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ATRAKCJE W PRZEDSZKOLU
W   Publicznym Przedszkolu w  Zębowicach oprócz 

stałych, corocznych wydarzeń i uroczystości okres 
wiosenny obfituje w różnorodne atrakcje. W oddziale za-
miejscowym w Radawiu dzieci udały się na wycieczkę do 
gospodarstwa, by poznać jakże ważny zawód rolnika oraz 
przyjrzeć się jego obowiązkom. Dzieci nie tylko słuchały 
opowiadań gospodarza, ale również mogły poznać zwierzęta 
mieszkające w oborze oraz maszyny rolnicze wykorzystywane 
współcześnie na roli. Wycieczka okazała się bardzo cieka-
wa, a dzieci z zainteresowaniem wspominały o niej jeszcze 
kilka następnych dni. Dzieci z oddziału w Radawiu dziękują 
Panu Erwinowi Wencel za zorganizowanie tak pouczającego 
spotkania. Natomiast przedszkolaki z Zębowic w kwietniu 
wysłuchały koncertu zagranego przez dzieci muzykujące 
na co dzień w Państwowej Szkole Muzycznej w Oleśnie. 
Oprócz utworów granych przez muzyków, mogliśmy posłu-
chać wystąpienia o ciekawych instrumentach muzycznych. 
Wszak nie od dziś wiadomo, że muzyka jest ważna w życiu 
każdego człowieka oraz sprzyja wszechstronnemu rozwojowi 
dzieci. Dlatego przedszkole zamierza podjąć stałą współpracę 
z Państwową Szkołą Muzyczną w Oleśnie.

PIKNIK RODZINNY
R ównolegle do odbywających się Gminnych Zawodów 

Sportowo-Pożarniczych odbywał się Piknik Rodzinny. 
Na najmłodszych czekały zabawy z animatorami oraz dar-

mowe dmuchańce.  Uczestnicy pikniku wysłuchali również 
koncertu sióstr Mileny i Julianny Jendrzej oraz Joanny Kostki.
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
29 maja br. na boisku LZS w Zębowicach odbyły się zorga-

nizowane przez miejscowych druhów Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze. Toczone w duchu sportowej rywalizacji 
zmagania dostarczyły wielu emocji zarówno licznie zgro-
madzonym widzom jak i zawodnikom. W zawodach wzięło 
udział 13 drużyn w tym 3 drużyny męskie (gr. A), 3 drużyny 
kobiece (gr. C), 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców 
(mieszane) oraz 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt. 
Zawody zostały rozegrane w konkurencjach: bieg sztafetowy 
400 m z przeszkodami MDP, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. 
z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe (gr. A, gr. C oraz MDP). 
W grupie MDP żeńskiej w której rywalizowały zespoły z OSP 
Kadłub Wolny, Radawie i OSP Zębowice triumfowały druhny 
z Kadłuba Wolnego. Drugie miejsce zajęła drużyna z OSP 
Radawie, a trzecie z OSP Zębowice. W grupie MDP męskiej 
najlepsi okazali się również druhowie z OSP Kadłub Wolny 
przed drużynami  z OSP Radawie i OSP Zębowice. W grupie 
C kobiecej zwyciężyła drużyna z OSP Radawie. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z OSP Knieja, a trzecie drużyna z OSP Zębowice. 
W grupie ,,A” męskich drużyn pożarniczych I miejsce eqzekwo 
zajęły drużyny z OSP Radawie i OSP Kadłub Wolny. drugie 
OSP Knieja, a trzecie OSP Zębowice. Uczestniczące w zawo-
dach drużyny zostały uhonorowane pucharami i dyplomami 
oraz nagrodami w postaci sprzętu pożarniczego którego funda-
torami byli; marszałek województwa opolskiego i wójt Gminy 
Zębowice. Wójt Waldemar Czaja wręczając uczestnikom zawo-
dów wyróżnienia podkreślał zarówno wysokie umiejętności 

zaprezentowane przez druhny i druhów jak również sprawny 
i bezpieczny przebieg rywalizacji. Marszałek ufundował dla 
poszczególnych jednostek sprzęt w postaci węzy strażackich. 
Natomiast wójt Gminy przekazał dla poszczególnych OSP 
sprzęt medyczny do uzupełnienia toreb PSP-1.Włodarz gminy 
uhonorował również pamiątkowym pucharem startującą poza 
konkursem grupę „Mali Strażacy” z Radawia. Zwieńczeniem 
tych toczących się w duchu sportowej rywalizacji zawodów 
był wspólny poczęstunek dla uczestników ufundowany przez 
wójta gminy.

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW 2022
We wtorek, 24 maja 2022 r. odbył się pierwszy dzień 

tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, do którego 
przystąpiło 28 uczniów. Zdający podeszli kolejno do trzech 
egzaminów z: języka polskiego, matematyki i języka obcego 
nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa-
ło 120 minut. Na napisanie matematyki uczniowie mieli 100 
minut, a na język obcy - 90 minut. Egzamin z języka polskiego 
składał się z zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających 
umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość lektur, 
a także wiadomości z gramatyki. Ósmoklasiści napisali także 
krótką pracę pisemną, np. zaproszenie i wypracowanie na 
min. 200 słów. Egzamin ósmoklasisty z matematyki zawierał 
około 19-20 zadań, niektóre z nich miały formę zamkniętą, 
inne otwartą. Tych ostatnich było tylko 4. Za całość można 
było uzyskać 25 punktów. Arkusz z języka angielskiego dzielił 

się na poszczególne części: rozumienie ze słuchu, znajomość 
funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość 
środków językowych, wypowiedź pisemna. Prace ósmokla-
sistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki 
przysłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egza-
minacyjną. Uczniowie poznają wyniki egzaminu 1 lipca br. 
Z kolei zaświadczenia otrzymają 8 lipca br.

PODZIĘKOWANIE
Zarząd OSP w Radawiu wraz z członkami pragnie po-

dziękować sponsorom:
• „MarPol” Markowi Janusz
• „Tomi Trans” Tomaszowi Stręk
• „Firma Wenzel” Norbertowi Wenzel
• „Womar” Piotrowi Grysczyk
• „Fun Events” Marcinowi Grysczyk
• „Mati Trans” Matijasowi Spyra
• „Firma Jendrzej” Rafałowi Jendrzej

• „J&J Cars Auto Handel” Marcinowi Jendrzej
• Mateuszowi Sworeń
• Wojciechowi Lipczak
za  okazaną pomoc finansową na zakup  ubrań koszaro-

wych, koszulek z nadrukiem oraz sprzętu dla najmłodszej 
grupy strażackiej „Mali Strażacy” oraz MDP żeńskiej 
i męskiej. Serdeczne podziękowania za wieloletnią współ-
pracę i zaangażowanie, kieruje również do pracowników 
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu wraz z Dyrektorem 
p. Andrzejem Małysem na czele.
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LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to nowa inicjatywa, któ-

rej celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i tech-
nicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół 
podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych, 
prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne 
narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu 
i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także 
samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk po-
łożony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej 
tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, ma-
tematyka). Publiczna Szkoła Podstawowa w  Zębowicach 
otrzymała 70 tys. złotych na realizację programu. 

W skład tego programu wchodzi wyposażenie:
– Wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe wraz z me-

blami i okularami  ClassVR 
–Wyposażenie podstawowe. W skład kompletu wchodzą 

następujące elementy:
• Drukarka z akcesoriami
• Mikrokontroler Arduino
• Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1
• Statyw do aparatu i kamer
• Lampy światła ciągłego

• Aparat Sony RX100 III
• Gimbal
• Mikrofon Saramonic Vmic-Mini z Mikroportem
• Laptop Acer Extensa 15
• Usługa wdrożenia i szkolenia (4h)
ClassVR jest dostarczany w komplecie ze sprzętem, elemen-

tami sterującymi oraz treściami i zasobami dostosowanymi 
do programu nauczania, zapewniając wszystko, czego potrze-
bują nauczyciele, aby wprowadzić wirtualną rzeczywistość 
do klasy. Nauczyciele po szkoleniach będą wykorzystywać 
zakupiony sprzęt wzbogacając sposób prowadzenia lekcji.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy 
Zębowice przedstawia Radzie Gminy  Raport 
o stanie Gminy Zębowice za rok 2021 w terminie 
do dnia 31 maja 2022 r. Raport został złożony 
w terminie do Biura Obsługi Rady Gminy Zębo-
wice. Z tekstem Raportu można się zapoznać na 
stronie internetowej http://bip.zebowice.pl/ 1265/
raporty-o-stanie-gminy.html/ oraz w Biurze 
Obsługi Rady Gminy w Zębowicach, w godzi-
nach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek: 7:00 
-15:00. W debacie nad Raportem o stanie Gminy 
Zębowice za 2021 rok zabierają głos radni oraz 
mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby 
zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć 
pisemne zgłoszenie Przewodniczącemu Rady 
Gminy w Zębowicach, poparte podpisami co 
najmniej 20 osób, najpóźniej w przeddzień sesji.

INFORMACJA ZGKiW 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 13 CZERWCA 2022 r. do 30 CZERWCA 
2022 r. – miejscowości: Zębowice, Knieja, Łąka,

– od 1 LIPCA 2022 r. do 15 LIPCA 2022 r. 
– miejscowości: Kadłub Wolny, Poczołków, 
Osiecko, Prusków, Siedliska, Kosice, Radawie.
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POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ
W  dniu 25 kwietnia w przedszkolu w Zębowicach odbył 

się I Pokaz Mody Ekologicznej. Chcielibyśmy, by stał 
się on stałym elementem działalności przedszkola w oparciu 
o współpracę z rodzicami, podkreśla Pani dyrektor Joanna 
Janczyk. Podczas wspaniałej zabawy w ten niecodzienny 
sposób zwracamy uwagę jak ważna w naszym życiu jest 
ekologia. Pokaz mody jest jednym z działań, które placów-
ka realizuje w ramach ogólnopolskiego programu „Gramy 
w zielone”. Pokaz mody ekologicznej to dla dzieci nie tylko 
świetna zabawa, lecz również rozwijanie pomysłowości, 
kreatywności do przedstawienia własnego pomysłu na czyste 
środowisko przyrodnicze poprzez wykonanie stroju z ma-
teriałów przeznaczonych do recyklingu. Pokaz połączony 
został z Międzynarodowym Dniem Ziemi obchodzonym 
w dniu 22 kwietnia. Pokaz Mody Ekologicznej udowodnił, 
że pomysłowość uczestników, a także możliwości, jakie dają 
wszelkie odpady i materiały wtórne są nieskończone. Dzieci 
odważnie i stanowczym krokiem prezentowały się na wybiegu 
dla modelek i modeli w strojach wykonanych z materiałów 
przeznaczonych do recyklingu. Zaskakujące kreacje z tzw. 
odpadów, zaprojektowane i wykonane zostały przez rodziców 
dzieci, którzy wykazali się ogromną pomysłowością. Do ich   
m.in.: butelki, korki, tekturę, wytłaczanki, pojemniki po 
jogurtach, płyty CD, folię i sznurki. Na pokazie można było 
podziwiać m. in. strój ekologiczny wieczorowy, wiosenny, 

rycerza, robota, wróżki, kosmonauty itp. Maluchy chętnie 
opowiadały o swoich przebraniach Gratulujemy pomysłowo-
ści i oryginalności projektantom mody. Wszyscy uczestnicy 
pokazu otrzymali mini nagrody sponsorowane przez Radę 
Rodziców.

SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU 
OCHRONY POWIETRZA LIFE

24 maja br. w Hali Sportowej w Zębowicach odbyło 
się dziesiąte spotkanie w ramach projektu „Wdro-
żenie systemu zarządzania jakością powietrza w sa-
morządach województwa opolskiego”, finansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
LIFE, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 

Zaproszenie na spotkanie poprzedzone było spotem 
radiowym jako kolejne z zadań promocji projektu. 
Na spotkaniu Pan Wójt Waldemar Czaja przedstawił 
założenia projektu, powiedział o prawidłowych techni-
kach spalania oraz omówił i porównywał nowoczesne 
ekologiczne źródła ciepła. Wspomniał również o obo-
wiązkach  nałożonych na gminy dotyczące progra-
mów ochrony powietrza. Przypomniano mieszkańcom 
o konieczności złożenia deklaracji CEEB. Gminny. 
Koordynator Pani Małgorzata Sawczuk-Wróbel po-
informowała, że na terenie Zębowic zamontowano 
czujnik pomiaru jakości powietrza, pokazała na jaką 
stronę internetową wejść aby sprawdzić sobie powietrze 
w danej chwili. W podziękowaniu za przybycie, każdy 
z uczestników otrzymał gadżety promujące projekt, 
w tym czujnik czadu. 
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
11 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Zębowi-

cach  odbyło się spotkanie członków Dyskusyjnego 
Klubu Książki. W pierwszej części spotkania omówiono 
sprawy dotyczące działalności klubu, a następnie do prze-
czytania przez uczestniczki klubu zakupionych nowości do 
biblioteki. Spotkanie członków DKK to nie tylko obcowa-
nie z literaturą piękną,  ale również okazja, aby przy kawie 
i herbacie prowadzić ożywione dyskusje dotyczące zarówno 
literatury, jak i prozy codzienności. W 2022 r. księgozbiór 
Zębowickiej Biblioteki wzbogacił się o 101 egz. książek. 
Wszystkie woluminy księgozbioru biblioteki  publicznej 
w Zębowicach skatalogowane są w systemie mak +, w którym 
w katalogu on-line http://bp-zebowice.wbp.opole.pl można 
wyszukać interesującą pozycje w bogatym  księgozbiorze 
i w  godzinach otwarcia biblioteki wypożyczyć interesującą 
nas książkę. Zachęcamy mieszkańców do zapisania się do 
naszej  biblioteki.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Szanowni Mieszkańcy, Gmina Zębowice i Krajowe Cen-

trum Doradztwa Energetycznego zapraszają na spotkanie 
informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła i możliwo-
ści ich dofinansowania. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 
lipca 2022 r. (wtorek) o godz.18:00 w Hali Sportowej przy 
ul. Oleskiej 10 w Zębowicach. Na spotkaniu dowiecie się 
Państwo: 

1. Na czym polega nowy PROGRAM CZYSTE PO-
WIETRZE?

2. Jak łączyć dotację i uzyskać maksymalne dofinan-
sowanie?

3. Kto może dostać dotację i w jakiej wysokości -przy-
kłady?

4. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - do kiedy trzeba 
wymienić stary piec? 

5. Co to jest CEEB (ewidencja kotłów) i do kiedy trwa 
spis? 

6. Jakie ogrzewanie podlega największym dotacjom?
7. Czym dzisiaj najtaniej ogrzać dom?
Serdecznie Wszystkich Zapraszamy.

ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH

07.06.2022 r. (wtorek) i 09.06.2022 r. (czwartek), zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów na 2022 r., w naszej 
Gminie odbędzie się zbiórka odpadów budowlanych i roz-
biórkowych w formie mobilnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów. Prosimy mieszkańców, którzy zmie-
rzają oddać odpady budowlane i rozbiórkowe o zgłoszenie 
się do Urzędu Gminy w Zębowicach pok. nr 16 (parter) 
po potwierdzenie możliwości skorzystania z usługi. Do-
kument ten nie zawiera danych osobowych i należy go 
oddać pracownikowi firmy Remondis obsługującemu 
zbiórkę, przed oddaniem odpadów. 

Dnia 07.06.2022 r. odpady będą odbierane:
od godz. 8.00 – 12.00  w Kadłubie Wolnym przy bu-

dynku OSP,
od godz. 12.30 – 16.30  w Zębowicach przy Domu Spo-

tkań.
Dnia 09.06.2022 r. odpady będą odbierane:
od godz. 8.00 – 12.00  w Kniei  przy budynku OSP,
od godz. 12.30 – 16.30  w Radawiu  przy budynku OSP.

Do wyznaczonych punktów możemy dostarczyć odpady 
z remontów prowadzonych samodzielnie. Jeżeli remont 
mieszkania /domu prowadzony jest przez firmę remon-
tową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest 
odpowiedzialna za ich zbieranie i wywóz na swój koszt.

Czysty gruz ceglany i betonowy zbieramy w ciągu całego 
roku na utwardzenie dróg dojazdowych, po uprzednim 
zgłoszeniu w Urzędzie Gminy.

Do punktu możemy dostarczyć np.:
• odpady płyt gipsowo - kartonowych, wełny mineralnej, 

styropianu, tapet,
• stolarkę okienną i drzwiową,
• szkło okienne i drzwiowe,
• wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, 
• odpady instalacyjne,
• grzejniki,
• rolety,
• budowlane tworzywa sztuczne np. panele, rynny, 
• odpadową papę,
• duże, puste wiadra po zaprawach czy farbach.
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, którzy jeszcze nie podpisali umowy na 
usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczal-
ni ścieków prosimy o zgłoszenie się do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach w celu zawarcia 
przedmiotowej umowy.

Na terenie gminy Zębowice gospodarka ściekowa jest rozwią-
zywana poprzez systematyczną budowę na posesjach zamiesz-
kałych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Właściciel nieruchomości, na terenie której zabudowana 
jest przydomowa oczyszczalnia ścieków powinien postępować 
zgodnie z instrukcją jej eksploatacji, a w szczególności:

1. pozbywać się nadmiaru osadu,
2. dokonywać bieżących napraw i konserwacji,
3. usuwać awarie,
4. kontrolować bieżącą pracę oczyszczalni tj. 
a. sprawdzać czy nie następuje przepełnienie zbiornika oczysz-

czalni – w zbiorniku znajduje się przegroda oddzielająca komorę 
ścieku surowego i oczyszczonego, ścieki muszą znajdować się 
poniżej tej przegrody,

b. w oczyszczalniach, w których zabudowano przepompownię 
ścieku, sprawdzać, czy nie następuje przepełnienie zbiornika 
przepompowni ścieków – w zbiorniku powinna być widoczna 
pompa,

c. nie odłączać oczyszczalni od zasilania elektrycznego – 
wyłączenie prądu powoduje zaburzenie procesu oczyszczania, 
który oparty jest na następujących po sobie fazach tlenowej 
i beztlenowej,

d. nie używać środków chemii gospodarczej, które wpływają 
niekorzystnie na mikroorganizmy prowadzące proces oczysz-
czania ścieków i w razie potrzeby uzupełniać je stosownymi 
preparatami,

e. w tych typach oczyszczalni, gdzie awaria podzespołów sy-
gnalizowana jest czerwoną lampką sygnalizacyjną natychmiast 
zgłaszać awarię do Urzędu Gminy.

Z niektórymi wymienionymi powyżej zadaniami, jako wła-
ściciele nieruchomości, poradzimy sobie we własnym zakresie, 
ale dla prawidłowej pracy oczyszczalni oprócz bieżącej kontroli 
poziomu ścieków kluczowe jest także usuwanie nadmiaru osadu, 
który powinien być odbierany przez uprawnioną do tego firmę 
i poddany procesowi stabilizacji w odpowiedniej instalacji oraz 
kontrola pracy urządzeń i ich bieżące oraz generalne naprawy 
lub wymiany i w tym potrzebna jest pomoc fachowców. Do-
świadczenia lat ubiegłych pokazują, że pomoc instytucjonalna 
, w tym zakresie jest bardzo potrzebna - pozbycie się nadmiaru 
osadu w prawidłowy sposób z pojedynczej oczyszczalni jest 
trudne techniczne i ekonomicznie nieopłacalne, a kontrola 
pracy, zużycia czy konieczności wymiany urządzeń prze osobę 
nie będącą specjalistą w tej dziedzinie jest bezcelowa.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych przydo-
mowych oczyszczalni ścieków Rada Gminy Zębowice podjęła 
uchwałę w sprawie wysokości opłaty za usługę utrzymania 
i oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków przez Za-
kład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach, któ-
ra wynosi 32,50 zł netto za jeden miesiąc za jedną oczyszczalnię. 

Opłatę tą będą ponosić właściciele nieruchomości na terenie, 
których znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków posa-
dowione przez Gminę Zębowice. 

Właściciele nieruchomości, którzy we własnym zakresie 
wyposażyli swoje posesje w przydomowe oczyszczalni ścieków, 
także mogą ponosić opłatę za usługę utrzymania i oczyszczania 
przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ na nich rów-
nież spoczywa obowiązek kontroli pracy swoich urządzeń oraz 
pozbywania się nadmiaru osadu w określony powyżej sposób. 
Wywiązywanie się z tego obowiązku będzie kontrolowane 
przez gminę. 

Zakres wykonywanych za tą opłatę usług, sposób jej wnosze-
nia oraz obowiązki jakie spoczywają na właścicielu nierucho-
mości określa umowa, którą właściciel nieruchomości będzie 
zawierał z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
w Zębowicach. 

Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA EMERYTÓW  
RENCISTÓW I INWALIDÓW

18 maja br. członkowie Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Zębowicach uczestniczyli w wycieczce 

rowerowej po terenie gminy Zębowice zakończonej poczę-
stunkiem w świetlicy gminnej w Kniei. Była kawa i ciasto 
upieczone przez panie z Kniei oraz grill.. Spotkanie przy 
kawie było również okazją do popularyzacji czytelnictwa 
i literatury w środowisku emerytów, rencistów i inwalidów 
naszej gminy przez panią bibliotekarkę z Biblioteki w Zębo-
wicach. W wycieczce uczestniczyły 33 osoby, a członkowie 
klubu, którzy nie mogli przyjechać rowerami, przyjechali 
na spotkanie samochodami. W planach  na ten rok koło 
ma  jeszcze trzy wyjazdy rowerowe ; do Radawia, Nowej 
Wsi – spotkanie u p. Zbigniewa Kuli oraz do „Lawendowej 
Zagrody” p. Aleksandry Wierszak w Zębowicach. Poza tym 
organizowane są wycieczki autokarowe do: Otmuchowa na 
„Lato Kwiatów, Wód Termalnych Uniejowie i Szaflarach, 

Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej. Koło w Zębowicach 
liczy obecnie 61 członków. Zarząd zaprasza chętnych miesz-
kańców z terenu gminy do wstępowania do Koła Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Zębowicach.
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GOSPODARKA ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY ZĘBOWICE

Jeżeli Państwa posesja wyposażona jest w zbiornik bezod-
pływowy do gromadzenia nieczystości  ciekłych  (szambo) to 
zgodnie z obowiązującymi przepisami należy:

1. zgłosić szambo w Urzędzie Gminy w Zębowicach do Re-
jestru prowadzonego przez Wójta Gminy Zębowice,

2. opróżniać je systematycznie w zależności od potrzeb tzn. 
od ilości zużywanej wody i wielkości zbiornika,

3. posiadać podpisaną umowę (zlecenie) z przedsiębiorcą 
uprawnionym do odbioru i transportu nieczystości ciekłych 
z gminy Zębowice,  (poniżej uprawnieni Przedsiębiorcy),

4. posiadać dowody zapłaty (rachunki /faktury) za wykonanie 
usługi odbioru i transportu nieczystości ciekłych.

Realizacja wyżej wymienionych obowiązków podlega kontroli 
przez Wójta Gminy Zębowice, więc jeżeli nie realizują Państwo 
któregoś z tych obowiązków należy je uzupełnić.

Zbiornik bezodpływowy musi być SZCZELNY tzn. ilość zu-
żytej wody po odjęciu wody zużywanej do pojenia zwierząt czy 
podlewania ogrodu powinna być zbliżona do ilości odbieranych 
z szamba  nieczystości  ciekłych.  

Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru i transportu nieczy-
stości ciekłych z gminy Zębowice:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej Sp. z o.o. w Antoniowie k. Ozimka, 46-040 Ozimek, ul. 
Powstańców Śląskich 54

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębo-
wicach, 46-048 Zębowice, ul. I. Murka 2, 

3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., 03- 044 Warszawa, ul. Płocho-
cińska 29 – głównie w zakresie opróżniania przenośnych toalet,

4. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,41-808 Za-
brze, ul. Szybowa 2 - głównie w zakresie opróżniania przeno-
śnych toalet.

Jeżeli Państwa posesja wyposażona jest w przydomową 
oczyszczalnię ścieków to zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami należy: 

1. zgłosić urządzenie w Urzędzie Gminy w Zębowicach do 
Rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Zębowice (dotyczy 
przydomowych oczyszczalni zamontowanych we własnym 
zakresie),

2. pozbywać się nadmiaru osadu poprzez jego odbiór przez 
uprawnioną firmę.

Realizacja wyżej wymienionych obowiązków podlega kontroli 
przez Wójta Gminy Zębowice, więc jeżeli nie realizują Państwo 
któregoś z tych obowiązków należy je uzupełnić.

Obowiązek pozbywania się nadmiaru osadu, zgodnie z pod-
jętą uchwałą Nr XVIII.119.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 
lutego 2021 roku w sprawie wysokości opłaty za usługę utrzyma-
nia i oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków przez 
ZGKiW w Zębowicach, należy zrealizować poprzez podpisanie 
umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
w Zębowicach-dotyczy to zarówno oczyszczalni  wybudowa-
nych przez gminę jak i własnych. W przedmiotowej umowie 
są określone obowiązki ZGKiW w Zębowicach i właściciela 
nieruchomości.

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W  przeddzień obchodzonego w dniu 27 maja Dnia 

Samorządu Terytorialnego w Gminnym Ośrodku 
Informacji Kultury i Czytelnictwa odbyło się spotkanie wójta 
Gminy Waldemara Czai z pracownikami UG i jednostek pod-
ległych. Wójt dziękując pracownikom za ich pracę na rzecz 

mieszkańców podkreślał potrzebę zespołowego działania 
oraz sumiennego wykonywania codziennych obowiązków. 
Spotkanie przy okolicznościowym poczęstunku było rów-
nież okazją do przeprowadzenia z uczestnikami szkolenia 
z przepisów BHP.
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W kwietniu 85 urodziny obchodziła Marie Morawietz,  
a Państwo Marta i Hubert Respondek obchodzili  

jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego. 

Tym bardziej, z uwagi na spóźnione życzenia  
życzymy Wam nieustającego zdrowia oraz radości  

z każdej chwili oraz Bożego błogosławieństwa  
i tradycyjnych 100 lat.

W MAJU 2022 r. JUbilAci obchodzili sWoJe 
JUbileUsze: 

85 lat: Edyta Lempa, Anna Dziuba, Paweł Miozga
90 lat: Otylia Sulik

92 lata: Magdalena Czaja, Kazimiera Jadach
93 lata: Franz Kowolik

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:  
Gertruda i Jerzy Jonczyk

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 zarejestrowano urodzenie 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:  
: Zygmunt Bil, Rudolf Dombek, Stefan Lizurek, 

Otylia Miemiec, Henryk Namyślik,  
Rudolf Serwusiok, Władysław Sitarski,  
Hildegarda Waniek, Andrzej Matysek.

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.
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Nasi Jubilaci

OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY 2022
„Dzięki Wam mamy tu swój dom, swoje miejsce, swoją 

ojczystą ziemię..
Wszystko to dzięki Wam…”- przytoczone słowa stały 

się mottem tegorocznej uroczystości poświęconej naszym 
Patronom-Powstańcom Śląskim. Akademia składała się 
z dwóch części-pierwsza była bardzo doniosła i poważ-
na, wspominaliśmy wielkie dzieło naszych przodków, 
którzy ofiarnie walczyli o Śląsk. Natomiast część druga, 
już w atmosferze radości miała na celu ukazanie bogatej 
wielokulturowości naszej Małej Ojczyzny. W uroczystości 
wzięli udział zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy 
Zębowice -p. Z. Szuba, Przewodniczący Rady Gminy Zębo-
wice-p. D. Ledwig, Radne: P. A. Sykoś, P. D. Wons oraz K. 
Zacha, ks. J. Zwarycz, Dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Zębowicach, Sekretarz Gminy Zębowice-p. M. Sekuła, 
Przewodnicząca Rady Rodziców – p. E. Kotysz oraz cała 
społeczność szkolna. W tym jakże doniosłym dniu ucznio-
wie przedstawili się z jak najlepszej strony. Oprócz wielu 
pięknych słów i piosenek zaprezentowano film nawiązujący 
do powstań śląskich oraz film promujący piękno naszego 
województwa. Na scenie zaprezentowane zostały tańce 
ludowe, utwory poetyckie, filmowa wersja inscenizacji 
legendy o Karolince i Karliczku oraz utwory muzyczne 
naszych słynnych opolan: Edyty Górniak i Pawła Kukiza. 
Podczas uroczystości zaprezentowało się ok. 40 uczniów 
od III do VIII klasy. To było wielkie przeżycie zarówno 
dla uczniów jak i nauczycieli. Zakończenie święta szkoły 
odbyło się w bardzo miłym nastroju przy stole zastawio-
nym śląskimi wypiekami.


