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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI  
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

5 stycznia br. w sali OSP w Zębowicach odbyła się uroczy-
stość, podczas której wójt Waldemar Czaja w obecności 

zastępcy wójta Zdzisława Szuby, zastępcy kierownika USC 
Moniki Nowak oraz proboszcza radawskiej parafii ks. Hen-
ryka Czupały i ks. seniora Pawła Zająca z zębowickiej parafii, 
wręczył parom, które obchodziły w 2022 roku jubileusz 50-le-
cia pożycia małżeńskiego, medale przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla 
trwałości małżeństwa. W uroczystości uczestniczyły również 
pary, które w ubiegłym roku obchodziły „Szmaragdowe 
Gody”. Wójt Waldemar Czaja złożył dostojnym jubilatom 
życzenia, gratulacje i podziękowania za długoletnie pożycie 
małżeńskie, które jest dowodem wzajemnego zrozumienia 
i istoty związku oraz pięknym przykładem dla młodego poko-
lenia. Podziękowania oraz życzenia Bożego błogosławieństwa 
przekazali również jubilatom obecni na uroczystości księża. 
Jubilaci otrzymali również od wójta gminy okolicznościowe 
upominki oraz kwiaty. Tradycyjnie zakończeniem oficjalnej 
części uroczystości było wspólne zdjęcie. Nie zabrakło również 
symbolicznego toastu oraz tradycyjnego „Sto lat”. Oprawę 

muzyczną zapewnił DJ Andrzej Dragon. Podsumowaniem 
spotkania był wspólny obiad, który stał się okazją do wspo-
mnień i rozmów z naszymi dostojnymi seniorami. Parom 
małżeńskim nieobecnym na uroczystości ze względu na 
stan zdrowia wręczono medale i upominki w ich rodzinnych 
domach. Parze, która nie mogła brać udziału w uroczystości 
z innych powodów wręczono medale w dniu 16 stycznia br. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zębowicach. Spotkanie to 
również upłynęło w miłej atmosferze i zakończyło się wspól-
nym zdjęciem. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (złote 
gody) obchodzili: Bociąga Janina i Zenobiusz, Kozok Urszula 
i Józef, Ticman Aniela i Józef, Kowolik Aniela i Emil, Sikora 
Anna i Wincenty. Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego 
(szmaragdowe gody) obchodzili: Respondek Marta i Hubert, 
Jonczyk Gertruda i Jerzy, Kroll Helena i Josef, Wieczorek 
Edeltrauda i Herbert. Jubileusz 60-lecia pożycia małżeń-
skiego (diamentowe gody) obchodzili: Pryszcz Edeltruda 
i Jan. Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy, życzymy 
zdrowia i kolejnych lat spędzonych razem.
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BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU
K arnawał to czas przepełniony muzyką i zabawą, a ważnym 

elementem tego okresu są bale karnawałowe, na które 
przedszkolaki wyczekują od wielu tygodni. Karnawałowy bal 
przebierańców odbył się w przedszkolu 12 stycznia br. Tego 
dnia bawiły się zarówno dzieci z Zębowic, jak i z Radawia. Już 
od samego rana w przedszkolu można spotkać było wróżki, 
królewny, piratów, rycerzy, policjantów, detektywów, strażaków, 
Spidermana, Sonica i wiele, wiele innych ciekawych postaci 
z bajek, baśni, świata magii i przedstawicieli wymarzonych 
profesji. Wystrój sal przedszkolnych przypominał wielką salę 
balową, na której dominowały kolorowe światełka, serpentyny, 
niezliczona ilość balonów. Wszystko to wprowadzało dzieci 
w radosny nastrój i jednocześnie zachęcało do wesołej, sponta-
nicznej zabawy. Bal prowadziła animatorka, która przygotowała 
dzieciom tańce, konkursy i zabawy przy muzyce. Specjalnym 
gościem na balu był wielki pluszowy dinozaur, który zatańczył 
z dziećmi oraz chętnie przytulał się do wszystkich. Jednak 
największą atrakcją był sztuczny śnieg w formie piany oraz 
wielkie konfetti, które zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. 
W czasie przerw w tańcach dzieci miały możliwość owocowego 

poczęstunku przygotowanego przez Panie kucharki. Oprócz 
tego wszystkie przedszkolaki miały okazję skosztować popcor-
nu ze specjalnej maszyny. To był fantastyczny dzień, obfity 
nie tylko w kolorowe przebrania, ale także radość, szczęście 
i wspaniałą zabawę. Dzieci miały także możliwość pozowania 
do zdjęć grupowych oraz indywidualnych. Bal był niezwykle 
udany, a dzieci już oczekują, kiedy odbędzie się kolejny tak 
wspaniały dzień w przedszkolu.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W  2023 ROKU
Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi wyliczana jest jako iloczyn liczby 
osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłat, 
które w przypadku nieruchomości kompostujących bio-
odpady w przydomowym kompostowniku wynoszą 24 
zł na osobę za miesiąc. Poniżej przedstawiamy wysokość 
opłaty w zależności od liczby zadeklarowanych osób.

Liczba 
zadeklarowanych 

osób

Stawka opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 

[zł/osobę/miesiąc]

Kwartalna opłata, 
którą należy wnosić 
w podanych poniżej 

terminach
[zł/kwartał]

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
9 24,00 648,00

10 24,00 720,00

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi:

– do 15 lutego 2023 r. – za miesiące styczeń–marzec 
2023 r.,

– do 30 kwietnia 2023 r. – za miesiące kwiecień–czer-
wiec 2023 r.,

– do 31 lipca 2023 r. – za miesiące lipiec–wrzesień 
2023 r.,

– do 31 października 2023 r. - za miesiące paździer-
nik–grudzień 2023 r.

Konto na jakie należy wnosić opłatę za odpady komu-
nalne pozostaje bez zmian. 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia 
zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. Dotyczy to także narodzonych dzieci. 
Wyjątkiem jest zgon mieszkańca nieruchomości. W tym 
przypadku właściciel nieruchomości ma 6 miesięcy od 
dnia zgonu na zgłoszenie zmiany.

SPRAWOZDANIE DOT. ODPADÓW PODDANYCH KOMPOSTOWANIU W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

Prosimy właścicieli nieruchomości, którzy kompostują odpady w przydomowym kompostowniku, o złożenie do 28 
lutego 2023 r. sprawozdania dot. odpadów poddanych kompostowaniu w 2022 r. Druki do złożenia sprawozdania są 
wyłożone w holu Urzędu Gminy w Zębowicach. Formularz sprawozdania można także pobrać z BIP Gminy Zębowice. 
Znajduje się on w MENU BIP – zakładka informacje o środowisku – gospodarka odpadami – dokumenty do pobrania. 
W sprawozdaniu należy ująć odpady bio z kuchni oraz z pielęgnacji trawników i ogrodów i podać ich szacunkową ilość 
w litrach na rok. Wypełnione i podpisane sprawozdanie można wrzucić do skrzynki podawczej, która znajduje się w holu 
Urzędu Gminy w Zębowicach obok wejścia na pocztę. W naszej gminie wszyscy właściciele nieruchomości zadeklaro-
wali, że odpady ulegające biodegradacji będą kompostowane na nieruchomości i w związku z tym korzystają z obniżenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4,00 zł na osobę za miesiąc. Wobec tego oczekujemy 
sprawozdania z kompostowania od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
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WIEŚCI Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W ZĘBOWICACH

30 listopada 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zę-
bowicach zakończyła dwa zadania. – W ramach 

pierwszego zadania - Dofinansowanie dla bibliotek publicznych 
na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu 
do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub 
synchrobooków, Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach 
realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 
lata 2021–2025, którego celem jest wzmocnienie potencjału 
bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrak-
cyjności i dostępności do ich zbiorów. Obecny zakup nowo-
ści wydawniczych dofinansowano ze środków finansowych 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021–2025. Wartość zadania – 6 000 zł. Dofinansowanie 
– 3 000 zł. Wkład własny – 3 000 zł.

Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej mieszczącej 
się obecnie w Radawiu przy ul. Szkolnej 22. Godziny otwarcia: 
wtorek, środa, czwartek, piątek od 8.00 do 17.00, sobota od 
9.00 do 13.00.

Jednocześnie pragniemy podziękować 
mieszkańcom Gminy Zębowice i klubowi-
czom Dyskusyjnego Klubu Książki w Zę-
bowicach za pomoc przy przeprowadzce 
wyposażenia i  księgozbioru Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Zębowicach oraz 
układaniu książek na regałach w Biblio-
tece w Radawiu. Informujemy również, że 
Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębo-
wicach jest beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kra-
szewski. Komputery dla bibliotek 2022 r.” Celem programu 
jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych 
technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości 
w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego 
mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach 
w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania 
zakupiono: dwa zestawy komputerów stacjonarnych wraz 
z pakietem biurowym, UPS, słuchawki, wizualizer, głośniki, 
listwy zasilające. Wartość projektu to 11 772 zł. Dofinanso-
wanie z Instytutu Książki – 10 000 zł. 

SESJA RADY GMINY

31 stycznia br. odbyła się XXXVIII w ósmej kadencji Sesja Rady Gminy. Podczas sesji radni przyjęli uchwały w sprawie:  
zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zmiany Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy Zębowice, określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, planu pracy i kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na rok 2023, zmiany uchwały nr IV/24/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 
2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 
w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywno-
ściowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, zmiany 
uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem 
,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.  Rada Gminy podjęła rownież uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Zębowice, uznając skargę za bezzasadną. Podejmując uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zębowice w kwestii dotyczącej opróżniania osadnika w instalacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków, radni uzależnili częstotliwość jego opróżniania od ilości zamieszkałych na nieru-
chomości osób. W trakcie obrad radni poruszali również m.in. sprawy związane z ubytkami na drogach, remontem 
wieży na budynku strażnicy OSP w Radawiu, kultywowaniem tradycji ,,Wodzenia Niedźwiedzia” w Radawiu. Złożona 
została również interpelacja dotycząca tworzenia się dużych kałuż w czasie opadów i roztopów na poboczach wzdłuż 
ulicy Dobrodzieńskiej w kierunku przedszkola w Zębowicach. Podczas sesji radni zapoznali się również z informacją 
o działalności wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacją Przewodniczącego Rady Gminy.
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WSPÓLNE KOLĘDOWANIE  
W RADAWIU

W  dniu 6.01.2023 r. w kościele parafialnym w Radawiu 
odbyło się „Wspólne kolędowanie”, które rozpoczęło 

się nabożeństwem przy żłóbku. W piękny świąteczny nastrój 
wprowadziła mieszkańców schola „Cantate” z Radawia. 
Po nabożeństwie mieszkańcy Miniorszakiem Trzech Króli 
przeszli do Sali Wiejskiej na poczęstunek przygotowany 
przez członkinie KGW i dalsze atrakcje. Korzystając z okazji, 
przedstawiono w formie slajdów działanie KGW z Radawia-
-Radawka w 2022 r. Dla umilenia czasu dla najmłodszych 
została przygotowana bajka „Księżniczka i żaba”, a starsi 
uczestnicy mieli okazję na wspólne rozmowy i integrację. 

MONTAŻ CZUJNIKA POMIARU JAKOŚCI 
POWIETRZA

W budynku komunalnym, usytuowanym przy ul. 
Opolskiej 50 w Zębowicach, zamontowany został czujnik 
pomiaru jakości powietrza. Pomiary pyłu zawieszonego 
(z ang. PM – Particulate Matter), głównego składnika 
smogu, rozpoczną się 1 lutego i potrwają do końca maja 
br. Pyły są jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń 
obecnych w powietrzu. Unoszące się w powietrzu cząstki 
stałe lub krople cieczy w większości wywołane są dzia-
łalnością człowieka. Pyły powstają w procesie spalania 
paliw, procesów produkcyjnych, wydobycia i dystrybu-
cji paliw kopalnych oraz zagospodarowania odpadów. 
Głównie wyróżniamy dwie frakcje pyłu zawieszonego: 
PM2,5 składający się z cząstek o średnicy do 2,5 μm 
oraz PM 10 z cząstkami o średnicy do 10 μm. Rzadziej 
w powietrzu występuje pył PM 1,0 z cząstkami o średnicy 
do 1 μm. Przypominamy, że najdrobniejsze cząsteczki 
z łatwością przenikają do oskrzeli oraz górnych dróg 
oddechowych. Pierwszymi zauważalnymi efektami zbyt 
długiego narażenia na pyły są kaszel, astma, choroby 
układu oddechowego, alergie, zadyszka oraz choroby 
oczu. Długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym po-
wietrzem może wywołać przewlekłe choroby płuc oraz 
nowotwory układu oddechowego. 

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA 
PRZEDSZKOLAKÓW

W  grudniu ubiegłego roku grypa i różne wirusy prze-
szkodziły dzieciom z przedszkola w wystawieniu 

jasełek dla rodziców w okresie przedświątecznym. Z powodu 
niskiej frekwencji spotkania jasełkowe odbyły się dopiero 
w styczniu. Ale dzięki temu prawie wszystkie dzieci mogły 
zaprezentować się przed swoimi najbliższymi w przygotowa-
nych wspólnie z wychowawcami przedstawieniach. Dzieci 
z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały 
magię Świąt Bożego Narodzenia. Świąt które są najbardziej 
rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć 
serdeczność i miłość wszystkich wokół. W przedszkolu okres 
poświąteczny okazał się niezwykle pracowity. Przedszkolaki 
z wielkim zapałem przygotowywały jasełka. Maluszki ku 
uciesze swoich rodziców, w pięknych strojach przedstawiły hi-
storię narodzin Dzieciątka Jezus, oprawioną kolędami i pasto-
rałkami. Przepiękna scenografia nadała temu wyjątkowemu 
spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat. Po przedstawieniu 
dzieci zabrały do domu przygotowane wcześniej prezenty oraz 
składały noworoczne życzenia. Ogromną niespodzianką dla 
rodziców były zdjęcia ze specjalnej sesji, którą przygotowała 
jedna z nauczycielek przedszkola. Natomiast małym aktorom 
należą się pochwały za pokonanie tremy oraz wczucie się 
w role. Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, 
kolędy, dekoracje oraz wzajemne życzenia noworoczne, które 
zakończyły wszystkie spotkania, pozwoliły poczuć atmosferę 
pełną ciepła, radości i bliskości. 
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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE w OSP KNIEJA
P ierwszy kwartał bieżącego roku to czas, w którym od-

bywają się zebrania sprawozdawcze w poszczególnych 
jednostkach OSP z terenu naszej gminy. 14 stycznia odbyło się 
zebranie sprawozdawcze w OSP Knieja. Miejscowa jednostka 
liczy 38 członków zwyczajnych w tym dwie kobiety i 1 członek 
honorowy. W OSP Knieja działa również licząca ośmiu członków 
drużyna seniorów. W roku sprawozdawczym odbyły się dwa 
zebrania oraz 12 posiedzeń zarządu. W ubiegłym roku druho-
wie uczestniczyli 16 razy w akcjach ratowniczych, w tym 2 razy 
w gaszeniu pożaru oraz 14 razy w likwidacji miejscowych zagro-
żeń. Jednostka zakupiła 1 komplet UPS i gumowce. W ramach 
prac społecznych druhowie przygotowali strażnicę i samochód 
do przeglądu. Ważnym zadaniem dla druhów była również 
organizacja w dniu 1 maja 2022 r. Gminnych obchodów Dnia 
Strażaka, połączonych z obchodami Jubileuszu 95-lecia powsta-
nia jednostki i 10-lecia poświęcenia sztandaru. W Gminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyny z Kniei w grupie 
C i w grupie A zajęły II miejsca. Druhowie zabezpieczali rów-
nież w dniu 10 listopada przemarsz przedszkolaków w ramach 
obchodów Dnia św. Marcina oraz uczestniczyli w uroczystości 
poświęcenia nowego samochodu strażackiego w OSP Kadłub 
Wolny. W roku sprawozdawczym 4 druhów ukończyło kurs 
I stopnia, a 9 druhów otrzymało wyróżnienia. Wyróżnieni zo-
stali druhowie: Roman Koj, Krzysztof Witkowski, Artur Panic, 
Jan Stróżyk, Tomasz Proszewski, Henryk Piegza, Kamil Piegza, 
Marcin Grus i Bartosz Witkowski. W planach na rok bieżący 
druhowie zamierzają przeszkolić 14 członków. oraz przepro-
wadzić 2 zbiórki szkoleniowe i jedno ćwiczenie na obiektach. 

Ważnym zadaniem będzie prowadzenie pogadanek o tematyce 
przeciwpożarowej i z zakresu bezpieczeństwa w trakcie zebrań 
wiejskich oraz zorganizowanie dnia otwartego dla mieszkań-
ców wsi, którego celem będzie przybliżenie działalności OSP 
i tematyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Plan na rok 
bieżący zakłada również przyjęcie dwóch nowych członków, 
w tym jednej kobiety. Jednostka OSP Knieja zamierza w 2023 
roku zakupić 4 komplety radiostacji nasobnych, 6 kompletów 
ubrań specjalnych i 3 komplety mundurów wyjściowych. W ra-
mach prac inwestycyjno-remontowych zaplanowano wymianę 
oświetlenia przed remizą i wymianę logo straży na strażnicy. 
W zebraniu sprawozdawczym w OSP Knieja uczestniczyli rów-
nież: sekretarz Zarządu Gminnego OSP w Zębowicach Monika 
Nowak, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Oleśnie mł. bryg. Andrzej Wróbel, sekretarz Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSPRP druh Wojciech Wiecha, prezes Zarządu 
Gminnego ZOSPRP w Zębowicach wójt Waldemar Czaja. 

POSIEDZENIE ZARZĄDU GMINNEGO ZOSP RP
9 grudnia 2022 r. w sali OSP Zębowice odbyło się posiedzenie 

Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zębowicach, któremu 
przewodniczył prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP wójt 
Waldemar Czaja. W posiedzeniu, oprócz zarządów OSP z po-
szczególnych jednostek, uczestniczyli również Komendant 
Powiatowy PSP w Oleśnie mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wróbel, 
sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Wojciech Wie-
cha oraz zastępca wójta Zdzisław Szuba. Na początku minutą 
ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na wieczną służbę. 
Podczas posiedzenia dokonano podsumowania działalności 
jednostek OSP gminy Zębowice w 2022 r. Zapoznano uczest-
ników z protokołem z przeglądu operacyjno-technicznego 
w jednostkach OSP oraz planem budżetu dla jednostek OSP 
na 2023 r. Przygotowano Plan Pracy OGZOSP i ustalono 
terminy walnych zebrań sprawozdawczych w poszczególnych 
jednostkach OSP. W OSP Knieja zebranie odbędzie się 14 
stycznia, w OSP Kadłub Wolny – 4 lutego, w OSP Zębowice 
– 18 lutego i w OSP Radawie – 4 marca. Organizatorem gmin-
nych zawodów sportowo-pożarniczych oraz gospodarzami 
gminnych obchodów Dnia Strażaka będą druhowie z OSP 
Kadłub Wolny, którzy obchodzić będą również w tym czasie 
uroczystość poświęcenia i przekazania nowego samochodu 
pożarniczego, zakupionego we wrześniu zeszłego roku. Dzień 
Strażaka, połączony z uroczystością przekazania nowego 
samochodu, odbędzie się 6 maja 2023 r. Natomiast zawody 

zostaną przeprowadzone 27 maja br. Kolejną uroczystością 
obchodzoną w naszej gminie będą obchody 135-lecia ist-
nienia i działalności OSP Zębowice. Uroczystość odbędzie 
się 14 sierpnia br. Prowadzący obrady wójt Waldemar Czaja 
poinformował również, że zakupy jednostki będą dokonywać 
z własnych budżetów, ponieważ z budżetu gminy będą po-
krywane tylko koszty bieżące związane z funkcjonowaniem 
jednostki ochrony przeciwpożarowej. Z kolei, zabierając głos, 
Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie mł. bryg. mgr inż. 
Andrzej Wróbel poinformował o zakończonych szkoleniach 
oraz możliwości uczestnictwa w szkoleniach organizowanych 
przez Komendę Powiatową PSP według planu szkoleń na 2023 
rok. W trakcie posiedzenia poruszono też kwestie związane 
przygotowaniem poszczególnych jednostek OSP do inwenta-
ryzacji rocznej –stan na 31.12.2022 r. Posiedzenie zakończyło 
się wzajemnymi podziękowaniami Wójta i Komendanta KP 
PSP za współpracę pomiędzy Gminą Zębowice a Komendą 
Powiatową PSP w Oleśnie oraz jednostkami OSP. Nadrzędnym 
celem tej współpracy jest zapewnienie sprawnego i skutecznego 
współdziałania w zakresie wykonywania zadań przez jednostki, 
które prowadzą przedsięwzięcia służące ochronie życia i zdro-
wia ludzi oraz ich bezpieczeństwa. Podziękowania dla wójta 
Waldemara Czai i dh. Wojciecha Wiecha za zaangażowanie 
i pomoc przy zakupie samochodu strażackiego dla OSP Kadłub 
Wolny złożył również Prezes miejscowej OSP dh Artur Czaja
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OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH

Przypominamy, że każdy właściciel 
nieruchomości wyposażonej w zbiornik 
bezodpływowy (szambo) ma obowiązek 
opróżniania tego zbiornika przez upraw-
nioną firmę, która dostarczy nieczystości 
ciekłe do oczyszczalni ścieków. Szambo 
należy opróżniać z częstotliwością za-
pobiegającą wylewaniu się nieczystości 
z powodu jego przepełnienia, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na rok. Właści-
ciele nieruchomości, którzy pozbywają 
się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych z szamb są obowiązani do udo-
kumentowania w formie umowy ko-
rzystania z usług wykonywanych przez 
gminną jednostkę organizacyjną lub 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakre-
sie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych. Wójt gminy ma obowiązek 
kontroli, co najmniej raz na dwa lata, 
posiadania tych umów, zgodności ich 
postanowień z wymaganiami określo-
nymi w regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku, i dowodów uiszczania 
opłat za usługi opróżniania zbiorników 
bezodpływowych. Na terenie naszej 
gminy pierwszy dwuletni cykl kontro-
lny zakończy się w sierpniu 2024 r., co 
oznacza, że do sierpnia 2024 r. wszyscy 
właściciele nieruchomości wyposażo-
nych w szamba zostaną skontrolowani 
w zakresie posiadania umów na wywóz 
nieczystości i ich realizacji. W związ-
ku z tym, że zbiornik bezodpływowy 
musi być szczelny, właściciel nierucho-
mości w czasie kontroli powinien móc 
udokumentować ilość wywiezionych 
nieczystości płynnych w odniesieniu 
do pobranej wody po odliczeniu wody 
zużywanej np. do podlewania ogrodu, 
napełniania basenu czy pojenia zwierząt. 

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OKRESOWEJ KONTROLI 
ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE KWALIFIKACJE KOMINIARSKIE

Informujemy, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnie-
nia co najmniej jednej kontroli w roku stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także 
stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. 
To oznacza, że każdy, kto posiada i zgłosił piec do CEEB, podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów 
kominowych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiada-
jące uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Jednocześnie informuję, że rozpoczęły się obowiązkowe 
kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzeznaczonych, określonych 
w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przedmiotowa kontrola obejmuje również 
weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła. Gmina jest zobligowana do skontrolowania co najmniej dziesięciu obiek-
tów budowlanych w ciągu każdego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 poz. 141 z późn. 
zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 poz. 2057, z późn. zm.). 
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AKCYZA
W okresie 1–28.02.2023 r. (I termin) 

składamy wnioski na zwrot podatku 
akcyzowego, zawartego w cenie oleju 
napędowego, wykorzystywanego do 
produkcji rolnej w 2023 roku.

– W 2023 roku stawkę zwrotu po-
datku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej ustalono 
w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju 
(Dz.U z 2022 r., poz. 2832). Infor-
mujemy również, że planowane są 
zmiany w ustawie wprowadzające 
limit zużycia oleju napędowego dla 
producentów trzody chlewnej. 

DYŻURY PSYCHOLOGA
Informujemy, że wzorem lat ubie-

głych w pokoju nr 31, usytuowanym 
na II piętrze Urzędu Gminy, odbywać 
się będą dyżury psychologa. Z bez-
płatnych porad mogą skorzystać 
mieszkańcy naszej gminy, zarówno 
dorośli, jak i dzieci. Dyżur pełnić 
będzie  psycholog Anna Sajdyk. 

Terminy dyżurów Pani psycholog  
w bieżącym roku:

7 lutego,
7 marca,
4 kwietnia, 
9 maja, 
6 czerwca, 
4 lipca, 
1 sierpnia, 
5 września, 
3 października, 
7 listopada,
5 grudnia.
Dyżury odbywać się będą w godz. 

16.00–18.00. 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „ZWIERZowa Akcja Kastracja!”

W 2022 roku Gmina Zębowice w porozumieniu z fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu przeprowadziła akcję ka-
stracji i znakowania zwierząt domowych, psów i kotów, pozostających pod opieką mieszkańców naszej gminy oraz kotów 
wolno żyjących pod nazwą ZWIERZowa Akcja Kastracja! Na realizację Akcji mieliśmy 4000 zł, z czego 2000 zł pochodziło 
z darowizny Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ, pozostałą część zapewniła Gmina Zębowice ze 
środków własnych. Zainteresowanie projektem wśród opiekunów kotów i psów było bardzo duże. Wpłynęło 26 wniosków na 
kastrację i znakowanie 36 zwierzaków. Posiadane środki pozwoliły na kastrację i oznakowanie 17 zwierząt, w tym 10 kotek, 
3 kocurów i 4 suczek. Środki przeznaczone na realizację ZWIERZowej Akcji Kastracja! zostały wykorzystane w całości.

W ramach tej akcji otrzymaliśmy od fundacji ZWIERZ także materiały edukacyjne – plakaty i broszury o właściwym 
traktowaniu zwierząt domowych oraz wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia Akcji oraz opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi. W 2023 r. będziemy także realizować projekt kastracji i znakowania zwierząt domowych, psów i kotów, 
pozostających pod opieką mieszkańców naszej gminy oraz kotów wolno żyjących razem Ogólnopolską Fundacją na Rzecz 
Ochrony Zwierząt ZWIERZ. Podamy do publicznej wiadomości, od kiedy można będzie składać wnioski na kastrację 
i znakowanie zwierząt.
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W STYCZNIU 2023 r. JUbIlaCI obChodZIlI 
SWoJe JUbIleUSZe: 
85 lat: Teresa Niesłona

93 lata: Elżbieta Miozga
94 lata: Hildegarda Bartocha,  
Anna Domagalska-Kotarska

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 styczniu zarejestrowano urodzenie 4 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 STYCZNIU:  
Jadwiga Pokora, Gerard Świerczyński, Maria 

Bensz, Klaus Gawlitza, Rozalia Olkis
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

PROGNOZOWANE TERMINY ODCZYTÓW 
WODOMIERZY NA ROK 2023 NA TERENIE 

GMINY ZĘBOWICE
Termin Miejscowość

15 –28 Luty 2023 Zębowice, Knieja, Łąka
1–17 Marzec 2023 Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, 

Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko
15–28 Kwiecień 2023 Zębowice, Knieja, Łąka

1–15 Maj 2023 Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, 
Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko

15–30 Czerwiec 2023 Zębowice, Knieja, Łąka
3–14 Lipiec 2023 Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, 

Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko
14–31 Sierpień 2023 Zębowice, Knieja, Łąka
1–15 Wrzesień 2023 Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, 

Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko
16–31 Październik 2023 Zębowice, Knieja, Łąka

2–17 Listopad 2023 Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, 
Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko

5–31 Grudzień 2023 Zębowice, Knieja, Łąka, Kosice 
Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 

Prusków, Siedliska, Osiecko

INFORMACJE KRUS W OLEŚNIE  
BEZPIECZEŃSTWO

W  tym roku zajmiemy się 
prewencją wypadkową. Hasłem 
wiodącym kampanii prewencyj-
nej tego roku jest „ROLA ROL-
NIKA BY UPADKU UNIKAŁ”. 
Dlaczego właśnie to hasło? Po-
nad 50% wszystkich wypadków 
w gospodarstwach rolnych to upadki osób. Jak ich 
unikać, co zrobić, aby było ich jak najmniej? Kam-
pania prewencyjna ma bardzo szeroką ofertę. Są to 
konkursy, szkolenia, pogadanki dla dzieci, broszury 
informacyjne. Jak to się przedstawia w gminie Zębo-
wice. Do końca października ubiegłego roku w gminie 
Zębowice nie doszło do żadnego zdarzenia, w jakim 
osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolni-
ków upadła podczas wykonywania pracy rolniczej, co 
więcej, z terenu gminy do PT w Oleśnie w 2022 r. nie 
został zgłoszony żaden wypadek przy pracy rolniczej. 
Z naszych obserwacji wynika, że gmina Zębowice od 
wielu lat zajmuje jedno z pierwszych miejsc w powiecie 
oleskim. Nasze gratulacje. Poniżej przedstawiamy kilka 
wydawałoby się oczywistych zaleceń. 

Rolniku, zmniejsz ryzyko upadku: 
› Zachowuj porządek w obejściu, dbaj o stan tech-

niczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe 
rozmieszczenie. 

› Stosuj właściwe obuwie robocze, przylegające do 
kostki o podeszwie protektorowej. 

› Używaj maszyn wyposażonych w mocne i dobrze 
zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do 
kabin, przyczep i ma pomosty. Wchodź i schodź z nich 
przodem do maszyny. 

› Przestrzegaj zasad bhp podczas prac remontowo- 
-budowlanych w gospodarstwie. Prace na wysokościach 
wykonuj na stabilnych podestach zabezpieczonych 
barierkami. 

› Używaj bezpiecznych drabin i odpowiednio skon-
struowanych schodów. 

› Stosuj odpowiednie środki ochrony pracy podczas 
prac na wysokości. 

› Zabezpieczaj wszelkie otwory przykrywami lub 
barierkami. 

› Nie przewoź osób na błotnikach ciągnika, na przy-
czepach na ładunku. 

› Nie pracuj, gdy jesteś chory, przemęczony, zestre-
sowany.

INFORMACJE KRUS W OLEŚNIE - BEZPIECZEŃSTWO

W tym roku zajmiemy się prewencją wypadkową. Hasłem wiodącym kampanii prewencyjnej 
tego roku jest „ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ”. Dlaczego właśnie to hasło?
Ponad 50% wszystkich wypadków w gospodarstwach rolnych to upadki osób. Jak ich unikać, 
co zrobić, aby było ich jak najmniej? Kampania prewencyjna ma bardzo szeroką ofertę. Są to 
konkursy szkolenia pogadanki dla dzieci, broszury informacyjne. Jak to się przedstawia w 
Gminie ZĘBOWICE. Do końca października ubiegłego roku w gminie Zębowice nie doszło 
do żadnego zdarzenia, w jakim osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników 
upadła podczas wykonywania pracy rolniczej, co więcej, z terenu Waszej gminy do PT w 
Oleśnie w 2022 r. nie został zgłoszony żaden wypadek przy pracy rolniczej. Z naszych 
obserwacji wynika, że gmina Zębowice od wielu lat zajmuje jedno z pierwszych miejsc w
powiecie oleskim. Nasze gratulacje. Poniżej przedstawiamy kilka wydawałoby się 
oczywistych zaleceń. 

Rolniku, zmniejsz ryzyko upadku:

› Zachowuj porządek w obejściu,                      
dbaj o stan techniczny ciągów 
komunikacyjnych, ich czystość                   
i właściwe rozmieszczenie. 

› Stosuj właściwe obuwie robocze,                 
przylegające do kostki o podeszwie 
protektorowej. 

›Używaj maszyn wyposażonych w mocne i dobrze 
zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, 
przyczep i ma pomosty. Wchodź i schodź z nich przodem 
do maszyny. 

INFORMACJE KRUS W OLEŚNIE - BEZPIECZEŃSTWO

W tym roku zajmiemy się prewencją wypadkową. Hasłem wiodącym kampanii prewencyjnej 
tego roku jest „ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ”. Dlaczego właśnie to hasło?
Ponad 50% wszystkich wypadków w gospodarstwach rolnych to upadki osób. Jak ich unikać, 
co zrobić, aby było ich jak najmniej? Kampania prewencyjna ma bardzo szeroką ofertę. Są to 
konkursy szkolenia pogadanki dla dzieci, broszury informacyjne. Jak to się przedstawia w 
Gminie ZĘBOWICE. Do końca października ubiegłego roku w gminie Zębowice nie doszło 
do żadnego zdarzenia, w jakim osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników 
upadła podczas wykonywania pracy rolniczej, co więcej, z terenu Waszej gminy do PT w 
Oleśnie w 2022 r. nie został zgłoszony żaden wypadek przy pracy rolniczej. Z naszych 
obserwacji wynika, że gmina Zębowice od wielu lat zajmuje jedno z pierwszych miejsc w
powiecie oleskim. Nasze gratulacje. Poniżej przedstawiamy kilka wydawałoby się 
oczywistych zaleceń. 

Rolniku, zmniejsz ryzyko upadku:

› Zachowuj porządek w obejściu,                      
dbaj o stan techniczny ciągów 
komunikacyjnych, ich czystość                   
i właściwe rozmieszczenie. 

› Stosuj właściwe obuwie robocze,                 
przylegające do kostki o podeszwie 
protektorowej. 

›Używaj maszyn wyposażonych w mocne i dobrze 
zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, 
przyczep i ma pomosty. Wchodź i schodź z nich przodem 
do maszyny. 


