
W 2014 roku swój jubileusz 25 lecia pożycia małżeńskiego 
obchodzili państwo Gabriela i Krzysztof Rudnicki.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Anna i Józef 
Stich; Maria i Bernard Sobczyk.

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego: Róża i Paweł 
Czaja.

Przeżyliśmy w miesiącu lutym br. wyjątkowe jubileusze. 
Początek miesiąca rozpoczął się jubileuszem 60-lecia pożycia 
małżeńskiego Róży i Pawła Czaja, którzy to małżonkowie 
w ostatnich 25 latach samorządu terytorialnego są siódmą 
parą małżeńską obchodzącą tak dostojny jubileusz. Nasza 
Gmina szczycić się może tak wspaniałymi ludźmi. Życzymy 
wszystkim jubilatom przede wszystkim zdrowia i radości 
ducha oraz tradycyjnych 100 lat. Koniec miesiąca był równie 
obfity. Swój 75 jubileusz urodzin obchodził razem z nami 
nasz honorowy obywatel Gminy Zębowice a mieszkaniec 
Gminy Partnerskiej Birkenfeld – Heinz Werner Haag. Na-
leży wspomnieć, że to on od 20 lat współpracuje z naszymi 
mieszkańcami i to on przyczynił się ogromem swojej wiedzy 
i poświęceniem do podpisania umowy partnerskiej pomię-
dzy gminami. Z głębi serca życzymy naszemu jubilatowi 
codziennego uśmiechu, niespożytych sił i radości życia 
wśród rodziny i przyjaciół a przede wszystkim zdrowia 
i tradycyjnych 100 lat.

Wszystkim jubilatom miesiąca lutego niezależnie od liczby 
obchodzonych urodzin, jubileuszy czy też narodzin, życzymy 
dużo zdrowia, radości i spełnienia najskrytszych marzeń. 
Rodzicom narodzonych dzieci gratulujemy i życzymy Wam 
i pociechom zdrowia, radości i szczęścia.
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Drogi mieszkańcu Gminy Zębowice!!!

Szukasz pracy lub chciałbyś (chciałabyś) poprawić swoją sytu-
ację finansową masz teraz ogromną szansę odpowiedzieć na 
zamieszczoną poniżej reklamę dotyczącą pracy. Nie zwlekaj, 

dzwoń natychmiast.
Kontakt: Myślina, ul. Opolska 40 (pon. – pt. 7.00–15.00) lub CV  

na adres e-mail: des@des.pl, tel. 34 35 37 150

Jubilaci

Urodziny w miesiącu lutym 2015 roku obchodziły 
osoby:

75 lat – Heinz Werner Haag – honorowy obywatel Gminy 
Zębowice, mieszkaniec gminy partnerskiej Birkenfeld,

80 lat – Helena Chwalczyk, Anna Stich.
Dzieci urodzone w lutym 2015 roku: 
Dagmara Kula, Olivier Panicz, Hanna Polok, Paulina 

Moźwiłło.
Osoby zmarłe w miesiącu lutym 2015 roku: 
Eryk Buczek, Hildegarda Sykoś.
Odeszły od nas na zawsze dwie osoby, ale pozostaną 

w naszej pamięci. Wyrazy współczucia najbliższej rodzinie 
zmarłych przekazują władze Gminy Zębowice.



2 INfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

Obowiązki wynikające z ustawy 
o ochronie zwierząt ( Dz.U. 2013 poz. 
856):

Art. 9.
1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma 

obowiązek zapewnić mu pomieszczenie 
chroniące je przed zimnem, upałami i opa-
dami atmosferycznymi, z dostępem do 
światła dziennego, umożliwiające swo-
bodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią 
karmę i stały dostęp do wody.

2. Zabrania się trzymania zwierząt do-
mowych na uwięzi w sposób stały dłużej 
niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący 
u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz 
niezapewniający możliwości niezbędnego 
ruchu. Długość uwięzi nie może być krót-
sza niż 3 m.

Art. 9a.
Osoba, która napotka porzuconego psa 

lub kota, w szczególności pozostawione-
go na uwięzi, ma obowiązek powiadomić 
o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, 
straż gminną lub Policję.

Art. 10.
1 Prowadzenie hodowli lub utrzymy-

wanie psa rasy uznawanej za agresywną 
wymaga zezwolenia wydanego przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) właści-
wego ze względu na planowane miejsce 
prowadzenia hodowli lub utrzymywa-
nia psa na wniosek osoby zamierzającej 
prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać 
takiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 
nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies 
będzie lub jest utrzymywany w warunkach 
i w sposób, które stanowią zagrożenie dla 
ludzi lub zwierząt.

Nieodpowiedzialne zachowanie 
w sprawowaniu kontroli nad naszym 
psem sankcjonuje także Kodeks wykro-
czeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożności przy trzy-
maniu zwierzęcia podlega karze grzywny 
do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 78. Kto przez drażnienie lub pło-
szenie doprowadza zwierzę do tego, że staje 
się niebezpieczne podlega karze grzywny 
do 1 000 złotych albo karze nagany.

Pogryzienie...
Niedostosowanie się do tych zobowią-

zań i dalsze nierozważne wyprowadzanie 
psa bez smyczy i kagańca oraz niedopilno-
wanie czworonoga może prowadzić do po-
ważnych konsekwencji, w razie pogryzienia 
przez psa człowieka lub zniszczenia mienia. 

Takie ryzykowne zachowanie powoduje 
odpowiedzialność karną za taki czyn.

Jeżeli dojdzie do zniszczenia rzeczy, 
np. obuwia, wybicia szyby lub zagryzienia 
innego psa, wtedy ponosi się odpowie-
dzialność, pokrywając wartość zniszczonej 
rzeczy. W przypadku gdy kwota nie prze-
kracza 250 zł, jest to czyn kwalifikowany 
jako wykroczenie, za które wymierza się 
karę aresztu, karę ograniczenia wolności 
lub karę grzywny. Gdy kwota jednak prze-
kracza 250 zł, wtedy czyn traktowany jest 
jako przestępstwo, co skutkuje surowszymi 
sankcjami.

Sprawa staje się poważniejsza a skutki 
bardziej dotkliwe, gdy niedopilnowanie psa 
doprowadzi do pogryzienia człowieka. Po-
gryzienie wiąże się z uszkodzeniem ciała, 
a więc odpowiedzialnością za przestępstwo 
karne wraz ze wszelkimi skutkami.

Psy poza posesją
Do Urzędu Gminy spływa coraz więcej 

zgłoszeń dotyczących psów bez należytej 
pieczy. Powoduje to zagrożenie dla miesz-
kańców. Zgłoszone zostały także przypadki 
zagryzienia zwierząt. Pracownicy Urzędu 
Gminy wraz z przedstawicielami Policji 
postanowili, że przeprowadzą kontrole 
w tym zakresie. 

Proszę pamiętać, że zwolnienie przez 
właściciela nieruchomości psów ze smy-
czy na terenie nieruchomości może mieć 
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest 
ogrodzona w sposób uniemożliwiający 
jej opuszczenie przez psa i wykluczający 
dostęp osób trzecich oraz oznakowania 
tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. 
Każdy właściciel czworonoga powinien 
pamiętać też o obowiązkowych szczepie-
niach ochronnych.

Przykładów dotyczących pogryzienia 
można znaleźć coraz więcej. W Skiernie-
wicach podczas spaceru 57-letnia kobieta 
została zaatakowana przez trzy psy przy-
pominające wyglądem wilczury i w kry-
tycznym stanie trafiła do szpitala. Nie tak 
dawno temu, w sierpniu ubiegłego roku, 
w niedaleko położonym Kotorzu Małym 
3-latek został dotkliwie pogryziony przez 
psa rasy rottweiler.

Art. 431 Kodeksu cywilnego stanowi 
o odpowiedzialności cywilnej właścicie-
li zwierząt, a więc także psów: „§ 1. Kto 
zwierzę chowa albo się nim posługuje, obo-
wiązany jest do naprawienia wyrządzonej 
przez nie szkody niezależnie od tego, czy 
było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało 
się lub uciekło, chyba że ani on, ani oso-
ba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie 
ponoszą winy. § 2. Chociażby osoba, która 
zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie 
była odpowiedzialna według przepisów 
paragrafu poprzedzającego, poszkodowa-
ny może od niej żądać całkowitego lub 
częściowego naprawienia szkody, jeżeli 
z okoliczności, a zwłaszcza z porównania 
stanu majątkowego poszkodowanego i tej 
osoby, wynika, że wymagają tego zasady 
współżycia społecznego.”

Apelujemy o przestrzeganie prawa 
w opisanym zakresie.

Warto również przypomnieć o opła-
tach, które nas obowiązują:

Stawka roczna opłaty wynosi 12 zł od 
każdego posiadanego psa. Opłat nie po-
biera się od:
 osób zaliczonych do znacznego stop-

nia niesprawności w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 
z tytułu posiadania jednego psa
 osób w wieku powyżej 65 lat prowa-

dzących samodzielnie gospodarstwo do-
mowe – z tytułu posiadania jednego psa;
 podatników podatku rolnego od go-

spodarstw rolnych – z tytułu posiadania 
nie więcej niż dwóch psów

PAMIĘTAJMY, że ponosimy pełną 
odpowiedzialność za zachowanie naszego 
psa, dlatego obowiązkiem jest dopilno-
wanie, by jego zachowanie i utrzymanie 
było jak najmniej uciążliwe dla otocze-
nia. Dlatego przypominam o obowiązku 
zachowania ostrożności, respektowania 
przepisów przy trzymaniu psa i nie wy-
puszczania go bez opieki na drogę czy 
teren publiczny. 

Bezpieczeństwo Twoje i innych!
– ciąg dalszy
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J uż po raz piąty Poseł Ryszard Galla 
wraz z pracownikami jego biura, 

ze wsparciem Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim oraz Związkiem Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce zorganizowali „Wojewódzki 
Konkurs Wiedzy o Mniejszości Nie-
mieckiej”. Konkurs kierowany jest do 
wszystkich uczniów szkół gimnazjal-
nych województwa opolskiego, w któ-
rych naucza się języka niemieckiego 
jako języka mniejszości narodowej. 
Udział w konkursie umożliwia uczniom 
zapoznanie się z tematyką mniejszo-
ści niemieckiej, zwłaszcza jej historii 
i kultury, a także zaznajomienie się 
z instytucjami mniejszości, które obej-
mują wszystkie sfery życia i służą całej 
społeczności regionu opolskiego.

Zębowiccy gimnazjaliści biorą udział 
w w/w konkursie już od pierwszej edy-
cji i co roku odnoszą w nim sukcesy. 
W tym roku było podobnie. 

Gimnazjum w Zębowicach reprezen-
towali Anna Pryszcz z klasy II i Karol 
Koprek z klasy I. Warto dodać, że Ania 
odpowiedziała bezbłędnie na wszystkie 

pytania jako jedyna ze 148 uczestników 
eliminacji szkolnych, które odbyły się 
w 15 gimnazjach w całym regionie.

W finale, który odbył się 9 lutego br. 
w Komprachcicach, zębowiccy ucznio-
wie zdobyli I miejsce drużynowo, a in-
dywidualnie Anna Pryszcz zajęła II 
miejsce, natomiast Karol Koprek – III 
miejsce. Profesor Joanna Rostropowicz 
z Uniwersytetu Opolskiego, która była 
przewodniczącą jury, chwaliła zwy-
cięzców, że posiadają tak dużą wiedzę, 

porównywalną ze studentami. Laure-
aci w nagrodę pojadą na wycieczkę do 
Berlina. 

Ten sukces to przede wszystkim 
ogromne wsparcie rodziców uczniów, 
pozyskane środki na nauczanie języka 
niemieckiego jako ojczystego i praca 
nauczycieli. Dodatkowo do konkur-
su uczniów przygotowała pani Agata 
Wons-Wiecha nauczycielka Zespołu 
Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowi-
cach. 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ 

W OPOLU
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu 
dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu

Wójt Gminy podpisał stosowne porozumienie z Prezesem WFOŚiGW w Opolu w celu 
łatwiejszego i sprawniejszego składania wniosków związanych z odnawialną energią 
elektryczną.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji 
odnawialnych źródeł energii cieplnej lub energii elektrycznej, na potrzeby istniejących 
lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych 
oraz lokali mieszkalnych, przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. 

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi do 30 % kosztów kwalifikowanych 
na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny, ale nie więcej niż kwota określona 
w wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. 

Szczegółowe warunki, które należy spełnić, aby starać się o dotacje dostępne są na 
stronie www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Prosument Opolski” (Osoby do kontaktu: 
Specjalista Mariola Mańczyńska tel. 77 45 45 891 wew. 150, lub Koordynator Zespołu 
Małgorzata Oleksiewicz tel. 77 45 45 891 wew. 103) lub na stronie www.zebowice.pl 
w zakładce aktualności. Informacje udzielane są również w Urzędzie Gminy w Zębo-
wicach w pokoju nr 15.

Świat bez kobiet byłby  
jak ogród bez kwiatów

Pierre de Brantome

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim 
Zębowiczankom i dużym, i ma-
łym składam najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia, 
spełnienia wszystkich marzeń 
i pragnień.
Życzę również wielu sił i wy-
trwałości w realizacji codzien-
nych obowiązków, radości 
i optymizmu, wsparcia najbliż-
szych oraz wszelkiej pomyślno-
ści w życiu osobistym.

Wójt Gminy Zębowice 
mgr inż. Waldemar Czaja

Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej
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M iło nam Państwa poinformować, iż 
od początku stycznia br. trwa kolejny 

etap budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Inwestycja ta jest finansowana ze 
środków budżetu gminy oraz pozyskanych 
na ten cel środków unijnych.

W jej ramach zostaną zbudowane 203 
przydomowe oczyszczalnie ścieków w sys-
temie SBR w miejscowościach:
 Knieja;  Łąka;  Siedliska;  Pru-
sków;  Kadłub Wolny – ul. Główna; 
 Radawie – ul. Wiejska oraz Opolska; 
 Zębowice – ul. Borowiańska

Do tej pory, podczas pierwszego etapu 
inwestycji, udało nam się zbudować 84 
przydomowe oczyszczalnie ścieków w sys-
temie SBR w miejscowościach: Poczołków, 
Osiecko, Kosice oraz Radawie ul. Główna. 
Oprócz tego na terenie naszej gminy po-
wstało także 86 przydomowych oczyszczal-
ni ścieków w systemie rozsączkowym, z in-
dywidualnej inicjatywy mieszkańców.

Budowa przydomowej oczyszczalni ście-
ków jest pod względem wygody doskonałą 
alternatywą dla szamba. Indywidualna 
oczyszczalnia ścieków jest wygodna, tania 
w eksploatacji, ekologiczna oraz bezpieczna.

ZALETY PRZYDOMOWEJ OCZYSZ-
CZALNI ŚCIEKÓW:
  wygodna i tania w eksploatacji,
  ekologiczna – zanieczyszczenia znajdu-

jące się w ściekach poddane naturalnym 

procesom biologicznym rozkładają się 
w niej w postaci prostych związków 
mineralnych nieszkodliwych dla śro-
dowiska,

  bezpieczna – gdy jest właściwie do-
brana i odpowiednio eksploatowana, 
opuszczająca ją ciecz może być bez obaw 
rozsączona do gruntu lub odprowadzo-
na do rzeki albo rowu melioracyjnego. 
Nie stanowi żadnego zagrożenia dla 
indywidualnych ujęć wody.
Dzięki zrealizowanym i zaplanowanym 

inwestycjom dbamy o otaczające nas śro-
dowisko naturalne i jego czystość.

W ramach pierwszego etapu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków i bu-
dowy indywidualnych oczyszczalni udało 
nam się oczyścić około 7 tys. m3 ścieków, 
po zakończeniu drugiego etapu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
zwiększymy oczyszczanie ścieków o około 
10 tys. m3. W sumie na terenie naszej gmi-
ny zostanie oczyszczone około 17 tys. m3 
ścieków bytowych, a tym samym zadbamy 
o otaczające nas środowisko.

Drodzy Mieszkańcy, zwracamy się 
z prośbą o przygotowanie posesji pod bu-
dowę przydomowej oczyszczalni ścieków, 
aby inwestycja ta przebiegała sprawnie 
i szybko, bez komplikacji.

Jeżeli natomiast zauważycie jakieś nie-
pokojące Was sytuacje związane z budo-
wą przydomowych oczyszczalni ścieków, 

niezwłocznie poinformujcie Urząd Gminy 
Zębowice.

Uwzględniając potrzebę rozwiązania 
gospodarki ściekowej na terenie zwartej 
zabudowy centrów wsi Zębowice, Kadłub 
Wolny i Radawie, poddaje się pod rozwagę 
mieszkańców tych części kwestię, czy roz-
wiązanie tego problemu należy dokonać 
poprzez budowę kanalizacji zbiorczej, czy 
też poprzez posadowienie przydomowych 
oczyszczalni. Zaznaczyć jednak w tym 
miejscu należy, że korzystanie z kanalizacji 
zbiorczej rodzi konieczność ponoszenia 
stałych opłat, na które składają się m. in. 
koszty eksploatacji i opłat środowiskowych 
za szczególne korzystanie ze środowiska. 
Posadowienie oczyszczalni przydomowych 
w zwartej zabudowie może wiązać się z od-
prowadzeniem ścieków do sąsiadujących 
cieków wodnych po uzyskaniu pozwolenia 
wodnoprawnego, a kierowany oczyszczo-
ny ściek musi przejść przez tzw. „poletko 
piaskowe” przed jego odprowadzeniem do 
cieku wodnego. 

Posadowienie przydomowych oczysz-
czalni rodzi natomiast coroczny koszt 
zagospodarowania osadu czynnego i nie-
wielkie koszty eksploatacyjne (prąd, kon-
serwacja).

Powyższe stanowi informację do dysku-
sji na zebraniach wiejskich, o którą gorąco 
prosimy.

 

W dniu 03 lutego 2015 roku komendant Powiatowej Policji 
w Oleśnie mł. insp. Tomasz Kubicki uroczyście wprowadził 

nowego komendanta Komisariatu Policji w Dobrodzieniu nadkom. 
Wojciecha Brzęczka. Zastąpił on na tym stanowisku mł. insp. 
Grzegorza Siwiaszczyka.

W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Miasta Gminy Dobro-
dzień Róża Koźlik i Wójt Gminy Zębowice Waldemar Czaja, który 
wręczył nowemu i odchodzącemu komendantom listy o treści:

„Szanowny Panie Komendancie, w związku z objęciem przez 
Pana stanowiska Komendanta Komisariatu Policji w Dobrodzie-
niu, proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia spełnienia 
wszystkich planów zawodowych oraz sukcesów w sprawowaniu 
tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji służącej bezpieczeństwu 
mieszkańców powiatu oleskiego. 

Pana awans, to z jednej strony owoc Pana wieloletniej służby, 
której przebieg został doceniony przez Pana przełożonych. Z dru-
giej strony to nowe, poważne zawodowe wyzwanie, które będzie 
okazją do sprawdzenia swoich umiejętności. 

Mając świadomość ciężaru czekających, życzę Panu dużo siły 
i wytrwałości, a także satysfakcji z wykonywanej pracy oraz po-
myślności w życiu osobistym i rodzinnym.”

Wójt Gminy Zębowice, Waldemar Czaja 

„Szanowny Pan mł. insp. Grzegorz Siwiaszczyk, w imieniu 
mieszkańców Gminy Zębowice oraz własnym składam Panu słowa 
uznania i wdzięczności za wieloletnią służbę i wysiłek włożony 
w to, co zrobił Pan dla mieszkańców naszego powiatu, żeby czuli 
się bezpiecznie. Życzę także dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności 
i realizacji wszelkich planów w życiu prywatnym.”

Wójt Gminy Zębowice, Waldemar Czaja 

Gospodarka wodno-ściekowa – ciąg dalszy

Nowy Komendant Komisariatu Policji w Dobrodzieniu
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R adawie jest jedną z dwóch – obok 
Kniei – wiosek w gminie Zębowi-

ce, która kultywuje tradycję wodzenia 
niedźwiedzia.

Wodzenie niedźwiedzia lub też jak 
się mówi potocznie wodzenie bera to 
tradycja karnawałowa kultywowana 
w niektórych wsiach na Śląsku. Barw-
ny korowód złożony z przebierańców, 
w przypadku Radawia składał się 
z szandara, księdza, ministranta, pry-
watnej kucharki księdza, myśliwego, 
masorza, lekarza oraz diabła prowadzi 
na postronku niedźwiedzia, a wszyst-
kiemu akompaniuje orkiestra.

Niedźwiedź w tradycji ludowej 
symbolizuje wszelkie zło, jakie spo-
tyka człowieka, dlatego też nie jest 
puszczany wolno tylko prowadzony 
na uwięzi.

– Kto jest winien, że nasze karlusy 
żenić się nie chcą – mówią uczestnicy 
korowodu. – Że nasze dziołchy o kolebce 
słyszeć nie chcą. Że chłopy są za miedzą, 
a kobietki w doma siedzą. Że kury trzeba 
zawierać, a powietrzu panuje ptasia gry-
pa… Wszystko, co złe to jest bera wina 
i tylko paczta jak mu mina zrzedła. W tej 
naszej gminie wiele on napaskudził, bo 
się po naszej wsi całkiem sam nachodził 
jak ten pies bezdomny albo jak ten lis 
głodny, co kury na Ludowej kradnie. Za 
to coś uczynił paskudniku zawrzymy cię 
na miesiąc w chlywiku. Ukaranie te za 
małe, musisz być giździe zastrzelony.

Ta barwna grupa chodzi od domu do 
domu, a każda gospodyni powinna za-
tańczyć z niedźwiedziem, bo to wróży 
szczęście na cały rok, gospodarz z ko-
lei powinien poczęstować wodzących 
niedźwiedzia wódką. W razie próby 
wymigania się od tych powinności, 
diabeł bądź kominiarz smarują gospo-
darzom twarze sadzą. Tradycją jest też, 
że jak korowód zbliża się do domostwa, 
jego domownicy próbują wykupić się 
od nieszczęść pieniędzmi, słodyczami 
lub innymi darami.

Ważnym elementem jest dokona-
nie osądu na niedźwiedziu – sprawcy 
wszelkich nieszczęść. Wspólną decyzją 

mieszkańców niedźwiedź musi zostać 
zabity. Wyrok wykonuje nie kto inny 
jak myśliwy, po czym niedźwiedź 
z wielkim hukiem pada martwy na 

podłogę. Zgon musi poświadczyć lekarz 
bądź pielęgniarka. Choć niedźwiedź 
jest martwy okazuje się, że ma on po-
tomka – małego misia, który jest gwa-
rantem, że tradycja nie zginie i za rok 
w karnawale znów będziemy wodzić 
niedźwiedzia.

– …Obyście mogli go dobrze nafurtować 
i na bez rok mieli na kogo winy sfaflić – 
mówi prowadzący korowód.

Wodzenie niedźwiedzia w wykona-
niu strażaków z Radawia nie było jedy-
ną atrakcją zorganizowanych ostatków. 
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 
w Radawiu przygotowali specjalny pro-
gram artystyczny o nazwie „GENDER”, 
a do tańca wszystkim przygrywał DJ 
Dragon.

Trzeba podkreślić, iż seniorzy na 
czele z panią Dorotą Wons – anima-
torką osób starszych sami aktywnie 
uczestniczyli w przygotowaniu tej im-
prezy. Panie piekły ciasta oraz przygo-
towywały salę, a wszystko we wspania-
łych nastrojach.

Jednym słowem ostatki w Gminie 
Zębowice można zaliczyć do udanych 
i do zobaczenia za rok. 

OSTATKI W ZĘBOWICACH
W ostatni dzień karnawału 17 lutego w Domu Spotkań w Zębowicach od-
było się tradycyjne wodzenie niedźwiedzia. Wydarzeniu temu towarzyszyli 
seniorzy oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.
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+ Administracja – 105 kg + Biblioteka 180 kg
RAzeM: 4 039 kg

OGóŁEM:  zGS: 3 754 kg – średnia na 1 ucznia: 15,1 kg 
SP: 2 807,5 kg – średnia na 1 ucznia: 17, 6 kg 
GIM: 946,5 kg – średnia na 1 ucznia: 10,6 kg

TERMINARZ ROZGRYWEK LZS RADAWIE 2015 ROK
I LIGA WOJEWÓDZKA A1 JUNIOR GRUPA I

Data Gospodarz Gość Godzina

29.03.2015 LZS Radawie LZS Starościn 11.00

07.04.2015 GKS Komprachcice LZS Radawie 16.00

12.04.2015 LZS Radawie SKF TOR Dobrzeń Wielki 11.00

19.04.2015 KS Start Dobrodzień LZS Radawie 11.00

26.04.2015 LZS Radawie LZS Piotrówka 11.00

02.05.2015 SSKS Stal Zawadzkie LZS Radawie 11.00

10.05.2015 LZS Radawie LKS Sokoły Bierdzany 11.00

17.05.2015 LZS Kup LZS Radawie 11.00

24.05.2015 LZS Radawie ULKS Orzeł Źlinice 11.00

31.05.2015 LZS Radawie LKS Jedność Rozmierka 11.00

07.06.2015 LKS Hetman Byczyna LZS Radawie 11.00

Podsumowanie akcji zbierania makulatury  
w dniach 1–8 października 2014 r.

Klasa Wychowawca Liczba 
uczniów

Zebrana 
makulatura 

Miejsce 
w szkole

Miejsce 
w ZGS

SZKOŁA PODSTAWOWA
I a Przybyszewska Katarzyna 16 257 kg VI VIII
I b Kozłowska Anna 13 20 kg VIII XI
II Wróbel Elżbieta 23 304 kg II IV
III Langosz Gabriela 25 271 kg V VII
IV Klyszcz Beata 27 272,5 kg IV VI
V Dudkiewicz Marzena 21 1 364 kg I I

VI a Pokorska Ewelina 14 33 kg VII X
VI b Dylka Marianna 20 286 kg III V

159 2 807,5 kg
GIMNAZJUM

I a Wons-Kleta Joanna 17 146 kg III IX
I b Bul-Narewska Marta 16 0 – –
II a Agnieszka Gadek 15 4 kg – –
II b Wolicka Patrycja 16 342 kg II III
III Agata Wons-Wiecha 25 454,5 kg I II

89 946,5 kg
RAZEM: 248 3 754 kg

III Grupa B Klasa 
LZS Radawie

KLASA B GRUPA III
Data Gospodarz Gość Godzina

29.03.2015 LZS Żytniów LZS Radawie 15.30
12.04.2015 LZS Radłów LZS Radawie 16.00
19.04.2015 LKS Przedmość LZS Radawie 16.00
26.04.2015 LZS Radawie LZS Wojciechów 16.30
03.05.2015 LZS Kościeliska LZS Radawie 17.00
10.05.2015 LZS Radawie LZS Albor Borki Małe 17.00
17.05.2015 LZS Borki Wielkie LZS Radawie 17.00
24.05.2015 LZS Stobrawa Wachowice LZS Radawie 17.00
31.05.2015 LZS Radawie LZS Nasale 17.00
04.06.2015 LZS Lasowice Wielkie LZS Radawie 18.00
07.06.2015 LZS Radawie LKS Budowlani Strojec 17.00
14.06.2015 LZS Wichrów LZS Radawie 14.00

21.06.2015 LZS Radawie LZS Bąków 14.00

Uczniowie, którzy zebrali najwięcej makulatury:
Najlepsi w zGS:
I. Sara Skorupa – 558 kg
II. emilia Lempa – 432 kg
III. Dominik Koch – 298 kg
Najlepsi w SP, oprócz wymienionych:
Marta Kozłowska – 143 kg
Jakub Kocot – 114 kg
Najlepsi w GIMNAzJUM:
Kamil Miozga – 196, 5 kg
Robert Czeredrecki – 146 kg
Krystian Niesłony – 125 kg
Paulina Dylka – 50 kg
Filip Sowa – 46 kg
Wychowawcy zwycięskich klas: Marzena Dudkiewicz, 

Agata Wons-Wiecha, Patrycja Wolicka
Wójt Gminy serdecznie dziękuje wszystkim uczniom, 

rodzicom i nauczycielom oraz pani dyrektor Małgorzacie 
Stelmach za zrozumienie konieczności uzyskania wskaźników 
segregacji odpadów wtórnych, jakie musi osiągnąć Gmina. 
Za osiągnięcie tak wspaniałego wyniku najlepsi uczniowie 
i wychowawcy otrzymają upominki, które zostaną wręczone 
na apelu w marcu br. Zachęcam wszystkich do naśladowania 
młodej generacji we właściwym segregowaniu odpadów 
wtórnych. 
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W alne zebranie członków OSP 
zwoływane jest raz w roku jako 

zebranie sprawozdawcze. Na zebra-
niu tym wszyscy uczestniczący w nim 
członkowie OSP dokonują rozliczenia 
finansowego i merytorycznego pracy 
zarządu i komisji rewizyjnej. Przyjęcie 
tych sprawozdań oznacza akceptację 
ich dotychczasowej pracy. W jednost-
kach Ochotniczej Straży Pożarnej od-
były się zebrania: 3 stycznia w jednostce 
OSP w Kadłubie Wolnym, 10 stycznia 
w OSP w Radawiu, a 17 stycznia w OSP 
w Kniei a 15 lutego w OSP Zębowice. 
Porządek obrad obejmował: 
  sprawozdanie z działalności;
  sprawozdanie finansowe;
  sprawozdanie Komisji Rewizyj-

nej;
  przedstawienie projektu planu 

działalności i planu finansowego 
na rok bieżący; 

  dyskusję;
  absolutorium dla zarządu OSP za 

okres sprawozdawczy;
  przyjęcie planu działalności i pla-

nu finansowego;
  wolne wnioski;
  podjęcie uchwał i przyjęcie wnio-

sków do realizacji;
W trzech walnych zebraniach spra-

wozdawczych OSP: w Zębowicach, 
Radawiu i Kadłubie Wolnym uczestni-
czył Komendant Powiatowy Państwo-

wej Straży Pożarnej st. kpt. mgr inż. 
Wojciech Wiecha. Poruszył on spra-
wy z działalności PSP i uczestnictwa 
w akcjach ratowniczych w powiecie 
i na terenie gminy Zębowice. Podzię-
kował również za aktywne działania na 
rzecz rozwijania jednostek gminnych 
OSP. Szczególną uwagę zwrócił na to, 
że w przyszłym roku odbędą się dla 
strażaków ćwiczenia na terenie zur-
banizowanym, dzięki czemu możliwa 
będzie symulacja realnych sytuacji, 
z jakimi mogą się spotkać podczas ak-
cji ratowniczej. Podziękował również 
wszystkim druhom i druhnom za dzia-
łania ratownicze, które są przez nich 
podejmowane, ponieważ to na barkach 
strażaków – ochotników spoczywa pod-
jęcie decyzji, co i jak ratujemy. Życzył 
również, aby z każdej akcji ratowniczej 
wszyscy wracali cali i zdrowiu. Do tych 
życzeń przyłączył się wójt Waldemar 
Czaja, który ocenił wysoko działania 
jednostek. Podziękował druhom za 
wszystkie działania ratownicze, jakie 
podejmowali oraz za bieżącą pracę i na-
leżytą postawę wobec potrzeb ochrony 
przeciwpożarowej na terenie gminy. 
Przedstawił następnie wykorzystanie 
budżetu za rok ubiegły, w tym zakupy 
i wydatki dla naszych jednostek. Łącz-
nie na Ochotnicze Straże Pożarne wy-
dano prawie 500 000 zł. Wójt zapoznał 
też zebranych z planowanymi na cele 

przeciwpożarowe wydatkami budżetu 
na rok 2015. Dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych przewidziane zostało 408 
000, 00 zł. Środki te zostaną przekazane 
na doposażenie sprzętu w jednostkach 
OSP w całej gminie. Natomiast priory-
tetem będzie zakup nowego średniego 
wozu strażackiego do jednostki OSP 
Radawie. Oczywiście nie zapomina się 
o bieżących potrzebach, które wynikają 
z zapewnienia bezpieczeństwa stra-
żaków w czasie wykonywania zadań 
ratowniczych, tak by mogli oni w od-
powiedni sposób wykonywać swoje 
zadania. Szybka reakcja straży jest nie-
zbędna dla bezpieczeństwa mieszkań-
ców, a zakup nowego, szybkiego wozu 
dla jednostki Radawie sprawi, ze pomoc 
będzie mogła dotrzeć błyskawicznie 
w każde miejsce. Stąd też będzie on słu-
żył wszystkim mieszkańcom. Oprócz 
zaś sprzętu, jaki będziemy posiadać, 
ważne też jest, by znaleźli się ludzie 
odpowiednio wyszkoleni i chętni, aby 
go obsłużyć – a w ten sposób pomoc 
będzie właściwa i efektywna. 

Wójt Gminy poinformował zebra-
nych, że postulowane przez mieszkań-
ców potrzeby remontowo – inwesty-
cyjne wykonuje się na bieżąco. Są one 
prowadzone w różnych zadaniach, czy 
to przy udrażnianiu cieków wodnych 
czy też przy malowaniu obiektów pu-
blicznych, komunalnych. 

Doroczne walne zebrania sprawozdawcze  
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie  

gminy Zębowice 2015 r.
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Przysłowia  
na marzec

  Czasem marzec tak się pod-
sadzi, że dwa kożuchy oblec 
nie zawadzi. 

  Ile w marcu dni mglistych, tyle 
w żniwa dni dżdżystych. 

  Gdy w marcu deszcz pada, 
wtedy rolnik biada, gdy słońce 
jaśnieje, to rolnik się śmieje. 

  Słońce marcowe, owocom 
niezdrowe. 

  Marzec zielony – niedobre 
plony. 

  Na świętego Józefa pięknie, 
zima prędko pęknie.

  W Józefa z zimy się śmiej i na 
grządce kapustę siej. 

  Święty Józef kiwnie brodą, 
idzie zima na dół z wodą.

O bowiązujące od 1 stycznia 2015 r. zno-
welizowane przepisy w zakresie ubez-

pieczenia społecznego rolników przewidują 
dla rolników i domowników możliwość:

1. objęcia ubezpieczeniem społecznym 
rolników za okresy przypadające przed 
dniem 1 stycznia 2015 r., w których rol-
nik/domownik został wyłączony z tego 
ubezpieczenia lub nie został objęty tym 
ubezpieczeniem w związku z podleganiem 
ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu 
wykonywania umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia lub innej umowy o świadczenie 
usług, do której stosuje się przepisy doty-
czące zlecenia pod warunkiem, że: 

a. wymienione osoby złożą w Kasie 
do dnia 30 czerwca 2015 r. wniosek o ob-
jęcie ubezpieczeniem społecznym rolników 
w okresie wykonywania tych umów;

b. wartość przychodu osiąganego z po-
wyższych umów w rozliczeniu miesięcz-
nym za lata minione nie przekracza kwoty 
równej połowie minimalnego wynagro-
dzenia za pracę obowiązującego w danym 
okresie;

c. bezpośrednio przed dniem rozpoczę-
cia wykonywania wyżej wymienionych 
umów rolnicy/domownicy podlegali ubez-
pieczeniu społecznemu rolników w pełnym 
zakresie z mocy ustawy (działalność rolni-
cza prowadzona w gospodarstwie powyżej 
1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny 
produkcji rolnej); 

Wysokość kwot minimalnego wyna-
grodzenia (w tym za lata poprzednie naj-
niższego wynagrodzenia) dostępna jest 
na stronie internetowej Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej pod adresem: http://
www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagro-
dzenia/.

2. Dalszego podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu rolników, w okresie objęcia 
ubezpieczeniem społecznym w ZUS z ty-
tułu wykonywania wyżej wymienionych 
umów lub powołania do rady nadzorczej, 
pod warunkiem, że:

a. wartość przychodu osiąganego z tych 
tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie 
przekracza kwoty równej połowie mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, 

b. bezpośrednio przed dniem roz-
poczęcia wykonywania wyżej wymie-
nionych umów lub powołania do rady 
nadzorczej podlegają ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym zakresie 
z mocy ustawy. 

Ważne!
1. Fakt podjęcia wyżej wymienionych 

aktywności należy zgłosić Kasie, gdyż 
może to mieć wpływ na prawo do świad-
czeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby 
zainteresowanej, jak i członków jej rodziny 
zgłoszonych przez nią do tego ubezpiecze-
nia. Niezgłoszenie tego faktu na bieżąco 
może skutkować ustaniem ubezpieczenia 
zdrowotnego z okresem wstecznym oraz 
poniesieniem kosztów leczenia.

2. Rolnicy i domownicy, spełniający 
omówione wyżej warunki, mogą w każ-
dym czasie odstąpić od ubezpieczenia 
społecznego rolników, składając w Kasie 
oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie 
to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, 
w którym oświadczenie o odstąpieniu od 
ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

3. Rolnicy i domownicy w okresie 
podlegania ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, przy jednoczesnym podleganiu 
ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie 
mają możliwości skorzystania z prawa do 
finansowania ze środków budżetu państwa 
składek na ubezpieczenie emerytalno-ren-
towe w związku ze sprawowaniem osobistej 
opieki nad dzieckiem.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 4 ustawy z dnia 23 października 

2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. poz. 1831),

art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1403, 
ze zm.).

 (źródło: www.krus.gov.pl)

Z poważaniem
Jan Krzesiński

Dyrektor OR KRUS w Opolu

Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, 
umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, 
do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 
oraz osób powołanych do składu rad nadzorczych


