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Drodzy Rolnicy, pracownicy firm związanych z szeroko 
rozumianą potrzebą wsparcia branży rolniczej, rodziny 

rolników i konsumenci, Mieszkańcy Gminy Zębowice
Informacje o koronawirusie, które po raz pierwszy dotarły 

do nas na początku marca br były i są nadal aktualne. Ich 
skutkiem było wprowadzenie szeregu ograniczeń i konieczność 
rezygnacji z wcześniej zaplanowanych zamierzeń, w tym pla-
nowanych dożynek i uroczystości. Stąd rodzi się potrzeba po-

dziękowań na naszych łamach dla Wszystkich, którzy w pocie 
czoła pracują byśmy mieli codzienny chleb. Serdecznie dziękuję 
Wam drodzy Rolnicy za tegoroczny trud i zebrane plony. Mam 
nadzieję, że nie będzie wśród nas nikogo, kto cierpiałby głód. 
Jako gospodarz tej Gminy dołożę wszelkich sił i umiejętności 
by w tym trudnym okresie sprostać wyzwaniom, które będą 
się pojawiały na przestrzeni kolejnych miesięcy.

Waldemar Czaja

DOŻYNKI 2020

ODPUST W ZĘBOWICACH

15 sierpnia w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Zębowicach odbyły się tradycyjne uroczy-

stości odpustowe. Sumę odpustową odprawił ksiądz profesor 
Rajmund Porada z Opola w asyście proboszcza zębowickiej 
parafii księdza Józefa Zwarycza i emerytowanego proboszcza 
księdza Pawła Zająca. Oprawę mszy św. zabezpieczał chór 
Zębowice, zespół Promyki Maryi oraz orkiestra dęta z Ka-
dłuba Wolnego. Wierni mogli wysłuchać również pieśni ,,Ave 
Maryja” w wykonaniu Magdy Niedbały i Mariusza Solarza 
solistów Opery Bytomskiej. Podczas mszy św. poświęco-
ne zostały przyniesione przez parafian zioła. Uroczystość 
zakończyła procesja z udziałem sztandarów kościelnych 
i strażackich a asystę przy baldachimie wystawili strażacy 
z OSP w Zębowicach. 
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P ubliczne Przedszkole w Zębowicach pełniło dyżur waka-
cyjny od 29 czerwca do 14 sierpnia. W ostatnich dwóch 

tygodniach wakacji w placówce trwały intensywne przygoto-
wania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W tym roku 
pracy było dużo więcej, ponieważ oprócz standardowych prac 
remontowych trzeba było placówkę przygotować zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głów-
nego Inspektora Sanitarnego. Każdy dyrektor ma obowiązek 
dokładnego sprawdzenia przynajmniej raz w roku, czy jego 
jednostka oświatowa zapewnia dzieciom bezpieczne warun-
ki korzystania z całego przedszkolnego obiektu. Przerwa 
w działalności przedszkola to najlepszy czas na wykonanie 
dokładnego przeglądu i w niezbędnym zakresie remontu bu-
dynku, instalacji, najbliższego otoczenia – zwłaszcza ogrodu 
lub placu zabaw, a także uzupełnienia wyposażenia. Nasze 
przedszkole z roku na rok w okresie przed rozpoczęciem 
roku przechodzi stopniową modernizację, by przedszkola-
ki miały jak najlepsze warunki do zabawy i nauki. W tym 
roku w przedszkolu w Zębowicach wymieniono wszystkie 
meble w szatni dla dzieci. Od września na rodziców i dzieci 
czekają nowe półki na ubrania wierzchnie i obuwie. Dzięki 
tej zmianie w szatni jest przestronnie i przyjemnie. Łatwiej 
też będzie dbać o czystość pomieszczenia, Dyrektor zdecy-
dował się również na stałe dekoracje w oknach przedszkola 
ze specjalnej, trwałej folii. Oprócz niezwykłych walorów 
dekoracyjnych łatwiej też będzie dbać o czystość okien na 
co dzień. Zakupiono również wiele mebli do sal, które są nie 
tylko przyjemne dla oka, ale posiadają niezbędne certyfikaty. 
W placówce dokonano niezbędnych prac porządkowych 
w budynku oraz na zewnątrz, wykonano konserwację pla-
cu zabaw, a także zadbano o nowy piasek w piaskownicy. 
Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się na powrót 
dzieci do przedszkola. Również w oddziale zamiejscowym 
w Radawiu wymieniono niektóre meble w sali oraz zmo-
dernizowano system doprowadzenia ciepłej wody do łazie-
nek. Oddział w Radawiu przeszedł dużą zmianę w okresie 
zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z powodu 
epidemii koronawurusa. W tym czasie odmalowano wiele 
pomieszczeń w budynku. Powstała również ściana z nowo-
czesnymi drzwiami, dzięki której na parterze budynku będzie 
dużo cieplej niż dotychczas. Tak jak w Zębowicach zadbano 
o właściwą konserwację urządzeń na placu zabaw. Dyrektor 
przedszkola dopilnowała by w obu budynkach dokonano nie-
zbędnych przeglądów, takich jak przeciwpożarowy, przegląd 
instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej oraz przegląd 
przewodów kominowych. Działania te są niezbędne, by 
zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom. W tym 
roku oprócz standardowych przygotowań do rozpoczęcia roku 
szkolnego Pani dyrektor wraz ze wszystkimi pracownikami 
musiała się zmierzyć z trudnym zadaniem przygotowania 
placówki do przyjęcia dzieci w ścisłym reżimie sanitarnym 
spowodowanym wprowadzonym stanem epidemicznym 
w naszym kraju. W dniu 2 lipca przedstawiono aktualizację 
wytycznych epidemiologicznych dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wycho-
wania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. Organizacja pracy w przedszkolu została 
dostosowana właśnie do tych zaleceń. Zgodnie z zalecenia-
mi GIS, jedna grupa może liczyć maksymalnie 25 dzieci 

(wcześniej 12 dzieci). Inspekcja Sanitarna zaleca też, by do 
jednej grupy przyporządkowani byli ci sami opiekunowie. 
W związku z tym, w sposób bardzo znaczący zmieniły się 
godziny pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 
Każdy z oddziałów otwarty jest od września do godz. 15.00. 
To rozwiązanie ma służyć braku możliwości stykania się ze 
sobą dzieci z poszczególnych grup. Niestety taka zmiana 
niesie za sobą duże obciążenie finansowe budżetu przed-
szkola, ponieważ znacznie wzrosła liczba godzin opieki nad 
dziećmi w przedszkolu niż planowano wcześniej w arkuszu 
organizacyjnym na rok szk. 2020/2021. Ponadto dzieci mają 
przebywać w jednej wyznaczonej i stałej sali, która powinna 
być wietrzona przynajmniej raz na godzinę. Wytyczne GIS 
dla przeszkoli i żłobków zakładają również usunięcie z sali 
zabawek, przedmiotów i sprzętów, których nie można de-
zynfekować lub wyprać. Opiekunowie powinni zachować 
między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 
m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny 
podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, 
jak i dorosłych, bliżej niż na 2 m.

Sanepid rekomenduje też zakup przynajmniej jednego ter-
mometru na podmiot, najlepiej bezdotykowego. Dodatkowo 
zaleca placówce, by miała zapewnioną możliwość szybkiego 
kontaktu z opiekunami lub z rodzicami dzieci. Powinna też 
otrzymać ich zgodę na zmierzenie temperatury dziecku, gdyby 
wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe. W takim 
przypadku należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu 
lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 
m odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić opie-
kunów, aby je odebrali. Ponadto zaleca się korzystanie przez 
dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 
wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na te-
renie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście 
na pobliskie tereny rekreacyjne. Dzieci korzystać będą z pla-
cu zabaw zgodnie z opracowanym harmonogramem, każda 
grupa w innym czasie. Główny Inspektor Sanitarny zwraca 
też uwagę na odpowiednią higienę, czyszczenie i dezynfekcję 
pomieszczeń i powierzchni. Już przed wejściem do budynku 
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przedszkola znajduje się płyn dezynfekujący wraz z informacją 
o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby 
dorosłe. Pilnować też należy, by każdy rodzic czy opiekun 
miał zakryty nos i usta. Sanepid jednocześnie zaznacza, aby 
przypominać dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk, 
przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw czy po skorzysta-
niu z toalety. W przedszkolu wywieszono w pomieszczeniach 
sanitarno-higienicznych plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do 
dezynfekcji. Prowadzony będzie monitoring codziennych 
prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzy-
mywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spoży-
wania posiłków, klawiatury, włączników. Należy też zapewnić 
bieżącą dezynfekcję toalet. W pomieszczeniach przedszkola 
oprócz dezynfekcji specjalnym środkiem, będzie również 
uruchamiana raz dziennie specjalna lampa UV o działaniu 
bakteriobójczym i wirusobójczym. Po za tym personel opie-
kujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni zostali 
w indywidualne środki ochrony osobistej:

• jednorazowe rękawiczki,
• maseczki na usta i nos,
• przyłbice
• rękawiczki jednorazowe
• fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczno-

ści np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
W kuchni przedszkola obok warunków higienicznych wy-

maganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjono-
wania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady 
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiolo-
gicznego pracowników. Dyrektor przedszkola zaznacza, że do 
przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Gdy w domu 
przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

W przedszkolu opracowano również procedury dotyczące 
postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 
wśród personelu placówki lub dzieci. Wyznaczono i przygo-
towano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować 
osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych, by 
tam pod opieką wyznaczonego pracownika, poczekać na 
przyjazd rodzica. Te wszystkie działania mają na celu zapo-
bieganie rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19 oraz dbanie 
o ogólne bezpieczeństwo dzieci. Pani dyrektor zapewnia, że 
dołożono wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować się 
do wyzwania, jakim niewątpliwie będzie rozpoczynający 
się rok szkolny.

W  miesiącu sierpniu zakończony został do-
datkowy etap cząstkowego remontu dróg 

na terenie Gminy Zębowice, w ramach którego 
dokonano remontu dróg w miejscowościach:

1) Radawie ul. Żwirowa oraz ul. Szkolna
2) Zębowice ul. Borowiańska, ul. Krótka oraz 

ul. Zamknięta
3) Poczołków.
Wartość przeprowadzonych prac remonto-

wych zamyka się kwotą - 147 526,20 zł.

GMINNE INWESTYCJE DROGOWE

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach 

projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), 
uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK). Rejestr 
Danych Kontaktowych to baza, w której administracja pu-
bliczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontakto-
wych. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje czy 
udostępnia numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub 
oba. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłat-
ne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć. 

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru 
Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników 
z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą informować oby-
wateli na przykład o:

• dokumentach gotowych do odbioru,
• rozpatrzeniu złożonych wniosków,
•  potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji 

w zainicjowanych przez ciebie sprawach urzędowych.
Dane gromadzone w RDK to:
• imię i nazwisko
• numer PESEL
• numer telefonu komórkowego
• adres poczty elektronicznej
Dane do RDK może przekazać:
1. Osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czyn-

ności prawnych
2. Osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie 

związku małżeńskiego
Dane do RDK można wprowadzić osobiście lub za pośred-

nictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 października 2019 r. 

o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2294/1
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W  ramach prac związanych z poprawą bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu drogowego pracownicy działu 

komunalnego Gminy dokonali przycięcia gałęzi drzew oraz 
usunęli krzewy rosnące w pasie drogi Osiecko-Łąki Ka-
dłubskie. Wykonane prace znacznie poprawią widoczność 
na przedmiotowym odcinku drogi, po którym po przerwie 
wakacyjnej rozpoczyna również kursowanie autobus dowo-
żący nasze dzieci do szkoły i przedszkola.

Msza święta w intencji uczniów i nauczycieli poprzedzi-
ła rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej 

w Zębowicach. Natomiast inny niż dotychczas z uwagi na 
pandemię koronawirusa miała przebieg sama uroczystość, 
która odbywała się w hali sportowej szkoły. Po odegraniu 
hymnu państwowego, uczniów, zaproszonych gości i rodziców 
pierwszo-klasistów powitała dyrektor szkoły Małgorzata Stel-
mach. Ze względu na panujące obostrzenia na hali sportowej 
uczestniczyły dzieci z klas I-III, natomiast uczniowie klas IV-
-VIII mieli rozpoczęcie roku szkolnego w grupach w budynku 
dawnego Gimnazjum. W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły 
przedstawiła obostrzenia jakie będą obowiązywały w placówce 
z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne. Podkreślała również, 
że ich przestrzeganie wymaga wspólnego wysiłku zarówno 
uczniów nauczycieli jak i rodziców. Ważnym punktem uroczy-
stości było pasowanie pierwszoklasistów, połączone z wręcza-

niem im rogów obfito-
ści. W dwóch klasach 
pierwszych uczyć się 
będzie w sumie 39 dzie-
ci. Życzenia uczniom 
i nauczycielom z oka-
zji rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego w imie-
niu wójta Gminy Wal-
demara Czaja złożył 
zastępca wójta gminy 
Zdzisław Szuba, wyra-
żając przy tym nadzie-
ję, że proces edukacyj-
ny będzie przebiegał 
zgodnie z planem.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna 
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

INFORMACJA 
Gmina Zębowice zrealizowała projekt pn. ZDALNA SZKOŁA 

PLUS – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego. Grant w wysokości 44 994,82 zł został 
przeznaczony na zakup 13 laptopów wraz z oprogramowaniem, 
które zostały przekazane Publicznej Szkole Podstawowej w Zę-
bowicach. 

Podpisał – Waldemar Czaja wójt Gminy Zębowice
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31 sierpnia br. w GOIKiCz odbyło się posiedzenie Komi-
sji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Zębowice. 

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Przewodnicząca 
Komisji radna Dorota Wons. Oprócz członków komisji uczest-
niczyli również Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy oraz zastępca wójta Gminy i dyrektorzy Publicznej 
Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola. Głównym 
tematem posiedzenia była kwestia związana z przygoto-
waniem obu placówek oświatowych do rozpoczynającego 
się nowego roku szkolnego 2020/2021 w okresie pandemii 
koronawirusa. Szczegółowe i wyczerpujące informacje na 
powyższy temat przedstawiły dyrektorki szkoły i przedszkola. 
Szeroko omówiły również wszelkie przygotowane procedury 
bezpieczeństwa mające na celu zminimalizowanie ryzyka 
wystąpienia przypadków zakażeń. Posiedzenie komisji było 
również okazją do poruszenia kwestii związanych z dojaz-
dem dzieci do szkoły i przedszkola oraz do szkół i uczelni 
znajdujących się na terenie powiatu i Opola.

Z e środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Zębowice 
zakupiono za kwotę 16291,35 zł., ławki stół i słupki, 

które zamontowano obok placu zabaw znajdującego się za 
budynkiem Urzędu Gminy. Ta ważna inwestycja poprawi 
nie tylko estetykę terenu wokół placu zabaw, ale umożliwi 
również mieszkańcom spędzanie czasu wolnego w godziwych 
warunkach. Wypiękniało również otoczenie gminnego terenu 
obok śluzy na stawie w Zębowicach. Ze środków budżetu 
Gminy dokonano remontu i renowacji ławek oraz przycięto 
gałęzie rosnących tam drzew i krzewów. Również ze środków 
Funduszu Sołeckiego i budżetu Gminy wykonane zostały 
roboty budowlane związane z przebudową części świetlicy 
wiejskiej na toaletę w m. Osiecko. W ramach prowadzonych 
prac dokonano też usunięcia ubytków ścian i posadzki po-
przez położenie gładzi tynkowych i ułożenie posadzki z pły-
tek ceramicznych oraz wykonano mur oporowy wraz z jego 
otynkowaniem. Wartość prac zamyka się kwotą 19 250,81 zł., 
w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 8638,50 zł.

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ZĘBOWICE

 FUNDUSZ SOŁECKI

Harmonogram dowozu uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021
Kursy w:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK

I KURS I KURS II KURS 
7.00 Łąka 7.15 Zębowice 7.15 Radawie
7.05 Knieja 7.19 Prusków 7.18 Radawka 
7.10 Zębowice 7.25 Osiecko 7.22 Kosice

7.28 Łąki Kadłubskie 7.27 Cmentarz
- 7.30 Kadłub Wolny 7.30 Bąkownia
- 7.33 Poczołków 7.33 Nowa Wieś 
- 7.40 Zębowice 7.35 Magazyn
- - 7.50 Zębowice

Harmonogram odwozu uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK 

I KURS II KURS III KURS IV KURS
14.05 
Zębowice

14.35 
Zębowice

15.05 
Zębowice

16.10 
Zębowice

14.09 
Magazyn

14.38 
Prusków

15.09 
Magazyn

16.14 
Magazyn

14.10 Opolska 
(Nowa Wieś)

14.40 
Siedliska 

15.10 Opolska 
(Nowa Wieś)

16.15 Opolska 
(Nowa Wieś)

14.13 
Bąkownia 

14.46 Osiecko 15.13 
Bąkownia

16.18 
Bąkownia 

X 14.52 
Łąki Kadłubskie

15.15 Łąka 16.22 
Radawie

14.16 
Radawie

14.55 
Kadłub Wolny

15.20 Knieja 16.26 Kosice

14.19 
Radawka

15.00 
Zębowice

15.30 
Zębowice

16.32 Łąka 

14.22 Kosice - 16.40 Knieja
14.27 Łąka - - 16.50 Zębowice
14.33 Knieja - -

Harmonogram odwozu uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021
ŚRODA 

I KURS II KURS III KURS 
14.40 Zębowice 15.05 Zębowice 16.10 Zębowice
15.42 Magazyn 15.15 Łąka 16.14 Magazyn
14.45 Opolska (Nowa 
Wieś)

15.20 Knieja 16.15 Opolska
(Nowa Wieś)

14.50 Bąkownia 15.30 Zębowice 16.18 Bąkownia 
15.35 Prusków 16.22 Radawie

14.56 Radawie 15.40 Siedliska 16.26 Kosice
15.00 Radawka 15.46 Osiecko 16.32 Łąka 
15.07 Kosice 15.52 Łąki Kadłubskie 16.40 Knieja
15.20 Zębowice 15.50 Kadłub Wolny 16.50 Zębowice

16.00 Zębowice 
Autobusy w kierunku: 
Dobrodzienia: 7:40 13:40, 15:15 z Dobrodzienia: 9:00, 14:20, 15:25 
Olesna: 7:20 i 8:17 z Olesna 13:45, 15:15
Opola: 6:20, 7:30, 15:30 z Opola 6:20, 14:15, 15:30
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POWSZECHNY SPIS ROLNY

S zanowni Rolnicy,
od 01 września do 30 listopada 2020 r. stoi przed 

nami bardzo ważne zadanie – realizacja Powszechnego Spisu 
Rolnego, który odbywa się raz na 10 lat. 

Dane zebrane w spisie są niezbędne do racjonalnego 
planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa, 
zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej, czyli na terenie naszej 
gminy. Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficz-
nej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej 
produkcji rolnej. 

W Spisie muszą zostać spisane wszystkie gospodarstwa rol-
ne. Można zrealizować ten obowiązek trzema metodami, tj.:

 � poprzez samospis internetowy.
Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej 

w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to 
metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie 
w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, 
w dogodnym dla siebie momencie. 

 � wywiad telefoniczny, 
Rolnik może zadzwonić na infolinię spisową pod numer 

22 279 99 99 i spisać się przez telefon.
 � wywiad z rachmistrzem terenowym. 

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu w/w opcji, 
może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni 
pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmó-
wić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin.

Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.
Metodą zalecaną jest samospis, który polega na samo-

dzielnym wprowadzeniu informacji do formularza ankiety 
spisowej dostępnej na stronie internetowej GUS: https://
spisrolny.gov.pl. W przypadku braku dostępu do interne-
tu w gospodarstwie domowym, jest możliwość spisania się 
w siedzibie Urzędu Gminy w Zębowicach, pok. nr 30, gdzie 
przygotowane jest stanowisko komputerowe.

Dane zebrane od rolników w ramach PSR będą objęte 
tajemnicą statystyczną (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 o statystyce publicznej), a za ich ujawnienie grozi kara 
pozbawienia wolności. 

Proszę rolników o zrozumienie potrzeby udziału w Po-
wszechnym Spisie Rolnym, zaangażowanie się, udzielenie 
rzetelnych, dokładnych informacji, które będą wiarygodnym 
materiałem informacyjnym niezbędnym do efektywnego 
zarządzania gospodarką rolną.

Waldemar Czaja

Ponownie powracamy do spraw związanych z poszanowaniem 
miejsc użyteczności publicznej, które są naszym wspólnym 

dobrem i służą ogółowi mieszkańców. Pomimo naszych apeli 
wystosowanych w poprzednim numerze Informatora nadal zda-
rzają się nieodosobnione przypadki niewłaściwego zachowania 
części naszych mieszkańców. Trudo zrozumieć jakie intencje 
poza głupotą przyświecają tym, którzy przebywając w okoli-
cach placu zabaw pozostawiają po sobie potłuczone butelki po 
wódce czy też opróżnione puszki i butelki po piwie. A obrazu 
tej specyficznej kultury dopełniają porozrzucane opakowania 
po różnego rodzaju produktach spożywczych i papierosowe 
pety. Nagminnym co jest niezgodne z obowiązującym prawem 
jest również spożywanie alkoholu w okolicach budynku GO-
IKiCz i pobliskiej placówki handlowej. Efekty tych ,,biesiad” 

pod chmurką są widoczne 
rano gdy pracownicy dzia-
łu komunalnego prowadzą 
prace sprzątające. Nie bądź-
my obojętni na tego typu 
zachowania. Z wielu tych 
miejsc korzystają nasze dzie-
ci, a pozostawione kawałki 
szkła czy inne akcesoria 
mogą w efekcie przyczynić 
się do wypadku czy innego 
nieszczęścia, pomijając już 
ten oczywisty fakt, że świad-
czą o naszej kulturze.

STOP WANDALOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczny spis rolny będzie realizowany wyłącznie w oparciu o metody spisu internetowego                                 
i telefonicznego. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, wtedy rachmistrze również ruszą w teren. 
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29 sierpnia br. gminę Zębowice a dokładnie Kadłub Wolny 
odwiedziło Radio Opole ze swoją plenerową audycją 

„Chcę wyjechać na wieś”. Program Radia był bardzo różnorodny 
i trwał kilka godzin. Dziennikarze swoją podróż rozpoczęli 
w ,,Tawernie pod Kotwicą” gdzie właściciele Beata i Sylwiusz 
Kubiciel opowiadali o swojej działalności agroturystycznej. 
Natomiast w usytuowanym obok remizy miejscowej OSP studiu 
plenerowym odbyła się audycja w ,,Loży Samorządowej”. Na 
tematy związane z działalnością samorządową i społeczną oraz 
rolniczą w naszej gminie wypowiadali się Waldemar Czaja wójt 
gminy Zębowice, Mariusz Czaja sołtys wsi Kadłub Wolny, Teresa 
Twardowska sołtys wsi Knieja oraz Herbert Czaja mieszkaniec 
Kadłub Wolny były wieloletni Prezes Opolskiej Izby Rolniczej. 
Występem orkiestry dętej z Kadłuba Wolnego rozpoczęła się ko-
lejna godzina audycji pod tytułem „ Ze zdrowiem Ci do twarzy”, 
w której o swojej działalności opowiadali członkowie orkiestry, 
druhowie OSP w Kadłubie Wolnym i członkowie MDP Kadłub 

Wolny. Z kolei Aleksandra 
Wierszak sołtys sołectwa 
Zębowice mówiła o  se-
rach, lawendzie i urokach 
odpoczynku na wsi. Hi-
storię wspólnoty leśnej wsi 
Kadłub Wolny przybliżyła 
radiosłuchaczom Marian-
na Dylka a Anna Wierszak 
mówiła o gwarze Śląskiej. 
Na zakończenie audycji 
w programie o ekosystemie wypowiadał się przedstawiciel 
nadleśnictwa Olesno. Przedstawiciele sołectwa Kadłub Wolny 
pragną na łamach Informatora podziękować wszystkim osobą 
zaangażowanym w to przedsięwzięcia. W szczególności Firmie 
„Kotarski Piekarnia Cukiernia” oraz „Tawernie pod kotwica” 
za przygotowane posiłku.

25 sierpnia br. odbyło się w Kadłubie Wolnym wyjazdowe 
spotkanie radnych Rady Gminy Zębowice z właścicie-

lem firmy dzierżawiącej obiekt po byłym przedszkolu w tej 
miejscowości. W trakcie spotkania radni dokonali lustracji 
byłego przedszkola pod kątem zaawansowania prac adapta-
cyjno-remontowych w tym budynku, w którym docelowo ma 
powstać żłobek. Podczas wizyty po wysłuchaniu wyjaśnień 
inwestora radni podtrzymali swoje stanowisko, że decyzję 
na wykup tej nieruchomości podejmą po wycenie dokonanej 
przez uprawnionego rzeczoznawcę na podstawie kosztorysu 

dokumentującego 
poniesione przez 
inwestora wydatki. 
Ta bardzo potrzeb-
na w naszej gminie 
placówka ma zostać 
uruchomiona do 
końca roku. Prze-
bywać w niej będzie 
mogło do 25 dzieci, 

P rogram Ochrony Powietrza dla Województwa Opol-
skiego zakłada działania kontrolne prowadzone przez 

prezydentów, wójtów i burmistrzów polegające na:
1. kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrze-

gania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach,
2. kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów zie-

lonych,
3. kontroli mieszkańców zakresie spełniania wyma-

gań uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr 
XXXII/367/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze wo-
jewództwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw tzn. rodzaju 
spalanego paliwa.

Uchwała wskazana w pkt. 3 zakazuje, na obszarze woje-
wództwa opolskiego, spalania w instalacjach, w których w celu 
ogrzewania obiektów budowlanych, przygotowywania ciepłej 
wody użytkowej lub przygotowywania posiłków następuje 
spalanie paliw stałych, następujących materiałów:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla;

2) mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziar-
nieniu mniejszym niż 3 mm;

3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów 
lub flotokoncentratów węglowych;

4) paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, 
w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 
mm jest większa niż 15%;

5) drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie 
roboczym przekracza 20%. 

W związku z tym, informujemy, że w miesiącach wrzesień 
– grudzień 2020 r. odbędą się na terenie naszej gminy kontrole 
palenisk domowych w zakresie rodzaju paliwa używanego 
do ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej i przy-
gotowywania posiłków.

Ponieważ jesteśmy w czasie pandemii COVID-19 i sytuacja 
epidemiczna jest nadal bardzo dynamiczna pierwszym etapem tej 
kontroli będą skierowane do właścicieli nieruchomości ankiety.

Prosimy właścicieli nieruchomości, którzy otrzymają te 
ankiety o ich wypełnienie i odesłanie na adres Urzędu Gminy 
w Zębowicach.

Jednocześnie przypominamy, że o przypadkach spalania 
odpadów lub innych niedozwolonych materiałów zgłaszanych 
do naszego urzędu powiadamiamy policję i ona przejmuje 
czynności sprawdzające.

CHCĘ WYJECHAĆ NA WIEŚ

SPOTKNIE WYJAZDOWE RADNYCH RADY GMINY ZĘBOWICE

Kontrola gospodarstw domowych w zakresie rodzaju spalanego paliwa w urządzeniach do 
ogrzewania budynków, uzyskiwania ciepłej wody użytkowej i przygotowywania posiłków.
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W sierpniu 2020 r. Jubilaci obchodzili 
sWoJe Jubileusze:

80 lat: Marian Hendrysiak, Edeltraud Ebiś, Wacław 
Bronkiewicz, Róża Rajewska

85 lat: Edeltrauda Kossok
90 lat: Paweł Czaja, 

91 lat: Urszula Urbanek,
92 lata: Hildegarda Czaja 

95 lat: Hildegarda Michalczyk 

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:  
Beata i Marek Janczyk

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 sierpniu urodziło się 3 dzieci.
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci 
rozwijały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym 
skarbem, jakim możecie obdarzyć swoje dzieci, a później w ich 
życiu dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

* * *

Osoby zmarłe w sierpnia: Marta Tomasz
Na zawsze odchodzi od nas, ale pozostanie w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osoby zmarłej składamy wyrazy głę-
bokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

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 Nakład: 1000
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
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl

Nasi Jubilaci

ogłoszeNia

Stan techniczny i sanitarny pojemników na odpady komunalne.
Za stan techniczny i sanitarny pojemników na odpady 

odpowiada ich właściciel.
Pojemnik na odpady jest urządzeniem do zbierania i ODBiO-

RU odpadów. Jeżeli jest w złym stanie technicznym stwarza 
zagrożenie dla osób pracujących przy jego opróżnianiu. 

Pojemnik na odpady powinien być kompletny i nieuszkodzo-
ny. Niedopuszczalne jest wystawianie odpadów w pojemnikach:

• pękniętych, 
•  w których pęknięcia zostały zaklejone, skręcone czy 

w inny sposób naprawione,
• z luźną klapą,
• z niesprawdzonym dokręceniem kółek,
• z pękniętą rączką,
• z niekompletnym lub popękanym kołnierzem,
• z przyklejonymi lub przymarzniętymi odpadami.
Pojemniki na odpady powinny być myte z częstotliwością 

i w sposób, które gwarantują, że widoczne są jego uszkodzenia 
i właściciel może w odpowiedni sposób zareagować.

Odbierający odpady ma obowiązek opróżnić pojemnik cał-
kowicie. Jeżeli pojemnik jest brudny to odpady kleją się do 
pojemnika i nie można ich wysypać. Podobnie jest zimą, gdy 
wrzucamy mokre odpady do pojemnika np. polewamy popiół 
wodą i on zamarza. W takich sytuacjach pracownicy odbierający 
odpady uderzają w pojemnik, aby odebrać zamarznięte lub 
przyklejone odpady. Prowadzi to często do uszkodzenia kubłów.

Jeżeli właściciel nieruchomości posiada własne pojemniki, 
to odpowiada za ich stan techniczny i sanitarny. 

Jeżeli właściciel nieruchomości dzierżawi pojemniki, to 
kwestię odpowiedzialności za ich stan techniczny i sanitarny 
reguluje umowa dzierżawy.

Szanowni Mieszkańcy, jeżeli do waszej skrzynki pocztowej na nieruchomości nie zostanie dostarczony harmonogram wywozu odpadów 
na okres wrzesień 2020 – czerwiec 2021 to we wrześniu 2020 r. odpady będą odbierane w następujący sposób:

Nr Rejonu Miejscowości Rodzaj odpadów Data

1

Zębowice
Knieja 
Kosice
Łąka

Odpady komunalne niesegregowane 22.09.2020
Tworzywa sztuczne, metale –

Szkło 23.09.2020

2

Kadłub Wolny
Poczołków
Osiecko
Prusków
Siedliska 
Radawie

Odpady komunalne niesegregowane 08.09.2020
Tworzywa sztuczne, metale –

Szkło –

Uzyskaj wsparcie finansowe w walce o Czyste Powietrze
informujemy, że na stronie Gminy Zębowice w zakładce 

Aktualności dnia 25.08.2020 r. została umieszczona broszura 
informacyjna o programie „Czyste Powietrze”.

Ścieżka dostępu:  http://www.zebowice.pl/1496/97/rzadowy-
-program-czyste-powietrze.html

W poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 
40 80 rozpoczęła działanie ogólnopolska infolinia programu 

„Czyste Powietrze”.
Konsultanci, obsługujący infolinię, udzielają informacji o pro-

gramie oraz wyjaśniają jego szczegóły, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Z infolinii można skorzystać zarówno przed złożeniem wniosku, 
jak i po jego złożeniu.


