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DOŻYNKI PARAFIALNE
S ołectwo Siedliska było organizatorem tegorocznych doży-

nek parafialnych w Zębowicach. Przyniesiony przez do-
żynkowych starostów chleb upieczony z tegorocznych zbiorów 
poświęcił proboszcz zębowickiej parafii ks. Józef Zwarycz. 
Zębowicki duszpasterz dokonał również poświęcenia dożyn-

kowej korony i innych plonów ziemi zgromadzonych przed 
ołtarzem. Głównym punktem uroczystości dożynkowych była 
msza święta odprawiona przez ks. proboszcza. Oprawę mszy 
św. uświetniała swoją grą orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego.

OTWARCIE PRZYSTANKU W SIEDLISKACH
W ażnym punktem uroczystości dożynkowych było 

połączone z poczęstunkiem spotkanie mieszkańców 
Siedlisk, które na swojej posesji w dniu 14 września br. zor-
ganizował sołtys Piotr Wodarczyk. Spotkanie było również 
okazją do przedyskutowania i przegłosowania zadań jakie 

będą realizowane w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego 
w 2021 roku. Zanim rozpoczęło się to okolicznościowe spo-
tkanie sołtys dokonał symbolicznego otwarcia przystanku 
autobusowego wybudowanego ze środków funduszu sołec-
kiego sołectwa Siedliska.
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OPOLSKIE PRZECIW COVID 19
9 września br. w Miejskim Centrum 

Sportu i Rekreacji w Oleśnie dru-
howie naszych jednostek uczestniczy-
li w oficjalnym przekazaniu sprzętu 
w ramach projektu "Opolskie przeciw 
COVID-19". Wszystkie jednostki OSP 
z powiatu Oleskiego otrzymały zestaw 
ochrony osobistej, w którym znajdowa-
ły się m. in. półmaski filtrujące FFP3 
oraz FFP2, rękawiczki jednorazowe 
kombinezony ochronne gogle ochron-
ne, maseczki chirurgiczne, płyny do de-
zynfekcji ciała oraz do dezynfekcji po-
wierzchni, przyłbice oraz opryskiwacz. 
Zestawy osobiście wręczył Marszałek 
Województwa Opolskiego Andrzej 
Buła, a sam projekt realizowany był 
przez Departament Zdrowia i Polityki 
Społecznej oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego. Nasi druho-

wie dziękują za to wsparcie. Dzięki tym 
środkom ochrony indywidualnej będą 
z pewnością czuć się bezpieczniej pod-
czas działań ratowniczych. W uroczy-
stości wraz z wójtami i burmistrzami 
gmin z powiatu Oleskiego uczestniczył 
również wójt naszej Gminy Waldemar 
Czaja.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 
W PRZEDSZKOLU W ZĘBOWICACH

13 września 2013 r. Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej Uchwałą 

ustanowił Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. Datę tego święta wyznaczono 
na 20 września. Celem ustanowienia tego 
święta była popularyzacja wychowania 
przedszkolnego oraz podkreślenie wagi 
edukacji przedszkolnej w rozwoju dzie-
ci. W zębowickim przedszkolu Dzień 
Przedszkolaka obchodzono 23 oraz 24 
września. W tych dniach dzieci z gr. 
„Krasnale”, „Nutki”, „Muchomorki” 
„Pszczółki” i „Słoneczka” obchodziły 
swój wielki dzień. Świętowanie roz-
poczęło się od zaśpiewania piosenki 
„Jestem sobie przedszkolaczek”, a Pa-
nie nauczycielki wraz z Panią dyrek-
tor złożyły przedszkolakom życzenia 
i wszystkich poczęstowały cukierkami. 
Następnie dzieci zostały zaproszone do 
wspólnych zabaw tanecznych, podczas 
których mogły wykazać się doskonałym 
wyczuciem rytmu oraz umiejętnością 
improwizacji ruchowej. Nie zabrakło 

również wspólnych zabaw ruchowych, 
które sprawiały, że w przedszkolu cały 
dzień rozbrzmiewał głośny śmiech. Dla 
chwilowego odpoczynku i nabrania sił do 
dalszej zabawy, dzieci obejrzały występ 
iluzjonisty, który ze względu na sytuację 
epidemiczną odbył się w wersji online. 
Również na podwórku czekała na nich 
słodka atrakcja – wata cukrowa zrobiona 
dla każdego przez Panią dyrektor. Oprócz 
tego na chętnych przedszkolaków czekały 
kolorowe tatuaż z ulubionymi postacia-
mi z bajek. Na koniec dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomiki z życzeniami. 
Obchody ,,Dnia Przedszkolaka” były 
w naszym przedszkolu dniami pełnymi 
wrażeń, radości i pozytywnych emocji.

Pamiętajmy, że „kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat.”

J. Korczak

Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka
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PIERWSZY DZIEŃ JESIENI
22 września br. dzieci z naszego przedszkola obcho-

dziły Pierwszy Dzień Jesieni. Tego dnia „królowały 
kolory": brązowy, pomarańczowy, żółty i czerwony. Orga-
nizowane były zabawy o tematyce jesiennej, poprzez które 
dzieci przyswoiły sobie wiadomości o rozpoczynającej się 
właśnie porze roku. Maluszki z listkami w ręku wirowały 
wkoło przy piosence „Kolorowe listki”. Specjalnym gościem 
w każdej z grup była Pani Jesień, w którą w tym roku wcie-
liła się Pani dyrektor. Przedszkolaki z Zębowic i Radawia 
z przyjemnością wspólnie z gościem powitały kolejną porę 
roku. Poznały dary jesieni, porządkowały je, przelicza-
ły zbiory, odgadywały zagadki i wykonały jesienne prace 
plastyczne. Nie zabrakło również zabaw ruchowych, przy 
których wszyscy świetnie się bawili. Ten dzień obfitował 
w zabawy o tematyce jesiennej. Zakończeniem obchodów 
była wspólna degustacja darów jesieni jabłuszek i gruszek 
przyniesionych przez – Panią Jesień.

„Jak nie kochać jesieni”

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących.

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.
I w swoim majestacie uczy nas pokory.
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.

Tadeusz Wywrocki

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE  
W BIBLIOTECE W ZĘBOWICACH

O d m-ca września br. w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Zębowicach do wypożyczenia jest kilkanaście 

nowych tytułów książek z kategorii literatury pięknej kry-
minały, sensacja, thriller oraz obyczajowej. Przypominamy, 
że z nowościami i nie tylko można zapoznać się na stronie 
naszej biblioteki http: // bp-zebowice.wbp.opole.pl w menu: 
katalog on – line. Zapraszamy do Biblioteki.

Godziny Otwarcia Biblioteki

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowi-
cach w okresie od października 2020 r. do czerwca 2021r. będzie 
otwarta we wtorki od godz. 10.00 do godz. 19.00. W środy od 
godz. 11.00 do godz. 20.00. W piątki od godz. 10.00 do godz. 
18.00, a w soboty od godz. 8.00 do godz. 15.00. Natomiast 
filia biblioteki w Radawiu będzie otwarta w każdy czwartek 
od godz. 8.00. do godz. 15.00.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
28 września br. w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach  od-

było się spotkanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, na 
którym pani bibliotekarka z Publicznej Biblioteki w Zębowicach 
czytała dzieciom popularne i lubiane wiersze Jana Brzechwy. Na 
zakończenie spotkania dzieci  wysłuchały zagadki rozwiązanej 
przez Detektywa Pozytywkę z książki Grzegorza Kasdepke.
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POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ZĘBOWICE
25 września br. w GOIKiCz. od-

było się wspólne posiedzenie 
Komisji Budżetu i Działalności Finan-
sowej oraz Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej i Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska,, Pra-
wa i Porządku Publicznego, któremu 
przewodniczył radny Damian Katzy. 
W posiedzeniu uczestniczyli również 
Przewodniczący Rady Gminy, za-
stępca wójta Gminy, skarbnik Gminy 
i podinspektor ds. spraw środowiska. 
Członkowie komisji omówili i poddali 
pod głosowanie projekty uchwał, któ-
re będą procedowane na posiedzeniu 
Rady Gminy. Jednakże głównym tema-
tem posiedzenia były kwestie związane 
z nową stawką opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Członko-
wie Komisji po wysłuchaniu wyjaśnień 

skarbnika Gminy i pracownika UG 
zajmującego się ochroną środowiska 
jednogłośnie przegłosowali wniosek 
aby podnieść stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
z obecnych 11 zł do 22 zł. Ważnym 
tematem obrad były również kwestie 
związane ze zbyciem nieruchomości 
w Kadłubie Wolnym. Radni po wysłu-
chaniu wyjaśnień zastępcy wójta Gmi-
ny, który poinformował, że jeszcze nie 
jest ustalona przez rzeczoznawcę war-
tość budynku żłobka w Kadłubie Wol-
nym i wartość nakładów poniesionych 
przez wykonawcę. Wstępne kosztorysy 
mówią o kwocie około 900 tyś złotych. 
Wykonawca w dniu 23 września złożył 
do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej i Państwowej Straży 
Pożarnej w Oleśnie wnioski o dokona-

nie odbioru w/w inwestycji w związku 
z ukończeniem budowy i koniecznością 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Członkowie Komisji po wysłuchaniu 
wyjaśnień zastępcy wójta w głosowaniu 
nie podjęli decyzji w sprawie zbycia 
tej nieruchomości. Trzech członków 
Komisji głosowało za zbyciem a trzech 
było przeciwnych.

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
29 września br. w GOIKiCz. odby-

ła się XV w ósmej kadencji sesja 
Rady Gminy Zębowice. Na początku 
obrad radni wysłuchali wyjaśnień Pre-
zesa firmy NIGA dzierżawiącej budy-
nek po byłym przedszkolu w Kadłubie 
Wolnym na temat stanu zaawansowania 
pracy przy tym obiekcie, który docelo-
wo będzie służył jak żłobek. Następ-
nie radni podjęli uchwały w sprawie: 
zmiany budżetu Gminy Zębowice za 
2020 rok, zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej, wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Zębowice, szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomo-
ści opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia wysokości cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicz-
nej Gminy Zębowice, ustalenia stawek 
czynszu i  dzierżawy nieruchomości 
gminnych, a także zasad świadczenia 
usług komunalnych, uchylenia uchwa-
ły Nr XIV/92/2020 z dnia 30 czerwca 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Zębowice. W trakcie obrad radni 
podjęli również uchwalę o skierowaniu 
do Państwowej Inspekcji Pracy kiero-
wanej do RG skargi na wójta gminy, 
której przedmiotem według skarżącej 
było niezatrudnienie pracownika. Rada 
podejmując taką uchwałę argumento-
wała, że nie ma kompetencji w tym 
zakresie. W dalszej części sesji zastęp-
ca wójta Zdzisław Szuba przedstawił 
informację na temat działalności Wój-
ta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
Mówił również o nasilających się aktach 
wandalizmu i niszczenia mienia w ostat-
nim okresie a także nagminnego za-
śmiecania skwerów miejsc odpoczynku 
i placu zabaw oraz pozostawiania w tych 
miejscach potłuczonych butelek po róż-
nego rodzaju alkoholach. Ważną dla co-
dziennego życia naszych mieszkańców 
była podjęta uchwała w sprawie stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

W  myśl przegłosowanej uchwały 
miesięczna stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi jeżeli 
odpady są zbierane w sposób selektyw-
ny wynosi 24 zł na miesiąc od osoby. 
Jeśli właściciele nieruchomości zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostują biood-
pady stanowiące odpady komunalne 
w  przydomowym kompostowniku 
stawka opłaty wynosi 20 zł miesięcz-
nie od osoby. Natomiast stawka opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie od-
padami komunalnymi jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnią obowiązku 
zbierania odpadów w sposób selektyw-
ny wynosi 48 zł od osoby miesięcznie. 
Ryczałtowa roczna stawka opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
dla nieruchomości, na której znajduje 
się domek letniskowy lub innej nie-
ruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 
169,30 zł. Jeśli właściciel nieruchomo-
ści nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selek-
tywny stawka wynosi 338,60 zł. Należy 
podkreślić, że ustalona stawka opłaty 
w wysokości 20 zł miesięcznie od osoby 
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w przypadku kompostowania odpadów 
w przydomowym kompostowniku jest 
o 2 zł niższa od przyjętej na posiedzeniu 
Komisji RG. Wniosek ten złożył rad-
ny Rafał Magnez w imieniu radnych 
„Skuteczni dla Gminy” i wójta Gminy 
– Waldemara Czaja. Rada uchwalając 
taką stawkę przychyliła się do wnio-
sku przyjęcia stawki w tej wysokości. 
Ważną kwestią z uwagi na potrzebę 
dokończenia rozpoczętych i planowa-

nych inwestycji było również podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Zębowice na 2020 r. Pozwoli to 
na dokończenie zadań z funduszu so-
łeckiego w tym: budowę oświetlenia na 
ul. Stawowej w Radawiu i ulicy Głównej 
w Kadłubie Wolnym oraz zakończenie 
prac związanych z wykonaniem altany 
przy budynku OSP w Radawiu. Ponad-
to możliwa będzie jeszcze w tym roku 
budowa napowietrznego oświetlenia 

drogowego i napowietrznej linii 0,4 kV 
w Zębowicach. Zostanie również wy-
kupiony grunt, na którym usytuowany 
jest przystanek autobusowy w Osiecku 
oraz przeprowadzona zostanie wycinka 
drzew w Kadłubie Wolnym. Przyjęte 
zmiany umożliwią też wykonanie re-
montu mostu przy ulicy Eichendorffa 
w Zębowicach oraz realizację zadania 
polegającego na wywozie osadu z przy-
domowych oczyszczalni ścieków.

Rolniku! Trwa Powszechny Spis Rolny 2020!
Spisz się przez Internet: spisrolny.gov.pl i weź udział  

w loterii z cennymi nagrodami. 

Można spisać się w każdym Urzędzie 
Miasta i Gminy oraz w Urzędzie Staty-
stycznym w Opolu. 

Stanowisko do samospisu w Urzędzie 
Gminy Zębowice znajduje się w pok. nr 
30 (I piętro) czynne w godzinach pracy 
urzędu tj. od 7:00 do 15:00. Osoba udzie-
lająca wsparcia - Maria Wróbel (tel. 77 
421 60 76 wew. 32).

Dla użytkowników gospodarstw rol-
nych objętych Powszechnym Spisem Rol-
nym 2020, którzy dokonali samospisu 
w aplikacji spisowej przeprowadzona 
zostanie ogólnopolska loteria.

Osoby, które poprzez aplikację wy-
rażą zainteresowanie loterią, otrzymują 
na wskazany przez siebie adres e-mail 
unikalny kod upoważniający do udziału 
w loterii. Ten kod trzeba będzie zareje-
strować na stronie internetowej loterii 
od 1 października br. do 22 listopada br.

Loteria będzie trwać od 1 
października do 23 listopada 
2020 r. tj. do ostatniego loso-
wania. 

W loterii przewidziane są 
nagrody rzeczowe:

• 20 laptopów (nagroda 
główna)

• 88 tabletów 
• 400 przenośnych dysków 

twardych
Losowania
W ramach loterii zostaną 

przeprowadzone 3 losowania 
w terminach:

• 20.10.2020 r
• 03.11.2020 r.
• 23.11.2020 r.
Podczas dwóch pierwszych 

losowań, losowane będą tablety 
i przenośne dyski twarde. Trze-
cie losowanie obejmie nagrody 
główne. W trzecim losowaniu, 
wszystkie unikalne kody będą 

miały szanse na wygraną. Wszystkie lo-
sowania będą odbywać się pod nadzorem 
komisji. Każde losowanie będzie relacjo-
nowane na żywo na kanale Youtube GUS, 
a dodatkowo wyniki będą publikowane 
na stronie loterii. 

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

WYDARZENIA  
W GOIKiCz.

Szanowni mieszkańcy po kilku-
miesięcznej przerwie wracamy do 
stałych zajęć, które odbywały się 
w Ośrodku przed wybuchem pan-
demii koronawirusa. Pracę wzno-
wiła Gminna Biblioteka Publiczna 
w Zębowicach. Od października raz 
w tygodniu otwarta będzie również 
filia biblioteki w Radawiu. W każdą 
sobotę odbywają się próby zespo-
łu ,,Promyki Maryi”. O soboty 3 
października odbywają się zajęcia 
nauki gry na gitarze. 6 października 
rozpocznie się również nauka języka 
angielskiego. Lekcje odbywać się 
będą we wtorki i środy Wracamy też 
do nauki tańca. Zajęcia dla grupy 
zaawansowanej odbywać się będą 
w każdą środę począwszy od 7.X.br. 
Od listopada zamierzamy również 
wznowić zajęcia w ramach klubu 
pastelowego. Wszystkie zajęcia będą 
prowadzone z zachowaniem środ-
ków ostrożności i przestrzeganiem 
podstawowych zasad reżimu sani-
tarnego.
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REMONT POSADZKI W REMIZIE OSP W ZĘBOWICACH
D obiegają końca prace związane 

z wykonaniem nowej posadzki 
w boksach garażowych OSP w Zębo-
wicach. Część prac polegających na 
usunięciu starej nawierzchni betonowej 
wykonali członkowie miejscowej OSP. 
Wartość ich prac zamyka się kwotą 16 
tyś zł. Środki na tę inwestycję w wy-
sokości 62 tyś zł pochodziły z budżetu 
Gminy, Jednostka otrzymała również 
wsparcie ze strony MSWiA w wyso-
kości 16,600 zł.. Inwestycję ze środ-

ków własnych wsparła również OSP 
w Zębowicach przekazując uzyskane 
z prowadzonej corocznie zbiórki złomu 

i dobrowolnych datków od mieszkań-
ców środki w kwocie 5394 zł.

USZKODZONE BARIERKI
O d kilku miesięcy piszemy o ak-

tach wandalizmu, do których 
dochodzi w różnych miejscach naszej 
gminy. Nadal stałym elementem są 
porozrzucane i potłuczone butelki po 
piwie i wódce w okolicach placu zabaw, 
budynkiem GOIKiCz oraz punktem 
sprzedaży pieczywa obok gminnego 
parkingu. Do tego dochodzi używanie 
gróźb karalnych. Po raz kolejny zostały 
uszkodzone barierki zamontowane na 
przepuście w m. Poczołków. Tym ra-
zem po prawej stronie od wjazdu w kie-
runku Kadłuba Wolnego. W związku 
z tymi wydarzeniami ponownie ape-

lujemy do mieszkańców abyście nie 
byli obojętni na tego typu zdarzenia 
i niezwłocznie informowali o nich pra-
cowników UG., albo funkcjonariuszy 
policji. Nawiązując do uszkodzonych 
barierek z pewnością wśród mieszkań-
ców Poczołkowa są tacy, którzy wiedzą 
kto je uszkodził, być może pomagali 
sprawcy aby spokojnie opuścił miej-
sce kolizji. Tylko, że jest to źle pojęty 
solidaryzm. A tak przy okazji warto 
przypomnieć, że barierki zostały zaku-
pione ze środków funduszu sołeckiego 
sołectwa Poczołków, które są dużym 
wydatkiem dla naszego budżetu.

Wydatki za i półrocze 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach

ZASIŁKI STAŁE

SOŁECTWA LICZBA 
OSÓB

KWOTA

ŁĄKA 1 3 870 00
KADŁUB WOLNY 4 10 156 00

KNIEJA 1 3 870 00
RADAWIE I KOSICE 2 7 158 00

OSIECKO 1 3 870 00
POCZOŁKÓW 2 7 614 00

PRUSKÓW 0 0
SIEDLISKA 1 3 870 00
ZĘBOWICE 6 21 285 00

RAZEM 18 61 693 00

ZASIŁKI OKRESOWE

SOŁECTWA LICZBA 
OSÓB

KWOTA

ŁĄKA 2 6 560 00
KADŁUB WOLNY 1 380 00

KNIEJA 4 4 633 00
RADAWIE I KOSICE 3 5 257 00

OSIECKO 0 0
POCZOŁKÓW 0 0

PRUSKÓW 1 3 691 00
SIEDLISKA 1 1 218 00
ZĘBOWICE 5 11 090 00

RAZEM 17 32 829 00

PROGRAM RZĄDOWY 
”POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
SOŁECTWA LICZBA 

OSÓB
KWOTA

ŁĄKA 3 2 300 00
KADŁUB WOLNY 4 3 400 00

KNIEJA 5 4 479 50
RADAWIE I KOSICE 4 1 800 00

OSIECKO 3 950 00
POCZOŁKÓW 2 800 00

PRUSKÓW 3 3 519 00
SIEDLISKA 4 2 044 00
ZĘBOWICE 21 17 768 00

RAZEM 49 37 060 50

ZASIŁKI CELOWE  
I CELOWE SPECJALNE

SOŁECTWO LICZBA 
OSÓB

KWOTA

ŁĄKA 0 0
KADŁUB WOLNY 4 1 400 00

KNIEJA 1 200 00
RADAWIE I KOSICE 3 2 700 00

OSIECKO 0 0
POCZOŁKÓW 0 0

PRUSKÓW 2 800 00
SIEDLISKA 1 400 00
ZĘBOWICE 10 3 250 00

RAZEM 21 8 750 00

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
SOŁECTWO LICZBA 

OSÓB
KWOTA

ŁĄKA 0 0
KADŁUB WOLNY 1 3 000 00

KNIEJA 0 0
RADAWIE I KOSICE 1 4 500 00

OSIECKO 1 3 000 00
POCZOŁKÓW 0 0

PRUSKÓW 1 5 400 00
SIEDLISKA 1 7 200 00
ZĘBOWICE 5 19 600 00

RAZEM 10 42 700 00

ŚWIADCZENIA RODZINNE
SOŁECTWO LICZBA 

OSÓB
KWOTA

ŁĄKA 5 7 840 00
KADŁUB WOLNY 27 94 868 99

KNIEJA 11 16 650 48
RADAWIE I KOSICE 98 157 265 32

OSIECKO 8 51 415 12
POCZOŁKÓW 8 18 140 12

PRUSKÓW 9 34 055 10
SIEDLISKA 8 13 621 36
ZĘBOWICE 59 149 541 30

RAZEM 233 543 397 94

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
SOŁECTWO LICZBA 

RODZIN
KWOTA

ŁĄKA 10 39 000 00
KADŁUB WOLNY 45 196 428 00

KNIEJA 14 64 500 00
RADAWIE I KOSICE 69 346 029 60

OSIECKO 3 17 400 00
POCZOŁKÓW 11 77 600 00

PRUSKÓW 12 67 242 00
SIEDLISKA 11 68 000 00
ZĘBOWICE 105 485 539 44

RAZEM 280 1 361 739 04
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Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego.
Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, 

możliwość aplikowania do Wojska Pol-
skiego przez Internet, Wojskowe Centra 
Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu 
jednego dnia zrealizują wszystkie niezbęd-
ne formalności. To tylko niektóre ze zmian, 
które dostępne są dla wszystkich tych, 
którzy swoją przyszłość planują związać 
z Wojskiem Polskim. Nowe rozwiązania, 
z których mogą skorzystać Polacy, to wynik 
kolejnego etapu procesu reformy systemu 
rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.

Najważniejsze zmiany:
• Portal rekrutacyjny www.zostanzol-

nierzem.pl – oprócz tradycyjnego składa-
nia wniosków do Wojskowych Komend 
Uzupełnień, uruchomiona została re-
krutacja w formie elektronicznej za po-
średnictwem Portalu Rekrutacyjnego do 
Wojska Polskiego. Jest to kolejna, obok 
ePUAP, elektroniczna forma aplikowania 
do wojska. Kandydat do służby wojskowej, 
który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie 
w 14 dni od złożenia wniosku elektronicz-
nego na portalu www.zostanzolnierzem.
pl otrzyma informację, kiedy i w którym 
Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się 
stawić, aby dopełnić formalności i przejść 
wymagane badania. 

• Wojskowe Centrum Rekrutacji – roz-
poczęły funkcjonowanie Wojskowe Centra 
Rekrutacji, czyli miejsca, w których w mak-
symalnie 1 dzień kandydat do wojska (do 
korpusu szeregowych zawodowych lub 
terytorialnej służby wojskowej) odbę-
dzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę 
z psychologiem oraz będzie zbadany przez 
komisję lekarską. Wojskowe Centra Re-
krutacji, powoływane są na terenie kraju, 
w miejscach gdzie występuje duże zaintere-
sowanie służbą wojskową. Do tej pory kan-
dydaci na żołnierzy musieli przechodzić 
każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy 
w innych miejscach i różnych terminach. 
W przypadku pozytywnej opinii specja-
listów z Wojskowego Centrum Rekrutacji 
kandydat na żołnierza, tego samego dnia, 
otrzyma kartę powołania na szkolenie pod-
stawowe (tzw. służbę przygotowawczą). 

• Szkolenie podstawowe – maksymalnie 
30 dni, a nie 90. Skrócone zostało szkolenie 
podstawowe tzw. służba przygotowawcza. 
Zachowano jednocześnie najważniejsze 
elementy programu szkolenia, dla osób, 
które nigdy nie służyły w wojsku i nie skła-
dały przysięgi wojskowej. Reforma zakłada 
również zwiększenie ich częstotliwości, 
tak aby skrócić okres oczekiwania chęt-
nych. Dotychczas szkolenia odbywały się 
w trzech turnusach na rok. Teraz będzie 
ich więcej. Po pozytywnym zakończeniu 
szkolenia podstawowego i złożeniu przy-

sięgi wojskowej – kandydat, 
już jako żołnierz, zostanie 
przeniesiony do rezerwy. Na-
stępnie zapoznany zostanie 
z  wolnymi stanowiskami 
w wybranych jednostkach – 
w zależności, w której części 
kraju chciałby służyć jako 
żołnierz: zawodowy bądź te-
rytorialnej służby wojskowej. 
Dodatkowo dowódcy będą 
mogli typować odpowied-
nich kandydatów na stano-
wiska do swoich jednostek 
już na etapie szkolenia. 

Do tej pory wszystkie 
formalności związane z re-
krutacją do wojska, w tym 
szkolenie przygotowawcze, 
trwało średnio 190 dni. 
Nowe rozwiązania skracają 
ten okres do maksymalnie 
50 dni. 

Wprowadzone zmiany, 
są odpowiedzią na wnioski 
osób, które ubiegały się lub 
ubiegają się o służbę w Woj-
sku Polskim. Jednym z czyn-
ników zniechęcających do 
służby był zbyt długi termin 
jaki upływał pomiędzy zło-
żeniem wniosku, a ukończe-
niem szkolenia i złożeniem 
przysięgi wojskowej. Do tej 
pory kilkadziesiąt procent 
potencjalnych kandydatów 
rezygnowało z ubiegania się 
o służbę w Wojsku Polskim 
właśnie ze względu na długo-
trwałe i skomplikowane pro-
cedury. Obecnie redukujemy 
ten czas z 190 dni do mak-
symalnie 50, jednocześnie 
wprowadzając udogodnienia 
w procesie rekrutacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
– Wojskowej Komendzie Uzupełnień 

w  Opolu ul. Niemodlińska 90 (ponie-
działek 7.30–18.00, od wtorku do piątku 
7.30–15.30)

http://www.opole.wku.wp.mil.pl e-mail: 
wkuopole@ron.mil.pl, tel. 261 625 575

– służba przygotowawcza , szkolnictwo 
wojskowe- 261 626 046,

–  Wojska obrony Terytorialnej –  
261 626 048,

– Zawodowa służba wojskowa, Narodo-
we Siły Rezerwowe 261 626 044,

– Legia Akademicka – 261 626 050,
Opracował – Szef Wydziału Rekrutacji 

WKU w Opolu –mjr Wojciech Bakalarz

INFORMACJA
Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Wodociągów wZębowicach

ODCZYTY WODOMIERZY – 
prosimy o wysłanie drogą:

1. telefoniczną pod numer telefonu 
77 4216076 w. 33 lub kom. 603666312, 
605090375, 504014637

2. mailową na adres; zgkiw.zebowi-
ce@o2.pl lub zgkiw.efaktury@gmail.com 
z podanym zwrotnym adresem poczty 
e mail, na który wyślemy fakturę.

– do 15 października – Zębowice, 
Knieja, Łąka, Kosice, Radawie 

– do 15 listopada – Kadłub Wolny, 
Poczołków, Osiecko, Prusków, Siedliska
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W WRZEŚNIU 2020 r. JUbIlacI obchodZIlI 
sWoJE JUbIlEUsZE:

85 lat: Hildegarda Ebiś, Otylia Lyssy
92 lata: Marcela Gola, Józef Książek 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:  
Róża i Jan Wencel

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:  
Katarzyna i Krzysztof Sowa, Ewa i Hubert Kuliberda 

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 6 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 sierpniu: Zofia Dziuba, Zofia 
Karnydał, Agnieszka Niczka, Herbert Niesporek, 

Stanisław Kaczmarzyk.
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 JubilaciH2O DLA BIO

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Zębowicach realizuje projekt 
edukacyjny we współpracy z Re-
gionalnym Zespołem Placówek 
Wsparcia Edukacji w Opolu pn. 
„Bioróżnorodność Opolszczyzny 
w ujęciu wodnym, czyli H2O dla 
BIO”. W ramach planowanych 
działań 25 i 29 września odbyły się zagraniczne wizyty 
edukacyjne do Koutów nad Destnou oraz Velkich Losin 
w Czechach.

Uczestnikami wizyty edukacyjnej byli dyrektorzy szkół 
podstawowych gmin województwa opolskiego uczestni-
czących w projekcie oraz pracownicy jednostek samorządu 
terytorialnego: w tym nauczyciele ze szkół uczestniczących 
w projekcie. Gminę Zębowice reprezentowały w pierwszym 
wyjeździe panie Małgorzata Stelmach i Małgorzata Sawczuk 
Wróbel, natomiast w drugim wyjeździe pani Małgorzata Szura.

Wizyta realizowana była w ramach kampanii edukacyjno-
-informacyjnej pt. ,,Co możemy zrobić dla środowiska by 
chronić bioróżnorodność? Rola i zadania szkoły w ochronie 
bioróżnorodności”. Wizyta połączona była z realizowanym 
projektem, który koncentruje się wokół bioróżnorodności 
związanej z środowiskiem wodnym, w tym ochroną wód dla 
ochrony siedlisk gatunkowych. Podczas wyjazdu odbyła się 
prezentacja elektrowni wodnej szczytowo-pompowej Dlouhé 
Stráně zaliczanej do odnawialnych źródeł energii – w tym 
sztucznego jeziora szczytowego- górnego i dolnego zbiornika 
wody dla elektrowni. Podczas zwiedzania Velkich Losin 
uczestnicy wyjazdu zostali przeszkolenie w zakresie wpływu 
wód termalnych na ochronę różnorodności biologicznej; 
składu wody termalnej, jej wpływu na leczenie dolegliwości 
związanych z układem ruchu, nerwowym, oddechowym, krą-
żeniowym, problemami dermatologicznymi (Velké Losiny). 

Kompostowanie najlepszym sposobem na odpady organiczne

Kompostowanie to proces rozkładu materii organicznej przy 
udziale tlenu, polegający na rozkładzie substancji organicznych. 
Biorąc w nim udział bakterie, pleśnie, termofilne promieniowce i pier-
ścienice ( dżdżownice). Kompostowanie jest procesem złożonym, na 
który wpływają takie czynniki jak: kompostowany materiał, tem-
peratura, dostępność tlenu, wilgotność materiału kompostowanego 
oraz ilość i jakość mikroorganizmów kompostujących. Produktem 
końcowym kompostowania jest humus – doskonały nawóz dla 
roślin zawierających dużą zawartość azotu, fosforu, wapnia i potasu. 

W kompostowniku można układać resztki roślinne 
– pozostałości po cięciu , pieleniu, koszeniu trawnika i oczysz-

czeniu terenu. Może więc to być: 
• trawa,
• zdrewniałe fragmenty roślin,
• warzywa,
• zioła,
• owoce,
• chwasty,
• korzenie i przyschnięte kwiaty.
Ważne, aby materiał był czysty, tzn. nie posiadał oznak cho-

robowych i objawów żerowania szkodników. Chwasty powinno 

się umieszczać jeszcze przed kwitnieniem. Z resztek z domu lub 
gospodarstwa przydatne są:

• skorupki jaj,
• fusy z kawy i herbaty,
• papier (niezadrukowany),
• słoma,
• popiół drzewny,
• resztki owoców i warzyw.
Aby przyspieszyć procesy rozkładowe i skrócić czas potrzebny 

na uzyskanie pełnowartościowego kompostu, możemy wprowa-
dzić do pryzmy preparaty biodynamiczne, sporządzone z ziół 
takich jak: krwawnik pospolity, rumianek pospolity, pokrzywa, 
mniszek lekarski, kozłek lekarski lub po prostu wrzucać do 
pryzmy dżdżownice zebrane na działce. Prostym sposobem 
jest też wrzucanie do kompostu liści żywokostu lekarskiego. 
Najbardziej wymagający mogą zastosować dla poprawienia 
właściwości pryzmy kompostowej i przyspieszenia jej rozkładu 
specjalne biopreparaty dostępne w sklepach ogrodniczych.

Podpowiedzi jak zbudować kompostownik w następnym nu-
merze. 

OPŁATA ZA ODPADY
Przypominamy, że noworodki to także mieszkańcy posesji 

i należy je dodawać do opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.


