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Radosnych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła 
świąt Bożego Narodzenia odpoczynku od codziennego 

zabiegania i chwili zadumy oraz zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2019 

mieszkańcom gminy Zębowice życzą

 Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy 

 z radnymi gminy Zębowice z pracownikami uG
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21 listopada br. w ,,Domu Spotkań’’ odbyła się inaugu-
racyjna sesja ósmej kadencji Rady Gminy Zębowice. 

Na początku obrad Henryk Sawczuk przewodniczący Gmin-
nej Komisji Wyborczej wręczył nowo wybranym radnym 
zaświadczenia o wyborze na funkcję radnego Rady Gminy 
Zębowice. 

Po złożeniu ślubowania przez nowo wybranych radnych, 
odbyły się wybory przewodniczącego Rady Gminy. Radna 
Dorota Wons zgłosiła kandydaturę Damiana Ledwig radnego 
z Radawia z KW Mniejszość Niemiecka. Natomiast radna 
Gabriela Buczek, zgłaszając na przewodniczącego Rady 
Gminy kandydaturę Krzysztofa Magnes radnego z Kadłuba 
Wolnego z KW ,,Skuteczni dla Gminy”, podkreślała, że przez 
12 lat przewodniczącym RG był radny z sołectwa Radawie, 
następnie przez 16 lat radny z sołectwa Zębowice, dlatego 
zaproponowała, aby przewodniczącym była osoba z terenu 
Kadłuba Wolnego. Była przewodnicząca RG podkreślała 
również, że w obecnej kadencji w RG jest 10 nowych, mło-
dych radnych, którzy wchodzą do rady. z nowym spojrze-
niem, dlatego do sprawowania tej funkcji zgłosiła młodego 
i energicznego radnego. 

W tajnym głosowaniu na przewodniczącego RG wybrano 
Damiana Ledwig. Za wyborem radnego Damiana Ledwig 
byli wszyscy radni z KW MN, natomiast Krzysztof Magnes 
otrzymał głosy radnych z KW ,,Skuteczni dla Gminy”.

Po wyborze przewodniczącego dokonano wyboru za-
stępcy przewodniczącego Rady Gminy. Zanim przystą-
piono do głosowania radni z KW ,,Skuteczni dla Gminy” 
zgłosili wniosek, aby w obecnej kadencji w imię pluralizmu 
było dwóch wiceprzewodniczących RG. 
Wniosek ten jednogłośnie odrzucili radni 
z KW MN. 

Na funkcję wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy zgłoszono dwóch kandy-
datów. Linda Swoboda radna z Kadłu-
ba Wolnego zgłosiła kandydaturę Jacka 
Respondek z KW MN, natomiast radna 
Gabriela Buczek ponownie zgłosiła rad-
nego Krzysztofa Magnes. W tajnym gło-
sowaniu na wiceprzewodniczącego RG 
wybrany został radny Jacek Respondek. 
Po głosowaniach zabierając głos ustępu-
jąca przewodnicząca RG Gabriela Buczek podkreślała, że 
przez te ostatnie 16 lat, kiedy sprawowała tę funkcję zawsze 
patrzyła ludziom prosto w oczy, a jej działaniom przyświe-
cał obiektywizm i troska o dobro wszystkich mieszkańców 
gminy. 

O potrzebie współpracy oraz o tym, że najważniejszym 
zadaniem dla radnych jest realizacja potrzeb mieszkańców 
mówił również w swoim wystąpieniu przewodniczący RG 
Damian Ledwig. Końcowym akordem sesji było złożenie 
ślubowania przez wybranego w bezpośrednich wyborach 
wójta gminy Waldemara Czaję. Po złożeniu ślubowania 
włodarz gminy podziękował radnej Gabrieli Buczek za kil-
kanaście lat pracy w samorządzie i sprawowanie funkcji 
przewodniczącej Rady Gminy. Podkreślał, że potrzebny jest 

kompromis i autentyczna wola współpracy na linii wójt – 
Rada Gminy oraz to, że radni pracują dla dobra wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, bez względu na to z jakiego 
ugrupowania zostali wybrani. 

Obserwując obrady inauguracyjnej sesji RG, a przede 
wszystkim wyniki głosowania, w tym brak zgody ze strony 
radnych z KW MN na dwóch wiceprzewodniczących RG nie 
trudno oprzeć się wrażeniu, że deklarowana wola współ-
pracy i potrzeba reprezentowania interesów wszystkich 
mieszkańców gminy, może okazać się tylko standardowym 
gestem wypowiadanym zwykle przy tego typu uroczysto-
ściach. Nie zamierzamy jednak do nikogo się uprzedzać 
wszak po ,,czynach,” a nie po deklaracjach radnych się 
poznaje.

INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
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K asa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, od wielu lat systematycznie 

prowadzi działania prewencyjne służą-
ce ograniczaniu liczby wypadków oraz 
wzrostowi bezpieczeństwa życia i pracy 
na wsi. W realizacji tych działań dużą rolę 
odgrywają dwa konkursy organizowane 
trzyetapowo, w powiecie, województwie 
i na skalę krajową, zarówno dla dzieci z te-
renów wiejskich jak i dla rolników. 

W roku bieżącym w konkursie „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne” wzięło 
udział gospodarstwo Państwa Anity i Wal-
demara Kurda z Zębowic. Państwo Kurda 
zdecydowali się wziąć udział w konkursie 
wiedząc o wysokich wymaganiach doty-
czących przestrzegania przepisów BHP. 
W konkursie powinny być zachowane 
warunki BHP poprzez m.in.: uporządko-
wanie podwórzy, wyposażanie w osłony 
i zabezpieczenia elementów ruchomych 
maszyn i urządzeń rolniczych, zabezpie-
czenie barierkami schodów oraz otwo-
rów zrzutowych na strychach, oznaczenie 
ścieżek technologicznych, zabezpieczenie 
wszelkich urządzeń elektrycznych. Komi-
sja konkursowa bardzo wysoko oceniła 
gospodarstwo Państwa Kurda. 

W gospodarstwie zachowane zostały 
wymogi BHP, co znalazło wyraz w przy-
znaniu nagrody specjalnej ufundowanej 
przez dyrektora Oddziału Regionalnego 
KRUS w Opolu Pana Lecha Waloszczyka. 
Państwo Kurda wzięli udział w uroczy-
stej Gali podsumowującej konkurs, któ-
ra odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim 
w Opolu. Drugim konkursem był konkurs 
plastyczny dla dzieci organizowany w tym 
roku pod nazwą „Bezpiecznie na wsi mamy 
– upadkom zapobiegamy”. Wzięło w nim 
udział przeszło 120 dzieci z 13 szkół powia-
tu oleskiego. Uhonorowanych nagrodami 
zostało sześcioro uczniów w dwóch katego-

riach wiekowych. W tym roku dodatkową 
atrakcją był wyjazd dzieci do największe-
go w kraju gospodarstwa rolnego spółki 
Skarbu Państwa w Kietrzu. Pomysłodawcą 
i jednocześnie jednym ze sponsorów był 
Pan Mariusz Sikora, Prezes Kombinatu 
Rolnego w Kietrzu. Bardzo dziękuję Panu 
Prezesowi oraz wszystkim, którzy pomogli 
w zorganizowaniu tego wyjazdu a w szcze-
gólności Staroście Panu Stanisławowi Bel-
ce, jego zastępcy i wszystkim burmistrzom, 
wójtom powiatu za wszelką pomoc w tym 
finansową, bez której nie byłby możliwy 
ten wyjazd. W drodze powrotnej odwie-
dziliśmy sanktuarium na Górze Św. Anny, 
miejscu szczególnym dla Śląska. Uroczyste 
zakończenie konkursów oraz rozdanie na-
gród nastąpiło w Sali Starostwa Powiato-
wego w Oleśnie 21. czerwca 2018 r.

Korzystając z okazji pragnę również po-
informować wszystkich rolników o istot-
nych zmianach w systemie ubezpieczeń 
rolniczych;

1.  W tym roku od 18.V.2018 r. zostało 
wprowadzone ubezpieczenie pomoc-
nika rolnika.

2.  Od 30.IV. 2018 r. weszła w życie Usta-
wa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsię-
biorców. Wprowadza ona tzw. „ulgę 
na start”. Ma ona wpływ na ubezpie-
czenie rolników rozpoczynających 
działalność gospodarczą.

3.  Zarząd Funduszu Składkowego Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników, 
zawarł 11 października br. z Pocz-
towym Towarzystwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych umowę grupowego 
ubezpieczenia następstw nieszczę-
śliwych wypadków i chorób dzieci 
osób objętych społecznym ubezpie-
czeniem rolników w pełnym zakresie. 
Umowa obowiązuje od 14.10.2017 r. 
do 13.10.2018 r. i obejmuje wszystkie 
dzieci do 16 roku życia.

Jak co roku zwracam się z prośbą o zgła-
szanie wszelkich zmian w Państwa gospo-
darstwie rolnym np.: dzierżawy, zakup 
ziemi, praca za granicą, umowy zlecenia, 
działalność gospodarcza, nieszczęśliwe 
wypadki ( 14 dni). Ułatwi to nam pracę 
a państwu zaoszczędzi czas. Na stronach 
KRUS został uruchomiony portal eKRUS.
gov.pl . Każda zarejestrowana osoba uzy-
skuje dostęp on-line do własnych danych 
ewidencyjnych, przebiegu historii ubez-
pieczenia, wykazu składek, ich bieżącej 
wysokości, informacji o zbliżających się 
terminach płatności i in. W najbliższym 
czasie zostanie uruchomiona możliwość 
opłacania składek poprzez Internet.

Arkadiusz Grzebiński

W momencie śmierci bliskiego 
uderza człowieka świadomość 
niczym nie dającej się zapełnić pustki (J.S. Tischner)

Pani ANNIE KUREK

PRACOWNICY Urzędu Gminy Zębowice

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA

składają Wójt, Pracownicy Urzędu Gminy i ZGKiW 

kONDOlENCJE

PLACÓWKA TERENóW W OLEŚNIE

kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
Oddział Regionalny w Opolu
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W yjątkowo uroczysty charakter i oprawę 
miały zorganizowane przez Publiczną 

Szkołę Podstawową w Zębowicach tego-
roczne obchody Narodowego Święta Nie-
podległości. Zaproszeni goście, uczniowie 
i nauczyciele zebrali się pod Pomnikiem 
Powstańców Śląskich, gdzie odczytano 
Apel Pamięci i oddano salwę honorową 
przez wojskową asystę honorową z Jed-
nostki Wojskowej 2286 Opole. Następnie 

delegacje złożyły wiązanki kwiatów i za-
paliły znicze pod pomnikiem. 

Dalsza część uroczystości odbyła się 
w hali sportowej. Uczestnicy obchodów 
wzięli udział w akademii pt. „Pociąg do 
Wolności”. Uczniowie szkoły poprzez grę 
aktorską, recytację, taniec i śpiew opowie-
dzieli o wydarzeniach z minionych 100 
lat naszej historii. Mówili o nadziejach, 
bólu i tęsknocie za wolną Polską oraz o ra-

dości z odzyskanej niepodległości. Ten 
wyjątkowy spektakl dostarczył nie tylko 
wielu wzruszeń i skłaniał do refleksji, ale 
był również wyjątkową lekcją historii dla 
uczestników. Organizatorzy składają po-
dziękowania wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do organizacji tej uro-
czystości, a w szczególności pani Patrycji 
Wolickiej, która była autorką scenariusza 
i reżyserką całego spektaklu.

W  dniu 9 listopada br. w Publicznym 
Przedszkolu w Zębowicach odbyły 

się uroczystości związane z obchodami 
Dnia św. Marcina. Uroczystość rozpoczęła 
się na placu przedszkolnym z udziałem 
księdza seniora Pawła Zająca. Następnie 
dzieci wspólnie z rodzicami, pracowni-
kami przedszkola i zaproszonymi gośćmi 
udali się pod przewodnictwem św. Marcina 
na pochód z lampionami. 

Dalsza część obchodów odbyła się 
w GOIKiCz. w Zębowicach, gdzie naj-
większą atrakcją dla przedszkolaków był 
występ iluzjonisty oraz kiermasz ksią-
żek. Dzięki pomocy rodziców i sponso-
rów wspomniany kiermasz zakończył się 
losowaniem wielu cennych nagród. Na 
wszystkich uczestników czekał również 
poczęstunek: kawa i ciasto oraz potrawy 
z grilla. Zarówno dla dzieci jak i dorosłych 

ta uroczystość była wyjątkowym świętem, 
pełnym uśmiechu, niespodzianek i magii. 
Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Zębo-
wicach pragnie złożyć serdeczne podzięko-
wania wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do organizacji uroczystości. 

Podziękowania kieruje do wszystkich 
rodziców za zaangażowanie podczas przy-
gotowań uroczystości oraz zaangażowanych 
zarówno w przygotowania jak i obsługę im-
prezy. Słowa szczególnych podziękowań 
kieruje również do: Marii i Gerarda Ko-
tarskich za podarowanie rogalików mar-
cinowskich i pieczywa na tę uroczystość. 
Marcinowi Suschlik za uświetnienie swoją 
osobą postaci świętego Marcina, księdzu se-
niorowi Pawłowi Zającowi za uczestnictwo 
i słodki poczęstunek dla dzieci oraz druhom 
z OSP Zębowice za zapewnienie bezpieczeń-
stwa podczas przemarszu. Pani Dyrektor 

składa również serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom nagród głównych 
kiermaszu książek, którymi byli: Wesołe 
Miasteczko” Lubliniec, Cukiernia Kampa 
Dobrodzień, Auto Myjnia „LOTOS” Ozi-
mek, Oleska Laguna, Jurapark Krasiejów, 
Kręgielnia „Relax” Myślina, Kręgielnia 
„Resort Pod Lasem” Kolonowskie, Siłow-
nia „Fit-fabryka” Ozimek, Meble Grabiński 
Dobrodzień, Vero-Art” Dobrodzień, Sklep 
„Kraina Bobasków” Ozimek„ ,Meble Brył-
ka” Dobrodzień, J&J Cars Radawie, Usługi 
kosmetyczne „Niki” Dominika Wodarczyk’ 
Salon Fryzjersko – Kosmetyczny Gabriela 
Gaś, Salon fryzjerski „Brodacki” Olesno, 
Pływalnia „Delfin” w Dobrodzieniu, Salon 
Fryzjerski „Styl” Zębowice, Firany Brygi-
da Mrozek, Firany Adamski, Auto Serwis 
Krystian Janczyk, Salon meblowy „Pyka” 
i ,,Strefa Urody” Dobrodzień.

STUlECIE ODZYSkANIA NIEPODlEGŁOŚCI

OBCHODY DNIA ŚWIĘTEGO MARCINA
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OBCHODY DNIA ŚWIĘTEJ CECYlI

22 listopada br. w dniu obchodów św. Cecylii – mę-
czennicy i patronki śpiewu, muzyki i chórów ko-

ścielnych w kościele parafialnym w Zębowicach odbyła się 
uroczysta msza św. w intencji: zespołu Promyki Maryi, chóru 
Zębowice i orkiestry dętej z Kadłuba Wolnego. To właśnie te 
zespoły na co dzień ubogacają swoim śpiewem i grą zarówno 
uroczystości świeckie jak i kościelne. Po mszy członkowie 
zespołów spotkali się w Gminnym Ośrodku Informacji 
Kultury i Czytelnictwa na sponsorowanym przez Gminę 
Zębowice poczęstunku. Spotkanie przy gorącym posiłku, 
i słodkich wypiekach było okazją do dyskusji, wymiany 
doświadczeń oraz omówienia czekających nasze zespoły 
występów w okresie świąteczno noworocznym.

HISTORIA lOkAlNA
20 listopada br. 

w ra mach 
cyklu ,,Historia lo-
kalna w powiecie 
oleskim” odbyło się 
w Gminnym Ośrod-
ku Informacji Kul-
tury i Czytelnictwa 
spotkanie z okazji 
100-lecia zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległo-
ści, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Urząd 
Gminy w Zębowicach i Zarząd Gminny TSKN w Zębowicach. 
W trakcie spotkania prelekcje na temat: ,,100-lecia zakończenia 
I wojny światowej i powstania niepodległej Polski” oraz zmian 
politycznych w Europie wygłosił Zbigniew Gołasz z Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Natomiast Gerard 
Wons przedstawił wspomnienia Alberta Adamskiego żołnierza 
z Kadłuba Wolnego, który w tym czasie przebywał w koszarach 
w Berlinie i pisał pamiętnik, w którym opisał to co działo się w jego 
jednostce 9 listopada 1918 r. w dniu abdykacji cesarza Wilhelma 
II. Udział w spotkaniu był dla uczestników w tym uczniów z PSP 
nie tylko lekcją historii, ale również możliwością do poznania 
interesujących faktów z naszej przeszłości w tym dotyczących 
naszych mieszkańców. Okazją do dalszych dyskusji i wymiany 
poglądów był również wspólny poczęstunek przygotowany na 
zakończenie spotkania.

TEATR U PRZEDSZkOlAkÓW

5 listopada br. dzieci z Publicznego Przedszkola w Zę-
bowicach wzięły udział w przedstawieniu teatralnym 

grupy „Skarbki Śląska”. Aktorzy przedstawiali przedszko-
lakom historię, której celem i motywem przewodnim było 
poszanowanie ciężkiej pracy oraz wzbudzenie szacunku do 
innych ludzi. Dzieci na moment stały się nie tylko widzem, 
ale również aktorem, biorąc czynny udział w przedstawieniu. 
Oprócz wartości moralnych spektakl poruszał tematy zwią-
zane z zagrożeniami spowodowanymi zjawiskami przemocy 
i uzależnień, podnosząc tym samym świadomość dzieci 
o tych aspektach naszego życia. Nabywane doświadczenie 
pozwoli również na wyrobienie nawyków dbałości o własne 
zdrowie.

ZABAWA ANDRZEJkOWA EMERYTÓW

20 listopada 
br. w GO-

IKiCz odbyła się 
zabawa andrzejko-
wa zorganizowana 
przez członków zę-
bowickiego Koła 
Emerytów Renci-
stów i Inwalidów. 
Zabawa, która jest 
stałym elementem w działalności zębowickiego koła, zgromadziła 
kilkudziesięciu uczestników. Tradycyjnie oprócz muzyki, tańca, 
andrzejkowych zabaw i zwyczajów na uczestników czekały zim-
ne i gorące potrawy oraz napoje. Nie zabrało również słodkich 
wypieków przygotowanych przez członków koła.

ZAJĘCIA SPORTOWE DlA NAJMŁODSZYCH

I nformujemy, że 
od połowy wrze-

śnia br. we wtorki 
i środy prowadzone 
są dodatkowe zajęcia 
sportowe dla naj-
młodszych, sponsoro-
wane przez Gminny 
Ośrodek Informacji 
Kultury i Czytelnictwa. W dwóch grupach liczących po 13 dzie-
ciaków uczestniczą sześciolatki i uczniowie I i II klasy Szkoły 
Podstawowej. Zajęcia, które prowadzi nauczyciel wychowania 
fizycznego p. Dariusz Sułek w zależności od warunków atmosfe-
rycznych odbywają się na hali sportowej, lub na nowo otwartym 
boisku szkolnym.
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CO kSZTAŁTUJE POGODĘ ZIMĄ?

O  każdej porze roku główne warunki pogodowe na terenie 
Ziemi Zębowickiej kształtuje pewna, określona masa po-

wietrza, stanowiąca objętość powietrza, charakteryzującą się 
mniej więcej jednakowymi własnościami fizycznymi, jak np. 
temperatura i wilgotność. Każda masa powietrza zalegająca 
dłużej nad jakimś obszarem, np. lądem albo oceanem przyj-
muje jego cechy, przy czym temperatura zależna jest od szero-
kości geograficznej, natomiast wilgotność zależy od tego czy 
powietrze zlega dłuższy czas nad lądem, czy też nad wodą. Te 
tereny, ponad którymi formują się masy powietrza nazwano 
w meteorologii obszarami źródłowymi. Gdy zimą dociera do 
nas masa powietrza arktycznego morskiego, której obszarami 
źródłowymi są rejony położone za kręgiem polarnym, zaczyna 
dominować pogoda mroźna i pochmurna, bez opadów lub ze 
słabymi opadami śniegu. Sytuacja inaczej przedstawia się, kiedy 
napływa ponad nasz teren powietrze arktyczne kontynentalne, 
bowiem wówczas następuje silne obniżenie się temperatury 
i całkowity brak chmur, co uwarunkowane jest bardzo niską 
wilgotnością tej masy powietrza, która potrafi przynieść tzw. 
trzaskający mróz oraz fale chłodu, sięgające niekiedy aż do Afryki 
północnej. Odwrotną sytuację wywołuje napływ masy powietrza 
polarnego morskiego (powietrze polarne kształtuje się między 
45° a 70° szerokości geograficznej północnej), wywołującej zimą 
ocieplenie, prowadzące do odwilży i zaniku pokrywy śnieżnej, 
lecz z reguły bez towarzystwa opadów. Wtargnięcie ponad nasze 
tereny powietrza polarnego kontynentalnego, charakteryzuje wy-
stępowanie mrozów przy bezchmurnej pogodzie, tylko miejscami 
mogą tworzyć się mgły. Zimą może również dotrzeć do nas masa 
powietrza określana jako zwrotnikowa morska i wtedy obserwuje 
się gwałtowne ocieplenie, powodujące odwilż i występowanie 
opadów deszczu i mżawki oraz mgieł. Inne masy powietrza 
zimą do nas nie docierają. Znajomość nazw przytoczonych, 
podstawowych mas powietrza jest bardzo istotna, ponieważ są 
to terminy powszechnie używane w telewizyjnych i radiowych 
prognozach pogody, co pomoże poznać, jaką pogodę ukształtuje 
zapowiadany przez synoptyków napływ powietrza.

Właściwości fizyczne wymienionych mas powietrza nie są 
niezmienne, ponieważ w miarę upływu czasu, kiedy powietrze 
przemieszcza się z jednego obszaru do innego traci swoje cechy 
nabyte w obszarze źródłowym, a zdobywa inne, charakteryzujące 
teren, ponad którym się przesuwa i przyjmując nowe własności 
staje się stopniowo inną masą powietrza. Proces takowy nazywa 
się transformacją i przebiega on ciągle, bowiem powietrze znaj-
duje się w ciągłym ruchu. Masy powietrza przemieszczające się 
z północy na południe coraz silniej się ogrzewają i wchłaniają 
duże ilości pary wodnej, wyparowanej przez podłoże, natomiast 
masy przemieszczające się z południa na północ ochładzają się 
szybko i nie są w stanie wchłonąć tak sporych ilości pary wodnej, 
przez co występuje w nich zachmurzenie, prowadzące do opadów. 
W okresie zimy, na naszym terenie najczęstszymi transformacjami 
mas powietrza jest przemiana masy arktycznej morskiej w polarną 
kontynentalną, masy arktycznej kontynentalnej w polarną morską 
oraz masy polarnej morskiej w masę polarną kontynentalną.

Z masami powietrza związane jest pojęcie powietrza ciepłego 
i chłodnego, gdzie przez pierwsze rozumie się powietrze prze-
mieszczające się ponad podłoże chłodniejsze, zaś przez drugie, 
pojmuje się powietrze chłodniejsze przesuwające się nad podłoże 
cieplejsze. Tak, więc np. masa polarna morska napływająca ponad 
teren, nad którym zalegała masa arktyczna kontynentalna jest 
powietrzem ciepłym, ponieważ podłoże silnie ochłodziło się tej 
drugiej masy powietrza. Cyprian Tkacz, Jan Seewald

,,Z kUlTURĄ I TRADYCJĄ  
W kRAINIE DINOZAURÓW”
25 listopada br. 

w Domu Kul-
tury w Ozimku, odby-
ło się podsumowanie 
projektu grantowego 
pn. ,,Z Kulturą i Tra-
dycją w Krainie Di-
nozaurów” w ramach, 
którego nastąpiła pre-
zentacja 16 granto-
biorców biorących udział w powyższym projekcie. W prezentacji 
uczestniczyły dwa stowarzyszenia z naszej gminy. Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Radawie we współpracy z LGD ,,Kraina Dinozaurów” 
oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Zębowicach realizowało 
projekt pt. ,,Muzyka i Taniec z Tradycjami”, którego głównym 
celem było kultywowanie tradycji i zachowanie dziedzictwa kultu-
ralnego naszego regionu. Na początku roku szkolnego 2018/2019 
został założony zespół wokalno-taneczny, który pod okiem do-
świadczonych pedagogów, szlifował umiejętności śpiewu i tańca 
tradycyjnych utworów i tańców ludowych. Namacalnym efektem 
tych działań był m.in. brawurowy występ naszych małych artystów 
podczas gali w ozimskim Domu Kultury. Publiczność zachwycił 
zarówno taniec jak i śpiew oraz strój wykonawców, którzy wystąpili 
w zakupionych w ramach projektu ręcznie szytych i haftowanych 
strojach ludowych. W realizację projektu aktywnie włączył się 
zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie oraz rodzice i na-
uczyciele. Natomiast drugim granto-biorcą z naszej gminy było 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zębowice, które realizowało projekt 
pt. ,,Rozwój działalności muzycznej w gminie Zębowice”. Koor-
dynatorem była p. Joanna Janczyk, a jednym z kilku beneficjatów 
projektu jest kierowany przez p. Beatę Jendrzej ,,Chór Zębowice”, 
który w ramach grantu otrzymał sprzęt muzyczny. Występ chó-
ru na gali w Ozimku został przyjęty gorącymi owacjami przez 
publiczność oraz prośbami organizatorów o możliwość ponow-
nego występu. Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje 
wszystkim osobom zaangażowanym w realizację powyższych 
projektów oraz naszym małym i dorosłym artystom za rozsła-
wianie naszej gminy.

TURNIEJ SkATA SPORTOWEGO

3 listopada br. 
w Sali Ludo-

wej w Radawiu 
odbył się zorgani-
zowany pod egidą 
miejscowego LZS 
VII Turniej Skata 
Sportowego. W za-
wodach oprócz 
graczy z terenu 
naszej gminy, wśród których był również Joachim Sykoś pasjonat 
skata i współorganizator turnieju, uczestniczyli zawodnicy z gmin 
ościennych. W tych toczonych tradycyjnie w duchu sportowej 
rywalizacji rozgrywkach zwyciężył Roman Kierpal z Ozimka, 
drugie miejsce zajął Andrzej Berbelicki również z Ozimka, a trze-
cie Jerzy Duda z m. Dylaki. Na czwartym miejscu uplasował się 
św. pamięci Rudolf Sieroń z Radawia. Wsparcia finansowego na 
organizację zawodów, w tym na zakup pucharów i zorganizowanie 
poczęstunku dla uczestników udzieliła Gmina Zębowice.
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WIEŚCI Z „KRAINY DINOZAURÓW” 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” z siedzibą Ozimku  realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na 
lata 2014-2020, której głównymi celami są: wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR  i ochrona 
środowiska oraz zwiększenie integracji  i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR. Podstawowym 
zadaniem LGD jest umożliwienie beneficjentom możliwości aplikowania o środki  unijne na różne 
przedsięwzięcia  poprzez przeprowadzanie naborów wniosków. Do października 2018 roku odbyło się 14 
naborów, w których złożono łącznie 90 wniosków. W 2019 roku zaplanowano  ogłoszenie naborów  
wniosków na następujące  przedsięwzięcia 
1. inwestycje w firmach - rozwijanie działalności ( 1.3.2)                                                         
2. budowa i modernizacja obiektów małej architektury, siłownie, place zabaw (1.1.3)                           
3. renowacja i oznakowanie obiektów sakralnych (2.2.2)                                                            
4. poprawa warunków sanitarnych  (1.4.2)                                                                                              
5. organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych promujących zasoby  i obszar LGD (2.3.5) 
6. warsztaty dla przewodników (2.1.5)                                                                                              
7. uruchomienie punktów kolportażu  (2.3.3)                                                                                
8. stworzenie pakietu usług  (1.2.2)                                                                                                    
9. utworzenie koszyka produktów lokalnych (1.2.3)                                                                    
10. cykle spotkań i warsztatów edukacyjnych , integracyjnych (2.1.4)                                  
11. budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek turystycznych  (1.1.1) 
12. podniesienie standardu punktów handlowych, gastronomicznych, miejsc noclegowych   (1.1.5 ) 
Każdy nabór poprzedzony jest szkoleniem i konsultacjami w biurze LGD .  
Zapraszamy do składania wniosków. 
Oprócz naborów wniosków LGD „Kraina Dinozaurów” prowadzi szereg działań aktywizujących lokalną 
społeczność. W dniu 16 czerwca 2018 r. odbył się spływ kajakowy rzeką Mała Panew zakończony biesiadą 
informacyjno-promocyjną .25.listopada.br. odbyło się w Domu Kultury w Ozimku spotkanie integracyjno-
promocyjne, na którym  przedstawiono główne działania LSR oraz  oferty kulturalne realizowane w ramach 
projektu grantowego. Zaprezentowano również proces certyfikacji usług, produktów i wydarzeń oraz 
przyznano w 11 kategoriach  wyróżnienia i statuetki. Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów” w 
dniach 18-20 maj 2018 r. wzięła udział w VI Targach Turystyki Weekendowej ,,ATRAKCJE REGIONÓW” 
w Chorzowie. 29 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni odbyła się Gala 
Podsumowująca konkurs „Moja wieś – moje miejsce’’. Przedmiotem konkursu była praca prezentująca w 
oryginalny sposób zakres tematyczny jednej  z czterech kategorii konkursowych. W 2019 zaplanowano 
spotkanie z dinozaurem w terenie dla dzieci i młodzieży oraz  podróż studyjną w ramach  dobrych  praktyk i 
wymieniany doświadczenia. Na  wyposażeniu LGD  jest  do wynajęcia komplet materiałów edukacyjnych 
wchodzących w skład zestawu pomocy dydaktycznych o  tematyce ekologicznej . Szczegółowe informacje 
dotyczące  zasad aplikowania o środki w ramach organizowanych naborów oraz działań  LGD  można 
znaleźć na stronie internetowej LGD - www. krainadinozaurow.pl, lub uzyskać w biurze LGD w Ozimku, 
przy ul. Słowackiego 18 -tel. 77 4651213/ 605052777 e-mail: krainadino@onet.eu 
 

 

PUP OLESNO – OFERTY PRACY
na dzień 28.11.2018 r.

www.pupolesno.pl; e-mail: pp@pupolesno.pl, opol@
praca.gov.pl; tel. 34 350 59 82, 34 350 59 83, 34 350 
59 84, 34 350 59 85, 34 350 59 86
Blacharz/ Lakiernik – praca w Oleśnie (441)
Betoniarz – praca w Niemczech (487a)
Cukiernik – praca w Dobrodzieniu (418)
Główny księgowy – praca w Kluczborku (341a)
Katecheta – praca w Oleśnie (406)
Kelner – praca w Oleśnie oraz w Borkach Małych (434)
Kierowca kat. B – praca w Piotrkowie Trybunalskim (490a)
Kierowca samochodu ciężarowego – praca w Chełmnie  
 (498a)
Kierowca samochodu ciężarowego/ transport 
międzynarodowy – praca w Gryficach (493a)
Kucharz – praca w Piotrkowie Trybunalskim (492a)
Kucharz/ Kelner – praca w Dobrodzieniu (427)
Listonosz – praca w Oleśnie (428)
Magazynier – praca w Błachowie (343) 
Magazynier odzieży – praca w Kluczborku (478a)
Mechanik pojazdów samochodowych – praca w Da-
lachowie (433)
Monter armatury kotłowej – praca we Włodowicach 
 (337a)
Monter instalacji sanitarnych – praca we Wrocławiu 
 (301)
Monter kotłów – praca we Włodowicach (330a)
Monter konstrukcji stalowych – praca we Włodowicach 
 (334a)
Monter konstrukcji stalowych – praca w Niemczech 
 (484a)
Monter prowadzący instalacje – praca we Włodowicach 
 (335a)
Monter konstrukcji ciężkich – praca we Włodowicach 
 (336a)
Monter pomocnik – praca we Włodowicach (333a)
Monter prowadzący – praca we Włodowicach (328a)
Murarz – praca w Niemczech (489a)
Operator CNC – praca w Niemczech (482a)
Operator maszyn CNC – praca w Błachowie (342)
Operator maszyn stolarskich – praca w Błachowie 
 (344)
Operator wózka widłowego – praca w Oleśnie (417)
Operator wózków jezdniowych/ Pracownik ob-
sługi logistycznej – praca w Kłobucku (480a) 
Operator maszyn do włóknin – praca w Oleśnie (415)
Opiekun osób starszych – praca w Niemczech (479a)
Opiekun osób starszych – praca w Niemczech, Wielkiej 
Brytanii oraz Polsce (497a) 
Pomoc kuchenna – praca w Piotrkowie Trybunalskim 
 (491a)
Pomocnik szklarza – praca w Dobrodzieniu (231)
Pracownik biurowy – praca w Oleśnie (440)
Pracownik budowlany – praca w Kościeliskach (426)
Pracownik przeprowadzkowy – praca w Magdalence 
 (496a)
Pracownik w oddziale Higieny Komunalnej – praca 
w Oleśnie (439)
Psycholog – praca w Dobrodzieniu (407)
Robotnik budowlany – praca w Łodzi (481a)
Robotnik gospodarczy – praca w Gorzowie Śląskim 
 (430)
Spawacz – praca w Niemczech (483a)
Spawacz MAG – praca we Włodowicach (329a)
Spawacz 111 – praca we Włodowicach (338a)
Spawacz 141 (TIG) – praca we Włodowicach (339a)
Spawacz TIG/MMA – praca we Włodowicach (340a)
Spawacz MAG 135 – praca we Włodowicach (331a)
Spawacz 131 aluminium – praca we Włodowicach (332a)
Specjalista w zakresie psychologii – praca w Olsztynie 
 (477a)
Sprzedawca – praca w Praszce (402)
Sprzedawca na stacji paliw – praca w Lublińcu (373a)
Stolarz – praca w Niemczech (485a) 
Ślusarz – praca w Szemrowicach (437)
Ślusarz mechanik utrzymania ruchu – praca w Za-
wadzkiem (495a)
Ślusarz/spawacz – praca w Mostkach/Rudniki (384a)
Tokarz – ślusarz – praca w Zawadzkiem (494a)
Zbrojarz – praca w Niemczech (486a)

L okalna Grupa Działania „Kraina Di-
nozaurów” z siedzibą Ozimku reali-

zuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 
2014-2020, której głównymi celami są: 
wzrost konkurencyjności obszaru objętego 
LSR i ochrona środowiska oraz zwiększe-
nie integracji i poczucia przynależności 
do obszaru objętego LSR. Podstawowym 
zadaniem LGD jest umożliwienie benefi-
cjentom możliwości aplikowania o środki 
unijne na różne przedsięwzięcia poprzez 
przeprowadzanie naborów wniosków. 
Do października 2018 roku odbyło się 
14 naborów, w których złożono łącznie 
90 wniosków. W 2019 roku zaplanowano 
ogłoszenie naborów wniosków na nastę-
pujące przedsięwzięcia:

1.  inwestycje w firmach - rozwijanie 
działalności ( 1.3.2) 

2.  budowa i modernizacja obiektów 
małej architektury, siłownie, place 
zabaw (1.1.3) 

3.  renowacja i oznakowanie obiektów 
sakralnych (2.2.2) 

4.  poprawa warunków sanitarnych (1.4.2) 
5.  organizacja cykli spotkań i warsz-

tatów tematycznych promujących 
zasoby i obszar LGD (2.3.5)

6. warsztaty dla przewodników (2.1.5) 
7.  uruchomienie punktów kolportażu 

(2.3.3) 
8. stworzenie pakietu usług (1.2.2) 
9.  utworzenie koszyka produktów lo-

kalnych (1.2.3) 
10.  cykle spotkań i warsztatów edukacyj-

nych , integracyjnych (2.1.4) 
11.  budowa nowych oraz modernizacja 

istniejących szlaków, ścieżek tury-
stycznych (1.1.1)

12.  podniesienie standardu punktów han-
dlowych, gastronomicznych, miejsc 
noclegowych (1.1.5 )

Każdy nabór poprzedzony jest szkole-
niem i konsultacjami w biurze LGD . 

Zapraszamy do składania wniosków.
Oprócz naborów wniosków LGD „Kra-

ina Dinozaurów” prowadzi szereg dzia-
łań aktywizujących lokalną społeczność. 
W dniu 16 czerwca 2018 r. odbył się spływ 
kajakowy rzeką Mała Panew zakończony 
biesiadą informacyjno-promocyjną. 

25 listopada.br. odbyło się w Domu 
Kultury w Ozimku spotkanie integracyj-
no-promocyjne, na którym przedstawiono 
główne działania LSR oraz oferty kul-
turalne realizowane w ramach projektu 
grantowego. Zaprezentowano również 
proces certyfikacji usług, produktów i wy-
darzeń oraz przyznano w 11 kategoriach 
wyróżnienia i statuetki. Lokalna Grupa 
Działania ,,Kraina Dinozaurów” w dniach 
18–20 maj 2018 r. wzięła udział w VI Tar-
gach Turystyki Weekendowej ,,ATRAK-
CJE REGIONÓW” w Chorzowie. 29 maja 
2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 3 w Dębskiej Kuźni odbyła się Gala 
Podsumowująca konkurs „Moja wieś – 
moje miejsce’’. 

Przedmiotem konkursu była praca 
prezentująca w oryginalny sposób zakres 
tematyczny jednej z czterech kategorii 
konkursowych. W 2019 zaplanowano 
spotkanie z dinozaurem w terenie dla 
dzieci i młodzieży oraz podróż studyjną 
w ramach dobrych praktyk i wymieniany 
doświadczenia. Na wyposażeniu LGD 
jest do wynajęcia komplet materiałów 
edukacyjnych wchodzących w skład ze-
stawu pomocy dydaktycznych o tematyce 
ekologicznej. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
zasad aplikowania o środki w ramach 
organizowanych naborów oraz działań 
LGD można znaleźć na stronie interne-
towej LGD – www. krainadinozaurow.
pl, lub uzyskać w biurze LGD w Ozimku, 
przy ul. Słowackiego 18 -tel. 77 4651213/ 
605052777 e-mail: krainadino@onet.eu

WIEŚCI Z „kRAINY DINOZAURÓW”
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OGŁOSZENIA

KOMUNIKAT ZIMA 2018/2019
W związku z trwającym okresem jesienno zimowym, który jest 
najtrudniejszym czasem, dla osób bezdomnych, pozostających 
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, 
samotnych oraz niepełnosprawnych, którzy z uwagi na wychło-
dzenie są narażeni na bezpośrednie zagrożenie życia. Pracownicy 
socjalni dokonują odwiedzin wśród ludzi samotnych, starszych, 
niepełnosprawnych, a także rodzin dysfunkcyjnych, aby zapobiec 
negatywnym skutkom zimy oraz zabezpieczyć podstawowe po-
trzeby socjalno – bytowe. 
MOŻE NIE DOTARLIŚMY DO WSZYSTKICH ?
JEŻELI JEST OBOK CIEBIE KTOŚ TAKI KTO POTRZEBUJE POMOCY, 
ZADZWOŃ !!!
Zgłoś ten fakt do nas pod numer telefonu 774216076 wew.28, 
lub 29 lub osobiście pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej

W listopadzie 2018 r.  Jubilaci obchodzili swoje  
jubileusze:

80 lat  Maria Ciompel, Maria Pieprzyca
95 lat  Maria Brzytwa

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:  
Elżbieta i Józef Namyślik

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 listopadzie: Patrycja Sielska
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 z powrotem – to szczera miłość.

Osoby zmarłe w listopadzie: Józef Plaza,  
Bernard Obstój, Karol Niemiec, Rudolf Sieroń,  
Walenty Prokopczyk

Na zawsze odeszły od nas ale pozostaną w naszej pamięci. Wszyst-
kim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego 
współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

Komunikat dla właścicieli nieruchomości, gospo-
darstw rolnych i właścicieli podmiotów gospodar-
czych oraz firm

Podaje się do publicznej wiadomości, że od początku 
roku 2019 będą prowadzone we wszystkich nieruchomo-
ściach Gminy Zębowice kontrole w zakresie przestrze-
gania obowiązków wynikających z ustaw:

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  �
lokalnych (Dz. U z 2017 poz. 1785 ze zm.),
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku le- �
śnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1821),
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  �
(Dz. U z 2017 r. poz. 1892 ze zm.),
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto- �
ści i porządku w gminach w zakresie opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz w zakresie 
postępowania z nieczystościami ciekłymi (Dz.U. 2018 
r. poz.1454 ze zm.),
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach obo- �
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyj-
nych (Dz.U. z 2018, poz. 473) – ten obowiązek dotyczy 
tylko właścicieli gospodarstw rolnych.
Wobec powyższego proszę wszystkich mieszkańców 

o sprawdzenie swoich zobowiązań, zwymiarowanych 
powierzchni, zleconych wywozów nieczystości ciekłych 
oraz opłaconych składek ubezpieczenia OC. Jeżeli pod-
czas weryfikacji danych wystąpią różnice co do stanu 
faktycznego, to proszę o niezwłoczne zgłoszenie się (jesz-
cze przed kontrolą) do UG Zębowice i złożenie nowej 
deklaracji lub oświadczenia.

Uwaga – dotyczy również pustostanów.
Wójt Gminy Zębowice

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Informujemy, że radny Damian Ledwig nowo wybra-
ny przewodniczący Rady Gminy Zębowice pełni dyżur  
w p. nr 31 Urzędu Gminy Zębowice w każdą środę od 
godz. 10.00 do 14.00.


