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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTKACH

P

odobnie jak w latach ubiegłych na
przełomie stycznia i lutego odbyły zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP z terenu naszej gminy. 13
stycznia br. odbyło się zebranie w OSP
Radawie, które prowadził druh Edmund
Langosz. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że miejscowa OSP liczy 69
członków w tym 5 kobiet i 9 członków
honorowych. Posiada Kobiecą Drużynę
Pożarniczą, MDP chłopców i dziewcząt
oraz kapelę. W okresie sprawozdawczym
odbyło się 12 posiedzeń zarządu oraz 12
innych zebrań. Druhowie w roku ubiegłym
uczestniczyli w, pielgrzymce na Górę św.
Anny oraz zorganizowali gminne obchody
Dnia Strażaka. Brali również udział w uroczystościach kościelnych i pogrzebowych.
Zorganizowali też trzydniowy piknik dla
drużyn młodzieżowych, wodzenie niedźwiedzia po parafii radawskiej, zabawę pogrzebanie basa, coroczny grill dla przedszkolaków oraz zabawę weekendową dla
mieszkańców. Współorganizowali piknik
majowy na Placu Legnickim oraz wyjazd do
partnerskiej gminy Birkenfeld. W ramach
działalności prewencyjnej przeprowadzili
dwie pogadanki dla dziec i młodzieży oraz
współorganizowali turniej wiedzy pożarniczej w ZGS. w Zębowicach. Strażacy z OSP
w Radawiu w ubiegłym roku uczestniczyli
25 razy w akcjach ratowniczych w tym 2
razy w gaszeniu pożarów i 23 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń. W sumie
w działaniach ratowniczych uczestniczyło
25 druhów. Miejscowi strażacy zanotowali również znaczące sukcesy w zawodach
sportowo pożarniczych.
Na szczeblu gminy drużyna męska I zajęła IV miejsce, a drużyna męska II zwyciężyła w tych zawodach. Podobne wyniki
osiągnęły również drużyny MDP chłopców
i dziewcząt, które okazały się najlepsze
w swoich kategoriach. Wyjątkowo udany
był też start druhów z Radawia w X Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych
w m. Praszka w których drużyna męska
zajęła II miejsce. Drugie miejsce zajęła
również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt. Natomiast drużyna MDP
chłopców uplasowała się na wysokiej piątej
pozycji. W ubiegłym roku pozyskano dla
jednostki: 4 komplety strażackich ubrań
specjalnych typu ,,NOMEX”, 12 kompletów ubrań koszarowych dla drużyny młodzieżowej oraz 7 kompletów mundurów
wyjściowych. Druhowie wykonali również
prace społeczne o wartości 2100 zł.
20 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP w Kadłubie Wolnym,
które prowadził druh Marian Janik ko-
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mendant Gminny OSP, a sprawozdanie
z działalności za rok ubiegły przedstawił
naczelnik miejscowej OSP druh Rafał
Magnes. Jednostka w Kadłubie Wolnym
liczy 53 członków oraz posiada jedną MDP
dziewczęca.
Miejscowa OSP 11 razy uczestniczyła
w akcjach ratowniczych w tym raz w gaszeniu pożaru a w pozostałych przypadkach w likwidacji miejscowych zagrożeń.
Druhowie z OSP w Kadłubie Wolnym

bowicach i Poczołkowie. W roku sprawozdawczym wyróżnieni zostali druhowie:
Kamil Bursy, Rafał Magnes, Adam Sykosz,
Rafał Grzesik, Patryk Miozga, Artur Czaja, Dawid Bursy, Piotr Pieprzyca, Kamil
Miozga, Andrzej Lizurek, Norbert Knefel,
Krzysztof Pipa, Magdalena Janik i Wiktoria Mimus. W roku bieżącym jednostka
oprócz realizacji stałych przedsięwzięć planuje zbiórkę złomu połączona z kampanią
społeczno-informacyjną na temat nie dla

z sukcesami uczestniczyli w zawodach
sportowo pożarniczych na terenie gminy
i województwa opolskiego. Męska drużyna pożarnicza w gminnych zawodach
sportowo pożarniczych zajęła 3 miejsce.
Z kolei w międzynarodowych zawodach
WASSERBALL 2017 w Przechodzie drużyna z Kadłuba Wolnego uplasowała się na 6
pozycji. W zawodach FCC w Kozłowicach
druh Patryk Miozga zajął 4 miejsce, a Piotr
Pieprzyca 11 miejsce. Natomiast w turnieju szóstek piłkarskich rozgrywanych
w m. Włostowa druhowie zajęli 7 miejsce.
Miejscowi druhowie uczestniczyli również
w kursach ratownictwa technicznego i komory dymowej. W roku sprawozdawczym
do jednostki pozyskano pompę szlamową
Honda W-75, narzędzie wielofunkcyjne
HOOLIGAN, prądownicę Magikador 500,
rozdzielacz kulowy, dwie podpinki wężowe
oraz 6 zatrzaśników.
W ramach prac remontowo budowlanych w remizie OSP wykonano fugowanie
wieży, ocieplono oraz wymieniono pokrycie dachowe wybudowano nowy komin
wymieniono parapety ,pomalowano okna
na wieży, postawiono nową koronę oraz
osadzono na nowo syreny alarmowe Druhowie w ramach prac społecznych wykonali prace o wartości 10000 zł. Miejscowi
strażacy włączyli się również w działalność
kulturalną, współorganizując obchody
Dnia Dziecka i odpust ku czci św. Anny.
Zorganizowali też zabawę odpustową oraz
uczestniczyli w pikniku rodzinnym w Zę-

czadu oraz udzielania pomocy przedmedycznej, wycinkę opału oraz brzózek dla
kościoła parafialnego w Zębowicach.
27 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Zębowice . Zebranie
prowadził Komendant gminny OSP druh
Marian Janik, a sprawozdanie z działalności przedstawił prezes OSP druh Aleksander Sajdyk. Zębowicka jednostka liczy 58
druhów w tym 6 kobiet i 8 druhów honorowych. Posiada również MDP chłopięcą
i dziewczęca liczące w sumie 27 członków.
Miejscowa OSP w ubiegłym roku 25 razy
uczestniczyła w akcjach ratowniczych
w tym 5 razy w gaszeniu pożarów i 20 razy
w likwidacji miejscowych zagrożeń.
W ramach działalności prewencyjnej
przeprowadzono dwie pogadanki dla dzieci
i młodzieży oraz akcję prewencyjną ,,Posesja”. W okresie sprawozdawczym druhowie jak co roku zabezpieczali uroczystości
religijne, i kulturalno-rozrywkowe, w tym
procesje w Święta Wielkanocne, uroczystość Bożego Ciała i podczas odpustu,
oraz imprezy z okazji Nocy Świętojańskiej,
św. Marcina, przejazd kolarzy w ramach
maratonu rowerowego ,,Dobrodzieńska
Seta”. Zorganizowali spotkanie z okazji
Dnia Kobiet oraz pomagali w organizacji
Dnia Dziecka w Zębowicach, i Kadłubie
Wolnym .Przeprowadzili również pokaz
sprzętu ppoż. dla dzieci w m Prusków
i Knieja. Druhowie włączyli się również
w zbiórkę darów dla Domu Dziecka w Sowczycach oraz przeprowadzili zbiórkę złomu
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SPOTKANIE CZŁONKÓW DKK

OSP
na terenie sołectw Zębowice i Prusków.
Uczestniczyli również w gminnych zawodach sportowo pożarniczych, zawodach
sikawek konnych w Szemrowicach oraz
w zawodach Fajerfojter Combat Czelendż
w Kozłowicach w których znaczące sukcesy
odnieśli członkowie MDP.
W minionym roku OSP Zębowice pozyskała 4 butle kompozytowe, podręczny
sprzęt firmy Fiskars, rozpieracz kolumnowy, 8 nowych hełmów i 6 par gumowców.
W okresie sprawozdawczym wyróżnieni
zostali druhowie: Marek Szwed, Michał
Szwed, Dariusz Janik, Jakub Rajnoga, Daria
Rajnoga, Paweł Wróbel Jan Wróbel, Damian Paliga, Marcin Czompel, Andrzej.
Kus, Jerzy Radełko, Grzegorz .Bodo, Jerzy
Nantka, Waldemar Rosner, Ditmar Rosner,
Mariusz Janik, Kevin Główka, Zygfryd
Wierszak, Martin Wierszak i Klaudiusz
Kulig. W ramach prac porządkowych i remontowo budowlanych wykonano uchwyty i mocowania na sprzęt w samochodzie
Scania,, podłączono stację do ładowania
krótkofalówek, wykonano nową instalację
elektryczną w boksach, warsztacie i magazynie oraz wykonano remont dachu na
budynku remizy. W ramach prac społecznych druhowie wykonali prace o wartości
2808 zł.
Na zakończenie zebrań sprawozdawczych w dniu 10 lutego br. odbyło się
zebranie w OSP Knieja, które otworzył
prezes Joachim Weber, a sprawozdanie
z działalności przedstawił naczelnik OSP
druh Artur Panic. Jednostka w Kniei liczy 33 druhów w tym 2 honorowych oraz
posiada MDP chłopięcą liczącą 8 członków. W ubiegłym roku miejscowa OSP
nie uczestniczyła w akcjach ratowniczych
i przy likwidacji miejscowych zagrożeń..
W roku sprawozdawczym jednostka ze
środków własnych zakupiła 5 szpadli.
W ramach prac społecznych druhowie wykonali wykop pod kabel zasilający świetlicę
wiejską oraz prace remontowo konserwacyjne przy budynku świetlicy i remizy.
Wartość prac zamyka się kwotą 3900 zł.
Ważnym wydarzeniem dla druhów była
organizacja i przygotowanie uroczystości
z okazji 90 - lecia istnienia miejscowej OSP.
Ta wyjątkowa dla strażackiej braci uroczystość odbyła się 2 września ubiegłego
roku. W okresie sprawozdawczym wyróżnieni zostali druhowie: Joachim Weber,
Roman Koj, Zygmund Lysy, Krzysztof Witkowski, Kamil Piegza, Krzysztof Piegza,
Piotr Świerczyński, Jan Stróżyk, Patryk
Niesłony, Bronisław Frencek, Klaudiusz
Kontny, Michał Kotyś, Franciszek Koza
i Artur Panic.
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lutego br. w bibliotece publicznej w Zębowicach odbyło się
comiesięczne spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie to
podobnie jak poprzednie było okazją
do omówienia przeczytanych przez
uczestniczki książek oraz rekomen-

dacją do ich czytania przez pozostałych. Wieczorne spotkania członków
DKK to nie tylko obcowanie z literaturą
piękną, ale również okazja, aby przy
kawie i herbacie prowadzić ożywione
dyskusje dotyczące zarówno literatury
jak i prozy codzienności.

KURS KOMPUTEROWY
DLA OSÓB 50+

CZYSZCZENIE POBOCZY
DROGI GMINNEJ

P

racownicy działu komunalnego
Urzędu Gminy zakończyli usuwanie z poboczy drogi gminnej Łąka
– Radawie rosnących krzewów i samosiejek oraz dokonali przycinki konarów
drzew na 900 metrowym odcinku tej
drogi. Przycięto również konary oraz
wykarczowano pobocza na 300 m odcinku drogi gruntowej w m. Radawie.

W

pierwszej połowie lutego br.
w ramach projektu ,,Moc cyfrowych kompetencji” realizowany był
w GOIKiCz. kurs komputerowy dla
pracujących i niepracujących kobiet
i mężczyzn w wieku 50 lat i więcej.
Celem tego zorganizowanego z inicjatywy Zębowickiego Koła Emerytów
i Rencistów kursu było nabycie przez
uczestników kwalifikacji w zakresie
TIK. Kurs, w którym uczestniczyło 12
słuchaczy z terenu naszej gminy zakończył się egzaminem certyfikującym
DIGCOMP.
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ZEBRANIE KOŁA EMERYTÓW
RENCISTÓW I INWALIDÓW
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lutego br. w GOIKiCz odbyło się zebranie członków
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zębowicach.
Miejscowe Koło jest prężną organizacją liczącą 70 osób.
Podczas spotkania, które prowadziła przewodnicząca p. Krystyna Karońska, omówiono sprawy organizacyjne oraz
przedstawiono plan działania w roku bieżącym. W planach
członkowie mają min, organizację zabaw, spotkań okolicznościowych i integracyjnych oraz wycieczek rowerowych
i autokarowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Zaplanowano również wyjazdy na koncerty oraz kwartalne
zebrania członków Koła.
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WYCINKA DRZEW
PRZY DRODZE POWIATOWEJ

racownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie dokonali wycięcia 8 dębów rosnących przy poboczu drogi powiatowej w Radawiu. Dokonali również przycięcia
konarów drzew najbardziej ograniczających widoczność
użytkownikom drogi.
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ISTOTNY PRZETARG

ójt gminy ogłosił przetarg na rozbudowę stacji wodociągowej
,,Knieja” oraz dalszą budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach „Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energii odnawialną i oszczędzanie energii” Przedmiotem zamówienia w części dotyczącej
,,Rozbudowy stacji wodociągowej „Knieja” jest wykonanie robót
budowlanych w zakresie rozbudowy stacji wodociągowej „Knieja”
oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Zakres rzeczowy robót obejmuje: likwidację poziomego zbiornika hydroforowego o pojemności. 50 m3 z orurowaniem, remont
istniejącego kontenera, wymianę zasilania energetycznego obiektów Stacji Wodociągowej, budowę kontenerowej pompowni wody
z uzbrojeniem towarzyszącym, wymianę zestawu pompowego
i obudowy studni nr 1 i 2 z rurociągami i zasilaniem, wykonanie
zbiornika terenowego o poj. 200 m3 z rurociągami technologicznymi, wymianę ogrodzenia terenu Stacji Wodociągowej, wykonanie
monitoringu (pracy Stacji Wodociągowej, ochrony obiektu - bramy
wyjściowe, 2 studni i zbiornika wody).
Planowany do budowy zbiornik terenowy z pompownią kontenerową zlokalizowany zostanie na istniejącym wygrodzonym
terenie Stacji Wodociągowej. Projektowany zbiornik będzie miał za
zadanie wyrównywać dobowe nierównomierności rozbioru wody
w ilości 100 m3 oraz gromadzić niezbędny zapas wody pożarowej
w ilości 100 m3. Stąd całkowita pojemność zbiornika wynosić
będzie 200 m3. Rozbudowa ma być zakończona do 28.09.br.
Druga część przetargu obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Siedliska, Prusków, Kadłub
Wolny, Radawie, Knieja i Zębowice. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie posadowienia i podłączenia 92 szt. „przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków typu SBR” z systemem
rozsączenia ścieków oczyszczonych w postaci drenażu, poletka
lub tuneli filtracyjnych, współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz 76 oczyszczalni finansowanych ze środków
budżetu Gminy Zębowice. Zadanie to zostało podzielone na 4
etapy. W pierwszym etapie do 30 września br. zostaną wybudowane
32 oczyszczalnie, w kolejnym którego termin realizacji upływa
29.06.2019 r. wybudowanych zostanie 60 oczyszczalni.
Etap trzeci z terminem realizacji do 31.07.2020 r. zakłada wybudowanie następnych 38 oczyszczalni. Również 38 oczyszczalni zostanie wybudowanych w czwartym etapie w okresie do
28.05.2021 r.
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warto przeczytać

XXI

wiek to czas, w którym informacja zalewa nas
także nieprawdziwymi lub zmanipulowanymi wiadomościami. Ewidentnym przykładem manipulacji
są uporczywie powielane oskarżenia pod adresem wójta.
Postawa nieprzychylnych mu osób przerodziła się w skondensowany atak na wójta. Między innymi informacje, które
ukazują się na portalu Facebook, redagowane przez redaktora
z Radawia, podsuwane przez osoby trzecie, mają na celu
zniechęcenie mieszkańców do zaradnego i pracowitego
gospodarza Gminy Zębowice, który na pierwszym miejscu
stawia potrzeby mieszkańców.
Pod koniec lipca 2017 roku wójt zaproponował pani Teresie
Czaja (sekretarz Gminy) inne stanowisko z wynagrodzeniem adekwatnym do zakresu zadań, jaki miała dotychczas.
Z informacji prasowych wiem, że wymieniona odwołała się
do sądu. Na Facebooku przeczytałem, że zapadł w sprawie
wyrok. Na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy trzeba będzie
jednak z pewnością poczekać, gdyż stronom przysługuje
prawo wniesienia apelacji.
Zmiana ustawy „Kodeks wyborczy” wprowadziła nowe
regulacje w wyborach na stanowisko wójta, burmistrza,
prezydenta. Od nowej kadencji, czyli od wyborów jesienią
2018 r., włodarz gminy będzie wybierany na 5-letnią kadencję. Maksymalnie będzie mógł pełnić tę funkcję przez
dwie kadencje. Wójt, który do tej pory piastował tę funkcję
dłużej niż dwie kadencje, będzie mógł kandydować na tych
samych warunkach.
Wójt, który zostaje wybrany w wyborach bezpośrednich,
jest powołany do służby wszystkim mieszkańcom. Zadania,
które może realizować są określone w ustawie o samorządzie
gminnym. Gmina Zębowice, jako najbiedniejsza, nie tylko
w województwie opolskim, ale również jedna z najbiedniejszych w kraju, przez ostanie 16 lat realizuje zadania z wielokrotnie większym rozmachem, niż wynikałoby to z tego
faktu. Wynika to z umiejętnego zarządzania i doboru do
realizacji odpowiednich programów unijnych oraz grupowania zadań. Bez pomocy zaangażowanych pracowników,
życzliwych ludzi i części radnych, wójt nie zdołałby wykonać
tych zadań. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy wielokrotnie prosili o realizację takich zadań, które wyczekiwane były
przez nich od wielu lat. Wiem, że jest prowadzone postępowanie z zakresu zamówień publicznych na modernizację
stacji wodociągowej w Kniei i budowę kolejnych blisko 200
oczyszczalni ścieków. To zadanie ma być realizowane przez
kolejne cztery lata, tj. do końca roku 2021. W następnych
latach przeprowadzane zostaną przetargi dla pozostałych
nieruchomości, aby wszyscy mieszkańcy otrzymali oczyszczalnię bez wkładu własnego. Gdyby budżet Gminy posiadał
większe dochody własne, można byłoby zrealizować więcej
zadań w krótszym czasie. Ponadto, oszczerstwa, które są kierowane pod adresem wójta nie pomagają Gminie, wręcz przeciwnie, odstraszają potencjalnych inwestorów, którzy chcieli
w Gminie zainwestować i utworzyć kolejne miejsca pracy.
Tym Czytelnikom tego tekstu, którzy zgadzają się ze mną,
dziękuję, pozostałych Państwa proszę zaś o zastanowienie
się nad przedstawionymi tu faktami.
Wnikliwy obserwator
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NOWE KONTENERY

rząd Gminy zakupił za kwotę 12 tyś zł 10 nowych kontenerów
aluminiowych o pojemności 1100 l. Pięć kontenerów zostało
postawionych na cmentarzu w Zębowicach a dwa na cmentarzu
w Radawiu. Pozostałe kontenery ustawiono w PSZOK. Wymiana
na cmentarzach kontenerów plastikowych na aluminiowe, podyktowana była głównie względami bezpieczeństwa.

ogłoszenia

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
W związku ze zbliżającym się naborem wniosków
o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego na rok 2018 i uruchomieniem nowej
aplikacji ,,e-wniosek plus” w dniu 12 marca 2018 r.
w godz. 10.00 – 13.00 w Gminnym Ośrodku Informacji
Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach, odbędzie się stosowne szkolenie dla rolników. Szkolenie przeprowadzi
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Oleśnie.

OGŁOSZENIE
Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy
zamieszczone są materiały dotyczące zasad ochrony
zwierząt gospodarskich, płodów rolnych i pasz oraz
produktów żywnościowych przed wirusem ASF (Afrykański pomór świń).

ZEBRANIE WIEJSKIE
Zapraszamy mieszkańców sołectwa Zębowice na zebranie wiejskie, które odbędzie się 21 marca 2018 roku
o godz. 18.00. w budynku Gminnego Ośrodka Informacji
Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.
Program zebrania: wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, oraz
sprawy bieżące.

INFORMACJA O TERMINE SESJI RADY
GMINY ZĘBOWICE
Informujemy mieszkańców, że 20 marca br. o godz.
11.00. w budynku Gminnego Ośrodka Informacji
Kultury i Czytelnictwa odbędzie się XXIX Sesja Rady
Gminy Zębowice.

ODBIÓR ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
Przypominamy mieszkańcom, że odpady wielkogabarytowe odbierane będą sprzed posesji w dniu 15 marca. br.
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P

WODZENIE NIEDZWIEDZIA
W SOŁECTWIE RADAWIE

odobnie jak w latach ubiegłych również w bieżącym roku
na terenie sołectwa Radawie obyło się tradycyjne wodzenie
niedźwiedzia. Na przełomie stycznia i lutego barwny korowód
przebierańców wraz z kapelą strażacką odwiedzał domostwa.
Punktem kulminacyjnym tych odwiedzin był taniec gospodyni
odwiedzanego domu z niedźwiedziem, który wróży domownikom szczęście na cały rok. Ta stara tradycja kultywowana
jest na terenie sołectwa Radawie dzięki miejscowym strażakom
ochotnikom., którzy rokrocznie organizują i uczestniczą w tym
przedsięwzięciu. Zakończeniem obchodów była zorganizowana
w dniu 10 lutego zabawa ostatkowa na której nastąpiło tradycyjne
,,pogrzebanie basa”.

Z

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

apraszamy do
GOIKiCz. na
wystawę ,,Wielkanoc na starej pocztówce”. Prace eksponowane są w holu
przed wejściem do
biblioteki. Wystawę można oglądać
codziennie oprócz
niedziel.

D

WYSTĘP CYRKU

użą atrakcją przygotowaną dla naszych przedszkolaków
był występ grupy cyrkowej. 22 lutego br. około stuosobowa grupa wychowanków z przedszkola w Zębowicach
i Oddziału Zamiejscowego w Radawiu uczestniczyła w budynku GOIKiCz. w tym wyjątkowym przedstawieniu. Było
dużo uśmiechu, a występy artystów wyraźnie przypadły do
gustu naszych dzieciaków, odzwierciedleniem czego były
gorące oklaski jakimi nagradzali występujących.

P

ZAJĘCIA W GOIKiCz

ragniemy poinformować, że Gminnym Ośrodku Informacji
Kultury i Czytelnictwa w każdy poniedziałek o godz. 16.30
odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci. Natomiast w każdą środę
począwszy od 7 marca br. również o godz. 16.30 prowadzone będą
dla dzieci zajęcia z rytmiki i tańca. Zajęcia te podobnie jak zajęcia
plastyczne są płatne. Odpłatność za dziecko wynosi 10 zł miesięcznie. W Ośrodku prowadzone są też zajęcia dla osób sprawnych
inaczej z terenu naszej gminy. Odbywają się one w każdy wtorek
w godz. 16.00 -18.00. Zajęcia są bezpłatne, a prowadzi je p. Zdzisław
Bajdak. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.
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AKTUALNOŚCI KRUS
1. W tym roku podobnie jak poprzedniego wszystkie dzieci rolników do 16. roku życia zostały objęte dodatkowym
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Każdy pobyt w szpitalu, co najmniej 7 dni, każdy wypadek
na terenie kraju i za granicą, operacje, porażenie, zatrucie,
pogryzienie, koszty leczenia, koszty rehabilitacji, sepsa, wady
wrodzone podlegają ubezpieczeniu w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. Szczegółowe warunki
ubezpieczenia znajdują się na stronie KRUS.
2. P
 rzypominamy, ze ubezpieczeniu społecznym można podlegać tylko w jednym kraju członkowskim UE. Jakie to ma
konsekwencje? Każdy rolnik, w czasie, kiedy jest zatrudniony
za granicą, a nie zgłosi tego faktu w KRUS i skorzysta ze
świadczenia, będzie musiał je zwrócić, jako nienależnie
pobrane a składki przedawniają się po pięciu latach i nie
podlegają zwrotowi.
3. Wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia, zmiany areału
gospodarstwa w wyniku kupna, sprzedaży, użytkowania czy
dzierżawy powinny być zgłaszane w terminie do 14 dni.
4. Od 1 stycznia weszły w życie nowe regulacje prawne, w myśl,
których nieterminowe złożenie oświadczenia o rodzaju prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych oraz
informacji mających wpływ na wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne, przewidują obowiązek opłacenia składki
wraz z odsetkami. Złożenie oświadczenia w terminie do
31.03.2018 r. umożliwi uniknięcia powyższych konsekwencji.
Umowy dzierżawy winny być zarejestrowane niezwłocznie
w Operacie Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego.
5. Do 31 maja są przyjmowanie zaświadczenia Naczelnika
US o wysokości podatku należnego za rok poprzedni –
informacja ważna dla rolników prowadzących działalność
gospodarczą.

S

erdecznie dziękuję Panu Waldemarowi Czaja wójtowi Gminy
Zębowice za obecność na 25-leciu Placówki Terenowej, KRUS
w Oleśnie, wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia tej uroczystości, a w szczególności Pani
Mariannie Skorupa oraz zarządowi BS Leśnica w osobie Prezesa
Pana Józefa Garbacza, Dziękuję Panu Janowi Rataj Dyrektorowi
BS Zawadzkie O/Olesno. Redakcji dziękuję za życzliwość. Czytelnikom życzę wszelkiej pomyślności w roku 2018.

Uroczystość 25-lecia Placówki Terenowej KRUS w Oleśnie-27.11.2017 r. Pierwszej
takiej placówki na terenie kraju. Na zdjęciu Dyrektor Oddziału Regionalnego
KRUS w Opolu Pan Lech Waloszczyk odbiera pamiątkowy dyplom z rąk Wicewojewody Pani Violetty Porowskiej
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Z

PORADY KRUS

ima to czas, kiedy rolnik może odpocząć. Nic bardziej mylnego. Takie zdanie wypowiadają osoby nie znające specyfiki
pracy w rolnictwie. Zima to czas, kiedy rolnik bardzo intensywnie
pracuje, przygotowując sprzęt, organizując pracę na cały rok. Prace
wykonywane są w skrajnych warunkach, często pod gołym niebem,
w ujemnych temperaturach. Nie można o niczym zapomnieć, bo
to ma wymierne (czytaj finansowe ) konsekwencje w postaci opóźnień w pracach agrotechnicznych. Pory roku biegną nieubłaganie.
Prace w rolnictwie należą do jednych z najniebezpieczniejszych,
zajmują piąte miejsce pod względem ilości wypadków w całej
krajowej gospodarce. Podczas pracy rolniczej występuje wiele
zagrożeń wypadkowych. Zalicza się do nich także niekorzystne
działanie materiałów szkodliwych, m.in. środków ochrony roślin.
W dobie wszechobecnej chemii zatrucia takimi środkami niosą
dalekosiężne skutki zdrowotne. Warto zwrócić uwagę na zabezpieczenie siebie, rodziny oraz przyrody przed nieodpowiednim
stosowaniem środków ochrony roślin czy nawozów. Stosując się
do niżej wymienionych podstawowych zaleceń można zminimalizować możliwość zaistnienia wypadku.
1. Środki ochrony roślin należy przechowywać w wydzielonym pomieszczeniu, które powinno znajdować się w miejscu
niedostępnym dla osób nieupoważnionych, poza budynkiem
mieszkalnym i inwentarskim. Do tego pomieszczenia nie powinny mieć dostępu osoby niepowołane, zwłaszcza dzieci. Jeśli nie
dysponujesz specjalnym pomieszczeniem to na przechowywanie
środków ochrony roślin możesz przeznaczyć oddzielną, umieszczoną poza budynkiem mieszkalnym i inwentarskim, zamykaną
na klucz oznakowaną skrzynię lub szafę.
2. Przechowuj środki ochrony roślin w oryginalnych, szczelnie
zamkniętych i opatrzonych czytelną etykietą opakowaniach.
3. Ze środkami ochrony roślin mogą pracować wyłącznie dorośli
mężczyźni. Nie wolno zatrudniać kobiet i dzieci. Osoby cierpiące
na jakiekolwiek schorzenia powinny zapytać lekarza, czy mogą
kontaktować się z chemicznymi środkami ochrony roślin.
4. Do pracy ze środkami ochrony roślin nie należy przystępować na czczo, natomiast w czasie pracy nie wolno jeść, pić
oraz palić.
5. Już w czasie przygotowań do pracy należy nosić odzież
ochronną - kombinezon ochronny, buty, rękawice, okulary i półmaskę.
Jeśli wydarzy się wypadek przy pracy rolniczej to należy zgłosić
to niezwłocznie, ponieważ, zbędna zwłoka może mieć wpływ
na odmowę przyznania jednorazowego odszkodowania KRUS
bardzo dużą wagę przywiązuje do działań prewencyjnych. W tym
roku już po raz szesnasty jest organizowany konkurs pod nazwą
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Osobiście bardzo mi zależy,
aby w tym roku zaprezentowały się gospodarstwa z naszej Gminy. Konkurs jest trzystopniowy, powiatowy, wojewódzki oraz
centralny. Zwycięzca z naszego powiatu weźmie udział w etapie
wojewódzkim, być może centralnym. Widzę tutaj dwa aspekty
sprawy. Po pierwsze prestiż dla osób, które biorą udział w konkursie. Po drugie jest to prestiż dla gminy oraz powiatu, ponieważ
mamy, czym się pochwalić. Wszyscy, którzy przyjeżdżają na Śląsk
Opolski zwracają uwagę na czystość, porządek, jedyny problem to
taki, że nie potrafimy tego pokazać. Stąd moja zachęta. Drugim
konkursem jest konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych
w dwóch kategoriach, dzieci młodszych klas I-III oraz starszych,
klasy IV-VII. W tym roku zatytułowany jest: „Bezpiecznie na wsi
mamy – upadkom zapobiegamy”. Jest to już ósma edycja tegoż
konkursu. Nie ma lepszej formy kształtowania dobrych nawyków,
niż nauka młodego pokolenia.
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W lutym 2018 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat: Róża Kałuża, Stefania Seidel
85 lat: Irena Respondek
90 lat: Gertruda Jendrusch
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.
W miesiącu styczniu urodziły się: Piotr Jonczyk, Ksawery
Lizurek, Zofia Zając, a w lutym: Ksawery Urbanek
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: Gertruda Miozga
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.

ZBIÓRKA RZECZY DLA POTRZEBUJĄCYCH
Jeżeli macie Państwo w domu niepotrzebne meble,
sprzęt RTV i AGD, lub inne rzeczy w dobrym stanie,
które chcielibyście przekazać dla potrzebujących mieszkańców z terenu naszej gminy, lub sami czegoś potrzebujecie prosimy o skontaktowanie się z pracownikami
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. (77) 4 216 076, wew. 28, 29
poniedziałek–piątek w godz. 7.00–15.00
W imieniu potrzebujących zwracamy się w tym
miesiącu głównie z prośbą o:

• lodówkę • pralkę automatyczną
• wersalkę
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl
Nakład: 1000
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole,
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl
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