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Dzień Strażaka

4 maja
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
Z okazji Dnia Strażaka
składam Druhnom i Druhom najserdeczniejsze
podziękowania za codzienną i ofiarną służbę.
To Wy chronicie i ratujecie nasze życie,
zdrowie i mienie. Stoicie na straży dobytku
materialnego i spadku kulturowego
wielu pokoleń mieszkańców naszej gminy.
Życzę Wam wytrwałości, dobrego zdrowia,
bezpiecznych powrotów z akcji
oraz satysfakcji z niebezpiecznej,
ale jakże potrzebnej służby.
Niech Święty Florian ma Was w swojej opiece.
Ze strażackim pozdrowieniem
Waldemar Czaja
Wójt Gminy

INTERAKTYWNE SPOTKANIE Z BAJKĄ.
PRZEDSTAWIENIE „ALICJA W KRAINIE CZARÓW”

21

kwietnia br. w przedszkolu w Zębowicach gościł teatr
z interaktywnym przedstawieniem „Alicja w krainie
czarów”. Zgodnie z panującymi zasadami aktorzy pojawili się
u nas dzięki połączeniu online. Jednak jeden z aktorów prowadził przedstawienie w przedszkolu w formie stacjonarnej,
bawił dzieci i wprowadzał je w magiczny świat baśni. „Alicja
online” uczy, bawi, śmieszy, łącząc świat filmu ze światem
teatru. W spektaklu wzięła udział grupa aktorów, artystów cyrkowych, akrobatów, którzy wzbogacili przedstawienie takimi
efektami, jak: pokaz ogniowy, taniec na podwieszanej szarfie,
bańki mydlane oraz ledowe show. Dzięki nowoczesnej technologii dzieci mogły oglądać obraz w specjalnych okularach 3D,
co było dodatkową atrakcją dla naszych przedszkolaków. Na
pożegnanie, każdy oprócz wspaniałych wrażeń i pozytywnych
emocji, od aktora wcielającego się w postać tajemniczego kota
otrzymał na pamiątkę okulary 3D oraz książeczkę z labiryntami. Takie interaktywne przedstawienie w dobie pandemii
zastępuje normalny spektakl. Dzięki takiemu rozwiązaniu,
mimo panujących obostrzeń dzieci mogą w sposób bezpieczny
i ciekawy cieszyć się z doświadczeń i niesamowitych wrażeń,
jakie niesie za sobą takie widowisko.

OBCHODY DNIA ZIEMI POD HASŁEM
„PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ”

To

wyjątkowe święto ma uświadamiać obywatelom na
całym świecie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi, zatem każdy z nas
powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan! Cała społeczność uczniowska miała w tym dniu akcentowany „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, w ramach zajęć przedmiotowych.
W szczególny sposób uczniowie klasy 6a, ponieważ w dniu
22 kwietnia 2021 roku wzięli udział w lekcji poświęconej promowaniu prośrodowiskowych postaw w społeczeństwie oraz
budowaniu wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę.
Uczniowie w ramach obchodów „Dnia Ziemi” obejrzeli film,
wysłuchali piosenek i prezentacji nauczyciela. Sami wykazali
się kreatywnością podczas pracy w grupach, której celem było
określenie sposobów na zminimalizowanie negatywnych

skutków rozwoju cywilizacyjnego. Burza mózgów, wirtualne
gry i praca w zespołach pozwoliły wszystkim na ciekawe
przeżycie i uczczenie tego wyjątkowego święta.

SPRÓBUJMY WYTWARZAĆ MNIEJ ODPADÓW!!!
Jak co roku, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn.zm.), w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi została przygotowana „Analiza
stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice”.
Poniżej przedstawiamy tabelę pokazującą, jak na przestrzeni lat
zmieniała się ilość odpadów odbieranych z terenu naszej gminy.
Pomimo tego, że liczba mieszkańców zadeklarowanych do
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sukcesywnie
maleje, to masa odpadów przekazywanych do odbioru wzrasta.
Jest to problem powszechny, dotykający nie tylko naszą gminę.
Odczuwamy to głównie przez coraz wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ale większym problemem jest
wprowadzanie do środowiska coraz większej ilości odpadów.
Nie możemy zobaczyć ogromu wytwarzanych przez nas śmieci
– widzimy tylko co miesiąc kubeł lub dwa, ale spróbujmy sobie
wyobrazić, że wytworzyliśmy w 2020 roku 742 tony odpadów,
w tym prawie 536 ton odpadów zmieszanych.
Jest wiele sposobów na to, by produkować mniej odpadów.
Przedstawiamy kilka z nich:
• rozsądne zakupy
– artykuły spożywcze kupujmy lokalnie, zabierając na zakupy swoje opakowania wielkokrotnego użytku, np. słoik
Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów [Mg]
2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Zmieszane odpady komunalne

391,30

454,60

487,54

500,14

522,08

537,98

525,76

569,72

535,68

Selektywnie zebrane odpady komunalne
(papier, tworzywa, szkło, metale,
opakowania wielomateriałowe)

53,50

65,41

95,3

89,86

94,96

108,34

100,16

121,06

119,28

Meble i inne odpady wielkogabarytowe
oraz opony

23,20

28,82

30,90

28,48

38,7

57,7

52,24

65,96

78,14

Przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory oraz sprzęt
elektryczny i elektroniczny

2,151

1,251

1,28

2,58

1,665

3,74

2,64

2,44

4,76

0

0

5,32

0,9

6,82

6,6

13,04

13,54

4,22

693,84

772,72

742,08

odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne
Razem
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na kapustę kiszoną, torbę płócienną na owoce i warzywa,
pojemnik na wędliny, sery, jajka czy mięso,
– kupujmy mniej – zamieńmy ilość na jakość przy zakupach
odzieży, zabawek, kosmetyków, sprzętu AGD itp.
– nie kupujmy przedmiotów z tworzyw sztucznych, jeżeli rynek
oferuje takie przedmioty ze szkła, drewna czy innych materiałów biodegradowalnych, np. zamieńmy sztuczne kwiaty
na cmentarzach na rośliny, zabawki z plastiku na drewniane
czy kartonowe, szampon w płynie na szampon w kostce,
– zmieńmy choć w części wodę butelkowaną na kranową,
– kupujmy rzeczy z drugiej ręki,
– pamiętajmy, że rynek produktów dostosowuje się do
potrzeb klienta – gdy nie będziemy kupować plastiku,
ograniczymy jego produkcję,
– nie pozwólmy, aby producenci kreowali nasze potrzeby.
• używanie opakowań i przedmiotów wielokrotnego użytku – np. szklanych pudełek i butelek do przechowywania
produktów, ręczników materiałowych zamiast papierowych,
• palenie w kotłach paliwem dobrej jakości, pozostawiającym
niewiele popiołu,
• odpowiednia technika palenia w paleniskach domowych,
• kompostowanie odpadów.

470,151

550,081 620,34

621,96 664,225 714 36
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TRZECIE POWSTANIE ŚLĄSKIE W REJONIE ZĘBOWIC

W

roku 2021 przypada 100. rocznica trzeciego powstania
śląskiego. Nadal mało osób wie cokolwiek na temat
tego, co wydarzyło się na początku XX wieku na Górnym
Śląsku. Powielane są stereotypy, które niełatwo jest zmienić,
a sam temat budzi wiele kontrowersji. Moim zdaniem wydarzenia mające miejsce 100 lat temu były wojną domową
Ślązaków. Po stronie niemieckiej i polskiej walczyli rodowici
mieszkańcy naszego regionu. Górnoślązacy byli jedynie
marionetkami w rękach dobrze wyszkolonych dowódców.
Doświadczenia z I wojny światowej nauczyły Ślązaków obsługiwać broń, ale nie planowania i dowodzenia operacjami
wojskowymi. Powstania podzieliły Górnoślązaków, a nawet
ich rodziny. Jedni nie chcieli zmian, drudzy, widząc przegraną
Niemiec w I wojnie światowej, obawiali się wykorzystania
ich pracy do spłaty sankcji. Słuchając wyidealizowanych
opowiadań o odrodzonym państwie polskim, pragnęli zmian
na lepsze.
Podczas trzeciego powstania śląskiego (1921 r.) obszar
Zębowic leżał w centralnym punkcie frontu Grupy „Północ”.
Posiadanie miejscowości ze względów taktycznych miało
ogromne znaczenie, ponieważ przełamanie frontu w tym
miejscu oznaczałoby klęskę działań na Górze św. Anny.
Obrona Zębowic należała do powstańców z rejonu powiatu
oleskiego, opolskiego i strzeleckiego, nie brakowało również
ochotników z Wielkopolski oraz kadetów lwowskich. Odcinek
od Małych Staniszcz, Myśliny do Zębowic broniła podgrupa
„Linke”, którą dowodził porucznik Wincenty Mendoszewski.
Zadaniem podgrupy była ochrona 25-kilometrowego odcinka linii kolejowej Fosowskie–Kluczbork. Przeciwnikiem
była niemiecka grupa „Nord”. Dwukrotnie silniejszym oddziałem dowodził pułkownik D. Grützner, właściciel ziemski spod Nysy. Siły niemieckie szacuje się na ok.
7500–9000 ludzi, którzy
pochodzili także z rejonu
Zębowic i spoza Śląska.
Celem grupy „Nord” było
zdobycie Zębowic i opanowanie odcinka torów
kolejowych.
W czasie trzeciego powstania śląskiego w rejonie Zębowic stoczono
w dniach od 5 maja do 15
czerwca 1921 r. najcięższe walki. Wykorzystano dwa pociągi pancerne: „Nowak” i „Zygmunt
Powstaniec”. Szczególnym wydarzeniem było
spotkanie powstańców
z Wojciechem Korfantym
(dyktator powstania),
które miało miejsce pod
zamkiem w Zębowicach.
W bezpośrednich walMAJ 7 7/ 2021

kach zginęło w rejonie Zębowic trzech kadetów z Korpusu
Kadetów nr 1 we Lwowie: Henryk Czekaliński, Zbigniew
Pszczółkowski i Zbigniew Zaszczyński, jako szef kompanii.
Mieli zaledwie 16–18 lat. Regularne walki zakończyły się
w momencie przybycia wojsk alianckich.
Zajęcie Zębowic przez stronę niemiecką nastąpiło dopiero
wtedy, gdy zapadały wstępne decyzje o podziale Górnego
Śląska. Podpisana umowa rozejmu była moralną porażką
strony niemieckiej. W ocenie Wacława Ryżewskiego: „Jednym z wykładników tego ogromnego wysiłku jest fakt, że
w obronie Zębowic w III powstaniu oddało swe życie około
250 powstańców”. Nie zdobytą miejscowość przez stronę niemiecką kosztowało równe 100 zabitych, imiennie wskazanych
przez H.Katscha. Niełatwy los spotkał nie tylko powstańców,
ale i ludność zamieszkałą rejon walk. Po upadku powstania
na szeroką skalę zaczęto stosować terror.
Niech ta rocznica i te wydarzenia będą dla nas swoistą
lekcją historii. Sto lat temu, kiedy kształtowało się pojęcie
przynależności narodowej, nasi przodkowie w niezwykle
trudnym momencie, bo po I wojnie światowej, musieli dokonać wyboru. Opowiadając się za stroną polską lub niemiecką,
stawali czasem twarzą w twarz ze swoim „bratem”. My dziś
bez względu na podziały, po prostu pamiętajmy.
Aleksandra Mydło

Opracowania naukowe: Dylka A., Walki o Zębowice w III powstaniu śląskim, [w:] Spór o Górny Śląsk 1919-1922, pod red.M.Białokura
i A.Dawid, Opole 2011, s.196-207; Mydło A., Udział pociągów pancernych w walkach o rejon Zębowic w czasie III powstania śląskiego,
„Rocznik Powiatu Oleskiego”, nr 9, Olesno 2016, s. 168–175.
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„GORĄCY ROK 1921, CZYLI 100 LAT TEMU
NA GÓRNYM ŚLĄSKU”

R

ok 1921 był nie tylko gorący ze względu na rekordowo
wysokie temperatury, ale przede wszystkim gorący ze
względu na sytuację polityczną w regionie. Warto przypomnieć, że III powstanie śląskie bardzo mocno wpisało się
w historię naszej gminy. To tu stoczono dość znaczące walki.

I okres – od 5 do 25 maja 1921 r.
Na froncie zębowickim prowadzono działalność rozpoznawczą, w trakcie której obydwie strony używały pociągów
pancernych. 20 maja Niemcy uderzyli na Prusków, a 21 maja
na Zębowice (zdobyli dworzec, lecz wsi nie opanowali). Interwencja pociągu pancernego „Nowak” zmusiła Niemców
do opuszczenia dworca. 22 maja Niemcy bez powodzenia
atakowali trzykrotnie dworzec w Zębowicach i Prusków.
25 maja ponownie zaatakowali dworzec i mimo zaciekłego
oporu powstańców zdołali go zdobyć. Interwencja pociągu
pancernego „Zygmunt Powstaniec” okazała się nie w pełni
udana. Dopiero wieczorna akcja pociągu „Nowak” z działem „Wanda” doprowadziła do odzyskania dworca przez
powstańców. W tym dniu przybył z Myśliny do Zębowic,
przeprowadzający inspekcję frontu, dyktator powstania Wojciech Korfanty. Przemawiał on do powstańców na placu
przed zamkiem w Zębowicach, gdzie mieściła się kwatera
powstańcza.
II okres – od 26 maja do 16 czerwca 1921 r.
5 czerwca Niemcy uderzyli z rejonu Borowian, Nowej Wsi,
Malinowa, Pruskowa zdobywając znowu dworzec. Następnego dnia powstańcy przy wsparciu pociągu pancernego „Zygmunt Powstaniec” zdołali otoczyć Niemców w Malinowie.
Napotkali jednak silny ogień nieprzyjaciela, który zmusił
ich do odwrotu. 8 czerwca dowódca grupy „Północ”, Ignacy
Nowak – pseudonim „Neugebauer”, wydał rozkaz wycofania
powstańców na uzgodnioną linię demarkacyjną. Między
walczące strony miały wejść wojska koalicyjne. Niemcy skorzystali z okazji i postanowili zająć Zębowice. O godzinie
7 rano wprowadzili swoje tabory na drogę z Radawia do
Nowej Wsi, pozorując je jako tabory koalicyjne, a następnie
uderzyli na Zębowice z trzech stron. W następnych dniach
rozpoczęły się przegrupowania sił powstańczych w związku
z przygotowanym rozejmem, co Niemcy wykorzystali w dniu
11 czerwca do jeszcze jednego natarcia na Zębowice. W trakcie walk powstańcy utracili wieś, gdyż na skutek zniszczenia przez Niemców torów kolejowych w rejonie Borowian,
uniemożliwiona została interwencja pociągów pancernych.

4

Powstańcy wycofali się do lasu, między Zębowicami i Szemrowicami. W następnych dniach Niemcy ostrzelali Kadłub
Wolny. Dnia 14 czerwca oddziały powstańcze wycofały się do
Dobrodzienia, a na teren gminy powinny wkroczyć oddziały
alianckie. Tak się jednak nie stało, wkroczyły oddziały niemieckie, rozpoczynając prześladowania miejscowej ludności.
Na wieść o tym batalion oleski, przy wsparciu batalionu
„Młota”, zaatakował w godzinach wieczornych Niemców
we wsi. Zaskoczenie było całkowite, Niemcy ponieśli duże
straty. Bitwa trwała do późnych godzin nocnych. Przeciwnik
ściągnął z Kluczborka batalion „Hindenburg”. W tej sytuacji
powstańcy musieli się wycofać. Wcześniej wysadzili skrzydło
zamku i wieżę. Był to odwet za podstęp, jakiego użyli Niemcy,
pozorując 8 czerwca tabory koalicyjne.
W 2021 roku przypada 100. rocznica ważnych wydarzeń
w historii Górnego Śląska. Zalicza się do nich marcowy plebiscyt, III powstanie śląskie trwające od maja do lipca oraz
podział regionu, którego dokonano w październiku 1921 roku.
Z uwagi na wagę tych wydarzeń oraz tegoroczny szczególny
wymiar rocznicowy Muzeum Śląska Opolskiego – instytucja
kultury Samorządu Województwa Opolskiego – wspólnie
z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego przygotowały
dla młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
45-minutowe zajęcia pt.: Gorący rok 1921, czyli 100 lat temu
na Górnym Śląsku. Plebiscyt, III powstanie śląskie i podział
regionu – historia i obecność w przestrzeni publicznej.
Spotkania dla młodzieży, ze względu na pandemię COVID-19, w wersji zdalnej/online przygotował i prowadził prof.
UO, dr hab. Marek Białokur – Kierownik Katedry Dydaktyki,
Nauk Wspomagających i Popularyzacji Historii w Instytucie
Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów na temat
historii Górnego Śląska w latach 1918–1922, ze szczególnym
uwzględnieniem wydarzeń z 1921 roku.
Wykłady pana Profesora były niezwykle fascynującymi
zajęciami. Uczniowie byli nie tylko zainteresowani treściami
historycznymi, ale także wykazali się wiedzą i znajomością
ważnych wydarzeń historycznych. To były cenne doświadczenia, a słowa powtarzane przez Pana profesora: „Jeśli my
nie będziemy pamiętać o naszych przodkach, to kto o nas
będzie pamiętać?” będą dla nas swoistą maksymą życiową.
I na pewno będziemy pamiętać…..
W artykule wykorzystano materiały zebrane przez mgr. K. Dzikowskiego
oraz prof. UO, dra hab. Marka Białokura.

Pociąg pancerny Zygmunt Powstaniec (źródło Facebook)
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PRZEDSZKOLAKI DBAJĄ O ZDROWIE

Z

ębowickie przedszkole w różnorodny sposób stara się wdrożyć dzieci w zasady zdrowego odżywiania oraz zdrowego
stylu życia. Ma to szczególne znaczenie wśród dzieci w wieku
przedszkolnym, dlatego, że zasady, których dzieci nauczą się
w przedszkolu, zostaną z nimi prawdopodobnie już na całe
życie, w związku z tym z przedszkolakami prowadzone są liczne
rozmowy o tym, jak dbać o zdrowie i co należy jeść, aby być
zdrowym. Aby jednak bardziej podnieść świadomość dzieci
w tym zakresie w ramach programu „Zdrowy przedszkolak”,
zaproszono do placówki dietetyczkę panią Sabinę Gawletę.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z całego przedszkola w Zębowicach. Każda grupa gościła Panią dietetyk w swojej sali.
Dzieci podczas tego spotkania dowiedziały się, na czym polega
praca dietetyka oraz poznały podstawowe zasady prawidłowego
odżywiania. Wspólnie z panią dietetyk klasyfikowały produkty
spożywcze począwszy od produktów najzdrowszych i najbardziej wartościowych po te, które w odżywianiu mogłyby być
wyeliminowane. Pani dietetyk tłumaczyła dzieciom, dlaczego
należy ograniczyć słodycze i słodkie napoje, a zwiększyć spożywanie owoców i warzyw. Po części teoretycznej przyszła kolej
na zajęcia praktyczne. Każda grupa przygotowywała z pomocą
Pani dietetyk i swojej wychowawczyni zdrowy posiłek lub
przekąskę. Dzieci przygotowywały między innymi zdrowe
trufle z suszonych owoców, jogurt truskawkowy, babeczki
z owocami i tortillę z warzywami. Wszystkie dania, bez cukru
zawierały jedynie zdrowe składniki. Spotkanie zakończyło się
podziękowaniem połączonym z pamiątkowymi zdjęciami.
Dyrekcja przedszkola składa serdeczne podziękowania pani
Sabinie Gawlecie za interesujące spotkanie i wiele cennych
wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania. Zębowickie
przedszkole oprócz zdrowego odżywiania dba również o to,
by dzieci codziennie miały zajęcia i zabawy na placu zabaw
na świeżym powietrzu. Z tego też powodu, jak tylko pogoda
na to pozwalała, rozpoczęto konserwację urządzeń na placu
zabaw oraz wymianę zniszczonych elementów. Zmiany widać
już gołym okiem. Zamontowano nową, bezpieczną zjeżdżalnię
oraz piękne huśtawki. Wymieniono również (dzięki uprzejmości Pana Jerzego Ebiś) wszystkie drewniane elementy, które
z upływem czasu uległy zniszczeniu. Wszystko po to, by zarówno przedszkole, jak i plac zabaw były dla dzieci miejscem
bezpiecznym i przyjaznym.
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ODBIÓR
ODPADÓW

P

rzypominamy, że na terenie dawnej Bukaciarni w Zębowicach zlokalizowany
jest punkt do odbioru odpadów komunalnych.
Mieszkańcy naszej gminy mogą przywozić do
punktu odpady z tworzyw sztucznych typu
PET, papier oraz opakowania szklane. Odbierany będzie również gruz budowlany bez domieszek. Punkt czynny jest codziennie w dni
robocze w godz. 7.00–8.00 i 14.00–15.00. oraz
w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godziny
8.00 do 12.00. Miejsce składowania odpadów
jest monitorowane i ogrodzone.
„Nauczanie na odległość,
czyli trudna rzeczywistość edukacji”
Wiele osób w dobie pandemii zastanawia
się, czy są jakieś plusy nauczania zdalnego.
Choć e-learning posiada pewne zalety, nie
jest on doskonałą formą edukacji. Warto
mieć na uwadze, że nie jest to rozwiązanie
dobre ani wygodne zarówno dla uczniów,
jak i nauczycieli.
W czasie pandemii e-learning umożliwia
kontynuację procesu nauczania przy jednoczesnym ograniczeniu rozprzestrzeniania się
choroby. Nauczyciele, dzięki umiejętnościom
zdobytym podczas wielu szkoleń, sprawnie
prowadzą nauczanie za pomocą platformy
Team’s kompatybilnej z dziennikiem elektronicznym Opolskiej e-Szkoły. Uczniowie,
korzystają z komunikacji online, która zastępuje tradycyjne
zajęcia. Jest to forma nauczania, dzięki której dzieci nie marnują
czasu, będąc w izolacji ze względu na pandemię. Mają stały
kontakt z nauczycielami i wciąż zdobywają nowe doświadczenia.
Dynamiczny rozwój Internetu sprawił, że dziś trudno wyobrazić sobie bez niego codzienne życie. To potężne narzędzie
nie tylko dostarcza informacji, rozrywki czy umożliwia kontakt
z ludźmi na całym świecie, ale także znacznie ułatwia pracę
oraz edukację na odległość. Jednak nasuwa się pytanie o skutki
tego zjawiska.
Plusem niewątpliwie jest łatwość dostępu do informacji, wymieniania się między sobą pomysłami czy zdobywania ważnych
informacji. Dzieci, nawet te najmłodsze, poczyniły ogromny
postęp na polu informatycznym. Potrafią obsłużyć tyle różnorakich aplikacji, o których wcześniej nikt nawet nie myślał.
Można niewątpliwie mówić o ogromnym progresie.
Jednak dostrzegamy też wiele wad i zagrożeń płynących ze
zdalnego nauczania. To między innymi ograniczenie kontaktów
międzyludzkich, izolacja prowadząca do lęku przed innymi
ludźmi czy brak umiejętności współdziałania w grupie. Zauważamy również brak motywacji i samodyscypliny u niektórych
uczniów do podejmowania wysiłku. Szczególnie, gdy nikt nie
sprawuje nad nimi kontroli, a wokół jest wiele pokus. Kolejne
to problemy techniczne – ograniczenia w dostawie Internetu
lub zbyt wolne łącze. Dodatkowo dostrzegamy wysokie koszty
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nauczania zdalnego. Wśród nich wymienia się zakup urządzeń
i przeszkolenie osób prowadzących zajęcia.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i nauczycieli dotyczących braku sprzętu informatycznego, Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej we współpracy z Organem Prowadzącym
przystąpili do kilku znaczących projektów, dzięki czemu zostały
pozyskane środki na zakup potrzebnego sprzętu. W ramach
wsparcia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji z projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” zakupiono
26 laptopów za kwotę 90 000 zł. Laptopy zostały rozdysponowane
wśród potrzebujących uczniów. Dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi szkoła zakupiła z własnych środków
4 laptopy, które zostały przekazane uczniom.
Ogromnym wsparciem dla pedagogów naszej szkoły okazał
się projekt będący inicjatywą Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły pn. „Op@lskie dla podstawówek-zdalne
nauczanie zbliża” współfinasowanego ze środków UE w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymaliśmy 17 laptopów dla nauczycieli.
Dzięki temu zarówno nasze dzieci, jak i pracownicy szkoły
w miarę sprawnie działają w tych trudnych czasach. Nic jednak
nie zastąpi pracy i spotkania z uczniem w szkole. Dlatego też
z wielką nadzieją wypatrujemy zniesienia obostrzeń dla naszego
województwa i powrotu uczniów.

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI
I MIESZKAŃ 2021

S

zanowni Mieszkańcy
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd
Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Objęci są nim mieszkańcy Polski
– zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy
Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Aby się spisać,
należy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz
spisowy. W Urzędzie Gminy w Zębowicach zostało przygotowane miejsce do samospisu dla naszych mieszkańców,
którzy z różnych względów nie mogą spisać się w miejscu
zamieszkania. Wszelkie informacje na temat spisu są na
bieżąco publikowane na stronie internetowej urzędu: www.
zebowice.pl i bip.zebowice.pl
/w zakładce Narodowy Spis Powszechny 2021/. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań bądź
też w celu dokonania samospisu
w urzędzie, proszę dzwonić – nr
tel. 774216 076 w. 32. Pracownicy
służą pomocą. Można spisać się
również przez telefon, dzwoniąc
na infolinię: 22 279 99 99. Z osobami, które nie skorzystają z ww.
metod, skontaktuje się rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio (w zależności od sytuacji
epidemiologicznej), aby przeprowadzić spis. Nie można odmówić
mu przekazania danych, gdyż
odmowa udziału w spisie grozi
karą grzywny. Udział w spisie jest
obowiązkowy. Zachęcam gorąco
do udziału w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Dlaczego spis powszechny jest
ważny dla nas wszystkich?
Ponieważ jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik
dla tworzenia budżetów przez
samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin
i województw. Wyniki uzyskane
ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe
resorty do planowania działań
w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego,
polityki żywnościowej, finansów,
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zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych
czy gospodarki wodno-ściekowej. Informacje statystyczne
pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia
wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów
lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy
oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wysokość dotacji
unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim
zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami
ostatniego spisu.
To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!
Waldemar Czaja Wójt Gminy
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WYSTAWA
W BIBLIOTECE

W

ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zębowicach zorganizowana została wystawa, do której
obejrzenia zapraszamy. W ramach wystawy można zapoznać
się z bogatym księgozbiorem dotyczących III powstania m.in.
zdjęciami, mapami, szczegółowym opisem walk powstańczych
na terenie Zębowic, wspomnieniami i sylwetkami powstańców
oraz listami poległych powstańców z terenu powiatu oleskiego.
Wystawę można obejrzeć w godzinach pracy biblioteki
Zapraszamy również w dniu 15 maja 2021 r. w godz.
18.00–24.00 do zwiedzania Izby Regionalnej w Zębowicach
w ramach organizowanej przez LGD „Kraina Dinozaurów”
akcji NOC MUZEÓW 2021 – nocne zwiedzanie muzeów
i izb regionalnych z naszego terenu.

Przypominamy, że 30 kwietnia 2021 r. upłynął termin
wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2021 r.
Osoby płacące przelewem prosimy, aby w pozycji „tytuł
wpłaty” podawały:
• imię, nazwisko osoby, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• adres nieruchomości, której dotyczy wpłata,
• kwartał i rok, którego dotyczy wpłata,
• formułę „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

kondolencje
Pani Monice NOWAK
Zastępcy Kierownika USC
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Teścia

składają
Wójt, Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

Nasi Jubilaci
W kwietniu 2021 r. Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:
90 lat: Jan Bonk
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Mirela i Grzegorz Wróbel
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:
Urszula i Czesław Czernik, Rita i Walter Krawczyk
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego:
Anna i Hubert Niesłony
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 KWIETNIU nie odnotowano urodzeń.

INFORMACJA
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I WODOCIĄGÓW W ZĘBOWICACH
ODCZYTY WODOMIERZY – prosimy o wysłanie drogą:
1. telefoniczną pod numerem telefonu 77 4216076 w. 33
lub kom. 603666312, 605090375, 504014637,
2. mailową na adres zgkiw.efaktura@gmail.com z podanym zwrotnym adresem poczty e mail, na który wyślemy
fakturę.
– od 12 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. – miejscowości: Zębowice, Knieja , Łąka,
– od 4 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r. – miejscowości:
Kadłub Wolny, Poczołków, Osiecko, Prusków, Siedliska,
Kosice, Radawie.
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Z okazji Dnia Matki życzymy wszystkim mamom w naszej Gminie,
by Wasze dzieci przynosiły Wam wiele radości i zadowolenia.
Życzymy również dobrego zdrowia. Niech spełniają się Wasze
marzenia.
***

Osoby zmarłe w kwietniu:
Józef Włodarz, Emil Nowak, Stefan Stanik,
Elżbieta Janczyk, Werner Jośko
Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci.
Wszystkim najbliższym osób zmarłych 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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