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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

T radycyjnie jak w latach poprzednich msza święta 
w intencji uczniów i nauczycieli odprawiona przez 
proboszcza zębowickiej parafii księdza Pawła Zająca 

poprzedziła uroczystości związane z zakończeniem roku 
szkolnego 2017/2018 w szkole podstawowej w Zębowicach. Po 
mszy w hali sportowej odbyła się akademia, w której oprócz 
uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców 
uczestniczył wójt Waldemar Czaja, przewodnicząca Komisji 
Edukacji i przewodnicząca Rady Rodziców. 

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztanda-
ru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie 
uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu zostały 
wręczone nagrody i świadectwa z biało czerwonym paskiem. 
Specjalnymi podziękowaniami uhonorowano też rodziców 
zaangażowanych w działalność szkoły. Wręczono również 
nagrody uczniom za uzyskanie najlepszych wyników na 
egzaminie gimnazjalnym.

Wyjątkowym momentem akademii było uhonorowanie za 
osiągnięcia w nauce Emilii Lempa, która ukończyła II klasę 
gimnazjum ze średnią 6.00. Laureatka oprócz gratulacji ze 
strony dyrekcji szkoły i Rady Rodziców otrzymała również 
specjalne podziękowanie od wójta Waldemara Czai, który 
gratulując wyjątkowych wyników w nauce, ufundował dla 
niej stypendium. 

W trakcie uroczystości krótkim montażem słowno-mu-
zycznym, którego motywem przewodnim były podziękowa-
nia kierowane na ręce grona pedagogicznego, pożegnali się 
opuszczający mury szkoły uczniowie III klasy gimnazjum. 
Na zakończenie akademii głos zabrał włodarz gminy, który 
pogratulował uczniom sukcesów w nauce. Podziękował 
również nauczycielom za ich zaangażowanie w proces edu-
kacyjny oraz życzył wszystkim spokojnego wypoczynku 
i bezpiecznych wakacji.
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27 czerwca br. odbyła się XXXI 
w siódmej kadencji sesja Rady 

Gminy Zębowice. Na początku sesji 
wójt Waldemar Czaja przedstawił 
wniosek nauczyciela szkoły podstawo-
wej w Zębowicach, który zamierza za 
starym ośrodkiem zdrowia wybudować 
żłobek i zwraca się do gminy, aby była 
partnerem w tym przedsięwzięciu. 

Otwarcie obiektu planowane jest na 
1 września 2019 r. Wybudowany żłobek 
dysponowałby 16 miejscami, w tym 
1 dla dziecka niepełnosprawnego. In-
westorowi partnerstwo potrzebne jest 
do napisania projektu związanego z fi-
nansowaniem pobytu dzieci. W ramach 
partnerstwa gmina zobowiązałaby się 
do przekazania danych dzieci, pomocy 
w rekrutacji, użyczenia pomieszcze-
nia oraz informowania mieszkańców 
o możliwości skorzystania z tej formy 
opieki nad dziećmi. Włodarz gminy 
poprosił radnych, aby do następnej sesji 
zastanowili się nad podjęciem decyzji 
odnośnie podpisania porozumienia.

W dalszej części obrad radni i sołty-
si zadawali pytania kierowane do wój-
ta gminy. Pytania dotyczyły głównie 
kwestii oświetlenia ulicznego, potrzeby 
wycięcia bądź przycięcia przydrożnych 
drzew, ubytków nawierzchni na dro-
gach, wykaszania placów, zaangażo-
wania władz gminy w zabezpieczenie 
i przebieg organizowanego w Radawiu 
Memoriału, jakości wykonania drogi 
powiatowej Knieja–Grodziec i likwi-
dacji zbudowanych przez bobry tam. 
Obecni na sesji mieszkańcy podnosili 
sprawę zamontowania oświetlenia na 
ulicy Stawowej w Radawiu, ustawie-
nia progów zwalniających i znaków 
informujących o dojazdach do posesji. 
Wójt Gminy, odnosząc się do pytań, 
poinformował, że z uwagi na fakt, iż 
wszystko co mówi jest nagrywane, 
a niektóre udzielane przez niego na 
gorąco odpowiedzi mogą być nie do 
końca precyzyjne i później są wyko-
rzystywane przeciwko niemu, udzieli 
pisemnej odpowiedzi na zadane py-
tania. 

Z odpowiedziami będzie można 
się zapoznać w biurze RG. W dalszej 
części obrad radni podjęli uchwały 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego za 2017 r., zmiany bu-
dżetu gminy Zębowice na 2018 rok, 
udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Oleskiemu, wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w obrębie 
Zębowice, przyjęcia i przekazania pro-
jektu ,,Regulaminu dostarczenia wody 
na terenie gminy Zębowice” do organu 
regulującego, ustalenia wynagrodzenia 
wójta Gminy Zębowice oraz przyjęcia 
regulaminu nagradzania uczniów za 
wybitne osiągnięcia. 

Podczas sesji radni nie rozstrzy-
gnęli uchwały dotyczącej udzielenia 
wójtowi gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2017. Za 
uchwałą głosowało 7 radnych, 3 było 
przeciwnych, a 5 wstrzymało się od 
głosowania. 

W trakcie obrad przedstawiono rów-
nież: analizę stanu gospodarki odpada-
mi komunalnymi w gminie Zębowice 
za 2017 rok, sprawozdanie za rok 2017 
z realizacji wieloletniego programu 
współpracy gminy Zębowice z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego oraz informacją 
o planowanych konsultacjach projek-
tów w sprawie ustalenia dla terenu 
gminy Zębowice maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży, jak i w miej-
scu sprzedaży, zasad usytuowania na te-
renie gminy Zębowice miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych 
oraz odstępstwa od zakazu spożywa-
nia alkoholu w miejscach publicznych.

SESJA RADY GMINY

POSIEDZENIE ZARZĄDU GMINNEGO OSP
28 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, któremu przewodniczył 

Prezes Zarządu Gminnego OSP wójt Waldemar Czaja. W trakcie posiedzenia dokonano 
podsumowania złożonego do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosku z programu 
wsparcia jednostek OSP poprzez wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy. W ra-
mach tego wniosku gmina otrzymała na zakup sprzętu kwotę 25 tys. złotych. Z tych 
środków zostanie zakupiony defibrator oraz dwie torby medyczne i plecak. Defibrator 
i jedna torba medyczna zostanie przekazana dla OSP w Radawiu. Drugą torbę medyczną 
otrzyma jednostka OSP w Zębowicach, a plecak druhowie z OSP w Kadłubie Wolnym. 
Omówiono również pozostałe wnioski o dofinansowanie jednostek OSP. Podczas posie-
dzenia przedstawiono wstępne założenia związane z organizacją Gminnych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych OSP, których gospodarzami będą druhowie z OSP w Kadłubie 
Wolnym. Zarząd omówił również sprawy związane z organizacją obchodów 130-lecia 
OSP Zębowice oraz kwestie związane z wyjazdem członków MDP z terenu naszej 
gminy na obóz do Turawy. Gmina zabezpieczyła na ten cel kwotę 8500 zł, co pozwoli 
na uczestnictwo w obozie 48 członków MDP oraz grupy opiekunów.
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
PRZEDSZKOLA

21 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Informacji Kul-
tury i Czytelnictwa odbyło się pożegnanie absol-

wentów zębowickiego przedszkola. W tym roku edukację 
przedszkolną zakończyła 28-osobowa grupa dzieciaków, 
która od września rozpocznie naukę w I klasie szkoły pod-
stawowej. 

Żegnając się z przedszkolem mali absolwenci zaprezento-
wali okolicznościowy program artystyczny złożony głownie 
z tańców i piosenek oraz specjalnych podziękowań kie-
rowanych do pań wychowawczyń i rodziców. W trakcie 
spotkania podziękowano również rodzicom i gościom za 
pomoc i materialne wsparcie realizowanych przez przed-
szkole przedsięwzięć. 

Tradycyjnym elementem uroczystości był przygotowany 
przez rodziców przedszkolaków słodki poczęstunek oraz oko-
licznościowy tort z wizerunkami dzieci i wychowawczyń.

NOCKA W PRZEDSZKOLU

W  dniu 8 czerwca w przedszkolu świętowały swój wielki dzień 
najstarsze dzieci. Zgodnie z tradycją dzieci odchodzące do 

szkoły wspólnie z wychowawcą i dyrektorem śpią w przedszkolu. 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 19.00 wspólnymi zabawami, 
w trakcie których dzieci tańczyły indiańskie tańce, tworzyły 
indiańskie koszulki i brały udział w konkurencjach sportowych. 
Wielkim zaskoczeniem dla przedszkolaków był gość – Indianin 
z wioski Hocioka, który opowiadał dzieciom o tradycjach i zwy-
czajach Indian. Wspólne ognisko było również dużą atrakcją dla 
uczestników. Po tych wyzwaniach, jeszcze przed snem, na przed-
szkolaków czekał spacer ulicami Zębowic oraz dyskoteka.

CZYTANIE ŁĄCZY

W  ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 
organizowanego przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta 

dzieciom” pod hasłem ,,Czytanie łączy” w dniach 6 i 7 czerwca 
br. w bibliotece w Zębowicach i jej filii w Radawiu odbyły się 
spotkania z przedszkolakami, w trakcie których pani Krystyna 
Miozga czytała dzieciom wiersz Juliana Tuwima ,,Lokomotywa”. 
Przedszkolaki zapoznały się również z wybranymi utworami Jana 
Brzechwy. Spotkanie z książką umilały recytowane przez dzieci 
wiersze i śpiewane piosenki.

Pragniemy poinformować również, że podobnie jak w latach 
ubiegłych biblioteka w Zębowicach organizuje konkurs na naj-
aktywniejszego czytelnika wakacji 2018 r. Celem konkursu jest 
promocja książek i czytania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Czytelnicy, którzy wypożyczą i przeczytają największą liczbę 
książek, otrzymają nagrody. Podsumowanie konkursu i wręczenie 
nagród nastąpi we wrześniu br. Przypominamy, że w okresie wa-
kacji biblioteka w Zębowicach jest czynna: w poniedziałek, wtorek, 
czwartek i piątek w godz. 8.00–16.00, a w środę w godz. 10.00–18.00.

Zapraszamy również do GOIKiCz. na wystawę poświęconą 
„Wisławie Szymborskiej i Kornelowi Filipowiczowi”. To już piąta 
wystawa w tym roku. Podobnie jak w poprzednie, prace ekspo-
nowane są w holu przed wejściem do biblioteki.
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JUBILEUSZ KSIĘDZA HENRYKA CZUPAŁY

GŁOŚNE TAK

10 czerwca br. na Kalwarii Ma-
ryjnej w Radawiu odbyły się 

uroczyste obchody 25. rocznicy świę-
ceń kapłańskich proboszcza miejscowej 
parafii ks. Henryka Czupały. Począt-
kiem obchodów była uroczysta msza 
św. odprawiona przez jubilata w asyście 
księży z dekanatu dobrodzieńskiego 
oraz emerytowanego proboszcza ra-
dawskiej parafii księdza Józefa Muchy 

i pochodzącego z Radawia emeryto-
wanego ks. Gintera Kurowskiego. Po 
mszy okolicznościowe podziękowania 
i dary przekazali: Przewodnicząca RG 
Gabriela Buczek wraz z wójtem gminy 
Waldemarem Czają i radnym Krzysz-
tofem Kurowskim, dzieci przedszkolne 
i pierwszokomunijne, przedstawiciele 
Rady parafialnej oraz sołtys sołectwa 
Łąka – Małgorzata Bociąga wraz z Radą 

Sołecką. Uroczystość ubogacała swo-
ją grą orkiestra dęta z Łowkowic oraz 
schola Radawie. Ze specjalnym koncer-
tem dla jubilata wystąpiły przedszkola-
ki oraz młodzież szkolna. Dla uczestni-
ków przygotowano słodki poczęstunek 
i napoje. Można było również zakupić 
potrawy z grilla oraz wysłuchać kon-
certu Zuzanny Herud, orkiestry dętej 
z Łowkowic i kapeli OSP Radawie.

17 czerwca br. w Gminnym 
Ośrodku Informacji Kultury 

i Czytelnictwa odbyło się spotkanie 
informacyjne poruszające temat trans-
plantacji narządów. W tym zorganizo-
wanym z inicjatywy Zarządu Gmin-
nego DFK spotkaniu uczestniczyło 
kilkudziesięciu mieszkańców naszej 
gminy i gości, których powitali wójt 
gminy Waldemar Czaja i prowadzący 
Gerard Wons. Uczestnicy wysłuchali 
wzruszającej opowieści Jadwigi He-
manowicz, której córka zmarła nie do-

czekawszy się na przeszczepu, który 
mógł uratować jej życie. Z kolei historię 
transplantacji wątroby u swojego synka 
Antosia opowiedziała wierszem jedna 
z inicjatorek spotkania Agata Magnes 
z Kadłuba Wolnego. Dopełnieniem 
tego przejmującego ze względu na 
treść i osobiste doświadczenia boha-
terek wydarzenia był okolicznościowy 
koncert ,,Promyków Maryi”. Ważnym 
tematem poruszanym zarówno przez 
współprowadzące, jak i gości była też 
kwestia wyrażania zgody na transplan-

tację narządów, szczególnie u dzieci. 
W trakcie spotkania można było rów-
nież pobrać ,,oświadczenia woli”. Jed-
nym z namacalnych elementów spo-
tkania jest zbieranie do specjalnych 
kartonów, które są umieszczone m.in. 
w szkole i w GOIKiCz – nakrętek po 
napojach. Uzyskane z ich sprzedaży 
środki zostaną przeznaczone na zakup 
leków dla dzieci po transplantacjach. 
Zapraszamy serdecznie mieszkańców 
do aktywnego włączenia się do tej szla-
chetnej akcji.
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REMONT DACHU

Z akończyły się prace związane z remontem dachu na 
budynku Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czy-

telnictwa. W ramach prac ocieplono powierzchnię dachu 
warstwą styropianu, położono nową izolację oraz pokryto 
dach papą. Zamontowano również nowe rynny, opierzenia, 
instalację odgromową, właz wejściowy oraz obudowano 
płytkami komin i zainstalowano nowe ławy kominiarskie. 
Wartość prac, które wykonał Zakład Dekarsko-Blacharski 
„DACHBUD” z Olesna zamyka się kwotą 105 220,15 zł.

ROZBUDOWA STACJI  
WODOCIĄGOWEJ „KNIEJA”
R ozpoczęły się prace związane z rozbudową stacji wo-

dociągowej „Knieja”. Harmonogram prac zakłada: li-
kwidację poziomego zbiornika hydroforowego o poj. 50 m3 
z orurowaniem, remont istniejącego kontenera, wymianę 
zasilania energetycznego obiektów Stacji Wodociągowej, 
budowę kontenerowej pompowni wody z uzbrojeniem towa-
rzyszącym, wymianę zestawu pompowego i obudowy studni 
nr 1 i 2 z rurociągami i zasilaniem, wykonanie zbiornika 
terenowego o poj. 200 m3 z rurociągami technologicznymi 
oraz wymianę ogrodzenia terenu i wykonanie monitoringu 
pracy Stacji. Wykonawcą robót jest firma WODROL z Kieł-
czowa. Koszt inwestycji: 1 156 200,00 zł. Zakończenie robót 
budowalnych zaplanowane jest na 31 października 2018 r. 

Po rozbudowie Stacja z układu jednostopniowego pompo-
wania wody pracować będzie w układzie dwustopniowego 
pompowania wody z wyrównaniem dobowym na zbiorniku 
terenowym.

OTWARCIE  
DROGI POWIATOWEJ  

KNIEJA GRODZIEC

26 czerwca br. otwarto po remoncie drogę powiatową 
Knieja–Grodziec. Wyremontowane odcinki łączą 

powiat oleski i opolski oraz gminy Zębowice i Ozimek. 
W ramach przeprowadzonego remontu położono dwie 

warstwy nawierzchni, wykonano pobocza oraz odtworzono 
rowy. Usunięto również korzenie, które wcześniej deformo-
wały nawierzchnię oraz zbudowano dwie zatoki autobusowe. 
W sumie wyremontowano 5348 m drogi, z czego w powiecie 
oleskim 3078 m. 

Na remont drogi pozyskano dofinansowanie z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2 426 212 zł. 
Wkład własny gminy Zębowice wynosił 416 034 zł, a gminy 
Ozimek 277 357 zł. Inwestycję wsparł finansowo również 
powiat oleski kwotą 416 034 zł oraz powiat opolski kwotą 
277 357 zł.

W otwarciu udział wzięli włodarze gmin i powiatów 
współfinansujących remont, przedstawiciele zarządów dróg 
powiatowych z Olesna i Opola oraz właściciele firmy Remost 
wykonującej remont powyższej drogi.
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Sport/Rekreacja

RAJD ROWEROWY
24 czerwca br. druhowie z OSP w Kadłubie Wolnym 

wraz z miejscowym kołem DFK zorganizowali 
wycieczkę rowerową urokliwą 30-kilometrową trasą prze-
biegającą w większości przez lasy. Uczestnicy rajdu po-
dziwiali piękno m.in. Źródełka, Kamieńca oraz Rydzyka. 
Około czterdziestoosobowa grupa uczestników, pomimo 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, bez proble-
mów ukończyła trasę rajdu. Całość zwieńczył poczęstunek, 
który odbył się na Sobiszu. Organizatorzy podkreślają, że 
wszystkim uczestnikom dopisywał humor, co przełożyło się 
na wyjątkową atmosferę rajdu.

Powiatowe zawody  
w prądopiłce strażackiej

3 czerwca br. druhowie z OSP w Kadłubie Wolnym i OSP 
w Radawiu uczestniczyli w V Powiatowych Zawodach 

w Prądopiłce Strażackiej, które odbyły się w Biskupicach. 
Prowadzone systemem pucharowym zawody, gdzie zwycięzca 
bezpośredniego pojedynku przechodzi dalej, nie okazały się 
zbyt szczęśliwe dla naszych druhów. O sporym pechu może 
mówić drużyna OSP Kadłub Wolny, która odpadła z dal-
szej rywalizacji w wyniku losowania monetą, ponieważ ich 
pojedynek z OSP Dalachów zakończył się bezbramkowym 
remisem. Natomiast drużyna OSP Radawie wygrała pierwszy 
mecz 1:0 z OSP Nowe Karmonki i przegrała kolejny z OSP 
Biskupice – obrońcą tytułu i zwycięzcą turnieju – 3:1.

Zawody sikawek konnych  
na Górnym Śląsku w Szemrowicach

 2 czerwca br. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Zębo-
wic i Kadłuba Wolnego uczestniczyły z sukcesami w XIV 
Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy uży-
ciu ręcznej przenośnej zabytkowej sikawki, które odbyły 
się w Szemrowicach. Drużyna żeńska z Kadłuba Wolnego 
zajęła w tych zawodach II miejsce. Jeszcze lepiej spisali się 
członkowie męskiej MDP z Zębowic. Pierwsza drużyna 
zwyciężyła w tych zawodach, a druga drużyna zajęła VI 
miejsce. Gratulujemy!!!

MEMORIAŁ  
im. ADAMA LEDWONIA

23 czerwca br. na boisku LZS Radawie odbył się Me-
moriał poświęcony 10. rocznicy śmierci Adama 

Ledwonia, byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, miesz-
kańca Radawia i zawodnika miejscowego LZS. Po oficjalnym 
otwarciu memoriału i wystąpieniach m.in. rodziców Ada-
ma Ledwonia oraz przedstawicieli środowisk piłkarskich 
z Janem Furtokiem, byłym wielokrotnym reprezentantem 
Polski na czele, odbył się turniej piłkarski drużyn młodzie-
żowych. W turnieju uczestniczyły zespoły z Olesna, Ozim-
ka, Radawia, Katowic i zaprzyjaźnionej gminy Birkenfeld. 
W tych emocjonujących i toczonych w duchu przyjaźni 
i sportowej rywalizacji rozgrywkach, w których nie brako-
wało efektownych zagrań i goli, zwyciężyli młodzi piłkarze 
GKS Katowice, w której to drużynie przed laty z sukcesami 
występował Adam Ledwoń. W trakcie memoriału odbył się 
również mecz LZS Radawie z drużyną ,,Przyjaciół Ledka”. 
Zakończeniem obchodów była wieczorna zabawa taneczna 
połączona z transmisją meczu Szwecja–Niemcy.
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 
ANTONIOW K/OZIMKA 

UL. POWSTANCOW SLĄSKICH 54, 46-040 OZIMEK 
 

KRS: 0000109670 NIP: 7540334027 
 

Spółka świadcząca usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, wytwarzania, dystrybucji ciepła, 
odbioru zagospodarowania odpadów, administrowania nieruchomościami, zatrudni pracowników na stanowiska: 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w Biurze Kadr w formie 
papierowej: PGKiM Sp. z o.o. Antoniów ul. Powstańców SI. 54,        
46-040 Ozimek bądź e-mailowo na adres: e.buda@pgkim.ozimek.pl,             
tel. 77/4651980. 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi       
kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej  klauzuli: 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z a r t. . 6.  u s. t. .1 l i t. . a , c   R O D O.         

SPECJALISTA DS. ODCZYTÓW I FAKTUROWANIA 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
1. Wykształcenie min. średnie. 
2. Pełna zdolnośc do czynno4ci prawnych i korzystania w pełni z praw 

publicznych. 
3. Prawo jazdy kat. B. 
4. Sprawny technicznie samochód, który będzie służył do celów 

służbowych na podstawie odrębnej umowy. 
5. Dyspozycyjność 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy: 
1. Dobra znajomość obsługi komputera. 
2. Znajomość terenu gminy Ozimek. 
3. Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. 
4. Umiejętność indywidualnej pracy, dokładność  sumienność i 

terminowość. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy: 
1. Praca na umowy zlecenie. 
2. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługa odbiorców 

usług wodno-kanalizacyjnych  świadczonych przez PGKiM Sp. z o.o., 
w tym: 

- Odczytywanie stanów wodomierzy i urządzeń   pomiarowych 
- Wystawianie faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 
- Kontrola stanu technicznego wodomierzy, urządzeń  pomiarowych. 

MASZYNISTA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy 
1. Wykształcenie min. zawodowe - mechaniczne tub elektryczne. 
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni 

praw publicznych. 
3. Prawo jazdy kat. B. 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy 
1. Umiejętności dotyczące montażu, konserwacji, remontów, 

usuwania awarii instalacji wod.-kan. 
2. Dyspozycyjność - praca zmianowa. 
3. Podstawowa znajomość obsługi komputera. 
4. Umiejętność obsługi elektronarzędzi. 
5. Umiejętność pracy w zespole. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy: 
1. Obsługa i utrzymanie urządzeń i instalacji w obiektach 

oczyszczalni ścieków w sprawności technicznej. 
2. Przeprowadzanie przeglądów oraz utrzymywanie ruchu 

urządzeń i instalacji oczyszczalni. Współpraca przy pracach 
remontowych w oczyszczalni przeprowadzanych przez inne 
działy Spółki lub wykonawców zewnętrznych. 

3. Usuwanie awarii w oczyszczalni ścieków oraz wykonywanie 
drobnych napraw. 

4. Nadzór nad systemem monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej. 
5. Raportowanie pracy oczyszczalni. 
6. Wykonywanie zadań powierzonych przez Mistrza Oczyszczalni. 
7. Dbanie o obiekty i tereny zielone oczyszczalni. 

MONTER - KONSERWATOR SIECI WOD.- KAN. 
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy 
1. Wykształcenie min. zawodowe w branży instalacji sanitarnych 

tub pokrewnych. 
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni 

praw publicznych. 
3. Prawo jazdy kat. B. 
4. Dyspozycyjność. 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy: 
1. Umiejętności dotyczące montażu, konserwacji, 

remontów i usuwania awarii na sieciach i instalacjach 
wod.-kan. 

2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
3. Umiejętność pracy w zespole. 
4. Umiejętność obsługi elektronarzędzi oraz narzędzi budowlanych. 
5. Mile widziane uprawnienia na sprzęt budowlany typu koparka 

bądź koparko-ładowarka tub prawo jazdy na samochody ciężarowe. 
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy: 
1.Prace przy montażu, konserwacji i remontach urządzeń“, 

instalacji i sieci wod.-kan. 
2. Usuwanie awarii urządzeń, instalacji i sieci wod.-kan. 
3. Kontrola pracy urządzeń na stacjach uzdatniania wody 

oraz przepompowniach ścieków. 
4. Wykonywanie przeglądów urządzeń, armatury i 

przyrządów pomiarowych na sieciach i instalacjach 
wod.-kan. 

 

SPECJALISTA DS. URZĄDZEŃ l SIECI WOD.-KAN. 
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy 
1. Wykształcenie średnie techniczne kierunkowe lub wyższe 

techniczne . 
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 

publicznych. 
3. Znajomość  obsługi pakietu MS Office. 
4. Prawo jazdy kat. B. 

 
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy 
1. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, normami, 

instrukcjami oraz innymi materiałami źródłowymi dotyczącymi 
eksploatacji, prac remontowych oraz budowy urządzeń sieci wod.-kan. 

2. Mile widziany  staż pracy na stanowisku pokrewnym. 
3. Znajomość przepisów z zakresu eksploatacji urządzeń instalacji i sieci 

elektroenergetycznych potwierdzona zaświadczeniem 
kwalifikacyjnym dla osób  zajmujących się eksploatacją urządzeń 
energetycznych na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu i znajomości A K P i R grupa 1 
pkt. 2 4 i 10. 

4. Dynamika w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy, dokładność 
sumienność i terminowość. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy 
1. Nadzór nad utrzymaniem i eksploatacji sieci wodociągowych, 

stacjami uzdatniania wody, sieci kanalizacji sanitarnej i 
przepompowniami ścieków  

2. Przyjmowanie zgłoszeń związanych z awariami eksploatowanych 
obiektów, urządzeń, sieci wod.-kan. oraz organizowanie i wykonywanie 
prac związanych z usuwaniem awarii. 

3. Rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych w trakcie wykonywania prac 
remontowych i budowlanych. 

4. Nadzór nad prawidłową pracą aparatury kontrolno-
pomiarowej i regulacyjnej. 

5. Rozliczanie i kosztorysowanie usług związanych z eksploatacja obiektu 
i sieci wod.-kan. 

6. Podział pracy pomiędzy podległych pracowników zgodnie z zakresem 
ich obowiązków  i posiadanymi kwalifikacjami. 

7. Opracowywanie harmonogramów pracy dla pracowników. 
8. Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie robot 

inwestycyjnych i remontowych na urządzeniach i sieciach wod-kan. 

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Przypominamy mieszkańcom, że 31 lipca 2018 r. upływa 
termin zapłaty III raty opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

ZAPROSZENIE
W niedzielę 5 sierpnia 2018 roku o godz. 11.00 odbędzie 
się msza św. w intencji ks. proboszcza Pawła Zająca, 
jako dziękczynna za 34  lata posługi duszpasterskiej. 
Po mszy: wspólna biesiada z ks. proboszczem, występy 
artystyczne różnych zespołów. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich, którzy pragną podziękować ks. proboszczo-
wi za jego długoletnią posługę duszpasterską.

W maju 2018 r. Jubilaci obchodzili swoje 
jubileusze:

85 lat  Georg Kowolik, Anna Klosok, Józef Jonek
92 lata Piotr Prukop
94 lata Marta Kontny

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Krystyna i Artur Czaja,  

Edyta i Marian Czeredreccy
W czerwcu:

80 lat  Hildegarda Kowolik, Maria Czompel, 
Hildegarda Kotyś

85 lat Elfriede Tangermann
90 lat Rozalia Jośko, Katarzyna Bandrowska

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Irena i Jacek Sobala, Bernadetta i Krzysztof 

Kaczmarek, Sylwia i Piotr Barowscy
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 w maju: Aurelia Jurecko, 
Dominik Jaguś, Florian Stręk;  

w czerwcu: Alan Radwański, Teresa Jośko
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 maju: Erwin Zając,  
Cecylia Maleska, Paul Jendrusch, Anna Bazan
W czerwcu: Michał Jadach, Gertruda Jendrusch

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.


