
iNfORMATOR
GMINY ZĘBOWICE  nr 96/Grudzień 2022 iSSN 2392-1978

Wesołych Świąt!
„Aby Święta Bożego Narodzenia 
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem”
(K. I. Gałczyński)

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz.

Wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,

Nowego Roku pełnego optymizmu, wiary i szczęścia 
tego życzy 

Wójt Waldemar Czaja
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim mieszkańcom gminy Zębowice oraz 
Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy: zdrowia, pomyślności, radości, szczęścia oraz wszelkiego dobra.
Niech nadchodzący 2023 rok przyniesie to, co najcenniejsze: przede wszystkim zdrowie, miłość najbliż-

szych, pokój, tolerancję i poszanowanie innych oraz spełnienie wszystkich życiowych planów i zamierzeń.
Przewodniczący i radni Rady Gminy Zębowice

TYDZIEŃ BAJEK POLSKICH
Od 14 listopada do 18 listopada br. wszystkie grupy 

z Publicznego Przedszkola w Zębowicach reali-
zowały ogólnopolski projekt edukacyjny „Tydzień Bajek 
Polskich”.  Projekt ten ma zasięg ogólnopolski, a jego autorką 
jest Pani Marta Murawska.  Dzieci poznawały bajki polskie 
z dzieciństwa swoich rodziców. Sprawiło im to wiele radości. 
Rodzice bardzo zaangażowali się w realizację tych działań 
poprzez uczestnictwo w konkursie „Bohater mojej ulubio-
nej książki”. Rodzice i dzieci wykonali fantastyczne prace 
plastyczne o bohaterach swoich ulubionych bajek. Dało to 
wszystkim możliwości do ciekawego spędzania wspólnie 
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OBCHODY DNIA ŚWIETEGO MARCINA  
W PRZEDSZKOLU

D zień św. Marcina obchodzi się tradycyjnie 11 listopada. 
To święto patrona dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kowali, 

młynarzy, podróżników i żołnierzy. Z tym dniem łączą się 
też różne zwyczaje i tradycje. W Polsce ku czci św. Marcina 
organizowano wielkie uczty, podczas których zjadano duże 
ilości gęsiny. W dniu poświęconym temu patronowi ludzie 
powinni dzielić się jadłem z najbiedniejszymi. Dawniej w Pol-
sce dzień świętego Marcina oznaczał także koniec wszelkich 
robót w polu i od tej pory nie można było zajmować się rolą 
i wypuszczać bydła na pastwiska. O zmierzchu zaganiano 
bydło do obór uderzając lekko zwierzęta brzozową lub świer-
kową rózgą. Tego dnia wypiekano rogale marcjańskie, które 
miały przypominać podkówki konia św. Marcina. Publiczne 
Przedszkole w Zębowicach od wielu lat kultywuje tradycję 
obchodów Dnia Św. Marcina. Jest to niewątpliwie jedno 
z ulubionych świąt naszych przedszkolaków. Świętowanie 
rozpoczęliśmy o zmierzchu w dniu 10 listopada. Uroczystość 
rozpoczęła się w kościele w Zębowicach, gdzie ksiądz pro-
boszcz poprowadził nabożeństwo ku czci Świętego Marcina. 
Przybliżył również historię życia patrona oraz opowiedział 
zebranym o jego niezwykłej dobroci. Następnie wszyscy 
zgromadzeni mogli wysłuchać specjalnie przygotowanego 
koncertu przedszkolaków oraz Promyków Maryi. Piękna 
muzyka oraz występy dzieci spowodowały, że obchody rozpo-
częły się wyjątkowo dostojnie i uroczyście. Po nabożeństwie 
z błogosławieństwem księdza proboszcza zebrani udali się 
na wspólny korowód świętomarciński. Największy zachwyt 
zarówno naszych przedszkolaków jak i rodziców wzbudził 
rycerz na koniu, który poprowadził pochód ulicami Zębowic. 
Uczestnicy korowodu byli bezpieczni dzięki profesjonalnej 
pracy druhów OSP Zębowice, OSP Kadłub Wolny i OSP 
Knieja. Po części artystycznej każdy mógł się ogrzać przy 

ognisku na placu przedszkolnym przy aromatycznej her-
bacie zimowej oraz skosztować pysznych wypieków mam. 
Zgromadzeni mogli poczęstować się rogalami oraz posilić 
ciepłą kiełbaską. Impreza trwała do godzin wieczornych 
i zgromadziła wiele osób z grona rodziców, przedszkolaków, 
a także całych rodzin naszej gminy. Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Zębowicach dziękuje księdzu proboszczowi 
Mariuszowi Pełechatemu oraz Promykom Maryi za wspólne 
przygotowanie uroczystości. Słowa podziękowania przesy-
łamy również druhom z OSP Zębowice, OSP Kadłub Wolny 
oraz OSP Knieja, którzy zadbali o bezpieczeństwo pochodu. 
Niech przesłanie św. Marcina będzie z nami kolejny rok - 
Bądź jak Marcin. Nie naprawisz całego świata. Nie pogodzisz 
wszystkich ze wszystkimi. Nie nakarmisz i nie ubierzesz 
wszystkich. Ale to jeszcze nie powód, by nie zrobić nic. Liczą 
się małe gesty i dobre słowo.

czasu wolnego. Obecnie mamy dookoła siebie mnóstwo 
animacji, które zachwycają efektami specjalnymi, jednak 
nic tak nie wciąga młodego widza, jak oglądanie bajek, które 
kiedyś oglądali nasi rodzice i dziadkowie. Taką funkcję do 
dziś pełnią bajki, które opowiadamy naszym pociechom na 
dobranoc. Dzięki realizacji tego projektu dzieci rozwijały 
swoją fantazję, zapoznawały się  ze sposobami radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach. Bajki polskie pod tym ostat-
nim względem są szczególnie piękne. Fabuła ich jest prosta 
i łatwa do zrozumienia, ale jednocześnie ciekawa. Realizację 
projektu wieńczyły piękne wystawy prac plastycznych. Nie 
zabrakło również nagród książkowych dla wszystkich dzieci, 
które wykonały pracę konkursową. Najważniejszą częścią 
„Tygodnia Bajek Polskich” było czytanie dzieciom bajek 
i wierszy polskich przez zaproszonych wcześniej gości. Nasze 
przedszkole odwiedzi m.in Pani Dorota Wons, Pani Małgo-
rzata Stelmach - dyrektor PSP w Zębowicach, Pan Damian 
Ledwig - Przewodniczący Rady Gminy Zębowice oraz ksiądz 
proboszcz Mariusz Pełechaty. Wszyscy zaproszeni goście 
poświęcili swój czas, by naszym przedszkolakom przybliżyć 
polską literaturę dziecięcą, po którą sięga się niestety coraz 

rzadziej. Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz przedszkolaki 
składają wszystkim gościom serdeczne podziękowania za 
włączenie się w akcję głośnego czytania dzieciom. Zwieńcze-
niem całego tygodnia był Bal postaci z bajek, podczas którego 
wszystkie dzieci i pracownicy przedszkola mogli wcielić się 
w ulubioną postać z bajki. Realizacja projektu „Tydzień Bajek 
Polskich” jest częścią planu działań przedszkola w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który reali-
zowany jest w placówce.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
POD BIAŁO- CZERWONĄ

W  przededniu Narodowego Święta Niepodległości Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach stała się 

miejscem, gdzie w pieśniach i strofach wybrzmiewał duch 
patriotyzmu, który skłonił do chwili zadumy nad tragiczny-
mi losami Polski. Przed pomnikiem Powstańców Śląskich 
zgromadzili się uczniowie, pracownicy szkoły oraz zaproszeni 
goście: dyrektor Biura Wojewody Opolskiego Dariusz Sitko, 
wizytator KO w Opolu Małgorzata Dybka, płk Dariusz Pa-
welec, mjr Paweł Gajek, żołnierze Jednostki Wojskowej nr 
2286 w Opolu, z-ca Wójta Gminy Zębowice Zdzisław Szuba, 
przewodniczący Rady Gminy Damian Ledwig, przewodni-
cząca Komisji Edukacji Dorota Wons, dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Zębowicach Joanna Janczyk, przewodnicząca 
Rady Rodziców Beata Bajorska, ksiądz Mariusz Pełechaty, 
rodzice i mieszkańcy gminy. Podczas uroczystego wykonania 
„Mazurka Dąbrowskiego” żołnierski poczet sztandarowy po 
raz pierwszy podniósł flagę państwową na maszt pozyskany 
w ramach rządowego projektu „Pod Biało-Czerwoną”. Zębo-
wice są jedną z prawie 1500 gmin w Polsce, które w ten sposób 
uhonorowały Poległych za wolność i niepodległość naszej 
Ojczyzny. W dalszej części dyrektor Małgorzata Stelmach 
podkreśliła, jak ważne jest wspólne pielęgnowanie dorobku 
kulturowego pokoleń oraz tworzenie nowej rzeczywistości 
w wolnej Polsce, po czym oddała głos mjr Pawłowi Gajkowi. 
Niepodległościowy Apel Pamięci oraz salwa honorowa odda-

na przez żołnierzy spotęgowały odświętny nastrój uroczysto-
ści. Po złożeniu kwiatów i wiązanek przez delegacje szkolne 
i zaproszonych gości, zebrani udali się do hali sportowej. 
Tam uczniowie klas VIII i VI zaprezentowali spektakl pt. 
„Niepodległość znaczy wolność” . W scenerii petersburskiego 
sądu wydali wyrok na Polskę, skazując ją na 123 lata niewoli, 
po czym uniewinnili zniewoloną, kierując pod jej adresem 
wersy wspaniałych, polskich poetów oraz pieśni o nadziei 
i wolności. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. 
Dariusz Sitko odczytał list Wojewody Opolskiego Sławomira 
Kłosowskiego oraz wyraził uznanie dyrekcji, nauczycielom 
i młodzieży za przygotowanie wspaniałych obchodów Na-
rodowego Święta Niepodległości. W podobnym tonie wypo-
wiedział się Zdzisław Szuba, który przekazał na ręce dyrektor 
szkoły podziękowania w imieniu Marszałka Województwa 
Opolskiego. Wyraził również wdzięczność koordynatorom 
działań związanych z projektem „Pod Biało-Czerwoną”, panu 
Dariuszowi Sułkowi, nauczycielowi PSP w Zębowicach, oraz 
pani Annie Kurek pilotującej inicjatywę z ramienia Urzędu 
Gminy. Jako ostatnia wypowiedziała się dyrektor Małgorzata 
Stelmach, przekazując przybyłym słowa wdzięczności za 
uświetnienie szkolnych obchodów Święta Niepodległości, 
a zwłaszcza dowództwu i żołnierzom Jednostki Wojskowej nr 
2286 w Opolu, którzy od piętnastu lat odwiedzają Zębowicką 
placówkę w tym ważnym dniu.
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GMINNE INWESTYCJE DROGOWE
Z akończyły się prace związane z realizacją gminnych 

inwestycji drogowych. W ramach prac  wykonano prze-
budowę drogi gminnej nr 10813 O Kadłub Wolny - Łąki 
Kadłubskie - Piłat o długości 1465 mb. Ułożono podbudowę 
nawierzchni z kruszywa łamanego na gminnych drogach 
wewnętrznych w Radawiu na odcinku o długości 670 mb. 
i w Zębowicach na odcinku o długości 125 mb. Wykonano 
również podbudowę tłuczniową oraz nawierzchnię z kostki 

betonowej pod wiatą przystankową w Radawiu. W ramach 
prowadzonych prac  wyremontowano tez dwa przepusty w m. 
Siedliska. Wartość prac w całości finansowanych z budżety 
Gminy Zębowice zamyka się kwotą 1 365 096,76 zł. brutto. 
Te ważne zadania wykonaliśmy dla Was drodzy mieszkańcy 
Gminy Zębowice poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo 
publiczne. Mam nadzieję, że te obiekty będą odpowiednio 
eksploatowane i nie wystąpi żadna dewastacja.

Uwaga Rolnicy!!!
USTAWA z dnia 7 października 2022 r. poz. 2127 o szcze-

gólnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców ener-
gii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku 
energii elektrycznej wprowadziła w art. 9 obowiązek złoże-
nia oświadczenia w przypadku chęci korzystania z tańszej 
energii w ilości 3 MWh na rok 2023.

Składając oświadczenie odbiorca uprawniony podaje:
a) numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rol-

nego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz 
budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane 
posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspól-
nego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do 
gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział 
specjalny produkcji rolnej,

b) nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję,

c) załącza kopię decyzji,
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej 
lub elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 
czerwca 2023 r. Do odbiorców, którzy nie złożyli oświad-
czenia w terminie nie stosuje się limitu zużycia energii 
elektrycznej.
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Zadania zrealizowane w ramach ,,MIS”
W  tym roku w ramach trzy-letniego cyklu „MIS” ostatnie 

sołectwa z terenu naszej gminy skorzystały z pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszał-
kowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.

W ramach tego projektu środki w kwocie 5 000,00 zł na 
każde sołectwo, po podpisaniu umowy z Województwem Opol-
skim zostały przekazane sołectwom: Kadłub Wolny, Radawie 
i Zębowice, gdzie w połączeniu ze środkami z funduszu sołec-
kiego oraz budżetu gminy zrealizowano następujące zadania:

- „Zakup ubrania bojowego dla jednostki OSP” – zadanie 
zrealizowane w sołectwie Kadłub Wolny, dofinansowane ze 
środków funduszu sołeckiego,

- „Zakup syreny elektronicznej do alarmowania dla OSP 
w Radawiu” – zadanie dofinansowane z budżetu gminy,

- „Zakup i montaż tablic informacyjnych (ogłoszenio-
wych)” zadanie zrealizowane w sołectwie Zębowice dofi-
nansowane z budżetu gminy.

REMONT GOIKiCz.
T rwają prace remontowe w budynku Gminnego Ośrod-

ka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. 
W pierwszym etapie zdemontowano: stolarkę drzwiową, 

posadzki, wykładziny, urządzenia sanitarne, instalację CO, 
kasetony sufitowe i windę towarową.
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KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY 
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW

S EZON OGRZEWCZY 2022/2023 MOŻE BYĆ WYJĄT-
KOWO NIEBEZPIECZNY!

Krajowa Izba Kominiarzy dostrzega zagrożenie, które 
może pojawić się z początkiem sezonu grzewczego 2022/2023, 
a związanego z falowym powrotem i podłączeniem urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe do przewodów kominowych, 
które już tych urządzeń nie obsługiwały. W naszej ocenie 
czynności takie powinny być poprzedzone Opinią Mistrza 
Kominiarskiego, która to Opinia wskazywałaby na możli-
wość techniczną wykonania takiego podłączenia lub na brak 
takiej możliwości. Przypominam właścicielom i zarządcom 
budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użyt-
kowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo 
istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko 
niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. 
Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, 
źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy 
przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki 
stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa 
Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy 
pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eks-
ploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2021 odnotowano 
18.170 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 
280 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 461 pożarów 
od urządzeń na paliwa gazowe. Oprócz pożarów, niepra-
widłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także 
zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. 
W sezonie ogrzewczym 2021/2022 (1.10.2021 r. - 31.03.2022 
r.) Państwowa Staż Pożarna odnotowała 2.435 zdarzeń zwią-
zanych z tlenkiem węgla, w tym 988 osób poszkodowanych, 
z tego 43 ofiary śmiertelne. Krajowa Izba Kominiarzy po-
piera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA 
STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
i Państwową Straż Pożarną oraz kampanię „Sadza płonie. 
Czad zabija. żyj!” prowadzoną przez Międzywojewódzki 
Cech Kominiarzy. Kominy: instalację dymową, spalinową 
oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz 
czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna 

kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna 
zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, 
spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia 
domu. Pod honorowym patronatem Komendanta Główne-
go Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy 
prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA! - www.
ZaprosKominiarza.pl Ustawa Prawo budowlane stanowi, że 
właściciel-zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 
raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli 
stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowied-
nie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub 
użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośred-
nio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszko-
dzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 
bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, 
pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie 
gazem. Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów 
kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabez-
piecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy 
przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, 
w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, cie-
kłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń 
z przewodów dymowych i spalinowych w następujących ter-
minach: od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług 
gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli prze-
pisy miejscowe nie stanowią inaczej; od palenisk opalanych 
paliwem stałym niewymienionych w pkt 1co najmniej raz 
na 3 miesiące; od palenisk opalanych paliwem płynnym 
i gazowym niewymienionych w pkt 1co najmniej raz na 
6 miesięcy; z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz 
w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków 
użytkowych.. W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak 
dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów 
może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania 
przez firmę ubezpieczeniową.

 

KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY 
KOMINIARZY DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW 

BUDYNKÓW 

SEZON OGRZEWCZY 2022/2023 MOŻE BYĆ WYJĄTKOWO NIEBEZPIECZNY! 

Krajowa Izba Kominiarzy dostrzega zagrożenie, które może pojawić się z początkiem sezonu 
grzewczego 2022/2023, a związanego z falowym powrotem i podłączeniem urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe do przewodów kominowych, które już tych urządzeń nie 
obsługiwały. W naszej ocenie czynności takie powinny być poprzedzone Opinią Mistrza 
Kominiarskiego, która to Opinia wskazywałaby na możliwość techniczną wykonania takiego 
podłączenia lub na brak takiej możliwości. Przypominam właścicielom i zarządcom 
budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów 
kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym 
tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w 
przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura 
palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest 
wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku 
odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową 
eksploatacją urządzeń ogrzewczych.      W roku 2021 odnotowano 18.170 pożarów od 
urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 280 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 461 
pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja 
przewodów kominowych grozi także zatruciem                  tlenkiem węgla, popularnie 
zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2021/2022 (1.10.2021 r.  - 31.03.2022 r.) 
Państwowa Staż Pożarna odnotowała 2.435 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 988 
osób poszkodowanych, z tego 43 ofiary śmiertelne. Krajowa Izba Kominiarzy popiera 
kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO 
BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji i Państwową Straż Pożarną oraz kampanię „Sadza płonie. Czad zabija. żyj!” 
prowadzoną przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy. Kominy: instalację dymową, 
spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu 
przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko 
formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, 
spełniając jeden z podstawowych warunków  ubezpieczenia domu. Pod honorowym 
patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba 
Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA! - 
www.ZaprosKominiarza.pl Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel-zarządca 
budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli 
okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. W 
przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku 
są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone 
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, 
pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Regularne usuwanie 
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zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza 
zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe 
nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i 
spalinowych w następujących terminach: od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług 
gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej; od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1co najmniej raz na 3 
miesiące; od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1co 
najmniej raz na 6 miesięcy; z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli 
większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.. W przypadku pożaru lub 
zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić 
podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. 
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W LISTOPADZIE 2022 r. JubILAcI ObchODZILI 
SWOJE JubILEuSZE: 

85 lat: Anna Jendrzej, Cecylia Lip

90 lat: Dorota Kubica

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:  
Anna i Wincenty Sikora 

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 listopadzie zarejestrowano urodzenie 1 dziecka

Rodzicom narodzonej pociechy życzymy, aby Wasze dziecko 
rozwijało 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 LISTOPADZIE:  
Teresa Skorupa, Marek Rataj, Joachim Jośko, 

Jerzy Janczyk, Maria Jodłowska,  
ks. Ginter Kurowski

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.

Nasi Jubilaci

PAMIĘTAMY
W  przeddzień Narodowego Święta Niepodległości przed-

stawiciele Urzędu Gminy złożyli wiązankę kwiatów 
i zapalili znicze pod obeliskiem upamiętniającym Powstań-
ców Śląskich i przed tablicą w hołdzie ofiarom tragedii gór-
nośląskiej z naszego regionu.

Zawsze w naszej pamięci
W ramach lekcji języka mniejszości niemieckiej ucznio-

wie klas 3a i b, 4a oraz 5a odwiedzili  cmentarz, aby 
uczcić pamięć poległych w 1 i 2 wojnie światowej. Złożono 

wiązankę kwiatów oraz zapalono znicze w miejscach upa-
miętniających ważne wydarzenia z naszej historii.

Beata Klyszcz


