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13 października br. w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców 

Śląskich w Zębowicach, odbyła się uro-
czysta akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Uczniowie szkoły wspania-
łą grą aktorską, pięknym śpiewem oraz 
gorącymi życzeniami uświetnili ten 
wyjątkowy dzień, a także docenili trud 
wychowawczy i dydaktyczny pracowni-
ków, podkreślając ich poświęcenie oraz 
troskę o dobro wychowanków. 

W ciekawej inscenizacji przygotowa-
nej pod kierunkiem p. Eweliny Pokor-
skiej humor przeplatał się z refleksją. 
Uczniowie wzięli udział w swoistej po-
dróży w czasie, podczas której zderzyły 
się ze sobą różne metody nauczania na 

przestrzeni wieków. – ,,Co zawdzię-
czamy Egipcjanom? Dlaczego dziew-
częta nie mogły uczyć się w czasach 
średniowiecza? W jaki sposób nauka 
była walką o przetrwanie w okresie za-
borów? Między innymi na te pytania 
młodzi aktorzy starali się odpowiedzieć 
wcielając się w różnorodne role, wy-
magające zaprezentowania szerokiego 
wachlarza uczuć. 

Przedstawieniu towarzyszyły pięk-
ne dekoracje oraz porywający śpiew 
uczennic szkoły. Na zakończenie uro-
czystości głos zabrał zastępca wójta p. 
Zdzisław Szuba, który wyrażając uzna-
nie dla pracy pedagogów, podkreślił 
wspaniałe osiągnięcia dydaktyczne 

szkoły oraz wręczył przyznane przez 
wójt gminy nagrody p. Małgorzacie 
Stelmach i Barbarze Puchała. 

Podziękowania wszystkim pracow-
nikom za zaangażowanie w pracę dy-
daktyczno-wychowawczą oraz życzenia 
wielu sukcesów w tym trudnym, ale 
pięknym zawodzie, złożyła dyrektor 
szkoły Małgorzata Stelmach. Dyrek-
cja szkoły składa też szczególne po-
dziękowania za pomoc w organizacji 
uroczystości p. Barbarze Puchale, p. 
Andrzejowi Ratajowi, p. Katarzynie 
Madej, p. Mariannie Dylce, p. Kari-
nie Zacha, p. S. Kozłowskiemu, i p. K. 
Porobinowi.

OBCHODY DNIA EDUKACJI
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8 października br. w kaplicy pw. Matki Boskiej Różańcowej 
w Poczołkowie odbyły się uroczystości odpustowe. Mszę 

świętą odprawił ojciec Tyberiusz z Zakonu Franciszkanów 
z Góry Świętej Anny. Oprawę mszy ubogacała swoją grą 
orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego i śpiewem zespół Pro-
myki Maryi. Tradycyjnym elementem odpustu były stoiska 
handlowe. Dla uczestników uroczystości ze środków wyod-
rębnionych w ramach funduszu sołeckiego przygotowano 
również gorące napoje i słodki poczęstunek.

ODPUST w POCZOKOWIE
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p odobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy wyodrębnia-
no środki w ramach funduszu sołeckiego, zagwarantowane na 

realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. 
Na 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono z budżetu 
gminy kwotę 157823,96 zł. W ramach przydzielonych środków 
odrzucono zadanie sołectwa Kadłub Wolny, dotyczące remontu 
kapliczki, ponieważ nie spełniało wymogów jako zadanie własne 
gminy. Jednoznacznie bez pomiarów geodezyjnych nie można 
ustalić, czy kapliczka stoi na gruncie należącym do gminy. Ten 
obiekt nie figuruje w naszej ewidencji i nie jest wpisany do Wo-
jewódzkiego Rejestru Zabytków. Wstępnie odrzucono również 
wniosek sołectwa Radawie ponieważ nie spełniał on wymogów 
formalnych oraz nie rozdysponowano kwoty 2 098,70 zł. Zebranie 
wiejskie poprzez wójta skierowało nowy wniosek do Rady Gminy. 
Będzie on rozpatrywany na najbliższej sesji R.G. 

Wójt gminy dokonując wstępnego podziału środków zaznaczył 
iż zasadą jest aby z ogólnej kwoty jaką dysponuje dane sołectwo, 
85% środków przeznaczyć na inwestycje. Analiza zadań jakie 
zamierzają realizować w przyszłym roku poszczególne sołectwa 
pozwala stwierdzić, że nie wszystkie rozdysponowały swoje środki 
według tej zasady. Zauważyć należy również, że część sołectw 
postanowiła wesprzeć swoimi środkami, realizację przedsięwzięć 
w ramach zadania wspólnego w innych miejscowościach, poza 
sołectwami Radawie i Kadłub Wolny. 

Poniżej przedstawiamy środki jakimi dysponują poszczególne 
sołectwa i zadania jakie zamierzają realizować.

Sołectwo Nazwa zadania
Koszt 

zadania
Uwagi

ZĘBOWICE
Remont w budynku strażnicy OSP w Zębowicach.

20 000,00 
zł.

Organizacja Dożynek Gminnych połączonych z obchodami 
130 - lecia OSP Zębowice

15 698,70 zł

Łączny koszt - 35698,70 zł.

KADŁUB 
WOLNY

Organizacja imprezy integracyjnej z okazji ,,Dnia Dziecka”. 2 000,00 zł

Organizacja imprezy integracyjnej w dniu Świętej Anny. 1 500,00 zł.

Remont kapliczki ku czci Świętej Anny 1 000,00 zł.
Zadanie zostało 

odrzucone.

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul Głównej 
w Kadłubie Wolnym

20 060,71 
zł.

Łączny koszt -23560,71 zł. - bez remontu kapliczki

RADAWIE

Zakup 3 lamp do oświetlenia ulicznego przy ulicy stawowej 
w Radawiu.

4 500,00 zł.

Wniosek 
skierowano na 
najbliższą sesję 

Rady Gminy

Zakup 2 przystanków autobusowych szklanych przy ul. 
Opolskiej w Radawiu oraz wszystkie koszty związane 

z realizacją tego zadania
9 000,00 zł.

Zakup sprzętu i budowa placu zabaw w miejscowości Łąka.
13 000,00 

zł

Piknik integracyjny połączony z zakończeniem budowy 
placu zabaw w miejscowości Łąka.

1 000,00 zł.

Sołectwo Nazwa zadania
Koszt 

zadania
Uwagi

RADAWIE

Zakup strojów ludowych dla osób reprezentujących 
sołectwo Radawie na dożynkach i innych imprezach 

wyjazdowych.
600,00 zł.

Wniosek 
skierowano na 
najbliższą sesję 

Rady Gminy

Zorganizowanie festynu II majowego na Placu Legnickim 
w Radawiu

3558,70 zł.

Dofinansowanie działalności DFK w Radawiu. 1000,00 zł.

Memoriał i rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży z oka-
zji 10 rocznicy śmierci reprezentanta Polski w piłce nożnej p. 

Adama Ledwoń – mieszkańca Radawia
2000,00 zł.

Podniesienie standardu wychowania przedszkolnego w Od-
dziale zamiejscowym w Radawiu Publicznego Przedszkola 

w Zębowicach poprzez doposażenie Sali przedszkolnej 
i łazienki.

1040.00 zł.

Łączny koszt – 35698,70 zł.

PRUSKÓW

Zorganizowanie imprezy integracyjnej wraz z poczęstunkiem 
dla mieszkańców Sołectwa Prusków z okazji „Dnia Kobiet” 

oraz ,,Obchodów dnia Świętego Mikołaja”.
2173,69 zł.

Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Pruskowie wraz 
z osprzętem.

5000,00 
zł.

Zakup odzieży ochronnej dla OSP w Zębowicach (hełmy).
1000,00 

zł.

Zakup wyposażenia Sali wiejskiej
1 200,00 

zł.

Zakup paliwa i osprzętu do kosy spalinowej sołectwa 
Prusków. 300,00 zł.

Konserwacja altany ogrodowej 500,00 zł.

Dożynki gminne w 2018 r. (zadanie wspólne)
1000,00 

zł.

Łączny koszt - 11173,69 zł.

OSIECKO

Dożynki Gminne połączone z obchodami 130 lecia OSP 
Zębowice (zadanie wspólne).

1 600,00 zł.

Remont wiaty przystankowej 1000,00 zł.

Remont świetlicy wraz z wyposażeniem (robocizna częścio-
wo wykonana przez mieszkańców sołectwa)

8 145,31 zł.

Łączny koszt - 10745,31 zł.

SIEDLISKA

Zorganizowanie imprezy integracyjnej wraz z poczęstun-
kiem dla mieszkańców sołectwa Siedliska z okazji ,,Dnia 

Dziecka” i ,,Dnia Kobiet” oraz ,, Obchodów Dnia Świętego 
Mikołaja”.

1500,00 zł.

Zakup i montaż lampy solarnej. 3500,00 zł.

Zakup odzieży ochronnej dla OSP Zębowice (hełmy) 1000,00 zł.

Udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Siedliska 
na długości 25 mb.

2500,00 zł.

Utwardzenie powierzchni gruntu w miejscu wiaty przystan-
kowej w miejscowości Siedliska

 816,49 zł.

Zakup materiałów wykończeniowych strażnicy OSP Kadłub 
Wolny

1000,00 zł.

Dożynki gminne połączone z obchodami 130 – lecia OSP 
Zębowice (zadanie wspólne).

1000,00 zł.

Łączny koszt - 11 316,49 zł.

KNIEJA

Dożynki Gminne połączone z obchodami 130 – lecia OSP 
Zębowice (zadanie wspólne)

1000,00 zł.

Modernizacja urządzeń melioracyjnych, konserwacja rowu 
przy ul. Nowej w Kniei na odcinku 85 mb. (obok posesji P. 

Dudy)
15421,40 zł.

Łączny koszt – 16421,40 zł.

POCZOŁ -
KÓW

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi gminnej 
wewnętrznej w m. Poczołków poprzez wykonanie nowej 

nawierzchni w obrębie przepustu oraz wykonanie nowych 
balustrad na przepuście i moście nad rzeką Libawa.

10377,62 zł

Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców – ,, 
Letni festyn sportowy”.

1551,34 zł.

Dożynki Gminne połączone z obchodami 130 – lecia OSP 
Zębowice (zadanie wspólne).

300,00 zł.

Łączny koszt – 12208,96 zł. zł.

FUNDUSZ SOŁECKI 2018
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BUDOWA PSZOK
R ozpoczęła się budowa punktu selektywnej zbiórki odpa-

dów komunalnych. Prace realizuje firma Modern-Bud, 
która wygrała przetarg na realizację tego zadania. Zgodnie 
z harmonogramem robót oddanie inwestycji do użytku 
planowane jest w grudniu br.

NOWY SPRZĘT  
W OSP KADŁUB WOLNY

K olejny nowy sprzęt w jednostce OSP Kadłub Wolny. Dzię-
ki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, udało się strażakom z Kadłuba Wolnego 
zakupić prądownice Magikador 500, narzędzie wielofunk-
cyjne „HOOLIGAN” oraz rozdzielacz kulowy. Natomiast 
wąż tłoczny W-52 oraz dwie zapory drogowe, jednostka 
zakupiła z własnych środków.

WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW 
DO GOSPODARSTWA  

AGROTURYSTYCZNEGO

9 października br. przedszkolaki z Zębowic i Radawia 
uczestniczyły w wycieczce do gospodarstwa agrotury-

stycznego GIPROL w Staniszczach Małych. Dzieciaki i ich 
opiekunowie przez cały dzień bawili się świętując ,,Dzień 
Pieczonego Ziemniaka” połączonego oczywiście z pieczeniem 
ziemniaków w ognisku. 

W trakcie pobytu nasi najmłodsi brali również udział 
w zajęciach: skąd bierze się mleko – „dojenie krowy”, pie-
czenia drożdżowych bułeczek, tworzenia obrazu ze zrębków 
drewna osikowego i tworzenia lalek z kolb kukurydzy. Nie 
były to jedyne atrakcje, które czekały na dzieci, podczas 
wycieczki. 

Korzystając z pięknej pogody, brały również udział w zaję-
ciach na placu zabaw i boisku do piłki nożnej oraz korzystały 
z przejażdżki gokardami, posilając się pysznymi bułeczkami 
przygotowanymi przez panie kucharki.
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WYSTAWA W GOIKiCz
W  Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa 

można było zobaczyć wystawę wypożyczoną z Biblioteki 
Wojewódzkiej w Opolu – „Bolesław Prus nigdy nie chadzał 
w wieńcu sławy.” W związku z tematyką wystawy, odbyło się 
kilka lekcji bibliotecznych, dla uczniów Szkoły Podstawowej. 
Odwiedzając ośrodek można również skorzystać z nowości 
wydawniczych znajdujących się w Bibliotece w Zębowicach, 
które zostały zakupione w ramach środków Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. GOIKiCz przygotował też 
galerię w Domu Spotkań, której tematyka będzie zmieniana 
co miesiąc. Już teraz zapraszamy serdecznie wszystkich na 
następną ekspozycję, która dostępna będzie w listopadzie.

PODSUMOWANIE LOTÓW  
W ODDZIALE W ZĘBOWICACH

Z abawą taneczną i wręczeniem pucharów podsumowano 
sezon lotowy gołębi w Oddziale VIII - Sekcja Zębowice. 

Jak poinformował nas Tomasz Zając, sekcja skupia 30 czyn-
nych hodowców, którzy systematycznie lotują swoje gołębie. 
Nasz rozmówca ma 120 gołębi i co roku odmładza stado, 
wymieniając około 40 szt. Gołębie przywozi od swojego 
przyjaciela z Niemiec. Są one selekcjonowane i intensywnie 
lotowane. Na pytanie, skąd takie hobby mówi, że kontynuuje 
po części tradycje rodzinne. Zapalonym hodowcą był jego 
dziadek, a gołębie hoduje również jego młodszy brat, który 
razem z nim działa w zębowickiej sekcji. Dla Tomasza Zająca 
ważne jest to, że tę jego pasję podziela żona Żaneta. Nasz roz-
mówca po zawarciu związku małżeńskiego i przeprowadzce 
do m. Łąka, wybudował gołębnik i na poważnie zajął się ho-
dowlą i przygotowaniem gołębi do lotowania. Służą temu m. 
in. trwające do 4 godzin dziennie treningi oraz uczestnictwo 
we wszystkich lotach w sezonie. Jak sam mówi jest trenerem 
dla swoich gołębi i traktuje je tak jak trener zawodników 
w innych dyscyplinach. Gołębie są lotowane z różnych miejsc 
w Europie, a najdalsze loty odbywały z Belgii. W sumie pro-
gram zawiera około 15 lotów w sezonie. Poważne podejście do 
gołębi, ich systematyczne trenowanie i właściwe odżywianie 
to podstawy odnoszonych przez Tomasza Zająca sukcesów. 
Jest on mistrzem sekcji we wszystkich kategoriach gołębi 
młodych i starych w lotach krótkich i długich oraz mistrzem 
Oddziału w kategorii gołębi młodych. Jest też tegorocznym 
dwukrotnym mistrzem Okręgu obejmującym woj. opolskie 
w kategorii gołębi młodych. Jednakże najważniejszy dla 
niego wynik to XIII Przodownik w Mistrzostwach Polski 
gołębi młodych w 2015 r. Dla naszego rozmówcy hodowla 
i lotowanie gołębi to nie tylko pasja, ale również adrenalina 
jaka towarzyszy podczas lotów i spokój podczas obcowania 
z nimi kiedy nie lotują Za pośrednictwem Informatora ser-
deczne podziękowania wójtowi gminy za okazywaną pomoc 
składa w imieniu członków sekcji Zębowice jej skarbnik 
p. Henryk Szyndzielorz.

STAŁE ZAJĘCIA W GOIKiCz

W  Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa 
na stałe zagościły różnorodne zajęcia. Dzięki współpracy 

wielu partnerów, Dom Spotkań codziennie tętni życiem. 
Zapraszamy zatem mieszkańców naszej gminy w:

Poniedziałki o godz. 19.00 na zajęcia aerobiku z Panią  f
Iwoną Rybol-Katzy
Środy o godz. 19.30 na zajęcia Zumby przy współpracy ze  f
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Radawie, które prowadzi 
Pani Katarzyna Miernicka
Czwartki o godz. 15.25 - 16.30 na zajęcia języka angiel- f
skiego dla przedszkolaków prowadzone przez Sieć Szkół 
Językowych Naczyńscy 
Czwartki o godz. 16.30 na zajęcia plastyczne dla dzieci  f
prowadzone przez Panią Ewę Wiśniewską
Soboty - na Samstagkurs dla dzieci prowadzony przez  f
Panią Karinę Zacha (grupa pełna) i zajęcia gry na gitarze 
(grupa pełna).
Dziękujemy również wszystkim współorganizatorom za 

możliwość stworzenia dla mieszkańców naszej gminy tej 
bogatej i różnorodnej oferty.
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Szanowni czytelnicy na-
szym rozmówcą był mgr inż. 
Arkadiusz Grzebiński kie-
rownik Placówki Terenowej 
KRUS w Oleśnie Zanim nasz 
gość przybliżył nam sprawy 
dotyczące emerytur rolni-
czych i problematykę związa-
ną z ubezpieczeniem rolników 
przez Kasę Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, pod-
kreślił, że sprawy wsi są mu bli-
skie od bez mała pięćdziesięciu 
lat, a kierując P.T. KRUS patrzy 
na rolnictwo z nowej perspek-
tywy. Podkreśla, że jesteśmy 
świadkami bardzo dynamicz-
nych zmian strukturalnych na 
polskiej wsi. Zmiany dotyczą 
również przepisów ubezpie-
czeniowych. Mówi, że widząc 
ludzi młodych patrzących na 
sprawy ubezpieczeń społecz-
nych, jak na bliżej nieokreśloną 
przyszłość i na ludzi starszych 

mówiących „szkoda, że o tym 
nie pomyślałem 20 lat temu” 
postanowił systematycznie 
omawiać najistotniejsze kwe-
stie związane z ubezpieczeniem 
rolników. 

Nam zgodził się wyczerpu-
jąco odpowiedzieć na pytanie.- 
Jak w tym roku wygląda sprawa 
emerytur rolniczych?

Emerytura rolnicza w po-
wszechnym wieku emerytal-
nym:

Ubezpieczony (rolnik, mał-
żonek rolnika, domownik) 
może przejść na emeryturę 
rolniczą, jeżeli spełni łącznie 
następujące warunki: osiągnie 
wiek emerytalny, podlega ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowe-
mu co najmniej 25 lat. Ważne! 
Od 1 października 2017 r. wiek 
emerytalny dla kobiet wyniesie 
60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. 

Emerytura rolnicza przed 
osiągnięciem powszechnego 
wieku emerytalnego

O wcześniejszą emeryturę 
rolniczą może ubiegać się ubez-
pieczony (rolnik, małżonek 
rolnika), który spełnia łącznie 
następujące warunki: osiągnął 
wiek 55 lat (dla kobiety) lub 
60 lat (dla mężczyzny), legity-
muje się okresem podlegania 
ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu przez co najmniej 
30lat,- zaprzestał prowadzenia 
działalności rolniczej.

Ważne! Powyższe warunki 
muszą być spełnione do dnia 
31 grudnia 2017 r. Wniosek 
o wcześniejszą emeryturę rol-
niczą może być złożony po tej 
dacie.

Okresy uwzględniane przy 
ustalaniu prawa do emerytury 
rolniczej

Do wymaganego okresu 
podlegania ubezpieczeniu eme-
rytalno – rentowemu zalicza się 
okresy: - podlegania ubezpie-
czeniu społecznemu rolników 
indywidualnych i członków ich 
rodzin − w latach1983-1990,- 
prowadzenia gospodarstwa 
rolnego lub pracy w gospodar-
stwie rolnym, po ukończeniu 
16. roku życia, przed dniem 
1 stycznia 1983 r., od których 
zależy prawo do emerytury 
zgodnie z przepisami emery-
talnymi 

Okresy mające wpływ na 
wysokość emerytury rolni-
czej

O wysokości emerytury 
rolniczej decyduje liczba lat: 
podlegania ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu, za 
które zostały opłacone skład-
ki na to ubezpieczenie,1990 
r. oraz wysokość opłaconych 
składek rocznych (od hekta-
rów przeliczeniowych i dzia-
łów specjalnych oraz od osób 
ubezpieczonych, z wyjątkiem 
domowników),- prowadzenia 
gospodarstwa rolnego lub pra-
cy w gospodarstwie rolnym 

od dnia 01 lipca 1977 roku 
do dnia 31 grudnia 1982 r., za 
które została opłacona składka 
na Fundusz Emerytalny Rol-
ników,- podlegania innemu 
ubezpieczeniu społecznemu. 
Na wysokość emerytury rol-
niczej nie ma wpływu wartość 
produktów rolnych sprzeda-
nych jednostkom gospodarki 
uspołecznionej w latach 1977-
1989.

Na wysokość emerytury rol-
niczej nie mają wpływu okresy 
nieskładkowe, o których mowa 
w przepisach emerytalnych. 
Ważne! Osobom urodzonym 
po dniu 31 grudnia 1948 r. 
przy ustalaniu prawa i wyso-
kości emerytury rolniczej nie 
uwzględnia się okresów, od któ-
rych zależy prawo do emerytury 
zgodnie z przepisami emerytal-
nymi, tj. okresów składkowych 
(np. zatrudnienia, służby woj-
skowej) lub nieskładkowych (np. 
okresu urlopu wychowawczego, 
okresu nauki w szkole wyższej). 
Możliwość łączenia okresów 
ubezpieczenia społecznego 
w KRUS i ZUS przy ustalaniu 
prawa i wysokości emerytury 
rolniczej mają tylko osoby uro-
dzone przed dniem 1 stycznia 
1949 r. Jak widać, dotknięcie 
jednego tylko tematu rodzi 
szereg pytań szczegółowych, 
dlatego bardzo serdecznie 
zapraszam do odwiedzenia 
Placówki Terenowej KRUS 
w Oleśnie przy ul. Ks. Brunona 
Aleksandra 6. Proszę również 
o kontakt telefoniczny lub ma-
ilowy: tel. (34) 358 31 89; 358 35 
73 fax (34) 359 55 29, olesno@
krus.gov.pl

Dziękujemy za rozmowę

PS: Na zakończenie pragnę 
przypomnieć rolnikom, że do 
13 października 2017 r. obowią-
zuje dodatkowe ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych 
wypadków dzieci do 16 roku 
życia. Ubezpieczenie nie jest 
ograniczone terytorialnie. 
Obowiązuje na terenie kraju 
jak i poza jego granicami, ubez-
pieczeniem jest objęty również 
pobyt dziecka w szpitalu. To 
chyba już nieaktualne

 
 
ul. Ks. Brunona Aleksandra 6, 46-300 Olesno  tel. (34) 358 31 89, fax (34) 359 55 29 

www.krus.gov.pl, e-mail: olesno@krus.gov.pl 
 

Szanowni czytelnicy naszym rozmówcą był mgr inż. Arkadiusz Grzebiński kierownik 
Placówki Terenowej KRUS w Oleśnie Zanim nasz gość przybliżył nam sprawy dotyczące 
emerytur rolniczych i problematykę związaną z ubezpieczeniem rolników przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, podkreślił, że sprawy wsi są mu bliskie od bez mała 
pięćdziesięciu lat, a kierując P.T. KRUS patrzy na rolnictwo z nowej perspektywy. Podkreśla, 
że jesteśmy świadkami bardzo dynamicznych zmian strukturalnych na polskiej wsi. Zmiany 
dotyczą również przepisów ubezpieczeniowych. Mówi, że widząc ludzi młodych patrzących 
na sprawy ubezpieczeń społecznych, jak na bliżej nieokreśloną przyszłość i na ludzi starszych 
mówiących „szkoda, że o tym nie pomyślałem 20 lat temu” postanowił systematycznie 
omawiać najistotniejsze kwestie związane z ubezpieczeniem rolników.  
Nam zgodził się wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie.- Jak w tym roku wygląda sprawa 
emerytur rolniczych? 
Emerytura rolnicza w powszechnym wieku emerytalnym: 
Ubezpieczony (rolnik, małżonek rolnika, domownik) może przejść na emeryturę rolniczą, 
jeżeli spełni łącznie następujące warunki: osiągnie wiek emerytalny, podlega ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu co najmniej 25 lat. Ważne! Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny 
dla kobiet wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.  
Emerytura rolnicza przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego 
O wcześniejszą emeryturę rolniczą może ubiegać się ubezpieczony (rolnik, małżonek 
rolnika), który spełnia łącznie następujące warunki:- osiągnął wiek 55 lat (dla kobiety) lub 60 
lat (dla mężczyzny), legitymuje się okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu przez co najmniej 30lat,- zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. 
Ważne! Powyższe warunki muszą być spełnione do dnia 31 grudnia 2017 r. Wniosek o 
wcześniejszą emeryturę rolniczą może być złożony po tej dacie. 
Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej 
Do wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu zalicza się 
okresy: - podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich 
rodzin  w latach1983-1990,- prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie 
rolnym, po ukończeniu 16- roku życia , przed dniem 1 stycznia 1983 r., od których zależy 
prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi  
Okresy mające wpływ na wysokość emerytury rolniczej 
O wysokości emerytury rolniczej decyduje liczba lat: podlegania ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu, za które zostały opłacone składki na to ubezpieczenie,1990 r. oraz wysokość 
opłaconych składek rocznych (od hektarów przeliczeniowych i działów specjalnych oraz od 
osób ubezpieczonych, z wyjątkiem domowników),- prowadzenia gospodarstwa rolnego lub 
pracy w gospodarstwie rolnym od dnia 01 lipca 1977 roku do dnia 31 grudnia 1982 r., za 
które została opłacona składka na Fundusz Emerytalny Rolników,- podlegania innemu 
ubezpieczeniu społecznemu. Na wysokość emerytury rolniczej nie ma wpływu wartość 
produktów rolnych sprzedanych jednostkom gospodarki uspołecznionej w latach 1977-1989. 

K a s a  R o l n i c z e g o  U b e z p i e c z e n i a  S p o ł e c z n e g o  
P l a c ó w k a  T e r e n o w a  w  O l e ś n i e  
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Gmi Gmina Zębowice

,,CZYSTE POWIETRZE. LUBIĘ TO.” 

W ramach rozpoczętej przez Gminę Zębowice kampanii edukacyjnej „Czyste powietrze. Lubię to.”
w dniach 3 i 4 października 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach odbyły się zajęcia z ochrony
powietrza atmosferycznego w zakresie niskiej emisji. W zajęciach wzięły udział wszystkie klasy. Podczas zajęć
uczniowie dowiedzieli się :
• dlaczego ważna jest czystość powietrza, którym oddychamy?
• co możemy zrobić, aby chronić powietrze w swoim najbliższym otoczeniu?
• czy można palić śmieci?
• dlaczego wszyscy powinni troszczyć się o jakość powietrza?
Zapoznali się także z interaktywnymi modelami odnawialnych źródeł energii.
Zainspirowani zajęciami uczniowie klasy pierwszej wykonali również prace plastyczne, które nawiązują do
tematu zajęć. Można je obejrzeć na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Gmina Zębowice

,,CZYSTE POWIETRZE. LUBIĘ TO.” 

W październiku 2017 roku Gmina Zębowice rozpoczęła kampanię edukacyjną
„Czyste powietrze. Lubię to.” 

W jej ramach  oprócz zorganizowanych  w dniach  3 - 4 października 2017 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Zębowicach  zajęciach  z ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie niskiej emisji. odbędą się 
jeszcze:
• 28 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach warsztaty „Nie pal śmieci –sortuj

odpady”,
• 29 i 30 listopada 2017 r. w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach i w jego oddziale zamiejscowym w

Radawiu warsztaty „Nie pal śmieci –sortuj odpady”,
• w grudniu 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach konkurs „ Choinka XXI wieku – ozdoby

choinkowe z odpadów”,
• w grudniu 2017 r. w ramach III Świątecznego Spotkania Przedsiębiorców prelekcja specjalisty ds. doradztwa

energetycznego WFOŚiGW w Opolu,
W listopadzie i w grudniu zostanie przeprowadzona również akcja „ulotkowa” „Nie pal śmieci”.

W momencie śmierci bliskiego 
uderza człowieka świadomość 
niczym nie dającej się zapełnić pustki

J.S. TiSchner

Pani BARBARZE DRAGON
Radnej Rady Gminy Zębowice

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci OJCA 

składają

Wójt, Pracownicy Urzędu Gminy i Radni Rady Gminy

ZEBBRANIA WIEJSKIE
W listopadzie br. w sołectwach naszej gminy odbędą się zebrania 
wiejskie.
Przedstawiamy porządek i terminy zebrań.

Porządek zebrań:
Otwarcie zebrania i powitanie uczestników oraz gości1. 
Wystąpienie Kierownika KRUS Olesno2. 
Przedstawienie zmian ustawowych w sprawie opłat za wodę, ścieki 3. 
i opłaty melioracyjne
Przedstawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018 oraz 4. 
przyjętych stawek podatkowych
Przedstawienie informacji dotyczące rozpoczętych inwestycji 5. 
i planowanych w 2018 roku
Sprawy bieżące i różne6. 
Zakończenie zebrania, podziękowanie uczestnikom za obec-7. 
ność

Terminy zebrań wiejskich:
16.11.2017 r. godz. 18.00 – sala w Pruskowie – Sołectwa: Prusków 
i Siedliska
17.11.2017 r. godz. 18.00 – sala w Kadłubie Wolnym – Sołectwa: 
Osiecko, Poczołków i Kadłub Wolny
20.11.2017 r. godz. 18.00 – sala w Kniei – Sołectwo Knieja
21.11.2017 r. godz. 18.00 – sala Domu Spotkań w Zębowicach – 
Sołectwo Zębowice
24.11.2017 r. godz. 18.00 – sala w Radawiu – Sołectwo Radawie

Zapraszamy serdecznie naszych mieszkańców

ZOSTAŃ POLICJANTEM/POLICJANTKĄ
Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie zachęca 
mieszkańców powiatu oleskiego do wzięcia udzia-
łu w rekrutacji związanej z przyjęciem do służby 
w Policji. Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś 
pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji 
i mieć stałość zatrudnienia Policja ma bardzo dobrą 
propozycję – możesz zostać policjantem. Szczegóły 
związane z rekrutacją znajdują się na stronie BIP 
Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń w holu UG.

PODZIĘKOWANIE
Piotr okwieka sołtys Osiecka, składa serdeczne podzię-
kowania mieszkańcom za aktywne wsparcie i liczny udział 
w gminnych dożynkach parafialnych.

Należy nadmienić, że Sołectwo Osiecko brało udział w kon-
kursie na Sołectwo Roku Województwa Opolskiego. Konkurs 
był zorganizowany przez NTO i nasze Sołectwo zajęło trzecie 
miejsce. Jesteśmy dumni, że najmniejsze Sołectwo naszej 
Gminy zdobyło tak zaszczytne miejsce. Serdeczne gratulacje 
dla mieszkańców, pana Piotra Okwieki wraz z Radą Sołecką 
składają: wójt Waldemar Czaja i Przewodnicząca Rady Gminy 
Gabriela Buczek.

Wydatki Gminnego Ośrodka Informacji,  
Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach w 2017 r.  

wg planu sołectw

Lp. Sołectwo Plan rodzaj  
imprezy

kwota  
wydana Pozostało 

1 Kadłub Wolny 2 212,00 zł Dzień dziecka 1 115,22 zł 1 096,78 zł

2 Knieja
10 000,00 

zł
Dożynki 10 000,00 zł –

3 Osiecko 446,00 zł
Zakończenie 

wakacji
438,82 zł 7,18 zł

4 Poczołków 614,00 zł Dzień dziecka 614,00 zł –

5
Prusków + 
Siedliska

1 042,00 zł
Dzień dziecka 

(impreza 
wspólna)

1 034,20 zł 7,80 zł

6 Radawie 4 780,00 zł

Piknik integra-
cyjny w Turawie 
- młodzieżowe 

OSP

2 280,00 zł

1000,00 zł
Wodzenie 

niedźwiedzia
1 500,00 zł

7 Zębowice 6 104,00 zł
Dzień  

Zębowic
5 982,02 zł 121,98 zł

raZeM 22 964,26 zł 2 233,74 zł

Wydatki na imprezy kulturalne  
w 2017 r. wg planu GOIKiCz

Lp. rodzaj imprezy Plan kwota 
wydana Pozostało

1 Wystawa SIILESIUS 4 950,00 zł 4 947,63 zł 2,37 zł
2 Spotkanie autorskie 100,00 zł 99,93 zł 0,07 zł
3 Dzień rodziny 400,00 zł 214,90 zł 185,10 zł
4 Dzień otwarty OSP Zębowice 230,00 zł 229,90 zł 0,10 zł
5 Historia lokalna 500,00 zł 247,88 zł 252,12 zł
6 Kulturalne wakacje 500,00 zł 385,36 zł 114,64 zł

raZeM 6 125,60 zł 554,40 zł
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W październiku 2017 r Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:

80 lat:  Jadwiga Gawlikowicz, Franciszek Morawiec, Alfred Krohn, 
Hubert Niesłony, Benedykt Tarara, Elżbieta Janczyk

85 lat: Karl Glöckner
93 lata: Gertruda Ochmann

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: Edyta i Waldemar 
Niedziela, Beata i Adrian Michalczyk, Brygida i Krystian Mrugała,  

Ewa i Joachim Kaczmarek
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:

Elżbieta i Benedykt Tarara, Helena i Josef Kroll, Edeltrauda i Herbert 
Wieczorek

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:
Edeltruda i Jan Pryszcz, Anna i Walter Bazan

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

Dzieci urodzone pod koniec września – Wiktoria Kulik,  
Szymon Jendrzej, Fabian Małeska, a w październiku – Szymon Gaś, 
Marta Wacławczy, Amelia i Alicja Szczygieł-Konieczko
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci rozwijały się 
w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym skarbem, jakim możecie 
obdarzyć swoje dzieci, a później w ich życiu dorosłym otrzymać powrotnie 
– to szczera miłość.

Osoby zmarłe w październiku: Anna Stich, Teresa Bok, Eryk Dragon, 
Ireneusz Zagórowicz

Na zawsze odeszli 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

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu 
Oddział w Oleśnie 

 

Olesno, 19.10.2017 r. 

 O ZWALCZANIU MSZYC NA PLANTACJACH ZBÓŻ  
W OKRESIE JESIENNYM 

 

Na plantacje zbóż ozimych nalatują mszyce żerujące na zbożach. Nalotom sprzyjają okresy ze 
słoneczną pogodą, brakiem opadów atmosferycznych i silnych wiatrów. Poza mechanicznym 
uszkadzaniem i osłabianiem młodych roślin zbożowych, wywoływanym wysysaniem z nich soków, 
mszyce mogą także przenosić groźne choroby wirusowe, zwłaszcza żółtą karłowatość jęczmienia, 
wywoływaną przez wirus BYDV. W celu niedopuszczenia do porażenia plantacji chorobami 
wirusowymi należy niezwłocznie po stwierdzeniu nalotu mszyc przeprowadzić oprysk owadobójczy. 
W przypadku przedłużających się nalotów może zaistnieć potrzeba powtórzenia zabiegu. Ustalenie 
dokładnego terminu oprysku wymaga od rolnika prowadzenia regularnej i dokładnej lustracji upraw, 
najbardziej jednak zalecane jest monitorowanie plantacji z wykorzystaniem żółtych naczyń.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na plantacje zlokalizowane w pobliżu ściernisk 
z samosiewami zbóż, upraw kukurydzy oraz trawiastych nieużytków, stamtąd bowiem mszyce 
przelatują na uprawy zbóż ozimych w poszukiwaniu atrakcyjniejszego pokarmu. 

 

Środki ochrony roślin: 
Przed zastosowaniem odpowiedniego preparatu zwalczającego mszyce należy dokładnie 

zapoznać się z treścią instrukcji - etykiety stosowania. Dostęp do informacji o środkach ochrony 
roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
● Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony 
roślin w danych uprawach, na danego agrofaga: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-
branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin  
● Etykiety stosowania śor dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-
Roslinna/Ochrona-Roslin 
Uwagi: 
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin 
przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: 
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-
ochrona-roslin 
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin: 
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.  
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia 
ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin 
na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować 
stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać 
na obszarze objętym zabiegiem. 
3) Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem 
sprawnym technicznie i skalibrowanym. 
4) Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników 
profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy. 
5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji 
dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 
3 lata. 

 
Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
    w Opolu 
Izabela Kik 


