iNfORMATOR
GMINY ZĘBOWICE

M

ISSN 2392-1978

JANUARY 2017

iło nam poinformować, że ,,Januara”,
nagrodę starosty oleskiego za osiągnięcia sportowe, otrzymał Dariusz Sułek
– nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji
dla bezpieczeństwa w PSP w Zębowicach.
Natomiast w kategorii wolontariat ,,Januarka” otrzymała Marianna Dylka, nauczycielka
języka angielskiego w zębowickiej PSP. Laureatka od dłuższego czasu realizuje swoją wielką
pasję, jaką jest niesienie pomocy potrzebującym. To wielka altruistka, która zaraża swoją
pasją uczniów i nauczycieli. Jest inicjatorką i organizatorką wielu charytatywnych akcji i opiekunką szkolnego Wolontariatu. To z jej inicjatywy młodzież zorganizowała m.in. zbieranie
środków na rzecz Centrum Opieki Paliatywnej
„Betania”, Domowego Hospicjum dla Dzieci
w Opolu oraz Polskiej Akcji Humanitarnej.
Pani Marianna Dylka jest również organizatorką zajęć edukacyjnych dla wolontariuszek z zakresu pomocy humanitarnej
osobom potrzebującym. Wspólnie ze swoimi
podopiecznymi aktywnie pomaga osobom
starszym i sprawnym inaczej, co miało miejsce m.in w trakcie zabawy andrzejkowej dla
pensjonariuszy DPS w Radawiu i wigilii osób
samotnych. Laureatka angażuje się również
w działalność lokalnej społeczności jako radna
Rady Gminy Zębowice oraz członkini Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kadłub Wolny.
Natomiast pan Dariusz Sułek w swej codziennej pracy stara się wykonywać takie
działania, które przynoszą wymierne korzyści szkole. Od kilku lat skutecznie pozyskuje
środki finansowe w ramach realizacji projektów sportowych z MSiT, co pozwala szkole
poszerzać ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz otrzymywać dodatkowy
sprzęt sportowy. W ramach tych projektów
prowadzi zajęcia z piłki nożnej, piłki ręcznej
i lekkoatletyki. Przygotowuje dzieci i młodzież do udziału w zawodach, prowadzi testy
sprawnościowe, organizuje wyjazdy oraz uczy
zasad „fair play.”
Laureat ,,Januara” to nauczyciel ze sportową
pasją, mający bardzo dobre relacje z uczniami,
ich rodzicami oraz nauczycielami.
luty 3 8/2018

nr 38/luty 2018

ogłoszenie

Przypominamy,
o terminach opłaty za odpady:
I kwartał do 15.02.2018 r.	III kwartał do 31.07.2018 r.
II kwartał do 30.04.2018 r.	IV kwartał do 31.10.2018 r.
Stawki opłaty za odpady zostały doręczone każdemu właścicielowi nieruchomości
w grudniu 2017 r. Stawka podstawowa wynosi 11,00 zł/osobę/miesiąc.
Prosimy również o złożenie do 28 lutego 2018 r. sprawozdania z ilości odpadów
zdeponowanych na przydomowych kompostownikach.
Termin wniesienia rocznej opłaty za posiadanie psa mija 15 maja 2018 r. Stawka
rocznej opłaty od posiadania psów od 2018 r. wynosi 15 zł od każdego posiadanego
psa.
Terminy płatności podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości (łącznego
zobowiązania pieniężnego) według otrzymanych decyzji podatkowych (nakazów
płatniczych). Decyzje doręczane będą przez pracowników Urzędu Gminy od
połowy lutego do 1 marca 2018 r.
Terminy płatności podatków:
I rata 15 marca 2018 r.	III rata 15 września 2018 r.
II rata 15 maja 2018 r.	IV rata 15 listopada 2018 r.

SESJA RADY GMINY
16 stycznia br. w ,,Domu Spotkań’’
odbyła się XXVIII, w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice.

Z

anim radni i sołtysi przystąpili do
zadawania pytań kierowanych do
wójta gminy, uczestniczący w obradach
przedstawiciele firmy Tauron wyjaśniali, skąd wzięła się wyższa stawka
za obsługę punktów świetlnych na terenie naszej gminy na rok 2018. Przybyli
na zaproszenie przewodniczącej rady
gminy i wójta przedstawiciele energetycznej firmy tłumaczyli, że wyższa
od ubiegłorocznej o kwotę ponad 20
tys. zł stawka wynika ze zwiększonych
kosztów amortyzacji.
W przypadku przyjęcia stawki proponowanej przez Tauron w kwocie około 95 tys. zł, 34 tys. przeznaczone zostałoby na amortyzację, zamiast 14 tys. zł,
jak to miało miejsce w roku ubiegłym,
i byłaby to pełna amortyzacja. Kwota
ta ma być przeznaczona na modernizowanie zużytego sprzętu oświetlenia
ulicznego. Natomiast w przypadku
nie podpisania przez gminę umowy
odnośnie wysokości kosztów amortyzacji, jakie proponuje firma Tauron,
wszelkie usługi będą wykonywane na
podstawie konkretnego zlecenia otrzymywanego od gminy. To rozwiązanie
będzie dużo droższe niż proponowane obecnie. W trakcie wymiany zdań
wójt poinformował, że gmina skłania
się ku rozwiązaniu, jakie firma Turon
podpisała z gminą Olesno, i będzie się
starała negocjować zapisy co do kosztów amortyzacji.
W dalszej części sesji, po pytaniach
radnych i sołtysów kierowanych do
wójta gminy, Rada Gminy podjęła
uchwały w sprawie: zmiany budżetu
gminy na 2018 r., uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, udzielenia
pomocy finansowej dla miasta Opola,
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 r., uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomani na 2018 r., poparcia Apelu
Sejmiku Województwa Opolskiego,
podziału sołectwa Radawie na sołectwa
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Radawie i Łąka, i nadania im statutu.
Przegłosowując ostatnią uchwałę, radni
dokonali zmiany w zapisie jej treści,
umieszczając zapis, że mieszkańcy sołectwa Radawie poparli w głosowaniu
podczas zebrania wiejskiego wniosek
mieszkańców miejscowości Łąka, a nie
w uchwale, jak to było wcześniej zapisane.
Włodarz gminy, odpowiadając na
pytania, poinformował, że sprawdzone zostaną znaki drogowe na drogach
należących do gminy i powiatu w celu
ustalenia, kto będzie je odnawiał. Wyjaśniona zostanie również kwestia ustawienia znaku na drodze powiatowej
relacji: Kadłub Wolny–Osiecko, w kierunku Siedliska–Prusków. Będzie kontynuowany remont drogi przy ul. Borowiańskiej w Zębowicach oraz usuwane
będą krzewy i samosiejki po drugiej
stronie drogi Radawie–Łąka. Zostaną
również zasypane dziury na drodze
do Zakrzowa w m. Knieja. Wójt poinformował też, że regulamin i zasady
przyjmowania odpadów w nowo wybudowanym „Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zostanie
umieszczony w kolejnym wydaniu ,,Informatora Gminy”. Nawiązując do pytania odnośnie zgłoszeń kandydatów do
nagrody starosty oleskiego stwierdził,
że zadanie takie otrzymał GOIKiCz.
Włodarz gminy poinformował również, że sołtysi otrzymają wykazy osób
mieszkających samotnie w ich miejscowościach. Odnosząc się do pytania
dotyczącego budowy przydomowych

oczyszczalni w Kadłubie Wolnym
stwierdził, że będą one budowane po
zakończeniu procedury przetargowej.
Wyjaśnił również, że drogę w kierunku
Nowej Wsi i do granicy gospodarstwa
agroturystycznego, ,,Tawerna pod Kotwicą” budowała firma ,,Remost” z Olesna. Różnica w cenie wynika z ilości
użytego podkładu i grubości położonej
warstwy asfaltu.
Nawiązując do pytania odnośnie
funduszu sołeckiego w m. Radawie
oświadczył, że zawarte we wniosku sołectwa zadania będą realizowane, przy
czym niektóre z nich w innej formie.
Wójt odnosząc się do pytania dotyczącego zamieszczenia na jednym z portali
protokołu z kontroli RIO, poinformował radnych, że powyższa kontrola
została przeprowadzona na wniosek
osoby fizycznej. Włodarz gminy mówił również o zalewie spływających do
UG wniosków dotyczących dostępu do
informacji publicznej, a których autorem w zdecydowanej większości jest
jeden z naszych mieszkańców.
Do sprawy protokołu RIO odniósł
się też zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy, podkreślając w swoim wystąpieniu, że część zapisów protokołu odnośnie uchybień przy budowie drogi
dojazdowej do granicy gospodarstwa
agroturystycznego i zakupu kontenera
socjalnego dla LZS Radawie rzuca cień
na działalność Rady Gminy. W związku z powyższym poprosił o zapoznanie
się z protokołem członków Komisji
Rewizyjnej RG.
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE
w JEDNOSTKACH OSP

ORKIESTRA GRAŁA
W NASZEJ GMINIE

W

jednostkach OSP odbywały się zebrania sprawozdawcze. Jako pierwsze 13 stycznia br. odbyło się zebranie
sprawozdawcze w OSP Radawie. Gościem zebrania był dowódca JRG PSP w Oleśnie st. kpt. Tomasz Wróbel, który wraz
z wójtem gminy Waldemarem Czają uczestniczył również
w kolejnym zebraniu w OSP Kadłub Wolny.
Natomiast w przeprowadzonym w dniu 27 stycznia br.
zebraniu w OSP Zębowice gośćmi byli: Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie bryg. Jarosław Zalewski, przewodnicząca
RG Gabriela Buczek i zastępca wójta – sekretarz gminy Jan
Piekiełek. W trakcie zebrań (o których szerzej napiszemy
w kolejnym numerze Informatora, po zakończeniu zebrania w OSP Knieja), dokonano podsumowania działalności
jednostek w roku ubiegłym i przedstawiono plany na rok
bieżący. Omówiono również sukcesy, jakie druhny i druhowie odnosili na zawodach pożarniczych, zarówno tych rangi
lokalnej, jak i szczebla powiatowego oraz uczczono minutą
ciszy pamięć druhów, którzy zmarli w 2017 r.

14 stycznia br. w ramach 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy również w naszej gminie
wolontariuszki ze szkoły podstawowej zbierały datki
do puszek.
tej wyjątkowej zbiórce uczestniczyły uczennice: Wiktoria Gawlita, Beata Gładkowska, Magdalena Małeska,
Karolina Miozga, Aleksandra Pyć, Wiktoria Skorzycka, Żaklina Wodarczyk, Weronika Żywanowska wraz z opiekunką
szkolnego wolontariatu, panią Marianną Dylka.
O bezpieczeństwo w trakcie zbiórki dbały mamy wolontariuszek: Sylwia Żywanowska, Adrianna Wodarczyk, Bożena
Miozga, Danuta Małeska i Beata Gładkowska. Opiekunka
wolontariatu serdecznie dziękuje mamom wolontariuszek za
pomoc, wolontariuszkom za udział w zbiórce oraz mieszkańcom naszej gminy za hojność i życzliwe przyjęcie kwestującej
młodzieży. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się w tym
roku zebrać w naszej małej gminie kwotę 3000,12 złotych,
7,66 euro, 1 koronę czeską, 5,50 kuny chorwackiej i 0,25 ct.
holenderskiego.

W

NOWOROCZNE SPOTKANIE
CZŁONKÓW DFK

14
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO
W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
W 2018 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

stycznia br. w budynku GOIKiCz odbyło się noworoczne spotkanie członków DFK z terenu naszej
gminy. Uroczystość, którą prowadził przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN Gerald Wons, zgromadziła około 50
osób. Spotkanie stało się również okazją do złożenia uczestnikom noworocznych życzeń przez wójta gminy Waldemara
Czaję i przewodniczącego TSKN. W trakcie tej familijnej
i spędzanej przy słodkim poczęstunku uroczystości uczestnicy śpiewali kolędy oraz wysłuchali koncertu w wykonaniu
zespołu ,,Promyki Maryi”.

a) od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producent rolny składa
wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT
lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez
Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem,
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
b) od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producent rolny składa
wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT
lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez
Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem,
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach
limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.
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OBCHODY DNIA SENIORA
W PRZEDSZKOLU W RADAWIU

K

ilkudziesięcioosobowa grupa seniorów z sołectwa Radawie uczestniczyła w obchodach Dnia Seniora w oddziale
zamiejscowym w Radawiu. Wstępem do uroczystości były
życzenia przekazane uczestnikom przez dyrektor przedszkola
w Zębowicach Joannę Janczyk.
Wiele radości w serca zaproszonych gości wlali swoim
wyjątkowym występem miejscowe przedszkolaki, a dopełnieniem były wręczane przez najmłodszych własnoręcznie
wykonane upominki.
Końcowym akordem spotkania była wspólna zabawa
dzieci z seniorami. Tradycyjnym elementem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców
przedszkolaków.
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OBCHODY DNIA SENIORA
W ZĘBOWICACH

lutego br. w GOIKiCz w Zębowicach odbyły się uroczystości związane z obchodami „Dnia Seniora”, przygotowane przez zębowickie przedszkole przy współudziale
pracowników Instytucji Kultury. Na tę szczególną uroczystość przybyła ponadstuosobowa grupa seniorów oraz
liczne grono rodziców przedszkolaków. Dzieci wystąpiły ze
specjalnym programem dedykowanym naszym wyjątkowym
gościom. Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie
przez najmłodszych okolicznościowych życzeń dla naszych
seniorów. Miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników
był też występ duetu wokalno-muzycznego ,,Daria Noryńska
i Zbigniew Kula”, który zaprezentował ludowe przyśpiewki.
To pełne ciepła i radości spotkanie zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców przedszkolaków.
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FERIE W GOIKiCz

W

ramach akcji ferie w GOIKiCz
zorganizowano dla dzieci 10 dwugodzinnych zajęć, w trakcie których
miały one możliwość uczestnictwa
w zajęciach: z plastyki, rytmiki i tańca,
sportowych i komputerowych.
Codziennie z oferty Ośrodka korzystało kilkanaście dzieci, na które
zawsze czekały również napoje oraz
słodki poczęstunek. W sumie w zajęciach uczestniczyło 131 dzieci. I chociaż frekwencja nie jest najważniejsza,
cieszy fakt, że tak liczna grupa mogła
skorzystać z alternatywnego sposobu
spędzania ferii zimowych.
Dla pracowników GOIKiCz jest to
wskazówka by organizować podobne
akcje w przyszłości. Za pośrednictwem
„Informatora” pragniemy serdecznie
podziękować prowadzącym zajęcia:
paniom Ewie Wiśniewskiej, Marzenie
Dudkiewicz i Joannie Kowolik oraz
panu Dariuszowi Sułek.

12

ZAJĘCIA TANECZNE

stycznia br. rozpoczęły się zajęcia taneczne, które
prowadzi klub tańca „Alvaro”. Zajęcia odbywają się
w budynku GOIKiCz w każdy piątek o godz. 16.30. W trakcie kursu, który będzie trwał do końca czerwca, uczestnicy
uczyć się będą kilkunastu tańców. Zajęcia są odpłatne. Koszt
to 35 zł miesięcznie.
Zapraszamy wszystkich niezdecydowanych, a szczególnie płeć męską. Koszt uczestnictwa niewielki, a korzyści
niewymierne. Warto skorzystać, by być w przyszłości lwem
parkietu, a nie tylko podpierać przysłowiową ścianę.

luty 3 8/2018
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ZABAWA KARNAWAŁOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

M

uzyką, zabawą i tańcem rozbrzmiewała w ostatni dzień
stycznia hala sportowa szkoły podstawowej, a wszystko za sprawą odbywającej się zabawy karnawałowej klas
I–IV. Było różnobarwnie i kolorowo. Klimat karnawałowej
zabawy udzielił się zarówno uczniom, jak i nauczycielom,
a wszystko w rytmie muzyki serwowanej przez profesjonalnego DJ.
Wytchnieniem od karnawałowych szaleństw było stoisko z malowaniem twarzy, tradycyjnie oblegane przez brać
uczniowską.

ZABAWA KARNAWAŁOWA PRZEDSZKOLAKÓW

12

stycznia br. w GOIKiCz odbyła się zabawa karnawałowa
przedszkolaków, w której uczestniczyły dzieci z przedszkola w Zębowicach
i oddziału zamiejscowego w Radawiu.
Przedszkolaki przebrane w różnokolorowe stroje wyglądem nawiązujące do
postaci z bajek i bohaterów filmowych,
prezentowali się naprawdę imponująco.
Zabawie towarzyszyła muzyka i słodki
poczęstunek, o który tradycyjnie zadbali rodzice przedszkolaków.
Zabawy i tańce to nie jedyne atrakcje, jakie czekały na uczestników. Każdy
mógł zrobić sobie też zdjęcie w przebraniu, wykonane przez zawodowego fotografa. Wiele niezapomnianych przeżyć
dostarczył naszym najmłodszym występ iluzjonisty, który wprowadził ich
w tajemniczy świat magii.
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WYSTAWA RYSUNKU
I MALARSTWA DARII NORYŃSKEJ
Od połowy stycznia do końca lutego można oglądać
w holu budynku GOIKiCz, przed wejściem do biblioteki, wystawę rysunku i malarstwa Darii Noryńskiej.

J

est to pierwsza
wystawa naszej
lokalnej artystki. Daria
Noryńska jest artystą
plastykiem z zamiłowania, tworzy głównie w technice olejnej
i pastelowej. Najbliższa
jest jej twórczość Leona Wyczółkowskiego, a ulubionym tematem plastycznym jej prac jest człowiek.
Na wystawie prezentuje portret, akt kobiecy, martwą naturę,
krajobraz i szkice własne. Są to prace począwszy od tych
tworzonych na studiach artystycznych aż po dzieła teraźniejsze. Daria Noryńska to również uzdolniona muzycznie
osoba, która dała się poznać mieszkańcom, koncertując na
,,Fletni Pana”. Mamy nadzieję, że swoimi koncertami będzie
uświetniać organizowane przez GOIKiCz uroczystości.

konkurs
Zapraszamy serdecznie do udziału i informujemy,
że konkurs zostanie przeprowadzony w trzech
kategoriach wiekowych:
1. dzieci przedszkolne
2. uczniowie klas I–V,
3. uczniowie klas VI i VII oraz II i III gimnazjum.
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CZYSZCZENIE POBOCZY DROGI GMINNEJ
Pracownicy działu komunalnego usunęli z pobocza drogi
gminnej Łaka–Radawie, rosnące samosiejki i krzewy oraz
dokonali przycinki konarów drzew, poprawiając w ten sposób
widoczność i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Prace
będą kontynuowane również na przeciwległym odcinku.
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W styczniu 2018 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat: Helena Koprek, Rita Bonk, Teresa Niesłona, Konrad Adler
Wszystkim Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede
wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa,
miłości i szacunku. Niech Wasze życie będzie wzorem
do naśladowania dla młodszych pokoleń.
Dzieci urodzone w styczniu 2018: Piotr Buczek, Marcel Chuć
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.

Osoba zmarła:
Edeltrauda Dworaczyk
Na zawsze odeszła od nas ale pozostanie w naszej pamięci. Wszystkim
najbliższym zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy
się z Wami w bólu i smutku.

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wójt Gminy Zębowice informuje, że kwalifikacja wojskowa dla powiatu
oleskiego odbędzie się w dniach 6.02.–26.02.2018 r., dla mężczyzn z rocznika
1999 z terenu Gminy Zębowice będzie przeprowadzona w dniu 6 lutego
2018 r. od godz. 8.00; dla kobiet w dniu 23 lutego 2018 r. od godz. 8.00
w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 31.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1999 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy
nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Kwalifikacji podlegają także osoby urodzone w latach 1997–1998, które zostały
uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1994–1999, które
mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które
w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub
uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.
Ponadto kwalifikacja obejmie osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły
się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem
stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie ze szkoły,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie
określonym w wezwaniu nie było możliwe.
Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia
lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji
wojskowej.
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