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Dzień Samorządu Terytorialnego.

O

bchodzony 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego był okazją do okolicznościowego spotkania wójta
Gminy Waldemara Czai z pracownikami UG. W trakcie
spotkania włodarz gminy podziękował pracownikom za ich
pracę na rzecz mieszkańców oraz odczytał podziękowania
jakie na jego ręce przesłali: senator Danuta Jazłowiecka
i poseł Tomasz Kostuś.

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

Z

uwagi na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa uroczysta msza św. w intencji wszystkich strażaków
z terenu naszej gminy była głównym punktem obchodów
Dnia Strażaka. Mszę odprawioną w kościele Parafialnym
w Radawiu koncelebrowali proboszcz miejscowej parafii ks.
Henryk Czupała oraz ks. emeryt Ginter Kurowski. W uroczystości oprócz mieszkańców, druhów strażaków, członków MDP, przedstawicieli Urzędu Gminy w Zębowicach
i Zarządu Powiatowego ZOSPRP w Oleśnie uczestniczyły
poczty sztandarowe z OSP Radawie, Knieja i Zębowice oraz
poczet sztandarowy i proporzec z OSP Kadłub Wolny. Na
zakończenie uroczystości okolicznościowe życzenia druhom
strażakom złożyli: Przewodniczący Rady Gminy Damian
Ledwig, sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSPRP st. kpt.
Wojciech Wiecha oraz zastępca wójta Gminy Zdzisław Szuba.

STRAŻACY NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY

P

omimo odwołania dorocznej pielgrzymki strażaków do
klasztoru na Górze św. Anny można było uczestniczyć
we mszy św. odprawionej w Grocie Lurdzkiej. W gronie 7
pocztów sztandarowych, które wzięły udział w tej uroczystości
był poczet i proporzec z OSP Kadłub Wolny.
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MAJOWE KONKURSY W PRZEDSZKOLU

W

połowie maja br. odbył się w zębowickim przedszkolu
Konkurs Recytatorski. Celem konkursu było przede
wszystkim rozwijanie zdolności recytatorskich, mowy i dykcji, popularyzowanie poezji dziecięcej oraz zachęcanie do
występów na scenie, przełamywanie nieśmiałości, a także
rozbudzanie wśród dzieci ambicji i woli współzawodnictwa.
Do konkursu przystąpiły wszystkie dzieci z grup 4-5-6-latków
oraz oddziału zamiejscowego w Radawiu. Każda z grup przedszkolnych występowała innego dnia. Tym razem konkurs
odbył się bez udziału rodziców ze względu na obostrzenia
związane z Covid-19. Jednak wychowawcy nagrali występ
każdego dziecka, by nagranie jeszcze tego samego dnia wysłać rodzicom. Wykonawców oceniało jury w składzie: Pani
Joanna Janczyk – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zębowicach oraz Pani Beata Warmuz z Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zębowicach. W jury zasiadały również Panie
wychowawczynie z przedszkola. Podczas konkursu dzieci
nie tylko prezentowały przygotowany przez siebie wiersz
oraz uczestniczyły w pląsach i zabawach przy piosenkach,
przygotowanych wspólnie z wychowawcą. Komisja w każdej
grupie wybrała laureatów, ale wszyscy uczestnicy konkursu
za piękną recytację i udział w konkursie otrzymali gromkie
brawa, pamiątkowe dyplomy i nagrody. Laureaci dodatkowo
otrzymali nagrody książkowe. Nagrody dla wszystkich dzieci
zostały przygotowane przy współpracy z LGD „Kraina Dinozaurów”. W paczkach każde z dzieci znalazło grę memory,
kolorowankę, cukierki i soczki. Za pomoc w przygotowaniu
nagród dyrekcja przedszkola składa ogromne podziękowania
dla Pani Anny Golec - prezes LGD „Kraina Dinozaurów”
w Ozimku. Najmłodsze przedszkolaki czyli grupa 3-latków wzięła natomiast udział w konkursie plastycznym pt.:
„Wiosna”. Wszystkie dzieci wspólnie z rodzicami wykonały
przepiękne prace plastyczne. Wystawę prac można było
podziwiać w przedsionku przedszkola. Komisja była pod
wrażaniem pomysłowości, kreatywności i staranności wykonanych dzieł. Trudno było wybrać wśród nich laureatów.
Oczywiście wszystkie dzieci zostały nagrodzone za swój
trud i ogrom pracy włożony w przygotowanie wiosennych
ilustracji. Dyrekcja przedszkola serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom za przygotowanie swoich wychowanków,
a dzieciom za wytrwałość w opanowaniu pamięciowym
wierszy i odwagę, jaką wykazały występując przed komisją.
Podziękowanie przesyła również rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci do tak ważnego wydarzenia.

Laureatami konkursu recytatorskiego zostali:
w grupie dzieci 6-letnich
I miejsce - Zofia Pawlik
II miejsce – Hanna Wiatr, Maja Bajorska
III miejsce – Karol Kowolik, Kamil Kaczmarzyk
wyróżnienia – Szymon Rossak, Florian Swoboda
w grupie dzieci 5-letnich
I miejsce – Dagmara Kula
II miejsce – Antoni Magnes, Igor Janczyk
III miejsce – Milena Miozga
wyróżnienia – Olivier Panicz, Paulina Dragon
w grupie dzieci 3-4-letnich
I miejsce - Martyna Indyk
II miejsce – Zuzanna Bajorska
III miejsce – Laura Czaja
wyróżnienia – Emilia Gaida, Kasjan Gawlitza, Eliza Porobin, Nina Rossak
w oddziale zamiejscowym w Radawiu
I miejsce - Liwia Mateja, Filip Sowada
II miejsce – Zofia Zając, Max Maushagen
III miejsce – Samuel Jendrzej, Mateusz Stych
wyróżnienia – Julia Loch, Miłosz Oleksowicz
Nagrodzeni w konkursie plastycznym zostali:
I miejsce – Kornelia Czaja, Karol Kaczmarzyk
II miejsce – Emilia Kompała, Mateusz Czaja
III miejsce – Szymon Niesporek, Marcelina Jaśkiewicz
wyróżnienia – Piotr Buczek, Alicja i Amelia Szczygieł-Konieczko

OSTRZEŻENIE PRZED NIEUPRAWNIONYM WYKORZYSTANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku ze zgłoszeniami w ostatnim czasie przez naszych zaciągnął na twoje dane kredyt w banku albo podpisał umoMieszkańców podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania ich wę z operatorem telekomunikacyjnym (kradzież tożsamości).
danych osobowych tj. numeru i serii dowodu osobistego, numeru W pierwszej kolejności powiadom o tym organy ścigania
PESEL, które przekazali „operatorom telefonicznym” podczas i weź potwierdzenie, że dokonałeś takiego powiadomienia.
rozmowy telefonicznej chcielibyśmy ostrzec przed podawaniem Z takim potwierdzeniem możesz zgłosić fakt nieuprawnionego
przez telefon swoich danych osobowych. Jeżeli podejrzewasz, wykorzystania danych osobowych w urzędzie gminy albo przez
że twoje dane osobowe (w tym seria i numer dowodu osobiste- internet. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód osobisty.
go zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób - np. ktoś

2

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

Święto Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Śląskich w Zębowicach

D

la uczniów, absolwentów oraz pracowników PSP im.
Powstańców Śląskich w Zębowicach maj to szczególny
miesiąc, bo związany ze Świętem Patrona Szkoły. Każdego
roku nadaje się tym obchodom podniosły charakter, przygotowując uroczyste akademie. Towarzyszą im wspomnienia oraz refleksje na temat powstań śląskich i patriotyzmu
mieszkańców naszej gminy walczących o przyłączenie Śląska
do Polski. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią
tegoroczne święto miało skromniejszy przebieg. 10 maja
2021 dyr. Małgorzata Stelmach wraz z wicedyrektor Iwoną
Grabowską, wice-wójtem Zdzisławem Szubą oraz przedstawicielami uczniów złożyli wiązanki kwiatów i zapalili
symboliczne znicze pod pomnikami poświęconymi poległym
Powstańcom Śląskim. Chwila zadumy, towarzysząca temu
symbolicznemu gestowi, przywołała wydarzenia oraz sylwetki
bohaterów sprzed lat. Kim byli powstańcy, którzy swoją odwagą na trwałe zapisali się w naszej pamięci? Wiele nazwisk
brzmi znajomo, wszak ich potomkowie nadal mieszkają na
terenie gminy. Wiktor Adamski (5X 1899- 1XI 1970)- rolnik
z Kadłuba Wolnego, Wincenty Bonk (5 IV 1904- 5 XI 1971)rolnik z Kniei, Jan Czaja I (10 V 1903- 4 X 1971)- ppor., syn
rolnika z Kadłuba Wolnego, Franciszek Ledwig (2 XII 19035 V 1973)- ppor., robotnik w majątku radawskim, Teodor
Lysy (8 IX 1893- 10 IX 1968) – majster szewski z Zębowic ,
Stanisław Wencel, Aleksander Springwald, Ryszard Rybol,
Teodor Pytlik, Jan Nowak i dziesiątki innych w nocy z 2 na 3
maja 1921 roku chwycili za broń, by walczyć w szeregach IV
kompanii dowodzonej przez Feliksa Stróżyka. Wielu z nich
poległo w trakcie zaciętych walk, inni zostali zamordowani
już po upadku powstania, gdy Niemcy w odwecie rozpoczęli
prześladowania. Lista poległych powstańców i ofiar terroru
niemieckiego w 1921 roku liczy 26 nazwisk mieszkańców
gminy Zębowice :
Jan Adamski (19 I 1881- 4 V 1921), Franciszek Adler (29
I 1897- 22 V 1921), Jan Bensz (9 VI 1877- 30 VI 1921), Teofil
Barcik (+9 VI 1921), Piotr Bonk (19 V 1867- 25 VI 1921),
Franciszek Ciupka (+ 20 VI 1921),Piotr Gabryś (1 VI 1872- 18
V 1921), Walenty Gabryś (10 II 1896- 6 V 1921), Franciszek
Jagoda (8 VI 1861- 29 V 1921), Walenty Jakub Jośko (23 VI
1874- 1 VI 1921), Wojciech Jośko (+12 VI 1921), Edmund
Juraszek (+25 VI 1921), Teodor Kontny (+21 VI 1921), Jan
Moj (12 VIII 1874- 22 V 1921), Walenty Mój (5 II 1884- 1
VI 1921), Jan Olbrych (+26 V 1921), Franciszek Pawlik (11
IV 1902- 11 VI 1921), Józef Pryszcz (19 I 1878- 15 VI 1921),
Franciszek Rentchen (5 VIII 1883- 1 VI 1921), Albert Serwusiok (23 IV 1858- 31 V 1921), Jan Serwusiok (24 V 1893- 1
VI 1921), Jan Skorupa (20 III 1905- 15 VI 1921), Katarzyna
Skorupa (17 XI 1864- 15 VI 1921), Walenty Skorupa (+6 VI
1921), Józef Wojczyk (15 III 1883- 1 VI 1921), Józef Wójcik (+1
VI 1921). Czas represji niemieckich przeżyli tylko ci, którzy
opuścili rodzinne wsie. Wrócili po ogłoszeniu amnestii, ale
piętnowano ich za udział w powstaniu. W czasie drugiej
wojny światowej wielu aresztowano, osadzano w więzieniach
i obozach koncentracyjnych. Dla uczczenia pamięci ofiar
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wydarzeń sprzed 50 lat, w 1971 roku szkole nadano imię
Powstańców Śląskich. W ścianę budynku wmurowano tablicę
upamiętniającą tę chlubną kartę historii Zębowic. W artykule
wykorzystano informacje zaczerpnięte z opracowania prof.
Zenona Jasińskiego pt. „Zębowiccy powstańcy”, wyd. przez
Zębowickie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne w 1981r.

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 14 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – miejscowości: Zębowice, Knieja , Łąka,
- od 1 lipca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. – miejscowości:
Kadłub Wolny, Poczołków, Osiecko, Prusków, Siedliska,
Kosice, Radawie.
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WYJĄTKOWY „DZIEŃ MATKI” W PRZEDSZKOLU

W

poniedziałek 24 maja br. przedszkolaki wzięły udział
w wyjątkowych warsztatach „Las w słoiku”, dzięki
którym przybliżono im pojęcie ekologii i wpływ lasu na
funkcjonowanie całego świata. Z pomocą Pań wychowawczyń
stworzyły piękne, żywe ozdoby zamknięte w wielkich słoikach
– swój własny fragment lasu. Las w szkle to niezwykle modna
ozdoba, która zdobywa ostatnimi czasy serca wielu ludzi.
Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim pięknemu
wyglądowi. Ogród w słoiku, bo tak również nazywa się te
ozdoby, jest bardzo łatwy w pielęgnacji. Warsztaty rozpoczęły
się od wprowadzenia teoretycznego. Dzieci dowiedziały się
jakie są warstwy lasu oraz jakie rośliny i zwierzęta są dla
nich charakterystyczne, a także czym są ogrody w słoikach
i skąd się u nas pojawiły. Tworzenie własnych ozdób w słoikach okazało się niezapomnianym doświadczeniem. Końcowym etapem warsztatów było przyozdobienie naczynia,
aby nadać mu indywidualny charakter. Gałęzie, kamienie,
szyszki, patyki, kora, mech – każdy mógł zdecydować jak
udekorować swój słoik, by wyglądał oryginalnie. Tak przygotowane słoiki wraz ze specjalnymi życzeniami i laurkami
stały się prezentem dla mam z okazji ich święta. Warsztaty
były niejako częścią obchodów Dnia Mamy w przedszkolu.
W tym roku obchodzono ten dzień zupełnie inaczej niż
dotychczas. Ze względu na obostrzenia dotyczące Covid-19
nie można było zaprosić rodziców do przedszkola, dlatego
przedszkole zagościło w domach każdego z dzieci. Dzieci
pod okiem swoich Pań przygotowały występ dla swoich
mam i tatusiów, który został następnie nagrany i wysłany
rodzicom. Podziękowaniom i wzruszeniom nie było końca,
a nagranie zostanie pamiątką na wiele, wiele lat. Rodzice
są dla przedszkola ważnym, niezastąpionym partnerem
w drodze do edukacji naszych najmłodszych. Tym bardziej
wszystkim pracownikom przedszkola zależało, by uczynić
ten dzień szczególnie wyjątkowym pomimo trudnej sytuacji
spowodowanej pandemią.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW

P

rzestrzegając obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w dniach 25-27 maja br. 23 uczniów 8 klasy Szkoły
Podstawowej zdawało egzaminy na zakończenie edukacji.
W pierwszym dniu zmagali się z językiem polskim, w kolejnym z matematyką a na zakończenie z językiem obcym. Nad
sprawnym przebiegiem egzaminów czuwała komisja w skład,
której oprócz nauczycieli z naszej szkoły, wchodzili również
nauczyciele z Szemrowic. Dla naszych uczniów kończących
naukę egzaminy były ważnym sprawdzianem ponieważ
ich wynik będzie decydował
o możliwości kontynuowania
nauki w wybranych przez nich
szkołach. Egzaminy będą również okazją do podsumowania
(skuteczności) efektów zdalnego nauczania, które jest realizowane z małymi przerwami od
marca ubiegłego roku.
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SPOTKANIE HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

W

ręczeniem pucharów podsumowano sezon lotowy
hodowców gołębi pocztowych - Sekcja Zębowice.
Nagrody i puchary za 2020 rok w poszczególnych kategoriach otrzymali;
Mistrz w lotach gołębi dorosłych – ZAJĄC TOMEK MICHAŁ Sekcja Zębowice 2020 r.
Mistrz w lotach gołębi młodych – ZAJĄC TOMEK MICHAŁ Sekcja Zębowice 2020 r.
Mistrz w lotach krótkich i średnich – ZAJĄC TOMEK
MICHAŁ Sekcja Zębowice 2020 r.
Mistrz w lotach długich – ZAJĄC TOMEK MICHAŁ
Sekcja Zębowice 2020 r.
Mistrz gołębi rocznych – ZAJĄC TOMEK MICHAŁ Sekcja
Zębowice 2020 r.
1 V-ce Mistrz samiczek gołębi dorosłych – ZAJĄC TOMEK
MICHAŁ Sekcja Zębowice 2020 r.
Najlepszy samiec roczny gołębi dorosłych DV-03208-19-558
kon8 – ZAJĄC TOMEK MICHAŁ Sekcja Zębowice 2020 r.
Najlepszy gołąb w lotach gołębi młodych PL-0263-20-4430
kon5 – ZAJĄC TOMEK MICHAŁ Sekcja Zębowice 2020 r.
1 V-ce Mistrz w lotach gołębi dorosłych – PRUKOP JÓZEF
Sekcja Zębowice 2020 r. 9,5/4,5
2 V-ce Mistrz w lotach gołębi dorosłych – SCZYGIOL JAN
Sekcja Zębowice 2020 r. 6/4,5
1 Przodownik w lotach gołębi dorosłych – FOGEL ERWIN
Sekcja Zębowice 2020 r.
2 Przodownik w lotach gołębi dorosłych – KROLL JÓZEF
ADRIAN Sekcja Zębowice 2020 r.
3 Przodownik w lotach gołębi dorosłych – PLOCH JOACHIM Sekcja Zębowice 2020 r.
4 Przodownik w lotach gołębi dorosłych – OTRZONSEK
PAWEŁ Sekcja Zębowice 2020 r.
5 Przodownik w lotach gołębi dorosłych – KACZMAREK
HENRYK Sekcja Zębowice 2020 r.
1 V-ce Mistrz w lotach krótkich i średnich – SCZYGIOL
JAN Sekcja Zębowice 2020 r.
2 V-ce Mistrz w lotach krótkich i średnich – PRUKOP
JÓZEF Sekcja Zębowice 2020 r.
1 V-ce Mistrz w lotach dalekich – PRUKOP JÓZEF Sekcja
Zębowice 2020 r.
2 V-ce Mistrz w lotach dalekich – VOGEL ERWIN Sekcja
Zębowice 2020 r.
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1 V-ce Mistrz w lotach gołębi rocznych – PRUKOP JÓZEF
Sekcja Zębowice 2020 r.
2 V-ce Mistrz w lotach gołębi rocznych – SZYGIOL JAN
Sekcja Zębowice 2020 r.
Mistrz w lotach samiczek gołębi dorosłych – SZYGIOL
JAN Sekcja Zębowice 2020 r.
2 V-ce Mistrz w lotach samiczek gołębi dorosłych – PRUKOP JÓZEF Sekcja Zębowice 2020 r.
Najlepszy gołąb z lotu BAD Bentheim PL-0263-17-791 –
PRUKOP JÓZEF Sekcja Zębowice 2020 r.
Najlepsza samica roczna gołębi dorosłych PL-0263-1912679 kon8 – PANIC GERHARD SEBASTIAN Sekcja Zębowice 2020 r.
Najlepsza samica roczna gołębi dorosłych DV-03876-17-610
kon11 – SCZYGIOL JAN Sekcja Zębowice 2020 r.
Najlepszy samiec gołębi dorosłych PL-0263-16-6436 kon11
– PRUKOP JÓZEF Sekcja Zębowice 2020 r.
1 V-ce Mistrz w lotach gołębi młodych – WODARCZYK
JAN Sekcja Zębowice 2020 r. 11,5/5,5
2 V-ce Mistrz w lotach gołębi młodych – JANCIK DAWID
JÓZEF Sekcja Zębowice 2020 r. 11,5/5,5
1 Przodownik w lotach gołębi młodych – VOGEL ERWIN
Sekcja Zębowice 2020 r.
3 Przodownik w lotach gołębi młodych – KACZMAREK
HENRYK Sekcja Zębowice 2020r.
4 Przodownik w lotach gołębi młodych – HONZA PIOTR
Sekcja Zębowice 2020 r.
6 Przodownik w lotach gołębi młodych – DYLKA JAN
Sekcja Zębowice 2020 r.
Uczestniczący w spotkaniu wójt Waldemar Czaja pogratulował zarówno zwycięzcom jak i członkom zębowickiej sekcji
za osiągane wyniki i za pasję, która wymaga od hodowców
wielu wyrzeczeń. Na zakończenie spotkania włodarz gminy
otrzymał od członków zębowickiej sekcji hodowców gołębi
pocztowych serdeczne podziękowania za udzielaną pomoc
i lokalowe wsparcie.
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NOC MUZEÓW

D

użym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana
w dniu 15 maja br. przez LGD „Kraina Dinozaurów”
akcja NOC MUZEÓW 2021 - nocne zwiedzanie muzeów
i izb regionalnych z naszego terenu. W ramach tej akcji
udostępniono dla zwiedzających zbiory Izb Regionalnych

w m. Zębowice i Kadłub Wolny. Nasze obiekty zwiedzali
miłośnicy historii nie tylko z terenu działania Stowarzyszenia
LGD ,,Kraina Dinozaurów”, ale również z innych regionów
naszego województwa oraz województwa śląskiego.

JAK SPRAWDZIĆ TOŻSAMOŚĆ RACHMISTRZA?

K

ażdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy zobaczy na ekranie swojego telefonu jeden z dwóch
numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Oznacza to, że każdy
rachmistrz spisowy, niezależnie od województwa, wykonuje
wywiady spisowe z jednego z dwóch podanych numerów
telefonów-jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni
do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się
pod niego. Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:
– Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż
do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
– Jeśli na infolinii została zgłoszona chęć spisu telefonicznego to rachmistrz może również zadzwonić z numeru
infolinii 22 279 99 99.
– Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany
przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,
numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
– Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez
Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być
próbą wyłudzenia danych.

– Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne
przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane
logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą
wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
– W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy
zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim
miejscu zamieszkania.
– Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że
dzwoni w celu przeprowadzenia spisu prosimy mieć na uwadze,
że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.
Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie
są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę
o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie
ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące
prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą, sankcje, w tym
kara pozbawienia wolności.

KOMPOSTOWANIE BIODPADÓW
Zadeklarowanie kompostowania bioodpadów to poważana
sprawa. W naszej gminie kompostujemy bioodpady w przydomowych kompostownikach od dawna. Jest to jedna z najlepszych
metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.
Eliminujemy w ten sposób transport odpadów oraz związane
z nim koszty i zanieczyszczenie środowiska, a ponadto uzyskujemy
dobry nawóz do trawników i ogrodów. Właściciele nieruchomości
z terenu naszej gminy od 11 lat rejestrują kompostowniki w Urzędzie Gminy i składają coroczne sprawozdania z ilości odpadów
poddanych procesowi kompostowania. Od lipca 2013 r. proces
ten jest usankcjonowany uchwałami Rady Gminy Zębowice, które
zakładają, że właściciele nieruchomości kompostujący odpady na
swojej posesji ponoszą zmniejszoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Obecnie zmniejszona opłata wynosi
20,00 zł za osobę na miesiąc. Jeżeli na posesji nie ma kompostownika opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
24,00 zł za osobę na miesiąc, a jeżeli nie postępujemy z odpadami
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w zadeklarowany sposób np. umieszczamy bioodpady w pojemnikach służących do wywozu odpadów zmieszanych zapłacimy
opłatę podwyższoną 48,00 zł za osobę na miesiąc. W naszym
Regulaminie określone są następujące warunki kompostowania:
1. frakcję bioodpady stanowią: odpady kuchenne, resztki
jedzenia, resztki z owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty,
skorupki jajek, trawa, resztki roślinne itp.,
2. kompostownik przydomowy spełnia wymagania jeżeli
ma budowę i pojemność dostosowaną do ilości powstających
na terenie nieruchomości bioodpadów oraz konstrukcję zapewniającą tlenowy rozkład substancji organicznych.
Pamiętajmy, że na kompost nie dajemy:
• resztek mięsa i ryb
• niedopałków papierosów
• roślin zaatakowanych chorobami lub pasożytami
• pieluch i podpasek
• dużych ilości oleju po smażeniu.
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maja br. w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury
i Czytelnictwa odbyła się XX w ósmej kadencji sesja
Rady Gminy Zębowice. W trakcie obrad radni podjęli uchwałę
w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok.
Zmiana podyktowana była potrzebą dofinansowania kwotą
w wysokości 70 tyś. zł. remontu odcinka drogi powiatowej
Zębowice-Knieja, zabezpieczenia kwoty 20 tyś zł na wykonanie usługi mielenia gruzu budowlanego znajdującego się na
placu dawnej Bukaciarni, wyrażenia zgody na dofinansowanie
w kwocie 10 tyś zł. remontu Oddziału Dziecięcego Szpitala
Powiatowego w Oleśnie oraz przekazania dotacji w wysokości 5 tyś zł na zakup samochodu dla Państwowej Straży
Pożarnej w Oleśnie. Rada Gminy podjęła również uchwały
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na
czas 3 lat w trybie bezprzetargowym, zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Zębowice, zmiany uchwały Nr XV/102/2020 Rady Gminy
Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia
wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek
czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, a także
zasad świadczenia usług komunalnych, zmieniającą uchwałę
Nr XIX/130/2021r. z dnia 30 marca 2021r Rady Gminy Zębowice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Zębowice w 2021 r. Radni złożyli też pisemne
interpelacje, które dotyczyły aktualizacji numeracji ul. Szkolnej w Kniei oraz kwestii związanych z odbiorem osadów/
nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni i po-

dejmowanych w tym kierunku działań. Radni nie przyjęli
natomiast przedstawionego przez Przewodniczącego Rady
Gminy stanowiska dotyczącego remontu dróg powiatowych
przebiegających przez Gminę Zębowice, w którym zawarta
była prośba Rady Gminy Zębowice do Rady Powiatu Oleskiego
o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie środków na
wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1733O
Łąka -Radawie o długości 1200 metrów poprzez położenie
tam nakładki asfaltowej. Zabezpieczenia w budżecie środków
na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1753O
w miejscowości Radawie na odcinku 650 m, od skrzyżowania
z ulicą Stawową do skrzyżowania z ulicą Krótką oraz uwzględnienia w planach remontowych zarurowania biegnącego
wzdłuż drogi powiatowej nr 1765O rowu na odcinku 500
metrów na Osiedlu w Zębowicach. Radni w trakcie dyskusji
zwracali uwagę, że należy przygotować stanowisko, w którym
RG zwraca się z wnioskiem o wykonanie wcześniej zgłaszanych remontów wszystkich dróg powiatowych, chodników
przebiegających przez naszą Gminę. Radni opowiedzieli się
również za zaproszeniem na najbliższą sesję przedstawicieli
Zarządu Powiatu Oleskiego i Powiatowego Zarządu Dróg,
aby przedstawić im swoje stanowisko w tej kwestii. Podczas
obrad radni zapoznali się również z przedstawioną przez wójta
Waldemara Czaję informacją z jego działalności w okresie międzysesyjnym. Włodarz gminy w swoim wystąpieniu nawiązał
również do ogłoszonego przetargu na termomodernizację
obiektów oświatowych i budynku GOIKiCz. Podkreślił, że
jeśli okażę się, że środki zabezpieczone w budżecie na realizację tej inwestycji będą niewystarczające, to zwróci się do
Rady Gminy o wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki
w celu jej realizacji.

REMONT DROGI POWIATOWEJ

W

ramach porozumienia pomiędzy Gminą Zębowice
a Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie wyremontowany zostanie najbardziej zniszczony odcinek drogi powiatowej Zębowice -Knieja. Na liczącym 1000 m odcinku od
miejsca w lesie, gdzie kończy się ułożona w 2018 r. nakładka
do usytuowanego obok kapliczki zjazdu w ul. Polną i Torową
zostanie położona nowa nawierzchnia z masy bitumicznej. Jej
długość uzależniona będzie od złożonych ofert w ramach zamówienia publicznego. Na remont tego newralgicznego odcinka
z budżetu gminy zostało wyasygnowanych 70 tyś. zł. Zarząd
Dróg Powiatowych będzie partycypował w wysokości 60 %
a Gmina Zębowice w wysokości 40 % kosztów tego remontu.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Z

kilkutygodniowym poślizgiem w stosunku do planowanego harmonogramu ruszyła budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków. Obecnie prace prowadzone są na terenie Radawia. W ramach prac wybudowanych zostanie
76 oczyszczalni w tym; 51 w Radawiu, 18 w Zębowicach,
5 w Kadłubie Wolnym oraz 2 w Kniei. Wartość inwestycji,
która w całości finansowana jest z budżetu Gminy Zębowice
zamyka się kwotą w wysokości 1590214 zł.
CZERWIEC 7 8 / 2021
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ORGANIZACJA PRACY
URZĘDU GMINY ZĘBOWICE

W

trosce o bezpieczeństwo obsługiwanych mieszkańców
i pracowników Urzędu Gminy wprowadza się następujące zasady przyjmowania stron oraz obsługi interesantów:
• Jeśli sprawa wymaga osobistej wizyty w Urzędzie, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny pod nr 774216076
(numery wewnętrzne dostępne na stronie internetowej),
lub e-mailem - ug@zebowice.pl, abyśmy mogli ustalić konkretną datę wizyty oraz przygotować dla Państwa potrzebne
dokumenty.
• Jeśli sprawa nie wymagają bezpośredniej wizyty w Urzędzie, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 774216076
(numery wewnętrzne dostępne na stronie internetowej), za
pomocą skrzynki e- mail - ug@zebowice.pl, lub za pomocą
platformy e-puap.
• Pisma, wnioski i pozostałą korespondencję w formie
tradycyjnej (papierowej) można składać w skrzynce korespondencji umieszczonej przy wejściu głównym do Urzędu.
• Ruch interesantów na terenie Urzędu będzie monitorowany, wejście do budynku Urzędu możliwe po zgłoszeniu
domofonem usytuowanym przy wejściu głównym do Urzędu
• Przypominamy również, że na parterze UG znajdują
się biura, w których mieszczą się stanowiska ds. podatków
i opłat lokalnych oraz ochrony środowiska i odpadów komunalnych oraz biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów.

Śp. płk rez. Tadeusz Śmigielski
Z głębokim smutkiem i żalem
informujemy, że w dniu 15 maja br.
po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarł
płk rez. Tadeusz Śmigielski, który
od 01.02.2008 r. do chwili śmierci
był zatrudniony w Urzędzie Gminy w Zębowicach na stanowisku
inspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Rodzinie
i bliskim zmarłego składamy wyrazy
szczerego żalu i współczucia.
Waldemar Czaja – wójt Gminy Zębowice wraz z pracownikami Urzędu Gminy Zębowice

Nasi Jubilaci
W MAJU 2021 r. Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:
80 lat: Felicja Niesłona
85 lat: Zofia Kubiciel, Jerzy Brzytwa
91 lat: Magdalena Czaja, Helena Jancik,
Kazimiera Jadach
92 lata: Franz Kowolik
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:
Danuta i Bernard Jancik
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 MAJU urodziło się 2 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 maju:
Hildegarda Michalczyk, Konrad Rataj, Helena
Chwalczyk, Józef Namyślik, Hildegarda
Glöckner, Franciszek Kowolik, Daniel Paluch,
Otylia Janczyk, Henryk Wieczorek, Paweł Rybol
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

8

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

