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W yjątkowym sukcesem zakończył się udział naszej 
młodzieży na XXII Rejonowym Przeglądzie Teatrów 
Jasełkowych, który odbył się w dniu 20 stycznia br. 

w Ozimku. W przeglądzie, w którym uczestniczyło osiem 
grup teatralnych z Ozimka, Jemielnicy, Zębowic Krasiejowa 
Węgrów, Dobrej i Łubnian nasza młodzież zajęła pierw-
sze miejsce w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów 
za spektakl ,,Samotność w tłumie, czyli zimowa opowieść 
o Dziewczynce z zapałkami”. 

Jak nas poinformowała reżyser spektaklu nauczycielka 
języka polskiego Barbara Puchała pomysł przedstawienia 
wypłynął od dyrektor Zespołu pani Małgorzaty Stelmach, 
która w ramach rokrocznie przygotowywanych jasełek za-
sugerowała, aby przygotować przedstawienie w trochę innej 
formie, które nawiązywałoby do Świąt Bożego Narodzenia, 
ale miało inny charakter. Pani Barbara Puchała po konsul-
tacji z młodzieżą, uznała że najlepiej oprzeć się na jakiejś 
baśni, a utworem nawiązujących do tej tematyki jest wła-
śnie ,,Dziewczynka z Zapałkami”. Pierwowzór dla potrzeb 
spektaklu rozbudowano o kolejne sceny i postaci, a samo 
przygotowanie scenariusza i ubarwienie treści spektaklu 
zajęło około miesiąca czasu. 

W przygotowanie spektaklu aktywnie włączyli się na-
uczyciele: Marzena Dutkiewicz, Ewelina Pokorska, Zofia 
Laskowska, Agnieszka Chrzęstek, Elżbieta Wróbel, Katarzyna 
Przybyszewska i Krzysztof Stelmach. Wsparcia udzielili 
również rodzice uczniów: Ewelina Kotysz, Andrzej Brander 
i Piotr Janik oraz panowie z obsługi. Nie do przecenienia 
jest również wkład uczestniczącej w spektaklu młodzieży 

szkolnej, która według naszej rozmówczyni nie jest gorsza 
jeśli chodzi o umiejętności w porównaniu do swoich rówie-
śników z miasta. 

Nasze dzieci mają kompleksy, ale jeśli już stają do rywali-
zacji to początkowo onieśmielone jednakże z czasem potrafią 
pokazać swoje wyjątkowe umiejętności. W spektaklu, który 
zaprezentowano na przeglądzie uczestniczyło 63 młodych 
wykonawców. Ten sukces co z dumą podkreśla pani Barbara 
Puchała to też radość dla naszych młodych wykonawców, któ-
rzy uwierzyli w siebie, poczuli się docenieni i spełnieni.

SUKCES UCZNIÓW  
ZESPOŁU GIMNAZJALNO-SZKOLNEGO

18 stycznia br. w Ośrodku Forma-
cyjno–Wypoczynkowym „Ry-

bak” w Głębinowie odbyło się spotkanie 
członków Śląskiego Stowarzyszenia Sa-
morządowego z biskupem opolskim ks. 
prof. Andrzejem Czają. Podczas posie-
dzenia omówiono bieżące sprawy zwią-
zane z funkcjonowaniem stowarzyszenia 
oraz ustalono tematykę spotkań na 2017 
r. Dyskutowano również nad sprawami 
związanymi z reformą edukacji i zapowie-
dziami wprowadzenia zmian ustawowych 
w funkcjonowaniu państwa.

SPOTKANIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWEGO



2 INfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

25 FINAŁ WOŚP W GMINIE ZĘBOWICE
P o raz 25 na terenie całego kraju za-

grała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Na rzecz Orkiestry podobnie 
jak w latach poprzednich kwestowała 
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zę-
bowicach. Jak mówi pani Beata Klyszcz 
organizatorka akcji 13.01.2017 r. 

Samorząd Uczniowski PSP prze-
prowadził zbiórkę pieniędzy na cele 
WOŚP na terenie gminy. Wolonta-
riusze kwestowali w Szkole Podsta-
wowej, Gimnazjum, Przedszkolu, 
Urzędzie Gminy, Ośrodku Zdrowia, 
Banku Spółdzielczym, Piekarni i Sklepie. 
Kwestujących mogliśmy również spo-
tkać w niedzielę 15.01.2017 r. przed ko-
ściołami w Zębowicach, Poczołkowie, 
Kniei i Radawiu. 

Po zakończeniu akcji dokonano 
komisyjnego podliczenia zebranych 
pieniędzy. W tym roku zebrano 2745,33 
zł., które przekazano do sztabu w Ole-
śnie. Wolontariuszami zbierającymi 
pieniądze byli: Szymon Kusiak (kl. 6), 
Weronika Żywanowska (kl. 6), Filip 
Sykoś (kl. 5), Karolina Respondek (kl. 
4) i Joanna Dragon (kl. 4). Natomiast 
wspaniałymi pomocnikami kwestują-
cych byli: Patryk Beneda (kl. 6), Laura 
Jagoda (kl. 6), Rafał Sobczyk (kl. 5), 

Julia Michalczyk (kl. 4) oraz Amelka 
Sykoś (kl. 2b). Pani Beta Klyszcz pra-
gnie gorąco podziękować p. Piotrowi 
Tangermannowi, który towarzyszył 
Karolinie i Julii jako opiekun podczas 
zbiórki w Przedszkolu oraz Piekarni. 

Słowa serdecznych podziękowań 
w imieniu organizatorów i kwestują-

cych kieruje również do rodziców: p. 
Elżbiety Kusiak, p. Agnieszki Sykoś, 
p. Magdaleny Respondek i p. Anity 
Dragon oraz wszystkich mieszkańców 
gminy, którzy jak co roku dzięki swej 
ofiarności, wsparli naszą wspólną akcję 
i okazali wielkie serce.

W  uroczystej atmosferze obchodzono Dzień Babci i Dziad-
ka w oddziale zamiejscowym przedszkola w Radawiu, 

na który tradycyjnie zaproszono oprócz babć i dziadków 
przedszkolaków również seniorów z Radawia, Łąki i Kosic. 
W spotkaniu uczestniczył również proboszcz miejscowej 
parafii ks. Henryk Czupała oraz poprzedni proboszcz ks. 
Józef Mucha. Uczestnicy uroczystości obejrzeli okolicz-
nościowy występ przedszkolaków, którzy zaprezentowali 
swoje niemałe zdolności taneczno wokalne i recytatorskie. 
Końcowym akordem spotkania była wspólna konsumpcja 
ciast, które przygotowali rodzice przedszkolaków. Wszyscy 
uczestniczy otrzymali również okolicznościowe upominki. 
Obchody wsparli sponsorzy: Katarzyna Mendla-Miś oraz 
Anna i Łukasz Oleksowiczowie. W organizację obchodów 
aktywnie włączyli się również rodzice przedszkolaków: 
Sandra Kaczmarczyk, Beata Jendrzej, Marzena Jendrecka 
– Hańc, Dominika i Andrzej Urbanek, Klaudia Jagoda, 
Agnieszka Małyska i Marcin Dela.

OBCHODY DNIA SENIORA ORAZ ŚWIĘTA BABCI 
I DZIADKA W PRZEDSZKOLU W RADAWIU
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O koło 150 osobowa grupa babć i dziadków naszych przed-
szkolaków przybyła w dniu 19 stycznia br. do Domu 

Spotkań na obchody Dnia Babci i Dziadka. Na początku 
uroczystości życzenia solenizantom złożył wójt Waldemar 
Czaja. 

W ramach obchodów odbył się koncert w wykonaniu 
przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Zębowicach. 
Najmłodsi zaprezentowali przed wyjątkowo liczną widownią 
swoje umiejętności taneczno wokalne. Ważnym akcentem 
uroczystości, który dostarczył naszym babciom i dziad-
kom wiele radości i wzruszeń, było wręczenie im przez ich 
wnuków, ręcznie robionych kwiatów z okolicznościowymi 
życzeniami. 

To przebiegające w familijnej atmosferze spotkanie za-
kończył wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców 
przedszkolaków. Za pośrednictwem Informatora dyrektor 
zębowickiego przedszkola pani Kornelia Ticman pragnie 
gorąco podziękować rodzicom przedszkolaków za wkład 
pracy i pomoc przy organizacji obchodów.

Obchody Dnia Babci i Dziadka
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Rozmowa z oleskimi mistrzami komi-
niarskimi Franciszkiem Białkiem  
i Arnoldem Respondkiem

Cyprian Tkacz: – Specjalnie spotkaliśmy 
się w czystym i malowniczym zakątku ślą-
skiej ziemi w Gminie Zębowice, po to aby 
trochę odpocząć od zgiełku, zaczerpnąć 
świeżego powietrza i wreszcie porozma-
wiać o tym, żeby nasze codzienne życie 
było przyjemniejsze i abyśmy mogli nadal 
cieszyć się pięknem naszej okolicy. Panie 
mistrzu, ogrzewamy przecież wszyscy nasze 
domy i jak robić to z najmniejszą szkodą 
dla środowiska?

Franciszek Białek: – Przede wszystkim 
nie powinniśmy palić byle czym, począwszy 
od butelek po napojach, poprzez pojemniki 
plastikowe, aż po zużyte opony. Pamiętajmy 
także o tym że spalając śmieci zatruwamy 
nie tylko środowisko, ale także nas samych 
i naszych sąsiadów. Ponadto tym sposobem 
niszczymy również swój piec i przewody 
kominowe, bowiem spalanie takich odpadów 
przebiega w niskiej temperaturze. Dodatko-
wo badania wykazały, że spalanie pochod-
nych plastiku zwiększa zachorowalność na 
nowotwory i choroby układu oddechowego. 
Dlatego posiadaczom kotłów na tradycyjne 
paliwo stałe czyli tzw. pieców węglowych 
zalecamy stosowanie tylko dobrej jakości 
materiału opałowego. Oczywiście najlep-
szym rozwiązaniem ogrzewania przyjaznego 
dla środowiska jest opalanie gazem ziemnym 
bądź olejem opałowym – ale te w naszych 
realiach bywa jednak niestety trudno do-
stępne. 

– Decydując się na wykorzystanie do 
ogrzewania gazu ziemnego bądź oleju opa-
łowego mamy możliwość uzyskania nawet 
jednorazowej dotacji z Banku Ochrony Śro-
dowiska, więc jakie kotły (piece) najlepiej 
stosować i w co powinna być wyposażona 
instalacja kominowa?

Arnold Respondek: – Aby uzyskać wspo-
mnianą dotację z Banku Ochrony Środowi-
ska musimy po pierwsze pozbyć się starego 
pieca węglowego C.O. Dostępne na naszym 
rynku kotły gazowe i olejowe to głównie 
markowe i atestowane produkty wypróbo-
wane w całej Europie Zachodniej. Starajmy 
się jednak pamiętać, żeby kocioł dobrze do-
brać do kubatury naszego budynku. Zaś co 
do instalacji kominowej, przewód spalinowy 
do którego podłączony będzie kocioł gazowy 
lub olejowy powinien być wyposażony w ate-
stowany wkład ze stali kwasoodpornej, ze 
względu na niską temperaturę spalin podczas 
pracy kotła, co bez wkładu spowodowałoby 
szybkie zniszczenie komina. 

– Będąc użytkownikiem kotła gazowego, 
olejowego bądź węglowego, jakie znaczenie 
ma wentylacja? 

A.R.: – Najpierw trzeba zaznaczyć, iż 
w pomieszczeniach w których zainstalowane 
są wszystkie kotły z poborem potrzebnego 
tlenu do spalania dozwolona jest tylko wen-
tylacja grawitacyjna. Ważną rolę w pomiesz-
czeniach kotłowni spełnia też wentylacja 
nawiewna, która doprowadza niezbędny tlen 
do spalania, natomiast wentylacja wywiewna 
odprowadza wszelkie niepożądane substan-
cje wraz ze zużytym tlenem. Żeby dobrze 

funkcjonowała wentylacja wywiewna, należy 
pamiętać że piece podczas procesu spalania 
potrzebują stałego dopływu świeżego po-
wietrza, chociaż często zapomina się o tym 
montując coraz szczelniejsze okna i drzwi, co 
powoduje niesprawne działanie wentylacji, 
co z kolei może być tragiczne w skutkach. 
Podobnie rzecz ma się za zakrywaniem czy 
wręcz zatykaniem otworów wentylacyjnych 
styropianem, kartonem a nawet materiałem 
tekstylnym – po to aby było cieplej zimą – 
w takim przypadku jesteśmy dosłownie już 
tylko krok od tragedii. Tyle przecież słyszy 
się o zatruciach tlenkiem węgla, jednak wła-
ściwych wniosków jakoś wyciągać z tego 
nie chcemy. 

– Istnieją nowe technologie grzewcze 
dotyczące kotłów zasilanych paliwem sta-
łym np. ekonomiczne piece miałowe, na 
drewno oraz na suchą destylację drewna. 
Który najlepiej wybrać do użytku w naszym 
terenie z ekologicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia?

F.B.: – Właściwie typ kotła C.O. nie ma tu-
taj zależności od terenu, a raczej od dostępu 
do materiału opałowego. Więc Ci użytkow-
nicy, którzy mają łatwy dostęp do trocin lub 
drewna mogą wykorzystać ową szansę i za-
stosować odpowiednie kotły do tego rodzaju 
opału, a na pewno wówczas będzie to rozwią-
zanie ekonomiczne. Należy pamiętać, żeby 
ów opał był sezonowany, bowiem w przeciw-
nym razie na pewno zaszkodzimy zarówno 
kotłowi jak i kominowi. Nie wszyscy jednak 
takową szansę mają, dlatego innym można 
polecić zastosowanie nowoczesnych pieców 

miałowych i węglowych. Ciekawostką jest że 
jako materiał opałowy możemy wykorzystać 
również słomę, co można polecić dużym 
gospodarstwom rolnym, bowiem stosuje 
się już specjalnie przystosowane do tego 
ekonomiczne i ekologiczne kotły. 

– Przeglądając katalogi firm zajmują-
cych się dystrybucją elementów instalacji 
grzewczych i kominowych zauważyłem bar-
dzo wiele rozwiązań. Które z nich w naszych 
realiach byłyby najlepsze?

A.R.: – Na terenach wiejskich, gdzie 
w większości jeszcze gazu nie ma, jak wspo-
mnieliśmy wcześniej najlepiej stosować naj-
bardziej dostępny materiał opałowy. Myślę, 
że jednak prędzej czy później w życie i u nas 
wejdą przepisy Unii Europejskiej, wobec cze-
go wprowadzone zostaną ostrzejsze kryteria 
dotyczące ochrony środowiska i chcąc – nie 
chcąc będziemy musieli się wszyscy do nich 
dostosować. 

– Zawód kominiarza należy zapewne do 
specyficznych profesji, chociażby ze względu 
na to, że chodzicie w charakterystycznych 
strojach i cylindrach na głowie. Czy jednak 
w obecnych czasach, kiedy coraz więcej osób 
np. w miastach przechodzi na ogrzewanie 
swoich budynków innym materiałem niż 
węgiel potrzebny jest jeszcze kominiarz?

 A.R.: – Z pewnością tak. W przeciwień-
stwie do tego, co uważa większość ludzi, iż 
kominiarz zajmuje się tylko czyszczeniem 
przewodów kominowych z sadzy, obecnie 
to właśnie nam przypadło bardzo odpowie-
dzialne zadanie dokonywania dorocznych 
przeglądów całej instalacji kominowej, nie 
zależnie od tego czy użytkownik posiada piec 
opalany węglem, drewnem czy też gazem 
bądź olejem opałowym. Ponadto do naszych 
obowiązków należy okresowa kontrola stanu 
technicznego przewodów wentylacyjnych: 
nawiewnych i wywiewnych. Zajmujmy się też 
wydawaniem opinii o sposobie przyłączenia 
do instalacji kominowej, a także przepro-
wadzamy odbiory tych instalacji w nowo 
wybudowanych obiektach.

Czy oznacza to, że nie zajmujecie się już 
w ogóle czyszczeniem kominów?

F.B.: Wprost przeciwnie. Na każdym wła-
ścicielu lub zarządcy budynku ciąży, bowiem 
obowiązek czyszczenia przewodów komino-
wych. W przypadku przewodu, do którego 
podłączony jest tradycyjny piec opalany pa-
liwem stałym, zwany popularnie węglowym 
czyszczenie musi się odbywać cztery razy do 
roku, gdy do przewodu włączony jest kocioł 
gazowy lub olejowy wówczas czyszczenie 
odbywa się dwa razy do roku. Również prze-
wody wentylacyjne powinny być czyszczone 
przynajmniej raz do roku.

Tak, ale wynika z tego, że przecież prze-
wody kominowe można sobie wyczyścić 
samodzielnie.

NA SZCZĘŚCIE Z KOMINIARZEM ¯ CHROŃMY
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F.B.: Nie, jest Pan w błędzie. Do tych 
czynności na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z 16 sierpnia, 1999 r. uprawniona jest 
osoba posiadająca kwalifikacje przynajmniej 
czeladnika kominiarskiego.

A jeżeli ktoś uważa, że nie potrzebuje 
czyścić kominów?

A.R.: Wówczas popełnia on wykrocze-
nie, sankcjonowane karnie przez art. 82 § 1 
Kodeksu Wykroczeń, mówiący, że ten, kto 
utrudnia okresowe czyszczenie komina albo 
nie dokonuje bez zwłoki jego naprawy naraża 
się na karę aresztu bądź grzywny.

Czy również wspomniane przez Pana 
przeglądy instalacji kominowej są regu-
lowane jakimiś ogólnokrajowymi aktami 
prawnymi?

F.B.: Oczywiście, nas mistrzów komi-
niarskich uprawnia do tego ustawa „Prawo 
budowlane”, nakładająca na użytkowników 
instalacji obowiązek dorocznej kontroli jej 
stanu technicznego, a nam dająca w zasadzie 
wyłączność na dokonywanie tej czynności. 
Pragnę zaznaczyć, że ze względu na częste 
przypadki zatruć tlenkiem węgla ustawo-
dawcy przewidzieli dla opornych sankcję 
karną w postaci grzywny.

Pomimo tych sankcji karnych nie wszyscy 
jednak korzystają z usług kominiarza.

F.B.: To prawda, ale szkodzą oni przede 
wszystkim samemu sobie oraz własnej ro-
dzinie. My wspólnie z kolegą Arnoldem 
Respondkiem, prowadzącym drugi zakład 
kominiarski na terenie Olesna, dzięki inter-
wencji takich organów jak: Urząd Miejski, 
Policja oraz Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go w większości przypadków wyeliminowa-
liśmy, wynikający z niewiedzy opór. W wielu 
przypadkach spotkaliśmy się z nieuczciwymi 
pracodawcami, narażającymi pracowników 
na niebezpieczeństwo ze strony wadliwych 
lub też całkowicie niesprawnych instalacji 
kominowych oraz wentylacyjnych, którzy 
dodatkowo nie chcieli nas dopuścić ani do 
przeprowadzenia czyszczeń ani okresowej 
kontroli, wówczas byliśmy zmuszeni do po-
proszenia o pomoc Inspekcję Pracy, Straż 
Pożarną albo nawet Sanepid.

Czy takie działania nie powodują po-
strzegania was przez ludzi jako uciążliwych 
natrętów?

A.R..: Dla tych, którzy nie dbają o bez-
pieczeństwo własne i sąsiadów na pewno 
jesteśmy natrętami, lecz stanowią oni na 
szczęście bardzo nieliczną mniejszość. Każdy 
zdrowo myślący człowiek wie jak kończy się 
zapalenie sadzy w kominie, wie także, czym 
kończy się zatrucie śmiertelnym tlenkiem 
węgla. Tyle się przecież mówi o tym w me-
diach. Chcę tu również zwrócić uwagę na 
właściwe funkcjonowanie wentylacji w bu-
dynkach, gdzie znajdują się kotły opalane 

gazem. Zimą użytkownicy zasłaniają kratki 
wentylacyjne, aby z dworu nie napływało 
chłodne powietrze i może to doprowadzić 
do tragedii, ponieważ kocioł czerpie wtedy 
do spalania powietrze znajdujące się tylko 
we wnętrzu budynku, którego jest niestety 
zbyt mało, doprowadzając do niepełnego 
spalania gazu, czego efektem końcowym jest 
wyzwolenie tlenku węgla, emitowanego do 
wnętrza budowli.

Co miał Pan na myśli mówiąc o nie dba-
jących o bezpieczeństwo sąsiadów, bowiem 
z pańskiej wypowiedzi wynika jedynie, że 
nie wpuszczając kominiarza można zaszko-
dzić sobie samemu.

A.R.: W wielu przypadkach bezmyślni 
użytkownicy pieców węglowych spalają do-
słowne „byle, co”, począwszy na butelkach po 
napojach, a kończąc na zużytych oponach, 
trując tym sposobem nie tylko siebie, ale 
także sąsiadów. My jesteśmy pierwszymi 
przeciwnikami takich praktyk. Oprócz 
trucia mogą one jeszcze doprowadzić do 
zapłonu komina z pożarem włącznie. Do-
puszczający się spalania plastików, z reguły 
nie mile widzą kominiarzy, również, dlatego, 
że podczas okresowej kontroli w większości 
przypadków wykrywamy poważne uszko-
dzenia przewodów kominowych, powstałe na 
skutek działania niskiej temperatury w czasie 
palenia odpadów.

Rozpoczął się sezon grzewczy, więc widać 
was już w naszych miejscowościach. Niech 
Pan mi powie na zakończenie skąd wzię-
ło się powiedzenie, że kominiarz przynosi 
szczęście?

F.B.: Jest to stara historia. Rzemiosło ko-
miniarskie jest chyba tak stare jak istnienie 
kominów, a niegdyś nie było nas tylu, co 
obecnie, więc kiedy ludzie zobaczyli komi-
niarza, chcieliby ten jako pierwszy przyszedł 
do ich domostwa. Aby tak się stało łapali 
kominiarza za najczystszy element stroju, 
którym zawsze był guzik i tym sposobem 
wprowadzali go do domu. Komu się udało 
pierwszemu miał wielkie szczęście, ponie-
waż kominiarz gościł w miejscowości raz na 
kilka lat. Stąd też się wzięło powiedzenia, że 
gdy widzi się kominiarza należy się złapać 
za guzik, a on przyniesie szczęście. Jest to 
bardzo miłe również dla nas, że kojarzy-
my się dobrze i pragniemy, aby tak nadal 
pozostało.

– Jak widać aby nasze środowisko było 
nadal przyjemne, pamiętajmy o tym, żeby 
przynajmniej starać się stosować do dzisiej-
szych rad i wskazówek, a nie odkładać tego 
na dalszy plan, lecz zacząć jeszcze od tego 
sezonu grzewczego, który przecież dopiero 
się rozpoczął.

Wywiad przeprowadził:  
Cyprian Tkacz 

NASZE ŚRODOWISKO! NADZWYCZAJNA 
SESJA RADY  
GMINY ZĘBOWICE

13 stycznia br. w sali Domu Spo-
tkań odbyła się na wniosek 

wójta gminy nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy Zębowice. W 18 sesji Rady Gminy 
Zębowice uczestniczyło 13 radnych. 

Podczas Sesji radni podjęli uchwały 
w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej oraz w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie udzielenia pożyczki 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Infor-
macji i Czytelnictwa w Zębowicach. 

W uchwale nr 17/131/2016 Rady Gmi-
ny Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 r., 
w sprawie uchwalenia wieloletniej pro-
gnozy finansowej nadano nową treść 
załącznikom nr 1 i nr 2 ze względu na 
konieczność zwiększenia kwot przezna-
czonych w 2018 r., na remont budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury, Informacji 
i Czytelnictwa w Zębowicach tj. kwoty 
dofinansowania ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego z kwoty 
445650 zł, na kwotę 500 tys. zł, a środków 
własnych z kwoty 44350 zł, na kwotę 
169031,50 zł oraz wprowadzenia kwo-
ty 105 tys. zł, na roboty remontowe nie 
objęte wnioskiem o dofinansowanie. 
Równocześnie w uchwale nr 17/129/2016 
w sprawie udzielenia pożyczki GOKIiCz 
§ 1 otrzymał nowe brzmienie – ,,posta-
nowiono o udzieleniu z budżetu gminy 
Zębowice na 2018 r., Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury, Informacji i Czytelnic-
twa pożyczki w wysokości do 500 tys. 
zł, tytułem realizacji operacji pt. „termo-
modernizacja budynku Domu Spotkań 
w Zębowicach”. Przed rozpoczęciem 
sesji włodarz gminy poinformował jej 
uczestników, że gmina złożyła odwołanie 
na decyzję Urzędu Marszałkowskiego 
o nie przyznaniu dotacji na przebudowę 
stacji wodociągowej w Kniei i budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W powyższej sprawie pozytywnie wy-
powiedziało się Ministerstwa Rolnictwa, 
które uznało za zasadne przedstawione 
przez gminę argumenty, a których nie 
podzielił Urząd Marszałkowski. 

Wójt oświadczył, że jeśli Urząd Mar-
szałkowski nie uwzględni odwołania, to 
gmina skieruje sprawę do WSA w Opolu.
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W yjątkowym sukcesem mogą pochwa-
lić się dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Zębowicach, które zakwalifikowały się 
do ogólnopolskiego programu na rzecz 
edukacji cyfrowej w świetlicach. 

Jak poinformowała nas pani Iwona 
Grabowska wicedyrektor ZGS, ,,dzieci 
nakręciły 30-sekundowy filmik o swojej 
świetlicy, pokonały 725 szkół z całej Polski 
i znalazły się w gronie 300 zwycięskich pla-
cówek. Nasz film był bardzo absorbujący 
i ciekawy, ukazywał zróżnicowane formy 
pracy naszej świetlicy. Zapewne jakość 
i pomysłowość z jaką prezentacja została 
zrealizowana przyczyniła się do zakwa-
lifikowania naszej szkoły do programu. 
Wszyscy wychowawcy świetlicy zostali 
zaproszeni na dwudniowe szkolenie do 
stolicy, na które przyjechało prawie 300 
Liderów i Liderek świetlic z całej Polski. 

W trakcie wydarzenia uczestnicy uczyli 
się jak wykorzystywać nowoczesne techno-
logie w swojej codziennej pracy. Spotkanie 
było, też okazją do wymiany doświadczeń 
oraz wzajemnej motywacji. 

Obecnie oferta świetlicy jest już wzbo-
gacona o nowoczesne i rozwijające zajęcia 
w ramach „MegaMisji”. Dzieci w wieku 
6-10 lat poprzez zabawę wzmacniają swoje 
kompetencje medialne: uczą się kreatywnie 

korzystać z narzędzi internetowych i apli-
kacji, dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać 
z Internetu, jakie treści można udostępniać 
w sieci, czy jak chronić swoją prywatność. 

W naszej świetlicy pod czujnym okiem 
p. J. Kowolik uczniowie realizują już ósmy 
z dziesięciu obszarów tematycznych, które 
obejmuje MegaMisja. Były to: korzystanie 
z informacji, prawa autorskie, środowisko 
i język mediów, kreatywne korzystanie 
z mediów, bezpieczeństwo w mediach i ko-
munikacji, etyka w mediach i komunikacji 
oraz ekonomiczne aspekty mediów. Pod-
czas zajęć dzieci uczestniczą w ekscytują-
cych przygodach w Cyfrowym Laborato-
rium, gdzie toczy się fabularna gra będąca 
osią „MegaMisji”. 

Nasi podopieczni pomagają animowa-
nym bohaterom poruszać się po wirtu-
alnym świecie i chronią świat przed nie-
sfornym psotnikiem, realizując zadania 
gromadzą punkty, które wymieniają na 
nagrody dla świetlicy. 

Nagrody, które do tej pory zdobyliśmy 
to dwa kreatywne zestawy artystyczne, dwa 
tablety, audiobooki, książki, gry planszowe 
oraz zabawki edukacyjne”. Wicedyrektor 
Zespołu zachęca również do śledzenia 
poczynań świetlicy na stronie www.me-
gamisja.pl

ŻYCIOWA PASJA
W  ramach prezentacji ludzi z pasją pragniemy przedstawić pana Gerharda 

PANITZ, który swoim hobby jakim jest hodowla gołębi pocztowych zaj-
muje się od 1953 r. Nasz bohater mieszkający na co dzień w m. Knieja mówi, że 
hodowlą gołębi interesował się od lat młodzieńczych i ta miłość do nich trwa do 
dnia dzisiejszego. Na pytanie dlaczego akurat gołębie – odpowiada, że dla niego 
gołąb jest najmądrzejszym ptakiem. Początkowo pan Gerhard miał kilkanaście 
gołębi, a barierą do powiększenia hodowli były głownie pieniądze. 

Obecnie posiada ich ponad sto. Jego gołębie rokrocznie z powodzeniem 
uczestniczą w zawodach, a on sam nadal jest aktywnym członkiem sekcji 
hodowców gołębi w Zębowicach. Odzwierciedleniem sukcesów odnoszonych 
przez jego gołębie jest kilkadziesiąt zdobytych pucharów oraz ponad setka 
przyznanych dyplomów co z dumą pokazuje nasz pasjonat. Wśród okazałych pu-
charów są również i te przyznane za zwycięstwa na szczeblu Oddziału i Okręgu. 

Gołębie pana Gerharda uczestniczą w lotach nie tylko na terenie kraju, ale 
odbywają również loty z Niemiec, Belgii czy Danii. Sukcesy nie byłyby możli-
we bez odpowiedniego odżywiania, witamin i treningu. Jest to pracochłonne 
i kosztowne, ale prawdziwemu hodowcy wszystko wynagradza satysfakcja, 
kiedy jego gołębie wracają z dalekiego lotu. To co dla naszego rozmówcy jest 
również niezmiernie ważne to fakt, że tę jego pasję podzielała zmarła przed 
kilku laty żona, która zajmowała się gołębiami w czasie, kiedy pracował zawo-
dowo w hucie Ozimek czy jak wyjeżdżał na zawody. Teraz te tradycje będzie 
kontynuował jego najmłodszy syn Sebastian, który zamiłowanie do gołębi 
i przyrody odziedziczył po ojcu. Syn pomaga przy gołębiach oraz aktywnie 
udziela się w działalności koła łowieckiego. 

Dla pana Gerharda, który 34 razy był mistrzem sekcji Zębowice, to jego 
hobby to obowiązek i dyscyplina, ale również i aktywność fizyczna oraz co-
dzienna możliwość obcowania z przyrodą. Według niego człowiek który nie 
ma jakiegoś hobby staje się bardziej obojętny i mniej aktywny.

MEGAMISJA TO WYZWANIE
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INFORMACJA O KWALIFIKACJI  
WOJSKOWEJ W 2017 r.

Wójt Gminy Zębowice informuje, że kwalifikacja wojskowa dla 
Powiatu Oleskiego odbędzie się w dniach 27.02. – 17.03.2017 r., dla 
osób z terenu Gminy Zębowice będzie przeprowadzona w dniu 27 
lutego 2017 r. o godz. 8.00 w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie przy 
ul. Wielkie Przedmieście 31. 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn 
urodzonych w 1998 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1993–1997, 
którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojsko-
wej. Kwalifikacji podlegają także osoby urodzone w latach 1996–1997, które 
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 
niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1993-98, które 
mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które 
w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub 
uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicz-
nych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.

Ponadto kwalifikacja obejmie osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły 
się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
•  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
•  posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, 

przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej,

•  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki 
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie ze szkoły,

•  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji woj-
skowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym 
w wezwaniu nie było możliwe.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uza-
sadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia 
lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji 
wojskowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
w Zębowicach informuje

Prognozowane terminy odczytów wodomierzy na rok 2017  
na terenie gminy Zębowice

Termin miejscowość

 15–28 Luty 2017 Zębowice, Knieja, Łąka

1–15 Marzec 2017
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 
Prusków, Siedliska, Osiecko

18–28 Kwiecień 2017 Zębowice, Knieja, Łąka

4–18 Maj 2017
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 
Prusków, Siedliska, Osiecko

19–30 Czerwiec 2017 Zębowice, Knieja, Łąka

3–19 Lipiec 2017
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 
Prusków, Siedliska, Osiecko

16–31 Sierpień 2017 Zębowice, Knieja, Łąka

1–15 Wrzesień 2017
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 
Prusków, Siedliska, Osiecko

16–31 Październik 2017 Zębowice, Knieja, Łąka

2–17 Listopad 2017
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 
Prusków, Siedliska, Osiecko

11–29 Grudzień 2017
Zębowice, Knieja, Łąka, Kosice Radawie, 
Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, Siedliska, 
Osiecko

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W 2017 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 
zł na 1 litr oleju (Dz.U z 2016, poz. 1934).

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:
• od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego
• od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Do wniosku należy dołączyć faktury zakupu
• luty – za okres od 01.08.2016 r. do 31.01.2017 r.
•  sierpień – za okres od 01.02.2017 r.  

do 31.07.2017 r.
Wzór wniosku – załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 
2013 r. poz.789

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W okresie od 01.08 – 31.08. 2015r. należy składać 

wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego  wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zaku-
piony olej napędowy w okresie 

6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku tj. 
w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Fak-
tury VAT muszą być wystawione na osobę będącą 
wnioskodawcą.

Wzór wniosku – załącznik do Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 
2013 r. poz. 789.

INFORMACJA  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Wszelkie czynności związane z wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez 
Ministra Rozwoju i Finansów są BEZPŁATNE

Co jakiś czas mówi się o firmach, które podszywają 
się po Centralną Ewidencję i Informację o Działalności 
Gospodarczej – jedyny rządowy spis przedsiębiorców, 
do którego wpis jest bezpłatny. Do wszystkich przypad-
ków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za 
opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością 
gdyż są to oferty komercyjne. Wpis do komercyjnego 
rejestru nie upoważnia do wykonywania działalności 
gospodarczej na terenie naszego kraju. Firmy nama-
wiające do wpisu do prywatnych ewidencji działają 
pod różnymi nazwami: – Ogólnopolska Ewidencja 
Firm i Przedsiębiorstw (OEFiP),

–  Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej 
i Firm (CEDGiF)

–  Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych 
i Firm itp.

OGŁOSZENIA
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AZBEST
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRO-
NY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 
WODNEJ W OPOLU ul. Krakowska 53, 
45-018 Opole

Ogłasza VIII konkursowy nabór wniosków

o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi 
programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest na terenie województwa opolskiego.
Wnioski zgłoszeniowe są do pobrania w Urzędzie Gminy 
Zębowice, p. 13
Termin składania wniosków do 28.02.2017 r.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpa-
trywane! Wszystkie wnioski powinny spełniać wyma-
gania określone w Regulaminie Konkursu, który można 
pobrać z witryny internetowej (www.wfosigw.opole.pl). 
Nie przewiduje 
się ogłoszenia ko-
lejnych naborów 
w 2017 r. 
Kontakt: 
774216076,  
wew. 33

redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice, 
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl nakład: 1000
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole, 
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl

W styczniu 2017 r. Jubilaci obchodzili  
swoje jubileusze:

80 lat: Elżbieta Jendrzejczyk, Maria Turek,  
Rudolf Suschlik, Paulina Panicz

90 lat: Maria Jach
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:  

Renata i Georg Schwigon
Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede 
wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa, 
wzajemnej miłości i szacunku. Niech wasze życie będzie wzo-
rem do naśladowania dla młodszych pokoleń.

Dziecko urodzone w miesiącu grudniu 2016,  
a zarejestrowane w styczniu: Jakub Jendrzej,  

urodzone w styczniu 2017 – Anna Jośko
Rodzicom narodzonych dzieci życzymy aby Wasze pociechy 
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: Stanisław Gensty, Maria Adamska,  
Monika Kler, Georg Schwigon, Maria Piegza 

Na zawsze odeszły od nas ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głę-
bokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

OGŁOSZENIA
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i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 
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Termin składania wniosków do 28.02.2017r. 
 
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane! 
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Kontakt: 774216076. wew. 33  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
    
    
    
                

  

   
 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
i WODOCIĄGÓW w ZĘBOWICACH

Ceny i stawki opłat zatwierdzonej taryfy dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 1 stycznia 
2017r. do 31 grudnia 2017 r.

Cena za 1 m3 wody 3,31 zł netto + Vat

Stawka opłaty abonamen-
towej za okres rozliczenio-

wy (2 mc)
7,42 zł netto + Vat

STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi na 2017 rok nie uległa zmianie i wynosi 
dla nieruchomości zamieszkałych:

– 25,00 zł na osobę zamieszkałą, w przypadku gdy 
odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane 
w sposób selektywny,

– 14,00 zł na osobę zamieszkałą, w przypadku gdy 
odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób 
selektywny wraz z odpadami biodegradowalnymi,

– 10,00 zł na osobę zamieszkałą, w przypadku, gdy 
odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób 
selektywny, a odpady biodegradowalne są komposto-
wane na nieruchomości właściciela wytwarzającego 
ten odpad.

do 15.02.2017 r. – za I kwartał,
do 30.04.2017 r. – za II kwartał,
do 31.07.2017 r. – za III kwartał,
do 31.10.2017 r. – za IV kwartał.
Blankiety do wnoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na 2017 rok można odebrać 
w Urzędzie Gminy w Zębowicach, 
pokój nr 33, II piętro.

SPOSÓB POSTEPOWANIA Z OPAKOWA-
NIAMI PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN 
I INNYCH ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH 
WYKORZYSTYWANYCH W ROLNICTWIE

Opakowania po środkach ochrony roślin sklasyfiko-
wanych jako niebezpieczne należy zwrócić do sklepu, 
w którym zostały zakupione. Rolnicy, którzy oddają 
opakowania powinni poprosić o dokument potwierdza-
jący ich zwrot, który potwierdzi, że postąpili z opako-
waniami w sposób zgodny z prawem.

Nie należy oddawać przedmioto-
wych opakowań podmiotom, które 
skupują te odpady, a nie posiadają 
uprawnień do transportu i gospoda-
rowania odpadami niebezpiecznymi.

 
 

 
AZBEST 

 
           WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

   I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU 
 ul. Krakowska 53, 45-018 Opole 

 
Ogłasza VIII konkursowy nabór wniosków 

 
o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu           
i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 
Wnioski zgłoszeniowe są do pobrania w Urzędzie Gminy Zębowice, p. 13 
 
Termin składania wniosków do 28.02.2017r. 
 
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane! 
Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w 
Regulaminie Konkursu, który można pobrać z witryny internetowej 
(www.wfosigw.opole.pl). 
Nie przewiduje się ogłoszenia kolejnych naborów w 2017 r. 
Kontakt: 774216076. wew. 33  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
    
    
    
                

  

   
 


