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„ N który przygotowała publiczna szkoła podstawowa
adziei Blask” to tytuł przedstawienia jasełkowego,

w Zębowicach. W niedzielne popołudnie 16 grudnia 2018 r.
w wypełnionej po brzegi hali sportowej uczestnicy – mieszkańcy naszej gminy i goście – mogli zobaczyć ten niezwykły
spektakl. Zachwycała zarówno gra aktorska uczniów, jak
i wykonane z rozmachem dekoracje i profesjonalne oświetlenie. Ważnym było również przesłanie jasełek mówiące
o nadziei, prawdzie i walce „dobra ze złem”.
Jasełka poprzez różnorodne formy przekazu wprowadzały
uczestników w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Przedstawienie było nie tylko sukcesem frekwencyjnym, ale również
artystycznym, co jest zasługą wielu osób, od szkolnych
artystów zaczynając, poprzez wspierającą spektakl swoim
śpiewem Scholę Cantate z Radawia, operatorów nagłośnienia
i świateł oraz nauczycieli i pracowników obsługi.

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
Zdzisław Szuba
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grudnia 2018 r. w GOIKiCz
odbyła się II w ósmej kadencji
sesja Rady Gminy Zębowice. Obrady
po raz pierwszy były transmitowane
na żywo przez Internet, co jest ustawowym wymogiem w tej kadencji. Wśród
uczestników byli przedstawiciele firmy ,,NIGA” dzierżawiącej budynek po
byłej szkole podstawowej w Kadłubie
Wolnym. Zwrócili się oni do Rady
z wnioskiem o wyrażenie zgody na
zakup przez ich firmę powyższej nieruchomości, na której mają zamiar
w najbliższym czasie wybudować żłobek, a w dalszej perspektywie również dom opieki. Jak podkreślali, obok
stworzenia miejsc dla najmłodszych
dzieci, wygeneruje to około 20 miejsc
pracy dla naszych mieszkańców.
Większa część obrad poświęcona
była wyborom stałych komisji Rady
Gminy Zębowice. Skład osobowy poszczególnych komisji, a przede wszystkim piastowane w komisjach funkcje
przewodniczących odzwierciedlają
obecny układ sił w Radzie. Radni wybrani z KW MN przewodniczą czterem
komisjom, natomiast radni z KW Skuteczni dla Gminy tylko jednej.
Do komisji zostali wybrani: Komisja
Rewizyjna – Agnieszka Sykoś – przewodnicząca. Członkowie: Gabriela
Buczek, Leon Psyk, Sebastian Sikora
i Linda Swoboda. Komisja Budżetu
i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług – Damian Katzy
– przewodniczący. Członkowie: Linda Swoboda, Dorota Wons, Marcin
Dragon i Gabriela Buczek. Komisja
Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia
i Opieki Społecznej – Dorota Wons –
przewodnicząca. Członkowie: Damian
Katzy, Agnieszka Sykoś, Karina Zacha i Aleksandra Wierszak. Komisja
Skarg Wniosków i Petycji – Leon Psyk
– przewodniczący, Sebastian Sikora
– zastępca przewodniczącego. Członkowie: Łukasz Loch, Justyna Janczyk
i Karina Zacha. Komisja Rolnictwa,
Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa
i Porządku Publicznego – Krzysztof
Magnes – przewodniczący. Członkowie:
Joanna Janczyk, Aleksandra Wierszak,
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Łukasz Loch i Marcin Dragon. Wyjątkowe emocje wzbudziło głosowanie nad
ustaleniem wynagrodzenia wójta. Pod
obrady został wniesiony projekt zakładający utrzymanie wynagrodzenia
włodarza gminy na dotychczasowym
poziomie, tj. w kwocie 10 120 zł brutto.
W głosowaniu za odrzuceniem projektu opowiedzieli się radni z KW MN.
Następnie radni z KW MN wprowadzili i przegłosowali własny projekt,
w wyniku którego uposażenie wójta zostało ustalone w kwocie 7080 zł brutto,
co oznacza obniżkę o ponad 3000 zł.
W tym głosowaniu na wniosek wójta nie
wzięli udziału radni z jego komitetu. Czy
przegłosowana uchwała o obniżce wynagrodzenia wójta wejdzie w życie – nie jest
jednak do końca pewne, gdyż pod obrady tej sesji został wniesiony tylko projekt
zakładający utrzymanie wynagrodzenia
na dotychczasowym poziomie. Decyzja
w tej sprawie należeć będzie do Wydziału Kontroli i Nadzoru wojewody.
Sprawa wynagrodzenia wójta stanowiła przedmiot ożywionej dyskusji,

P

w trakcie której radna Gabriela Buczek
zaproponowała, aby ustalając wynagrodzenie wójta w tej wysokości podjąć kolejną uchwałę o obniżce niewspółmiernie wysokich diet radnych, a zwłaszcza
przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady. W trakcie sesji
radni przegłosowali również uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 r. Natomiast w czasie przewidzianym na zadawanie pytań radna Linda
Swoboda w imieniu klub radnych MN
zgłosiła zapytanie, w którym domaga
się sprostowania nieprawdziwych, jej
zdaniem, informacji przedstawionych
w poprzednim numerze ,,Informatora”
dotyczących przebiegu inauguracyjnej
sesji RG. Domagała się również ujawnienia, kto jest autorem powyższego
artykułu.
Dzięki transmisji na żywo również
mieszkańcy mogli na własne oczy i uszy
przekonać się, jak wygląda w rzeczywistości deklarowana na inauguracyjnej
sesji wola współpracy radnych między
sobą i większości Rady z wójtem.

NOWE BALUSTRADY NA LIBAWIE

oprawie bezpieczeństwa użytkowników na odcinku drogi gminnej
wewnętrznej w m. Poczołków służyć będą
zamontowane za kwotę
12 484,50 zł nowe balustrady na przepuście
i moście nad rzeką Libawa. Środki w kwocie
10 377,62 zł zrealizowane były w ramach
funduszu sołeckiego
sołectwa Poczołków.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

POSIEDZENIE
ZARZĄDU
GMINNEGO OSP
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grudnia 2018 r. w Gminnym
Ośrodku Informacji Kultury
i Czytelnictwa odbyło się posiedzenie
Zarządu Gminnego OSP, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zębowicach Waldemar Czaja.
W trakcie posiedzenia dokonano
podsumowania działalności OSP gminy
Zębowice w 2018 r. Omówiono zorganizowane w Kadłubie Wolnym gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz
przedstawiono statystykę interwencji
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SPOTKANIE CZŁONKÓW DKK

grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Informacji
Kultury i Czytelnictwa odbyło się
ostatnie w tym roku spotkanie
członków Dyskusyjnego Klubu
Książki. Zgromadzone w bibliotece członkinie klubu dyskutowały
o przeczytanych książkach, które
zostały wydane w 2018 r.
Na spotkaniu omawiano treści
zawarte w książce, z kategorii literatury faktu, Eweliny Tondys pt.
„Habit zamiast szminki”, czyli zakonnice zabierają głos oraz literatury współczesnej
opowieść „Burza” Steve Sem-Sandberg. Spotkanie stało się okazją do dyskusji o autorach
książek i planach zaproszenia naszych rodzimych twórców do biblioteki na spotkania
autorskie organizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Pragniemy również
poinformować, że 30 listopada 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach
zakończyła zakup książek realizowany z Programu Biblioteki Narodowej. Zadanie było
wykonywane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet
1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W ramach tego zadania
zakupiono 126 egzemplarzy za kwotę 3 000 zł.
Przypominamy czytelnikom o zwrotach do biblioteki książek, które były wypożyczone w 2018 r.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

OSP z terenu naszej gminy. Zapoznano również uczestników z wynikami
kontroli naszych jednostek OSP oraz
z planem budżetu OSP gminy Zębowice na 2019 r. Przedstawiono również
planowane uroczystości, wydarzenia
i działania w OSP w nowym roku.
Ustalono, że gminne obchody Dnia
Strażaka odbędą się w Kadłubie Wolnym w dniu 4 maja 2019 r., natomiast
gminne zawody sportowo-pożarnicze
zostaną przeprowadzone w Radawiu
8 czerwca 2019 r. Rozważano również
kwestie związane z udziałem członków
MDP z terenu naszej gminy w obozie letnim w Turawie oraz obchodami
190-lecia powstania OSP w Kadłubie
Wolnym planowanymi na 1 września
2019 r.
Podczas posiedzenia zarządu omówiono też sprawy związane z przygotowaniem przez poszczególne OSP
wniosków dotyczących przyznania
odznaczeń dla druhów i sprawy planowanych zakupów sprzętu w ramach
wielkości kwot wpisanych do projektu budżetu gminy na 2019 r. Ustalono również terminy walnych zebrań
sprawozdawczych w jednostkach OSP
w 2019 r.
styczeń 4 9/2019
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grudnia 2018 r. w GOIKiCz. obyło się doroczne
świąteczne spotkanie przedsiębiorców z naszej gminy organizowane przez wójta Waldemara
Czaję. W spotkaniu uczestniczyli
również kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i pracownicy merytoryczni UG. Wójt powitał
uczestników i złożył im życzenia
świąteczno-noworoczne. Włodarz gminy mówił również o potrzebie współpracy z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami, w tym o możliwości wykonywania przez nich zadań
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego czy też przystępowania do organizowanych
przez gminę przetargów. Podkreślał również gotowość pomocy ze strony pracowników
merytorycznych gminy. Toczone przy świątecznych wypiekach i potrawach spotkanie
było również okazją do rozmów i dyskusji na tematy dotyczące zarówno lokalnego biznesu, jak i bieżących spraw w gminie.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali okolicznościowe kalendarze promujące naszą
gminę oraz symboliczne świąteczne upominki.

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

Z

apraszamy do GOIKiCz. na wystawę
,,Boże Narodzenie na świecie”, opowiadającej o zwyczajach bożonarodzeniowych, wigilii, opłatku i choince w 36 krajach świata. Oglądając wystawę, możemy
również przeczytać życzenia świąteczne
w 133 językach.
Podobnie jak przy poprzednich wystawach prace eksponowane są w holu przed
wejściem do biblioteki. Wystawę można
oglądać do końca stycznia br. w godzinach
otwarcia biblioteki.
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Zdzisław Szuba
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PODSUMOWANIE ROKU

zanowni mieszkańcy, za nami
rok 2018. Koniec roku to dobra
okazja do podsumowania tego,
co udało się zrealizować i jakie najważniejsze zadania stoją przed gminą
w roku bieżącym. Można z całą stanowczością powiedzieć, że ubiegły rok
był rokiem udanym pod względem realizowanych przez gminę inwestycji
i remontów.
Na początku wakacji oddano do dyspozycji uczniów i mieszkańców naszej
gminy wybudowane, za budynkiem
dawnego gimnazjum, nowe boisko wielofunkcyjne. Wartość prac w ramach
projektu dofinansowanego w połowie
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
zamknęła się kwotą 403 440 zł i nie
obejmowała odcinka o powierzchni
około 360 m2 przylegającego do boiska.
Za zagospodarowanie tej części boiska
polegającej na położeniu nawierzchni
poliuretanowej na powierzchni 200 m2
i kostki betonowej na pozostałym
odcinku, gmina z własnego budżetu wyasygnowała dodatkowo kwotę
61 295,39 zł. Boisko jest monitorowane
i ogrodzone.
26 czerwca 2018 r. otwarto po kapitalnym remoncie drogę powiatową
Knieja-Grodziec. W ramach przeprowadzonego remontu położono dwie
warstwy nawierzchni, wykonano pobocza, odtworzono rowy i zbudowano dwie zatoki autobusowe. W sumie
wyremontowano 5348 m drogi, z czego
w naszej gminie 3078 m. Na remont
pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w kwocie 2 426 212 zł. Wkład własny
gminy wynosił 416 034,00 zł, a gminy Ozimek 277 357,00 zł. Inwestycję
wsparł finansowo również powiat oleski kwotą 416 034,00 zł oraz powiat
opolski kwotą 277 357,00 zł. Nie trzeba
dodawać, że największym wygranym
tego zadania są mieszkańcy naszej
gminy, którzy z drogi tej korzystają,
jeżdżąc do Ozimka i Opola. Również
w czerwcu zakończyły się prace związane z remontem dachu na budynku
Gminnego Ośrodka Informacji Kultury
i Czytelnictwa. Za kwotę 105 220,15 zł
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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.
Z kolei w październiku 2018 r. zakończyły się prace związane z rozbudową
stacji wodociągowej „Knieja”. Remont
kosztował 1 156 200,00 zł, w tym dotacja z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 589 286,00 zł. W ramach prac
dokonano wymiany zasilania energetycznego obiektów stacji wodociągowej,
wybudowano kontenerową pompownię wody z uzbrojeniem towarzyszącym, wymieniono zestawy pompowe
i obudowy studni nr 1 i 2 z rurociągami
i zasilaniem, wykonano zbiornik terenowy o pojemności 200 m3 z rurociągami
technologicznymi oraz wymieniono
ogrodzenie terenu i wykonano monitoring pracy Stacji. Również w ubiegłym
roku po wcześniejszym frezowaniu została położona nakładka asfaltowa na
900-metrowym odcinku drogi powiatowej Zębowice–Knieja.
Wyremontowany został najbardziej
zniszczony leśny odcinek tej drogi.
Remont kosztował 300 tys. zł i został
wsparty z budżetu gminy kwotą 100 tys.
zł. Na ukończeniu są również prace związane z budową ścieżki pieszo‑rowerowej
w ciągu drogi powiatowej Zębowice–Kadłub Wolny. Łączna wartość inwestycji
zamyka się kwotą 1 223 850,00 zł, w tym
dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014–2020 wynosi 1 040 272,50
zł. W 2018 roku kontynuowany był na
terenie gminy program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach którego za kwotę 661 248,00 zł
wybudowano 32 oczyszczalnie. Budowa
oczyszczalni wsparta została dotacją
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 342 074,88 zł.
Do zrealizowanych zadań należy
również dodać remonty prowadzone
w ramach środków z funduszu sołeckiego czy budżetu jednostek organizacyjnych wspartych finansowo przez
gminę. W roku ubiegłym pracownicy

działu komunalnego gminy wyremontowali dwa mosty. Jeden w kierunku leśniczówki w Kniei, a drugi
w kierunku m. Poliwoda. W ramach
prac zakonserwowano i pomalowano
metalowe dźwigary mostów oraz położono nową nawierzchnię drewnianą.
W maju zakończył się remont pomieszczeń socjalnych w zębowickiej remizie.
Ze środków funduszu sołeckiego dokonano m.in. przebudowy przepustu
na ulicy nowej w Kniei, postawiono
nową wiatę przystankową w Radawiu
oraz zamontowano oświetlenie na ul.
Stawowej w Radawiu.
W okresie wakacyjnym prowadzono
również prace remontowe w zębowickim przedszkolu, w trakcie których
wymieniono wykładziny podłogowe
w salach na parterze, zamontowano
dodatkowo 30 szafek w szatni oraz zakupiono trzy dywany i cztery tablice.
Natomiast w oddziale zamiejscowym
w Radawiu wykonano remont łazienki,
który obejmował wymianę instalacji,
posadzki i glazury na ścianach oraz
montaż nowych kabin i grzejników.
Do najważniejszych przedsięwzięć,
jakie będą realizowane w br. zaliczyć
należy zakończenie budowy ścieżki
pieszo-rowerowej Zębowice–Kadłub
Wolny, kontynuowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach którego za kwotę 1 239 840,00
zł planowane jest wybudowanie 60
POŚ, wykonanie przebudowy drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Kadłub Wolny–Siedliska–Prusków o długości 2284 mb. W ramach
prac wykonana zostanie podbudowa
z betonu asfaltowego. Droga zostanie
poszerzona. Położona zostanie również nowa nawierzchnia z mieszanki
mineralno-bitumicznej.
W planach na rok 2019 przewidziany
jest też zakup specjalistycznego samochodu do odsączania osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
remont pomieszczeń dawnego dworca
autobusowego z przeznaczeniem na
gminne archiwum. Z powyższego zestawienia w sposób oczywisty wynika,
że zrealizowanych inwestycji i wykonanych prac remontowych mogłyby
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

2018
nam pozazdrościć o wiele liczniejsze
i bogatsze gminy, nie tylko w województwie, ale również w kraju. Można
z czystym sumieniem powiedzieć, że
nie byłoby tych inwestycyjno-remontowych sukcesów bez wyjątkowego zaangażowania wójta Waldemara Czai
i części pracowników Urzędu Gminy.
Wójtowi 10 radnych reprezentujących
Mniejszość Niemiecką przyznało wynagrodzenie o ponad 3 tys. zł mniejsze
od wynagrodzenia, jakie otrzymywał
dotąd (o czym w sprawozdaniu z sesji
Rady Gminy)

styczeń 4 9/2019
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KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
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grudnia 2018 r. odbył się w Gminnym
Ośrod ku Informacji
Kultury i Czytelnictwa
,,Koncert Kolęd i Pastorałek”. W udekorowanej
świątecznymi akcentami
sali wystąpili nasi rodzimi
wykonawcy: Schola Cantate z Radawia uczestnicy Samstagskursu,
przedszkolaki z Oddziału Zamiejscowego w Radawiu, Promyki
Maryi oraz uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej siostry
Milena i Julianna Jendrzej, Adriana Obstój, Julia Jadach i Kamila
Kubiciel. Publiczność wysłuchała również kolęd i pastorałek śpiewanych po śląsku w wykonaniu duetu Iwona Pietruszka i Jerzy
Kaufmann z m. Staniszcze Małe. Wszystkich wykonawców obdarowano słodyczami oraz ręcznie robionymi przez panią Magdę
Respondek ozdobnymi piernikami. W trakcie koncertu wręczone
zostały nagrody w organizowanym przez GOIKiCz. konkursie
na ,,najpiękniejszą ozdobę choinkową”. Na konkurs wpłynęło
kilkadziesiąt prac wykonanych przez przedszkolaków i uczniów
PSP. W grupie przedszkolaków nagrodzono prace Hanny Wiatr
i Dawida Drost- Glöckner. W kategorii wiekowej obejmującej klasy
I-IV Szkoły Podstawowej I miejsce zajęła praca Oliwii Mauschagen,
drugie Emilii Jendrzej, a trzecie Leoni Wiatr. Natomiast w kategorii
wiekowej klas V-VIII Szkoły Podstawowej oraz III klasy gimnazjum najwyżej oceniono pracę wykonaną przez Adrianę Obstój,
drugie miejsce przyznano Natalii Proszewskiej, a trzecie Beacie
Gładkowskej. Dla uczestników koncertu przygotowano również
słodki poczęstunek. GOIKiCz. organizator koncertu składa za
pośrednictwem informatora serdeczne podziękowania wszystkim
wykonawcom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie
wystroju ośrodka. Słowa podziękowania kieruje również na ręce
wójta Waldemara Czai za wsparcie finansowe koncertu.

W

ŚWIĄTECZNE KONCERTY
PRZEDSZKOLAKÓW

dniach 19 i 20 grudnia 2018 r. w GOIKiCz. odbyły się koncerty
świąteczne w wykonaniu
przedszkolaków z zębowickiego przedszkola.
Koncerty tradycyjnie
były dedykowane rodzicom i opiekunom naszych przedszkolaków. Ze
względu na ograniczoną wielkość sali występy podzielono na dwa
dni. W pierwszym dniu swoje umiejętności zaprezentowały dzieci
młodsze a w kolejnym starsze przedszkolaki. Było uroczyście,
a nasi mali artyści poprzez taniec śpiew i recytację oraz fantazyjne
ubiory wprowadzali nas w świąteczną atmosferę, dostarczając
zarówno rodzicom jak i gościom wielu niezapomnianych wrażeń
i wzruszeń. Na zakończenie każdego z koncertów na wszystkich
uczestników czekał słodki poczęstunek przygotowany przez mamy
przedszkolaków. Obecni na uroczystości z-ca wójta-sekretarz Gminy Jan Piekiełek i przewodniczący Rady Gminy Zębowice Damian
Ledwig złożyli uczestnikom świąteczno-noworoczne życzenia
oraz podziękowali za zorganizowanie uroczystości i przygotowanie naszych małych artystów do występów. Podobny koncert
odbył się również 21 grudnia 2018 r. w Oddziale Zamiejscowym
w Radawiu.
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SPOTKANIE ADWENTOWE
MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury
i Czytelnictwa odbyło się spotkanie adwentowe członków
Mniejszości Niemieckiej. Uczestnicy wysłuchali koncertu gitarowego w wykonaniu naszej młodzieży uczącej się gry na tym
instrumencie pod kierunkiem p. Andrzeja Rataja. Swoje umiejętności zaprezentowała też Daria Noryńska, grając na fletni pana.
Spotkanie stało się również okazją do wspólnego śpiewania kolęd
i pastorałek oraz do zapoznania się ze zwyczajami adwentowymi
na Śląsku, o których w swojej prelekcji mówiła p. Dorota Wons.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
EMERYTÓW

18

grudnia 2018 r. w GOIKiCz odbyło się spotkanie opłatkowe członków Zębowickiego Koła Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów. Było zarówno dzielenie się opłatkiem,
jak i składanie sobie świąteczno-noworocznych życzeń. Stałym
elementem spotkania była konsumpcja przygotowanych przez
uczestników wypieków i wigilijnych potraw. Podczas spotkania
omówiono również sprawy organizacyjne związane z bieżącą
działalnością Koła oraz przyjęto trzech nowych członków.

W

SPOTKANIE WIGILIJNE
PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY

dniu 20 grudnia 2018 r.
w GOIKiCz. odbyło się
tradycyjne spotkanie wigilijne pracowników urzędu
gminy. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy
jednostek organizacyjnych
gminy i emerytowani pracownicy UG. Zabierając
podczas spotkania głos, wójt Waldemar Czaja złożył wszystkim
uczestnikom świąteczno-noworoczne życzenia. Mówił również
o najważniejszych zadaniach, jakie będą realizowane przez UG
i jednostki organizacyjne w 2019 r.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

WIGILIA OSÓB SAMOTNYCH
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grudnia 2018 r. w salce katechetycznej kościoła parafialnego
w Zębowicach odbyła się zorganizowana
przez księdza proboszcza Józefa Zwarycza
wigilia dla osób samotnych z terenu naszej
gminy.
W organizację tej jakże pięknej uroczystości gromadzącej rokrocznie ponadstuosobową grupę uczestników, aktywnie włączyli się członkowie kościelnego Caritas,
uczennice ze szkolnego klubu wolontariatu
oraz grupa parafian. Tradycyjnie w wigilii uczestniczyli również pensjonariusze
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.
Stałym elementem uroczystości był występ przedszkolaków oraz zespołu ,,Promyki Maryi” i wspólne śpiewanie kolęd. Nie
zabrakło również prezentów i św. Mikołaja. Na wszystkich uczestników czekały
też słodkie wypieki i tradycyjne wigilijne
potrawy przygotowane przez panie z Caritas pod przewodnictwem pani Heleny
Wojczyk. Uczestnicy wigilii wysłuchali
również świąteczno-noworocznych życzeń
złożonych przez księdza proboszcza Józefa
Zwarycza i wójta gminy Waldemara Czaję.

Tę wyjątkową i jakże ważną dla osób samotnych i często doświadczonych przez los
uroczystość wsparł materialnie pan Gerard
Kotarski oraz finansowo wójt gminy.

GMINA ZBOWICE

GMINA ZBOWICE

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
STYCZE 2019 - CZERWIEC 2020 ROK

REJON 1

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
STYCZE 2019 - CZERWIEC 2020 ROK

MIEJSCOWOCI: ZBOWICE, KNIEJA, KOSICE, ŁKA

REJON 2
MIEJSCOWOCI: KADŁUB WOLNY, OSIECKO, POCZÓŁKÓW, PRUSKÓW, SIEDLISKA, RADAWIE

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

DNI WYWOZU

MIESIC

DNI WYWOZU

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY
KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE

TWORZYWA SZTUCZNE,
PAPIER , METAL,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
10

SZKŁO

15
STYCZE 2019
12
LUTY 2019
12
MARZEC 2019
9
4
KWIECIE 2019
7
MAJ 2019
4
27
CZERWIEC 2019
2, 30
LIPIEC 2019
27
SIERPIE 2019
24
19
WRZESIE 2019
22
PADZIERNIK 2019
19
LISTOPAD 2019
17
12
GRUDZIE 2019
14
STYCZE 2020
11
LUTY 2020
10
5
MARZEC 2020
7
KWIECIE 2020
5
28
MAJ 2020
2, 30
CZERWIEC 2020
POJEMNIKI NALEY WYSTAWIA DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU

MIESIC

23.09.2019

4
24

13

4

18.03.2019

GODZINY
13:30–17:00
9:00–13:00
14:30-18:00
10:00–14:00

24.09.2019

20.04.2020

17.04.2019

24.09.2019

20.04.2020

18.04.2019

25.09.2019

21.04.2020

18.04.2019

25.09.2019

21.04.2020

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

MIEJSCOWOCI
ZBOWICE PRZY DOMU SPOTKA
KADŁUB WOLNY PRZY BUDYNKU OSP
RADAWIE PRZY BUDYNKU OSP
KNIEJA PRZY BUDYNKU OSP

GODZINY

13:30-17:00
9:00-13:00
14:30-18:00
10:00-14:00

11.06.2019
11.06.2019
12.06.2019
12.06.2019

Lp.
1.
2.
3.
4.

29

19

9

24.09.2019

17.03.2020

22.06.2020
22.06.2020
23.06.2020
23.06.2020

MIEJSCOWOCI
ZBOWICE PRZY DOMU SPOTKA
KADŁUB WOLNY PRZY BUDYNKU OSP
RADAWIE PRZY BUDYNKU OSP
KNIEJA PRZY BUDYNKU OSP

GODZINY
13:30–17:00
9:00–13:00
14:30-18:00
10:00–14:00

DATY
17.04.2019

24.09.2019

20.04.2020

17.04.2019

24.09.2019

20.04.2020

18.04.2019

25.09.2019

21.04.2020

18.04.2019

25.09.2019

21.04.2020

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne to odpady niebezpieczne powstajce w gospodarstwach domowych tj.
przeterminowane chemikalia i opakowania po nich (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje mineralne i syntetyczne,
kleje, rodki ochrony rolin), przeterminowane leki, zuyte baterie i akumulatory, lampy fluoroscencyjne, zuyty drobny
sprzt elektryczny i elektroniczny.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

DATY

Uwaga!!! S to odpady pochodzce z remontów w gospodarstwach domowych tj. gruz, płyty gipsowe, wełna
mineralna, styropian, budowlane tworzywa sztuczne itp.

styczeń 4 9/2019
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ODPADY NIEBEZPIECZNE

DATY
17.04.2019

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne to odpady niebezpieczne powstajce w gospodarstwach domowych tj.
przeterminowane chemikalia i opakowania po nich (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje mineralne i syntetyczne,
kleje, rodki ochrony rolin), przeterminowane leki, zuyte baterie i akumulatory, lampy fluoroscencyjne, zuyty drobny
sprzt elektryczny i elektroniczny.

Lp.
1.
2.
3.
4.

17

Uwaga !!! Odpady wielkogabarytowe (zuyte meble, dywany, wykładziny, zuyty wielkogabarytowy sprzt gospodarstwa
domowego, opony do samochodów osobowych, wielkogabarytowy sprzt rekreacyjny np. basen, narty, deskorolka itp.)
naley wystawi przed posesj najpóniej w dniu wywozu do godziny 800 rano.

ODPADY NIEBEZPIECZNE
MIEJSCOWOCI
ZBOWICE PRZY DOMU SPOTKA
KADŁUB WOLNY PRZY BUDYNKU OSP
RADAWIE PRZY BUDYNKU OSP
KNIEJA PRZY BUDYNKU OSP

SZKŁO

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

16.03.2020

Uwaga !!! Odpady wielkogabarytowe (zuyte meble, dywany, wykładziny, zuyty wielkogabarytowy sprzt
gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych, wielkogabarytowy sprzt rekreacyjny np. basen, narty,
deskorolka, itp.) naley wystawi przed posesj najpóniej w dniu wywozu do godziny 800 rano.

Lp.
1.
2.
3.
4.

TWORZYWA SZTUCZNE,
PAPIER , METAL,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

2, 29
STYCZE 2019
26
7
LUTY 2019
26
MARZEC 2019
24
KWIECIE 2019
21
2
MAJ 2019
18
CZERWIEC 2019
16
25
LIPIEC 2019
13
SIERPIE 2019
10
WRZESIE 2019
8
17
PADZIERNIK 2019
5
LISTOPAD 2019
3, 31
GRUDZIE 2019
28
10
STYCZE 2020
25
LUTY 2020
24
MARZEC 2020
21
2
KWIECIE 2020
19
MAJ 2020
16
25
CZERWIEC 2020
POJEMNIKI NALEY WYSTAWIA DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU

14

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

15.03.2019

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY
KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE

Lp.
1.
2.
3.
4.

MIEJSCOWOCI
ZBOWICE PRZY DOMU SPOTKA
KADŁUB WOLNY PRZY BUDYNKU OSP
RADAWIE PRZY BUDYNKU OSP
KNIEJA PRZY BUDYNKU OSP

GODZINY

13:30-17:00
9:00-13:00
14:30-18:00
10:00-14:00

11.06.2019
11.06.2019
12.06.2019
12.06.2019

DATY

22.06.2020
22.06.2020
23.06.2020
23.06.2020

Uwaga!!! S to odpady pochodzce z remontów w gospodarstwach domowych tj. gruz, płyty gipsowe, wełna
mineralna, styropian, budowlane tworzywa sztuczne itp.
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ogłoszenia

Dotacje na założenie działalności
gospodarczej – Opolska Kuźnia
Przedsiębiorczości 5
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” zaprasza do udziału w projekcie „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”.
W ramach projektu 60 osób otrzyma dotacje na założenie działalności gospodarczej do 27 700 zł i dodatkowo
przez pierwsze 6 miesięcy do 1300 zł/mc w ramach
wsparcia pomostowego, a dla 55 osób dodatkowo przez
kolejne 6 miesięcy również do 1300 zł/mc w ramach
przedłużonego wsparcia pomostowego.
Powyższe formy wsparcia finansowego będą wypłacane w kwotach netto.
Uczestnicy projektu skorzystają również z bezpłatnego doradztwa i szkoleń. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa specjalistycznego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji
i prowadzenia działalności gospodarczej.
Projekt jest skierowany do osób fizycznych z obszaru
woj. opolskiego, które zamierzają założyć działalność
gospodarczą:
w wieku od 30 roku życia, w tym zwłaszcza kobiety,
osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące
pracy, bierne zawodowo), przede wszystkim:
– długotrwale bezrobotne,
– kobiety po 50. roku życia,
– osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do
6. roku życia lub dziecko z niepełnosprawnością
do 18. roku życia, migranci powrotni i imigranci
– mężczyźni,
osoby pracujące: zatrudnione na umowach cywilno‑prawnych, na umowach krótkoterminowych,
których miesięczne zarobki nie przekraczają płacy
minimalnej.
Termin naboru na naszej stronie internetowej: http://
spp.opole.pl/opolska-kuznia-przedsiebiorczosci-5.html
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami dotyczącymi Rekrutacji do projektu „Opolska Kuźnia
Przedsiębiorczości 5” zamieszczonymi na naszej stronie
internetowej, w zakładce Projekty -> Opolska Kuźnia
Przedsiębiorczości 5-> Dokumenty do pobrania http://
spp.opole.pl/okp5-download.html

W grudniu 2018 r. jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat Henryk Zieleźnik, Joachim Mikoś, Jerzy Michalczyk
85 lat Paweł Warzecha, Gertruda Opiela
91 lat Maria Kontny; 93 lata Teresa Skorupa, Paweł Rybol
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:
Elżbieta i Norbert Arbeiter
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: Aleksander Wiatr, Anna Bryś
Rodzicom narodzonych dzieci życzymy, aby Wasze pociechy
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: Eryk Skorupa, Urszula Miozga, Robert
Kühn, Agnieszka Twardawska
Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci.
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

ROK 2018 W STATYSTYCE
Szanowni Mieszkańcy, za nami 2018 rok. W ubiegłym roku w naszej gminie:
 urodziło się 37 dzieci, w tym: 21 chłopców i 16 dziewczynek  44 osoby
zmarły  Związek małżeński zawarło 14 par.  15 par obchodziło 25.
rocznicę ślubu.  50. rocznicę ślubu obchodziło 5 par.  6 par obchodziło 55. rocznicę ślubu  dwie pary 60. rocznicę ślubu.  W ubiegłym
roku 80 lat ukończyło 31 osób, w tym: 21 kobiet i 10 mężczyzn  85 lat
ukończyło 15 osób, w tym: 11 kobiet i 4 mężczyzn  90 lat ukończyło
6 osób, w tym: 5 kobiet i 1 mężczyzna  95 lat ukończyła 1 kobieta
 96 lat ukończyła 1 kobieta

TERMINY WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO‑WYBORCZYCH W JEDNOSTKACH OSP
OSP Kadłub Wolny – 5 stycznia 2019 r., godz. 17.00
(sobota, sala w Karczmie).
OSP Knieja – 12 stycznia 2019 r., godz. 17.00 (sobota,
sala w OSP).
OSP Radawie – 19 stycznia 2019 r., godz. 17.00 (sobota,
sala w OSP).
OSP Zębowice – 26 stycznia 2019 r., godz. 17.00
(sobota, sala w OSP).
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