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ODPUST W POCZOŁKOWIE

października br. w Kaplicy Królowej Różańca Świętego
w Poczołkowie odbyły się tradycyjne uroczystości odpustowe. Sumę odpustową odprawił ks. Paweł Chyla z Opola
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w asyście ks. proboszcza Józefa Zwarycza i emerytowanego
proboszcza ks. Pawła Zająca. Mszę ubogacały swoim śpiewem
,,Promyki Maryi”, a grą orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego.

PAMIĘĆ I LEKCJA HISTORII

ażnym nie tylko z punktu edukacji historycznej była
wizyta uczniów I klasy Szkoły Podstawowej wraz
z nauczycielami Marzeną Dutkiewicz i Dariuszem Sułkiem.
Dzieci szkolne przed obeliskiem upamiętniającym bohaterskich Powstańców Śląskich z terenu naszej gminy oraz
tablicą poświęconą ofiarom tragedii górnośląskiej, w tym
naszych mieszkańcom wywiezionym po II wojnie światowej w głąb Związku Radzieckiego mogły zapoznać się z tą
okrutną historycznie sytuacją. Wizyta pierwszoklasistów
była również okazją do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy
w miejscu upamiętniającym jakże ważne wydarzenia z naszej
historii. Stanowiła również element pamięci o bohaterach
tamtego okresu w tym szczególnym czasie.

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

P

ubliczne Przedszkole w Zębowicach od kilku lat przechodzi modernizację, by zapewnić dzieciom jak
najlepsze warunki do zabawy i nauki.
Mimo trudnej sytuacji epidemicznej
w całym kraju, dzięki wprowadzonym
procedurom oraz dobrej współpracy
z rodzicami, już od czerwca dzieci
uczęszczają do przedszkola w trybie
stacjonarnym. Pani dyrektor z należytą
dbałością troszczy się o stan techniczny
budynku przedszkola w Zębowicach
oraz budynku oddziału zamiejscowego w Radawiu. Jednak nie zawsze
można przewidzieć wszystkie sytuacje,
tym bardziej, że budynek przedszkola
w Zębowicach nie należy do budynków
nowych. 29.09.2020 r. w sali 3-latków
miał miejsce nieszczęśliwy incydent.
W wyniku odspojenia od podłoża
oderwała się cienka część tynku sufitu, spadając na podłogę w sali. W tym
zdarzeniu szczęśliwie części tynku nie
spadły jednak bezpośrednio na dzieci.
Wychowawcy od razu po zaistniałej sytuacji zadbali o bezpieczeństwo dzieci,
otoczyli je należytą opieką oraz zawiadomili rodziców. Dyrektor sporządził
protokół ze zdarzenia oraz powiadomił
organ prowadzący. Następnie tego samego dnia rozpoczął się remont sali
w celu likwidacji usterki. Wydano
również zarządzenie o zawieszeniu
zajęć dydaktyczno-wychowawczych
oraz opiekuńczych w grupie 3-latków.
W tym czasie zajęcia prowadzone były
z wykorzystaniem metod i technik
nauczania zdalnego. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zębowicach
bardzo starannie i skrupulatnie podchodzi do spraw bezpieczeństwa dzieci
i pracowników. Na bieżąco wykonywane są wszelkie przeglądy budynku.
W miesiącu maju 2020 r. dokonano
okresowego przeglądu stanu budynku. Nie stwierdzono żadnych usterek
zagrażających życiu i zdrowiu dzieci.
30.08.2020 r. komisja powołana przez
dyrektora placówki dokonała ponownego przeglądu całego budynku. Również
wtedy nie zauważono żadnych usterek.
Na suficie w sali 3-latków nie zauważono żadnych pęknięć ani ubytków.
W ostatnich latach nie było również
żadnego przecieku dachu. 06.10.2020 r.
po likwidacji usterki sufitu dokonano
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ponownej oceny stanu technicznego
budynku zgodnie z art. 62.1.1a,b Prawa
Budowlanego przez osobę posiadającą
uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania obiektów budowlanych. Podczas przeglądu stwierdzono, że zaistniała sytuacja z dnia
29.09.2020 r. to nieszczęśliwe zdarzenie,
którego nie można było przewidzieć.
W wyniku okresowej kontroli stanu
technicznego budynku stwierdzono, iż
obiekt znajduje się w należytym stanie
technicznym, zapewniającym dalsze,
bezpieczne jego użytkowanie. Ogólna ocena stanu technicznego obiektu-dobra. Sprawdzeniu i przeglądowi
poddano również otoczenie budynku
i jego estetykę – otoczenie nie budzi
zastrzeżeń. Biorąc po uwagę wnioski
z przeglądu stanu technicznego budynku z dnia 07.10.2020 r. dyrektor włączył do użytku salę oddziału 3-latków,
przywracając jednocześnie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
w tej grupie w systemie stacjonarnym.
Po powrocie do przedszkola wychowawca zadbał o to, by dzieci poczuły
się w swojej sali bezpieczne. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie dziecka to najważniejsze
zadania przedszkola. Ich wykonanie
spoczywa głównie na nauczycielach
i opiekunach, ale rolą dyrektora jest
zapewnienie bezpiecznych warunków edukacji, w tym w szczególności
nieustanne sprawdzanie i stosowanie
określonych procedur bezpieczeństwa.
Nauczyciele w przedszkolu w Zębowicach każdego dnia informują dzieci
o zasadach bezpieczeństwa, jak się zachowań, zaś dyrektor codziennie przygląda się pracy nauczycieli pod kątem
stosowania określonych w przedszkolu procedur bezpieczeństwa. Odpowiednio zabezpieczona placówka to
gwarancja bezpieczeństwa fizycznego
w placówce. Dlatego w przedszkolu
w Zębowicach dokonano wielu zmian,
które mają służyć dobru dzieci. Na
przestrzeni ostatnich kilku lat wymieniono podłogi na zdrową i bezpieczną wykładzinę PCV, zamontowano
nowe drzwi z zabezpieczeniem przed
wyjściem na zewnątrz, odmalowano
pomieszczenia, dokonano całkowitej
modernizacji kuchni, wymieniono

furtkę w celu zabezpieczenia wyjścia
z placu zabaw, a także doposażono każdą salę w sprzęt multimedialny nowej
generacji. Również wnętrze budynku
w oddziale przeszło spore zmiany –
dokonano generalnego remontu łazienki dla dzieci, odmalowano wszystkie
pomieszczenia. Dzięki remontowi na
parterze zadbano o wyższą temperaturę
w salach, w których przebywają dzieci.
Wszyscy pracownicy przedszkola starają się również dbać o wysoki poziom
bezpieczeństwa psychicznego. Jest on
zapewniony wtedy, kiedy dzieci chętnie
przychodzą do przedszkola, mówią,
że kochają przedszkole i swoje panie,
lubią kolegów i koleżanki, są radosne,
zadowolone, aktywne. Dla pracowników przedszkola to jest właśnie symbol
tego, że placówka spełnia swoją rolę.
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
UŻYTKOWNIKÓW PLACU ZABAW

P

oprawie bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw
usytuowanego za budynkiem Urzędu Gminy służyć
będzie nowo zamontowane ogrodzenie, które odgradza plac
zabaw od rzeki Libawki. W ramach prac prowadzonych wokół
stawu w Zębowicach przycięte zostaną również rosnące tam
krzewy i drzewa. Pracom pielęgnacyjnym poddany zostanie
też znajdujący się obok śluzy „labirynt”. Powyższe prace
zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego
Sołectwa Zębowice i wpisują się w zakres zadania ,,Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i obiektów
małej architektury na terenie sołectwa”. Wartość wszystkich
prac i zakupionego wyposażenia zamyka się kwotą 28000 zł.
Należy mieć nadzieję, że ten teren będzie ulubionym miejscem do wypoczynku i zabawy dla naszych mieszkańców
oraz, że wszyscy będziemy dbali o jego estetykę.

SZKOLENIE OBRONNE

22

października br. W Gminnym Ośrodku Informacji
Kultury i Czytelnictwa zostało przeprowadzone
zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego na 2020 r. szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy, na których nałożono
obowiązki obronne.
Trwa Powszechny Spis Rolny 2020!

Rolniku, został tylko miesiąc na spisanie się, nie czekaj na
ostatnią chwilę, spisz się przez Internet spisrolny.gov.pl lub
u rachmistrza spisowego. Udział w spisie jest obowiązkowy.
W przypadku braku dostępu do internetu w gospodarstwie
domowym, jest możliwość spisania się w siedzibie Urzędu Gminy w Zębowicach, I piętro, pok. nr 30, gdzie przygotowane
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jest stanowisko komputerowe. Przed wizytą w celu dokonania
samospisu należy skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym w celu umówienia wizyty w godzinach pracy urzędu tj.
7:00 - 15:00 pod nr tel. 77 421 60 76 wew. 32, osoba udzielająca
wsparcia - Maria Wróbel.
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INWESTYCJE FUNDUSZU SOŁECKIEGO
WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH ,,MIS”

Z

akończone zostały inwestycje realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego współfinansowane ze środków
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
,,MIS”. W tym roku w ramach tej inicjatywy środki w kwocie 5 tyś zł na
każde sołectwo zostały przekazane dla
sołectw: Poczołków, Prusków i Łąka.
W sołectwie Poczołków zrealizowano zadanie ,,Poprawa bezpieczeństwa
ruchu na odcinku drogi gminnej we-

wnętrznej poprzez remont, lub wykonanie nowej nawierzchni. Wartość prac
zamknęła się kwotą 17 500 zł. Z kolei
w sołectwie Prusków zrealizowano
zadanie - ,,Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej 2 etap”. Wartość wykonanych prac wyniosła 26 580
zł. Natomiast w sołectwie Łąka wybudowano ogrodzenie placu zabaw. Ta
inwestycja zamknęła się kwotą 12 500
zł. Łącznie te trzy zadania zamknęły się

kwotą – 56 580 zł., czyli 15 tyś z „MIŚ”,
pozostałe- 41 580 zł., z budżetu Gminy Zębowice. W przyszłym roku z tej
formy dofinansowania swoich zadań
realizowanych w ramach Funduszu
Sołeckiego skorzystają sołectwa: Siedliska, Osiecko i Knieja, a na rok 2022
planowane są sołectwa: Kadłub Wolny,
Radawie i Zębowice.

Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego

INWESTYCJE FUNDUSZU SOŁECKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE
W RAMACH ,, MIS”
Zakończone zostały inwestycje realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
współfinansowane ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej ,,MIS”. W tym roku w
ramach tej inicjatywy środki w kwocie 5 tyś zł na każde sołectwo zostały przekazane dla
sołectw: Poczołków, Prusków i Łąka. W sołectwie Poczołków zrealizowano zadanie
,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi gminnej wewnętrznej poprzez remont, lub
wykonanie nowej nawierzchni. Wartość prac zamknęła się kwotą 17 500 zł. Z kolei w
sołectwie Prusków zrealizowano zadanie - ,,Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej 2 etap”. Wartość wykonanych prac wyniosła 26 580 zł. Natomiast w sołectwie Łąka
wybudowano ogrodzenie placu zabaw. Ta inwestycja zamknęła się kwotą 12 500 zł. Łącznie
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

R

stosownych pozwoleń związanych z budową oświetlenia ulicznego na terenie
naszej gminy szczęśliwie zakończyły
się sukcesem. Wszystkie te prace nadzoruje w ramach swoich umiejętności
zawodowych wójt Gminy Waldemar
Czaja, który w niektórych kwestiach
musiał przekonać projektantów, firmy
uzgadniające, że to oświetlenie jest naszym mieszkańcom potrzebne. Ledwo
co się rozpoczęło, a tu awaria w sieci
wodociągowej, źle zinwentaryzowana
sięć podczas budowy, pretensje mieszkańca do lokalizacji słupa. W ramach
częściowo zagwarantowanych środków
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nej w Kadłubie Wolnym oraz przy ul.
Stawowej w Radawiu. Dodatkowo, aby
zmniejszyć koszt jednostkowy a wykonać dla mieszkańców to zadanie budowane jest również kablowo-napowietrzne oświetlenie drogowe w Nowej Wsi
przy ul. Opolskiej oraz zostaną dobudowane oprawy na odcinku wcześniej
remontowanej sieci n/n w kierunku
Pana Kniejskiego. Wartość prac zamyka się kwotą 88 484,42 zł brutto. W tym
środki z funduszu sołeckiego sołectwa
Kadłub Wolny w wysokości 20 tyś zł
i sołectwa Radawie w kwocie 8 tyś zł.
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BUDOWA PRZEPUSTU

D

obiegają końca prace przy inwestycji polegającej na rozbiórce
mostu i budowie przepustu w ciągu
ulicy Borowiańskiej w Zębowicach. Gotowa jest już żelbetonowa konstrukcja
przepustu. Obecnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem podłoża
do położenia nawierzchni bitumicznej.
Jeśli nie wystąpią anomalie pogodowe
to do końca listopada przepust zostanie
oddany do użytkowania.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

P

o zatwierdzeniu dokumentacji
projektowej i uzyskaniu zgody na
materiały, które mają być użyte przy
budowie przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnie rozpoczęły się prace związane z budową sieci
wodociągowej w rejonie ul. Bratków
i Tulipanów w Zębowicach. W ramach
prac wybudowana zostanie sieć wodociągowa spinająca istniejącą sieć wodociągową w ul. Bratków z końcówką
istniejącej sieci wodociągowej w ul. Tulipanów rurociągiem o długości 264
mb. wraz z armaturą i uzbrojeniem
w hydrant naziemny. Spięcie istniejących sieci wodociągowych ma na celu
doprowadzenie wody do działek budowlanych zlokalizowanych wzdłuż
projektowanego rurociągu tj. działek
nr. 1413, 1730, 1727 i 1718. Wartość
inwestycji zamyka się kwotą 47 945,40
zł. brutto. Prace wykonują pracownicy
działu komunalnego Urzędu Gminy.

NOWA POSADZKA W REMIZIE OSP
W ZĘBOWICACH

Z

akończyły się prace związane z
wykonaniem nowej posadzki w
boksach garażowych OSP w Zębowicach. Wartość wszystkich prac zamyka
się kwotą 102 tyś zł. Jednostka otrzymała wsparcie ze środków MSWiA w
kwocie – 16 606 zł, środków z budżetu
Gminy Zębowice w kwocie – 64000
zł., oraz własnych środków jednostki OSP – 5394 zł i pracy druhów oraz
pracowników i sprzętu należącego do
Gminy Zębowice – 16000 zł.
Listopad 7 1 / 2020
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REMONT MOSTU

Z

akończyło się postępowanie przetargowe na remont mostu przy ulicy Eichendorffa w Zębowicach. Prace
rozpoczną się po wcześniejszym uzgodnieniu organizacji ruchu na tym odcinku w połowie listopada br. W związku
z prowadzonym remontem wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu – zamknięty odcinek. W trakcie
prac związanych z remontem oraz położeniem nowej nawierzchni całkowicie z użytkowania wyłączona zostanie
ul. Eichendorffa. Według zapewnień
przedstawicieli firmy REMOST z Olesna, która realizować będzie powyższą
inwestycję, utrudnienia związane z wyłączeniem z ruchu tego odcinka będą
trwały możliwie jak najkrócej. Wartość
prac wraz z dokumentacją projektową
i nadzorem budowlanym zamykają się
kwotą 215 529,64 zł.
WSPIERAJ SENIORA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach przystąpił do programu ,,WSPIERAJ SENIORA”. Adresowany do osób po
70-tym roku program realizowany będzie od 20.X. do końca br. Aby skorzystać z programu należy zadzwonić na numer infolinii
225 051 111, skąd wniosek automatycznie zostaje skierowany do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie. Pracownicy weryfikujący wniosek ustalają czy osoba spełnia warunki do skorzystania z pomocy, czyli nie ma najbliższej rodziny lub
innych osób, które mogą wesprzeć seniora. Po spełnieniu warunków pracownik ośrodka pomocy społecznej realizuje zamówienie
na artykuły podstawowej potrzeby tj. artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Koszty zakupów w całości pokrywa senior.

WITACZ

Ze
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środków funduszu sołeckiego sołectwa Kadłub Wolny został postawiony przy wjeździe do tej miejscowości od
strony Zębowic witacz.
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FUNDUSZ SOŁECKI 2021
Poniżej w tabeli przedstawiamy zadania jakie zgłosiły Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r.
Sołectwo
Kadłub Wolny
wysokość środków
funduszu sołeckiego:
28.259,80
Knieja wysokość środków funduszu sołeckiego: 18.812,12 zł
Łąka wysokość środków
funduszu sołeckiego:
14.150,71 zł
Osiecko wysokość środków funduszu sołeckiego: 11.861,62 zł
Poczołków wysokość
środków funduszu sołeckiego: 13.942,61 zł
Prusków wysokość środków funduszu sołeckiego: 13.026,98 zł

Nr
zadania
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.

Radawie wysokość środków funduszu sołeckiego: 41.619,73 zł

Siedliska wysokość środków funduszu sołeckiego: 12.818,88 zł

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.

Zębowice wysokość
środków funduszu sołeckiego: 41.619,73 zł

2.
3.

Nazwa zadania
Organizacja imprezy z okazji Św. Anny
Lampa solarna wzdłuż drogi gminnej w Kadłubie Wolnym – 1 szt. - działka nr 569
Zakup ławek i stołów rekreacyjnych
Utwardzenie dróg gminnych gruntowych na terenie sołectwa Kadłub Wolny
Remont drogi dojazdowej do remizy OSP Knieja oraz placu przy świetlicy wiejskiej w
m. Knieja
Serwis klimatyzacji
Prace remontowe budynku Sali wiejskiej
Imprezy kulturalne na terenie sołectwa Łąka
Dofinansowanie Dożynek gminnych
Ciąg dalszy remontu świetlicy wraz z wyposażeniem
Spotkania integracyjne dla mieszkańców
Remont przystanku
Wymiana tablic informacyjnych na terenie sołectwa Poczołków
Dokończenie oznakowania dojazdów do posesji na terenie sołectwa Poczołków
Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Poczołkowa
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruskowie oraz terenu wokół świetlicy
Imprezy kulturalne w sołectwie Prusków
Organizacja Gmino – Parafialnych Dożynek w Radawiu wraz z Turniejem Sportowym
z uczestnikami z Gminy Partnerskiej Birkenfeld
Zakup profesjonalnych bramek do piłki nożnej na boisko Gminne w Radawiu
Organizacja obozu strażackiego dla MDP w Turawie
Dokończenie oznakowania ulic w sołectwie Radawie
Zakup materiałów na ogrodzenie wokół Sali wiejskiej
Doposażenie Sali wiejskiej w Radawiu
Malowanie wejścia do pomieszczeń biurowych znajdujących się na piętrze Sali wiejskiej
Remonty dróg na terenie sołectwa Siedliska
Imprezy kulturalne w sołectwie Siedliska
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i obiektów małej architektury na
terenie sołectwa
Impreza integracyjna – „Noc Świętojańska” połączona z rozpoczęciem „Kulturalnych
wakacji”
Doposażenie OSP Zębowice w umundurowanie strażackie, obuwie oraz sprzęt i akcesoria pożarnicze

Kwota przeznaczona
na realizację zadania
1.500,00
10.000,00
2.700,00
14.059,80
17.882,24
929,88
12.650,71
1.000,00
500,00
8.500,00
1.861,62
1.500,00
5.000,00
7.000,00
1.942,61
10.000,00
3.026,98
15.000,00
9.000,00
3.500,00
3.000,00
7.500,00
1.500,00
2.119,73
11.000,00
1.818,88
28.000,00
10.000,00
3.619,73

Sołtysi otrzymali od wójta informację, aby planować zadania niezbędne, po jednym inwestycyjnym i kulturalnym. Jak
co roku nie wszyscy rozumieją i potrafią ze zrozumieniem przeczytać kierowane do nich pisma, wymyślając kilka zadań,
na które nie ma pokrycia finansowego w ramach otrzymanych środków. Przy ich realizacji wójt musi stawać na głowie,
żeby zgodnie z prawem i w danym roku móc je zrealizować. Apeluję do mieszkańców Gminy, żeby stosować powszechnie
obowiązujące prawo a nie oczekiwać rzeczy niemożliwych, za co później karze się wójta i ciąga po sądach.

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z panującą pandemią COVID 19 coraz więcej gospodarstw domowych na terenie naszej Gminy objętych jest izolacją
lub kwarantanną. Gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, w czasie trwania izolacji, powinno odbywać
się w szczególny sposób. Jednakże informacje o takich nieruchomościach przekazywane przez służby sanitarne docierają do nas
z dużym opóźnieniem, czasem nawet dopiero po zakończeniu izolacji i nie mamy możliwości dostarczenia mieszkańcom instrukcji
postępowania z odpadami i dostarczenia odpowiednich worków.
W związku z tym informujemy, że odpadów powstających w gospodarstwie domowym, w którym przebywa osoba chora na
COVID 19 nie sortujemy, nie umieszczamy w pojemnikach służących do regularnego odbioru odpadów i nie wystawiamy do
odbioru w terminach przewidzianych harmonogramem. Odpady te umieszczamy w workach, a następnie po 14 dniach w wyznaczonym do tego rodzaju odpadu pojemniku. Aby otrzymać worki i instrukcję postępowania z tego typu odpadami należy
zawiadomić o takiej potrzebie pracownika merytorycznego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Zębowicach. Nr tel. 77 42 16 076
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Kompostowanie najlepszym sposobem na odpady organiczne
Szanowni Mieszkańcy,
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1439), z uwagi na występujący stan epidemii, powiadamiam właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zębowice, że od dnia 1 listopada
2020r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Termin wpłat oraz nr kont nie ulegają zmianie. Dla
nieruchomości, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny, a bioodpady kompostowane są w przydomowym kompostowniku opłata wynosi 20,00 zł/osobę za 1 miesiąc.
Nowe stawki opłat zostały przyjęte uchwałą nr XV/101/2020
RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego w dniu 7 października 2020 r. poz. 2754.
Dalej, przedstawiamy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2020 r. Opłatę należy wnieść
do 2 listopada 2020 r.

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 publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje czy
udostępnia numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub
oba. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne.
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
obywateli 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 czynności prawnych
2. Osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie
związku małżeńskiego
Dane do RDK można wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem 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

Właściciele nieruchomości, którzy wnieśli opłatę za IV kwartał
2020 r. licząc po 11,00 zł/osobę/miesiąc dopłacają różnicę – 18,00
zł/osobę na cały IV kwartał 2020 r.
Wójt Gminy Zębowice
Waldemar Czaja

Nasi Jubilaci
WE PAŹDZIERNIKU 2020 r. Jubilaci
obchodzili swoje jubileusze:
80 lat: Gertruda Koprek
85 lat: Elżbieta Porada
90 lat: Otylia Hermańska, Mathilde Jendrusch
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:
Róża i Ewald Kaczmarczyk
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:
Gertruda i Paweł Miozga, Erna i Emil Nowak
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.
***

We wrześniu urodziło się 1 dziecko.
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 we wrześniu: Hildegarda Kostyra,
Felicja Schulz, Leonard Bok, Piotr Kowolik.
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.

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
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