poza pracami remontowymi pracownicy
obsługi dbały o funkcjonowanie placówek
w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych poprzez utrzymywanie
ich w czystości oraz dezynfekcję. Było to
niezbędne, ponieważ, mimo iż dzieci pozostawały z rodzicami w domu, pracownicy
przedszkola pracowali w placówce w trybie
pracy wewnętrznej. W okresie pandemii
dużym wyzwaniem było przeprowadzenie
rekrutacji do przedszkola na następny rok
szkolny. Dzięki takim rozwiązaniom jak
możliwość elektronicznego przesyłania
dokumentów oraz udostępnienie rodzicom
specjalnej urny w przedsionku przedszkola na dokumenty, rekrutacja odbyła się
zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzona została w sposób bezpieczny oraz
ograniczający kontakty międzyludzkie
w tym trudnym czasie. Reasumując na
rok szkolny 2020/2021 zapisano 91 dzieci,
które kontynuują edukację w Publicznym
Przedszkolu w Zębowicach oraz 34 dzieci rozpoczynających naukę w placówce.
Zatem do przedszkola w przyszłym roku
uczęszczać będzie 125 dzieci – 100 dzieci
w placówce w Zębowicach oraz 25 dzieci
w oddziale zamiejscowym. Od 2 czerwca pracowników przedszkola czeka nowe
wyzwanie – wznowienie pracy w formie
zajęć opiekuńczych dla dzieci rodziców
pracujących. Wszystko musi się odbywać
w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie
z zaleceniami Głównego Inspektoratu
Sanitarnego. W związku z tym dyrektor
przedszkola opracował specjalne procedury, by przedszkole mogło sprawnie
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funkcjonować. Pracownicy placówki oraz
rodzice zostali z nimi zapoznani. Tylko
ścisłe przestrzeganie wszystkich procedur
pozwoli na ograniczenie ryzyka zarażenia
koronawirusem. Dyrekcja zaopatrzyła pracowników w środki ochrony osobistej oraz
płyny do dezynfekcji w pojemnikach rozmieszczonych w różnych pomieszczeniach.
Dzieci będą myć ręce specjalnym mydłem
antybakteryjnym. Oprócz tego zastosowano wiele różnych rozwiązań, które mają na
celu zadbanie o bezpieczeństwo i zdrowie
dzieci i pracowników. Do nowej sytuacji
musieliśmy się przygotować. Oczywiście,
było to wyzwanie. Zaplanowaliśmy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, posiłki
i zabawy - mówi Joanna Janczyk, dyrektor
przedszkola. - Dzieci mają: klocki, drewniane gry i układanki, kąciki zainteresowań, samochody, przybory plastyczne. Na
pewno nie zabraknie wspólnego czytania,
które bardzo lubią.

Placówka jest więc przygotowana. Prace
nad tym trwały dwa tygodnie. Pozostają
jeszcze odpowiedzi na te trudne i bardzo
delikatne pytania, m. in. jak utrzymać dystans pomiędzy dziećmi? Co zrobić jeśli
maluchy będą płakać? Czy można będzie
je utulić? - Zdaję się tu na doświadczenie naszej kadry. Oczywiście, że dzieci
lubiły przytulić się, czy siąść na kolanach
pań-cioć przed epidemią. Teraz musimy
działać bardzo ostrożnie, ale na pewno
będziemy dużo rozmawiać z dziećmi i rozwiązywać problemy na bieżąco.
Niektóre z wytycznych obowiązujących
w przedszkolach w czasie epidemii:
• Do przedszkola mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe - bez objawów takich jak
kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne
skóry, choroba zakaźna. Jeśli w domu jest
osoba na kwarantannie dziecko nie może
chodzić do przedszkola.

• Maksymalna liczba dzieci w grupie wynosi - 12. Dzieci nie muszą nosić
w przedszkolu maseczek, przyłbic czy rękawiczek.
• Maluchy nie mogą przynosić żadnych
rzeczy z domu. Sala jest specjalnie przygotowana i zostały w niej jedynie zabawki,
które można codziennie zdezynfekować.
• W przedszkolu dzieciom i pracownikom jest mierzona temperatura. Przy
wejściu do budynku jest strefa do odkażania rąk. Rodzic nie może wchodzić do
przedszkola, dziecko w wejściu odbiera
wyznaczony pracownik.
• Pracownicy przedszkola codziennie
dezynfekują całe przedszkole. Grupy nie
mają kontaktu ze sobą, pozostają w jednej
sali pod opieką nauczycieli.
Nauczyciele przedszkola chcieliby przekazać wiadomość rodzicom i dzieciom
– w okresie, gdy zamknięte są placówki
oświatowe, Wy rodzice jesteście non stop
z dziećmi. Jest Wam trudno, wyczerpani
jesteście z sił, ale spróbujcie ten czas dobrze wykorzystać. Pamiętajcie, że warto
nieprzerwanie ćwiczyć: samodzielność,
umiejętność komunikacji, panowania
nad emocjami. Wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienna rzeczywistość.
Brak sprecyzowanych obowiązków może
być natomiast wspaniałym podłożem do
kiełkowania kreatywności, umiejętności
planowania własnych działań czy warsztatu pracy. Każda rozmowa – o pogodzie,
o samopoczuciu, o przeczytanej książce to
rozwijanie słownictwa, poczucia własnej
wartości, poszerzanie wiedzy. Pozdrawiamy nasze przedszkolaki ! Życzymy dużo
zdrówka !
Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Zębowicach

Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”

L

okalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” informuje, iż w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację własną pod nazwą: Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”
Zarząd Lokalnej Grupy Działania serdecznie zaprasza do zgłaszania się przedstawicieli gmin z terenu LGD „Kraina
Dinozaurów” wykazujących się zamiłowaniem i wiedzą na temat lokalnych atrakcji
i wydarzeń obszaru LGD oraz aktywnością
we współpracy z Lokalną Grupą Działania
do wzięcia udziału w projekcie. Efektem
czerwiec 6 6 / 2020

operacji będzie przeprowadzenie 7 szkoleń
stacjonarnych oraz 11 warsztatów w terenie
(wyjazdowych), podczas których przeszkolona zostanie grupa 20 osób, mieszkańców obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”
- lokalnych przewodników turystycznych.
Zaplanowane w ramach operacji szkolenia stacjonarne obejmować będą zakresy:
Geografia „Krainy Dinozaurów”; Historia,
kultura i sztuka „Krainy Dinozaurów”;
Wydarzenia „Krainy Dinozaurów”; Aktywne formy wypoczynku w „Krainie
Dinozaurów”; Zasady pracy przewodników turystycznych; Zasady komunikacji
w relacji Przewodnik – Turysta; Rozwijanie
oferty wycieczek „Krainy Dinozaurów”
oraz warsztaty terenowe (z odwiedzeniem

i bezpośrednią prezentacją najważniejszych
miejsc obszaru, w tym jezior, rzeki Mała
Panew, stawów i innych cieków, zabytków,
izb pamięci).
Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia
udziału w projekcie przyjmowane są: do
dnia 11 czerwca 2020 r. pod numerem
telefonu 77/4651213, 605052777, e-mail:
krainadino@onet.eu lub osobiście w biurze
LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku
przy ul. J. Słowackiego 18.
Dla osób, które potwierdzą chęć udziału w projekcie pt.: „Lokalni Przewodnicy
Turystyczni „Krainy Dinozaurów” zostanie przesłany szczegółowy harmonogram
szkoleń oraz warsztatów.
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ogłoszenia
Nasi Jubilaci

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY

1. Z uwagi na bardzo trudną sytuację oraz trudną do
przewidzenia a związaną z trwającym stanem epidemii, po
zasięgnięciu opinii w różnych gremiach naukowych podjąłem
decyzję o odstąpieniu od organizacji tegorocznych „Dożynek
Gminno-Parafialnych” oraz innych imprezy plenerowych,
które miały odbywać się w tym roku. Imprezy te zostają
przeniesione do ich realizacji na rok 2021. W przyszłym
rok planowane są również obchody 10-rocznicy podpisania
partnerstwa z Gminą Birkenfeld – Niemcy.
2. Coroczne kontrole podatkowe, które były prowadzone
u podatnika z uwagi na pandemię coronawirusa zmieniają
swoją regułę. Otrzymacie Państwo podpisane przez wójta
Gminy pismo, na podstawie którego zobowiązani będziecie
do udzielenia informacji w formie pisemnej. W niektórych przypadkach może być dodatkowo przeprowadzona
rozmowa telefoniczna. Przedstawiam, krótką informację,
która będzie również w piśmie aby każdy mógł już teraz
sprawdzić swoje powierzchnie w obiektach, których jest
właścicielem lub władającym.
„Definicja powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego
w „ustawie o podatkach i opłatach lokalnych” obejmuje
powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian
pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach, również piwnice.
Nie wlicza się: klatek schodowych i szybów dźwigowych.
Powierzchnie o wysokości mniejszej niż 1,4 m są pomijane,
a te w granicach 1,4–2,2 m liczone połowicznie”.
Powierzchnię poddasza oblicza się zależnie od wysokości:
• powyżej 2,20 m – liczy się w 100 %,
• od 1,40 m do 2,20 m – liczy się w 50 %,
• poniżej 1,4 m – nie wlicza się.
Pytania będą dotyczyć również spraw ochrony środowiska i wywiązywania się z obowiązków ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w Gminie. Każdy będzie miał 14 dni
na udzielenie odpowiedzi.
DEBATA NAD RAPORTEM
O STANIE GMINY ZĘBOWICE za 2019 r.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt co roku,
począwszy od 2018 r., przedstawia mieszkańcom Gminy
i Radzie Gminy raport o stanie Gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii
oraz uchwał Rady Gminy. Nad przedstawionym raportem
o stanie Gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą, powinni również zabierać
mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos
w debacie, składa do Przewodniczącego RG pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie
składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który
zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany
raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu
według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego RG
zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu
tej liczby. Sesja Rady Gminy, na której przeprowadzona
zostanie debata nad raportem odbędzie się 30 czerwca br.
Zachęcam wszystkich do przeczytania przedstawionego
raportu o stanie Gminy za rok 2019.
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W maju 2020 r. jubilaci obchodzili swoje jubileusze:

80 lat: Anna Wodniok
85 lat: Helena Jonek
90 lat: Magdalena Czaja, Helena Jancik,
Kazimiera Jadach
91 lat: Kowolik Franz
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:
Felicja i Rudolf Niesłoni
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 maju 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 pociechy, a później w życiu dorosłym
otrzymać powrotnie – to szczera miłość.
***

Osoby zmarłe w maju: Róża Kałuża, Tadeusz
Wicka, Krystyna Sporin
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.

INFORMACJA ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
W ZĘBOWICACH
W związku z trwającym stanem epidemii nadal
nie będą dokonywane odczyty wodomierzy bezpośrednio przez inkasentów,
ODCZYTY WODOMIERZY – prosimy o przesłanie w miesiącach:
• czerwiec – miejscowości: Zębowice, Knieja,
Łąka, Kosice, Radawie do dnia 14.06.2020 r.
• lipiec – Kadłub Wolny, Poczołków, Osiecko,
Prusków, Siedliska do dnia 14.07.2020 r.
1. t elefonicznie - numer telefonu 77 4216076 w.
33, kom. 603666312, 605090375, 504014637
2. mailowo na adres: zgkiw.zebowice@o2.pl z podanym zwrotnym adresem poczty e-mail, na
który zostanie wysłana faktura.
Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl
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Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole,
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