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15 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultu-
ry i Czytelnictwa odbyło się spotkanie par obchodzących  
jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.

Z łote gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
obchodzili: Eleonora i Ludwik Korzeniec, Edeltrauda 

i Gerard Piegza, Otylia i Manfred Seidel, Irena i Jan Kościelny 
oraz Monika i Alfred Nowak. Szmaragdowe gody – jubi-
leusz 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Jadwiga 
i Henryk Gawlikowicz, Hildegarda i Karl Glőckner, Lidia 
i Franciszek Morawiec, Anna i Henryk Wodniok, Elżbieta 
i Józef Namyślik oraz Elżbieta i Norbert Arbeiter. Natomiast 
diamentowe gody, czyli jubileusz 60-lecia pożycia małżeń-
skiego obchodzili: Gertruda i Paweł Woitzik oraz Elżbieta 
i Alfred Jendrzejczyk.

Gospodarz spotkania, wójt Waldemar Czaja, złożył 
dostojnym jubilatom życzenia i podziękował im za lata 

wspólnego pożycia oraz wychowywania potomstwa. Po-
dziękowania oraz życzenia Bożego błogosławieństwa 
przekazali również jubilatom obecni na uroczystości: pro-
boszcz parafii w Radawiu – ks. Henryk Czupała i ks. senior  
Paweł Zając. 

W dalszej części spotkania wójt wręczył parom obchodzą-
cym jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego przyznane przez 
Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Jubilaci otrzymali również od włodarza gminy okoliczno-
ściowe upominki. Upominki jubilatom wręczyli też księża 
proboszczowie. 

Tradycyjnie zakończeniem oficjalnej części uroczystości 
było wspólne zdjęcie jubilatów i gości oraz zdjęcia poszczegól-
nych par. Podsumowaniem tego wyjątkowego spotkania był 
wspólny obiad, który stał się okazją do wspomnień i rozmów 
z naszymi dostojnymi seniorami.

DZIEŃ SENIORA
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W styczniu br. zostały przeprowadzone 
zebrania sprawozdawcze w jednostkach 
OSP. Pierwsze 5 stycznia br. odbyło się 
w OSP w Kadłubie Wolnym. 

J ednostka liczy 54 członków w tym 5 ho-
norowych i jednego wspierającego oraz 

posiada dwie Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze. Dziewczęca liczy 11 członków, 
a MDP chłopców – 10. W roku sprawoz-
dawczym miejscowa OSP 26 razy uczestni-
czyła w akcjach ratowniczych, w tym 4 razy 
w gaszeniu pożaru i 22 razy w likwidacji 
miejscowych zagrożeń. Druhowie z OSP 
w Kadłubie Wolnym z sukcesami uczestni-
czyli w zawodach sportowo-pożarniczych 
na terenie gminy i województwa opolskie-
go. W zawodach sikawek konnych w Szem-
rowicach MDP dziewcząt zajęła 2. miejsce. 
Z kolei w zawodach FCC w Kozłowicach 
MDP dziewcząt zajęła pierwsze miejsce, 
a MDP drugie miejsce. Uczestnicząc w za-
wodach Wasserbal w Przechodzie, drużyna 
seniorów zajęła 8. miejsce. Natomiast w za-
wodach gminnych, których organizatorami 
byli druhowie z Kadłuba Wolnego, MDP 
dziewcząt zajęła pierwsze miejsce, a chłop-
ców miejsce trzecie. 

W ubiegłym roku trzynastu członków 
MDP uczestniczyło w obozie szkolenio-
wo-wypoczynkowym w Turawie. W kur-
sach i szkoleniach uczestniczyło 7 druhów. 
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 
zbiórki szkoleniowe dla 30 członków OSP 
i 19 członków MDP. Przeprowadzono rów-
nież trzy pogadanki z zakresu prewencji, 
w tym dwie dla dzieci. W 2018 roku jed-
nostka pozyskała turbowentylator, pilarkę 
ratowniczą Sthil 462c, pilarkę spalinową, 
Sthil MS 231, 2 szt. mundurów wyjścio-
wych, 20 kompleksów koszarówek oraz 19 
koszulek i 9 hełmów dla członków MDP, 
pulsometr, kurtynę wodną W-52, 4 ko-
miniarki, plecak PSP R1, szyny Kramera 
i deskę ortopedyczną. W ramach prac po-
rządkowych i remontowo-budowlanych 
druhowie wymienili bramy garażowe 
w remizie OSP, wyremontowali magazy-
nek oraz wymienili podest na zbiorniku 
ppoż. Miejscowa OSP włączała się również 
w  wydarzenia kulturalne i  religijne. 
Uczestniczyła w uroczystościach z okazji 
święta Bożego Ciała, współorganizowała 
obchody ku czci św. Anny oraz Dnia Dziec-
ka, zabawę odpustową i II edycję Oktober-
fest. Wśród najważniejszych zadań, jakie 
jednostka zamierza zrealizować w 2019 
roku, należy wykonanie podwieszanego 
sufitu w strażnicy oraz wyciągu spalin, 
odmalowanie wieży, zakup lub pozyskanie 
defibrylatora AED, prądownicy magikator 

500 oraz pilarki do stali i betonu. Ważnym 
zadaniem będzie również udział druhów 
w szkoleniach oraz zawodach strażackich 
zarówno na szczeblu gminy, jak i powiatu 
i województwa. Podobnie jak w latach po-
przednich druhowie zamierzają aktywnie 
włączyć się w organizację miejscowych 
uroczystości. Szczególnie ważnym dla nich 
jest przygotowanie gminnych obchodów 
Dnia Strażaka i przypadających w dniu 
31 sierpnia br. obchodów 190-rocznicy 
powstania miejscowej OSP.

12 stycznia br. odbyło się zebranie 
sprawozdawcze w OSP Knieja. Miejsco-
wa jednostka liczy 33 druhów, w tym 2 
honorowych. W ubiegłym roku jednostka 
uczestniczyła 2 razy w gaszeniu pożarów 
i raz w likwidacji miejscowych zagrożeń. 
W kursach i szkoleniach uczestniczyło 
dwóch druhów. W  roku sprawozdaw-
czym jednostka pozyskała łom Huligan. 
W ramach prac strażacy zainstalowali 
oświetlenie zmierzchowe w strażnicy oraz 
pozyskali i ułożyli drewno do kominka. 
Druhowie z OSP Knieja z sukcesami ry-
walizowali również w gminnych zawo-
dach sportowo-pożarniczych, w których 
drużyna seniorów zajęła pierwsze miejsce. 
W planie działalności na 2019 rok jednost-
ka zamierza przyjąć 3 nowych członków, 
zakupić 2 węże ssawne oraz kosz. Druho-
wie planują również zakup dwóch ubrań 
specjalnych. W ramach prac remontowych 
zamierzają wymienić okna i położyć nowe 
pokrycie na dachu strażnicy. 

19 stycznia br. odbyło się zebranie 
w OSP Radawie. Z przedstawionego spra-
wozdania wynika, że miejscowa OSP li-
czy 70 członków, w tym 9 honorowych 
i jednego wspierającego. Posiada Kobiecą 
Drużynę Pożarniczą oraz MDP chłopców 
i dziewcząt, liczące w sumie 25 członków, 
a także czteroosobową orkiestrę. W roku 
sprawozdawczym odbyło się 12 posie-
dzeń zarządu i 12 innych zebrań W ra-
mach działalności prewencyjnej druhowie 
przeprowadzili dwie pogadanki dla dzieci 
i młodzieży oraz współorganizowali tur-
niej wiedzy pożarniczej w PSP w Zębowi-
cach. Strażacy z OSP w Radawiu w roku 

ubiegłym uczestniczyli 31 razy w akcjach 
ratowniczych, w tym 4 razy w gaszeniu 
pożarów i 27 razy w likwidacji miejscowych 
zagrożeń. W gminnych zawodach sporto-
wo-pożarniczych drużyna męska zajęła III 
miejsce. Natomiast MDP chłopców zwy-
ciężyła w tych zawodach, a drużyna MDP 
dziewcząt zajęła drugie miejsce. W roku 
ubiegłym pozyskano dla jednostki hełmy, 
kosz ssawny, prądownice, parawan GT, 
kurtynę wodną fi 52, ABC nurkowe, kask 
ratownictwa wodnego, nóż ratowniczy, 
kamizelkę ratunkową, ubranie specjalne 
strażaka GARDA oraz kamizelkę asekura-
cyjną z uprzężą i asekuratorem. Jednostka 
otrzymała również darowiznę w ramach 
projektu ,,Doposażenia jednostek OSP na 
terenie Gminy Zębowice w sprzęt ratowni-
czy”, dofinansowanego ze środków Fundu-
szu Sprawiedliwości będącego w dyspozycji 
Ministra Sprawiedliwości w postaci: defi-
brylatora Philips FRx i zestawu medyczne-
go PSP R 1 z deską ortopedyczną i szynami 
Kramera. Druhowie w ramach działalno-
ści kulturalnej zorganizowali wodzenie 
niedźwiedzia po parafii radawskiej, zaba-
wę „pogrzebanie basa”, coroczny grill dla 
przedszkolaków oraz zabawę weekendową 
dla mieszkańców. Współorganizowali rów-
nież piknik majowy na Placu Legnickim 
oraz trzydniowy piknik dla młodzieży. 
Do najważniejszych zadań, jakie stawia 
sobie jednostka w br., należy prowadze-
nie prac remontowych, w tym adaptacja 
zadaszenia przy remizie na pomieszcze-
nie magazynowe, montaż zadaszenia nad 
wejściem do wieży i kotłowni oraz remont 
wieży strażnicy. Druhowie planują rów-
nież pozyskanie detektora wielogazowego 
i sprzętu do ratownictwa wodnego. Za-
planowano również prowadzenie działań 
prewencyjnych i szkoleniowych w zakresie 
bezpieczeństwa ppoż. i szkoleń z pierwszej 
pomocy oraz współorganizowanie turnieju 
wiedzy pożarniczej w PSP w Zębowicach. 

26 stycznia br. odbyło się zebranie spra-
wozdawcze w OSP Zębowice. Sprawozda-
nie z działalności przedstawił prezes OSP 
druh Aleksander Sajdyk. Miejscowa OSP 
liczy 57 druhów, w tym 8 honorowych. 
Posiada również MDP chłopięcą liczącą 
18 członków. Jednostka w ubiegłym roku 
37 razy uczestniczyła w akcjach ratowni-
czych, w tym 10 razy w gaszeniu pożarów 
i 27 razy w likwidacji miejscowych za-
grożeń. W ramach działalności prewen-
cyjnej przeprowadzono dwie pogadanki 
dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku 
druhowie wzorem lat ubiegłych zabezpie-
czali uroczystości religijne i kulturalno-
-rozrywkowe, w tym procesje w Święta 

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE w JEDNOSTKACH OSP
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29 stycznia br. w GOIKiCz. odbyła się 
III w ósmej kadencji sesja Rady Gminy 
Zębowice. W obradach, oprócz radnych, 
sołtysów i wójta wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy, uczestniczył również 
prezes firmy transportowej Luz oraz 
właściciel firmy ,,NIGA”, dzierżawiącej 
budynek po byłej szkole podstawowej 
w Kadłubie Wolnym.

Z abierając głos, prezes firmy Luz po-
informował, że ze względów ekono-

micznych firma jest zmuszona zawiesić 
większość kursów autobusów. Z trzynastu 
obsługiwanych dotychczas kursów ren-
towne są tylko trzy: o godz. 6.40. i 7.30. 
z Zębowic do Opola i o godzinie 15.30 
z Opola do Zębowic. Dalsze utrzymywa-
nie większej liczby połączeń uzależnione 
będzie od dofinansowania ich przez gminę. 
O potrzebie takiego dofinansowania mówił 
również wójt, podkreślając, że jest to jedyna 
możliwość, aby nie ograniczać połączeń 
tylko do tych trzech rentownych. 

W trakcie dyskusji sołtys Kadłuba Wol-
nego Mariusz Czaja proponował, aby w tym 
kontekście uwzględnić również połączenia 
do Kadłuba Wolnego. Natomiast sołtys 
Łąki Małgorzata Bociąga podkreślała po-
trzebę kursu autobusów przez jej miejsco-
wość. Dyskutanci, w tym radni, wskazując 
na potrzebę utrzymania możliwie wielu 
istniejących połączeń, mówili też o kwe-
stii dojazdu do Kniei. Z kolei zabierając 
głos właściciel firmy NIGA prosił o zgodę 
Rady na zakup dzierżawionego budynku 
po byłej szkole podstawowej. Ustalono, że 
przed sprzedażą zostanie powołany biegły 
rzeczoznawca, który dokona wyceny po-
wyższej nieruchomości. W akcie notarial-
nym zagwarantowane zostaną oczekiwania 
gminy, w tym prawo ewentualnego odkupu 
nieruchomości przez gminę. 

Dalszą część obrad zdominowały kiero-
wane do wójta w formie pisemnej pytania 
radnych i sołtysów, złożone przez radne: 
Dorotę Wons i Lindę Swoboda oraz sołty-
sów Małgorzatę Bociągę, Mariusza Czaję 
i Mariana Królaka. Następnie radni przy-
stąpili do podjęcia uchwał. Przegłosowali 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Zębowice na 2019 r. z popraw-
kami podjętymi na posiedzeniu Komisji 
Budżetowej, przeciwko którym był wójt. 
W wyniku tych poprawek zwiększono o 8 
tys. zł dotację do LZS, zapewniono środki 
w kwocie 6 tys. zł na wyjazd młodzieży na 
turniej z okazji jubileuszu 100-lecia klubu 
piłkarskiego Birkenfeld, zwiększono o 10 
tys. zł środki na utrzymanie hali spor-
towej, zwiększono dotację ze 105 000 do 

155 000 zł na doposażenie stacji Caritas 
w Zębowicach oraz zwiększono o kwotę 
26 000 zł dotację na drogi gminne. 

W ramach przegłosowanych popra-
wek zmniejszono dotację przeznaczoną na 
funkcjonowanie Gminnego Ośrodka In-
formacji, Kultury i Czytelnictwa z 327 500 
do 227 500 zł. Rada pojęła również uchwa-
ły: w  sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej, wersji zmienionej 
wskutek ww. poprawek do projektu bu-
dżetu, zabezpieczenia w formie weksla ,,in 
blanco” w związku z pozyskaniem środ-
ków zewnętrznych, uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na terenie 
Gminy Zębowice, uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomani 
na 2019 rok, planu pracy i kontroli Ko-
misji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice 
na rok 2019, wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości w Kadłubie Wolnym 

(budynku bo byłej szkole podstawowej) 
oraz zmiany do regulaminu dostarczania 
wody. Radni nie podjęli natomiast uchwa-
ły w sprawie wysokości diet dla radnych 
Rady Gminy w Zębowicach. Przestawiony 
projekt uchwały, zakładający obniżenie 
diet radnym, w tym przewodniczącemu 
i wiceprzewodniczącemu Rady, został od-
rzucony głosami 8 radnych wybranych 
z  Komitetu Wyborczego Mniejszości 
Niemieckiej. 

Podczas sesji zapoznano również rad-
nych z kierowanymi do wójta wnioskami 
o dotację. Z wnioskiem o dotację przezna-
czoną na remont opolskiej katedry zwrócił 
się biskup opolski Andrzej Czaja. Pozosta-
łe wnioski o dotacje wpłynęły od Towa-
rzystwa Pomocy Ludziom i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Oleśnie i dotyczyły 
wsparcia finansowego tej instytucji, z usług 
której korzysta dwoje naszych mieszkań-
ców oraz od właścicielki firmy transpor-
towej ,,Jeziorowski” z Olesna wnioskującej 
o wsparcie finansowe w kwocie od dwóch 
do trzech tysięcy złotych miesięcznie, co 
miałoby pozwolić na uruchomienie przez 
firmę połączenia obejmującego naszą 
gminę. 

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
Wielkanocne, uroczystość Bożego Ciała 
i podczas odpustu oraz przejazd kolarzy 
w ramach maratonu rowerowego ,,Dobro-
dzieńska Seta”. Zorganizowali również 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz po-
magali w organizacji pikników rodzin-
nych w Pruskowie i Kadłubie Wolnym. 
Organizowali też świąteczne wsparcie dla 
dzieci z Domu Dziecka w Sowczycach. 
Zębowiccy strażacy z sukcesami uczestni-
czyli również w gminnych zawodach spor-
towo-pożarniczych, w których zarówno 
drużyna seniorów, jak i drużyna MDP 
mieszana zajęły drugie miejsca. Równie 
udanie zaprezentowali się na zawodach 
sikawek konnych w Szemrowicach, gdzie 
pierwsza drużyna zajęła I miejsce, a druga 
drużyna była szósta. Również w rozgry-
wanych w Kozłowicach zawodach Fire Ri-
ghter Combat Challenge najlepsza okazała 
się MDP z Zębowic. W minionym roku 
zębowicka OSP pozyskała 6 kompletów 
ubrań specjalnych 2 hełmy, 8 par butów 
bojowych, 2 komplety latarek z uchwy-
tami, 19 kompletów ubrań koszarowych 
MDP, szpadel i widły FISKARS, zestaw 
PSP-R1, poduszki pneumatyczne, reduk-
tor, butle i węże oraz defibrylator AED. 
W ramach prac porządkowych i remon-
towo-budowlanych wykonano remont 
łazienek, odnowiono wjazdy do boksów 
garażowych, pomalowano boksy, warsztat, 
hol i biuro oraz wymieniono drzwi i ta-
blicę rozdzielczą. W ramach działalności 
w roku bieżącym druhowie zamierzają 
prowadzić zarówno działalność prewen-
cyjną z zakresu bezpieczeństwa, jak i szko-
lić druhów na kursach specjalistycznych. 
W planach mają również wymianę węży 
hydraulicznych w zestawie LUCAS, zakup 
ubrań specjalistycznych i wyjściowych 
oraz w  przypadku otrzymania dotacji 
z MSWiA remont posadzki w boksach 
garażowych. Zamierzają również włączyć 
się w organizację uroczystości kultural-
nych i sportowych. 

W trakcie zebrania sprawozdawczego 
uczczono minutą ciszy pamięć tragicznie 
zmarłego w ubiegłym roku druha Ma-
riana Czeredreckiego. Dokonano rów-
nież wyboru nowego prezesa zębowickiej 
OSP, którym został druh Hubert Buczek. 
Odchodzącemu z tej funkcji z powodów 
rodzinnych druhowi Aleksandrowi Sajdyk 
serdeczne podziękowania za lata pracy na 
stanowisku prezesa miejscowej OSP złożyli 
obecni na zebraniu: wójt Waldemar Czaja, 
sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSPRP 
w Oleśnie druh Wojciech Wiecha oraz 
dowódca JRG w Oleśnie starszy kapitan 
Andrzej Wróbel.



INfORMATOR GMINY ZĘBOWICE4

KOLĘDOWANIE PRZY SIANIE

6 stycznia br. odbyła się, zorganizowana przez sołtys Zębowic 
Aleksandrę Wierszak, II edycja ,,Kolędowania przy sianie” 

W niedzielne popołudnie na placu obok gospodarstwa agrotu-
rystycznego pani Sołtys zebrało się kilkudziesięciu mieszkańców 
Zębowic, którzy przy ognisku, pieczonej kiełbasce i gorących 
napojach śpiewali kolędy i pastorałki. W tej plenerowej uroczy-
stości, uczestniczył również wójt Waldemar Czaja i proboszcz 
zębowickiej parafii ksiądz Józef Zwarycz.

LODOWISKO  
W KADŁUBIE WOLNYM

27 stycznia br. odda-
no do dyspozycji 

mieszkańców lodowisko 
w Kadłubie Wolnym. W per-
fekcyjne przygotowanie lo-
dowiska aktywnie włączy-
li się miejscowi strażacy, 
członkowie Rady Sołeckiej 

z sołtysem Mariuszem Czają i radny Krzysztof Magnes. Prace 
polegające na przygotowaniu terenu pod lodowisko rozpoczęły 
się 24 listopada ubiegłego roku, a od 21 do 24 stycznia br. trwało 
jego zalewanie. Obiekt jest oświetlony. Można z niego korzystać 
codziennie. Wójt Gminy Waldemar Czaja składa wszystkim biorą-
cym udział w przygotowaniu tego lodowiska serdeczne gratulacje.

FERIE W GOIKiCz

W  Gminnym Ośrodku 
Informacji, Kultury 

i Czytelnictwa zakończył się 
pierwszy tydzień zajęć dla 
dzieci w ramach akcji ,,Ferie 
w GOIKiCz”. W trakcie pięciu 
dwugodzinnych spotkań dzie-
ci miały możliwość uczestnic-
twa w zajęciach tanecznych 
sportowych i  legorobotyki. 

Uczestniczyły również w turnieju gier planszowych. Codziennie 
z oferty Ośrodka korzystało przeciętnie 20 dzieci. Równie ciekawie 
zapowiada się drugi tydzień zajęć. W planie są między innymi 
warsztaty malowania piaskiem i robienia czekolady oraz zajęcia 
plastyczne i taneczne.

RODZINNE KOLĘDOWANIE

M iło nam poinformować, że w zorganizowanym w Miejskim 
Domu Kultury w  Oleśnie koncercie pt. ,,Rodzinne 

kolędowanie” w gronie dwudziestu rodzinnych zespołów udział 
wzięły również siostry Milena i Julianna Jendrzej z Radawia, które 
grając na skrzypcach i organach, wsparte przez swoje kuzynki 
z Dobrodzienia, wykonały utwór Jingle bells.

OBCHODY DNIA BABCI  
I DZIADKA W ZĘBOWICACH

W  dniach 22–23 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Informacji, 
Kultury i Czytelnictwa odbyły się uroczystości związane 

z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Obchody, które wspólnie 
z zębowickim przedszkolem organizował Ośrodek gromadzi-
ły każdego dnia kilkudziesięcioosobową grupę uczestników, 
w której zdecydowanie przeważały babcie i dziadkowie naszych 
najmłodszych. 

Z okazji święta przedszkolaki wystąpiły ze specjalnie przygoto-
wanym przez panie wychowawczynie programem dedykowanym 
swoim wyjątkowym gościom. Wręczały również babciom i dziad-
kom specjalne medale z napisem ,,Najlepsza Babcia, Najlepszy 
Dziadek na świecie” To wyjątkowo radosne i pełne rodzinnego 
ciepła spotkanie zakończył tradycyjnie wspólny poczęstunek 
przygotowany przez mamy przedszkolaków. Podobne obchody 
zaplanowano również na 25 stycznia br. w Oddziale Zamiejsco-
wym w Radawiu, jednakże z powodu dużej absencji chorobowej 
przedszkolaków przeniesiono je na okres po feriach zimowych.
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Na prośbę mieszkańców w związku z podjętą 
uchwałą Rady Gminy w Zębowicach o wynagro-
dzeniu wójta Gminy i odrzuceniu projektu uchwały 
w sprawie diet radnych publikujemy poniższe tabele:

Wysokości diet radnych  
w poszczególnych Gminach:

Gmina

Za udział w sesji
Za udział  
w komisji
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Olesno 2013 912,6 794,85 794,85 794,85

Ozimek 1431 1252 662 984 662

Rudniki 1342 500 400 500 400

Zębowice 1342 626 304 241 161

Turawa 1300 400 300 400 300

Kolonowskie 1342 225 225 270 225

Radłów 1300 340 220 180 160

Dobrodzień 1342 200 200 160 150

Praszka 1342 236 187 236 187

Gorzów Śląski 997,5 122,5 122,5 122,5 122,5

Zawadzkie 1059,88 105,99 88,32 105,99 88,32

Wynagrodzenie włodarzy Gmin:
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Olesno 4800 2100 40% 20% 10620

Ozimek 4800 2100 40% 20% 10620

Gorzów Śląski 4700 1900 40% 20% 10180

Dobrodzień 4700 1900 40% 20% 10180

Radłów 4700 1900 40% 20% 10180

Praszka 4700 1900 40% 14% 9898

Zawadzkie 4700 1900 35% 20% 9850

Kolonowskie 4700 1900 34% 20% 9806

Turawa 4700 1400 40% 20% 9480

Rudniki 4700 1700 30% 20% 9260

Zębowice 4200 1000 20% 20% 7080

JANUARY 2018
8 stycznia br. na uroczystym Spotkaniu Noworocznym, które 
odbyło się w auli Zespołu Szkół w Oleśnie zostały wręczone 
nagrody i wyróżnienia starosty oleskiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie sportu, twórczości, upowszechniania i ochrony kultury. 

W  elitarnym gronie laureatów „January” nagrodę starosty 
oleskiego w kategorii ,,Edukacja i kultura” otrzymała mgr 

Iwona Grabowska – wicedyrektor szkoły podstawowej w Zębowi-
cach oraz nauczyciel języka polskiego, która przez minione lata 
z ogromnym zaangażowaniem przygotowywała i koordynowała 
wiele projektów unijnych, wzbogacając dzięki temu ofertę eduka-
cyjną szkoły oraz bazę placówki. Angażuje się również na rzecz 
społeczności lokalnej, realizując projekty we współpracy z SRW 
Radawie oraz LGD Kraina Dinozaurów. Laureatka w ramach 
działań na rzecz szkoły i oświaty m.in. przygotowała projekty 
konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Współdziałała w two-
rzeniu projektu w ramach Szkoły Marzeń, dzięki czemu szkoła 
pozyskała dofinasowanie na realizację projektu „Zębowice – moja 
mała ojczyzna” w wysokości ok. 100 tysięcy zł. Przygotowywała 

oraz koordynowała pierwszą i drugą edycję projektu „Zębowi-
ce – tutaj zostaję!”. W ramach tego projektu szkoła pozyskała 
ok. 700 tys. zł na realizację zajęć pozalekcyjnych oraz obozów 
i zielonych szkół. Szkoła zakupiła również nowoczesny sprzęt 
trwały oraz pomoce naukowe. Pani Iwona Grabowska włączyła się 
również w przygotowanie i koordynowanie projektu systemowego 
„Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” we współpracy 
z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opo-
lu. Projekt zakłada szereg działań proekologicznych, wyjazdów, 
festiwali oraz konkursów. Laureatka aktywnie pracuje również 
na rzecz społeczności lokalnej jako członkini: Lokalnej Grupy 
Działania Kraina Dinozaurów, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Radawie, Grupy nieformalnej „Aktywni Radawianie”. Była współ-
autorką wniosku o dotację oraz pomagała w realizacji projektu 
grantowego pt. „Zumba z dinozaurem”. Stowarzyszenie pozy-
skało dotację na cykl zajęć ruchowych dla społeczności lokalnej 
gminy Zębowice. Wzbogaciło się również o sprzęt nagłaśniający 
służący wszystkim mieszkańcom wsi. Współtworzyła również 
wniosek o dotację oraz koordynowała projekt „Muzyka i taniec 
z tradycjami”. Stowarzyszenie otrzymało grant z LGD Kraina Di-
nozaurów w wysokości 20 tysięcy zł na zakup strojów ludowych. 
Projekt ten jest realizowany we współpracy z PSP w Zębowicach. 
Uczniowie pielęgnują bogactwo tradycji ludowych, ucząc się 
tańców i pieśni ludowych charakterystycznych dla Opolszczyzny. 
Jest również współautorką wniosku o dotację oraz współdziałała 
w prowadzeniu projektu „Czas na zumbę” z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. Pani Iwonie Grabowskiej serdecznie gratulujemy 
tego wyjątkowego wyróżnienia.
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SPORT

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-

pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 
roku – NOWY WZÓR WNIOSKU, NOWY LIMIT

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie 
zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej.

Limit ustala się jako sumę 
a) kwoty stanowiącej iloczyn zwrotu podatku za 1 litr oleju 

napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych 
będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr 
oleju napędowego liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu 
producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła ustalana będzie jako iloczyn sumy dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta 
rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzają-
cego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, 
ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników 
przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przelicze-
niowe liczby 12.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 
2019 została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 27 listopada 2018 roku w wysokości 1,00 zł na 1 litr 
oleju. (Dz.U z 2018 r., poz. 2313). 

Terminy składania wniosków:
a)  od 1 lutego – do 28 lutego 2019 r. - producent rolny składa 

wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami 
VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu ON 
w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

b)  od 1 sierpnia – do 31 sierpnia 2019 r. – producent rolny 
składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu ON 
w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot 
podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków 
rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wnio-
sku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez 
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada 
tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku po-
przedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot 
podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej, wydawany będzie 
na wniosek producenta rolnego.

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowią-
zuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego 
do produkcji rolnej.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) 
oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Zębowicach.

TURNIEJ HALOWY
26 stycznia br. w hali Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowi-
cach odbył się turniej piłkarski o Puchar Prezesa LZS Zębowice. 

W  zawodach uczestniczyły zespoły z Zębowic, Radawia, 
Pawonkowa i Olesna. LZS Zębowice i LZS Radawie 

wystawił po dwie drużyny. Po części eliminacyjnej w pół-
finale pierwsza drużyna LZS Zębowice pokonała drugą 
drużynę z Zębowic 3:0, a pierwszy zespół z LZS Radawie 
wygrał rzutami karnymi z drugą drużyną z Radawia 2:1. 
W meczu o trzecie miejsce druga drużyna z Radawia po-
konała drugą drużynę z Zębowic 1:0. Natomiast pojedynek 
finałowy pomiędzy pierwszymi zespołami z Zębowic i Ra-
dawia, zakończył się remisem 1:1. Zwycięzcę wyłoniła seria 
rzutów karnych, w której lepsi okazali się zawodnicy z Ra-
dawia zwyciężając 2:1. Królem strzelców turnieju zostali ex 
aequo Kewin Respondek i Tomasz Stadnik z LZS Zębowice. 
Drużyny, które zajęły trzy czołowe lokaty, zostały nagrodzo-
ne pucharami i dyplomami. Te toczone w duchu sportowej 
rywalizacji zawody zakończył wspólny poczęstunek.

MROŹNE EKSPERYMENTY

11 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury 
i Czytelnictwa odbyły się zorganizowane przez zębowickie 

przedszkole warsztaty ,,Mroźne Eksperymenty”, w których oprócz 
przedszkolaków uczestniczyły również dzieci uczęszczające do 
świetlicy PSP w Zębowicach. 

Prowadzący warsztaty zabrali dzieci m.in. w podróż do krainy 
lodu, który nigdy się nie topi. Dzieci poznały właściwości suchego 
lodu, wzięły kąpiel w chłodnej mgle. Obserwowały mroźne właści-
wości ciekłego azotu, dowiedziały się, jak Królowa Śniegu odpra-
wiała niechcianych 
zalotników oraz 
wytwarzały lewitu-
jące i śniegowe bańki 
mydlane. Warsztaty, 
których koszt został 
pokryty z funduszu 
Rady Rodziców były 
prawdziwą ucztą na-
ukową dla dzieci.
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PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE
Informujemy, że wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na 2019 rok nie uległa zmianie 
i wynosi dla nieruchomości zamieszkałych:

– 26,00 zł na osobę zamieszkałą, w przypadku gdy 
odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane 
w sposób selektywny,

– 15,00 zł na osobę zamieszkałą, w przypadku gdy 
odpady komunalne są gromadzone i odbierane w spo-
sób selektywny wraz z odpadami biodegradowalnymi,

– 11,00 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.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi:

do 15.02.2019 r. – za I kwartał,
do 30.04.2019 r. – za II kwartał,
do 31.07.2019 r. – za III kwartał,
do 31.10.2019 r. – za IV kwartał.
Blankiety do wnoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na 2019 rok można odebrać 
w Urzędzie Gminy w Zębowicach, pokój nr 33, II piętro.

Osoby płacące przelewem prosimy, aby w pozycji 
„tytuł wpłaty” podawały:

•   imię, nazwisko osoby, która złożyła deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

•   adres nieruchomości, której dotyczy wpłata, 
•   kwartał i rok, którego dotyczy wpłata, 
•   formułę „opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi”.

ZEBRANIA WIEJSKIE
Informuję mieszkańców Gminy Zębowice, że zebrania wiej-

skie odbędą się w marcu 2019 roku o godz. 18.00 w obiektach 
gminnych w następujących terminach i według ustalonego 
porządku:

11.03.2019 –  sołectwa: Prusków i Siedliska – sala w Pru-
skowie

12.03.2019 – sołectwo Osiecko – sala w Osiecku
14.03.2019 –  sołectwa: Kadłub Wolny i Poczołków – sala 

OSP KW
18.03.2019 – sołectwo Knieja – sala w Kniei
20.03.2019 – sołectwo Łąka – sala w Łące
22.03.2019 – sołectwo Zębowice – sala w Domu Spotkań
28.03.2019 – sołectwo Radawie – sala w Radwiu

PROGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH:
• Otwarcie zebrania i powitanie mieszkańców.
•  Stwierdzenie prawomocności zebrania, podanie składu 

osobowego komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
•  Konsultacje społeczne w związku z ustawą o samorządzie 

gminnym.
•  Informacja o zadaniach planowanych do zrealizowania 

w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019.
• Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
• Tajny wybór sołtysa i ogłoszenie wyników.
• Zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej.
• Tajny wybór rady sołeckiej i ogłoszenie wyników.
•  Wolne wnioski i zapytania, przyjęcie zgłoszonych wnio-

sków i podjęcie uchwał sołectwa.
• Zakończenie obrad. Waldemar Czaja 

 Wójt Gminy Zębowice

4-15 Listopad 2019 Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, 
Siedliska, Osiecko

9 - 31 Grudzień 2019 Zębowice, Knieja, Łąka, Kosice Radawie, Kadłub Wolny, 
Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko

12-31 Sierpień 2019 Zębowice, Knieja, Łąka

2-13 Wrzesień 2019 Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, 
Siedliska, Osiecko

14-31 Październik 2019 Zębowice, Knieja, Łąka

6-17 Maj 2019 Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, 
Siedliska, Osiecko

17-28 Czerwiec 2019 Zębowice, Knieja, Łąka

1-14 Lipiec 2019 Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, 
Siedliska, Osiecko

 11 - 28 Luty 2019 Zębowice, Knieja, Łąka

1-15 Marzec 2019 Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, 
Siedliska, Osiecko

15-30 Kwiecień 2019 Zębowice, Knieja, Łąka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach  

 Informuje

Prognozowane terminy odczytów wodomierzy na rok 2019 na terenie gminy 
Zębowice

Termin Miejscowość

WOŚP W NASZEJ GMINIE
13 stycznia br. odbył się 27. finał Wielkiej  

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem lat ubie-
głych w tegoroczną zbiórkę aktywnie włączyły się 
uczennice PSP w Zębowicach. Od piątku 11 stycz-
nia do niedzieli 13 stycznia, Karolina, Weroni-
ka, Wiktoria, Magda i Beata jako wolontariuszki 
WOŚ zbierały do puszek pieniądze. W tę jakże 
szlachetną akcje aktywnie włączyli się również 
rodzice naszych wolontariuszek oraz czuwali 
nad ich bezpieczeństwem. To dzięki ich zaanga-
żowaniu oraz ofiarności naszych mieszkańców 
udało się zebrać rekordową kwotę 4202,55 zł. 
Organizatorzy zbiórki w naszej gminie oraz wójt 
Waldemar Czaja serdecznie dziękują wszystkim 
darczyńcom za okazane serce i finansowe wspar-
cie tej szczytnej inicjatywy.

OGŁOSZENIA
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W STycZNIU 2019 R. JUbIlAcI ObchODZIlI SWOJe 
JUbIleUSZe:

80 lat: Maria Michalczyk
85 lat: elfriede Morawietz
90 lat: hildegarda bartocha, Anna Domagalska-Kotarska

Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede wszystkim 
dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa, wzajemnej 
miłości i szacunku. Niech wasze życie będzie wzorem do naśla-
dowania dla młodszych pokoleń.

* * *
DZIecI URODZONe w miesiącu grudniu 2018:  
Milena Rozwadowska, Wojciech Golenia,  
a w styczniu 2019: Wiktoria Gabryś, Aleksander Rybol,  
Adrian Kompała, Simon Gawlitza

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: Bernard Sykosz, Teresa Skorupa,  
Arkadiusz Pyttel, Konrad Niesler, Elżbieta Namyślik
Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym zmarłych składamy wyrazy głębokiego 
współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.
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JUBILACI W LUTYM
APEL DO MIESZKAŃCÓW
Zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców, aby 

wszelkie nieuzasadnione przypadki poboru wody z sieci 
hydrantowej zgłaszali do Gminnego Zakładu Komunalnego.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 r.
Informuje się, że zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Opolskiego z dnia 18 

stycznia 2019 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają 
mężczyźni urodzeni w 2000 r. oraz mężczyźni urodzeni w latach 1995–1999, 
którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz 
osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które ze względu na stan zdrowia zostały 
uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej 
wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo 
do pełnienia służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1995–2000 
posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobie-
rające naukę w szkołach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu oleskiego przeprowadzona 
zostanie od 11 lutego do 04 marca br. w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie 
przy ul. Wielkie Przedmieście 31. 

Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Zębowice:
11.02.2019 r. – termin podstawowy
01.03.2019 r. – kobiety
04.03.2019 r. – dzień rezerwowy

OSObA STAWIAJącA SIę DO KWAlIfIKAcJI  
WOJSKOWeJ POWINNA PRZeDSTAWIć:

•  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
•  posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powia-

towej komisji lekarskiej;
•  aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);
•  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki 

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoba, która od dnia ogłoszenia do rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej 

zmieniła miejsce pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące, zgłasza 
się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na nowe 
miejsce pobytu stałego lub czasowego. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego 
(wywieszone na tablicach ogłoszeń) stanowią wezwanie do kwalifikacji wojsko-
wej dla mężczyzn urodzonych w 2000 r i w latach 1995-1999 nie posiadających 
kwalifikacji wojskowej lub pragnących zmienić posiadaną kategorię zdrowia. 
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennic-
twu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu 
wskazanym w obwieszczeniu. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji 
wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), 
z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub 
wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji 
wojskowej grzywnę w celu przymuszenia do stawienia się. Może też zarządzić 
przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Informacji w sprawie 
kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Gminy Zębowice udziela się w Urzędzie 
Gminy Zębowice ul. Izydora Murka 2 pok. Nr 20 (tel. 77 421 60 76 wew. 27).

DYŻURY PSYCHOLOGA
Informujemy, że w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzi-
nach 16.00–18.00. w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury 
i Czytelnictwa odbywać się będą dyżury psychologa. Miesz-
kańcy naszej gminy, dorośli i dzieci mogą w tym terminie 
skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez psycholog 
mgr Annę Sajdyk. Pani psycholog będzie pełnić dyżur w małej 
sali usytuowanej na parterze budynku GOIKiCz.

Twój e-PIT
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu uprzejmie 
informuje, że 15 lutego br. zostanie uruchomiona nowa usłu-
ga ,,Twój e-PIT”. Podatnicy rozliczający dochody z umów 
o pracę lub z przychodów kapitałowych na formularzu 
PIT-37 lub PIT-38 będą mogli skorzystać z przygotowa-
nego przez system rozliczenia. W okresie od 15 lutego 
do 30 kwietnia w serwisie podatki.gov.pl będzie można 
pobrać ,,Twój e-PIT”, sprawdzić swoje dane, zaakceptować 
i wysłać zeznanie.

PIESEK szuka domu
Mały i niekłopotliwy, 

3-letni, o czarnym umasz-
czeniu. Potrafi szczekać 
i pilnować otoczenia, jest 
bardzo przyjazny. Właści-
ciel oddaje go z żalem, po-
nieważ ze względu na swój 
stan zdrowia nie jest w sta-
nie się nim odpowiednio 
zajmować. Osoby chętne 

proszone są o zgłaszanie się pod nr telefonu –  
77 4216 076 w. 32

OGŁOSZENIA


