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DRUHOWIE W AKCJI

24

lipca br. druhowie z OSP Kadłub Wolny i Zębowice
uczestniczyli w akcji gaszenia pożaru ścierniska w okolicy Łąk Kadłubskich. W akcji gaśniczej uczestniczyły również
dwie jednostki OSP z Szemrowic i jedna z Państwowej Straży
Pożarnej z Olesna. Spaleniu uległo w sumie około 1 hektara
ścierniska. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji gaśniczej
ten groźnie wyglądający pożar nie rozprzestrzenił się na znajdujące się obok pola z wysuszonym zbożem, co przy wietrznej
pogodzie, jaka panowała w tym dniu, mogło doprowadzić
do spalenia wielu hektarów zboża. Poprawie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i sprawności komunikowania się naszych
strażackich jednostek służy, zainicjowana przez wójta Waldemara Czaję, gruntowna modernizacja sprzętu łączności znajdującego się zarówno w strażnicach, jak i wozach bojowych. Po
modernizacji zdecydowanie poprawi się łączność umożliwiająca
skuteczne i bezawaryjne przyjmowanie sygnałów alarmowych
kierowanych przez Państwową Straż Pożarną i Obronę Cywilną.
Część środków potrzebnych na modernizację pochodzić będzie
z bezzwrotnych pożyczek, jakie jednostki otrzymają na pokrycie
kosztów działalności statutowej.

Odpust w Kadłubie
Wolnym

W

ograniczonej formie z powodu epidemii koronawirusa odbyły się 26 lipca br. w Kadłubie
Wolnym uroczystości odpustowe ku czci św. Anny.
Głównym punktem była msza św., którą w asyście
sztandarów kościelnych i miejscowej OSP odprawił
proboszcz zębowickiej parafii ks. Józef Zwarycz. Odpustową liturgię ubogacała swoją grą orkiestra dęta
z Kadłuba Wolnego. Ograniczenia wywołane epidemią
koronawirusa spowodowały, że po uroczystościach
religijnych nie zorganizowano tradycyjnego spotkania
mieszkańców, a z powodu ulewnego deszczu zrezygnowano również z procesji do znajdującej się w centrum
miejscowości kapliczki św. Anny.
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PODZIĘKOWANIE

P

ani Małgorzata Bociąga, sołtys sołectwa Łąka,
za pośrednictwem „Informatora” pragnie podziękować mieszkańcom za ich zaangażowanie
w sprawy wsi. Mieszkańcy od momentu ponownego
powstania sołectwa chętnie angażują się w sprawy
swojej miejscowości. Szczególne podziękowanie
składa na ręce pana Kamila Locha, za jego ogromny
wkład pracy włożony w remont przystanku autobusowego. Pan Kamil nie tylko wyremontował przystanek,
ale również z własnych środków zakupił potrzebne do przeprowadzenia remontu materiały. Pani sołtys dziękuje też

panu Zdzisławowi Winiarskiemu, który podarował farby
elewacyjne, oraz panu Andrzejowi Sacha, który opiekuje
się placem zabaw. Regularnie własnym sprzętem kosi trawę
i pokrywa koszty paliwa.

Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM

N

iskie dochody budżetu gminy Zębowice zmuszają wójta
do poszukiwania rozwiązań racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi i wykonywania ich w możliwy
sposób przez pracowników. Dlatego też pracownicy działu
komunalnego gminy w ramach prowadzonych prac wykonali posadowienie przystanku w m. Siedliska-Susznia. Prace
obejmowały nie tylko posadowienie przystanku, ale również
utwardzenie nawierzchni i ułożenie kostki brukowej. Wykonali też przyłączenie do sieci wodociągowej nowo wybudowanego budynku mieszkalnego na ul. Krótkiej w Zębowicach
oraz ułożyli kostkę pod nowe ławki za Urzędem Gminy.
Umocnili również uszkodzony przez występujące w czerwcu
nawalne opady odcinek koryta rzeki Libawa w Kniei.

INFORMACJA DO WŁAŚCICIELI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,
KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAMONTOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU

W

związku z ogłoszeniem przetargu na „serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach
położonych na terenie gminy Zębowice” mieszkańcy, którzy
są zainteresowani wywozem osadu ze swoich oczyszczalni,
proszeni są o zgłoszenie chęci wywozu do Urzędu Gminy
pod nr tel. 77 4216 076, wew. 30. Informacja nie dotyczy
osób, na których posesjach zostały zamontowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w ramach gminnego programu
montażu. Wywóz osadu z gminnych oczyszczalni przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem. Przypominamy,
że mieszkańcy posiadający przydomowe oczyszczalnie
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ścieków, powinni pozbywać się nadmiaru osadu zgodnie
z instrukcją eksploatacji oczyszczalni i obowiązującymi
przepisami prawa.
W chwili obecnej nie jest znany koszt takiego wywozu.
Przypominamy, że obowiązkiem właściciela posesji, na której
zamontowana jest przydomowa oczyszczalnia, do przestrzegania instrukcji eksploatacji tego urządzenia i kontrolowania
jej pracy, w tym rozsączania oczyszczonego ścieku. Studnia
chłonna czy rozsącz w całości jest eksploatowany przez właściciela posesji.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

W

ZBIÓRKA ZŁOMU

dniu 11 lipca br. druhowie z Kadłuba Wolnego, a tydzień później druhowie z OSP Zębowice przeprowadzili doroczną zbiórkę złomu oraz zbierali dobrowolne datki
przeznaczone na działalność statutową ich jednostek. Druhowie na łamach „Informatora” pragną serdecznie podziękować
mieszkańcom sołectw: Zębowice, Prusków, Kadłub Wolny,
Siedliska, Osiecko oraz Poczołków za wsparcie i wyjątkową

S

hojność, której doświadczyli podczas tegorocznej zbiórki.
Uzyskane z dobrowolnych datków i zbiórki złomu środki
zostaną przeznaczone na remont posadzki w remizie, zakup
umundurowania i statutową działalność OSP. Duża część
środków na remont posadzki będzie musiała być wsparta
przez wójta gminy.

BUDKI DLA JERZYKÓW

kupiska komara brzęczącego i innych rodzimych gatunków, obserwowane w Polsce od kilku tygodni, to nie żadna
plaga, a normalne zjawisko przyrodnicze. Mamy do czynienia
z wystąpieniem szkodnika również na terenie naszej gminy
co jest zupełnie normalne, kiedy po obfitych opadach deszczu
następuje temperatura powyżej 25˚C.
Oprysk
Zabiegi stosowane w ogródkach dają tylko krótkotrwałą
ulgę. Rozważmy, czy potrzebna nam ta ulga, czy może potrzebne nam są pszczoły i inne owady zapylające, które giną
podczas oprysków.
Cichy bohater w walce z komarami
Bywa mylony z jaskółkami, a jego głównym pożywieniem
są znienawidzone przez wielu owady. Z tego względu niektórzy uważają go za klucz do rozwiązaniu problemu z komarami. Mowa o jerzyku. Jerzyki to wędrowne ptaki. Są
średniej wielkości, a rozmiarem, kształtem i sylwetką w locie
przypominają jaskółki, mimo braku pokrewieństwa. Jerzyk

potrafi upolować nawet 20 tys.
komarów much i meszek. W Polsce ptaki te są objęte całkowitą
ochroną gatunkową. Za pośrednictwem „Informatora” zachęcamy mieszkańców, aby montowali
na swoich posesjach lub domach
budki lęgowe dla tych niezwykle
pożytecznych ptaków. Pragnąc
rozpropagować powyższy apel,
Waldemar Czaja, wójt naszej gminy, podjął decyzję o zakupie
10 budek lęgowych dla jerzyków, które zostaną zamontowane
na budynkach i placach należących do gminy. Pamiętajmy, że
jerzyki polują na komary każdego dnia. Natomiast opryski są
wykonywane tylko w wybranych okresach. Dobry przykład
dla tego przedsięwzięcia dało miasto Opole, które w ramach
budżetu obywatelskiego zamontowało 400 budek lęgowych
dla jerzyków. Urzędnicy opolskiego magistratu mają nadzieję,
że dzięki jerzykom uda się skutecznie walczyć z komarami.

OGRODZENIE PLACU ZABAW W ŁĄCE

P

ięknieje otoczenie wokół świetlicy wiejskiej w m. Łąka.
W lipcu br. ze środków Marszałka Województwa Opolskiego – Inicjatywa Marszałkowska oraz wyodrębnionych
w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego wykonano
ogrodzenie placu zabaw, który oddano do użytku mieszkańców w 2018 roku. Koszt inwestycji zamyka się kwotą 11 750 zł.
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GMINNE INWESTYCJE DROGOWE

Z

akończył się pierwszy etap zadania polegającego na
remoncie częściowym nawierzchni bitumicznych na
drogach gminnych masą bitumiczną na gorąco, z przycięciem
krawędzi na początku i końcu zakresu frezowania. W ramach prowadzonych prac wykonano remonty nawierzchni
w Poczołkowie i Zębowicach na ul Borowiańskiej i od ul.
Opolskiej w kierunku Osiedla oraz w Radawiu na ul. Stawowej i od ul. Głównej w kierunku wieży obserwacyjnej.
Wartość przeprowadzonych prac remontowych, w trakcie
których położono 4140 m² nawierzchni bitumicznej, zamyka
się kwotą 324 756,90 zł.

WANDALE W AKCJI

S

zanowni mieszkańcy, w ostatnim okresie doszło na terenie
naszej gminy do kilku aktów wandalizmu. Uszkodzone
zostały panele fotowoltaiczne na budynku dawnego gimnazjum, zdewastowano przystanek autobusowy na ul. Opolskiej w Kosicach oraz uszkodzono barierki zamontowane
na przepuście w m. Poczołków. Wszystkie przypadki zostały
zgłoszone do organów ścigania. Mamy nadzieję, że sprawcy
zostaną wykryci i przykładnie ukarani. W związku z tymi
wydarzeniami apelujemy do mieszkańców, abyście nie byli
obojętni na tego typu zdarzenia i niezwłocznie informowali
o nich pracowników UG albo funkcjonariuszy policji. Tylko
nasza stanowcza obywatelska postawa może stanowić tamę
dla tych kryminalnych zachowań. Nawiązując do uszkodzonych paneli fotowoltaicznych, nasuwa się pytanie, dlaczego
nikt nie poinformował odpowiednich organów o tym, kim
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są sprawcy, bo to najprawdopodobniej osoby korzystające ze
znajdującego się obok boiska wielofunkcyjnego. Z pewnością
ktoś widział osoby spożywające alkohol, a później rzucające
butelkami na dach, gdzie zamontowane są panele. Tak samo
zapewne są świadkowie, którzy obserwowali osoby jeżdżące
motocyklami po wyłożonym tartanem boisku, kręcąc charakterystyczne bączki, przy okazji niszcząc jego nawierzchnię.
Poinformowanie organów ścigania o tym, kto jest sprawcą, to
nie przysłowiowe kablowanie, ale obywatelska postawa. Niech
do wyobraźni nas wszystkich przemówi prosty fakt. Naprawa
uszkodzonych paneli kosztowała 16 113 zł, a z ubezpieczenia szkoła otrzymała 2900 zł. Różnicę, którą widać gołym
okiem pokryje szkoła, która na ten cel otrzymuje pieniądze
z budżetu gminy. W konsekwencji za czyjąś głupotę zapłacą
wszyscy podatnicy.
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NABÓR DO OCHOTNICZYCH FORM SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Jak zostać żołnierzem.
Popularny slogan mówiący, że „za mundurem panny
sznurem” traci na znaczeniu, gdyż wojskowym ubraniem
interesuje się coraz więcej młodych ludzi, niezależnie od płci.
Jak poznać wojsko? Jak związać z nim swoją przyszłość? Jak
zostać żołnierzem, nie rezygnując z dotychczasowej pracy?
To proste – skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień,
a żołnierze i pracownicy odpowiedzą na pytania, udzielą
informacji i pomogą wybrać jedną z poniższych opcji:
Zawodowa służba wojskowa.
Jeżeli jesteś żołnierzem rezerwy, odbyłeś służbę (przeszkolenie) wojskową i chciałbyś być żołnierzem zawodowym,
należy skontaktować się z macierzystą Wojskową Komendą
Uzupełnień (WKU). Osoba odpowiedzialna za rekrutację
przedstawi przepisy normujące przebieg służby wojskowej,
a także poinformuje o terminach prowadzenia kwalifikacji
w jednostkach wojskowych.
Szczegóły WKU w Opolu, tel. 261 626 044, 261 626 042,
261 626 040
Służba przygotowawcza
Osoba, które chce zostać żołnierzem zawodowym, a dotychczas nie pełniła służby wojskowej może odbyć służbę
przygotowawczą. Otwiera ona drzwi do zawodowej służby
wojskowej. Służba przygotowawcza jest wspaniałą przygodą
z wojskiem i nie jest w żaden sposób wiążąca do podjęcia
kolejnych kroków w karierze zawodowej.
Szczegóły WKU w Opolu, tel. 261 626 046, 261 626 042,
261 626 040
Służba kandydacka (szkolnictwo wojskowe)
Ukończenie szkoły podoficerskiej lub studiów wojskowych
gwarantuje zostanie podoficerem lub oficerem. Absolwenci
akademii wojskowej otrzymują także tytuł magistra inżyniera renomowanej uczelni. Mają też zapewnioną pracę jako
żołnierze zawodowi, a kolejne awanse są wpisane w służbę
wojskową.
Szczegóły WKU w Opolu, tel. 261 626 046, 261 626 042,
261 626 040
Wojska Obrony Terytorialnej – Terytorialsi
Osoba, która chce być żołnierzem, zadbać o bezpieczeństwo swoich najbliższych, a także wspierać lokalne społecz-

ności, ale jednocześnie nie chce rezygnować ze swojej pracy
zawodowej, mogże wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej
(WOT).
Szczegóły WKU w Opolu, tel. 261 626 048, 261 626 042,
261 626 040
Ćwiczenia wojskowe – żołnierzy rezerwy
Od 15 czerwca wznawiane są ćwiczenia żołnierzy rezerwy
w trybie ochotniczym. Szkolenie będzie realizowane w formie
długotrwałych ćwiczeń wojskowych, trwających jednorazowo i w sposób ciągły do 90 dni, dla żołnierzy rezerwy i osób
przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy.
Priorytetem szkolenia objęte zostaną w pierwszej kolejności
osoby bezrobotne, które straciły pracę z powodu pandemii
SARS-COV-2.
Zgodnie z zaleceniem szefa MON, jako priorytetowe będą
traktowane zgłoszenia od tych osób, których budżet domowy
ucierpiał z powodu utraty zatrudnienia.
Przez cały okres ćwiczeń rezerwiści będą mogli liczyć
na wynagrodzenie. W przypadku szeregowego wyniesie
ono około 3,5 tysięcy miesięcznie, a im wyższy stopień, tym
kwota ta będzie większa.
Szczegóły: WKU w Opolu, tel. 261 626 022, 261 626 024
Masz pytania – zadzwoń, napisz, zapytaj.
Szczegółowe informacje w WKU w Opolu można uzyskać:
• służba zawodowa – 261 626 044
• służba przygotowawcza – 261 626 046
• s łużba kandydacka (szkolnictwo wojskowe) –
261 626 046
• Terytorialna Służba Wojskowa – 261 626 048;
• Oficer wydziału rekrutacji – 261 626 042;
• Szef wydziału rekrutacji – 261 626 040;
• portier WKU – 261 625 575
• e-mail: wkuopole@ron.mil.pl
• osobiście w siedzibie WKU przy ul. Niemodlińskiej 90
w Opolu.
Opracował: Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Opolu

Terminy wywozu odpadów komunalnych
Sierpień 2020 rok
Szanowni Mieszkańcy, jeżeli do waszej skrzynki pocztowej na
nieruchomości nie zostanie dostarczony harmonogram wywozu
odpadów na okres sierpień 2020 – czerwiec 2021, to w sierpniu
2020 r. odpady będą odbierane w następujący sposób:
Nr Rejonu Miejscowości
1

2
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Rodzaj odpadów
Odpady
komunalne nieseZębowice
gregowane
Knieja
Tworzywa sztuczne, metale
Kosice
Łąka
Szkło
Kadłub Wolny Odpady komunalne niesegregowane
Poczołków
Osiecko
Tworzywa sztuczne, metale
Prusków
Siedliska
Szkło
Radawie

Data
25.08.2020
20.08.2020
–
4.08.2020
26.08.2020
7.08.2020
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SPIS ROLNY
Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony
w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według
stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest
obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach
spisu rolnego są zobowiązani do udzielania dokładnych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Zakres spisu będzie obejmował następujące zagadnienia:
• ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego, która
uwzględnia cechy adresowe siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego. Zebranie informacji o tym, kto
użytkuje gospodarstwo rolne, osoba prawna czy fizyczna
oraz o położeniu gospodarstwa rolnego, w tym na terenach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Opisanie
struktury własnościowej użytków rolnych w gospodarstwie
poprzez zebranie danych o powierzchni wchodzących w skład
gospodarstwa gruntów własnych i dzierżawionych, a także
wydzierżawionych innym rolnikom. Działalność rolnicza
i inna niż rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym.
Zebrane dane pozwolą na analizę stanu i kierunków zmian
w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych ogółem i w poszczególnych grupach gospodarstw, wyodrębnionych na
podstawie różnorodnych kryteriów. Zostanie również opracowana typologia gospodarstw rolnych, co pozwoli na ich
porównanie z gospodarstwami z innych krajów UE,
• użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów, tj. informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa,
w podziale na poszczególne kategorie użytkowania oraz
powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych. Uzyskane dane o strukturze użytkowania gruntów i powierzchni
zasiewów, w porównaniu z danymi z lat poprzednich (poprzedni rok, poprzedni spis) pozwolą ocenić kierunki zmian
w produkcji roślinnej oraz stopień specjalizacji gospodarstw
rolnych prowadzących tę produkcję oraz trendy rozwojowe
związane z polityką rolną,
• zwierzęta gospodarskie, tj. stan liczebności i strukturę
pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków,
tj. bydła według grup wiekowo-użytkowych, trzody chlewnej
według grup wagowo-użytkowych, owiec, kóz, koni, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt łownych
utrzymywanych w gospodarstwie rolnym dla pozyskania
mięsa, pni pszczelich oraz drobiu z podziałem na gatunki,
a dla drobiu kurzego z uwzględnieniem struktury stada
według kierunków użytkowania. Uzyskane dane o pogłowiu
zwierząt i jego strukturze, w porównaniu z danymi z lat poprzednich (poprzedni rok, poprzedni spis) pozwolą ocenić
kierunki zmian w produkcji zwierzęcej na przestrzeni kilku
lat i w skali roku, stopień specjalizacji gospodarstw rolnych
utrzymujących zwierzęta, ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia, tj. dane o: liczbie ciągników własnych i wspólnych,
w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych
maszyn i urządzeń rolniczych. Zebrane dane pozwolą określić zmiany, które zaszły na przestrzeni lat w wyposażeniu
gospodarstw rolnych w maszyny rolnicze oraz ciągniki,
a szczególnie w zakresie mocy silników. Pozyskana zostanie
również informacja o tym, czy gospodarstwo rolne posiada
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urządzenia służące do pozyskiwania energii odnawialnej
według źródeł energii: wiatr, biomasa (w tym biometan),
słońce, woda, inne. Uzyskane dane zostaną wykorzystane
m.in. przy opracowywaniu wskaźników agro-środwiskowych,
• zużycie nawozów, tj. dane w czystym składniku o ilości
stosowanego nawożenia mineralnego (w podziale na nawozy
azotowe, fosforowe, potasowe), wapniowego oraz nawożenia
organicznego pochodzenia zwierzęcego. Uzyskane dane pozwolą określić poziom nawożenia gleb niezbędny do oceny
warunków produkcji,
• pracujący w gospodarstwie rolnym, tj. informacje w zakresie wielkości i struktury zasobów pracy w rolnictwie.
Uwzględniane są wszystkie osoby wykonujące pracę w gospodarstwie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie,
nawet jeżeli była to praca w minimalnym wymiarze godzin,
we wszystkich typach gospodarstw, łącznie z tymi, których
produkcja rolnicza była przeznaczona wyłącznie lub głównie
na użytek własny, a nie na sprzedaż. Podstawowe informacje
dotyczą: statystycznego opisu populacji pracujących w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających
badanie według kategorii zalecanych przez KE, tj. rodzinnej
siły roboczej, w tym dla użytkowników i członków ich rodzin,
pracowników najemnych stałych i dorywczych, osób udzielających pomocy sąsiedzkiej, pracowników kontraktowych
(w podziale według płci i wieku dla wybranych kategorii),
poziomu wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym, wkładu pracy w gospodarstwo rolne:
użytkownika i członków jego rodziny (w przeliczeniu na
pełne etaty), pracowników najemnych stałych, pracowników
najemnych dorywczych, kontraktowych i pomocy sąsiedzkiej,
działalności pozarolniczej prowadzonej w indywidualnym
gospodarstwie rolnym: użytkownika i członków jego rodziny:
w gospodarstwie rolnym (poza rolnictwem), poza gospodarstwem (rolnicza i pozarolnicza), pracowników najemnych
w gospodarstwie (poza rolnictwem, bezpośrednio związana
z gospodarstwem rolnym). Uzyskane dane posłużą do oceny
sytuacji wiejskiego rynku pracy i możliwości rozwoju obszarów wiejskich, a w zestawieniu z danymi o wytworzonej
produkcji rolniczej pozwolą na dokonanie analiz produktywności polskiego rolnictwa,
• struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa, tj. informacje: jaką część w łącznych dochodach gospodarstwa domowego z użytkownikiem
gospodarstwa rolnego z okresu 12 miesięcy poprzedzających
badanie stanowią dochody z tytułu: prowadzenia rolniczej
działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur lub rent oraz innych źródeł
niezarobkowych poza emeryturą i rentą, fakt korzystania
przez gospodarstwo rolne z płatności do gruntów rolnych
i z programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
• metody produkcji rolnej (wpływ rolnictwa na środowisko), tj. metody uprawy gleby (orki), zabezpieczanie gleby
przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegi
przeciwerozyjne i elementy liniowe krajobrazu, systemy
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

utrzymania zwierząt gospodarskich: wypas zwierząt na
gruntach użytkowanych w gospodarstwie i nienależących
do gospodarstwa gruntach wspólnego wypasu, a także typy
budynków inwentarskich dla bydła, trzody chlewnej i kur-niosek z uwzględnieniem liczby stanowisk oraz systemu
utrzymania. Uzyskane informacje w połączeniu z innymi
danymi o infrastrukturze gospodarstw wykorzystane zostaną do analiz wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko
naturalne (natężenie chowu a kwestie przechowywania i zagospodarowania gnojówki, gnojowicy, obornika).
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji
FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów

rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie
gospodarstwa rolne.
Jedną z głównych metod realizacji PSP jest samospis
internetowy – obowiązkowa metoda (uzup. wywiad telefoniczny lub bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza
spisowego).
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728).
Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą
statystyczną (art. 10 ustawy o statystyce publicznej z 1995 r.).
Ochronę zebranych danych zapewnia prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który jednocześnie jest administratorem
danych zebranych w ramach spisu.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
W terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 r. należy składać
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31
lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego
na 2020 rok.
limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł* średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminie 1–30 października
2020 r.
Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
Producent rolny może składać wniosek na grunty będące
w posiadaniu, współposiadaniu tego producenta (w tym
dzierżawcy).

INFORMACJA
Gmina Zębowice zrealizowała projekt pn. ZDALNA
SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Grant w wysokości 44 997,09 zł
został przeznaczony na zakup 13 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 4 przenośnych modemów WiFi, które zostały
przekazane Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach.
Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014–2020.
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W przypadku, gdy grunty gospodarstwa stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda wyrażona
we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy
o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowany
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako
grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych
o pow. min. 1 ha, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego
na posiadane bydło dostarcza dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierającego informację
o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych
bydła będącego w jego posiadaniu w roku poprzedzającym rok,
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
W przypadku producenta rolnego, który przedłożył dokument z ARiMR w pierwszym terminie nie musi przedkładać
ponownie tego dokumentu przy składaniu wniosku w drugim
terminie oraz jeżeli w pierwszym terminie ustalono limit
zwrotu, ten limit obowiązuje również w drugim terminie.

BRAK SŁÓW

B

rak słów na ludzkie zachowanie to chyba najdelikatniejsze określenie, jakie się ciśnie na usta po informacji
telefonicznej, którą w dniu 15 lipca pracownikowi Urzędu
Gminy przekazała mieszkanka Radawia informująca że, na
ul. Wąskiej znaleziono w foliowym woreczku pięć dopiero
co urodzonych kociąt. Po przybyciu na miejsce pracownik
przyjął zeznania świadków, a kocięta przetransportował do
kliniki weterynarii, z którą Gmina ma podpisaną umowę.
Niestety, kociąt nie udało się uratować. O tym zdarzeniu
zawiadomiono Policję, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Zgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt właściciel porzucający zwierzę
musi liczyć się z surową karą.
Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do trzech
lat pozbawienia wolności.

7

ogłoszenia
Nasi Jubilaci
Przypominamy, że 31 LIPCA 2020 r. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
III kwartał 2020 r.
Stawka opłaty nie uległa zmianie i wynosi 11 zł/osobę/
miesiąc.
Osoby płacące przelewem prosimy, aby w pozycji „tytuł
wpłaty” podawały:
•	imię, nazwisko osoby, która złożyła deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• adres nieruchomości, której dotyczy wpłata,
• kwartał i rok, którego dotyczy wpłata,
• formułę „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” jako partner
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizując operację pn.
„Bogactwo lasów” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na
lata 2020–2021
serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału w dniu 25 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00
w warsztatach edukacyjnych na leśnych ścieżkach
w Nadleśnictwie Zawadzkie.
W ramach warsztatów odbędą się:
1. Warsztaty edukacyjne w dolinie rzeki Małej Panwi.
2. Zabawy z dinozaurem – podczas organizacji warsztatów
przeprowadzone zostaną gry, zabawy i tańce animacyjne oraz
zabawy z Dinozaurem.
3. Leśne ścieżki przyrodnicze – wykłady w terenie leśnym
Nadleśnictwa Zawadzkie.
Ponadto LGD zaprasza w dniach 4–5 września br. młodzież
szkolną i osoby dorosłe na dwudniowe warsztaty geologiczne
w Izbie Geologicznej przy Leśniczówce Zarzecze w Kielczy
oraz na spotkanie podsumowujące bogactwo leśne, zasoby
geologiczne oraz zwierząt żyjących w lesie i na obszarach
wiejskich, w szczególności koniki polskie w dniu 29 września
2020 r. Poczęstunek podczas warsztatów zapewnia organizator,
natomiast dojazd uczestników we własnym zakresie. Zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego podczas organizacji warsztatów zachowane zostaną wszelkie zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są pod numerem
telefonu: 77 46 51 213, 605 052 777 – podpisaną kartę
zgłoszeniową prosimy przesłać mailowo na adres: krainadino@onet.eu lub dostarczyć osobiście do siedziby biura LGD
„Kraina Dinozaurów” przy ul. Słowackiego 18 w Ozimku do
dnia 20.08.2020 r
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W LIPCU 2020 r. Jubilaci obchodzili swoje
jubileusze:
80 lat: Anna Koczur, Ingeborga Syga, Hildegarda
Glöckner, Michał Regieta, Lidia Morawiec
85 lat: Ewald Kaczmarczyk, Anna Jendrusz,
Paweł Woitzik
93 lata: Hildegarda Waniek,
96 lat: Agnieszka Sykosz,
98 lat: Anna Hola
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Izabela i Zygmunt Gawlikowicz
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego:
Otylia i Józef Twardawscy
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 lipcu urodziło się dwoje 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.
***

Osoby zmarłe w lipcu: Hubert Czaja
Na zawsze odchodzi od nas, ale pozostanie w naszej pamięci.
Wszystkim najbliższym osoby zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

OSZCZĘDZAJMY WODĘ
Zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców
o oszczędzanie wody. Starajmy się gospodarować racjonalnie jej zasobami szczególnie teraz, kiedy rośnie
temperatura na zewnątrz. Nie wykorzystujmy jej do napełniania przydomowych basenów, ale wykorzystajmy
do tego wodę ze studni. Nadmierne jej zużycie prowadzi
nie tylko do obniżenia lustra wody, ale przyczynia się
również do awarii sieci wodociągowej.
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,
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
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