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SPOTKANIE OPŁATKOWE OSÓB SAMOTNYCH
15 grudnia 2022 r. w salce katechetycznej kościoła 

parafialnego w Zębowicach, po dwuletniej przerwie 
spowodowanej epidemią COVID-19, odbyło się zorgani-
zowane przez proboszcza zębowickiej parafii ks. Mariu-
sza Pełechatego spotkanie opłatkowe dla osób samotnych 
z terenu naszej gminy. Podobnie jak w latach ubiegłych 
w spotkaniu uczestniczyli również pensjonariusze z Domu 
Pomocy Społecznej w Radawiu. W organizację spotkania 
aktywnie włączyły się członkinie kościelnego Caritas oraz 

grupa parafian. Szczególnie ważnym elementem uroczystości 
oprócz tradycyjnego łamania się opłatkiem, było złożenie 
uczestnikom świąteczno-noworocznych życzeń przez księ-
dza proboszcza i wójta gminy. Spotkanie ubogaciły swoimi 
występami dzieci z publicznego przedszkola w Zębowicach 
oraz zespół ,,Promyki Maryi”. Dla uczestników przygotowano 
słodkie wypieki i tradycyjne wigilijne potrawy. Organizację 
tej wyjątkowo szlachetnej uroczystości wsparł finansowo 
wójt gminy Waldemar Czaja.
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ŚWIĄTECZNE WSPARCIE AKCJI „I TY MOŻESZ 
ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM”

Za nami finał zbiórki darów dla podopiecznych Domu 
Dziecka w Sowczycach. Już po raz szósty darczyńcy 

otworzyli swoje serca i owocnie wsparli zorganizowaną 
przez druhów z OSP w Zębowicach zbiórkę. 6 grudnia 
Mikołaj razem ze swoimi pomocnikami odwiedził dzieci 
i wręczył zebrane podczas zbiórki rzeczy i słodkie upominki. 
Odwiedziny Domu Dziecka w Sowczycach w dzień mikołajek 
stało się już strażacką tradycją. Po raz kolejny ten dzień był 
przepełniony szczęściem i radością. Druhowie z Zębowic 
dziękują wszystkim darczyńcom za to, że pomogli sprawić, 

że dzieci poczuły prawdziwą atmosferę świąt. Dodatkową 
atrakcją dla nich była przejażdżka saniami św. Mikołaja oraz 
miniwarsztaty pierwszej pomocy. Druhowie kierują słowa 
podziękowań również do kierowników i pracowników skle-
pów Delikatesy Centrum oraz Lewiatan za udostępnienie 
miejsca na przeprowadzenie zbiórki. Podziękowania skła-
dają też p. dyrektor oraz dzieciom i rodzicom z publicznego 
przedszkola w Zębowicach za przeprowadzenie zbiórki 
w placówce. Pamiętajcie, DOBRO WRACA – Strażacy 
z OSP w Zębowicach.

ŚWIĄTECZNE ATRAKCJE W PRZEDSZKOLU
G rudzień w przedszkolu minął pod znakiem przygoto-

wań do świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie przed-
szkolaki wiedzą, co chcą dostać od św. Mikołaja. Ale czy 
on wie, czego my chcemy? Dlatego niezbędnym elementem 
każdych przygotowań do odwiedzin fantastycznego gościa 
są listy. Niestety, nasze przedszkolaki nie potrafią, pisać, 
ale całe szczęście, umieją rysować. Pięknie przygotowane 
listy zostały zapakowane do koperty i wysłane do Laponii 
z poczty w Zębowicach. Następnie jedyne co pozostało, to 
czekanie na wizytę Mikołaja. 6 grudnia w naszym przed-
szkolu wszystkie dzieci przeniosły się w ,,magiczny świat 
Świętego Mikołaja”. Nasze przedszkolaki wyglądały jak jego 
mali pomocnicy, ponieważ wszystkie dzieci ubrane były na 
czerwono i ,,mikołajkowo”. Od rana w przedszkolu panował 
gwar i radość oraz niecierpliwość w oczekiwaniu na przyjście 

niezwykłego gościa. Dzień rozpoczął się od świątecznego 
pokazu magii. Dzieci uczyły się specjalnych zaklęć, by móc 
wyczarować tego upragnionego gościa. Wreszcie przyjechał 
PRAWDZIWY – ŚWIĘTY MIKOŁAJ! Dzieci uśmiechnięte 
i bardzo podekscytowane dźwiękiem dzwoneczka i śmiechu 
„HO,HO,HO” z ogromną radością przywitały Mikołaja. 
Każdy przedszkolak złożył obietnicę, że przez kolejny rok 
będzie grzeczny i radosny. Po złożonej przysiędze Mikołaj 
obdarzył wszystkich prezentami, a dzieci z każdej grupy 
podziękowały wierszem i piosenką za podarunki. Pani dyrek-
tor przedszkola dziękuje Radzie Rodziców oraz Wspólnocie 
Lasów Drobnowłościańskich Wsi Kadłub Wolny za sfinanso-
wanie tegorocznych paczek mikołajkowych. Pamiętajmy, że 
dobroć przekazana nawet tym najmłodszym, wraca zawsze 
ze zdwojoną siłą.
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KARTKI ŚWIĄTECZNE 
Z PRZEDSZKOLA

Za pośrednictwem „Informatora” składam serdeczne podziękowanie pani 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zębowicach i nauczycielom, którzy 
własnoręcznie wykonali 80 przepięknych kart świątecznych. Karty wraz ze 
świąteczno-noworocznymi życzeniami przesłaliśmy do samorządowców 
i szefów instytucji na bieżąco współpracujących z naszą gminą.

 wójt Waldemar Czaja

JUBILEUSZ DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄZKI
W dniu 25 listopada 2022 r. w sali OSP Zębowice odbyło 

się jubileuszowe spotkanie z okazji 15-lecia Dysku-
syjnego Klubu Książki w Zębowicach. Uczestnicy w miłej 
atmosferze w pierwszej części spotkania mieli okazję po raz 
pierwszy spotkać się z Agatą Magnes, współautorką książki 
pt. „Trzysta piąty! Walka o życie dziecka”. Pani Agata z 
Krzysztofem Magnes napisali przejmujący pamiętnik ro-
dziców z walki o życie dziecka. „Trzysta piąty” to książka 
dla każdego, pełna emocji, myśli, wydarzeń z życia pacjen-
tów przed lub po przeszczepie. Pani Agata opowiedziała 
o transplantacji w Polsce. Jak ważne jest, aby każdy z nas 
podjął decyzję o wypełnieniu oświadczenia woli na „Tak” 
dla transplantacji. Pani Agata Magnes napisała książkę dla 
dzieci pt.: „KameLeon Tęczowy bohater – Bajka o prze-
szczepie wątroby ”, jak również jest autorką słów piosen-
ki „Głośne TAK”. Współautorka książki odpowiadała na 
nurtujące pytania czytelników, dokonała wpisu do kroniki 

biblioteki. Dziękujemy Pani Agacie za miłe i ciekawe spo-
tkanie. W drugiej części jubileuszowego spotkania historię 
Dyskusyjnego Klubu Książki przedstawiła p. Beata Warmuz. 
Kluby powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy 
jego finansowym i merytorycznym wsparciu. W okresie 
piętnastu lat istnienia DKK w 148 spotkaniach, i omówio-
no 161 tytułów książek autorów polskich i obcych. Dzięki 
działalności klubu księgozbiór GBP w Zębowicach wzbogacił 
się o 293 książki. Oprócz dyskusji na temat przeczytanych 
książek była okazja do spotkań autorskich i spędzenia czasu 
z pisarzami, a odwiedzili nas: Izabela Sowa, Małgorzata 
Kalicińska, Irena Matuszkiewicz, Katarzyna Leżańska, 
Helena Buchner, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Barbara 
Kosmowska, Jan Grzegorczyk, Magdalena Kordel, Agnieszka 
Lingas-Łoniewska, Sabina Waszut, Krystyna Mirek, Edyta 
Świętek. Podsumowaniem spotkania była degustacja tortu 
w kształcie książki.
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INFORMACJA W SPRAWIE 
PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA

Szanowni mieszkańcy,
Gmina Zębowice przygotowuje się do drugiego etapu 
dystrybuowania wśród mieszkańców węgla po preferen-
cyjnych cenach.
Aby kupić węgiel na preferencyjnych warunkach, mieszkań-
cy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domo-
we będą mogli składać wnioski od dnia 1 stycznia 2023 r. 
w ilości 1,5 tony węgla.
Uprawnionymi do zakupu węgla na preferencyjnych warun-
kach są osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego.
Zgłoszenia można dokonać:
e-mailowo na adres: ops@gops.zebowice.pl
– osobiście – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Zębowicach w godz. 7.30–15.30
Informacje pod numerem telefonu: 77 4216076 wew. 28
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 
gospodarstwa domowe wnioskodawca oświadcza, że ani 
on, ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz 
którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 
paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 
2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.
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POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
15 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu 

i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, Handlu i Usług. Zgodnie z porządkiem posie-
dzenia członkowie mieli się zapoznać z opinią RIO o przedło-
żonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz z opinią 
RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej na 2023 rok. Uczestnicząca w posiedzeniu Komi-
sji skarbnik Gminy Jadwiga Sajdyk poinformowała, że opinia 
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nie została jeszcze 
przesłana. Poinformowała także, że konieczne będzie nanie-
sienie zmian do projektu uchwały budżetowej. Następnie pani 
skarbnik omówiła projekt uchwały budżetowej na przyszły rok 
i odpowiadała na pytania radnych, którzy analizowali projekt 
uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projekt WPF.

22 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. W pierwszej części posiedzenia członkowie 
komisji rozpatrzyli petycję w sprawie Dbamy o zdrowie Petentów 
– dezynfekcja pomieszczeń. Komisja ustaliła, że do podmiotu 

składającego petycję została wysłana informacja mówiąca, że 
w przedmiotowej sprawie w 2021 r. zostały zakupione lampy 
bakteriobójcze i wirusobójcze dla placówek oświatowych oraz 
dokonano rekonesansu dotyczącego celowości zakupu takich 
urządzeń. W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, gmina dokona 
zakupu tych urządzeń. W dalszej części obrad członkowie komisji 
rozpatrzyli petycje pani Teresy Garland w sprawie upamiętnienia 
szóstej rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie 
Łagiewnikach oraz w sprawie potwierdzenia statusu cywiliza-
cyjnego gminy. Członkowie komisji uznali, że petycja w sprawie 
upamiętnienia szóstej rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla 
Polski w Krakowie Łagiewnikach i potwierdzenia statusu cywili-
zacyjnego gminy została rozpatrzona negatywnie. Uzasadniając, 
że brak jest podstaw prawnych do uczynienia zadość żądaniom 
zawartym w petycji. Tak określony przedmiot petycji nie mieści 
się w katalogu kompetencji wskazanym w art. 18 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

SESJA RADY GMINY
29 grudnia 2022 r. odbyła się XXXVII w ósmej kadencji 

Sesja Rady Gminy. W trakcie sesji radni przyjęli uchwały 
w sprawie: zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok, zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej, ustalenia wydatku, który nie 
wygasa z upływem roku budżetowego 2022, uchwalenia budżetu 
gminy Zębowice na 2023 rok, uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gmi-
nę Zębowice oraz w sprawie zasad przyznawania i wysokości 
diet radnych Rady Gminy Zębowice. Powyższy projekt został 
zgłoszony i przegłosowany przez radnych Klubu Mniejszości 
Niemieckiej. Radni z Klubu Mniejszości nie uwzględnili zgła-
szanego przez wójta zastrzeżenia, że projekt nie powinien być 
procedowany, ponieważ zgodnie ze Statutem gminy, który Rada 
uchwaliła w 2020 roku, w przypadku gdy uchwała pociąga za sobą 
skutki finansowe, projekt taki winien posiadać akceptację wójta 

i skarbnika. A tego warunku nie dochowano. W związku z przegło-
sowaniem tej uchwały płatna miesięcznie dieta przewodniczącego 
RG wzrasta z 1342,07 zł do 1825,21 zł, a wiceprzewodniczącego 
RG z 626,30 zł do 858,92 zł Dieta radnego płatna za udział w sesji 
RG wzrasta z 304,20 zł do 429,46 zł. Natomiast dieta przewod-
niczącego Komisji RG płatna za udział w posiedzeniu komisji RG 
wzrasta z 241,57 zł do 322,10 zł, a dieta członka Komisji za udział 
w posiedzeniu wzrasta ze 161,05 zł do 236,20 zł. Rada Gminy 
nie podjęła natomiast uchwał w sprawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zębowice oraz 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości. Radni uznali, że te projekty 
zanim trafią na sesję, będą omówione na Komisji RG. Podczas 
sesji radni zapoznali się również z działalnością wójta w okresie 
międzysesyjnym oraz informacją przewodniczącego Rady Gminy.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZĘBOWICACH 
Z TYTUŁEM „PRZEDSZKOLA ROKU” 
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Publiczne przedszkole w Zębowicach zwyciężyło w plebiscycie 
edukacyjnym NTO i otrzymało tytuł „Przedszkola Roku” 

w województwie opolskim. Jest to wielki sukces z uwagi na to, że 
nasza placówka pokonała duże, miejskie przedszkola. Jest to nie-
zwykłe wyróżnienie, ponieważ przyznawane jest przez rodziców 
i sympatyków przedszkola za osiągnięcia, trud włożony przez 
wszystkich pracowników oraz za zmiany, jakie przez ostatnie 
lata zagościły w placówce. Przedszkole otrzyma w Opolu dyplom 
za zdobycie I miejsca w powiecie oleskim. Natomiast za zdobycie 
I miejsca w województwie przedszkole otrzyma voucher w wyso-
kości 3000 zł na promocję przedszkola oraz voucher w wysokości 
2000 zł na zakup sprzętu RTV i AGD. Nagrody oraz statuetka 

„Przedszkola Roku” wręczone zostaną podczas gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie, gdzie nasza placówka dostała zapro-
szenie. Pani dyrektor przedszkola pragnie podziękować wszystkim 
za każdy otrzymany głos. Jest to ogromna radość dla wszystkich 
pracowników, a przede wszystkim dla dyrektora placówki. Tak 
ogromny sukces motywuje do dalszych działań, a pomysłów na 
nowe przedsięwzięcia nie brakuje. Oprócz sukcesu naszego przed-
szkola nauczycielka Dorota Czyrnia zdobyła II miejsce w kategorii 
„Nauczyciel Przedszkola Roku” w województwie opolskim oraz 
pierwsze miejsce w powiecie oleskim. Kadra przedszkola, dziękując 
za wsparcie, podkreśla, że jest to dla niej wyjątkowa motywacja 
do dalszej wytężonej pracy w nowym roku.



INFORMATOR GMINY ZĘBOWICE6

INFORMACJE KRUS W OLEŚNIE
J ak co roku postaramy się Państwu przybliżyć zadania, jakie są 

obecnie realizowane w Placówce Terenowej KRUS w Oleśnie.
Rehabilitacja KRUS. Osoby podlegające ubezpieczeniu 

w KRUS oraz osoby mające ustalone prawo do okresowej renty 
inwalidzkiej mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej. 
Niezbędne jest złożenie wniosku o skierowanie na rehabilitację 
leczniczą. Od 15 czerwca 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 
28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników. Wprowadza ona kilka zasadniczych zmian. Pierwszą 
z nich jest zapis mówiący o tym, że przy przechodzeniu na 
emeryturę został wyłączony obowiązek zbycia, dzierżawy lub 
przekazania gospodarstwa. Co on zmienia? Otóż przy prze-
chodzeniu na emeryturą rolnik powinien spełnić tylko dwa 
warunki, osiągnąć wiek emerytalny oraz podlegać ubezpiecze-
niu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat. Druga to 
zmiany w korzystaniu z sanatoriów przez rolników-emerytów. 
Od 1 stycznia 2023 roku z Centrów Rehabilitacji Rolników będą 
mogli korzystać również rolnicy-emeryci. Rehabilitacja | Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (krus.gov.pl), emerytura 
rolnicza | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (krus.gov.
pl) Czternasta emerytura. Już w listopadzie Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego wypłaciła tzw. czternastą emeryturę. 
Była ona wypłacona razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim 
świadczeniem uzupełniającym. „Czternasta emerytura” dla eme-
rytów i rencistów KRUS Rehabilitacja pocovidowa – co warto 
wiedzieć? Procedura kierowania na rehabilitację po przebytej 
chorobie COVID-19 pozostaje taka sama jak w przypadku re-
habilitacji osób ze schorzeniami układu ruchu i krążenia. Do 
dyspozycji kuracjuszy pozostają dwa ośrodki – w Szklarskiej 
Porębie i Jedlcu. Renta inwalidzka z KRUS. Świadczenia KRUS 
to nie tylko emerytura, ale również renta inwalidzka z KRUS. Ta 
przyznawana jest czasowo lub na stałe, jeśli uzna się na podstawie 
stanu zdrowia i oceny lekarza KRUS, że rolnik lub domownik 
jest niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym. renta rolnicza 
z tytułu niezdolności do pracy | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (krus.gov.pl) Renta rodzinna to renta rolnicza, którą 
przewiduje się dla uprawnionych członków rodziny zmarłego, 
który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury 
bądź renty inwalidzkiej lub też miał przyznaną emeryturę lub 
rentę z KRUS. Do renty rodzinnej uprawnieni są: dzieci własne, 
dzieci małżonka i dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie 
i do okresu pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (nie 
dotyczy to dzieci przyjętych w ramach rodziny zastępczej lub 
rodzinnego domu dziecka), małżonek (wdowa, wdowiec), rodzice, 
w tym również ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające, 
po spełnieniu niezbędnych warunków. renta rodzinna | Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (krus.gov.pl) Doda-
tek pielęgnacyjny. Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.), dodatek pielęgnacyjny 
KRUS przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, 
w sytuacji, gdy została ona uznana za całkowicie niezdolną do 
samodzielnej egzystencji bądź też, gdy osoba ta ukończyła 75 
rok życia. pielęgnacyjny | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego (krus.gov.pl)

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji. Od dnia 1 października 2019 r. 
weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzu-
pełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 
Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie 

dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wa-
runkiem jest złożenie wniosku w przypadku braku orzeczenia 
o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz 
z drukiem N-14 (zaświadczeniem o stanie zdrowia) wypełnio-
nym przez lekarza prowadzącego. Świadczenie uzupełniające dla 
osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji | Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (krus.gov.pl), Rodzicielskie świad-
czenie uzupełniające. Od dnia 1 marca 2019 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym. Celem świadczenia jest zapewnienie niezbęd-
nych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z za-
trudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły 
ze względu na wychowywanie dzieci. Rodzicielskie świadczenia 
uzupełniające | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(krus.gov.pl) Zasiłek macierzyński. Świadczenie przysługuje 
osobie uprawnionej od dnia porodu i wynosi 1000 zł miesięcznie 
przez okres 52 tygodni. zasiłek macierzyński | Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (krus.gov.pl) Zasiłek pogrzebowy 
przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci 
ubezpieczonego, uprawnionego do emerytury lub renty z ubez-
pieczenia oraz członka rodziny wymienionych osób. zasiłek 
pogrzebowy | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (krus.
gov.pl) Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy 
pracy rolniczej. Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy 
pracy rolniczej to świadczenie przysługujące ubezpieczonemu 
(rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek 
wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej. 
Mogą je także otrzymać członkowie rodziny ubezpieczonego, 
który zmarł wskutek wypadku przy wykonywaniu pracy na roli. 
jednorazowe odszkodowania | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (krus.gov.pl) Nawiązując do wcześniejszego akapitu, 
chcemy przedstawić jeszcze jedną gałąź naszej działalności, to 
jest prewencja, rozumiana jako działalność wśród rolników oraz 
dzieci w wieku szkolnym, mająca na celu upowszechnienie wiedzy 
na temat BHP. Są to m.in. konkursy: „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” – konkurs skierowany do rolników, konkurs pt. „Moja 
Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”, który skierowany 
jest do młodzieży w wieku od 15 do 23 lat, konkursy plastyczne 
dla dzieci, gry dydaktyczne, filmy promujące bezpieczeństwo 
na wsi, pogadanki i szkolenia również e-learningowe. Dlatego 
zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach lub zapoznania 
się z szeroką ofertą działań zamieszczoną na naszej stronie, 
w zakładce prewencja. Są tam między innymi niektóre nasze 
kampanie prewencyjne. Te działania przynoszą wymierne efekty 
w postaci bardzo niskiej wypadkowości w rolnictwie. Opolsz-
czyzna ma jeden z najniższych wskaźników a powiat oleski jest 
jednym z wiodących. Podsumowując, świadczenia KRUS to 
bardzo rozległa dziedzina, która wymaga indywidualnego zgłę-
bienia każdej sprawy. Obejmują one m.in. zasiłek macierzyński, 
zasiłek pogrzebowy, a także odszkodowania z KRUS czy dodatek 
pielęgnacyjny i renty KRUS. Jeśli ubezpieczacie się Państwo 
w Kasie bądź rozważacie przejście z ZUS na KRUS – koniecznie 
skonsultujcie Państwo to w naszej placówce terenowej KRUS.
Nasi pracownicy są do państwa dyspozycji. Zachęcamy do ko-
rzystania z platformy e-PUAP oraz e-KRUS. Wszystko na temat 
KRUS możemy znaleźć na stronie www.krus.gov.pl.

Kierownik Placówki Terenowej w Oleśnie
Arkadiusz Grzebiński
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„KSIĄŻĘ POKOJU” 
– PRZEDSTAWIENIE 
JASEŁKOWE

O kres Bożego Narodzenia to czas niezwykły – czas, który 
wnosi w nasze życie pokój oraz sprawia, że jesteśmy bardziej 

skłonni do tego, aby dążyć do zgody i miłości. W ten wyjątkowy, 
świąteczny klimat wprowadziły mieszkańców naszej gminy prze-
piękne jasełka pt. „Książę pokoju” w wykonaniu uczniów PSP 
w Zębowicach pod okiem pani Barbary Puchały i pani Iwony 
Grabowskiej, wystawione dnia 17.12.2022 r. ‘

Podczas tego ważnego wydarzenia w hali sportowej naszej 
szkoły zgromadziły się władze gminy, radni, przedstawiciele Rady 
Rodziców, emerytowani pracownicy szkoły, mieszkańcy Domu 
Pomocy Społecznej w Radawiu wraz z opiekunami, księża, rodzi-
ce, mieszkańcy gminy Zębowice oraz mieszkańcy spoza gminy.

Pośród niezwykłej scenerii pełni zaangażowania uczniowie, 
przebrani w przepiękne i pomysłowe kostiumy, zabrali wszystkich 
obecnych w podróż do Jerozolimy za czasów Heroda – człowieka 
już starego, ogarniętego pychą i rządzą władzy, którego postać 
została zestawiona z postacią niosącego pokój Jezusa. Fabuła oparta 
została na Ewangelii św. Mateusza, w której, jako jedynej, pojawia 
się wątek Heroda i Trzech Mędrców. Uczniowie poprzez wspaniałą 
grę aktorską, porywający taniec i piękny śpiew opowiedzieli nie 
tylko historię Jezusa i Heroda, ale przekazali głębokie przesłanie 
oparte na skontrastowaniu pojęć: zła niosącego śmierć i zniszczenie 
oraz dobra niosącego pokój, miłość oraz zwycięstwo nad złem.

 

KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH
W  grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. dzieciom z rodzin pe-

geerowskich z terenu gminy Zębowice zostały przekazane 
w ramach umowy darowizny laptopy (29 szt.) oraz zestawy kom-
puterowe stacjonarne z monitorem (5 szt.). Ponadto w ramach 
projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dzieci otrzymały oprogra-
mowanie biurowe i antywirusowe oraz dodatkowe wyposażenie, 
takie jak słuchawki bezprzewodowe, pendrive’y, torby na laptopy, 
myszy bezprzewodowe. Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach 
projektu został ubezpieczony na okres 2 lat.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Euro-
pejskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu gran-
towego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”.
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W GRUDNIU 2022 r. JUBILACI OBCHODZILI 
SWOJE JUBILEUSZE:
85 lat: Sylwester Plewnia

91 lat: Helena Koch
95 lat: Maria Kontny

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 zarejestrowano urodzenie 5 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 GRUDNIU: 
Zenobiusz Bociąga, Alfred Jendrzejczyk, 

Franz Kowolik, Erna Nowak, Joachim Sikora, 
Ryszard Kubiciel.

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.

NASI JUBILACIROK 2022 
W STATYSTYCE

Szanowni Mieszkańcy, za nami 2022 rok. W ubiegłym roku 
w naszej gminie urodziło się 31 dzieci, w tym 15 chłopców i 16 
dziewczynek. Zmarło aż 70 osób. Najwięcej w ostatnich kilkunastu 
latach. Na koniec 2022 r. w gminie było zameldowanych 3 416 osób.

Związek małżeński zawarło 17 par.
25. rocznicę ślubu obchodziło 9 par.
50. rocznicę ślubu obchodziło 5 par.
55. rocznicę ślubu obchodziły 4 pary.
60. rocznicę ślubu obchodziła 1 para.
W ubiegłym roku:
80 lat ukończyło 12 osób, w tym: 8 kobiet i 4 mężczyzn,
85 lat ukończyły 23 osoby, w tym: 14 kobiet i 9 mężczyzn,
90 lat ukończyło 6 osób, w tym: 5 kobiet i 1 mężczyzna,
91 lat ukończyło 5 osób, w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn,
92 lata ukończyły 4 kobiety,
93 lata ukończyły 4 osoby: 3 kobiety i 1 mężczyzna,
94 lata ukończyły 4 kobiety,
95 lat ukończyło 5 kobiet,
96 lat ukończył 1 mężczyzna,
100 lat ukończyła 1 kobieta.

OGŁOSZENIE
W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Wodociągów w Zębowicach rachunek bankowy został zamknięty 
z dniem 30.12.2022 r.

Nieuregulowane należności za wodę i oczyszczalnię należy
od dnia 1.01.2023 r. wpłacać na konto Gminy Zębowice

nr 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001

Ogromne zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców 
przyniosło spektakularny sukces i mocno poruszyło serca widzów, 
którzy wyrazili najwyższą formę uznania dla młodych aktorów 
gromkimi owacjami na stojąco. Pani dyrektor Małgorzata Stelmach 
złożyła gratulacje i podziękowania wszystkim osobom biorącym 
udział w  przygotowaniu spektaklu: uczniom, nauczycielom, 
pracownikom obsługi, rodzicom, sponsorom oraz osobom spoza 
szkoły, a także złożyła świąteczne życzenia. Następnie głos zabrał 
zastępca wójta Gminy Zębowice pan Zdzisław Szuba, wyrażając 
ogromny podziw dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie 
przedstawienia, nazywając je niezwykle trafnie „ucztą dla ducha”. 
Widowisko było ogromnym przedsięwzięciem. Setka uczniów 
wraz z opiekunami włożyła w jego realizację ogrom ciężkiej, 
wielogodzinnej pracy oraz całe swoje serca.

Po wydarzeniu zebrani goście mogli posilić się ciastem 
upieczonym przez rodziców uczniów oraz kawą, a także zakupić 
na zorganizowanym kiermaszu wystawione przez lokalnych 
przedsiębiorców ozdoby świąteczne czy specjały, takie jak: miód, 
torty.

Ta niezwykła uroczystość z pewnością poruszyła wiele serc 
oraz wzbogaciła wyjątkowy okres przygotowań do nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia.

Marszałkowska 
Inicjatywa Sołecka 

2 grudnia Artur Nowak – Przewodniczący Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz Agniesz-

ka Okupniak – Dyrektor Departamentu Współpracy  z Zagranicą 
i Promocji Regionu odwiedzili Gminę Zębowice, aby wręczyć 
pamiątkowe tablice sołtysom sołectw, które brały udział w Mar-
szałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2022 roku. 

Od nowego roku rozpoczyna się kolejna edycja MIS. Z dofi-
nansowania do realizacji zadań w kwocie 6 500 zł będą mogły 
skorzystać sołectwa: Kadłub Wolny, Knieja i Zębowice.


