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DZIEŃ SENIORA

grudnia 2017 r. w Sali Domu Spotkań w Zębowicach
obyło się spotkanie jubilatów obchodzących jubileusze
długoletniego pożycia małżeńskiego.
W spotkaniu uczestniczyli: Renata Schwigon, Marta i Hubert Respondek, Gertruda i Jerzy Jonczyk, Elżbieta i Benedykt Tarara, Helena i Josef Kroll oraz Edeltruda i Herbert
Wieczorek, którzy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego.
Spośród par, które w tym roku obchodziły jubileusz 55
lat pożycia małżeńskiego w uroczystości uczestniczyli: Irena
i Michał Jadach, Anna i Józef Danielczyk, oraz Edeltrauda
i Jan Pryszcz. Wójt Waldemar Czaja witając jubilatów złożył
im życzenia oraz podziękował za to, że wspólnie trwali i wy-
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chowywali dzieci pomimo faktu, że znaczny okres ich pożycia
przypadał na trudne czasy. Słowa podziękowania i błogosławieństwa Bożego przekazali jubilatom również proboszczowie ks. Paweł Zając i ks. Henryk Czupała. Następnie włodarz
gminy wręczył parom obchodzącym jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego medale przyznane przez Prezydenta R.P.
Wójt wręczył również jubilatom okolicznościowe upominki.
Upominki jubilatom wręczyli też księża proboszczowie.
Zakończeniem oficjalnej części uroczystości było wspólne
zdjęcie jubilatów i zaproszonych gości oraz zdjęcia poszczególnych par. Podsumowaniem spotkania był wspólny obiad,
który tradycyjnie stał się okazją do wspomnień i rozmów
z naszymi dostojnymi jubilatami.
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SESJA RADY GMINY

grudnia br. w ,,Domu Spotkań’’ odbyła się XXVII
w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice. Po przyjęciu porządku
obrad i pytaniach radnych i sołtysów
kierowanych do włodarza gminy radni podjęli uchwały w sprawie: zmiany
budżetu gminy na 2017 r., uchwalenia
budżetu gminy na 2018 r., uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej oraz
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwalony jednogłośnie budżet
gminy na 2018 rok zakłada dochody w kwocie 13 938 523,50 zł., i wydatki w wysokości 14 688 523,50 zł.
W ramach wydatków budżetowych
uwzględniono również pożyczkę
w kwocie 1 558 307 zł., na pokrycie
inwestycji – ,,Rozbudowa stacji wodociągowej w Kniei i budowa przydomowych oczyszczalni”. Zwrot pożyczki
w tej samej wysokości w ramach dotacji
uzyskanych z funduszy europejskich
nastąpi w 2019 roku. Wójt gminy odpowiadając na pytania, które dotyczyły
głównie jakości dróg, nieświecących
lamp, wysokiego stanu wody w stawie
w Radawiu, zgłoszeń do konkursu o nagrodę Starosty oleskiego, za osiągnięcia
w dziedzinie sportu, twórczości oraz
upowszechniania i ochrony kultury,
kwestii audytu w LZS Radawie, stanu
prawnego budynku po starym ośrodku
zdrowia, jakości wykonywanych prac
melioracyjnych, poinformował zebranych, że będzie prowadzona wymiana
nieświecących lamp zgodnie z podpisaną z Tauronem umową.
Rozważana jest możliwość stopniowej wymiany lamp sodowych na
ledowe. Zostanie również wysłane do
Starosty oleskiego pismo z wnioskiem
o odwołanie darowizny co powinno
przyspieszyć ewentualne zbycie budynku starego ośrodka zdrowia. Włodarz
gminy stwierdził też, że ubytki na
drogach należących do gminy będą
uzupełnione jeszcze przed zimą. Od-
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nosząc się do wycięcia drzew i krzewów
poinformował, że w tej sprawie zostało
wysłane pismo do Powiatowego Zarządu Dróg. Czekamy na stosowną decyzję
w tej sprawie. Nawiązując do jakości
wykonywanych prac melioracyjnych
oświadczył, że zadanie to realizuje
WZIR w Opolu. Wójt poinformował
również, że podjęte zostaną działania
związane z obniżeniem poziomu wody
w stawie w Radawiu.
Odnosząc się do pytań dotyczących
kwestii audytu w LZS Radawie i zwrotu
części dotacji stwierdził, że obowiązkiem wójta jako organu gminy jest rozliczenie dotacji. Od tej decyzji strona
może złożyć odwołanie do Samorządo-

wego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Kwestie związane z audytem stały
się przedmiotem polemiki z wójtem ze
strony Prezesa LZS Radawie.
W trakcie obrad uczestnicy sesji zostali też poinformowani przez wójta
o zasadach korzystania i godzinach
przyjmowania odpadów w nowo wybudowanym Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Nawiązując
do pytania o zgłoszenie kandydatów
do powiatu o nagrodę starosty oświadczył, że zadanie to powierzono do realizacji GOIKiCz. Na zakończenie sesji
radni przyjęli protokoły z sesji Rady
Gminy, które odbyły się 09.11.2017 r.
i 28.11.2017 r.

POSIEDZENIE ZESPOŁU KRYZYSOWEGO
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grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Kryzysowego, poświęconego przygotowaniom
do zimy, któremu przewodniczył wójt
Waldemar Czaja W posiedzeniu oprócz
wójta uczestniczyła przewodnicząca
Rady Gminy Gabriela Buczek dyrektorzy: szkoły, przedszkola i GOIKiCz,
oraz sołtysi i pracownicy UG.
W trakcie posiedzenia omówiono
sprawy związane z przygotowaniem
do zimy, a w szczególności z zimowym
utrzymaniem dróg, odśnieżaniem
chodników i dojazdów do posesji. Mó-

wiono również o zasadach użyczania
sprzętu przez rolników na potrzeby
ewentualnego udrażniania ciągów
komunikacyjnych i w tym kontekście
podkreślano, że szczególnie ważną rolę,
w zebraniu informacji o tym sprzęcie,
odgrywają sołtysi. O zadaniach sołtysów i pracowników UG. związanych
z ochroną i obroną ludności mówił
w trakcie posiedzenia inspektor ds.
obronności Tadeusz Śmigielski.
Obecni na posiedzeniu dyrektorzy
placówek oświatowych mówili, że jest
przygotowany harmonogram zawieszenia zajęć w szkole i przedszkolu w przypadku dużych mrozów i opadów śniegu.
Wójt Waldemar Czaja podsumowując
spotkanie mówił o potrzebie solidaryzmu i wzajemnej pomocy w przypadku
powstania zagrożeń. Podkreślił również, że w naszej gminie jest ponad 300
budynków, w których mieszka tylko
jedna osoba i na takie osoby w przypadku ewentualnego zagrożenia należy
zwrócić szczególną uwagę.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

W październiku 2017 roku
Gmina Zębowice rozpoczęła
kampanię edukacyjną

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
Z PRZEDSIĘBIORCAMI

„Czyste powietrze. Lubię to.”

W

jej ramach w listopadzie 2017 r. w Publicznej Szkole
Podstawowej w Zębowicach, w Publicznym Przedszkolu
w Zębowicach i w jego oddziale zamiejscowym w Radawiu odbyły się warsztaty „Nie pal śmieci – sortuj odpady”.
W warsztatach wzięli udział uczniowie klas I-IV oraz grupy przedszkolne 6-latków i 5-latków. Dzieci dowiedziały
się w jaki sposób odpady wpływają na jakość powietrza,
którym oddychamy oraz poznały zasady „mądrych zakupów”. W formie zabawy uczyły się prawidłowego sortowania
odpadów i zobaczyły co może powstać z odpadów poddanych procesom odzysku. Prace plastyczne zainspirowane
tymi zajęciami można zobaczyć na stronie internetowej
Gminy Zębowice w aktualnościach. W grudniu natomiast
uczniowie klas czwartych i klasy piątej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zębowicach w ramach odzysku odpadów
wykonali ozdoby choinkowe - domki z opakowań wielomateriałowych po mleku i zawiesili je na choince w Urzędzie
Gminy w Zębowicach.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
ZATRUDNIAJĄCYCH
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Niezwłocznie po zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, pracodawca winien o tym fakcie powiadomić gminę, na terenie której zamieszkuje młodociany
pracownik. Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z brakiem wsparcia pracodawcy szkolącego
młodocianego pracownika.
Zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika
następuje po zakończeniu kształcenia i złożeniu wniosku
do gminy w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia
egzaminu czeladniczego przez zatrudnionego młodocianego pracownika.
Wniosek wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP
Gminy w zakładce karty usług (karta usług Nr 28 w Referacie Rozwoju Gospodarczego).
Druk zgłoszenia w załączeniu.
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grudnia 2017 r. w Domu Spotkań obyło się organizowane przez wójta Waldemara Czaję, doroczne
przedświąteczne spotkanie lokalnych przedsiębiorców, w którym oprócz pracowników UG uczestniczyła przewodnicząca
Rady Gminy Gabriela Buczek.
Włodarz gminy witając przybyłych na spotkanie przedsiębiorców złożył również na ich ręce życzenia świąteczne i noworoczne W swoim wystąpieniu podkreślał, że
szukając zachęt do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
Rada Gminy podjęła uchwałę o pomocy w postaci ulgi
podatkowej, dla tych przedsiębiorców, którzy podjęli inwestycje polegające na remoncie bądź budowie obiektów
inwestycyjnych. Uchwała obejmuje 3-letni okres i dotyczy
również inwestycji rozpoczętych bądź remontowanych po
1 stycznia 2015 roku.
W trakcie spotkania głos zabrała również Barbara Lesik –
specjalista ds. doradztwa energetycznego w WFOŚ w Opolu.,
która poruszyła sprawy związane z audytem energetycznym
i pozyskiwaniem środków z WFOŚ w obszarze efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Mówiła również o potrzebie szeroko pojętej edukacji szczególnie wśród
młodzieży szkolnej w zakresie niskiej emisji.
Wystąpienie p Barbary Lesik stało się asumptem do wielowątkowej dyskusji, w trakcie której jej uczestnicy podkreślali potrzebę wprowadzenia rozwiązań ograniczających
zanieczyszczenie środowiska i potrzebę wymiany kotłów na
bardziej ekologiczne. Zauważając jednakże, że ze względu na
ograniczone możliwości finansowe znacznej części mieszkańców musi się to odbywać ze znaczna pomocą państwa. Na
zakończenie uczestnicy spotkania, otrzymali z rąk włodarza
gminy świąteczne upominki.

INFORMACJA O TERMINE SESJI
RADY GMINY ZĘBOWICE
Informujemy mieszkańców, że 16 stycznia br.
o godz. 11.00. w Domu Spotkań odbędzie się
XXVIII Sesja Rady Gminy Zębowice.
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OPŁATKOWE SPOTKANIE
W STACJI CARITAS ZĘBOWICE

KOLĘDOWANIE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
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grudnia 2017 r. w siedzibie zębowickiego Caritas odbyło
się tradycyjne spotkanie opłatkowe, w którym oprócz
pracowników uczestniczyli: ks. Paweł Zając, przewodnicząca
Rady Gminy Gabriela Buczek, wójt Waldemar Czaja oraz
pracownicy Rejonowej Stacji Caritas w Kluczborku wraz
z dyrektorem ks. Piotrem Piontek.
Spotkanie było okazją do złożenia życzeń oraz podziękowań pracownikom naszego Caritas za ich codzienną pełną
poświęcenia pracę dla drugiego człowieka.
Jak podkreślał w rozmowie ks. Piontek, ci co pracują pomagają i wspierają Caritas to ludzie dobrej woli, bez których
trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie tej formy wsparcia
i pomocy. O pracy i planach na 2018 rok mówiła również
kierownik zębowickiej Caritas p. Krystyna Mazurek, podkreślając, że stacja opiekuje się grupą około 500 mieszkańców
w ramach pomocy pielęgnacyjnej. Również około 500 osób
korzysta z usług gabinetu rehabilitacyjnego.

grudnia 2017 r. w hali sportowej SP w Zębowicach
odbył się koncert w wykonaniu uczniów szkoły,
który przygotował pan Stanisław Kozłowski. Już sama dekoracja wprowadzała uczestników w klimat Świąt Bożego
Narodzenia, a dopełnieniem były popisy wokalne młodzieży
szkolnej, śpiewającej kolędy i pastorałki. Uzupełnieniem
śpiewu była projekcja filmu opowiadająca o czasach narodzin Jezusa i narracja prowadzącej koncert pani Marzeny
Dudkiewicz. Bożonarodzeniowa atmosfera udzieliła się
uczestnikom koncertu, którzy wspólnie z młodzieżą śpiewali kolędy. W tej familijnej uroczystości oprócz nauczycieli
i uczniów szkoły uczestniczyli emerytowani nauczyciele,
rodzice, mieszkańcy DPS w Radawiu oraz proboszczowie
parafii w Zębowicach i Radawiu.

SPOTKANIE WIGILIJNE
PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY

W

dniu 19 grudnia 2017 r. w Domu Spotkań odbyło się
wigilijne spotkanie pracowników urzędu gminy, w którym uczestniczyli również emerytowani pracownicy UG.
W trakcie spotkania wójt Waldemar Czaja złożył uczestnikom spotkania życzenia świąteczno-noworoczne oraz poinformował o zadaniach jakie czekają pracowników urzędu
w 2018 roku.
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ŚWIĄTECZNE KONCERTY
PRZEDSZKOLAKOLAKÓW

grudnia 2017 w Domu Spotkań
odbył się świąteczny koncert
w wykonaniu przedszkolaków z zębowickiego przedszkola dedykowany rodzicom. W wypełnionej po brzegi sali
uczestnicy mogli wysłuchać tego wyjątkowego koncertu bożonarodzeniowego,
w trakcie którego przedszkolaki wystąpiły w fantazyjnie przygotowanych
różnobarwnych strojach.
Na zakończenie na wszystkich
uczestników czekał słodki poczęstunek przygotowany przez mamy naszych
przedszkolaków. Również kolorowo
śpiewnie i tanecznie wyglądał zorga-

nizowany w dniu następnym występ
przedszkolaków z Oddziału Zamiejscowego w Radawiu, który dostarczył
rodzicom wielu niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. Podobnie jak w Zębowicach na zakończenie spotkania
rodzice przedszkolaków przygotowali
dla uczestników słodki poczęstunek.
Wyjątkowo miłym akcentem koncertów było złożenie przez rodziców
przedszkolaków z Zębowic i Radawia
specjalnych podziękowań dyrektor
przedszkola p. Korneli Ticman, która
z końcem roku przeszła na emeryturę.

PRACE MELIORACYJNE

Z

akończyły się prace melioracyjne
realizowane przez Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Opolu Oddział Olesno. W ramach
prac oczyszczono 1800 metrowy odcinek Potoku Radawka, w m. Radawie
oraz 2380 m. odcinek rzeki Libawa w m.
Zębowice i Kadłub Wolny.

ODDANIE DO UŻYTKU
PSZOK

W

dniu 5 grudnia 2017 roku odebrano
od wykonawcy firmy Modern–Bud
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Ta zamykająca się
kwotą 410 tyś zł inwestycja, umożliwi
mieszkańcom przekazywanie odpadów
zgodnie z regulaminem PSZOK. Odpady odbierane będą od poniedziałku
do piątku od godz. 7.00 do godz. 8.00.
Dodatkowo w każdy piątek od godz.
16.00. do godz. 18.00 oraz w pierwszą
sobotę miesiąca od godz. 9.00 do godz.
12.00.

ODPADY
Informujemy mieszkańców, że blankiety
do wpłaty opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi będą do
odbioru od dnia 1 lutego br. w Urzędzie
Gminy Zębowice w pokoju nr 33.
styczEŃ 37/2018
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WIGILIJNE SPOTKANIE OSÓB SAMOTNYCH

P

odobnie jak w latach ubiegłych
również w tegorocznej wigilii,
którą tradycyjnie zorganizował proboszcz zębowickiej parafii ks. Paweł
Zając uczestniczyła ponad stuosobowa
grupa samotnych z terenu gminy Zębowice, podopiecznych stacji Caritas oraz
pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Radawiu. W wigilii uczestniczyli
również: proboszcz parafii w Radawiu
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ks. Henryk Czupała, przewodnicząca
Rady Gminy Gabriela Buczek i wójt
Waldemar Czaja. W organizację i zabezpieczenie przebiegu wigilijnego
spotkania aktywnie włączyły się wolontariuszki Caritas oraz uczennice ze
Szkoły Podstawowej członkinie szkolnego klubu wolontariatu.
Uroczystość wsparli: Waldemar
Czaja, dyrekcja DPS w Radawiu oraz

Gerard Kotarski. Bożonarodzeniowe
życzenia uczestnikom złożył ks. proboszcz Paweł Zając. Stałym elementem
spotkania było łamanie się opłatkiem,
składanie życzeń, konsumpcja potraw
i wspólne śpiewanie kolęd.
W świąteczny klimat uczestników
wigilii wprowadziły swoimi występami,
przedszkolaki z zębowickiego przedszkola oraz zespół Promyki Maryi.

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

WIGILIJNE SPOTKANIE
W OSP ZĘBOWICE
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grudnia 2017 r. w OSP Zębowice odbyło się spotkanie
wigilijne, w który oprócz członków OSP w tym MDP
uczestniczyła przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek
i wójt Waldemar Czaja. W trakcie spotkania włodarz gminy
złożył życzenia świąteczno – noworoczne oraz podziękował
strażakom ochotnikom za ich ofiarną, społeczną służbę i
stałą gotowość niesienia pomocy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów w Zębowicach
informuje
Informuje
Prognozowane terminy odczytów wodomierzy na rok 2018 na terenie gminy
Zębowice
Termin

Miejscowość

15 - 28 Luty 2018

Zębowice, Knieja, Łąka

1-15 Marzec 2018

Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków,
Siedliska, Osiecko

18-28 Kwiecień 2018

Zębowice, Knieja, Łąka

4-18 Maj 2018

Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków,
Siedliska, Osiecko

19-29 Czerwiec 2018

Zębowice, Knieja, Łąka

3-19 Lipiec 2018

Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków,
Siedliska, Osiecko

16-31 Sierpień 2018

Zębowice, Knieja, Łąka

3-17 Wrzesień 2018

Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków,
Siedliska, Osiecko

16-31 Październik 2018

Zębowice, Knieja, Łąka

2-16 Listopad 2018

Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków,
Siedliska, Osiecko

10- 28 Grudzień 2018

Zębowice, Knieja, Łąka, Kosice Radawie, Kadłub Wolny,
Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko

Ceny i stawki opłat zatwierdzonej taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące
od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018 r.

P

UTWARDZENIE DROGI

racownicy Urzędu Gminy w Zębowicach - dział komunalny, dokonali wyrównania oraz utwardzenia frezem
nawierzchni drogi wewnętrznej w Zębowicach. Wykonane
prace znacznie poprawiły warunki dojazdu do posesji przy
ul. Borowiańskiej 24.

styczEŃ 37/2018

Cena za 1m3 wody

3,31 zł netto
+ Vat

Stawka opłaty abonamentowej za
okres rozliczeniowy ( 2 m-ce )

7,42 zł netto
+ Vat

DOKOŃCZENIE BUDOWY DROGI
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grudnia 2017 roku oddano do użytku końcowy
odcinek drogi biegnący obok torów kolejowych w
kierunku osiedla Nowa Wieś. Ten liczący 180 m odcinek,
połączył centrum Zębowic z osiedlem Nowa Wieś. Droga
poprawi bezpieczeństwo oraz umożliwi szczególnie osobom
starszym bezpieczne przemieszanie się do kościoła czy ośrodka zdrowia. Wartość inwestycji zamyka się kwotą 87 tyś zł.
Na drodze obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów osobowych i motocykli za wyjątkiem pojazdów rolniczych.
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ROK 2017 W STATYSTYCE
Szanowni Mieszkańcy za nami 2017 rok. W ubiegłym
roku w naszej gminie urodziło się 30 dzieci, a zmarło 52
mieszkańców. Udzielono 16 ślubów w tym 4 cywilne.
Na pobyt stały z poza gminy zameldowało się 39 osób.
Analizują zestawienia demograficzne wynika, że w stosunku
do roku poprzedniego urodził się o troje dzieci mnie
natomiast zmarło o 8 mieszkańców więcej. Budującym
jest fakt, że w porównaniu do roku 2016 zameldowało się
na pobyt stały o 10 osób więcej. Poniżej przedstawiamy
szczegóły jubileuszów:

Jubileusz 80 lat urodzin obchodzili:
Elżbieta Jendrzejczyk, Maria Turek, Rudolf Suslik, Paulina Panicz, Jerzy
Wodarz, Jan Pryszcz, Helena Zagórowicz, Bernard Sobczyk, Ryszard
Kasperkiewicz, Helena Kontna, Marie Morawietz, Małgorzata Matros,
Maria Pludra, Edyta Lempa, Maria Dziuba, Paweł Miozga, Paweł
Janczyk, Marta Larisz, Anna Kowolik, Erwin Zając, Maria Prukop, Maria
Niesłony, Teresa Zieleźnik, Alfred Warzecha, Jerzy Kowolik, Jadwiga
Panicz, Jadwiga Gawlikowicz, Franciszek Morawiec, Alfred Krohn,
Hubert Niesłony, Benedykt Tarara, Elżbieta Janczyk, Anna Jendrzej,
Cecylia Lip, Sylwester Plewnia.

Jubileusz 85 lat urodzin obchodzili:
Klara Szędzielorz, Otylia Sulik, Genowefa Wieczorek,
Hildegarda Jendrzej, Aniela Nawrat, Karl Glöckner, Dorota Kubica,
Józef Cichos.

Jubileusz 90 lat urodzin obchodzili:
Walburga Gola, Agnieszka Rybol, Maria Adler, Klara Konwisorz,
Hildegarda Waniek, Jadwiga Bacheń, Kazimiera Pyć, Alfons Weigel,
Gertruda Kołodziej, Maria Kontny, Helena Klosek.

Jubileusz 91 lat urodzin obchodzili:
Piotr Prukop, Gerhard Adamski

Jubileusz 92 lat urodzin obchodzili:
Hildegarda Michalczyk, Teresa Skorupa, Paweł Rybol

Jubileusz 93 lat urodzin obchodzili:
Gertruda Lubojanska, Marta Kontny, Urszula Miozga,
Agnieszka Sykosz, Gertruda Ochmann.

Jubileusz 94 lat urodzin obchodzili:
Jan Sikora, Maria Brzytwa.

Jubileusz 95 lat urodzin obchodzili:
Kazimiera Złochowska, Anna Hola.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
obchodziły pary:
Renata i Georg SCHWIGON, Teresa i Rainhold BOK,
Marta i Hubert RESPONDEK, Gertruda i Jerzy JONCZYK,
Elżbieta i Benedykt TARARA, Helena i Josef KROLL,
Edeltrauda i Herbert WIECZOREK
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Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego
obchodziły pary:
Irena i Michał JADACH, Anna i Józef DANIELCZYK, Elżbieta
i Paweł JANCZYK,
Maria i Henryk CIOMPEL, Edeltrauda i Jan PRYSZCZ,
Anna i Walter BAZAN

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego
obchodziła para:
Elfriede i Erich MORAWIETZ

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego
obchodziły pary:
Renata i Bernard WACŁAWCZYK, Aniela i Herbert KOPREK,
Gabriela i Waldemar CZAJA,
Klaudia i Zygfryd KOTYŚ, Urszula i Józef WARZECHA,
Łucja i Andrzej JEZIOROWSCY,
Halina i Herbert KOSSOK, Urszula i Arnold CZAJA,
Kornelia i Lucjan DYLONG,
Jolanta i Waldemar MIEMUS, Krystyna i Damian SZCZYGIEŁ,
Beata i Krystian KOSSOK,
Urszula i Gerard RUST, Edyta i Waldemar NIEDZIELA,
Beata i Adrian MICHALCZYK
Brygida i Krystian MRUGAŁA, Ewa i Joachim KACZMAREK,
Bernadeta i Rudolf ZAJONC

W naszej gminie w zeszłym roku urodziło się 30 dzieci:
Anna Jośko, Olaf Koza, Amelia Biesiada, Marcel Korn, Mateusz
Czaja, Magdalena Świerczok, Mateusz Buczek, Zuzanna
Bajorska, Zuzanna Kaczmarzyk, Marcelina Jaśkiewicz,
Magdalena Bursy, Brian Macioł, Anna Niesłony, Kornelia
Czaja, Szymon Niesporek, Kacper Piegza, Alan Grzesik, Leo
Swoboda, Alicja Lisowska, Emilia Kompała, Emilia Dragon,
Fabian Małeska, Wiktoria Kulik, Szymon Jendrzej, Szymon
Gaś, Marta Wacławczyk, Amelia i Alicja Szczygieł-Konieczko,
Karol Maushagen, Kinga Ceglarek.
W 2017 roku zmarło 52 osób: - Maria Adamska, Konrad
Bartocha, Rainhold Bok, Teresa Bok, Anna Buhl, Eryk Dragon,
Wilhelm Dragon, Norbert Duda, Adela Gawlik, Maria Gawlik,
Władysław Gensty, Jan Glagla, Henryk Gwiozda, Karina
Halupczok, Daniel, Holzer, Karol Jagieła, Norbert Janczyk,
Gizela Kątny, Monika Kler, Agnieszka Kowolik, Hildegarda
Krohn, Filip Kubica, Józef Kuska, Józef Lisy, Bernard Miozga,
Jan Mrugała, Alicja Namyślik, Cecylia Niesłona, Marta Niesłony,
Hubert Nita, Andrzej Obstój, Aldona Opiela, Maria Piegza,
Irena Plottnik, Eryk Respondek, Georg Schwigon, Teresa
Sczygiol, Małgorzata Seidel, Jan Serwusiok, Jan Sikora, Anna
Stich, Kornelia Sworeń, Gertruda Sykoś, Piotr Szczygieł, Paweł
Szędzielorz, Maria Wieczorek, Waldemar Włodarczyk, Józef
Zajonc, Kazimiera Złochowska, Elżbieta Zowada. Kazimiera
Pyć Maria Moj.
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