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W  uroczystej oprawie i podniosłej at-
mosferze przebiegały zorganizowane 

w dniu 3 maja br. gminne obchody Dnia 
Strażaka w Zębowicach, których głównym 
punktem było poświęcenie zakupionego 
dla OSP Zębowice nowego samochodu po-
żarniczego. Uroczystość stała się również 
szczególną okazją aby w przeddzień Dnia 
Strażaka wyrazić uznanie i szacunek wobec 
bezinteresownego zaangażowania i pracy 
pokoleń druhów z naszej gminy w służbie 
dla drugiego człowieka i w kultywowaniu 
tradycji strażackiej. Służba w ochotniczej 
straży pożarnej to wyraz dojrzałości spo-
łecznej i zrozumienia takich wartości jak 
honor i męstwo, to również obszar zaan-
gażowania, znajdujący pełne społeczne 
poparcie. Dlatego też w licznych wystąpie-
niach uczestników obchodów dziękowano 
naszym strażakom ochotnikom za to, że 
kosztem swojego czasu wolnego a niejed-
nokrotnie i rodziny są głównymi anima-
torami życia w naszej gminie. 

W ich codziennym życiu oprócz wy-
pełniania obowiązków rodzinnych i za-
wodowych zawsze niezmienną pozostaje 
zasada bezinteresownej służby i niesienia 
pomocy tym, którzy jej potrzebują w myśl 
zasady „Bogu na chwałę ludziom na poży-
tek”. Gminne obchody strażackiego święta, 
były również wyjątkową okazją do złożenia 
publicznych podziękowań wójtowi gminy 
Waldemarowi Czai i Przewodniczącej Rady 
Gminy Gabrieli Buczek za zaangażowanie 
i determinację związaną z zakupem dla 
OSP w Zębowicach nowego samochodu 
pożarniczego. 

Wyjątkową rangę uroczystości podkre-
ślała obecność wielu znamienitych gości 
z wicemarszałkiem województwa opolskie-
go Romanem Kolek na czele. W obchodach 
uczestniczyli również: członek Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Opolu płk Zygmunt Zalewski, Staro-
sta oleski Stanisław Belka, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Oleśnie st. kpt. Wojciech Wiecha, Ko-
mendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. 
Tomasz Kubicki, przedstawiciele Dowódcy 
JW. 2286 Opole: ppłk Sylwester Zgódka 
i ppłk Robert Pawlaczek, Komendant Ko-

misariatu Policji w Dobrodzieniu nadkom. 
Wojciech Brzęczek, Prezes Izby Rolniczej 
w Opolu Herbert Czaja, proboszcz Parafii 
w Zębowicach ks. Paweł Zając, Dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Zębowicach Rena-
ta Turek, Dyrektor Firmy Bocar Zdzisław 
Skowron, przewodniczący Lasów Drob-
nowłościańskich w Kadłubie Wolnym Raj-
mund Syma, właściciele firmy WODAR 
w Zębowicach Adrianna i Artur Wodar-
czyk, prezes firmy szkoleniowej w Ro-
sochach Wiesław Kowalczyk, właściciel 
zakładu masarskiego Krystian Jarzombek, 
właściciele firmy SPAWEX w Zębowicach 
Katarzyna i Jarosław Jadach, właściciel 
firmy Usługowo-Remontowo–Budowlanej 
w Łowoszowie Krzysztof Bomba, sekretarz 
gminnego ZOSP RP w Zębowicach Urszu-
la Czernik, Przewodnicząca Rady Gmi-

ny w Zębowicach Gabriela Buczek wraz 
z częścią radnych, przedstawiciel konsulatu 
RFN w Opolu Leon Malcharczyk, przed-
stawiciele partnerskiej gminy Birkenfeld: 
Herr Heinz-Werner Haag, Herr Bernhard 
Schneider, Gerhard Dink, Manfred Kiry, 
Raj Schmidt i Peter Pick. W uroczysto-
ściach udział wzięli również oprócz stra-
żaków z OSP Zębowice strażacy ochotnicy 
z Radawia, Kniei i Kadłuba Wolnego wraz 
z pocztami sztandarowymi. W uroczysto-
ści uczestniczyły też poczty sztandarowe 
z zaprzyjaźnionych OSP w Dobrodzieniu 
i OSP Kocury – Malichów oraz liczne grono 
mieszkańców naszej gminy. 

Zanim rozpoczęła się poprzedzająca 
uroczystość Msza Święta w asyście orkie-
stry spod zębowickiej remizy do kościoła 
parafialnego, przemaszerowała kolumna 

iNfORmaTOR
GMINY ZĘBOWICE  nr 17/maj 2016 ISSN 2392-1978

Gminne obchody dnia strażaka w Zębowicach

Święto Dnia Strażaka
Z okazji „Dnia Strażaka” składam wszystkim druhom 

strażakom podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę.  
Niechaj strażackie święto będzie powodem do Waszej dumy  

i satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków 
i bezinteresownej służby innym.  

Dziękuję również za wasze codzienne społeczne działania,  
które są inspiracją dla mieszkańców naszej gminy.  

Życzę Wam dobrego zdrowia, spełnienia planów i zamierzeń  
oraz wszelkiej pomyślności osobistej.

Wójt Gminy Waldemar Czaja
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strażaków wraz z pocztami sztandaro-
wymi. Uroczystą Mszę Świętą odprawił 
proboszcz parafii w Zębowicach ks. Paweł 
Zając, podczas której dziękował strażakom 
za ich ofiarną i pełną wyrzeczeń służbę dla 
bliźnich. Po Mszy Św. strażacka kolumna, 
którą dowodził brygadier Jarosław Za-
lewski, z PSP w Oleśnie przemaszerowała 
w rytm melodii marszowych granych przez 
orkiestrę ulicami Zębowic. 

Na placu przed remizą OSP w Zębo-
wicach odbyła się dalsza część obchodów. 
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia 
przez prowadzącego brygadiera Jarosława 
Zalewskiego meldunku członkowi Prezy-
dium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Opolu płk Zygmuntowi Zalewskie-
mu. Po meldunku gości i uczestników ob-
chodów powitał Prezes OSP w Zębowicach 
druh Aleksander Sajdyk. Następnie druhna 
Ewlina Kotysz odczytała kronikę zębo-
wickiej OSP, w trakcie której minutą ciszy 
uczczono pamięć wszystkich zmarłych 
druhów. Po odczytaniu kroniki wójt gminy 
i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego 
OSP w Zębowicach Waldemar Czaja odczy-
tał i wręczył Prezesowi OSP w Zębowicach 
akt przekazania samochodu pożarniczego 
oraz przekazał kluczyki do pojazdu Na-
czelnikowi OSP Michałowi Szwed. 

W dalszej części uroczystości proboszcz 
zębowickiej parafii ks. Paweł Zając dokonał 
poświęcenia nowego samochodu pożar-
niczego. W trakcie gminnych obchodów 
Dnia Strażaka wręczono przyznane uchwa-
łą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP RP województwa opolskiego 
odznaczenia. Złotym medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa został odznaczony druh 
Waldemar Czaja a brązowym medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa została odznaczo-
na druhna Gabriela Buczek. Płk Zygmunt 

Zalewski wręczając medale podkreślał wy-
jątkowe zasługi odznaczonych dla rozwoju 
jednostek OSP w naszej gminie, a w szcze-
gólności ich wkład w systematyczne uno-
wocześnianie bazy techniczno-sprzętowej 

naszych strażaków. Budującym akcentem 
były słowa podziękowań wypowiedziane 
przez uczestniczących w obchodach gości: 
wicemarszałka sejmiku województwa opol-
skiego Romana Kolek, starostę oleskiego 
Stanisława Belkę, płk Zygmunta Zalew-
skiego, st. kpt. Wojciecha Wiechę, insp. 
Tomasza Kubickiego oraz przedstawicieli 
gminy Birkenfeld. Prezes OSP w Zębow-
cach druh Aleksander Sajdyk zabierając 
głos na zakończenie oficjalnej części ob-
chodów Dnia Strażaka podziękował wój-
towi gminy Przewodniczącej Rady Gminy 
oraz komendantowi PSP w Oleśnie za trud 
i wysiłek włożony w pozyskanie nowego 
samochodu pożarniczego dla miejscowej 
jednostki oraz wręczył okolicznościowe 
podziękowania. W swoim wystąpieniu Pre-
zes OSP w imieniu zębowickich strażaków 
gorąco podziękował również wszystkim 
mieszkańcom sołectwa wsi Zębowice z soł-
tys Gabrielą Respondek na czele oraz spon-
sorom za wsparcie finansowe inicjatywy 
pozyskania nowego samochodu pożarni-
czego, a w szczególności: Piotrowi Wiener 
nadleśniczemu Nadleśnictwa Olesno, Ja-
chimowi Greger prezesowi Banku Spół-
dzielczego w Zawadzkiem, Renacie Turek 
dyrektor BS w Zębowicach, Rajmundowi 
Syma prezesowi Lasów Drobnowłościań-
skich w Kadłubie Wolnym oraz Adriannie 
i Arturowi Wodarczyk właścicielom firmy 
WODAR w Zębowicach. 

Uroczyste obchody zakończył poczęstu-
nek w pomieszczeniach remizy oraz pod 
rozstawionymi namiotami. Obchodom 
towarzyszyła bogata oferta gastronomiczna 
oraz atrakcje dla dzieci. Licznie zgroma-
dzonym uczestnikom obchodów umilał 
czas wykonując biesiadne przeboje również 
w języku niemieckim zespół Revo. Pod-
sumowaniem obchodów była wieczorna 
zabawa taneczna.

14 kwietnia br. w godzinach wie-
czornych miał miejsce symulowa-

ny pożar stodoły usytuowanej na boisku 
w Kadłubie Wolnym. Do gaszenia pożaru 
zostały wezwane wszystkie jednostki z te-
renu gminy wraz z posiadanymi pojazda-
mi. Strażacy z Kadłuba Wolnego zabez-
pieczali pożar, a jednostka z Kniei oprócz 
zabezpieczania pożaru, rozwinęła roty 
i zostały one przygotowane do gaszenia. 
Strażacy z Zębowic rozwinęli linię natarcia 
od miejscowego stawu w kierunku szkoły. 
Natomiast od szkoły do miejsca symulo-
wanego pożaru, linię natarcia rozwinęła 
jednostka z Radawia. Wodę podawano 
przez pompy szlamówki i przepompowy-
wano do basenów, a następnie za pomo-

cą pompy pływającej do miejsca pożaru. 
Łącznie rozwinięto linię o długości około 
500 metrów. 

W zarządzonych przez Prezesa Zarządu 
Gminnego OSP w Zębowicach ćwiczeniach, 
mających na celu sprawdzenie sprawności 
sprzętu i gotowości do działania strażaków 
ochotników, uczestniczyło 6 pojazdów i 40 
druhów. Ćwiczenia potwierdziły, że obec-
nie posiadane przez Gminę siły i środki 
umożliwiają gaszenie pożaru oraz likwi-
dację innych zagrożeń w każdym miejscu 
w naszej Gminie. Ćwiczenia były również 
okazją do wyciągnięcia wielu wniosków, 
które zostały omówione po ćwiczeniach 
i będą respektowane podczas działań ra-
towniczo-gaśniczych.

GMINNE ĆWICZENIA PPOŻ
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W  ramach poprawy gminnej infra-
struktury drogowej zaplanowano 

w br. budowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w miejscowości Siedli-
ska z remontem przepustu o długości 
390 m oraz drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowości Zębowi-
ce w kierunku Nowej Wsi za remizą 
strażacką i dalej do torów kolejowych 
o długości 860 metrów. Na budowę 
tych dróg pozyskano wstępnie z Urzędu 
Marszałkowskiego dotację w kwocie 
310 tyś zł w ramach dofinansowania ze 
środków budżetu budowy i przebudowy 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Natomiast ze środków własnych za-
planowano naprawę i położenie nowej 
nawierzchni z mieszanki mineralno-

bitumicznej na 424 metrowym odcinku 
drogi gminnej w m. Łąka. Zaplanowano 
również wykonanie nowej nawierzchni 
z mieszanki mineralno bitumicznej na 
475 metrowym odcinku drogi gminnej 
Poczołków – Leśnioki.

Nowy maszt
W  ramach przygotowań do obchodów 

święta Strażaka, pracownicy działu 
komunalnego Gminy, wspólnie ze straża-
kami ochotnikami z Zębowic zamontowali 
nowy maszt przed budynkiem remizy OSP 
Zębowice. Odnowili również znajdującą się 
za budynkiem remizy, konstrukcję masz-
tu, na którym zamontowana jest syrena 
przeciwpożarowa. Gminne obchody Dnia 
Strażaka są okazją do wykonania szeregu 
innych prac remontowych, które służyć 
będą wszystkim mieszkańcom.

B ernard Serwusiok nasz rodak na stałe mieszkający w Niemczech, a w prze-
szłości zawodnik LZS Zębowice przekazał w darze dla miejscowego LZS 

16 piłek oraz 5 toreb sportowych. Jak podkreśla prezes LZS Zębowice Andrzej 
Bębenek to bardzo miły i potrzebny gest. Otrzymane piłki będą służyły do tre-
ningów i rozgrywania meczów, a torby do przechowywania i przenoszenia sprzętu 
sportowego. Cieszy również zapowiedź pana Serwusioka, że postara się zakupić 
dresy dla zawodników, jeszcze przed rozpoczęciem jesiennych rozgrywek. 

PREZENTY DLA LZS ZĘBOWICE

BUDOWA I REMONTY DRÓG GMINNYCH
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18 kwietnia br. 30 uczniów III 
klas naszego gimnazjum przy-

stąpiło do pierwszej części obejmujące-
go trzy etapy egzaminu gimnazjalnego. 
W pierwszym dniu gimnazjaliści pisali 
egzamin z języka polskiego, historii 
i wiedzy o społeczeństwie, a w kolej-
nym z przedmiotów przyrodniczych 
i matematyki. Natomiast w ostatnim 
dniu nasi gimnazjaliści zmagali się z ję-
zykiem obcym. 24 uczniów wybrało 
egzamin z języka niemieckiego, a po-
zostali z języka angielskiego. 

Nad sprawnym przebiegiem egza-
minów czuwała komisja, w skład której 
oprócz nauczycieli naszego gimnazjum 
wchodziło dwóch nauczycieli z gim-
nazjum w Dobrodzieniu. Ponadto 
pierwszy dzień egzaminów obserwował 
przedstawiciel opolskiego Kuratorium 
Oświaty. Z informacji przekazanych 
nam przez dyrektor Zespołu Gimna-
zjalno-Szkolnego wynika, że punk-
ty uzyskane podczas tego egzaminu 
mają istotny wpływ na wybór przyszłej 
szkoły. 

Rekrutacja do szkół ponadgimna-
zjalnych rozpocznie się 29 maja br. 
Część uczniów wybiera się do szkół 
średnich w Opolu, jednakże większość 
zamierza kontynuować naukę w szkole 
zawodowej w Dobrodzieniu. Natomiast 
wyniki egzaminów będą znane na po-
czątku czerwca.

D użym sukcesem zakończyły swój 
udział w XV Gminnym Konkursie 

Recytatorskim Poezji Dziecięcej w Do-
brodzieniu nasze przedszkolaki. 

Maja Proszewska z grupy „Jagódki” 
zajęła II miejsce w kategorii wiekowej 
4 latków. Zuzia Możdżeń z grupy „Bie-
dronki” zajęła III miejsce w kategorii 
wiekowej 5 latków. Natomiast Madzia 
Glőckner z grupy „Biedronki” zdo-
była wyróżnienie w kategorii wieko-
wej 5 latków. Gratulujemy wszystkim 
przedszkolakom i życzymy kolejnych 
sukcesów.

EGZAMINY GIMNAZJALISTÓW

RECYTATORSKIE SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW
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W dniu 5 kwietnia 2016 r. w hali sportowej Zespołu Gimna-
zjalno- Szkolnego w ramach ogólnopolskiego sprawdzia-

nu szóstoklasisty 18 uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej 
przystąpiło do tego sprawdzianu. W pierwszej trwającej 80 
minut części uczniowie pisali egzaminy z języka polskiego 
i matematyki, a po półtoragodzinnej przerwie przystąpili do 
trwającego 45 minut egzaminu z języka angielskiego. Głów-
nym celem tego sprawdzianu jak podkreślała w rozmowie 
dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego Małgorzata Stel-
mach jest sprawdzenie stanu wiedzy i umiejętności dziecka 
przed rozpoczęciem nauki w gimnazjum. Z wypowiedzi 
dyrektor Zespołu wynika również, że sprawdzian ten jest za-
wsze dużym stresem dla uczniów. Pocieszającą dla kolejnych 
roczników jest zapowiedź obecnej minister oświaty mówiąca, 
że szóstoklasiści pisali ten sprawdzian po raz ostatni.

Remisem 3:3, zakończył się rozgry-
wany w dniu 23.04.2016 r. derbowy 

pojedynek pomiędzy zespołami LZS 
Zębowice i LZS Radawie. Wynik spo-
tkania w 13 minucie meczu otworzył 
pięknym strzałem z rzutu wolnego 
zawodnik gospodarzy Rafał Rorbach. 
Zaledwie dwie minuty później Radawie 
wyrównało po uderzeniu Pawła Koty-
sia z rzutu karnego podyktowanego 
za zagranie ręką w polu karnym przez 
obrońcę zespołu z Zębowic. 

Po upływie kolejnych 3 minut po 
niezbyt pewnej interwencji bramkarza 
i obrońcy drużyny z Zębowic drugą 
bramkę dla zespołu z Radawia zdobył 
Paweł Wróbel. W 22 minucie meczu 
drużyna z Zębowic ponownie dopro-
wadziła do remisu. Po zagraniu z rzu-

tu rożnego Marcin Kansy popisał się 
pięknym plasowanym strzałem w lewy 
dolny róg bramki zespołu z Radawia. 
Od tego momentu do końca pierw-
szej połowy toczyła się wyrównana 
walka przeważnie w środkowej części 
boiska. 

Po zmianie stron optyczną przewagę 
miała drużyna z Radawia, lecz jej akcje 
kończyły się przeważnie na wysokości 
pola karnego drużyny gospodarzy, 
a nieliczne strzały były mało precy-
zyjne bądź padały łupem bramkarza 
z Zębowic. Kiedy w 87 minucie meczu 
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego 
pięknym strzałem głową bramkę dla 
zespołu z Radawia zdobył Piotr Chyla 
wydawało się, że podobnie jak w je-
sieni derbowy pojedynek zakończy 

się zwycięstwem drużyny z Radawia. 
Tym bardziej, że drużyna z Zębowic 
grała w dziesiątkę z powodu kontuzji 
kilku zawodników i braku rezerwo-
wych. Jednak determinacja zespołu 
z Zębowic opłaciła się. W doliczonym 
czasie gry lot uderzonej z rzutu wolne-
go przez Rafała Rorbacha piłki zmienił 
grający trener Zębowic i ustalił wynik 
meczu. 

Po zakończeniu tego toczonego 
w sportowej atmosferze spotkania, 
w czasie którego sędzia pokazał tylko 
2 żółte kartki po jednej dla zawodnika 
każdej z drużyn, wszyscy spotkali się 
na wspólnym grilu. Po rozegraniu 19 
kolejek zespół z Radawia zajmuje III 
miejsce, a zespół z Zębowic plasuje się 
na 11 miejscu w klasie B Grupy III.

EGZAMINY SZEŚCIOKLASISTÓW

SPORT

LOKALNE DERBY



6 INfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

W  urzędzie gminy Zębowice obsługą 
świadczenia rodzinnego w ramach 

Programu 500 + zajmuje się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Do obsługi 
tego programu zatrudniono dodatkowo 
na ½ etatu jednego pracownika i obec-
nie obsługą zajmują się panie: Urszula 
Pyć, Danuta Sadowska i Magdalena 
Wencel. Wnioski przyjmowane są oso-
biście, drogą elektroniczną oraz poprzez 
bank. Z uzyskanego z wykazu ewiden-
cji ludności informacji wynika, że na 
terenie gminy mieszka około 514 dzieci. 

Do korzystania z tego świadczenia 
uprawnionych jest około 300 dzieci. 
Jak poinformowała nas Urszula Pyć 
kierowniczka GOPS, pracownice spo-
dziewają się, że zostanie złożonych 
w sumie około 170 wniosków. Do tej 
pory złożono 135 wniosków obejmu-
jących 250 dzieci. 

Pierwsze wypłaty świadczeń w ra-
mach tego programu będą realizowane 
na przełomie kwietnia i maja br. Pra-
cownice GOPS szacują, że to świadcze-
nie z uwagi na niskie dochody otrzyma 
około 100 rodzin mających tylko jed-
no dziecko. Łączny koszt Programu 

500 + w tym roku w naszej gminie to 
prawie 1300 tyś zł. Wnioski o wypłatę 
świadczeń przyjmowane są na II piętrze 
urzędu gminy w pokoju nr 32. Zdecy-
dowana większość wniosków jest skła-
dana osobiście przez zainteresowanych 
rodziców.

25 kwietnia br. w Sali Domu Spotkań odbyło się zebranie 
wiejskie mieszkańców Zębowic. W zebraniu, które pro-

wadziła sołtys Gabriela Respondek, oprócz rady sołeckiej uczest-
niczyło również kilkunastu mieszkańców. Zebranie poświęcone 
było organizacji Dożynek Gminnych i Dni Zębowic. W trakcie 
zebrania przegłosowano przesunięcie środków w ramach funduszu 
sołeckiego Przeznaczono kwotę 9600 zł., na zakup wiat dla LZS 
Zębowice, 4400 zł na remont remizy strażackiej oraz 14219 zł., 
na organizację Dożynek i Dni Zębowic. Dodatkowo organizację 
dożynek kwotą 4500 zł., wsparła również część sołectw z naszej 
gminy. Poinformowano mieszkańców, że Dni Zębowic odbędą 
się 13 sierpnia, a Gminne Dożynki w dniu 14 sierpnia. Podczas 
zebrania członek Rady Sołeckiej Zbigniew Kula zaapelował do 
mieszkańców o przygotowanie domostw do dożynek poprzez 
posprzątanie i udekorowanie posesji. Natomiast sołtys poprosiła 
członków miejscowego LZS o pomoc w budowie dekoracji dożyn-
kowych przy drogach wjazdowych do Zębowic. Poinformowała 
również, że obecnie większość przedsięwzięć związanych z orga-
nizacją tych uroczystości jest już przygotowana. Pozostaje tylko 
kwestia związana z zaproszeniem zespołu, który będzie występował 
w trakcie uroczystości dożynkowych. Decyzja o tym jaki zespół 
wystąpi jest uzależniona od wysokości honorarium za występ. Po-
moc w organizacji Dni Zębowic i Gminnych Dożynek zadeklarował 
również uczestniczący w zebraniu, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Czytelnictwa Cyprian Tkacz. W trakcie zebrania Prezes 
OSP Zębowice Aleksander Sajdyk zaprosił mieszkańców na orga-
nizowaną w dniu 3 maja uroczystość poświęcenia nowego wozu 
pożarniczego. Podczas zebrania mieszkańcy poruszyli również 
sprawę związaną z załatwianiem potrzeb fizjologicznych przez 
wędkarzy łowiących ryby w miejscowym stawie. Ustalono, że do 
dzierżawcy tego terenu, skierowane zostanie pismo z prośbą o po-

stawienie w tym miejscu toj toja. Sprawnie prowadzone zebranie 
zakończyło się po kilkudziesięciu minutach. I tylko szkoda, co 
podkreślała w rozmowie sołtys Gabriela Respondek, że w zebra-
niu, na którym były omawiane ważne dla lokalnej społeczności 
sprawy uczestniczyło niewielu mieszkańców. Tym bardziej, że 
informacja o miejscu i terminie zebrania była ogólnie dostępna 
i podawana z wyprzedzeniem czasowym.

PROGRAM 500+

Zebranie wiejskie w Zębowicach
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P odczas XXX Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Gmin 
Wiejskich Rzeczpospolitej 

Polskiej, które odbyło się w dniach 18 
i 19.04.2016 r. w Warszawie, przyję-
to projekty uchwał w następujących 
sprawach: Powołania Komisji Kodyfi-
kacyjnej Prawa Samorządu Terytorial-
nego, określenia roli gmin wiejskich 
w rozwoju kraju oraz ,,Paktu dla ob-
szarów wiejskich”, w sprawie oświaty, 
w sprawie nowelizacji ustawy Prawo 
zamówień publicznych w zakresie tzw. 
zamówień In – house, w sprawie usta-
nowienia systemowych mechanizmów 
rekompensujących ubytki w dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego 
w wyniku ustawowych ulg i zwolnień 
w podatkach od dochodów osobistych 
– PIT oraz w sprawie ograniczenia 
ilości kadencji organów wykonaw-
czych w samorządach terytorialnych. 

Odnosząc się do kwestii powoła-
nia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Samorządu Terytorialnego, Zgroma-
dzenie podkreślało, że w nowo po-
wołanym parlamencie podjęto dys-
kusję i prace legislacyjne dotyczące 
wybranych zagadnień ustrojowych 
oraz powołano Narodowy Instytut 
Samorządu Terytorialnego. Jednakże 
w opinii Zgromadzenia, zapoczątko-
wane w tych organach prace wskazu-
ją na brak spójnej wizji i kierunków 
rozwoju samorządu terytorialnego 
w Polsce w najbliższych latach. Dla-
tego zgromadzenie ponawia postulat 
powołania Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Samorządu Terytorialnego, ce-
lem której powinno być opracowanie 
całościowej diagnozy obowiązującego 
systemu prawa, regulującego funkcjo-
nowanie samorządu terytorialnego, 
w szczególności ustrojowego prawa 
samorządu terytorialnego oraz przy-
gotowanie założeń i ogólnych zmian 
w tym zakresie. 

W sprawie określenia roli gmin 
wiejskich w rozwoju kraju oraz ,,Paktu 

dla obszarów wiejskich’’ Zgromadze-
nie deklarując poparcie dla działań 
Rządu zmierzających do opracowania 
Paktu dla obszarów wiejskich prosi 
o uwzględnienie w nim następujących 
rekomendacji: opracować i wdrażać 
politykę rozwoju obszarów wiejskich 
na zrównoważonym rozwoju całe-
go kraju, zastosować w programach 
wspierających rozwój obszarów wiej-
skich takie instrumenty, które realnie 
wpłyną na zmniejszenie dysproporcji 
w zakresie infrastruktury technicznej 
i społecznej pomiędzy obszarami wiej-
skimi a miejskimi, rozpocząć prace na 
rzecz utworzenia Funduszu Rozwoju 
Wsi Polskiej, wprowadzić subwencję 
ekologiczną dla gmin objętych różnego 
rodzaju formami ochrony środowiska 
jako rekompensaty za ograniczenia 
rozwojowe tych obszarów, uprościć 
i ograniczyć koszty procedur wyłą-
czenia gruntów z produkcji rolnej pod 
inwestycje na obszarach wiejskich, za-
pewnić zróżnicowane formy intensyw-
nego rozwoju energetyki odnawialnej 
na obszarach wiejskich. 

W kwestiach dotyczących oświaty 
wójtowie i burmistrzowie zwracają 
m.in. uwagę na konieczność dopra-
cowania w ustawie o systemie oświaty 
nowej definicji ,,małej szkoły’’ (100 – 
120 uczniów), a w systemie naliczania 
części oświatowej subwencji ogólnej 
stosownych współczynników, rekom-
pensujących wyższe koszty kształce-
nia w tych szkołach, wprowadzenia 
subwencji przedszkolnej w wysokości 
realnie wspierającej samorządy w pro-
wadzeniu tych placówek. 

W sprawie ustanowienia systemo-
wych mechanizmów rekompensują-
cych ubytki w dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego w wyniku 
ustawowych ulg i zwolnień w podat-
kach od dochodów osobistych – PIT 
Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospo-
litej Polskiej apeluje aby w przypadku 
podjęcia decyzji o ustawowych ulgach 

i zwolnieniach w podatkach od osób fi-
zycznych równocześnie ustawowo ure-
gulować: metodologię oceny skutków 
oddziaływania obniżenia wpływów 
podatkowych na dochody samorządów, 
a tym samym na możliwość realizacji 
przez wspólnoty samorządowe zadań 
własnych na niezmienionym poziomie 
jakościowym i ilościowym, w szcze-
gólności gmin z obszarami wiejskimi, 
gdyż te najmocniej odczują znaczne 
i nagłe zmniejszenie wpływów budże-
towych, mechanizm rekompensujący 
ubytek dochodów jednostek samorzą-
du terytorialnego oraz zmianę ustawy 
o dochodach jednostek samorządu te-
rytorialnego. 

Należy ponadto odpowiednio 
zwiększyć udział JST w podatku PIT, 
lub przekazać część dochodów budżetu 
państwa z podatków pośrednich, takich 
jak VAT czy akcyza w takim stopniu, 
który zrekompensuje planowaną utratę 
dochodów. Natomiast odnosząc się do 
zapowiedzi ze strony parlamentarzy-
stów o zamiarze ograniczenia ilości 
kadencji wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast co m.in. podkreśla 
plan pracy, sejmowej stałej podkomisji 
do spraw ustroju samorządów, Zgro-
madzenie Ogólne wyraża stanowczy 
sprzeciw wobec zamiarów godzących 
w suwerenność wspólnot samorządo-
wych i uważa, że jest to propozycja 
mająca wyłącznie podłoże polityczne 
i nic nie wnosi w kwestii rozwiązywa-
nia problemów samorządów. 

ZGWRP apeluje w powyższej 
sprawie do Prezydenta RP, Parlamen-
tu i Rządu RP o niepodejmowanie 
zbyt pochopnych decyzji godzących 
w prawa wyborcze oraz zaniechanie 
politycznych manipulacji w zakresie 
kadencyjności organów wykonawczych 
samorządu terytorialnego. ZGWRP 
uważa, że w zakresie praw wyborczych 
powinni decydować sami wyborcy. Nie 
powinien za nich robić tego ustawo-
dawca i sami politycy.

PROJEKT STANOWISKA  
GMIN WIEJSKICH RP
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W kwietniu 2016 r Jubilaci obchodzili swoje 
jubileusze:
85 lat Jan Bonk, 90 lat Róża Czaja
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego  
Marta i Edward Niesłony
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:  
Edyta i Herbert Klosok, Anna i Hubert Niesłony
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: 
Małgorzata i Rudolf Ebiś, Małgorzata 
i Waldemar Adamscy
Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlep-
szego, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia 
i Bożego błogosławieństwa, wzajemnej miłości 
i szacunku. Niech wasze życie będzie wzorem do 
naśladowania dla młodszych pokoleń.

Dzieci urodzone w kwietniu: Dominik Małeska.
Rodzicom narodzonej dziewczynki życzymy aby 
Wasza pociecha rozwijała się w zdrowiu, mądrości 
i bojaźni Bożej. Największym skarbem jakim możecie 
obdarzyć swoje dziecko a później w jej życiu doro-
słym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

Osoby zmarłe w kwietniu: Artur Wiesiołek, 
Ireneusz Kupka, Lucja Lempa, Paweł Pieprzyca, 
Gerhard Kubiciel.
Na zawsze odeszły od nas ale pozostaną w naszej 
pamięci. Wszystkim najbliższym osób zmarłych 
składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy 
się z Wami w bólu i smutku.

OGłOSZENIA

WAŻNE
Dnia 15 maja 2016 r. upływa termin płatności opła-
ty od posiadania psa w kwocie 12,00 zł na rok od 
jednego psa.

Podmiotem (podatnikiem) opłaty od posiadania 
psów jest osoba fizyczna, posiadająca psa.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – po-ff
siadającego jednego psa,
osób niepełnosprawnych posiadających psa asystu-ff
jącego,
osób, powyżej 65 roku życia,ff
podatników podatku rolnego.ff
Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

posiadające jednego psa:
Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności 

możliwe jest wówczas, gdy u osoby występują jednocze-
śnie następujące przesłanki: 

niezdolność do pracy – całkowita niezdolność do ff
wykonywania pracy zarobkowej z powodu
fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia ff
sprawności organizmu,
konieczność sprawowania opieki – całkowita zależność ff
osoby od otoczenia, polegająca na
udzieleniu wsparcia w zakresie higieny osobistej i kar-ff
mienia lub w wykonywaniu czynności 
samoobsługowych w prowadzeniu gospodarstwa do-ff
mowego,
konieczność udzielania pomocy (współdziałanie ff
w procesie leczenia, rehabilitacji,
edukacji),ff
długotrwała opieka i pomocff
Osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego:
Pies asystujący to odpowiednio przeszkolony pies, 

który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczest-
nictwo w życiu społecznym.

Osoby powyżej 65 roku życia:
Osoby w wieku powyżej 65 roku życia prowadzące 

samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posia-
dania jednego psa. Za każdego następnego musi zapłacić 
opłatę.

Podatnicy podatku rolnego – posiadający nie więcej 
niż dwa psy:

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od po-
datników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – 
z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. W tym 
przypadku wyłączenie opodatkowania przysługuje tylko 
w odniesieniu do nie więcej niż dwóch psów. Za trzeciego 
i każdego następnego podatnik podatku rolnego musi 
zapłacić opłatę.

Zagraj mecz dla życia


