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N a początku Nowego Roku 2020 życzę wszystkim mieszkań-
com naszej Gminy, działania, myślenia i mówienia tego, co 

mówi Wam serce. Życzę również radości na każdy dzień i błogo-
sławieństwa naszego Stwórcy.

Drodzy mieszkańcy początek roku wprowadza nowe akty 
prawne, zmianę cen za usługi i towary oraz produkty codziennego 
użytku. Na ich zmiany nie mamy wpływu, ale mamy bardzo duży 
wpływ na to w jaki sposób korzystamy z tych usług czy zakupu 
towarów.

Środowisko naturalne jest bogactwem i w istotny sposób wpływa 
na nasze zdrowie i życie. Szczególnie w krajach, w których postęp 
techniczny jest widoczny, zaczyna się zwracać szczególną uwagę 
na stan środowiska naturalnego. Do końca ubiegłego roku gmi-
ny były przypisane do konkretnego zakładu (tz. RIPOK), które 
przyjmowało odpady i przetwarzało je aby niewielka ich ilość 
trafiała na wysypisko. Niestety, nie udało się osiągnąć założonych 
celów. Ustawodawca zniósł przypisane gminom „RIPOK”, a to 
spowodowało, podwyższenie ceny przyjęcia jednej tony odpadu 
na składowisku z 250 zł do 526 zł za tonę. To nie koniec wzrostu 
cen. W następnych kwartałach cena może poszybować do 1000 
zł za odbiór jednej tony.

W naszej gminie mamy zameldowanych ponad 3500 mieszkań-
ców, a w systemie odpadowym zgłoszonych jest 2539 mieszkańców 
zamieszkałych. Do tej pory każdy mieszkaniec wpłacał 11 zł za 
osobę na miesiąc. Przy takim wzroście cen na składowiskach, cena 
na jednego mieszkańca powinna się zwiększyć już od stycznia br. 
do 18 zł za osobę na miesiąc. W okolicznych gminach ceny już 
teraz są powyżej 24 zł i dochodzą do 30 zł za osobę za miesiąc. 

Mając powyższe na uwadze zadaję pytanie – ile powinniśmy 
zapłacić za tonę odpadu, która trafia na składowisko i rozkłada 
się w ziemi przez około 250 lat?

Szanowni mieszkańcy, żyjemy w czasach, w których słyszymy 
tylko krytyczne słowa. W ostatnich wyborach zdecydowaliście, 
że nie mam większości w Radzie Gminy i trudne sprawy a istotne 
dla Waszego budżetu są odkładane na później. Do tej pory ze 
strony RG nie usłyszałem jeszcze żadnej sensownej propozycji 
w tej jakże ważnej kwestii. Dlatego będąc odpowiedzialny za 
to co robię proszę Was i apeluję o racjonalne gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Każdy mieszkaniec może ograniczyć ilość odpadów. Śred-
nia produkcja odpadów na mieszkańca w roku w naszym kraju 
wynosi – 311 kg, a w naszej Gminie wynosi 332 kg na jednego 
mieszkańca na rok. To stosunkowo duże ilości, a one z kolei będą 
się przedkładać na wysokość opłaty.

Jak to ograniczyć by być w zgodzie z przepisami prawa, 
a jednocześnie mniej płacić niż 24 czy 30 zł za osobę na miesiąc?

Drodzy mieszkańcy – po pierwsze, powinniśmy wspólnie 
poczuwać się do ograniczenia wytwarzania odpadów poprzez 
kupowanie ich w mniejszej ilości, zwłaszcza odpadów zostawianych 
na cmentarzach, które nie podlegają recyklingowi. Po drugie - de-

klarujemy sortowanie odpadów, więc możemy sortować odpady 
i dowieźć je do punktu zbiórki w Zębowicach. Poprzez takie dzia-
łanie ograniczymy wydatki związane z ich transportem na terenie 
gminy przez przystosowane do odbioru odpadów specjalistyczne 
pojazdy. Po trzecie - nie wrzucamy do kosza na odpady pozostałe, 
odpadu typu „popiół”. Ten odpad może być gromadzony na terenie 
nieruchomości i dwa razy w roku dowieziony do podstawionego 
kontenera dla tego odpadu.

Stosując się do powyższego możemy znacznie zredukować 
wydatki, które należałoby ponieść za gospodarowanie odpadami. 
Miejmy na uwadze naszych seniorów, którzy mają niskie eme-
rytury i trudno im jest wiązać koniec z końcem. W pierwszym 
półroczu br. będzie obowiązywał jeszcze wcześniej rozstrzygnięty 
przetarg. Od stycznia br. jako wójt gminy muszę zapłacić więcej 
za każdą tonę odebranych odpadów z uwagi na wzrost tej ceny na 
„RIPOK”. To oznacza, że ilość zebranych środków z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadów, nie wystarczy na opłacenie rachun-
ków za ich odebranie i zagospodarowanie. Gdybym wcześniej nie 
podejmował odważnych i trudnych decyzji to już od stycznia br. 
cena musiałaby wynosić ok. 20 zł za osobę na miesiąc.

Szanowni Mieszkańcy tylko od nas samych będzie zależeć ile 
zapłacimy za odpady, które wyprodukujemy i oddamy w sposób 
nieselektywny. Dlatego bardzo proszę o rozważne postępowanie 
i stosowanie się do przedstawionych propozycji.

Wasz wójt Waldemar Czaja

Wyjaśnienie skrótu RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych.

NOWOROCZNE PRZESŁANIE!
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S zanowni mieszkańcy za nami rok 2019. 
Koniec roku to nie tylko okazja do 

składania sobie życzeń, ale również moż-
liwość do dokonania podsumowania tego 
co udało się zrealizować w naszej gminie 
w roku ubiegłym. Można z całą stanow-
czością powiedzieć, że ubiegły rok był po-
dobnie jak poprzedni rokiem wytężonej 
pracy wójta Gminy i jego pracowników 
związanej z realizacją przez gminę zadań 
inwestycyjno-remontowych. W ramach 
inwestycji finansowanych z budżetu gminy 
oddano do użytku ścieżkę pieszo-rowero-
wą usytuowaną w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1737 O na odcinku Zębowice-Kadłub 
Wolny wraz z przebudową tej drogi na tym 
odcinku. Przebudowano również drogi do-
jazdowe do gruntów rolnych w miejscowo-
ściach: Kadłub Wolny, Siedliska i Prusków. 
Dokonano remontu drogi wraz z wymianą 
przepustu pod drogą na ulicy Stawowej 
w Radawiu. Wykonano remonty cząstkowe 
nawierzchni wraz z wymianą podbudowy 
na drodze wewnętrznej w m. Poczołków na 
długości 269 mb. oraz na drodze wewnętrz-
nej w m. Knieja na długości 140 m.b. Prze-
prowadzono również remont istniejącego 
odwodnienia na ulicy Ludowej w Rada-

wiu. Zmodernizowano budynek świetlicy 
wiejskiej w m. Łąka. W ramach zadania 
„rozbudowa stacji wodociągowej Knieja” 
oraz budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków służących poprawie warunków 
życia mieszkańców oddano do użytku 
60 nowych przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W Zębowicach przebudowano 
wiatę przystankową wraz ze zmianą spo-
sobu użytkowania znajdującego się w tym 
miejscu budynku usługowego poprzez jego 
przebudowę na budynek administracyjny 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
W ramach zadań realizowanych z Fundu-

szu Sołeckiego w sołectwie Kadłub Wolny 
zakupiono materiały do budowy oświetle-
nia ulicznego oraz przygotowano doku-
mentację projektową wraz z mapą do celów 
projektowych. Zakupiono również materiał 
na wykonanie altany wolnostojącej przy 
sali Wiejskiej w Radawiu. Na ukończeniu 
są prace związane z turystyczno-rekreacyj-
nym zagospodarowaniem terenu wokół 
stawów w Radawiu i Zębowicach. War-
tość wszystkich inwestycji realizowanych 
w naszej gminie w roku ubiegłym zamyka 
się kwotą 3 572 604,62 zł.

PODSUMOWANIE ROKU 2019
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15 grudnia 2019 r., w Kościele Para-
fialnym w Zębowicach odbył się 

doroczny ,,Koncert Kolęd i Pastorałek”, 
którego organizatorami byli: wójt gmi-
ny Waldemar Czaja, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa 
Zdzisław Szuba oraz proboszcz zębowickiej 
parafii ksiądz Józef Zwarycz. W koncercie 
wystąpiły przedszkolaki z Radawia, ,,Pro-
myki Maryi”, Daria Noryńska, Julianna 
Jendrzej, Kamila Kubiciel i Anna Niemiec, 
uczennice PSP w Zębowicach, chór Zę-
bowice pod dyrekcją Beaty Jendrzej oraz 
orkiestra z Kadłuba Wolnego pod batutą 
Mariusza Czai. Po koncercie wszyscy wy-
konawcy spotkali się przy kawie w salce 
katechetycznej. Spotkanie było okazją do 
złożenia serdecznych podziękowań naszym 
artystom, których obdarowano słodycza-
mi oraz ręcznie wykonanymi przez panią 
Magdę Respondek ozdobnymi piernika-
mi. W trakcie spotkania wręczone zostały 
również nagrody w organizowanym przez 
GOIKiCz konkursie na ,,Najpiękniejszą 
ozdobę choinkową”. Podobnie jak w roku 
ubiegłym na konkurs wpłynęło kilkadzie-
siąt prac. W grupie przedszkolaków nagro-
dzono prace Hanny Wiatr i Kasjana Gaw-

litza oraz pracę zbiorową wykonaną przez 
przedszkolaków z Radawia. W kategorii 
wiekowej obejmującej klasy I-IV Szkoły 
Podstawowej I miejsce przyznano pracy 
wykonanej przez Leo Gawlitza, drugie 
Magdalenie Drost Glockner a trzecie Mai 
Proszewskiej i Igorowi Proszewskiemu. 
Wyróżnienie otrzymała Leoni Wiatr. Na-
tomiast w kategorii wiekowej klas V-VIII 
Szkoły Podstawowej najwyżej oceniono 
pracę wykonaną przez Julię Dylka. Drugie 
miejsce przyznano Marcelowi Rajnoga, 
a trzecie Joannie Dragon i Wiktorii Mi-
siewicz.

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
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17 grudnia 2019 r., w Gminnym Ośrodku Informa-
cji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach odbyło 

się doroczne spotkanie opłatkowe członków Zębowic-
kiego Koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, było dzielenie się opłat-
kiem i składanie sobie świąteczno-noworocznych życzeń. 
Życzenia przekazali również uczestniczący w spotkaniu 
wójt Waldemar Czaja i zastępca wójta Zdzisław Szuba. 
Tradycyjnie stałym elementem spotkania była kon-
sumpcja przygotowanych przez uczestników wigilij-
nych potraw i wypieków. Podczas spotkania omówiono 
również sprawy organizacyjne związane z działalnością 
Koła w 2020 roku.

J ubileusz to ważny czas w życiu każdego człowieka. 
To czas życiowego bilansu i sukcesów – tych wielkich 

i tych całkiem małych, składających się również na drogę 
życiową jubilatów naszej gminy.

Aż trudno uwierzyć, że to tak szybko zleciało?
Spotkanie z szanownymi Jubilatami z okazji Jubile-

uszu Okrągłych Rocznic odbyło się 11 grudnia 2019 r. 
w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa 
w Zębowicach. Przybyli mieszkańcy gminy, którzy ob-
chodzili 80, 85 i 90 urodziny. Zostali on powitani przez 
Wójta Gminy Waldemara Czaję. Włodarz gminy złożył 
również wszystkim zebranym moc najserdeczniejszych 
życzeń i gratulacji. Uroczystość rozpoczęto tradycyjną 
lampką szampana i tortem. Spotkanie, w którym uczest-
niczyli również członkowie rodzin naszych jubilatów 
było okazją do podzielenia się wspomnieniami i życio-
wymi doświadczeniami naszych dostojnych gości. Na 
zakończenie uroczystości wójt gminy wręczył jubilatom 
drobne upominki.

SPOTKANIE OPŁATKOWE EMERYTÓW

SPOTKANIE WÓJTA Z JUBILATAMI
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18 i 19 grudnia 2019 r., w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa odbyły się wigilijno-świąteczne koncerty 
w wykonaniu przedszkolaków z zębowickiego Przedszkola, które tradycyjnie dedykowane były rodzicom i ich opiekunom. 

W pierwszym dniu swoje umiejętności zaprezentowały dzieci starsze, a w kolejnym młodsze. Jak zwykle było uroczyście, a przedszko-
laki swoimi występami wprowadzali uczestników w świąteczną atmosferę, tradycyjnie dostarczając zarówno rodzicom jak i gościom 
niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. Podczas koncertu życzenia uczestnikom złożył wójt Waldemar Czaja. Włodarz gminy przekazał 
również na ręce dyrektor Przedszkola Joanny Janczyk słodkie upominki dla wszystkich przedszkolaków i pracowników przedszkola. 
Koncert stał się też okazją do złożenia podziękowań za wsparcie organizowanych przez zębowickie przedszkole obchodów Dnia Św. 
Marcina. Podziękowania otrzymali: wójt Waldemar Czaja, dyrektor GOIKiCz Zdzisław Szuba, prezes firmy Velmon Adrian Wencel 
oraz właścicielka firmy Wodar Adrianna Wodarczyk. Wigilijno-świąteczny koncert dla rodziców i opiekunów odbył się również 
w dniu 20 grudnia 2019 r., w oddziale Zamiejscowym w Radawiu.

14 grudnia 2019 r., w salce katechetycznej kościoła 
parafialnego w Zębowcach odbyła się zorgani-

zowana przez proboszcza zębowickiej parafii ks. Józefa 
Zwarycza doroczna wigilia dla osób samotnych z terenu 
naszej gminy. Rokrocznie w tej wyjątkowej uroczystości 
uczestniczą również pensjonariusze z Domu Pomocy 
Społecznej w Radawiu. Tradycyjnie w organizację wi-
gilii włączyły się członkinie kościelnego Caritas oraz 
grupa parafian. Ważny elementem uroczystości oprócz 
tradycyjnego łamania się opłatkiem było złożenie uczest-
nikom świąteczno-noworocznych życzeń przez księdza 
proboszcza i wójta gminy. Stałym elementem uroczysto-
ści był występ przedszkolaków z Zębowic oraz zespołu 
,,Promyki Maryi”. Dla uczestników panie z kościelnego 
Caritas pod niezawodnym przewodnictwem pani Heleny 
Wojczyk przygotowały słodkie wypieki i tradycyjne wi-
gilijne potrawy. Organizację tej wyjątkowo szlachetnej 
uroczystości wsparł finansowo wójt gminy.

WIGILIJNO - ŚWIĄTECZNE KONCERTY PRZEDSZKOLAKÓW

WIGILIA OSÓB SAMOTNYCH
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V POWIATOWY FINAŁ 
WIEDZY O RYNKU PRACY

11 grudnia 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbył się finał 
V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy. W zmaganiach  fina-

łowych uczestniczyło 8 drużyn z naszego Powiatu, w tym drużyna z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Zębowicach w składzie: Rafał Sobczyk, Katarzyna Nie-
miec i Filip Sykoś. Opiekunem zespołu była Pani Agata Wons-Wiecha. Finał 
rozgrywany był na zasadzie gry planszowej, gdzie oprócz dobrych odpowiedzi 
liczyło się również szczęście w rzucie kostką, którego niestety zabrakło naszej 
drużynie. Tym samym odpowiadając bezbłędnie na wszystkie pytania zajęła 
ona ostatecznie VI miejsce.

POSIEDZENIE ZARZĄDU 
GMINNEGO ZOSP

19 grudnia 2019 r., w USC w Zębowicach 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 jednostek OSP 
z terenu naszej gminy w 2019 r. Omówiono przeprowadzone gminne zawody 
sportowo-pożarnicze w m. Radawie, ćwiczenia Komendanta na terenie DPS 
w Radawiu oraz przedstawiono statystykę interwencji OSP z terenu naszej gminy. 
Zapoznano również uczestników z wynikami kontroli naszych jednostek OSP 
oraz z planem budżetu gminy Zębowice na 2020 r. Przedstawiono również pla-
nowane uroczystości, wydarzenia i działania w nowym roku. Prezesi i naczelnicy 
z OSP Knieja, OSP Kadłub Wolny i OSP Zębowice przedstawili również plany 
pracy ich jednostek na 2020 r., które zostały następnie zatwierdzone przez ZG 
ZOSP RP. Plan pracy OSP Radawie nie został przedstawiony i jego zatwierdzenie 
nastąpi w późniejszym terminie. Podczas posiedzenia zarządu omówiono też 
sprawy planowanych zakupów sprzętu w ramach wielkości kwot wpisanych do 
budżetu gminy. Ustalono również terminy walnych zebrań sprawozdawczych 
w jednostkach OSP w 2020 r.

SZKOLENIE  
 PRACOWNIKÓW 
URZĘDU GMINY

W  dniu 14 grudnia 2019 r., w Gminnym Ośrod-
ku Informacji Kultury i Czytelnictwa zostało 

przeprowadzone szkolenie, dla pracowników Urzę-
du Gminy i jednostek organizacyjnych, w trakcie 
którego zostały omówione kwestie związane z bez-
pieczeństwem informatycznym, zasadami zacho-
wania się użytkowników służbowych komputerów 
w przypadku otrzymywania podejrzanych e-maili 
czy informacji oraz przestrzegania zasad związanych 
z wymogami RODO. Spotkanie stało się również 
okazją do wymiany zdań na temat związany z obo-
wiązkami pracowników UG zajmującymi się obsługą 
funduszy sołeckich. W trakcie dyskusji wójt gminy 
Waldemar Czaja poinformował pracowników, że 
w ramach poprawy efektywności pracy pracowni-
ków UG od stycznia 2020 r. wzorem innych insty-
tucji wprowadzona zostanie zasada, że każda środa 
miesiąca będzie w Urzędzie Gminy w Zębowicach 
dniem wolnym od petenta.
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19 grudnia 2019 r., w  Gminnym 
Ośrodku Informacji Kultury i Czy-

telnictwa odbyła się X w ósmej kadencji 
sesja Rady Gminy Zębowice. Zanim podjęto 
uchwały  uczestnicy obrad zapoznali się 
z informacją na temat zasad i możliwości 
pełnienia służby w Wojskach Obrony Te-
rytorialnej, którą przedstawił mjr. Wojciech 
Bakalarz z Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Opolu. W dalszej części obrad radni pod-
jęli uchwały w sprawie; zmiany budżetu 
gminy Zębowice na 2019 r., ustalenia wyka-
zu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2019, uchwalenia budże-
tu Gminy Zębowice na 2019 rok, uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej, przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Zębowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w ustawie o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie na rok 2020, zmiany stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice, , 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Zębowice, 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Zębowi-

ce na lata 2019-2024, oraz 
w sprawie komisji inwenta-
ryzacyjnej do spraw mienia 
komunalnego. Rada Gminy  
pomimo przyjęcia do po-
rządku obrad zgłoszonego 
przez radnego Krzysztofa 
Magnes projektu uchwa-
ły dotyczącego zmiany 
uposażenia wójta gminy 
i przywrócenia włodarzo-
wi gminy uposażenia z po-
przedniej kadencji w głoso-
waniu stosunkiem głosów 
7 do 6 nie podjęła uchwały 
w tej sprawie. Przeciwko tej uchwale głoso-
wali radni z Klubu Mniejszość Niemiecka za 
wyjątkiem radnego Damiana Katzy, który 
podobnie jak radni wybrani z Komitetu 
wójta głosował za przywróceniem wójto-
wi gminy uposażenia, jakie otrzymywał 
przed obniżką. Tym samym radni przeciw-
ni uchwale odrzucili argumenty radnego 
Krzysztofa Magnes, który – wespół z inny-
mi radnymi -  wskazał na liczne dokonania 
wójta. Kilkanaście minut po rozpoczęciu 
obrad Rady Gminy i bezpośrednio przed 
głosowaniem nad przywróceniem wójtowi  
uposażenia z przed obniżki, Przewodni-
czący Rady Gminy Damian Ledwig ogłosił 
niespodziewaną przerwę, w czasie której 

wszyscy radni z Klubu Mniejszość Nie-
miecka przeszli na I piętro budynku Domu 
Spotkań do pomieszczeń TSKN. 

30 grudnia 2019 roku odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy Zębowice, w trak-
cie której Rada Gminy podjęła uchwałę  
o ustaleniu wykazu wydatków, które nie wy-
gasają z upływem roku budżetowego 2019 
na łączną kwotę 269 360,31 zł. Rada głosami 
radnych z Klubu Mniejszość Niemiecka nie 
wprowadziła do porządku obrad zgłoszo-
nego ponownie przez radnego Krzysztofa 
Magnes projektu uchwały w sprawie zmiany 
wynagrodzenia wójta Gminy. Za przyjęciem 
projektu głosowali radni z Komitetu wójta 
Gminy i radny Damian Katzy.

Z ębowiccy strażacy ochotnicy za pośrednictwem Informatora pragną 
serdecznie podziękować mieszkańcom za ich wyjątkowe wsparcie 

i dobre serce okazane podczas organizowanej przez nich w dniach 3 i 4 
grudnia ubiegłego roku zbiórce „Świąteczne Wsparcie dla dzieci z Domu 
Dziecka w Sowczycach”. Szczególne podziękowania przekazują Pani 
kierownik Barbarze Dragon i wszystkim pracownikom sklepu w Zę-
bowicach, gdzie zbiórka została przeprowadzona. 

6 grudnia 2019 r., w magiczny dzień Mikołajek strażacki Mikołaj 
z pomocnikami odwiedził podopiecznych Domu Dziecka w Sowczycach. 
Druhowie podkreślają, że napawa ich wyjątkową radością fakt, iż w tym 
dniu mogli odwiedzić te cudowne dzieci, które zasługują na szczęście, 
a ich szczery uśmiech wynagradza wszystko. Każde dziecko otrzymało 
od św. Mikołaja prezent. Prezenty w postaci własnoręcznie zrobionych 
przez wychowanków Domu Dziecka kart oraz domowej roboty pierników 
wraz z podziękowaniami od Dyrekcji, Pracowników i Wychowanków 
Domu Dziecka otrzymali również druhowie. 

6 października 2019 r., druhowie Fabian i Robert Czerederecki oraz 
druhna Daria Rajnoga z OSP w Zębowicach, rozpoczęło Szkolenie 
Podstawowe Strażaków Ochotników w KP PSP Olesno. Pierwsza część 
szkolenia była nauką teorii podstaw pożarnictwa, pierwszej pomocy, 
ratownictwa technicznego i wysokościowego. Następnie po zdaniu 
egzaminu teoretycznego druhowie rozpoczęli praktykę na poligonie 
oraz ćwiczyli ratownictwo techniczne na auto-złomie w Oleśnie. Nasi 
druhowie zdali również komorę dymową w Opolu. Całe szkolenie trwało 
do dnia 23.11.2019 r., i zakończyło się egzaminem praktycznym, który 
wszyscy zdali z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy.

SESJE RADY GMINY ZĘBOWICE

Z ŻYCIA OSP W ZĘBOWICACH
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W grudniu 2019 r Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:

80 lat: Ginter Wolny, Łucja Adler,
90 lat: Klara Mendla, Alfred Miozga,
92 lata: Maria Kontny,
94 lata: Paweł Rybol.

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.

* * *
W grudniu urodziło się dwoje dzieci.

Narodzonym pociechom i ich rodzicom oraz najbliższym  
życzymy wielu łask Bożych, życzliwych ludzi, szczęścia i zdrowia  

na każdy dzień życia.

* * *
We grudniu zmarli: Benedykt Tarara, Joachim Bok, Urszula Trocha, 
Anastazja Baron, Rita Bonk, Anna Szmolka, Gertruda Kowolik

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.

Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice, 
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Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole, 
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www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl

Nasi Jubilaci

ogłoszenia

RoK 2019 W sTaTYsTYCe
Szanowni Mieszkańcy, za nami 2019 rok. W ubiegłym 

roku w naszej gminie: urodziło się 37 dzieci, w tym: 23 
chłopców i 14 dziewczynek, 54 osoby zmarły.

–  Związek małżeński zawarły - 23 pary,  10 par obcho-
dziło 25. rocznicę ślubu,

–  50. rocznicę ślubu obchodziły - 3 pary, 1 para obcho-
dziła 55. rocznicę ślubu.

W ubiegłym roku 80 lat ukończyły 32 osoby, w tym: 
24 kobiety i 8 mężczyzn, 85 lat ukończyło 16 osób, w tym: 
11 kobiet i 5 mężczyzn. 90 lat ukończyło 8 osób, w tym: 5 
kobiet i 3 mężczyzn, 91 lat ukończyło 5 osób, w tym 4 ko-
biety i 1 mężczyzna. 92 lata ukończyło 6 kobiet, 93 lata 
ukończyło 2 mężczyzn, 94 lata ukończyły 2 osoby, w tym 
1 kobieta i 1 mężczyzna, 95 lat ukończyły 2 kobiety, 96 lat 
ukończyła 1 kobieta a 97 lat ukończyła również 1 kobieta.

TERMINY WALNYCH ZEBRAŃ 
 SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH  

W JEDNOSTKACH OSP
osP zębowice –  04 stycznia 2020 rok, godzina 17.00. 

(sobota, sala w osP).

osP Radawie –  25 stycznia 2020 rok, godzina 17.00.  
(sobota, sala w osP)   

osP Knieja –  25 stycznia 2020 rok, godzina 19.00.  
(sobota, sala w osP)

osP Kadłub Wolny –  01 luty 2020 rok godzina 17.00.  
(sobota, sala w Karczmie)

INFORMACJE KRUS W OLEŚNIE
Za nami koniec roku 2019. Jaki ten rok był? Placówka Terenowa KRUS 

w Oleśnie podobnie jak wiele innych w kraju odnotowuje znaczny spadek 
liczby ubezpieczonych. Jakie są tego przyczyny? Głębokie zmiany struk-
turalne wsi powodują, że część mieszkańców rezygnuje z prowadzenia 
gospodarstw rolnych. Wydzierżawiają lub sprzedają ziemię. Część ubez-
pieczonych (dotyczy to zwłaszcza Opolszczyzny) wyjeżdża za granicę, 
w związku, z czym zostają objęci ubezpieczeniem kraju, w których pra-
cują. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że zgodnie z dyrektywą UE 
ubezpieczeniem można być objętym tylko w jednym kraju członkowskim. 
Dotychczasowe gospodarstwa rolne stają się powoli rodzinnymi firmami, 
nowocześnie zarządzanymi, nowocześnie wyposażonymi, w których praca 
coraz bardziej przypomina pracę w zakładzie przemysłowym. Koniec tego 
roku zdominowany jest przygotowaniami do wypłat świadczenia uzupeł-
niającego przysługującego osobom wymagającym opieki, które ukończyły 
18 lat, ich niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona 
orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie uzu-
pełniające przysługuje w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy 
czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń pieniężnych 
finansowanych ze środków publicznych oraz zagranicznych świadczeń 
emerytalno-rentowych, nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie. Rolnic-
two obok górnictwa i budownictwa należy do najbardziej wypadkowych 
działów gospodarki narodowej, dlatego tak dużą wagę przykłada się do 
działalności prewencyjnej. Obok konkursów wiedzy z zakresu BHP dla dzieci 
i dorosłych organizowany jest również konkurs dla rolników „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”. W tym roku udział w konkursie wzięły trzy gospo-
darstwa z terenu powiatu oleskiego, z których jedno, państwa Kubicielów 
z Kadłuba Wolnego zdobyło trzecie miejsce w województwie opolskim. Jest 
to ogromne wyróżnienie biorąc pod uwagę fakt, że gospodarstwa z Opolsz-
czyzny należą do najbezpieczniejszych w kraju. Wielkie podziękowania 
należą się również Państwu Wonsik z Rzędowic oraz Państwu Fabianek 
z Gorzowa Śląskiego zdobywców wyróżnień w konkursie BGR na etapie 
powiatowym. Jak wyglądają sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na wsi? 
W miarę postępu ulega zmniejszeniu ilość wypadków na wsi. Opolszczyzna 
w tym względzie, podobnie jak w poprzednich latach, należy do krajowej 
czołówki. W tym roku został wdrożony program „Wizja Zero”, w którym 
dąży się do zmniejszenia ilości wypadów do zera. Jest to sytuacja idealna, 
ale należy dążyć do tego, aby zminimalizować wszelkie zagrożenia. Z uwagi 
na to, że największa ilość wypadków w gospodarstwach rolnych zdarza 
się w ciągach komunikacyjnych należy szczególną uwagę zwrócić na ich 
właściwy stan, czyli nawierzchnia powinna być równa i utwardzona, bez 
wystających elementów. Podwórze powinno być dobrze oświetlone, należy 
rozplanować punkty świetlne tak, aby wykluczyć strefy nieoświetlone, ma 
to szczególne znaczenie w okresie jesienno zimowym oraz wczesną wiosną, 
kiedy dni są krótkie. Nie dajmy się zaskoczyć zimie, już teraz przygotujmy 
pojemniki z piaskiem i solą do posypywania chodników. Często w na-
wale prac polowych odkładamy na później prace porządkowe w naszych 

obejściach. Jesienne słoty, a w późniejszym czasie śnieg utrudnia a nawet 
uniemożliwia te prace. Jesienne porządki to również wycinanie zbędnych 
gałęzi. Część wypadków to urazy podczas cięcia drewna piłami tarczowy-
mi oraz spalinowymi. Brak zabezpieczenia w postaci osłon prowadzi do 
bardzo poważnych obrażeń. Zawsze należy dobrze przygotować miejsce 
pracy oraz sprzęt, sprawdzić jego sprawność, zaopatrzyć się w bezpieczne 
atestowane drabiny, obuwie robocze z dobrym protektorem, obejmujące 
kostkę, ubranie robocze szczelnie okrywające ciało.


