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Niech ziemię rozśpiewa kolęda, każdy dom i każdego z nas, niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta niosą
wszystkim betlejemski blask
(E. Waśniowska)
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech te święta będą dla Was niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, aby upłynęły
w spokoju, radości wśród rodziny i przyjaciół, a nadchodzący Nowy 2022 Rok niech będzie dla Was czasem pełnym
optymizmu, wiary i spełnienia życiowych planów. Niech
zawsze towarzyszy wam dobre zdrowie oraz atmosfera
pełnej życzliwości i wzajemnego zrozumienia
Wójt Waldemar Czaja
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zębowice
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, wszelkiej
pomyślności, miłości i głębokiej wiary, co daje oparcie, kiedy jesteśmy bezradni.
Niech ten wyjątkowy czas upłynie w rodzinnej atmosferze, a blask betlejemskiej gwiazdy przyniesie radość i nadzieję na lepsze jutro.
Życzymy także: zdrowia, Bożego pokoju i spokoju na cały kolejny Nowy Rok.
Niech Nowonarodzone Dziecię Wam błogosławi.
Przewodniczący i Radni Rady Gminy Zębowice

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

M

iś jest mały i puchaty
Miś jest fajny i kudłaty
Miś jest gruby jak ta kula
Misia zawsze się przytula.”

25 listopada br. w zębowickim przedszkolu, jak co roku,
obchodzono bardzo ważne święto - „Dzień Pluszowego Misia”.
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko
przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem- Misiem.
Przybyły misie małe, duże, bardzo duże, białe, wprost bajecznie kolorowe, a każdy był piękny i wyjątkowy. Na zajęciach
dzieci poznały historię powstania pluszaków, a każdy z bajkowych misiów miał dla dzieci zadanie. Nie brakowało tańców,
wierszy, piosenek o tematyce misiowej. Chętne dzieci mogły
skosztować także przysmaku wszystkich misiów- miodu.
Dzieci wykazały się także niezwykłą sprawnością, przeszły
misiowe tory przeszkód, a na koniec brały udział w misiowym
quizie. Po pełnej uśmiechu zabawie, dzieci podśpiewując
poznane piosenki, wzięły udział w warsztatach mydlarskich.
Każdy przedszkolak miał okazję zrobić swoje własne mydełko

glicerynowe w kształcie misia. Mógł sam wybrać zapach oraz
kolor mydła, a także przystroić je brokatem. Jednak jak co
roku największą atrakcją był olbrzymi, pluszowy miś, który
odwiedził każdą grupę. Miś tańczył z dziećmi i bawił się przy
muzyce, czym wzbudził ogromną radość wśród wszystkich.
Już dziś z niecierpliwością przedszkolaki oczekują na kolejne
Święto Pluszowego Misia. Najważniejszy, główny cel imprezy- wspólna, zgodna zabawa- został osiągnięty.

PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ

P

rzedszkolaki swoje kalendarium imprez i uroczystości
zaplanowane mają z najdrobniejszymi szczegółami. Jest
w nim miejsce na różne święta i wydarzenia. Jednak jednym
z najważniejszych dni dla każdego dziecka jest Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka. 20 września- to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce, bowiem Sejm przyjął
ustawę ustanawiającą ten dzień właśnie ich świętem. Święto to
zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej
w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji
wychowania przedszkolnego. Nasze przedszkolaki tego dnia
zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału w konkursach.
Przedszkolaki rzucały kółkami do celu, chodziły z krążkiem
na głowie, uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz zmagały się z balonami, które na końcu
ozdobiły, zgodnie z własnymi pomysłami. Radość, śmiech
i głośny doping uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie.
Każdą z przedszkolnych grup odwiedziła Pani dyrektor Joanna
Janczyk życząc dzieciom miłego święta.
Ważnym świętem dla przedszkolaków jest również święto
Dyni. Dynia to bardzo zdrowe, urodziwe i łatwe do współpracy warzywo o czym przekonały się przedszkolaki w czasie
obchodów ŚWIĘTA DYNI. Wśród dzieci ubranych na pomarańczowo, a nawet przebranych w dyniowe stroje, można
było poczuć się jak na dyniowej grządce. Dynia to również
wspaniałe warzywo inspirujące do wykonania różnorodnych
prac plastycznych. W każdej grupie powstało wiele prac,
które przyozdobiły sale i przedszkolną szatnię. Dyniowe

dekoracje i smakołyki pozwoliły odkryć wiele zalet tego
niedocenionego warzywa, a przede wszystkim dały okazję
do wspólnej zabawy. Piękna jesienna scenografia oraz cudowne stroje przedszkolaków rozświetliły nam ponurą aurę
za oknem. W tym roku królowały przebrania dyniowe, choć
nie brakowało wróżek, czarodziejek i innych bajkowych postaci. Tradycyjnie były tańce, zabawy, sportowe konkurencje
i dyniowy poczęstunek. Już dzisiaj przedszkolaki czekają na
kolejne Święto Dyni za rok.

Szanowni mieszkańcy,
Przypominamy, że 21 grudnia 2021 r. z naszych posesji będą odbierane odpady papieru. Prosimy o ich wystawienie do godz.
6.00 rano w dniu wywozu. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 42 16 076 w. 29.
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WYCIECZKI PRZEDSZKOLAKÓW
Miesiąc listopad w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach okazał się być niezwykle aktywny. Przedszkolaki wraz
ze swoimi wychowawczyniami oraz innymi pracownikami
przedszkola zwiedziły dwa niezwykłe miejsca. W dniu 8
listopada wszystkie dzieci wyjechały autobusem do Gospodarstwa Agroturystycznego GIPROL w Staniszczach Małych.
Świętowały w ten sposób Dzień Świętego Marcina. Tego
dnia czekało na dzieci mnóstwo atrakcji i ciekawych zajęć
edukacyjnych, które miały im przybliżyć osobę św. Marcina,
jego życiorys oraz dobroć. Pierwsza atrakcja, która czekała
na dzieci nosiła tytuł ,,Rogaliki świętomarcińskie”. Były to
zajęcia w drewnianym domku z pokazem etapów powstania rogalików. Przedszkolaki dowiedziały się jak dawniej
pracowano na roli. Następnie odpowiednio ubrane zabrały
się do zarobienia ciasta na pyszne rogaliki, które później
zostały upieczone i rozdane do domu. Ale przyszedł też czas
na bardziej artystyczne zadanie. Na zajęciach ,,Latarnie”
malowali i konstruowali piękne latarenki, które są jednym
z symboli Dnia św. Marcina. Następnie dzieci brały udział
w warsztatach ,,Gąski”. Były to zajęcia manualne, których
celem było przybliżenie znaczenia gęsiny w Dniu św. Marcina.
Dzieci wyklejały sylwety gąsek białymi piórkami. Oprócz
wszystkich zajęć dzieci mogły pojeździć na mechanicznych
koniach i gokartach, przymierzyć strój św. Marcina oraz
wziąć udział w spacerze w labiryncie z kukurydzy. Pod koniec
tego niezwykle emocjonującego pobytu na ,,farmie” dzieci
delektowały się pysznymi kiełbaskami oraz odwiedziły zagrodę z kozami. Wycieczka przebiegła z elementami edukacji
ekologicznej i zdrowotnej, była niezwykle pouczająca i bogata
w doświadczenia. Natomiast 24 listopada br. w ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna” przedszkolaki wyjechały
na wycieczkę do „Zaczarowanego świata” w Opolu. Na miejscu wzięły udział w niezwykłych warsztatach edukacyjnych.
Podczas warsztatów „Świat w powiększeniu” dzieci za pomocą
mikroskopu i lup oglądały eksponaty owadów. Dowiedziały
się na czym polega praca pszczelarza oraz dlaczego owady
są pożyteczne dla ludzi. Na warsztatach „Tajemnice światła” poznaliśmy budowę oka oraz podstawowe informacje
z optyki. Zajęcia „Szlak zaczarowanego świata” zabrały nas

w wycieczkę po wszystkich kontynentach. Dzieci oglądały
domy z różnych stron świata oraz stroje ich mieszkańców.
Natomiast na warsztatach „Mali obywatele planety Ziemia”
uczyliśmy się o tym jak ważna jest woda dla roślin i zwierząt oraz w jaki sposób dbać o przyrodę. Nauka poprzez
doświadczenie podczas wycieczek daje dzieciom możliwość
wielokierunkowego rozwoju. Dzieci uczą się poprzez zdobywanie nowych umiejętności. Wyjazd dziecka na wycieczkę to
ogromna dawka wiedzy, której często dzieci nie są w stanie
doświadczyć w placówce. Dlatego w zębowickim przedszkolu
wyjazd na wycieczki jest dopełnieniem zajęć organizowanych
w ciągu roku szkolnego.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2021 ROKU
Lp.

Zakres rzeczowy inwestycji

Kwota w zł

1.

Budowa przepustu wraz z przebudową drogi gminnej w jej obrębie poprzez rozbiórkę istniejącego mostukategoria obiektu - XXVIII na działce położonej w miejscowości Zębowice, ul. Borowiańska

260 000,00 zł

2.

Remont drogi dojazdowej do remizy OSP Knieja oraz placu przy świetlicy wiejskiej w m. Knieja

28 982,24 zł

3.

Remont drogi na terenie sołectwa Siedliska. Poszerzenie ze stabilizacją – dz. Nr 124

142 200,00 zł

4.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-poprawa warunków życia mieszkańców

5.

Budowa linii 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kadłub Wolny

10 000,00 zł

6.

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach

532 000,00 zł

7.

Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach

620 000,00 zł

8.

Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Przedszkola Publicznego w Zębowicach

320 000,00 zł

9.

Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na kocioł olejowy oraz modernizacja kotłowni w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zębowicach

134 000,00 zł

1 590 214,00 zł

Suma:
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3 633 096,24 zł
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„Szkoła pamięta” 2021

„S

zkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób
szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak
i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej
i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej
tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi
młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani
z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach w roku szkolnym
2020/2021 w akcji wzięli udział najmłodsi uczniowie naszej
szkoły – klasy I-III. Dzieci ze swoimi nauczycielami p.
Gabrielą Langosz, p. Zofią Laskowską -Qach, p. Katarzyną
Przybyszewską, p. Marzeną Dudkiewicz, p. Joanną Ko-

wolik i p. Elżbietą Pyka realizowały następujące działania
upamiętniające:
• odwiedzały miejsca pamięci;
• porządkowały groby, zapalili znicze i wspominali osoby
ważne dla danej wspólnoty;
• odwiedziły Izbę Regionalną w Zębowicach;
• odszukały w domu pamiątki rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie, z których fotografii została
utworzona przez p. Zosię Laskowską - Qach prezentacja
multimedialna. Materiały te zostały wykorzystane podczas
zajęć lekcyjnych w klasach I-III i zamieszczone na stronie
internetowej naszej szkoły jako pomoc dydaktyczna;
• wykonały tematyczną gazetkę ścienną w szkole;
• utworzyły kącik pamięci pracowników szkół naszej
Gminy, którzy już odeszli.

11 Listopada- Narodowe Święto Niepodległości

N

iezwykle podniosły i uroczysty charakter miały tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach. 10 listopada
2021 roku przed Pomnikiem Powstańców Śląskich zebrali
się uczniowie oraz pracownicy Szkoły, by wspólnie cieszyć
się tym pięknym dniem. Na wstępie odśpiewano Mazurek
Dąbrowskiego, po czym dyrektor Małgorzata Stelmach powitała przybyłych gości: żołnierzy Jednostki Wojskowej nr
2286 w Opolu, ppłk. Tomasza Sochę, mjr. Pawła Gajka, mjr.
księdza kapelana Piotra Rokitę, z-cę Wójta Gminy Zębowice
Zdzisława Szubę, dyr. Publicznego Przedszkola w Zębowicach
Joannę Janczyk, przewodniczącą Komisji Edukacji Dorotę
Wons, przewodniczącą Rady Rodziców Ewelinę Kotysz oraz
księdza Józefa Zwarycza. Następnie uczennica klasy V, Milena
Jendrzej, wzruszająco zaśpiewała piosenkę Marka Grechuty
pt. „Wolność”, po czym ponownie głos zabrała pani dyrektor.
W swoim przemówieniu podkreślała, jak ważną wartością dla
każdego człowieka jest wolność, demokracja. Wspomniała
o bohaterach, którzy w imię wolności poświęcili swoje życie
oraz podkreśliła wkład narodu polskiego w rozwój kultury
Europy i świata. W dalszej części mjr. Paweł Gajek odczytał Niepodległościowy Apel Pamięci, po którym żołnierze
oddali salwę honorową. Na zakończenie delegacje szkolne
i zaproszonych gości złożyły kwiaty i wiązanki oraz zapaliły
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znicze pod Pomnikiem Powstańców Śląskich, oddając hołd
wszystkim tym, dzięki którym po 123 latach niewoli Polska
powróciła na mapę świata.
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JULIANNA JENDRZEJ – PRYMUS OPOLSZCZYZNY
Pragniemy poinformować, że wśród tegorocznych laureatów corocznej nagrody Marszałka Województwa Opolskiego:
Prymus Opolszczyzny w kategorii wiedza i kultura za wybitne
osiągnięcia i sukcesy będące wspaniałą promocją regionu
znalazła się Julianna Jendrzej. Laureatka mieszka w Radawiu
i uczęszcza do II klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu. Oprócz nagrody Marszałka, Julianna
w roku szkolnym 2020/21 zdobyła 2-gą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie International Music Perforance
Competition Toronto ‘21, 3-ą nagrodę w Międzynarodowym
Konkursie Smyczkowym PRIMUZ w Łodzi, 2-gą nagrodę
„MEDICI” w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym
w Londynie, 2-gą nagrodę w I Międzynarodowym konkursie
Viennes Spring Music Competition w Wiedniu i 3-ą nagrodę
w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2021.

Julianna Jendrzej otrzymała również stypendium „Wspieramy
Najlepszych III” na rok 2020/2021. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Na terenie gminy Zębowice gospodarka ściekowa jest rozwią- osadu w prawidłowy sposób z pojedynczej oczyszczalni jest
zywana poprzez systematyczną budowę na posesjach zamiesz- trudne techniczne i ekonomicznie nieopłacalne, a kontrola pracy,
kałych przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie średni zużycia czy konieczności wymiany urządzeń przez osobę nie
koszt zakupu i instalacji jednego urządzenia to ok 25 000,00 zł. będącą specjalistą w tej dziedzinie jest bezcelowa.
Właściciel nieruchomości, na terenie której zabudowana jest
Aby ją zapewnić i w ten sposób zadbać o prawidłowe funkprzydomowa oczyszczalnia ścieków powinien postępować zgod- cjonowanie naszych przydomowych oczyszczalni ścieków Rada
nie z instrukcją jej eksploatacji, a w szczególności kontrolować Gminy Zębowice podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłaty za
bieżącą pracę oczyszczalni tj.:
usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni
1. sprawdzać czy nie następuje przepełnienie zbiornika oczysz- ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
czalni – w zbiorniku znajduje się przegroda oddzielająca komorę w Zębowicach, która wynosi 32,50 zł netto za jeden miesiąc za
ścieku surowego i oczyszczonego, ścieki muszą znajdować się jedną oczyszczalnię. Dla porównania w sąsiedniej gminie opłata
poniżej tej przegrody,
za ścieki odbierane kanalizacją sieciową wynosi 6,42 zł/m3 brut2. w oczyszczalniach, w których zabudowano przepompownię to, a ilość ścieków liczona jest na podstawie m3 zużytej wody.
ścieku, sprawdzać, czy nie następuje przepełnienie zbiornika przeOpłatę tą będą ponosić właściciele nieruchomości na terenie,
pompowni ścieków – w zbiorniku powinna być widoczna pompa, których znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków posa3. nie odłączać oczyszczalni od zasilania elektrycznego – wy- dowione przez Gminę Zębowice.
łączenie prądu powoduje zaburzenie procesu oczyszczania, który
Właściciele nieruchomości, którzy we własnym zakresie wyoparty jest na następujących po sobie fazach tlenowej i beztlenowej, posażyli swoje posesje w przydomowe oczyszczalni ścieków,
4. nie używać w nadmiernej wielkości środków chemii go- także mogą ponosić opłatę za usługę utrzymania i oczyszczania
spodarczej, które wpływają niekorzystnie na mikroorganizmy przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ na nich rówprowadzące proces oczyszczania ścieków i w razie potrzeby nież spoczywa obowiązek kontroli pracy swoich urządzeń oraz
uzupełniać je stosownymi preparatami,
pozbywania się nadmiaru osadu w określony powyżej sposób.
5. w tych typach oczyszczalni, gdzie awaria podzespołów sy- Wywiązywanie się z tego obowiązku będzie kontrolowane przez
gnalizowana jest czerwoną lampką sygnalizacyjną natychmiast gminę.
zgłaszać awarię do Urzędu Gminy.
Zakres wykonywanych za tą opłatę usług, sposób jej wnoszeZ wymienionymi powyżej zadaniami, jako właściciele nie- nia oraz obowiązki jakie spoczywają na właścicielu nieruchoruchomości, poradzimy sobie we własnym zakresie, ale dla mości określa umowa, którą właściciel nieruchomości będzie
prawidłowej pracy oczyszczalni oprócz bieżącej kontroli po- zawierał z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
ziomu ścieków kluczowe jest także usuwanie nadmiaru osadu, w Zębowicach.
który powinien być odbierany przez uprawnioną do tego firmę
Trwają prace związane z wywozem osadu z przydomowych
i poddany procesowi stabilizacji w odpowiedniej instalacji oraz oczyszczalni ścieków realizowane przez firmę zewnętrzną.
kontrola pracy urządzeń i ich bieżące oraz generalne naprawy Przyjazd tej firmy na posesję odbywa się w asyście pracownika
lub wymiany i w tym potrzebna jest pomoc fachowców. Do- ZGKiW w Zębowicach. Osad odbierany jest zgodnie z przyjętym
świadczenia lat ubiegłych pokazują, że pomoc instytucjonalna, harmonogramem, opracowanym na podstawie badań nadmiaru
w tym zakresie jest bardzo potrzebna - pozbycie się nadmiaru osadu w poś, który był prowadzony na początku 2021 roku.
INFORMACJA
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W ZĘBOWICACH ODCZYTY WODOMIERZY
– od 6 GRUDNIA 2021 r. do 31 GRUDNIA 2021 r.
– miejscowości: Zębowice, Knieja , Łąka, Kadłub Wolny, Poczołków, Osiecko, Prusków, Siedliska, Kosice, Radawie.
prosimy o wysłanie drogą:
1. telefoniczną pod numerem telefonu 77 4216076 w. 33 lub kom. 603666312, 605090375, 504014637,
2. mailową na adres zgkiw.efaktura@gmail.com z podanym zwrotnym adresem poczty e mail, na który wyślemy fakturę.
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INFORMACJE Z KRUS W OLEŚNIE
Jak co roku postaramy się Państwu przybliżyć zadania jakie także otrzymać członkowie rodziny ubezpieczonego, który zmarł
są obecnie realizowane w Placówce Terenowej KRUS w Ole- wskutek wypadku przy wykonywaniu pracy na roli. Nawiązując
śnie. Czternasta emerytura. Już w listopadzie Kasa Rolniczego do wcześniejszego akapitu chcemy przedstawić jeszcze jedną gałąź
Ubezpieczenia Społecznego wypłaci tzw. czternastą emeryturę. naszej działalności to jest prewencja, rozumiana jako działalnoByła ona wypłacona razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim ścią wśród rolników oraz dzieci w wieku szkolnym, mającą na celu
świadczeniem uzupełniającym. Rehabilitacja KRUS. Osoby pod- upowszechnienie wiedzy na temat BHP. Są to m.in. konkursy.:
legające ubezpieczeniu w KRUS oraz osoby mające ustalone prawo „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” - konkurs skierowany do
do okresowej renty inwalidzkiej mogą skorzystać z bezpłatnej rolników, konkursy plastyczne dla dzieci, gry dydaktyczne, filmy
rehabilitacji leczniczej. Niezbędne jest złożenie wniosku o skie- promujące bezpieczeństwo na wsi, pogadanki i szkolenia również
rowanie na rehabilitacje leczniczą. Rehabilitacja pocovidowa e-learningowe. To wszystko przynosi wymierne efekty w postaci
– co warto wiedzieć? Procedura kierowania na rehabilitację, po bardzo niskiej wypadkowości w rolnictwie. Opolszczyzna ma
przebytej chorobie COVID-19 pozostaje taka sama jak w przy- najniższy wskaźnik a powiat oleski jest jednym z wiodących. Jak
padku rehabilitacji osób ze schorzeniami układu ruchu i krążenia. to się przedstawia w Gminie Zębowice. Do końca października
Do dyspozycji kuracjuszy pozostają dwa ośrodki w Szklarskiej bieżącego roku w gminie Zębowice nie doszło do żadnego zdaPorębie i Jedlcu. Emerytura. Świadczenie emerytalne przysłu- rzenia, w jakim osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu
guje kobietom od 60 roku życia i mężczyznom od 65 roku życia rolników uległa wypadkowi podczas wykonywania pracy rolnipo udokumentowaniu 25 lat pracy w gospodarstwie rolnym. czej. Opolszczyzna zalicza się do rejonów w kraju o najmniejszej
Renta inwalidzka z KRUS. Świadczenia KRUS to nie tylko eme- ilości wypadków w rolnictwie, powiat oleski należy do najlepszych
rytura, ale również renta inwalidzka z KRUS. Ta przyznawana w województwie opolskim pod tym względem, natomiast gmina
jest czasowo lub dożywotnio, jeśli uzna się na podstawie stanu Zębowice jest najlepsza w powiecie oleskim. Nie można sobie
zdrowia i oceny komisji, że rolnik lub domownik jest niezdolny życzyć nic lepszego. Jak co roku gmina Zębowice jest najlepsza.
do pracy w gospodarstwie rolnym. Renta rodzinna to renta rol- Dla podtrzymania tej statystyki Kasa proponuje szereg działań
nicza, którą przewiduje się dla uprawnionych członków rodziny wspomagających, między innymi kampanie prewencyjne.
zmarłego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskaPodsumowując, świadczenia KRUS to bardzo rozległa dzienia emerytury bądź renty inwalidzkiej lub też miał przyznaną dzina, która wymaga indywidualnego zgłębienia każdej sprawy.
emeryturę lub rentę z KRUS. Do renty rodzinnej uprawnieni są: Obejmują one m.in. zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy,
dzieci własne, dzieci małżonka i dzieci przysposobione, przyjęte a także odszkodowania z KRUS czy dodatek pielęgnacyjny i renty
na wychowanie i do okresu pełnoletności wnuki, rodzeństwo KRUS. Jeśli ubezpieczacie się Państwo w Kasie bądź rozważacie
i inne dzieci (nie dotyczy to dzieci przyjętych w ramach rodziny przejście z ZUS na KRUS – koniecznie poznajcie wszelkie inforzastępczej lub rodzinnego domu dziecka), małżonek (wdowa, macje na ten temat. Nasi pracownicy są do państwa dyspozycji.
wdowiec), rodzice, w tym również ojczym i macocha oraz osoby Zachęcamy do korzystania z platformy e-PUAP oraz e-KRUS.
przysposabiające, po spełnieniu niezbędnych warunków. Do- Wszystko na temat KRUS możemy znaleźć na stronie www.
datek pielęgnacyjny. Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. krus.gov.pl.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.), dodatek pielęgnacyjny
Rolniku pamiętaj!!!
KRUS przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty,
• uprzedzaj zwierzęta głosem, gdy się zbliżasz;
w sytuacji, gdy została ona uznana za całkowicie niezdolną do
• nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia;
samodzielnej egzystencji bądź też, gdy osoba ta ukończyła 75
• jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem;
rok życia. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do
• nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu;
samodzielnej egzystencji. Od dnia 1 października 2019 r. weszła
• nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu
w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Celem
Rolniku pamiętaj!!!
świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe
• dbaj o park maszynowy (kompletność wyposażenia, konserosób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Warunkiem jest
złożenie wniosku w przypadku braku orzeczenia o całkowitej wacje sprzętu, nie demontuj osłon i zabezpieczeń zainstalowanych
niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z drukiem N-14 przez producenta maszyny);
• korzystaj z maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
(zaświadczeniem o stanie zdrowia) wypełnionym przez lekarza
prowadzącego. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Od dnia – stosuj się do instrukcji i symboli ostrzegawczych;
• obsługę maszyn i urządzeń powierzaj wyłącznie osobom
1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r.
o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Celem świadczenia dorosłym, zdrowym, posiadającym wymagane przeszkolenie
jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które i uprawnienia;
• przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że nikomu nie
zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci. Zasiłek zagraża niebezpieczeństwo;
• przed przystąpieniem do regulacji bądź usuwania awarii
macierzyński. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej od
dnia porodu i wynosi 1000 zł miesięcznie przez okres 52. tygodni. wyłącz napęd i upewnij się, że maszyna jest unieruchomiona.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci ubezpieczonego, uprawnionego do emerytury
Rolniku pamiętaj!!!
lub renty z ubezpieczenia oraz członka rodziny wymienionych
• dbaj o porządek w obrębie podwórza i stanowisk prac;
osób. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
• nawierzchnia podwórza powinna być w dobrym stanie,
rolniczej. Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy
utwardzona, równa i nieśliska;
rolniczej to świadczenie przysługujące ubezpieczonemu (rolniko• używaj odpowiednich drabin;
wi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego
• oznacz progi w wejściach i przejściach;
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku
• używaj obuwia roboczego z podeszwą antypoślizgową,
przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej. Mogą je
usztywniającego staw skokowy.
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REMONT ULICY SZKOLNEJ
W KADŁUBIE WOLNYM

Z

akończyły się prace remontowe na liczącym 260 mb.
odcinku ulicy Szkolnej w Kadłubie Wolnym. W ramach
prac po utwardzeniu podłoża położono nową nawierzchnie
z masy bitumicznej oraz wykonano odwodnienie. Wartość
prac zamyka się kwotą 277 740,64 zł.

REMONTY DRÓG GMINNYCH

Z

akończyły się remonty dróg gminnych. W ramach prac
wymieniono w sumie 752 mb. nawierzchni na odcinkach
dróg w miejscowościach: Radawie – ul. Główna, Siedliska,
Prusków, Zębowice – ul. Borowiańska i Stokrotek, Poczołków
i Knieja. Uzupełnione zostały również ubytki na drogach.
Wartość wykonanych prac zamyka się kwotą 257 029,41 zł.

SESJA RADY GMINY

30

listopada br. odbyła się w GOIKiCz XXV w ósmej
kadencji sesja Rady Gminy. W trakcie obrad radni
podjęli uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy
Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku i wolontariacie na rok 2022, utworzenia Związku
Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”, trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego
funkcjonowania, zmiany budżetu Gminy Zębowice na rok
2021 i w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podczas obrad radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice ze względu na ustawę, która określa dla wójtów, burmistrzów i prezydentów,
pracowników samorządowych nowe zasady ich wynagrodzeń. Głosami radnych z klubu Mniejszości Niemieckiej
odrzucili projekt zgłoszony przez wójta przyjmując swój
wniosek zakładający ustalenie wynagrodzenia w wysokości minimalnej wynikającej z rozporządzenia Prezesa RM.
Również głosami radnych z Klubu Mniejszości Niemieckiej
przyjęto stanowisko, że Rada Gminy nie wyraża zgody na
polubowne rozwiązanie straty finansowej powstałej w wyniku obniżenia bez uzasadnionego powodu wynagrodzenia

za pełnienie funkcji wójta za okres od 18 grudnia 2018 do 31
lipca 2021r. W trakcie sesji radni poruszyli również sprawy
dotyczące zmiany godzin funkcjonowania biblioteki w Radawiu, odbioru nieczystości od mieszkańców mających na
swych posesjach szczelne szamba, opłat związanych z wywozem osadu i funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz brakiem informacji dotyczących konkretnego
terminu wypompowywania osadu z POŚ na poszczególnych
posesjach. Podczas obrad radni zapoznali się również z informacją o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
oraz informacją Przewodniczącego Rady Gminy.

OPUSZCZONE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie naszej Gminy znajdują się obiekty niezagospodarowane po dawnych zakładach, PGR-ach, SKR-ach i innych, które
mogą stanowić miejsce nielegalnego gromadzenia odpadów przemysłowych. Odpady te, ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i dla środowiska.
W razie zaobserwowania, że:
• na terenie tych obiektów składowane są niekreślone materiały lub substancje,
• na teren tych obiektów dowożone są nieokreślone materiały lub substancje,
• przyjeżdżają samochody ciężarowe lub dostawcze,
prosimy o natychmiastowe zawiadomienie policji (prosimy o niepodejmowanie działań na własną rękę).
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TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA W ZĘBOWICACH

Z

akończyły się prace związane z termomodernizacją
budynku Publicznego Przedszkola w Zębowicach. W ramach wykonanych prac budynek Przedszkola przeszedł
gruntowny remont. Prace trwały od początku sierpnia do
połowy listopada. Remont obejmował:
• ocieplenie podłogi na strychu
• ocieplenie budynku (styropianem)
• wykonanie elewacji (tynkowanie)
• wymianę parapetów zewnętrznych
• ocieplenie dachu (płaski dach na części dobudowanej)
• montaż paneli fotowoltaicznych
• demontaż kotła węglowego oraz montaż kotła na ogrzewanie olejowe wraz ze zbiornikami na paliwo.
Kolejne etapy prac przebiegały zgodnie z planem. W efekcie
wykonanych prac zmienił się nie tylko wygląd zewnętrzny
przedszkola, ale również jego funkcjonalność. Poprzez montaż
paneli fotowoltaicznych przedszkole poniesie dużo mniejsze
koszty za zużytą energię elektryczną. Z kolei montaż pieca
olejowego pozwoli na utrzymanie ciepła w budynku przez cały
czas, a sam obiekt stanie się bardziej ekologiczny i przyjazny
mieszkańcom i środowisku. Po zakończeniu prac budynek
podlegał różnorodnym przeglądom technicznym, takim jak:
• ogólny przegląd budynku
• przegląd instalacji elektrycznej
• przegląd instalacji odgromowej
• przegląd p.poż.
• przegląd kominiarski
Wszystkie przeglądy wypadły pozytywnie, a co za tym idzie
dzieci mogły wrócić do budynku przedszkola. Radość dzieci była
ogromna, kiedy po trzech miesiącach mogły wrócić do swoich
sal. Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Zębowicach pragnie

PRALNICA W OSP ZĘBOWICE

W

remizie OSP w Zębowicach została zamontowana
nowa pralnico-wirówka i suszarka do ubrań specjalnych. Łączny koszt zakupu urządzeń wynosi 30 275,00 zł.
Środki na zakup urządzeń w wysokości 14200,00 zł. pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostałą kwotę druhowie
z OSP Zębowice pozyskali, ze sprzedaży zebranego od mieszkańców złomu, datków indywidualnych mieszkańców oraz
środków przekazanych przez indywidualnych sponsorów.

serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Stelmach dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej za gościnę oraz pomoc podczas
remontu. Podczas pracy remontowych dzieci wraz w wychowawcami przebywały w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej. Na
rzecz przedszkola udostępniono 4 sale (dla każdej z grup osobna
sala) oraz dwie łazienki. Posiłki przygotowywane były w kuchni
w przedszkolu oraz dowożone w specjalnych termosach przez
pracowników przedszkola do
wydania dzieciom w budynku szkoły. Dzięki pomocy Pani
dyrektor oraz wszystkich pracowników szkoły podstawowej,
przedszkolaki miały zapewnione komfortowe warunki,
a nauczyciele mogli realizować
podstawę programową. Łączna wartość wykonanych prac
i zamontowanych urządzeń
zamyka się kwotą 342 155,12 zł.

Nasi Jubilaci
W LISTOPADZIE 2021 r. Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:
80 lat: Hubert Opiela
85 lat: Elżbieta Pytlik, Maria Bensz
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 listopadzie urodziło się 3 dzieci.
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci rozwijały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym skarbem,
jakim możecie obdarzyć swoje dzieci, a później w ich życiu dorosłym
otrzymać powrotnie – to szczera miłość.
***

Osoby zmarłe w październiku:
Konrad Adler, Pascal Nieszporek,
Zdzisław Zagórowicz, Leon Serwusiok,
Grzegorz Libera, Anna Bińczyk, Rajnold Joniec.
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: Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl

Nakład: 1000

Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole,
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl
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