
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
P odobnie jak w latach ubiegłych msza święta w intencji 

uczniów i nauczycieli poprzedziła  rozpoczęcie roku 
szkolnego w szkole podstawowej w Zębowicach. Natomiast 
szkolna uroczystość odbyła się w hali sportowej. Uczniów,  
rodziców i gości powitała dyrektor szkoły Małgorzata Stel-
mach. W roku szkolnym 2022/2023 w 14 oddziałach uczyć 
się będzie 225 dzieci, w tym 5 z Ukrainy. W szkole od no-
wego roku szkolnego zatrudniono psychologa, pedagoga 
specjalnego, bibliotekarkę oraz nauczycieli, którzy uczyć będą 
języka angielskiego, języka polskiego jako obcego i religii. 
Szczególnie ważnym elementem uroczystości było powitanie 
pierwszoklasistów połączone z wręczaniem im rogów obfi-
tości. W dwóch klasach uczyć się będzie w sumie 31 dzieci. 

Życzenia uczniom i nauczycielom z okazji rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego złożył wójt gminy Waldemar Czaja. Włodarz 
gminy w swoim wystąpieniu podkreślał również, że ma na-
dzieję, że wspólny wysiłek uczniów i nauczycieli przyczyni 
się do uzyskania wyższych niż dotychczas wyników w trakcie 
egzaminów ósmoklasistów. Wójt mówił też, że wszystkich 
czekają nowe wyzwania związane z sytuacją międzynaro-
dową czy wysokimi cenami energii. Podczas uroczystości 
wicedyrektor szkoły Iwona Grabowska zapoznała uczniów 
i rodziców ze sprawami organizacyjnymi dotyczącymi m.in. 
kwestii podręczników, wyżywienia, dojazdów oraz pracy 
świetlicy i biblioteki.
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UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W ZĘBOWICACH
Z godnie z wieloletnią tradycją 15 sierpnia br. w Parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zębowi-
cach odbyły się uroczystości odpustowe, które zgromadziły 
liczne rzesze parafian i gości. Sumę odpustową odprawił 
o. Waldemar Polczyk OFM z Prudnika w asyście proboszcza 
zębowickiej parafii księdza Józefa Zwarycza i emerytowanego 
proboszcza księdza Pawła Zająca. Uroczystość ubogacały swo-
im śpiewem ,,Promyki Maryi”, a grą orkiestra dęta z Kadłuba 

Wolnego. Podczas mszy poświęcone zostały przyniesione 
przez parafian zioła. Liturgię zakończyła procesja wokół 
kościoła z udziałem sztandarów kościelnych i strażackich. 
Asystę przy baldachimie wystawili strażacy z OSP w Zębo-
wicach. Tradycyjnym elementem odpustu były liczne sto-
iska handlowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 
uczestników uroczystości.
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DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA – POZNAJ ZASADY!

Najpierw 28-dniowe szkolenie podstawowe, potem przy-
sięga i trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne – 
można już zgłaszać się do dobrowolnej zasadniczej służby 
wojskowej, którą wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny. 
MON określiło już szczegóły dotyczące m.in. powołania 
ochotników oraz możliwości zdobycia przez nich dodat-
kowych kwalifikacji.

Jeszcze do niedawna osoby zainteresowane służbą w wojsku 
mogły np. poza studiami na wojskowej akademii czy kursem 
oficerskim lub podoficerskim, zgłosić się do służby przygo-
towawczej. To ostatnie rozwiązanie zlikwidowała jednak 
obowiązująca od 23 kwietnia 2022 roku ustawa o obronie 
ojczyzny. Zamiast służby przygotowawczej pojawiła się nowa 
propozycja służby czynnej dla ochotników – dobrowolna za-
sadnicza służba wojskowa. Zgłoszenie się do niej to pierwszy 
krok na drodze do powołania w szeregi zawodowców.

Kto może się zgłosić?
MON przygotowało już szczegółowe przepisy dotyczą-

ce tego rodzaju służby. Zgodnie z nimi o powołanie do 
dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może ubiegać 
się osoba, która skończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo, 
zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej 
służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i nie była karana 
za przestępstwo umyślne.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o powołanie do 
dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji 
(to instytucja, która powstała zamiast dotychczas działa-
jących wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych 
komend uzupełnień). Obok kopii dokumentów tożsamości 

i poświadczających wykształcenie ochotnik może także 
dołączyć np. certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia 
szkół, kursów lub zdobycia specjalizacji zawodowych, za-
świadczenia o prawie wykonywania zawodu lub prawo jazdy.

Następnie, w ramach postępowania rekrutacyjnego, kan-
dydat zostanie skierowany na badania, które mają stwierdzić, 
czy jest zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia służby 
wojskowej (dotyczy to tych osób, które nie mają jeszcze 
orzeczenia o zdolności). Gdy uzyska pozytywne orzeczenie, 
otrzyma decyzję o powołaniu.

Nowe uprawnienia na koszt wojska
Zachętą dla ochotników ma też być możliwość szkoleń na 

koszt armii. Już na etapie składania wniosku o powołanie do 
dobrowolnej służby, ochotnik będzie mógł wskazać, jakie 
nowe kwalifikacje i uprawnienia chciałby zdobyć. Na liście 
opracowanej przez MON do wyboru jest 11. Na koszt wojska 
będzie więc można zostać kierowcą (prawo jazdy kategorii 
„C”, „C+E”, „D”), operatorem sprzętu do robót ziemnych 
i tego typu urządzeń, operatorem maszyn i urządzeń dźwi-
gowo-transportowych, nurkiem, skoczkiem spadochrono-
wym, kucharzem, spawaczem. Chętni będą też mogli zdobyć 
uprawnienia do obsługi sprzętu inżynieryjnego, koparki, 
spycharki, spycharko-ładowarki, a także elektrowni polowych 
i mobilnych zespołów spalinowo-elektrycznych.

Ochotnik, który chce skorzystać z tej możliwości, bę-
dzie musiał podpisać dodatkową umowę z wojskiem. Będą 
w niej określone m.in. wysokość i zasady zwrotu kosztów 
szkolenia w przypadku, gdy dana osoba zakończy służbę 
przed zakończeniem szkolenia.

Z działalności wolontariatu
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RAJD ROWEROWY
D zięki funduszom z ,,Działaj Lokalnie” KGW Radawka 

zrealizowało projekt „Reaktywowanie Szlaku Leśnego 
„Źródełko”. Na zakończenie projektu 14 sierpnia br. w Ra-
dawiu odbył się rajd rowerowy do tego zapomnianego przez 
część mieszkańców miejsca. Szlak ten został wcześniej upo-

rządkowany i oznakowany przez mieszkańców Radawki, a na 
jego początku postawiono ławkę dla turystów. Uczestnicy 
rajdu mieli okazję zapoznać się z historią „Źródełka” oraz 
odpocząć przy integracyjnej biesiadzie.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Realizując zadania, wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369, z późn. zm.), przekazujemy 
Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń 
występujących w cyberprzestrzeni oraz porady, jak stosować 
skuteczne sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagroże-
niami.

Cyberbezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, to „odporność systemów informacyjnych na działania 
naruszające poufność, integralność, dostępność i autentycz-
ność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług 
oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 
5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:
– ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, 

wirusy, robaki, itp.),
– kradzieże tożsamości, kradzieże (wyłudzenia), mody-

fikacje bądź niszczenie danych,
– blokowanie dostępu do usług,
– spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elek-

troniczne),
– ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie 

poufnych informacji przez podszywanie się pod godną 
zaufania osobę lub instytucję.

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:
– Zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom. 

Stosuj ochronę w czasie rzeczywistym;
– Aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej 

zwłoki;
– Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe oraz bazy 

danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony 
przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie);

– Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia;
– Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej 

czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego 
certyfikatu SSL;

– Nie używaj niesprawdzonych programów zabezpie-
czających czy też do publikowania własnych plików w In-
ternecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu 
do źródła strony);

– Skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – złośliwe 
oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Interne-
tem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci 
może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony 
– należy je wykryć i zlikwidować;

– Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili 
do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła 
lub loginu w celu ich weryfikacji;

– Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera 
antywirusowego;

– Nie odwiedzaj stron, które oferują niesamowite atrak-
cje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy 
rozsyłaniu spamu) – często na takich stronach znajdują się 
ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia;

– Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych 
w formie otwartego tekstu – niech np. będą zabezpieczone 
hasłem i zaszyfrowane – hasło przekazuj w sposób bezpieczny;

– Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych 
serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, 
że nie są one widoczne dla osób trzecich;

– Pamiętaj o uruchomieniu firewalla na każdym urządzeniu;
– Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie 

sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza 
niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartpho-
na czy też usług internetowych.

Dodatkowe informacje:
– zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników 

komputerów prowadzony na witrynie internetowej CSIRT 
NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa 
Komputerowego działającego na poziomie krajowym: https://
www.cert.pl/ouch/

– poradniki na witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryza-
cji:  https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

– publikacje z zakresu cyberbezpieczeństwa: https://
www.cert.pl/

– strona internetowa kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ 
mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości spo-
łecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni: 
https://stojpomyslpolacz.pl/stp/
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WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA  
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

84 absolwentów, wśród nich Waldemar Czaja, wójt Gminy 
Zębowice, oraz Małgorzata Sawczuk-Wróbel Gmin-

ny Koordynator, w dniu 26 sierpnia otrzymało świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikaty audy-
tora standardu środowiskowego budynku mieszkalnego dzięki 
studiom na Politechnice Opolskiej. Będą wspierać gminy i ich 
mieszkańców w dziedzinie poprawy jakości powietrza. Zyska-
liśmy nowe kompetencje, wiedzę i narzędzia, jak rozmawiać, 
doradzać mieszkańcom i jednocześnie skłonić ich do zastąpienia 
„kopciucha” najbardziej optymalnym, ekologicznym źródłem 
ogrzewania. Nauka była możliwa dzięki realizowanemu przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego programowi 
LIFE – System zarządzania jakością powietrza w województwie 
opolskim oraz środkom z European Commission EU i Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Kursy:  PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK

I KURS II KURS II KURS
6:55 ZĘBOWICE 7:15 ZĘBOWICE 7:15 ZĘBOWICE
7:02 ŁĄKA 7:19 PRUSKÓW 7:30 Kosice
7:07 KNIEJA 7:21 SIEDLISKA 7:34 Radawka
7:15 ZĘBOWICE 7:24 OSIECKO 7:37 Radawie Szkoła
- 7:27 ŁĄKI KADŁUBSKIE 7:39 Radawie CMENTARZ
- 7:29 KADŁUB WOLNY 7:42 BĄKOWNIA
- 7:32 POCZOŁKÓW 7:45 Opolska (NOWA WIEŚ)
- 7:40 ZĘBOWICE 7:47 MAGAZYN
- 7:40 – na Dobrodzień! 7:48 Ppoż.
- - 7:50 ZĘBOWICE

HARMONOGRAM ODWOZU UCZNIÓW ZE SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Kursy:  PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK

I KURS (PRZEDSZKOLAKI 
i KLASA I-III) 

przystanek Eichendorffa
Kierunek Radawie

I KURS (PRZEDSZKOLAKI 
przystanek Eichendorffa

 KLASA I-III) Przystanek SZKOŁA
Kierunek:

II KURS
przystanek SZKOŁA

15: 30
Kierunek:

III KURS
przystanek Eichendorffa 15:30

Kierunek Radawie:

13:35 ZĘBOWICE 
przystanek Eichendorffa

13:35  Prusków: 15:35 PRUSKÓW 15:35 ZĘBOWICE

13:27 Magazyn 13:41 Siedliska 15:42 SIEDLISKA 15:36 Ppoż
13:32 Opolska (Nowa Wieś) 13:50 Osiecko 15:45 OSIECKO 15:38  MAGAZYN
13:35 Bąkownia 13:56 Łąki Kadłubskie 15:51 ŁĄKI KADŁUBSKIE 15:40 Opolska (Nowa Wieś)
13:40 Radwie 13:59 Kadłub Wolny 15:54 KADŁUB WOLNY 15:41 BĄKOWNIA
13:45 Radawka 14:05 Poczołków 16:00 ZĘBOWICE 15:43 RADAWIE Cmentarz
13:54 Kosice 15:44 Radawie Szkoła
14:05 Łąka Powrót Zębowice 

ok 14:10
15:48 Radawka

15:50 KOSICE
14:11 Knieja 15:55 ŁĄKA

16:00 KNIEJA
14:20 Grodziec
- Na Dobrodzień
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Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W ZĘBOWICACH

J ednostka Kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publicz-
na w Zębowicach, która działa w strukturze GOIKiCz 

w Zębowicach,  jesienią br. będzie obchodzić 15-lecie dzia-
łalności Dyskusyjnego Klubu Książki. Dzięki zaangażowa-
niu klubowiczów biblioteka wzbogaciła się w tym okresie 
o pokaźny księgozbiór. W tych latach odbywały się również 
ciekawe spotkania autorskie, w ramach realizacji zadań 
współorganizowanych i współfinansowanych przez Insty-

tut Książki i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. 
Obecnie w bibliotece realizowane są projekty:  ,,Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek”, dofinansowany z Instytutu Książki 
oraz pozyskanie dotacji na zakup nowości wydawniczych 
z Biblioteki Narodowej.  

SZANOWNI MIESZKAŃCY, 
Wójt Gminy Zębowice wraz z pracownikami Urzędu 

Gminy w Zębowicach oraz pracownicy podległych jednostek 
wykonują zadania własne gminy mające na celu zaspakajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, wskazane w ustawie 
o samorządzie gminnym. Oprócz zadań własnych pracow-
nicy Urzędu wykonują także zadania powierzone i zlecone 
z zakresu administracji rządowej. Jednym z takich zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej, a wzbudzający 
wiele emocji, jest właśnie wypłata tzw. „dodatku węglowego”. 
Ustawa o dodatku węglowym weszła w życie 12 sierpnia 
2022 r., natomiast rozporządzenie wykonawcze określa-
jące wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dopiero 
17 sierpnia 2022 r. Choć formalnie wniosek o finansowe 
wsparcie można było składać od 17 sierpnia, to część naszych 
mieszkańców przedwcześnie składała projekt wniosku, po-
wołując się na doniesienia medialne. Wszyscy mieszkańcy, 
którzy się tak spieszyli, będą musieli odwiedzić Urząd po raz 
drugi i złożyć wniosek na obowiązującym druku. W naszej 
gminie jak i w całej Polsce ,,dodatek węglowy” cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Zgodnie z zapisami ustawy 
świadczenie przyznawane jest gospodarstwom domowym. 
Problemem jest brak definicji gospodarstwa domowego, 
co otworzyło pole do nadinterpretacji przepisów. W naszej 
gminie mnożą się w budynkach jednorodzinnych gospo-
darstwa domowe, w tym jednoosobowe, ogrzewane jednym 
piecem, a każde z tych gospodarstw składa osobny wniosek 
o dodatek. Zdarzają się także przypadki, że złożony już 
wniosek zostaje wycofany, a w jego miejsce pojawiają się dwa 
lub trzy. Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadają-
cym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania 
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania 
i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt 
stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 
choćby ze względów humanitarnych.

Należy podkreślić, że prowadzenie gospodarstwa do-
mowego wiąże się nierozłącznie z faktem przebywania 
w lokalu (budynku jednorodzinnym) minimum 180 dni 
w roku. Wobec tego nie sposób uznać, że dodatek węglowy 
mógłby być przyznany osobom przebywającym poza gra-
nicami kraju, bądź przebywającym w miejscach/ośrodkach 

zaspokajających ich potrzeby bytowe (nawet w przypadku 
pobierania odpłatności za świadczone usługi), do których 
zaliczyć można np. domy opieki społecznej, więzienia, klasz-
tory, szpitale.

Poza tym, składane są korekty złożonych już wcześniej 
deklaracji CEEB, wskazujące, że głównym źródłem ciepła 
w budynku jest jednak węgiel, a nie inne surowce. Należy 
tutaj zauważyć, że zarówno deklaracja CEEB, jak i wniosek 
o dodatek węglowy składa się pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Należy zaznaczyć, że obowiązek weryfikacji złożonych 
wniosków spoczywa na pracownikach Urzędu, którzy będą 
ustalać stan faktyczny w oparciu o informacje znajdujące 
się w zasobach gminy. Dodatkowo, w przypadku powzię-
cia przez gminę wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosku 
o dodatek węglowy, gmina może żądać przedstawienia do-
datkowych dokumentów. Warto zaznaczyć, że w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do informacji zawartych we 
wniosku, organ zawsze może wezwać wnioskodawcę do 
złożenia dodatkowych wyjaśnień. Do spraw związanych 
z dodatkiem węglowym mają zastosowanie przepisy Ko-
deksu postępowania administracyjnego (KPA).

Dodatek węglowy będzie wypłacany po otrzymaniu od 
wojewody środków w postaci dotacji. 

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego wiceminister klimatu zapowiedzia-
ła uszczelnienie ustawy o dodatku węglowym. Poprzez 
wydłużenie do 60 dni czasu na rozpatrzenie przez gminę 
wniosku o dodatek węglowy oraz doprecyzowanie prze-
pisów dotyczących tego, kto będzie mógł ubiegać się o do-
datek. Wiceminister klimatu zaapelowała także do gmin 
o wstrzymanie się z rozpatrywaniem wniosków do czasu 
wejścia w życie nowych przepisów. Już 2 września posło-
wie wprowadzili zmiany w ustawie, w której to zmianie 
doprecyzowano, kto otrzyma dodatek węglowy. Nowe 
przepisy będą obowiązywały wszystkich, którzy złożą 
wnioski i tych, co już złożyli.

Za wszystkie utrudnienia przepraszam, mam nadzieję, że 
w najbliższych dniach nowe regulacje prawne zostaną podpi-
sane przez Prezydenta RP i opublikowane. Zmiany rozwieją 
wszelkie wątpliwości interpretacyjne i ustawa o dopłatach 
do źródeł ogrzewania nie będzie budziła tylu kontrowersji.
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OZNACZENIE POJEMNIKÓW NA ODPADY

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowi-
ska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 p. 906) 
na naszych posesjach odpady zbieramy selektywnie w na-
stępujący sposób: 

1. frakcję odpadów papieru, w której skład wchodzą 
odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opa-
kowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 
zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, 
oznaczonych napisem „Papier”,

2. frakcję odpadów szkła, w której skład wchodzą odpady 
ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się 
w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych 
napisem „Szkło” ,

3. frakcję odpadów, w których skład wchodzą odpady 
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 
z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wie-
lomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach 

koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa 
sztuczne”,

4. frakcję bioodpadów zbiera się w pojemnikach lub 
workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”, 
(w naszej gminie odpady te kompostujemy na przydomo-
wych kompostownikach).

Pojemniki, o których mowa w pkt. 1–4, mogą być po-
kryte kolorami i napisami tylko w części, nie mniejszej 
jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników, 
widocznej dla korzystających z pojemników.

W praktyce, jeżeli nie mamy pojemników i worków 
w odpowiedniej kolorystyce, oznaczmy je poprzez kil-
kakrotne opasanie pojemnika taśmą samoprzylepną 
w odpowiednim kolorze i napisem w tym samym kolorze. 

Jeżeli ze względów organizacyjnych kilka posesji wysta-
wia pojemniki w jednym miejscu, pojemniki powinny być 
oznaczone także adresem nieruchomości, aby można było 
sprawdzić, czy właściciel nieruchomości spełnia obowiązek 
segregacji odpadów.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie art. 
6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 
z późn.zm.) oraz § 1 ust.1 i § 3 uchwały nr XXXI/207/2022 
RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 czerwca 2022 r. 
w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r., poz. 
1731) Wójt Gminy Zębowice zawiadamia, że od dnia 1 
października 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi 28 zł/miesiąc od osoby 
zamieszkującej nieruchomość. W przypadku, gdy dla danej 
nieruchomości została złożona deklaracja, w której właści-
ciel nieruchomości oświadczył, że kompostuje bioodpady 
w przydomowym kompostowniku, wysokość miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 
pomniejszona o kwotę zwolnienia w części z opłaty w wyso-
kości 4,00 zł na osobę na miesiąc. W związku z powyższym 
opłata za odpady dla nieruchomości, na której bioodpady są 
kompostowane, wynosi 24,00 zł od osoby zamieszkującej na 
miesiąc. Wójt Gminy Zębowice informuje jednocześnie, że:

1. konto do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie ulega zmianie,

2. terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie, 

3. opłatę uiszcza się bez wezwania za miesiące I–III – do 
dnia 15 lutego danego roku, za miesiące IV–VI – do dnia 30 
kwietnia danego roku, za miesiące VII–IX – do dnia 31 lipca 
danego roku, za miesiące X–XII – do dnia 31 października 
danego roku.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych 
podanych w dotychczasowej deklaracji.

W związku ze zmianą stawki opłaty, właściciele nieru-
chomości nie muszą składać nowych deklaracji. Zawiado-
mienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi można odebrać w Urzędzie Gminy w Zębo-
wicach, pokój nr 16 (parter), w godzinach pracy urzędu, tj. 
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00.

Wysokość opłaty za odpady należnej za miesiące paździer-
nik – grudzień 2022 r. i za kolejne kwartały w zależności od 
liczby zadeklarowanych osób wynosi:

Liczba 
zadeklarowanych 

osób

Stawka opłaty 
z pomniejszeniem 
za kompostowanie 

bioodpadów  
[zł/osobę/miesiąc]

Wysokość opłaty  
za kwartał [zł]

1 24,00 72,00
2 24,00 144,00
3 24,00 216,00
4 24,00 288,00
5 24,00 360,00
6 24,00 432,00
7 24,00 504,00
8 24,00 576,00

Najbliższy termin płatności opłaty za odpady to 31 
października 2022 r. Jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi wynosi 84 zł od osoby miesięcznie. 
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ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH

4.10.2022 r. (wtorek) i 6.10.2022 r. (czwartek), zgod-
nie z harmonogramem będzie odbiór odpadów z 2022 r. 
W naszej gminie odbędzie się zbiórka odpadów proble-
matycznych w formie mobilnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów. Od dnia 19.09.2022 r. prosimy miesz-
kańców, którzy zamierzają oddać odpady, o zgłoszenie się 
do Urzędu Gminy w Zębowicach pok. nr 16 (parter) po 
potwierdzenie możliwości skorzystania z usługi. Doku-
ment ten nie zawiera danych osobowych i należy go oddać 

pracownikowi firmy Remondis obsługującemu zbiórkę, 
przed oddaniem odpadów.

4.10.2022 r. odpady będą odbierane:
w godz. 8.00– 0.00  w Kadłubie Wolnym przy budynku OSP,
w godz. 10.30–12.30  w Zębowicach przy Domu Spotkań.
Dnia 6.10.2022 r. odpady będą odbierane:
w godz. 8.00–10.00  w Kniei  przy budynku OSP,
w godz. 10.30–12.30  w Radawiu  przy budynku OSP.
Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ramach zbiór-

ki, opisane są w harmonogramie.

INFORMACJA GOPS  
W ZĘBOWICACH

K ierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zę-
bowicach informuje, że w Gminnym Ośrodku Infor-

macji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach znajdują się do 
oddania dla osób potrzebujących wózki dziecięce. Wózki są 
w dobrym stanie, wyposażone w foteliki do przenoszenia 
i przewożenia dzieci oraz spacerówki. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w GOPS Zębowice tel. 77/421076 wew. 28.

FUNDUSZ SOŁECKI 2022
Trwa realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Większość z nich jest realizowana przy znaczącym wspar-
ciu ze strony budżetu Gminy. W sołectwie Kadłub Wolny 
zakończono budowę linii 0,4 kW oświetlenia  drogowego. 
Koszt inwestycji – 58 129,84 zł (w tym 25 742,29 zł środki 
z funduszu sołeckiego, a pozostała kwota z budżetu Gminy). 
W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej w Pruskowie” wykonano dokumentację projektową 
wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz 
specyfikacją techniczną robót budowlanych na nowe pokrycie 
dachu stodoły i wyburzenie budynku gospodarczego – koszt 
dokumentacji 13 530 zł (w tym 10 000 zł fundusz sołecki, 
pozostała kwota z budżetu Gminy). Ze środków Funduszu 
Sołeckiego  sołectwa Knieja za kwotę 17 500 zł wymieniono 
wkład kominkowy. Z budżetu Gminy dofinansowano inwe-
stycję polegającą na wykonaniu termomodernizacji świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Łąka – całkowity koszt  269 557,76 
zł (w tym: 14 388,78 zł fundusz sołecki sołectwa Łąka i 12 123 
zł fundusz sołecki sołectwa Poczołków). Prowadzone są prace 
polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji wraz z niezbęd-

nymi pozwoleniami oraz kosztorysem i przedmiarem robót dla 
zadania „Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 
i małej architektury na terenie sołectwa Zębowice”. W ramach 
tego zadania planuje się wybudowanie kładki przez rzekę Liba-
wę wraz z doświetleniem terenu przy pomocy lamp solarnych 
oraz chodnika od ulicy Oleskiej do usytuowanej po drugiej 
stronie rzeki wiaty rekreacyjnej. We wrześniu planowana jest 
modernizacja i budowa wiaty przystankowej wraz z kostką oraz 
stojakami na rowery przy ul. Stawowej (Radawka) oraz remont 
istniejących przepustów w sołectwie Siedliska.

AWANS ZAWODOWY 
NAUCZYCIELA

M iło nam poinformować, że po przeprowadzeniu postę-
powania kwalifikacyjnego i uzyskaniu zaświadczenia 

o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej Opolski Kurator Oświaty 
w dniu 16 sierpnia br. nadał pani Joannie Janczyk, dyrektor 
publicznego przedszkola w Zębowicach, stopień nauczyciela 
dyplomowanego. Serdecznie gratulujemy. 
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Zasady ewakuacji
Szanowni Mieszkańcy, żyjemy w szybko zmieniającej się 

rzeczywistości i mierzymy się w ostatnim okresie z nowymi 
wyzwaniami. Nasze dzisiaj naznaczone jest czasem pandemii  
oraz wydarzeniami związanymi z wojną w Ukrainie. Za po-
średnictwem „Informatora” pragniemy przekazać  podstawowe 
informacje związane z przygotowaniem się do ewentualnej 
ewakuacji oraz przypomnieć obowiązujące sygnały powszech-
nego ostrzegania i alarmowania oraz zasady postępowania po 
ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EWAKUACJI?
Nie trać czasu na ratowanie mienia – Twoje życie jest 

najważniejsze!!!
Jeśli jest na to czas, zabierz ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy:
• Dokumenty (polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków 

bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akty notarialne, 
dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościo-
we – akcje i obligacje, książeczki szczepień, ważne numery 
telefonów, numery kart kredytowych, legitymacje ubezpie-
czeniowe oraz dokumenty rodzinne, testamenty, wszystko 
w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią);

• Pieniądze i karty bankomatowe,
• Apteczkę z lekami i środkami opatrunkowymi,
• Telefon z ładowarką, powerbank,
• Latarkę, baterie, zapałki, scyzoryk, 
• Wodę butelkową, 
• Żywność (nie psującą się),
• Odzież na zmianę, 
• Podstawowe środki higieny osobistej,
• Śpiwór lub koc dla każdego członka rodziny (w przy-

padku ewakuacji na dłużej niż kilka godzin),
• klucze od domu, samochodu, 
• dokumentację medyczną osób przewlekle chorych i dzieci,
• pamiętaj o wszystkich domownikach (zwłaszcza o dzie-

ciach, osobach starszych i niepełnosprawnych), dzieciom znaj-
dującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrań kartki z ich 
imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów, 

• odetnij dopływ wody, gazu i energii elektrycznej, zamknij 
wszystkie okna i drzwi..

W SIERPNIU 2022 r. JUbIlacI obchodzIlI 
SWoJE JUbIlEUSzE: 

85 lat: Maria Niesłony, Teresa Zieleźnik 
90 lat: Hildegarda Jendrzej 

91 lat: Maria Niesłona 
93 lata: Urszula Urbanek
94 lata: Hildegarda Czaja 

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: 
Agnieszka i Krzysztof Witkowscy

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 sierpniu 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 SIERPNIU:  
Marta Gabryś, Eryk Zowada

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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