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Drodzy Mieszkańcy Gminy Zębowice
8 lutego 2023 roku zapadł prawomocny wyrok w toczącym 

się od kilku lat procesie, który – zgodnie z oczekiwaniem 
osób mi nieprzychylnych, w tym tych, którzy nie mogli po-
godzić się z kolejnym powierzeniem mi funkcji wójta – miał 
doprowadzić do pozbawienia mnie tej funkcji.

Jeszcze zanim przedstawiono mi zarzuty, Prokuratura 
uznała mnie na piśmie za sprawcę czynów, których nie popeł-
niłem (jest to fakt bez precedensu w działalności tej instytucji). 
Ze szczególną gorliwością zajęła się mną także Nowa Trybuna 
Opolska, która zanim wszczęto postępowanie i w jego trakcie, 
w sposób tendencyjny przypisywała mi, najczęściej tuż przed 
kolejnymi rozprawami, odpowiedzialność za niepopełnione 
czyny, m.in. informowano o oskarżeniu mnie niemal na rok 
wcześniej, niż to w rzeczywistości nastąpiło.

Co zatem miał wykazać proces? Zdaniem Prokuratury 
i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, do których to 
instytucji zostało złożone na mnie doniesienie, doszło do 
naruszenia prawa w związku z wybudowaniem nawierzchni 
drogi leśnej, prowadzącej do tawerny i Kadłuba Wolnego, 
oraz uiszczeniem należności za kontener przeznaczony dla 
boiska w Radawiu przed jego dostarczeniem.

Z pierwszego zarzutu zostałem uniewinniony, w związku 
zaś z zapłatą za kontener, pragnę Państwu przedstawić okolicz-
ności, w których doszło do przedwczesnej zapłaty należności 
za kontener. Sprawę kontenera powierzyłem tuż po zawarciu 
umowy o jego dostawę pracownikowi, do którego należała 
obsługa funduszu sołeckiego, w ramach którego miał być na-
byty kontener i od tego momentu nie zajmowałem się w ogóle 
sprawą, gdyż miałem szereg innych, ważnych dla rozwoju 
gminy spraw do prowadzenia. Dostawca kontenera złożył poza 
obowiązującym obiegiem dokumentów fakturę, o wpłynięciu 
której nikt mnie nie poinformował. Fakturę tę na koniec roku 
wraz z szeregiem innych faktur przedłożono mi do zatwier-
dzenia. Faktura jako dokument finansowy podlega zasadom 
określonym w przepisach o rachunkowości. Te zaś obligują 
kierownika jednostki, a w tym przypadku wójta, do wydania 

instrukcji obiegu dokumentów. Taką zaś wydałem i przewiduje 
ona w sposób wyczerpujący, w jakim przypadku wójt może 
zatwierdzić do wypłaty fakturę. Mogło to więc nastąpić, gdy 
fakt dostarczenia kontenera został przed zatwierdzeniem wójta 
potwierdzony przez szereg odpowiedzialnych za tę dostawę 
pracowników. W tym przypadku dostawa została potwierdzona 
przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie, pracow-
nika działu finansów, ówczesnych: sekretarza i skarbnika. Po 
tych potwierdzeniach miałem prawo zatwierdzić fakturę. Nie 
miałem przy tym świadomości, że dostawa nie została jeszcze 
zrealizowana i żaden dowód przeprowadzony w sprawie ist-
nienia tej świadomości nie potwierdził się.

Ww. wyrokiem z 8 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Opolu 
uchylił wyrok skazujący mnie na zapłatę grzywny, warun-
kowo umarzając postępowanie. Nie zostałem więc skazany 
i ukarany. W ten sposób dobiegł końca kilkuletni okres 
stawiania mnie pod pręgierzem, gdzie w postawieniu mnie 
w stan oskarżenia towarzyszyła niechęć czy wręcz wrogość 
niektórych osób, w tym radnych mi przeciwnych, czego 
wyrazem były m.in. decyzje w sprawie możliwie najniższego 
dla mnie wynagrodzenia za 20 lat pracy dla Gminy, której 
owoce pozostawiam do uznania Państwa.

W konsekwencji tego wyroku nie zostałem też pozbawio-
ny możliwości pełnienia zaszczytnej funkcji wójta, którego 
wybór był wolą tych Państwa, którzy mi zaufali. Mogę więc 
dalej służyć Wam, moi Drodzy Wyborcy.

W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco i z całego serca 
podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w tym trud-
nym dla mnie czasie, którzy podtrzymywali mnie na duchu, 
wierząc, że sprawiedliwości stanie się zadość – DZIĘKUJĘ 
BARDZO PAŃSTWU I DZIĘKUJĘ BOŻEJ OPATRZNOŚCI, 
której zawsze ufam.

Tym wszystkim zaś, którzy mnie pomawiali, oczerniali, 
śmiali się ze mnie oraz bezpodstawnie i w złej wierze oskar-
żali – wybaczam. 

Wasz wójt Waldemar Czaja

Życzenia z okazji dnia kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, szczęścia i  wszelkiej pomyślności. 
Życzę również pozytywnego spoglądania w przyszłość oraz 
realizacji wszelkich zamierzeń w życiu zawodowym i prywat-
nym. Niech miłość, szacunek bliskich i poczucie osobistego speł-
nienia będą Waszym udziałem każdego dnia.

                                    Wójt Waldemar Czaja



iNfORMATOR GMiNY ZĘBOWiCE2

OBCHODY DNIA BABCI I DZIADKA
Dzień Babci i Dziadka to jedne z najpiękniejszych dni 

w całym roku. W tych dniach dziadkowie mogą poczuć 
się jeszcze bardziej wyjątkowo. Przedszkolaki z publicznego 
przedszkola w Zębowicach zaprosiły swoje Babcie i Dziadków 
na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbyła się 
w Hali Sportowej w Zębowicach. Ci ze wzruszeniem przyglą-
dali się scenkom przedstawianym przez ich najukochańsze 
wnuki. Hala sportowa została specjalnie przystrojona na tę 
okoliczność piękną dekoracją przygotowaną przez nauczy-
cielki przedszkola. Choć na zewnątrz było ponuro i mroźnie, 
to w środku panowała wyjątkowo ciepła i serdeczna atmos-
fera. Wszystko za sprawą babć i dziadków, którzy przybyli 
do swoich wnucząt, by wspólnie świętować ten szczególny 
dzień. Podczas spotkania były wierszyki, piosenki i tańce 
oraz życzenia dla babć i dziadków. A później przedszkolaki 
obdarowały swoich gości własnoręcznie wykonanymi upo-
minkami. W tym roku dzieci wspólnie z wychowawczyniami 
przygotowały niezwykły podarunek – samodzielnie wykona-
ną świecę żelową. Dzieci wspólnie z Paniami w przedszkolu 
przygotowały również słodki poczęstunek – własnoręcznie 

udekorowane ciasteczka. Babcia i dziadek odgrywają niezwy-
kle ważną rolę w życiu każdego człowieka. Pomagają budować 
tożsamość młodych ludzi i kształtują ich osobowość. Ich 
święto to okazja do podziękowania im za ciepło, wrażliwość 
i życiową mądrość, którymi dzielą się z najbliższymi – pod-
kreślała Pani dyrektor przedszkola. W końcu mówi się, że 
rodzice są od wychowywania, a dziadkowie od rozpieszcza-
nia. I coś w tych słowach musi być, skoro to właśnie babcia 
i dziadek pozwalają swoim najmłodszym pociechom niemal 
na wszystko. Zabierają je na spacery, na wycieczki, bawią się 
z nimi do późnej nocy, choć już dawno powinny pójść spać, 
odprowadzają lub odbierają z przedszkola, opiekują się nimi, 
gdy są chore, pocieszają, pomagają, podpowiadają, wspierają 
i zawsze są obok. Babcia i Dziadek – po prostu są najlepsi na 
świecie. I właśnie za to przedszkolaki z publicznego przed-
szkola w Zębowicach dziękują im z całego serca. Dyrektor 
przedszkola dziękuje również dyrektor publicznej szkoły 
podstawowej w Zębowicach Pani Małgorzacie Stelmach za 
udostępnienie hali sportowej. Dzięki temu ten wspaniały 
dzień świętowali wszyscy razem.

Zebrania wiejskie
Porządek zebrania
1. Powitanie mieszkańców i przedstawienie porządku zebrania
2. Ochrona środowiska i zmiany przepisów związanych z od-

padami ciekłymi
3. Czyste Powietrze – szansa i zagrożenia
4. Zadania funduszu sołeckiego
5. Wolne wnioski
6. Zakończenie zebrania
Terminy zebrań:
Sołectwa: Kadłub Wolny i Poczołków – sala OSP Kadłub Wolny 

– 20.03.2023 – godz. 18.00

Sołectwa: Osiecko, Prusków i Siedliska – sala w Osiecku – 
22.03.2023 – godz. 18.00

Sołectwo Knieja – sala w Kniei – 24.03.2023 – godz. 18.00
Sołectwo Łąka – sala w Łące – 27.03.2023 – godz. 18.00
Sołectwo Radawie – sala w Radawiu – 29.03.2023 – godz. 18.00
Sołectwo Zębowice – sala OSP Zębowice – 31.03.2023 – godz. 

18.00
Serdecznie zapraszam

Waldemar Czaja – wójt Gminy Zębowice

11 MARCA OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOŁTYSA

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom i członkom Rad Sołeckich składam ser-
deczne podziękowania za codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzę 
wzajemnego zrozumienia i zaangażowania ze strony mieszkańców dla podejmowa-
nych przez Was działań służących rozwojowi miejscowości. Niech Wasza praca do-
starcza Wam wiele satysfakcji i będzie źródłem społecznego uznania.

Wójt Waldemar Czaja
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SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!
Informujemy, że w roku 2023 upływa termin ważności dowodów 

osobistych wydanych w 2013 r. Wydane obecnie dowody osobiste 
mają określony, 10-letni okres ważności. Nieważny dowód osobi-
sty nie spełnia swoich funkcji, czyli m.in. nie potwierdza naszej 
tożsamości i obywatelstwa w kontaktach z urzędem lub bankiem. 
W kwestiach wymagających weryfikacji naszej tożsamości możemy 
mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy z dokona-
niem zakupu ratalnego. Ponadto, nieważny dowód osobisty nie 
może też być podstawą do przekroczenia granicy w ramach strefy 
Schengen. Dlatego już teraz warto sprawdzić ważność swojego 
dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa ter-
min jego ważności, trzeba złożyć wniosek o nowy dowód. Każdy 
pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód 
osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami 
kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście w dowolnym urzę-
dzie gminy. Przez internet można złożyć wniosek tylko dla dziecka, 
które nie ukończyło 12. roku życia. Zdjęcie powinno być aktualne, 
tj. zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

• na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciem-
nymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,

• zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz 
górną część barków,

• twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
Wymiana dowodu osobistego polega na złożeniu wniosku wraz 

z jedną aktualną fotografią w Referacie Spraw Obywatelskich (I pię-
tro pok. nr 21), w godzinach urzędowania. Wniosek należy złożyć 
co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu.

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.
Informacja o terminie ważności dowodu osobistego znajduje 

się na awersie lub rewersie dowodu osobistego – w zależności od 
rodzaju dowodu osobistego, którym się posługujemy.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wy-
dawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydawane po 7 listopada 
2021 r. zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu 
osobistego.

FERIE ZIMOWE
T egoroczne ferie zimowe z pewnością można podsumować 

jako wyjątkowo udane. Chociaż zima nie dostarczyła nam 
odpowiedniej ilość śniegu do zabawy na dworze, dzieci mogły 
znaleźć w ofercie GOIKiCz moc atrakcji na całe dwa tygodnie. 
Zajęcia w ramach „Kulturalnych ferii 2023” przyniosły radość 
około 40 dzieciom, które od 14 do 23 lutego brały udział w róż-
norodnych zajęciach.  Ferie rozpoczęliśmy i zakończyliśmy 
zajęciami sportowymi, podczas których królowały zabawy 
ruchowe i sporty drużynowe. Dzieci wzięły również udział 
w zajęciach plastyczno-muzycznych. Wspólnie przygotowywały 
karnawałowe czapki i maski, uczyły się kodować i wprawiać 
w ruch roboty edukacyjne. W części muzycznej zajęć uczyły się 
grać na instrumentach, takich jak dzwonki i bum bum rurki. 
Efektem zajęć plastyczno-muzycznych jest teledysk, który 
dzieci nagrały wspólnie z prowadzącą. Dużą popularnością 
cieszyły się Warsztaty Lego. Uczestnicy nie tylko składali 
imponujące budowle, samochody i postacie, ale również wpra-

wiały je w ruch. Jednak największym hitem okazały się zajęcia 
chemiczno-robotyczne. Podczas tych warsztatów dzieci zostały 
podzielone na trzy grupy. Każda z nich brała udział w następu-
jących zajęciach – eksperymenty chemiczne pełne wybuchów, 
dymu i kolorów, zajęcia z użyciem długopisu 3D oraz warsztaty 
z programowania i tworzenia gier komputerowych. Tego dnia po 
skończonych zajęciach dzieci były pod ogromnym wrażeniem. 
Mamy nadzieję, że czas spędzony w ramach „Kulturalnych 
Ferii 2023” na długo zapisze się w pamięci uczestników. A jeśli 
któreś z dzieci bywa zapominalskie, w przywołaniu miłych 
wspomnień z pewnością pomogą filmy i zdjęcia ze wspólnie 
spędzonego czasu. Dyrektor GOIKiCz w Zębowicach dzię-
kuję dyrektor PSP w Zębowicach Pani Małgorzacie Stelmach 
za udostępnienie pomieszczeń w szkole oraz hali sportowej. 
Natomiast wszystkim uczestnikom dziękujemy za mile spę-
dzony czas, uśmiech, pasję i ciekawość świata, która zarażała 
wszystkich dookoła. Do zobaczenia w wakacje!
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BABSKI COMBER 
W KNIEI

T radycyjnie 11 lutego br. mieszkanki Kniei i okolic bawi-
ły się na Babskim Combrze. Na parkiecie pojawiły się 

kolorowe stroje, m.in. policjantki, stewardesy, kotki, mysz-
ki, klauni i czarownice. Po raz kolejny zabawę uświetniła 
wodzirejka Anita, a do tańca przygrywał DJ Marcin. Dobre 
humory, świetna zabawa i słomiany Comber towarzyszyły 
Paniom do późnych godzin nocnych. Impreza odbyła się 
dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mieszkanek na czele 
z panią sołtys.

WODZENIE NIEDŹ-
WIEDZIA W KNIEI

W  dniu 4.02.2023 r. odbyło się Wodzenie Niedźwiedzia 
w Kniei. Za organizację odpowiadali druhowie z OSP 

Knieja. Przebierańcy podczas korowodu rozdawali zapro-
szenia i mandaty, a każda gospodyni obowiązkowo tańczyła 
z Berem. Wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękujemy 
za miłe przyjęcie i wszelkie datki. Pozyskane środki prze-
znaczone zostaną na ochronę przeciwpożarową.

 Prezes wraz z Zarządem OSP Knieja

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  
W POWIECIE OLESKIM W 2023 ROKU

System nieodpłatnej pomocy prawnej działa w całej 
Polsce od 2016 roku i obejmuje nieodpłatną pomoc praw-
ną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną 
mediację. 

Ta forma wsparcia przysługuje każdej osobie, która 
oświadczy, że nie stać jej na tradycyjną, odpłatną poradę, 
w tym (jako pomoc de minimis) także przedsiębiorcy, który 
w ubiegłym roku nie zatrudniał pracowników. Na terenie 
powiatu oleskiego funkcjonują dwa punkty:

1) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, któ-
ry mieści się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki 
oraz 

2) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i mediacji, który mieści się 
w budynku Domu Harcerza w Oleśnie, ul. Krasickiego 
22, 46-300 Olesno. 

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy uprzednio 
umówić się na wizytę. Termin wizyty ustalany jest telefo-
nicznie pod nr 782 356 235 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: pomocprawna@powiatoleski.pl

Szczegółowe informacje oraz harmonogram dyżurów 
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego znajdują się na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej powiatu oleskiego w zakładce 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA. 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla miesz-
kańców powiatu oleskiego udostępniona jest na stronie 
http://bip.powiatoleski.pl lub stronach internetowych gmin 
powiatu oleskiego.

Starosta Oleski Roland Fabianek
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„NASZA NIEPODLEGŁA OPOLSZCZYZNA”
W  Opolskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano 

podsumowanie zeszłorocznych uroczystości rocznico-
wych i patriotycznych. Wojewoda opolski uhonorował partne-
rów zeszłorocznych wydarzeń organizowanych przez urząd. 
W środę 8 lutego 2023 r. podsumowano kilka zeszłorocznych 
projektów realizowanych przez Opolski Urząd Wojewódzki. 
Były to m.in. „Pod biało-czerwoną” – program budowy masz-
tów flagowych w gminach, czy „Służba Cywilna – Opolska 
Historia i Teraźniejszość” – działania nawiązujące do 100 
rocznicy powstania służby cywilnej. Wojewoda podziękował 
samorządowcom i pracownikom urzędu zaangażowanym 
w realizację tych działań. Przypomniano zeszłoroczne wyda-
rzenia patriotyczne i rocznicowe organizowane przez Urząd 
Wojewódzki. Przy tej okazji Wojewoda opolski po raz pierwszy 
wręczył statuetki „Nasza Niepodległa Opolszczyzna”. Na-
grody wręczono w kilku kategoriach. W kategorii „Oświata” 
wyróżniono Kuratorium Oświaty w Opolu i Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Powstańców Śląskich w Zębowicach. Dyrek-
tor Szkoły Małgorzata Stelmach odebrała statuetkę wręczaną 

przez wojewodę Sławomira Kłosowskiego, a zastępca wójta 
Gminy Zębowice Zdzisław Szuba otrzymał list gratulacyjny. 

Źródło:https://nto.pl/uhonorowano-partnerow-opolskie
go-urzedu-wojewodzkiego-wojewoda-opolski-wreczyl-stat
uetki/ar/c1-17274291

ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Dnia 21 i 23  marca 2023 r. zgodnie z przyjętym 
harmonogramem odbędzie się na terenie naszej gminy 
zbiórka odpadów problematycznych. Zostały wyzna-
czone 4 miejsca, do których można będzie przynieść 
te odpady:

1. Zębowice przy budynku Domu Spotkań, dnia 
21.03.2023 od godz. 10.30 do 12.30,

2. Kadłub Wolny przy budynku OSP, dnia 21.03.2023 
od godz. 8.000 do 10.00,

3. Radawie przy budynku OSP, dnia 23.03.2023 od 
godz. 10.30 do 12.30,

4. Knieja przy budynku OSP, dnia 23.03.2023 od 
godz. 8.00 do 10.00.

Od poniedziałku 13 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy 
w Zębowicach na parterze w  pokoju nr 16 będzie można 
odebrać dokument uprawniający do oddania odpadów 
w wyznaczonych miejscach.

Odpady problematyczne to powstające w gospodar-
stwach domowych odpady niebezpieczne, przetermi-
nowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, 
które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki oraz drobny 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. pozostałe 
po leczeniu niezużyte tabletki, resztki przetermino-
wanych nawozów, ładowarki, baterie, resztki środków 
chwastobójczych czy owadobójczych i opakowania po 
nich, świetlówki, żarówki, słuchawki itp. 

W ramach zbiórki nie będą przyjmowane:
1. substancje przyniesione w nieoryginalnych, nie-

opisanych pojemnikach, np. płyn w słoiku,
2. odpady, których ilość lub rodzaj świadczy o po-

chodzeniu z  prowadzenia działalności gospodarczej, 
w tym rolniczej.
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PRACE PORZĄDKOWE
P racownicy fizyczni Urzędu Gminy dokonali przycięcia 

pielęgnacyjnego drzew rosnących na  placu gminnym 
obok Delikatesów Centrum oraz uporządkowali teren placu. 
W trakcie prowadzonych prac zebrano sterty śmieci oraz 
kilkadziesiąt butelek po piwie i wódce tzw. małpkach, które 
pozostawili po sobie uczestnicy ,,biesiad pod chmurką”. 
Liczymy, że uporządkowanie tego miejsca i zrobienie go bar-
dziej przejrzystym wyeliminuje traktowanie tego terenu jako 
śmietnika i miejsca do załatwiania potrzeb fizjologicznych.

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA                                           
W ZĘBOWICACH

W  dniu 13.03.2023 r. rusza rekrutacja do publicznego 
przedszkola w Zębowicach. Przebiegać ona będzie 

w oparciu o harmonogram rekrutacji zgodny z Zarządzeniem 
Wójta Gminy Zębowice Nr W.0050.15.202  z dnia 23.01.2023 r. 
Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę po-

wszechnej dostępności. Do przedszkola przyjmowane są 
dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uza-
sadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przed-
szkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku (w przypadku 
wolnych miejsc w rekrutacji). Podstawą przyjęcia dziecka do 
przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być 
pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej www.
przedszkolezebowice.szkolnastrona.pl lub bezpośrednio 
w przedszkolu. Wypełniony wniosek wraz z  załącznikami 
należy złożyć w przedszkolu w okresie od 13 do 24.03.2023 r. 
Rodzic w drodze rekrutacji składa w przedszkolu następujące 
dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podczas 

rekrutacji RODO.
Dodatkowo, jeśli jest taka potrzeba, rodzic wypełnia 

oświadczenie o wielodzietności lub oświadczenie o samot-
nym wychowywaniu.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZK. 2023/2024

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego. 27.02.2023
10.03.2023

–

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

13.03.2023
24.03.2023

24.04.2023
28.04.2023

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

27.03.2023
31.03.2023

4.05.2023

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

3.04.2023 8.05.2023

5. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia – poprzez złożenie oświadczenia. 3.04.2023
14.04.2023

8.05.2023
12.05.2023

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

21.04.2023 19.05.2023
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REMONT BUDYNKU GOIKiCZ
D obiega końca pierwszy etap prac remontowych w budyn-

ku GOIKiCz w Zębowicach. Na ukończeniu są: prace 
budowlane, prace związane z wymianą instalacji elektrycznej 
i sanitarnej oraz montażem klimatyzatorów Jeśli utrzyma 
się dotychczasowe tempo prac, to jeszcze przed wakacjami 
rozpocznie się montaż wyposażenia obiektu.

WANDALIZM
N ie przyniosły pożądanego skutku nasze poprzednie apele 

o poszanowanie miejsc i urządzeń, które służą ogółowi 
mieszkańców. Po okresie kilkumiesięcznego spokoju ponow-
nie dali o sobie znać miejscowi wandale, którzy wymalowali 
wulgarne hasła na drewnianych elementach – placu zabaw, 
usytuowanego za budynkiem Urzędu Gminy. Przypominamy, 
że za niszczenie mienia grozi odpowiedzialność karna, a za 
czyny nieletnich odpowiadają rodzice.

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE  
w JEDNOSTKACH OSP

Z godnie z harmonogramem ustalonym w trakcie grudnio-
wego posiedzenia Zarządu Gminnego ZOSPRP w Zę-

bowicach w pierwszym kwartale br. odbywają się zebrania 
sprawozdawcze w poszczególnych jednostkach OSP z terenu 
naszej gminy. 4 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdaw-
cze w OSP Kadłub Wolny. W zebraniu oprócz miejscowych 
druhów uczestniczyli: zastępca wójta Zdzisław Szuba, se-
kretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Monika 
Nowak, Komendant Gminny Mariusz Janik oraz Prezes 
OSP Zębowice Hubert Buczek. W końcowej części zebrania 
uczestniczyli również: Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSPRP w Opolu Burmistrz Olesna druh Sylwester Lewicki, 
Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie mł. bryg. Andrzej 
Wróbel i sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP 
w Oleśnie druh Wojciech Wiecha. Z przedstawionego przez 
Zarząd sprawozdania wynika, że OSP w Kadłubie Wolnym 
liczy 56 członków zwyczajnych w tym 7 kobiet, 2 honoro-
wych i 1 wspierającego. Posiada również Kobiecą Drużynę 
Pożarniczą i 12-osobową MDP chłopców oraz 10-osobową 
MDP dziewcząt. W ubiegłym roku druhowie uczestniczyli 
16 razy w działaniach ratowniczych, w tym 6 razy w gaszeniu 
pożaru oraz 10 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń. 

W roku sprawozdawczym jednostka pozyskała nowy średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO. Zakupiła również 5 
kompletów ubrań bojowych, 3 hełmy z uchwytem i latarką, 
dwie pary rękawic, dwa komplety butów bojowych gumowych 
i 2 kominiarki. Na potrzeby MDP jednostka zakupiła 2 hydro-
netki wodne, 14 pasów skórzanych, 4 węże wraz z noszakami, 
8 ubrań koszarowych i 14 czapek. Pozyskano również drabinę 
trzyprzęsłową, agregat prądotwórczy trójfazowy, aparat FEN-
ZY wraz z czujnikiem bezruchu i zapasową butlą stalową, 
linkę strażacką i 2 mundury wyjściowe damskie. W ramach 
prac społecznych druhowie wykonywali prace porządkowe 

wokół remizy. Druhowie uczestniczyli również wraz z pocz-
tem sztandarowym i proporcem w dorocznej pielgrzymce na 
Górę św. Anny. Przeprowadzili zbiórkę złomu oraz zorgani-
zowali zabawę odpustową. Stałym punktem zaangażowania 
miejscowych druhów była ścinka opału i brzózek do kościoła 
parafialnego w Zębowicach. Druhowie trzymali również wartę 
przy Bożym grobie, zabezpieczali przemarsz podczas obcho-
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W lutym 2023 r. Jubilaci obchodzili 
sWoJe Jubileusze: 
85 lat: Stefania Seidel

90 lat: Irena Respondek
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:  

Cecylia i Mirosław Rajnoga, Klaudia i Antoni Paliga
Wszystkim Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede 
wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa, 
wzajemnej miłości i szacunku. Niech Wasze życie będzie wzorem 
do naśladowania dla młodszych pokoleń.

* * *

W lutym 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 LUTYM:  
Bernard Kowolik, Anna Wodniok,  

Franciszek Wróbel, Maria Michalczyk,  
Leon Pludra, Helena Jonek.

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

dów Dnia św. Marcina, zorganizowali paczki mikołajkowe dla 
dzieci z sołectwa. Ważnym przedsięwzięciem była również 
zbiórka rzeczy dla uchodźców z Ukrainy oraz przekazanie 3 
UPS. W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP 
chłopców i dziewcząt zajęły I miejsca. W grupie ,,A” męskich 
drużyn pożarniczych drużyna z OSP Kadłub Wolny zajęła 
również I miejsce, a w grupie C III miejsce. W roku sprawoz-
dawczym; 3 druhny ukończyły kurs podstawowy, 1 druh 
ukończył kurs dowódców, a dwóch druhów recertyfikację 
KPP. W ramach działalności szkoleniowej w roku bieżącym 
jednostka zamierza przeszkolić 15 członków oraz przepro-
wadzić 10 zbiórek szkoleniowych i 4 ćwiczenia na obiektach. 

W ramach działalności kulturalnej i sportowo-wycho-
wawczej druhowie zamierzają uczestniczyć w strażackiej 
pielgrzymce na Górę św. Anny i zlocie pojazdów pożarniczych 
w Główczycach. Planują też zorganizować dla druhów wyjazd 
do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Ważnym elementem 
działalności będzie organizacja Gminnych Obchodów Dnia 
Strażaka połączona z przyjęciem do służby nowego samochodu 
pożarniczego. Druhowie z OSP Kadłub Wolny będą również 
organizatorami gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. 
Stałym elementem działalności będzie również organizacja 
corocznej zbiórki złomu, współorganizacja obchodów od-
pustowych, zabezpieczenie procesji fatimskiej i uroczystości 
Bożego Ciała. W bieżącym roku OSP Kadłub Wolny zamierza 
zakupić 3 komplety nomex i 2 mundury wyjściowe. 

Ważnym punktem zebrania było złożenie ślubowania na 
sztandar jednostki przez 3 nowo przyjęte druhny: Juliannę 
Czaja, Karolinę Miozga i Patrycję Pastuszka. 

18 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Zę-
bowice. Miejscowa Jednostka liczy 56 członków zwyczajnych, 
8 honorowych, 14 wspierających, w tym 7 kobiet, oraz posiada 
MDP liczącą 22 członków, w tym 10 dziewcząt i 12 chłopców. 
W ubiegłym roku druhowie uczestniczyli 32 razy w akcjach 
ratowniczych w tym 12 razy w gaszeniu pożarów i 20 razy 
w likwidacji miejscowych zagrożeń. W roku sprawozdawczym 
Jednostka pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: 3 pary 
butów specjalnych, 7 kompletów ubrań koszarowych, 3 heł-
my, 3 komplety ubrań koszarowych dla MDP, 2 węże W52, 2 
węże W75, 4 węże dla MDP z noszakami, tablet pancerny, 25 
koszulek MDP, zestaw klinów do stabilizacji,, detektor prądu 
przemiennego, rękawice dielektryczne, 2 kurtyny wodne, 2 
prądownice sportowe, 3 kominiarki, oslony na krawędzie, 2 
latarki nahełmowe, smok ssawny i rozdzielacz.

W ramach prac społecznych druhowie przeprowadzili 
zbiórkę złomu oraz wolnych datków – w sumie uzyskano 
kwotę 13 730 zł. Druhowie wykonywali też prace porząd-
kowe wokół remizy, brali udział w obchodach Bożego Ciała 
i odpuście parafialnym. Trzymali również wartę przy Bożym 
grobie. Jednostka zorganizowała zbiórki darów dla uchodźców 
z Ukrainy. Po raz szósty druhowie zorganizowali również 
świąteczne wsparcie dla Domu Dziecka w Sowczycach. Brali 
również udział w zlocie Fire Truck Show w Głubczycach oraz 
zabezpieczali przemarsz przedszkolaków w trakcie obchodów 
Dnia św. Marcina. Kronika jednostki brała udział w powiato-
wym przeglądzie kronik, gdzie zdobyła nagrodę za Wzorową 
Kronikę OSP, zajmując I miejsce w powiecie oleskim. 

W zorganizowanych w Radawiu Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych MDP dziewczęca zajęła 3 miejsce. 3 
miejsce zajęła również MDP chłopięca. Natomiast drużyna 
w grupie A zajęła 4 miejsce. W br. druhowie planują zakupić 
kamerę termowizyjną, agregat prądotwórczy, 2 czujniki bezru-
chu, radiostację analogowo-cyfrową. W planach jest również 
zakup 2 kompletów ubrań specjalnych, 2 hełmów, 2 pary butów 
specjalnych i 2 pary rękawic. Druhowie zamierzają rozpocząć 
zbiórkę pieniędzy na zakup nowego samochodu. Ważnym 
elementem działalności będzie również organizacja obchodów 
135-lecia powstania miejscowej jednostki. W ramach działal-
ności szkoleniowej jednostka zamierza wysłać na przeszkolenie 
35 druhów oraz przeprowadzić 16 zbiórek szkoleniowych 
i 4 ćwiczenia na obiektach. Jak co roku druhowie zamierza-
ją prowadzić na zebraniach wiejskich i w szkole pogadanki 
o tematyce przeciwpożarowej. W zebraniu sprawozdawczym 
w OSP Zębowice oprócz miejscowych druhów uczestniczyli 
również: przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Oleśnie starszy inspektor sztabowy asp. Rafał 
Wiktor, sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP 
druh Wojciech Wiecha, Prezes Zarządu Gminnego ZOSPRP 
w Zębowicach wójt Waldemar Czaja oraz zastępca naczelnika 
OSP Kadłub Wolny druh Kamil Bursy.


