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ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA
Z okazji przypadającego w dniu 11 marca Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa życzę wszystkim Sołtysom oraz 

Członkom Rad Sołeckich z naszej gminy dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z podejmo-
wanych inicjatyw oraz dalszej owocnej pracy dla dobra lokalnej społeczności.

Nawiązując do aktualnej sytuacji politycznej, związanej z trwającym za naszą wschodnią granicą konfliktem 
zbrojnym, liczę na Państwa zaangażowanie i aktywne wsparcie organizowanych przez Gminę przedsięwzięć 
mających na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Wójt Gminy Zębowice wraz z pracownikami UG

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET
Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet składamy najserdecz-

niejsze życzenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech miłość i szacunek oraz poczucie osobistego i rodzinnego 
spełnienia będą Waszym udziałem każdego dnia. Życzymy 
również wytrwałości w realizacji codziennych obowiązków 
oraz spełnienia wszelkich marzeń i pragnień. W tym szczegól-
nie trudnym okresie życzymy nieustającego spokoju i radości 
z każdej przeżytej chwili.

Waldemar Czaja z pracownikami mężczyznami UG 
i Jednostek Organizacyjnych Gminy

ZABAWA KARNAWAŁOWA PRZEDSZKOLAKÓW
K arnawał to niezwykle miła tradycja, bardzo lubiana 

przez każdego, począwszy od tych najmłodszych, aż do 
tych w sile wieku. Jest to czas przepełniony muzyką i świet-
ną zabawą, gdzie ważnym elementem są bale, maskarady 
i pochody. Dla naszych przedszkolaków bal karnawałowy to 
dzień wyjątkowy, często wyczekiwany przez wiele tygodni. 
Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im 
wielu przeżyć i radości.

Tegoroczna zabawa karnawałowa odbyła się 24 lutego 
i przebiegała w trochę w innej formie. Ze względu na obecnie 
panującą pandemię wszystkie grupy bawiły się w swoich 
salach, pięknie przystrojonych w kolorowe balony, serpen-
tyny, papierowe girlandy. Wystrój każdej z nich był bajko-
wy i niepowtarzalny, wprowadził dzieci w radosny nastrój, 
zachęcając do wspaniałej zabawy. Tego dnia już od rana 
rozbrzmiewała wesoła muzyka, a w przedszkolu pojawiły się 
kolorowe postacie. Radości przedszkolaków nie było końca, 
świetnie bawiły się przy rytmach czaczy, samby, walczy-
ka i innych dziecięcych przebojach, chętnie uczestniczyły 
w przygotowanych przez animatorów konkursach, pląsach, 
grach sprawnościowych i zabawach muzyczno-ruchowych. 
Kolorowe pociągi, tańce z balonami i pomponami, szalone 
pląsy przy muzyce, nauka tańca oraz układów tanecznych 
wprawiły wszystkich w karnawałowy nastrój. Nikt nie mógł 

się nudzić i narzekać, a dzieci wspólnie ze swoimi paniami 
bawiły się wyśmienicie. Przedszkolaki przebrane były za 
bohaterów znanych bajek, w poszczególnych salach można 
było spotkać: wróżki, księżniczki, delikatne motylki, pszczół-
ki, kotki, rycerzy, indian, piratów, policjantów, strażaków, 
Spider-Mana, Batmana... nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich postaci. Podczas prezentacji wyjątkowych stro-
jów, wszyscy z wielkim zaciekawieniem oglądali przebrania 
kolegów i koleżanek, odgadując bajkowych bohaterów. Na 
bal przybył również gość honorowy – wielka maskotka Kła-
pouchego z bajki „Kubuś Puchatek”, który tańczył wspólnie 
z dziećmi oraz pozował do pamiątkowych zdjęć. Kolejną 
niespodzianką były małe paczuszki popcornu przygotowane 
przez animatora w specjalnej maszynie. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć również słodkiego poczęstunku. Wspólna zabawa 
przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom, spędziły 
czas w miłej, bajecznej atmosferze. To ich energia i gotowość 
sprawiły, że tegoroczny karnawał zostanie  w pamięci na 
długo. Radość dziecka, jego uśmiech to dla wychowawców 
i pracowników przedszkola najwyższa ocena i bardzo się 
cieszą, że udał się tegoroczny bal na ponad sto par. Dyrektor 
przedszkola dziękuje dzieciom i rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych strojów karnawałowych.
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CYFROWA GMINA
Gmina Zębowice podpisała umowę o powierzenie grantu 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014–2020 Osi Priorytetowej V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 
5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnieniem cyfrowej odpor-
ności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego 
„Cyfrowa Gmina”.

Wartość grantu dla Gminy Zębowice w ramach projektu 
wynosi 108 270 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

CELE PROJEKTU:  
– zwiększenie potencjału cyfrowego,
– zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycz-

nym.
Poszczególne działania będą realizowane w ramach trzech 

modułów: 
– cyfryzacja,

– edukacja cyfrowa dla urzędników,
– zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych syste-

mów informatycznych.
Efekty projektu:
– wzrost potencjału cyfrowego gminy,
– wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informa-

tycznych,
– doposażenie gminy w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, 

licencje),
– wzrost kompetencji pracowników Urzędu Gminy z zakresu 

edukacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.
Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatyw-

nych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych 
wywołanych przez pandemię COVID-19.

TERMIN REALIZACJI:
do 30 września 2023 r.

Żłobek „Kolorowe Nutki” w Kadłubie Wolnym
N iedawno powstały prywatny żłobek w Kadłubie Wolnym 

prężnie rozwija swoją działalność, zapewniając swoim 
podopiecznym liczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Do-
stępny jest dla maluszków między 1 a 3 rokiem życia. Żłobek 
wyróżnia przede wszystkim ciepła, domowa i przyjazna 
dziecku atmosfera. Do dyspozycji dzieci są dwie przestron-
ne i odpowiednio przygotowane sale, które są wyposażone 
w różnorodne pomoce i zabawki edukacyjne – dobrane są 
w taki sposób, aby sprzyjały rozwojowi poznawczemu, in-
telektualnemu oraz emocjonalnemu. Dzieciom zapewnione 
są również pełnowartościowe posiłki, przygotowane przez 
catering z zewnątrz. Proponowana dieta jest właściwie zbi-
lansowana, tak by dostarczyć maluchom wszystkie niezbędne 
składniki w odpowiednich ilościach. W razie konieczności 
uwzględnia się alergie i nietolerancje pokarmowe dzieci. 
Celem placówki jest nie tylko zapewnienie opieki podopiecz-
nym, ale również wspieranie ich wszechstronnego rozwoju 
od najmłodszych lat. W ramach zajęć edukacyjnych żłobek 
usprawnia kontakty społeczne dzieci ze swoimi rówieśni-
kami, pozwala na poznanie oraz naukę własnych emocji, 
wzmacnia rozwój mowy i poszerza słownictwo, przyczynia 
się do samodzielności dzieci, a także wpływa na rozwój 
motoryki małej i dużej. Wszystkie działania dostosowane 
są do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci. Nad 
bezpieczeństwem dzieci oraz realizacją założonych celów 
czuwają wykwalifikowane opiekunki pełne pasji i zaanga-
żowania. Atutem żłobka jest atrakcyjne czesne. Wynosi ono 
1050 złoty oraz koszty wyżywienia – 12 złoty/dzień. Dzieci 
zamieszkałe na terenie gminy Zębowice dodatkowo objęte są 
dofinansowaniem ze strony gminy w wysokości 500 zł/mie-
siąc. Rekrutacja do żłobka prowadzona jest cały rok w miarę 
dostępności wolnych miejsc. Do placówki przyjmowane są 
dzieci według kolejności złożonych deklaracji. Aktualnie 
zostało kilka wolnych miejsc. Każde nowo przyjęte dziecko 
ma zapewnione dni adaptacyjne. Podczas adaptacji przez 
pierwszy dzień rodzic jest w żłobku razem z dzieckiem, 
natomiast w kolejne dni dziecko przebywa już pod opieką 
opiekunek żłobka. Stopniowo wydłużany jest również czas 
pobytu dziecka w placówce. Każdego dnia dzieci mają za-

pewnione liczne atrakcje. Wykonują prace sensoryczne, czyli 
takie, dzięki którym można poznać świat przez zmysły, uczą 
się, a jednocześnie czerpią z tego masę radości. Żłobek dba 
również o pielęgnowanie regionalnych tradycji kulturowych 
oraz przestrzeganie kalendarza uroczystości. W związku 
z tym, kadra opiekunek w ciekawy sposób przekazuje swoim 
podopiecznym istotne treści, bazując na ciekawych meto-
dach aktywizujących. W ostatnim czasie żłobek miał wiele 
powodów do świętowania. Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
maluszki odśpiewały piosenkę, wykonały wspaniałe laurki 
oraz stworzyły wyjątkowe życzenia dla kochanych dziadków. 
Później rozpoczęły się przygotowania do tygodnia walentyn-
kowego oraz barwnego balu karnawałowego. Wśród dzieci 
można było znaleźć postacie z ulubionych bajek, księżniczki, 
pirata, policjanta czy kowboja. Cały dzień dobrej zabawy, 
kolorowych balonów, tańców i piosenek wywołał ogromne 
uśmiechy na twarzach maluchów. Należy zaznaczyć, iż bar-
dzo ważną rolę w działalności placówki spełnia współpraca 
z rodzicami. Dlatego też żłobek jest otwarty na propozycje 
i sugestie z ich strony – to oni najlepiej znają swoje pociechy. 
Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Laura Seidel
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE  
w JEDNOSTKACH OSP

Z godnie z ustalonym w trakcie posiedzenia Zarządu 
Gminnego ZOSPRP w Zębowicach harmonogramem 

w pierwszym kwartale br. odbywają się zebrania sprawozdaw-
cze w poszczególnych jednostkach OSP z terenu naszej gminy. 
15 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Knieja. 
Miejscowa jednostka liczy 34 druhów, w tym 1 honorowy 
i jedna kobieta. W ubiegłym roku druhowie uczestniczyli 
trzy razy w akcjach ratowniczych, w tym raz w gaszeniu 
pożaru oraz dwa razy w likwidacji miejscowych zagrożeń. 

W ubiegłym roku na zakup sprzętu i umundurowania 
strażackiego wydano 24996,25 zł. Zakupiono 6 kompletów 
ubrań specjalnych UPS, 6 par rękawic, 7 hełmów, ubranie 
ochronne do zwalczania szerszeni, detektor wielogazowy oraz 
wąż W 52. W ramach prac społecznych druhowie przygoto-
wali strażnicę i samochód do przeglądu. Jednostka uczestni-
czyła również w rozwożeniu ulotek promujących szczepienia 
przeciwko COVID-19. 

Ważnym zadaniem dla miejscowych druhów była również 
organizacja przeprowadzonych 19 września ubiegłego roku 
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, w których 
miejscowa drużyna  w grupie C zajęła III miejsce. W planach 
na rok bieżący druhowie zamierzają przeszkolić 6 człon-
ków oraz przeprowadzić zbiórki szkoleniowe i ćwiczenia na 
obiektach. Ważnym zadaniem będzie również prowadzenie 
pogadanek o tematyce przeciwpożarowej i z zakresu bez-
pieczeństwa w trakcie zebrań wiejskich. Plan na rok bieżący 
zakłada również przyjęcie dwóch nowych członków, w tym 
jednej kobiety. Jednostka OSP Knieja zamierza w 2022 roku 
zakupić 2 komplety radiostacji nasobnych oraz 6 par butów 
strażackich, 2 komplety ubrań specjalnych, 6 mundurów wyj-
ściowych, 6 koszul, 6 czapek rogatywek i 6 kurtek strażackich.

5 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Zę-
bowice. Miejscowa jednostka liczy 51 członków zwyczajnych, 
8 honorowych, 14 wspierających, w tym 7 kobiet oraz posiada 
MDP liczącą 33 członków, w tym 11 dziewcząt i 22 chłopców. 
W ubiegłym roku druhowie uczestniczyli 30 razy w akcjach 
ratowniczych, w tym 4 razy w gaszeniu pożarów i 26 razy 
w likwidacji miejscowych zagrożeń. W roku sprawozdawczym 
jednostka pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: pro-
fesjonalną pralkę i suszarkę do ubrań specjalnych, dwie pary 
butów specjalnych, dwa komplety ubrań specjalnych, 3 hełmy, 
ubrania koszarowe dla MDP, 6 akumulatorów do radiostacji 
nasobnych, 2 węże W 52, 2 węże W 75 oraz 3 przęsła drabiny 
nasadkowej. Urządzono również stanowisko do prania i su-
szenia ubrań specjalnych oraz wymieniono piec centralnego 
ogrzewania. Zadania polegające na wymianie źródła ciepła 
oraz zakupie profesjonalnej pralki i suszarki do ubrań spe-
cjalnych oprócz środków pozyskanych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opo-
lu zostało wsparte środkami z budżetu Gminy. W ramach 
prac społecznych druhowie przeprowadzili zbiórkę złomu 
oraz wolnych datków, w sumie uzyskano kwotę 21766,46 zł. 
Druhowie wykonywali też prace porządkowe wokół remizy 
oraz brali udział w procesji Bożego Ciała. Po raz piąty zor-

ganizowali również świąteczne wsparcie dla dzieci z Domu 
Dziecka w Sowczycach. Jednostka uczestniczyła  w ubiegłym 
roku w zorganizowanych w Kniei Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych, w których MDP dziewczęca zajęła 
2 miejsce, a MDP chłopięca 3 miejsce. Natomiast drużyna 
w grupie C zajęła 4 miejsce. W br. druhowie planują pozyskać 
wkrętarkę oraz piłę szablastą akumulatorową z osprzętem. 
Zamierzają również zakupić 2 komplety ubrań specjalnych, 
2 hełmy, dwie pary butów specjalnych oraz przyczepkę. 
W ramach działalności szkoleniowej jednostka zamierza 
wysłać na przeszkolenie 35 druhów oraz przeprowadzić 12 
zbiórek szkoleniowych i 4 ćwiczenia na obiektach. Jak co 
roku druhowie zamierzają również prowadzić w szkole i na 
zebraniach wiejskich pogadanki o tematyce przeciwpożarowej 
oraz propagować działania prewencyjne w formie ulotek. 

W zebraniach sprawozdawczych w OSP Knieja i Zębowice 
uczestniczył również sekretarz Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSPRP druh Wojciech Wiecha i Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSPRP w Zębowicach wójt Waldemar Czaja. 
Relację z zebrań sprawozdawczych w OSP Kadłub Wolny 
i OSP Radawie przekażemy w kwietniowym wydaniu „In-
formatora”.
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SESJA RADY GMINY
10 lutego br. w GOIKiCz odbyła się XXVIII w ósmej 

kadencji sesja Rady Gminy. Podczas obrad radni 
podjęli uchwały w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Zębo-
wice na 2022 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  
planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zę-
bowice na 2022 rok, uchylenia uchwały nr XXV/172/2021 
z dnia 30 listopada 2021 roku, trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zębowicach oraz 
szczegółowych warunków funkcjonowania. Rada przyjęła 
również sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani w 2021 roku oraz sprawozdanie 
z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Zębowice 
w 2021 roku. W trakcie sesji Rada Gminy podjęla stanowisko 
w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego 
dotyczącego obniżenia subwencji oświatowej na edukację 
w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego na rok 2022. Podczas sesji rad-
ni wycofali z porządku obrad projekty uchwał w sprawie: 
wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu, regulaminu 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonym miejscu oraz w sprawie 

opłaty targowej. Radni zapoznali się również z informacją 
z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz 
informacją Przewodniczącego Rady Gminy. W zgłoszonych 
interpelacjach i zapytaniach radni poruszyli kwestie związane 
z niedrożnością przepustu na drodze powiatowej w Prusko-
wie, zabezpieczenia skarpy za przystankiem autobusowym 
w Bąkowni oraz trudnościami w poruszaniu się poboczem 
drogi na ulicy Borowiańskiej w Zębowicach.

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZĘBOWICACH

W dniu 14.03.2022 r. rusza rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Zębowicach. Przebiegać będzie w oparciu o harmono-
gram rekrutacji zgodny z Zarządzeniem Wójta Gminy Zębowice Nr W.0050.13.2022 z dnia 15.02.2022 r. Przedszkole prowadzi 
rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu 
lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku 
(w przypadku wolnych miejsc w rekrutacji). Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który 
może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej www.przedszkolezebowice.szkolnastrona.pl lub bezpośrednio 
w przedszkolu. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 14 do 25.03.2022 r. Rodzic 
w drodze rekrutacji składa w przedszkolu następujące dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji RODO.
Dodatkowo, jeśli jest taka potrzeba, rodzic wypełnia oświadczenie o wielodzietności lub oświadczenie o samotnym wycho-

wywaniu.
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego. 28.02.2022
11.03.2022

–

2. Złożenie wniosku o  przyjęcie do przedszkola wraz z  dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14.03.2022

25.03.2022

22.04.2022

29.04.2022
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola 

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).

28.03.2022

1.04.2022

04.05.2022

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.04.2022 09.05.2022 

5. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia – poprzez złożenie oświadczenia. 4.04.2022
13.04.2022

13.05.2022

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

21.04.2022 20.05.2022
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KONSERWACJA GMINNYCH ROWÓW
Na przełomie stycznia i lutego pracownicy Zakładu 

Gospodarki Komunalnej  i Wodociągów w Zębo-
wicach wykonali konserwację rowów gminnych w Kniei. 
W ramach prac wykonano konserwację rowów o łącznej 
długości 812 mb. oraz udrożniono 70 mb. przepustów. 
Przypominamy również, że każdy właściciel gruntu, na 
którym usytuowany jest rów melioracyjny, ma obowiązek 
zapewnienia jego drożności. W związku z rozwiązaniem 
się Gminnej Spółki Wodnej w celu rozwiązania problemu 
związanego z utrzymaniem rowów melioracyjnych należy 
zawiązać nową Spółkę Wodną albo zwrócić się do Starosty 
Oleskiego o objęcie gminy spółką, w skład której wchodzą 
inne gminy z Powiatu Oleskiego.

ŚWIADCZENIE RATOWNICZE

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 
strażach pożarnych

1. Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie 
ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej 
w wysokości 200 zł.

2. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi 
ratownikowi OSP,  który:

1)  czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub ak-
cjach ratowniczych:
a) w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat,
b) w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz 

2) osiągnęli:
a) w przypadku mężczyzn – 65.  rok życia,
b) w przypadku kobiet – 60.  rok życia.

3. Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni 
udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub 
akcjach ratowniczych,

4. Ewidencję udziału strażaków ratowników OSP w działaniach  
ratowniczych lub akcjach ratowniczych, obejmującą datę, numer 
i miejsce podjętych działań ratowniczych lub akcji ratowniczych 
oraz imienny wykaz ich uczestników, prowadzi właściwy komen-
dant powiatowy (miejski)  Państwowej Straży Pożarnej.

5. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach 
ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi 
lat w ochotniczej straży pożarnej.

6. Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach 
ratowniczych jest:

1) od 1 stycznia 2022 r. 
– dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną;
2) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. 
– dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożar-

ną lub pisemne oświadczenie 3 świadków, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 4  i 5, w tym jeden świadek będący funkcjo-
nariuszem publicznym;

7. Do 31 grudnia 2011 r. 
– pisemne oświadczenie 3 świadków zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 4 i 5, w tym jeden świadek będący funkcjo-
nariuszem publicznym. 

8. Świadkiem nie może być: 
1)  małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty 

do drugiego stopnia wnioskodawcy;
2)  osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, 

opieki lub kurateli;
3)  osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku pod-

rzędności służbowej;

4)  osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione 
umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe.

9. Co najmniej jednym ze świadków jest osoba, która pełniła 
funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługują-
cym organ administracji samorządowej w okresie, który ma 
potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach 
ratowniczych.

10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, podlega 
weryfikacji przez właściwego (wójta/burmistrza, prezydenta 
miasta) pod względem jego wiarygodności, a następnie jest 
przekazywane do właściwego komendanta powiatowego (miej-
skiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu jego zatwierdzenia.

11. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświad-
czenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzury o następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”. Klauzura ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń.

12. W celu weryfikacji oświadczenia organ może wezwać 
wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów, wy-
znaczając termin nie krótszy niż 14 dni.

13. Organ może odmówić potwierdzenia, w przypadku gdy 
uzna, że oświadczenia świadków lub przekazane dodatkowe 
dokumenty nie są obiektywne lub w nienależyty sposób potwier-
dzają fakt bezpośredniego udziału wnioskodawcy w działaniach 
ratowniczych.

14. Osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia 
ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od 
miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu wejścia w życie 
ustawy spełnia wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa 
do świadczenia ratowniczego.

15. Po uzyskaniu powyższego potwierdzenia, członek OSP 
dołącza oryginały potwierdzonych oświadczeń do wniosku skła-
danego do właściwego komendanta powiatowego/miejskiego PSP.

16. Komendant powiatowy/miejski PSP, rozpatrując wniosek 
o przyznanie świadczenia ratowniczego, jednocześnie zatwierdza 
załączone oświadczenia świadków.

17. Organ przyznający (właściwy komendant powiatowy/
miejski PSP) przyznaje świadczenie ratownicze od miesiąca 
złożenia wniosku z mocą od stycznia 2022 roku, gdy wniosek 
wpłynie nie później niż do 31 sierpnia 2022 roku.
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NIEDROŻNY PRZEPUST
W  nawiązaniu do złożonej przez radnego Rady Gmi-

ny Zębowice interpelacji dotyczącej niedrożności 
przepustu pod drogą powiatową w Pruskowie, powodującej 
znaczne podniesienie poziomu wody Potoku Pruskowskiego, 
czego skutkiem jest m.in. podtopienie łąk i pastwisk, Wójt 
Gminy zwrócił się w powyższej sprawie z prośbą o stosowną 
i szybką interwencję do Powiatowego Zarządu Dróg w Ole-
śnie. Ponadto z uwagi na fakt, że podniesienie poziomu wody 
w potoku jest również efektem wybudowanych przez bobry 
tam, pismo z prośbą o interwencję skierowano też do PGW 
Wody Polskie – Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich.

AZBEST
Informujemy mieszkańców, że do końca kwietnia br. przedłu-

żamy termin składania wniosków o dofinansowanie  usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Wnioski zgłoszeniowe są do po-
brania w UG w Zębowicach, p. 13. Kontakt tel. 77 421 60 76 wew. 
33. Pragniemy również poinformować, że zgodnie z zapowiedzią 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu jest to już ostatni nabór na dofinansowanie 
usuwania wyrobów zawierających azbest. Gmina Zębowice 
uczestniczy w powyższym naborze od 2014 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY, WŁAŚCICIELE CZWORONOGÓW

 Pamiętajcie, że jesteście zobowiązani do:
– zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami,
– humanitarnego traktowania zwierząt,
– właściwego zabezpieczenia posesji przed przedostawaniem 

się psa poza ogrodzenie, 
– prowadzenia psa na smyczy, a agresywnych i rasy niebez-

piecznej na smyczy i w kagańcu,
– sprawowania skutecznej kontroli nad psem zwolnionym ze 

smyczy, co jest dozwolone wyłącznie w miejscach mało uczęsz-
czanych przez ludzi.

UWAGA!
– Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń, kto nie zachowuje 

zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze 
nagany.

– Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego, kto zwierzę 
chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia 
wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod 
jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło.

– Kiedy bez opieki wałęsa się pies, o którym wiemy, że ma 
opiekuna, powinniśmy zawiadomić policję. 

(Zgodnie z art. 1 ust 2 pkt 2 ustawy o Policji, do podstawowych 
zadań Policji należy m.in. ochrona bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych).

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić ich prze-
ciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia 
przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż 12 
miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

DYŻURY PSYCHOLOGA

Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych w GOIKiCz 
odbywać się będą dyżury psychologa. Z bezpłatnych porad mogą 
skorzystać mieszkańcy naszej gminy, zarówno dorośli, jak i dzieci. 
Dyżur pełnić będzie psycholog Anna Sajdyk. 

Terminy dyżurów pani psycholog  w bieżącym roku.
15 marca, 12 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 19 lipca, 23 sierp-

nia, 20 września, 11 października, 22 listopada, 20 grudnia.
Dyżury odbywać się będą w godz. 16.00–18.00.

ODPADY KOMUNALNE
Przypominamy właścicielom nieruchomości, zamieszkałych 

na terenie gminy Zębowice, że opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na terenie naszej gminy jest obliczana jako 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz 
stawki opłaty w zł /osobę/ miesiąc.

Wysokość tej opłaty jest obliczana przez właściciela nierucho-
mości  w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Wobec powyższego pamiętajmy, aby zgłaszać wszelkie zmiany 
dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości poprzez 
złożenie nowej deklaracji. Mamy na to czas do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Jest to szczególnie istotne przy składaniu deklaracji zmniejsza-
jącej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ponieważ właściciel nieruchomości nie 
może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania 
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
okres wsteczny. Wyjątkiem jest zgon mieszkańca nieruchomości 
– wówczas właściciel nieruchomości może złożyć nową dekla-
rację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią 
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Zgłoszenie w Urzędzie Stanu Cywilnego narodzin dziecka oraz 
zgonu mieszkańca nieruchomości nie skutkuje zmianą wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby zmiana 
była skuteczna, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
W lipcu 2021 roku w życie weszły przepisy zobowiązujące 

każdego właściciela lub zarządcę budynku do złożenia deklaracji 
o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). Do kiedy należy złożyć deklarację? Jak to 
zrobić? Kto musi składać deklarację źródeł ciepła i spalania 
paliw? Do złożenia deklaracji źródeł ciepła zobowiązany jest 
właściciel lub zarządca:

• budynku jednorodzinnego,
• budynku wielorodzinnego,
•  każdego innego budynku niemieszkalnego (biura, garażu, 

lokalu handlowo-usługowego, szklarni).
Jakie urządzenia należy zgłosić? 
Do bazy CEEB, poprzez deklarację źródeł ciepła, zgłasza się 
następujące urządzenia:

•  miejską sieć ciepłowniczą/ciepło systemowe/lokalną sieć 
ciepłowniczą,

•  kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/za-
sypowy,

•  kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem pali-
wa/z podajnikiem,

• kominek/kozę/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
• piec kaflowy na paliwo stałe,
• trzon kuchenny/piecokuchnię/kuchnię węglową,
•  kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy, prze-

pływowy/kominek gazowy,
• kocioł olejowy,
• pompę ciepła,
• ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
•  kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją 

wspomagania ogrzewania.
Kiedy złożyć deklarację CEEB?
Deklarację do CEEB powinno się złożyć w terminie:

•  12 miesięcy (do 30 czerwca 2022) – dla budynków oddanych 
do użytku do 30 czerwca 2021 r.,

•  14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub 
spalania paliw. 

Gdzie i jak złożyć deklarację źródeł ciepła i spalania paliw?
Deklarację można złożyć na 3 sposoby:

•  osobiście, w urzędzie miasta lub gminy → skorzystaj z wy-
szukiwarki,

• listownie, wysyłając deklarację do odpowiedniego urzędu,
• przez Internet, bezpośrednio na stronie CEEB.

Ile kosztuje złożenie deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw?
Złożenie deklaracji jest bezpłatne.
Kary za niezłożenie deklaracji CEEB

Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie grozi 
kara grzywny. Można jej jednak uniknąć, jeżeli uda się złożyć 
deklarację przed otrzymaniem od władz miasta wiadomości 
o popełnieniu wykroczenia.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zębowice,
zwracam się do Was z prośbą o wypełnienie ankiety z uwagi na 

podpisaną umowę Gminy Zębowice z Marszałkiem Województwa 
Opolskiego. Przepisy zobowiązują nas do opracowania programu 
ograniczenia niskiej emisji dla całej gminy. Żeby opracowanie 
miało odbicie w późniejszym pozyskiwaniu środków na ten cel, 
to musi być przeprowadzona wnikliwa analiza matematyczna 
na podstawie rzeczywistych zebranych danych. 

Przygotowano pozycje, które należy wypełnić za rok 2021. 
Wpisane dane w rubrykach powinny wynikać z zakupu paliwa 
czy zapłaconych rachunków. Serdecznie dziękuję w imieniu 
własnym i pracowników za zrozumienie i przekazanie danych 
do Urzędu Gminy Zębowice w terminie do 28 marca 2022 roku.

Lokalizacja Budynek

Rok budowy
Liczba osób 

zamieszkałych
Powierzchnia 

ogrzewana
Miejscowość ulica

Nr domu / 
mieszkania

wolnostojący
Bliźniak lub 

szeregowiec
wielo-

rodzinny

TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE ROK ilość m2

OCIEPLONE OKNA Planowana 
termomodernizacja

Piwnica
ściany dach/strop Stare Nowe

TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE Drewno PVC Rok TAK/NIE

Piec CO i c.w.u.
Stary kaflowy/ 

koza
5 Generacji Podkowa 

w piec. kuch.
węgiel drewno Pelet/

biomasa
Olej Gaz Praca ciągła

TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE

Nowe urządzenia po 2014
Kominek Pompa ciepła Kolektory na c.w.u Fotowoltaika Przepływowy ogrzewacz

Moc Moc TAK/NIE Moc Moc

 
Roczne zużycie 

energii
Roczne zużycie 

węgla
Roczne zużycie 

drewna
Roczne zużycie 

biomasy
Roczne zużycie oleju Roczne zużycie gazu

kWh tona m3 tona litr m3
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W lutym 2022 r. Jubilaci obchodzili 
sWoJe Jubileusze: 

80 lat: Erwin Gruca, ks. Ginter Kurowski
85 lat: Jerzy Wodarz, Jan Pryszcz

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:  
Beata i Ireneusz Piwowarczyk,  

Eryka i Andrzej Skorupa, Karina i Sebastian Felix.
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 LUTYM urodziło się 1 dziecko
Rodzicom narodzonej pociechy życzymy, aby Wasze dziecko rozwi-
jało 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 LUTYM:  
Helena Jancik, Elżbieta Arbeiter,  
Wojciech Wenzel, Oskar Pludra,  

Mariusz Langner, Norbert Arbeiter.
Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębo-
kiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. i. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl Nakład: 1000
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole, 
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl

Nasi JUbiLaci

PODZIĘKOWANIE
Pary małżeńskie uczestniczące w uroczystości wręczenia 

medali za długoletnie pożycie małżeńskie składają za pośred-
nictwem „Informatora” serdeczne podziękowanie wójtowi 
Gminy Waldemarowi Czaja i pracownikom UG za profe-
sjonalne przygotowanie uroczystości, złożone życzenia oraz 
wręczone upominki i poczęstunek. Dziękują  za ciepłe słowa 
i serdeczną atmosferę w trakcie spotkania. Słowa podziękowań 
za przekazane życzenia kierują również do uczestniczących 
w uroczystości księży proboszczów z Zębowic i Radawia.

OGŁOSZENIE – PRACA
Firma z siedzibą w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 5. 

Jako właściciel Restauracji „Karczma Wiejska” w Zębowicach, 
której remont jest współfinansowany z projektu LGD „Kraina 
Dinozaurów”, ogłasza nabór na stanowisko: kierownik restau-
racji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://
www.zebowice.pl/23/strona.glowna.html lub telefonicznie 
pod numerem: 530 309 663.

Przykład wypełnienia ankiety:
Lokalizacja Budynek

Rok budowy
Liczba osób 

zamieszkałych
Powierzchnia 

ogrzewana
Miejscowość ulica

Nr domu / 
mieszkania

wolnostojący
Bliźniak lub 

szeregowiec
wielo-

rodzinny
TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE ROK ilość m2

ZĘBOWICE I. MURKA 12/5 TAK NIE TAK 1990 4 46,8

OCIEPLONE OKNA Planowana 
termomodernizacja

Piwnica
ściany dach/strop Stare Nowe

TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE Drewno PVC Rok TAK/NIE
NIE NIE NIE NIE TAK 2025 NIE

Piec CO i c.w.u.
Stary kaflowy/ 

koza
5 Generacji Podkowa 

w piec kuch
węgiel drewno Pelet/

biomasa
Olej Gaz Praca ciągła

TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE
NIE TAK NIE TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE

Nowe urządzenia po 2014
Kominek Pompa ciepła Kolektory na c.w.u Fotowoltaika Przepływowy ogrzewacz

Moc Moc TAK/NIE Moc Moc
TAK/2018 NIE TAK/6 m2 10 kWp/2020 21kW 

Roczne zużycie 
energii

Roczne zużycie 
węgla

Roczne zużycie 
drewna

Roczne zużycie 
biomasy

Roczne zużycie oleju Roczne zużycie gazu

kWh tona m3 tona litr m3

10250 3,5 8,5 0 0 0

REMONTY W PRZEDSZKOLU
Jak co roku w okresie ferii zimowych w Publicznym Przed-

szkolu w Zębowicach odbywają się zaplanowane wcześniej re-
monty. W tym roku zaplanowano gruntowny remont magazynu 
na produkty spożywcze w przedszkolu w Zębowicach. W ma-
gazynie zostały odnowione i pomalowane ściany, położono gres 
na podłodze oraz zamontowano nowe regały. Natomiast w od-
dziale zamiejscowym w Radawiu odnowiono salę gimnastyczną. 
Uzupełniono ubytki w tynku na suficie oraz odmalowano sufit 
i część ścian. Dzięki temu sala gimnastyczna znów jest bezpiecz-
na i czysta. W ciągu roku szkolnego dzieci uczęszczają do niej 
na zajęcia gimnastyczne oraz odbywają się w niej uroczystości 
przedszkolne. Kolejne remonty w przedszkolu zaplanowano 
podczas przerwy wakacyjnej w drugiej połowie sierpnia.


