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U progu Nowego Roku 2021

Na początku nowego roku 2021 życzę wszystkim miesz-
kańcom gminy Zębowice, a szczególnie moim wyborcom, 
działania, myślenia i mówienia tego, co mówi Wam serce, 
nieustającego zdrowia oraz radości na każdy dzień, realizacji 
zamierzonych celów.

Drodzy mieszkańcy, początek roku wprowadza nowe akty 
prawne, zmianę cen za usługi i towary oraz produkty codzien-
nego użytku. Na zmiany cen, usług nie mamy wpływu, ale 
mamy bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób korzystamy 
z tych usług czy zakupionego towaru.

Środowisko naturalne jest bogactwem, wpływa na nasze 
zdrowie i życie. Szczególnie w krajach, których postęp tech-
niczny jest widoczny, zaczyna się zwracać szczególną uwagę 
na stan środowiska naturalnego. Zauważamy, że corocznie 
podwyższane są ceny przyjęcia jednej tony odpadu na skła-
dowisku z 526 zł do 800 zł za tonę. To nie koniec wzrostu 
ceny, w następnych kwartałach cena może poszybować do 
1000 zł za odbiór jednej tony. Do tego należy dodać jeszcze 
koszt firmy, która po wygraniu przetargu odbiera odpady.

Mamy zameldowanych ponad 3495 mieszkańców, a w sys-
temie odpadowym zgłoszonych jest 2523 mieszkańców za-
mieszkałych. Do tej pory każdy mieszkaniec wpłacał 11 zł, 
a od listopada 2020 r. wysokość opłaty przy kompostowaniu 
bioodpadów wynosi 20 zł za osobę na miesiąc. Przy takim 

wzroście cen na składowiskach, cena może się zwiększyć. 
W okolicznych gminach ceny są już powyżej 24 zł i dochodzą 
do 30 zł za osobę za miesiąc.

Zadaję pytanie – ile powinniśmy zapłacić za tonę odpadu, 
która trafia na składowisko i rozkłada się w ziemi przez 250 lat?

Szanowni mieszkańcy, żyjemy w czasach, w których sły-
szymy tylko krytyczne słowa, pomówienia czy złorzeczenia. 
Nie usłyszałem żadnej sensownej propozycji czy gotowego 
rozwiązania. Jestem odpowiedzialny za to, co robię i proszę 
Was, apeluję o racjonalne gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. W nieruchomościach, na których zamontowano 
przydomowe oczyszczalnie, powstają koszty, niejednokrot-
nie z powodu nierozważnego eksploatowania oczyszczalni. 
Oczyszczalnie oczyszczają ścieki do takiej klasy czystości, że 
można je bezpośrednio kierować do cieków wodnych. Jest 
jednak warunek, właściciel nieruchomości musi uzyskać 
pozwolenie wodnoprawne. Można też, gdy grunt nie chłonie, 
wkopać zbiornik lub zrobić oczko wodne, by oczyszczony 
ściek, czyli wodę, wykorzystać do podlewania trawy lub 
innych krzewów. Szanujmy wodę pitną, której jest coraz 
mniej. Każdy właściciel, na którego posesji jest oczyszczalnia, 
otrzymał w prezencie to urządzenie, którego wartość wynosi 
25 tys. zł i co roku nie płaci za oczyszczenie ścieków – średnio 
1500 do 2000 zł. Ceńmy sobie ten komfort.
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PODSUMOWANIE ROKU 2020
Szanowni mieszkańcy, za nami rok 2020. Koniec roku to 

nie tylko okazja do składania sobie życzeń, ale również 
możliwość do dokonania podsumowania tego, co udało się 
zrealizować w naszej gminie w roku ubiegłym. W ramach 
inwestycji finansowanych z budżetu Gminy zrealizowano 
13 zadań. Część z nich to zadania realizowane w ramach 
Funduszu Sołeckiego przy wsparciu Marszałka Województwa 
Opolskiego – dotyczy sołectw: Łąka, Prusków i Poczołków. 
Z uwagi na epidemię koronawirusa i niemożliwość realizowa-
nia w bieżącym roku ze środków własnych zadania polegają-
cego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w m. 
Radawie, środki te przeznaczono na szeroko pojęte inwestycje 
w infrastrukturę drogową na terenie naszej gminy. W ramach 
tych środków wykonano: remont dróg gminnych publicznych 
(w m. Zębowice ul. Borowiańska i w m. Radawie ul. Stawowa), 
przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi gminnej nr 102813 O Kadłub Wolny – Łąki Kadłubskie 
– Piłat (Kadłub Wolny ul. Główna), remonty dróg gminnych 
wewnętrznych w miejscowościach: Zębowice, Radawie i Po-
czołków, oraz rozpoczęto remont mostu w Zębowicach przy 
ul. Eichendorfa. Wykonano również montaż oświetlenia na 
ul. Stawowej w Radawiu i montaż lamp solarnych wzdłuż 
drogi gminnej w Kadłubie Wolnym oraz wybudowano lampy 
w Nowej Wsi i doświetlono ulicę w kierunku wysypiska. Za-
kończona została również budowa przystanku w m. Siedliska 
,,Susznia”, przy drodze powiatowej. Za kwotę 482493,21 zł 
wybudowano nowy przepust o konstrukcji żelbetowej w ciągu 

ulicy Borowiańskiej w Zębowicach. W ramach prac dokonano 
umocnienia dna i skarp cieku oraz ułożono nową nawierzchnię 
bitumiczną na przepuście i na dojazdach. Położono krawężniki 
i zamontowano bariery energochłonne. Prowadzono również 
prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w ciągu ul. 
Bratków i Tulipanów w Zębowicach. Oddano do użytku 
nową posadzkę w remizie OSP w Zębowicach. Pomalowano 
pomieszczenia i wybudowano nowy komin w sali wiejskiej 
w Radawiu oraz zakończono budowę altany za budynkiem sali. 
Ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Zębowice w ramach 
zadania ,,Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 
i obiektów małej architektury na terenie sołectwa” zakupiono 
ławki, stół i słupki, które zamontowano obok placu zabaw 
znajdującego się za budynkiem Urzędu Gminy. Ta ważna 
inwestycja poprawiła nie tylko estetykę terenu wokół placu 
zabaw, ale umożliwia również mieszkańcom spędzanie czasu 
wolnego w godziwych warunkach. Wypiękniało również oto-
czenie 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 poprzez położenie gładzi tynkowych i ułożenie 
posadzki z płytek ceramicznych oraz wykonano mur oporowy 
wraz z jego otynkowaniem.
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WYCINKA TOPOLI
Z akończyły się prace polegające na wycince topoli ro-

snących wzdłuż boiska sportowego w Kadłubie Wol-
nym. Prace związane były z realizacją zadania polegającego 
na przekształceniu tego miejsca na teren rekreacyjny dla 
mieszkańców Kadłuba Wolnego i Gminy Zębowice. Za-
danie sfinansowano ze środków budżetu Gminy. Wartość 
prac zamyka się kwotą 13 860 zł. Część ściętego drewna, 
która nadaje się do przemysłowego wykorzystania, została 
pomierzona i będzie sprzedana, a uzyskane środki zasilą 
budżet naszej Gminy.

MALOWANIE ŚWIETLICY 
W OSIECKU

D obiegają końca prace remontowo-malarskie w po-
mieszczeniu świetlicy wiejskiej w Osiecku. Zadanie 

finansowane jest ze środków Gminnego Ośrodka Informacji 
Kultury i Czytelnictwa. Prace wykonują pracownicy działu 
komunalnego Gminy.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA STRAŻAKÓW Z ZĘBOWIC
Z arząd i druhowie OSP w Zębowicach wraz z podopiecz-

nymi Domu Dziecka w Sowczycach składają serdeczne 
podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy Zębowice 
za wparcie akcji „ŚWIĄTECZNE WSPARCIE I TY MOŻESZ 
ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM”.

Była to już czwarta zbiórka przeprowadzona dla Domu 
Dziecka z Sowczyc przez strażaków z OSP w Zębowicach. 
Z roku na rok mieszkańcy okazują swoje dobre serce i owoc-
nie wspierają naszą zbiórkę. W tym roku również udało się 
nam owocnie przeprowadzić zbiórkę pod szczególnym reżi-
mem sanitarnym, która odbyła się w dniach 18–21.11.2020 r. 
Zebrane rzeczy wraz z drobnymi prezentami dla dzieci 
przekazane zostały przez strażackiego Mikołaja z pomoc-
nikami w dniu 6.12.2020 r. Przedświąteczne odwiedziny 
podopiecznych Domu Dziecka w Sowczycach stały się naszą 
strażacką tradycją, którą pragniemy pielęgnować.

„Człowiek nie jest wielki przez to co posiada, lecz przez 
to, kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi” – Jan Paweł II

ŻŁOBEK W KADŁUBIE WOLNYM
Szanowni Mieszkańcy, pragniemy poinformować, że 

zakończyły się prace związane z przebudową i adaptacją 
budynku byłego przedszkola w Kadłubie Wolnym na dzie-
cięcy żłobek. Gmina Zębowice 29 grudnia ubiegłego roku 
sprzedała ten obiekt firmie ,,NIGA”, która go dzierżawiła 
i poniosła koszty związane z jego przebudową. Właściciel 
żłobka poinformował nas, że w placówce może przebywać 

20 maluchów. Termin otwarcia żłobka uzależniony jest od 
liczby chętnych, dlatego firma ,,NIGA” za pośrednictwem 
Informatora zwraca się z prośbą  o zgłaszanie się rodziców, 
którzy wyrażają chęć posyłania swoich dzieci do ich pla-
cówki. Wstępne deklaracje można składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Zębowicach.
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POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY ZĘBOWICE
17 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bu-

dżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w sprawie wydania opinii do 
projektu budżetu Gminy Zębowice na 2021 r. Komisja po 
wysłuchaniu sprawozdania, przedstawionego przez skarb-
nik Gminy p. Jadwigę Sajdyk, postanowiła zaopiniować 
pozytywnie projekt budżetu Gminy Zębowice na 2021 r., 
wnosząc jednocześnie poprawkę, aby zmniejszyć o 6 tys. 
złotych budżet GOIKiCz. i o tę kwotę zwiększyć wysokość 
dotacji przeznaczoną na działalność LZS.

21 grudnia ubiegłego roku odbyło się posiedzenie Komi-
sji do Spraw Wniosków i Petycji. Odnosząc się do Petycji 
Rady Rodziców i rodziców dzieci przedszkolnych z dnia 
26.10.2020 w temacie budowy nowego przedszkola, Komisja 
po zapoznaniu się ze stanem technicznym i poniesionymi 
nakładami na remonty i modernizację obecnego budynku 
przedszkola uznała, że na dzień dzisiejszy spełnia on po-
trzeby i wymagania. Trudna sytuacja gospodarcza w kraju 
oraz coraz częstsze obciążanie gminy nowymi zadaniami 
w zakresie socjalnym, a także rozpoczęte i zaplanowane 
inwestycje nie dają możliwości rozpoczęcia od zaraz nowej 
kosztownej inwestycji, jaką byłaby budowa przedszkola. 
Komisja uznała, że zadanie takie należy stopniowo przygo-

towywać i jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, planować na 
dalsze lata. Należałoby śledzić oferty-programy Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej, a także ogłaszane konkursy 
unijne w tym zakresie i jeżeli będzie możliwość pozyskania 
większych środków – składać wnioski. Po uzyskaniu dotacji 
można przystąpić do planowania budowy i zabezpieczenia 
środków własnych. Komisja rozpatrzyła również petycję 
Pana A. K. z dnia 11.12.2020 w sprawie szczepień na SARS-
-CoV-2 planowanych na 2021 rok. Po zapoznaniu się z treścią 
petycji, komisja uznała, że podjęcie takiej uchwały nie leży 
w kompetencji Rady Gminy.

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
Dnia 29 grudnia 2020 r. w GOIKiCz odbyła się XVII w ósmej 

kadencji sesja Rady Gminy Zębowice. W trakcie obrad 
radni podjęli uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy 
Zębowice na 2020 rok, ustalenia wykazu wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, uchwalenia 
budżetu gminy Zębowice na 2021 r., uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej, przyjęcia Programu Współpracy Gminy 
Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2021 r. Kolejna podjęta uchwała 
to: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Mia-
stem Opole w sprawie zasad przekazywania i rozliczenia dotacji 
dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Miasta 
Opole, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Zębowice. 
Radni nie podjęli natomiast zgłoszonej przez zastępcę wójta 
Gminy uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Zębowice. Rada zajęła również stanowiska do petycji 
z dnia 26 października 2020 r., dotyczącej budowy nowego bu-
dynku przedszkolnego w gminie Zębowice oraz do wniesionej 
petycji w interesie publicznym z 11 grudnia 2020 r. w wersji 
zarekomendowanej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 
Podczas obrad radni zapoznali się również ze sprawozdaniem 
z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Zębowice i Prze-
wodniczącego RG oraz przyjęli protokół z obrad sesji Rady 
Gminy Zębowice z dnia 13.11. 2020 r.

ROK 2020 W STATYSTYCE
Szanowni Mieszkańcy, za nami 2020 rok. W ubiegłym roku 

w naszej gminie: urodziło się 37 dzieci, w tym: 21 chłopców 
i 16 dziewczynek. W tym roku zmarło aż 65 osób. Na koniec 
2020 r. w gminie było zameldowanych 3 495 osób.

– Związek małżeński zawarło 17 par
– 25. rocznicę ślubu obchodziło 11 par
– 50. rocznicę ślubu obchodziły 4 pary
– 55. rocznicę ślubu obchodziły 4 pary
– 60. rocznicę ślubu obchodziła 1 para
W ubiegłym roku:
– 80 lat ukończyło 21 osób, w tym: 15 kobiet i 6 mężczyzn,
– 85 lat ukończyło 20 osób, w tym: 18 kobiet i 2 mężczyzn.
– 90 lat ukończyło 9 osób, w tym: 8 kobiet i 1 mężczyzna,
– 91 lat ukończyło 5 osób, w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn,
– 92 lata ukończyło 5 osób, w tym 4 kobiety i 1 mężczyzna,
– 93 lata ukończyły 4 kobiety,
– 94 lata ukończył 1 mężczyzna,
– 95 lat ukończyły 2 osoby – 1 kobieta i 1 mężczyzna
– 96 lat ukończyła 1 kobieta,
– 98 lat ukończyła 1 kobieta.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 
GMINNEGO OSP W ZĘBOWICACH w 2020 r.

30 grudnia 2020 r. odbyło się w sali USC w Zębowicach 
posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, w którym 

z uwagi na obostrzenia związane z pandemią uczestniczyli 
prezesi jednostek OSP z terenu naszej gminy. W posiedze-
niu, które prowadził Prezes Zarządu Gminnego OSP wójt 
Waldemar Czaja, uczestniczył również sekretarz Zarządu 
Powiatowego Związku OSP RP druh Wojciech Wiecha, 
zastępca wójta gminy Zdzisław Szuba i sekretarz Zarządu 
Gminnego OSP Monika Nowak. Zanim przedstawiono 
sprawozdanie z działalności, uczczono minutą ciszy pamięć 
zmarłego Komendanta Gminnego OSP dh Mariana Janika 
i wszystkich zmarłych druhów z terenu naszej gminy. Na 
terenie gminy Zębowice działalność statutową prowadzą 4 
jednostki OSP. Gminna OSP liczy 235 członków w tym: 189 
zwyczajnych – 178 mężczyzn i 11 kobiet oraz 28 członków 
honorowych i 18 wspierających. Bezpośrednio w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych może uczestniczyć 121 członków – 
119 mężczyzn i 2 kobiety. W strukturach OSP działa jedna 
Kobieca Drużyna Pożarnicza oraz 3 Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze liczące 63 członków, w tym 36 chłopców i 27 
dziewcząt. Jednostki OSP Zębowice i Radawie włączone są 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ramach 
szkolenia doskonalącego jednostki uczestniczyły w ćwicze-
niach i szkoleniach organizowanych przez: KW PSP w Opolu, 
KP PSP w Oleśnie, Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Zarządy 
Miejsko-Gminne i Gminne oraz w ćwiczeniach Komendan-
ta Gminnego. W szkoleniu organizowanym przez KP PSP 
w Oleśnie kurs podstawowy dla ratowników OSP ukończyło 5 
dh strażaków z naszej gminy. Pozostałe szkolenia i ćwiczenia, 
w tym zawody sportowo-pożarnicze planowane do zorgani-
zowania w roku 2020, nie odbyły się z uwagi na pandemię. 
W ograniczonej formie z powodu epidemii koronawirusa 
odbyły się tegoroczne obchody „Dnia Strażaka” i „30-lecia 
Samorządu Terytorialnego”. Z zaplanowanych przedsięwzięć 
odbyła się jedynie uroczysta msza święta. W nabożeństwie, 
na które, przestrzegając ustawowych ograniczeń, zaproszono 
wszystkie jednostki OSP z terenu naszej gminy, uczestniczyły 
wraz z pocztami delegacje druhów strażaków z OSP Knieja, 
Zębowice i Kadłub Wolny oraz pracownicy Urzędu Gminy 
z wójtem Waldemarem Czaja na czele, radni, pracownicy 
jednostek organizacyjnych, sołtysi i emerytowani pracownicy 
UG. W minionym roku druhowie brali udział w organizacji 
strażackich uroczystości pogrzebowych dla zmarłych dh 
strażaków z terenu gminy oraz w uroczystościach z okazji 
świąt państwowych. 9 września br. w Miejskim Centrum 
Sportu i Rekreacji w Oleśnie druhowie naszych jednostek 
uczestniczyli w oficjalnym przekazaniu sprzętu w ramach 
projektu „Opolskie przeciw COVID-19”. Wszystkie jednostki 
OSP z powiatu oleskiego otrzymały zestaw ochrony osobistej, 
w którym znajdowały się m.in. półmaski filtrujące FFP3 oraz 
FFP2, rękawiczki jednorazowe, kombinezony ochronne, go-
gle ochronne, maseczki chirurgiczne, płyny do dezynfekcji 
ciała oraz do dezynfekcji powierzchni, przyłbice oraz opry-
skiwacz. Zestawy osobiście wręczył Marszałek Wojewódz-

twa Opolskiego Andrzej Buła, a sam projekt realizowany 
był przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Drugim 
projektem realizowanym przez Marszałka Województwa 
Opolskiego Andrzeja Bułę był zakup sprzętu i wyposażenia 
osobistego dla jednostek OSP biorących udział w działaniach 
pandemii COVID -19 województwa opolskiego, w ramach 
którego nasza gmina otrzymała:

– ubranie koszarowe – 2 kpl. (OSP Radawie)
– ubranie specjalne – 2 kpl. (OSP Zębowice)
– buty specjalne – 2 kpl (OSP Zębowice)
– maseczki FFFP3 36 szt. (po 12 szt. dla OSP Zębowice, 

Radawie, Kadłub Wolny)
– gogle ochronne – 4 szt. (OSP Zębowice)
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 zde-
cydowanie poprawiła się łączność umożliwiająca skuteczne 
i bezawaryjne przyjmowanie sygnałów alarmowych kiero-
wanych przez Państwową Straż Pożarną i Obronę Cywilną. 
Część środków potrzebnych na modernizację pochodziła 
z bezzwrotnych pożyczek, jakie jednostki otrzymają na 
pokrycie kosztów działalności statutowej. Ze środków bu-
dżetu gminy w poszczególnych jednostkach OSP zakupiono: 
w OSP Kadłub Wolny – 2 kpl. aparatów powietrznych i 2 kpl. 
radiotelefonów przenośnych, w OSP Knieja – zmodernizo-
wano i poprawiono łączność alarmowania DSP w strażnicy 
oraz w samochodzie pożarniczym, wykonano przegląd 
i konserwację budynku garażu wraz z wykonaniem remontu 
pomieszczenia zaplecza boksu garażowego, w OSP Radawie 
– dokonano modernizacji i poprawy łączności alarmowania 
DSP w strażnicy oraz w samochodach pożarniczych, zaku-
piono 1 kpl. węży hydraulicznych, kombinezony i maski 
ochronne OSP. Udzielono dotacji na zakup hełmów stra-
żackich oraz pomalowano salę wiejską. W OSP Zębowice 
– zmodernizowano i poprawiono łączność alarmowania DSP 
w strażnicy i w samochodach pożarniczych oraz wykonano 
nową posadzkę w boksach garażowych.
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W ramach dotacji z WFOŚiGW w Opolu, OSP w Zębo-
wicach zakupiła:

– Kombinezon na szerszenie – 2 szt.
– Ubranie specjalne RAPTOR NXT-GOLD – 4 kpl.
– Opryskiwacz spalinowy Stihl SR430 – 1 szt.
– Buty strażackie gumowe FIREMAN wkł. Trudnopalna 

– 4 pary
– Wąż ssawny 110/2,5m – 2 szt.
– Pilarka spalinowa Sthil MS 462 C-MR – 1 szt.
– Parawan GT-020 (160–160) z napisami – 1 szt.
– Płotek zabezpieczający AT 210 – 1 szt.
– Buty strażackie bojowe HAIX Fire Flash 2.0 – 1 para
– Aparat oddechowy FENZI – 2 szt.
Z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Zębowice miejscowa 

OSP zakupiła 1 kpl. ubrania specjalnego RAPTOR.
Natomiast OSP w Kadłubie Wolnym zakupiła: z 1% podatku
– Kominiarka – 8 sztuk
– Lizak – 1 szt.
– Wąż W52 – 1 szt.
ze środków funduszu sołeckiego
– Rozsiewacz na sorbent – 1 szt.
– Kamizelka KDR – 1 szt.
z dotacji Urzędu Gminy w Zębowicach wraz z dofinan-

sowaniem ZOSP RP w Opolu:
– Aparaty ODO – 2 szt.
– Radiotelefon przenośny hytera – 2 szt.
W ramach środków otrzymanych ze Wspólnoty Lasów 

Kadłub Wolny:
– Pasy sportowe – 9 szt.
– Hełmy sportowe – 9 szt.

– Koszarówki do grupy C – 9 szt.
– Trójnik sportowy firmy Grunwald – 1 szt.
– Wąż sportowy W75 – 2 szt.
Z własnych środków:
– Węże sportowe W52 – 8 szt.
– Smok ssawny firmy Grunwald – 1 szt.
– Opryskiwacz spalinowy DEMON – 2 szt.
– Miotła – 2 szt.
– Latarki LED – 10 szt.
– Prądownica TURBO – 1 szt.
Przedstawiając powyższe sprawozdanie wójt Gminy 

Waldemar Czaja podkreślał, że stara się zapewnić bieżące 
utrzymanie jednostek OSP, wyposażając je w niezbędne 
umundurowanie bojowe i sprzęt oraz przeprowadzając re-
monty remiz i zakupując w miarę posiadanych środków nowe 
samochody. Prezes OSP Kadłub Wolny Artur Czaja zasygna-
lizował, by w najbliższym czasie zakupić dla jego jednostki 
nowy średni wóz bojowy. Spotkanie Zarządu Gminnego OSP 
było również okazją do złożenia podziękowań przez Pana 
wójta sekretarzowi Zarządu Powiatowego Związku OSPRP 
druhowi Wojciechowi Wiecha. Podczas posiedzenia ustalono 
również, że organizatorami tegorocznych obchodów z okazji 
Dnia Strażaka będą druhowie z OSP Radawie, a Gminnych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych druhowie z OSP Knieja. 
Natomiast kwestie związane z terminami zebrań sprawoz-
dawczych w poszczególnych jednostkach OSP ustalone 
zostaną w terminie późniejszym i zależeć będą od sytuacji 
pandemicznej w kraju.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Szanowni Mieszkańcy, w czasie ostatniego odbioru 
odpadów wielkogabarytowych wystąpiły problemy zgła-
szane zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i firmę 
odbierającą odpady.

Problemy te nie są niczym nowym, występowały zawsze 
w czasie odbiorów tych odpadów, ale tym razem było ich 
wyjątkowo dużo. Wobec tego przypominamy, że:

1. komunalne odpady wielkogabarytowe to odpady po-
wstające w gospodarstwach domowych, które nie mieszczą 
się w pojemnikach na odpady, za wyjątkiem odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów, 
które przeprowadzamy w naszych domach,

2. w harmonogramie odbioru odpadów zamieszczona 
jest krótka specyfikacja zarówno odpadów wielkogaba-
rytowych, jak i budowlanych i rozbiórkowych,

3. do odpadów wielkogabarytowych należą między inny-
mi: zużyte meble, dywany, wykładziny, zużyty wielkogaba-
rytowy sprzęt gospodarstwa domowego, w tym elektryczny 
i elektroniczny, wielkogabarytowy sprzęt rekreacyjny, np. 
basen, narty, deskorolka, itp. Razem z odpadami wielko-
gabarytowymi wystawiamy także opony do samochodów 
osobowych max. 4 szt. oraz odzież i tekstylia,

4. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z re-
montów w gospodarstwach domowych odbierane są od-
dzielnie i należą do nich między innymi: gruz, płyty 

gipsowe, wełna mineralna, styropian, tapety, okna, drzwi, 
budowlane tworzywa sztuczne, np. odpady rynien, listew 
przypodłogowych, paneli, tuneli foliowych z przydo-
mowych ogrodów, armatura łazienkowa i sanitarna np. 
umywalki, zlewy, wanny itp.,

5. jeżeli prace budowlane czy remontowe przeprowadza 
wyspecjalizowana firma to, zgodnie z zapisami ustawy 
o odpadach, ona jest wytwórcą odpadów i jako taka jest 
obowiązana do ich zagospodarowania, chyba, że umowa 
o świadczenie usługi stanowi inaczej, np. jeżeli firma 
dekarska zmienia w naszym domu poszycie dachu, to 
jest obowiązana do zabrania z placu budowy starego 
poszycia dachowego, materiałów izolacyjnych, opakowań 
z materiałów budowlanych itp. Jeżeli jako właściciele nie-
ruchomości w umowie z firmą zdecydujemy inaczej, to 
musimy mieć świadomość, że odpady te będziemy musieli 
zagospodarować we własnym zakresie,

6. w systemie odbioru odpadów komunalnych właściciel 
nieruchomości nie może wystawiać odpadów pochodzą-
cych z działalności gospodarczej czy rolniczej oraz części 
samochodowych, nawet jeśli pochodzą z samochodów 
prywatnych, za wyjątkiem opon. Te odpady nie zostaną 
odebrane, np. opony inne niż z prywatnych samochodów 
osobowych, folie i włókniny rolnicze, fotele samochodowe, 
zderzaki itp.



STYCZEŃ 7 3/ 2021 7

ZAKŁADANIE KOMPOSTOWNIKA – KROK PO KROKU
Krok 1. Wybór miejsca
Kompostownik najlepiej założyć na uboczu, ale niezbyt 

daleko od domu i ogrodu, by nie było problemu z noszeniem 
resztek roślinnych. Drogę do niego warto utwardzić, aby 
łatwiej się po niej poruszać. Na ogół żaden kompostownik 
nie wygląda zbyt efektownie, więc warto wybrać takie miej-
sce w ogrodzie, gdzie pryzma nie będzie rzucała się w oczy. 
W pobliżu kompostownika warto posadzić rośliny, które – gdy 
się zazielenią – świetnie go zamaskują.

Krok 2. Zakładanie
Kompost tworzymy warstwami. Na dnie kompostownika 

układamy grubą 15–20 - centymetrową warstwę z gałązek i pę-
dów – będzie ona pełnić funkcję drenującą. Następnie w celu 
wzbogacenia kompostu o mikroorganizmy układamy kilku-
centymetrową warstwę torfu albo starego kompostu. Potem 
naprzemiennie układamy warstwy odpadów z gospodarstwa 
domowego i resztek roślinnych (około 20 centymetrów) oraz 
5-centymetrowe warstwy ziemi.

Krok 3. Zraszanie pryzmy
Pryzma powinna być zawsze wilgotna, więc należy pamię-

tać o systematycznym jej nawilżaniu. To szczególnie ważne 
podczas słonecznego, suchego lata.

Krok 4. Przykrywanie
Kiedy pryzma kompostowa osiągnie wysokość około 120 

centymetrów, musimy ją przykryć. Do przykrycia pryzmy 
możemy użyć dużych liści, świerkowych gałązek, worków 
jutowych lub kartonów. Zapewni to ochronę kompostu przed 
bakteriami gnilnymi i grzybami.

Krok 5. Przemieszanie
W sezonie wegetacyjnym powinniśmy za pomocą szpadla 

lub łopaty dwa razy przemieszać zawartość kompostownika. 
Chodzi o to, aby warstwy wewnętrzne znalazły się na zewnątrz, 
a zewnętrzne zostały przełożone do środka (poprawa stopnia 
napowietrzenia pryzmy).

Krok 6. Użycie gotowego kompostu
Standardowo dobrze rozłożony nawóz organiczny uzy-

skamy po około 8–12 miesiącach. Będzie on miał brunatne 

zabarwienie, gruzełkowatą strukturę i wydzielał woń leśnej 
ściółki. Aby uzyskać sypki humus, musimy przesiać go przez 
sito ogrodnicze.

ZASTOSOWANIE KOMPOSTU
Kompost stosuje się do nawożenia roślin ogrodowych 

zarówno warzyw, drzew i krzewów owocowych, jak i roślin 
ozdobnych, a także do ściółkowania. Może też być stosowa-
ny jako składnik podłoża dla uprawy warzyw oraz kwiatów 
rabatowych i doniczkowych.

Kompost najlepiej stosować jesienią. Jeżeli jest w pełni 
dojrzały, wkopujemy go w glebę na głębokość około 30 cen-
tymetrów. Jeżeli natomiast kompost nie jest jeszcze w pełni 
dojrzały, pozostawiamy go na okres zimy na powierzchni 
gleby, a wkopujemy dopiero wiosną.

Kompost w pełni dojrzały możemy również bez obaw 
stosować na wiosnę. Pamiętajmy, że regularne stosowanie 
kompostu pozwala zachować żyzną, próchniczą warstwę 
gleby, czyli bezcenny humus.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY  
PODCZAS KOMPOSTOWANIA

• dodawanie do pryzmy kompostowej resztek roślin, które 
były porażone przez choroby lub zaatakowane przez szkodniki 
(mogą one być źródłem zakażenia w kolejnych latach),

• dodawanie związków wapnia (wapń wprawdzie przy-
śpiesza rozkład substancji organicznej, ale niestety również 
pozbawia ją bardzo potrzebnego azotu),

• umieszczanie kompostu w dołach lub zbiornikach be-
tonowych (niewskazane ograniczenie dostępu powietrza),

• dodawanie materiału niedostatecznie rozdrobnionego 
i układanie zbyt grubych jego warstw (co również ogranicza 
dostęp powietrza),

• dodawanie materiałów skażonych metalami ciężkimi, 
pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu,

•  dodawanie materiałów wcześniej konserwowanych che-
micznie.

Śp. druh MARIAN JANIK
Szanowni Mieszkańcy, 10 grudnia 2020 r. na wieczną wartę 

odszedł druh Marian Janik, aktywny działacz społeczny, 
cieszący się wielkim autorytetem zarówno wśród mieszkań-
ców, jak i strażaków gminy Zębowice. Od 2002 roku pełnił 
społecznie funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych w gminie Zębowice, w której funkcjonują 
jednostki OSP. Był również przez wiele kadencji członkiem 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Oleśnie. Nasz zmarły druh był też 
organizatorem licznych działań prewencyjnych oraz opera-
cyjno-szkoleniowych. Organizował i prowadził dla druhów 
strażaków szkolenia i ćwiczenia na obiektach oraz aktywnie 
włączał się w organizację i prowadzenie zawodów sportowo-
-pożarniczych na szczeblu gminy i powiatu. Przez wiele lat 
organizował i szkolił młodzieżowe drużyny pożarnicze a na-
macalnym dowodem jego pracy były wysokie lokaty drużyn 
młodzieżowych podczas zawodów na szczeblu gminnym 
i powiatowym. Druh Marian przygotowywał również mło-
dzież szkolną do turniejów wiedzy pożarniczej i aktywnie 

uczestniczył w ich pracach. Za swoją pracę i osiągnięcia nagro-
dzony licznymi wyróżnieniami i medalami, w tym: Złotym, 
Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 
oraz nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji – Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony ppoż. 
Śp. Mariana zapamiętamy jako osobę pełną pozytywnych 
pasji, niezwykle serdeczną, życzliwą i otwartą na wyzwania 
dnia codziennego i drugiego człowieka.
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W GRUDNIU 2020 r. JUbIlacI obchoDzIlI 
sWoJe JUbIleUsze:

85 lat: Edeltraud Janiel, Gertrud Schwigon
91 lat: Alfred Miozga
93 lata: Maria Kontny

95 lat: Paweł Rybol

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:  
Maria i Ginter Wolni

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 grudniu urodziło się 1 dziecko.
Rodzicom narodzonej pociechy życzymy, aby Wasze dziecko 
rozwijało się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym 
skarbem, jakim możecie obdarzyć swoje dziecko, a później w 
jego życiu dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

* * *

Osoby zmarłe w grudniu: Marian Janik,  
Józef Książek, Hubert Jonczyk, Renata Jośko, 

Maria Pludra, Paweł Niemiec,  
Henryk Gawlikowicz. 

Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głę-
bokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.
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Nasi Jubilaci

koNdoleNcJe

Pani GiZeli NieMiec 
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻa 
składają

Wójt, Pracownicy urzędu Gminy i Jednostek organizacyjnych

koNdoleNcJe

Pani JoaNNie JaNik 
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻa
składają

Wójt, Pracownicy urzędu Gminy i Jednostek organizacyjnych

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez 

COVID – 19 oraz mając na uwadze art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 
10 marca 200 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (Dz.U. z 2019 poz. 2188), dotyczący wydawania przez 
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego 
dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jed-
nostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wprowadza dodatkową formę wydawania ww. 
dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem 
elektronicznym, przesłanego na adres poczty elektronicznej, 
lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Szanowne Panie
LUX MED informuje o bezpłatnych badaniach mammo-

graficznych finansowanych przez NFZ w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi, które odbędą się w lutym 2021 roku 
w Zębowicach.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie 
do dyspozycji Pań – 4 lutego 2021 w godzinach od 13.00 do 
16.00 przy Urzędzie Gminy, ul. Murka 2.

W badaniu w ramach Programu mogą wziąć udział Panie 
w wieku 50–69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone 
z powodu raka piersi a także:

• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy

• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzyma-
ły pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy.

Zachęcamy wszystkie uprawnione Panie o nie zwlekanie 
z realizacją badań. Tylko systematyczność w przestrzeganiu 
terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na 
wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym 
etapie rozwoju choroby.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 
666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu 
weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefo-
nicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie 
prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane 
z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i we-
wnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności 
w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne 
środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni 
i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy 
Panie, co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego 
dystansu. Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą 
Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do 
dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk. Prosimy 
o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochro-
ny oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub 
przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.


