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Bezpieczeństwo Twoje i innych!

P

osiadanie psa to
nie tylko beztroska i przyjemna
zabawa, ale także
obowiązki, z których należy się wywiązać.
Zobowiązania te wynikają z Uchwały Rady
Gminy z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Zębowice a także inne obowiązki jakie
nakłada na nas prawo, które związane jest
z opiekowaniem się i posiadaniem psa.
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
przeprowadzą kontrole w tym zakresie.
Osoby posiadające zwierzęta domowe
zobowiązuje się do:
1) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach
służących do wspólnego użytku,
2) niewprowadzania zwierząt do obiektów i na tereny użyteczności publicznej,
a w szczególności na tereny sportowe,
akweny kąpielowe, piaskownice i place zabaw, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych
na pobyt zwierząt, np. wystawy, lecznice,

OGŁOSZENIE – Wójt Gminy Zębowice
 Podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz
na stronie internetowej BIP Gminy Zębowice zamieszczony zostanie wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Zębowice – dz. nr 893, 894, 1145, Radawie – dz.
nr 1037, 1005, 1009, Poczołków – dz. nr 82, Knieja – dz. nr 557 i Osiecku – dz. nr 53, 58,72
i 73 na okres 3 lat. Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni po ukazaniu się ogłoszenia
w Informatorze Gminy Zębowice. Telefon kontaktowy: 77 421 60 76 w 32
 Przypominam, że 15 lutego br. mija termin wpłaty „Opłaty śmieciowej” za I kwartał,
 W miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik i listopad – zawsze od godz. 9.00 do godz. 12.00 będą dyżury pracowników Urzędu Gminy, by
każdy mieszkaniec mógł swoje sprawy omówić na miejscu. Spotkania odbędą się według
poniższego harmonogramu:
• Poniedziałek – sala wiejska w Kniei dla sołectwa Knieja,
• Wtorek – sala OSP Kadłub Wolny – dla sołectw: Kadłub W., Poczołków i Osiecko,
• Środa – sala Domu Spotkań w Zębowicach dla sołectwa Zębowice,
• Czwartek – sala wiejska w Pruskowie – dla sołectw: Prusków i Siedliska,
• Piątek – sala OSP Radawie – dla miejscowości: Kosice, Łąka i Radawie.
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, będą omawiane ważne sprawy.
 Osoby chętne do udziału w zabawie karnawałowej, która odbędzie się 17 lutego br.
w domu spotkań proszone są o zgłaszanie swojego udziału do pani Doroty Wons.
 Drodzy Mieszkańcy gminy Zębowice, w związku z ostatnimi opadami śniegu zwracamy się z gorącą prośbą o wykorzystywanie piasku znajdującego się w żółtych pojemnikach. Jeżeli stwierdzicie, że droga, chodnik wymaga posypania piaskiem to nie krępujcie
się i śmiało korzystajcie z tych pojemników. Niech to będzie swoisty zew obywatelski dla
poprawy bezpieczeństwa. Z góry dziękuję za poważne potraktowanie sprawy tak ważnej
dla bezpieczeństwa naszych Mieszkańców.
 Podpisałem z WFOŚiGW w Opolu porozumienie w sprawie składania wniosków na
zabudowę fotowoltajki w domach osób fizycznych. Chętnych na otrzymanie dotacji w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych zapraszam do Urzędu Gminy w Zębowicach.
 Informujemy o obowiązku składania wniosków o wydanie dowodów osobistych
w związku z upływem terminów ich ważności. Wniosek można składać na 6 tygodni przed datą
utraty ważności. Na dowód osobisty oczekujemy od dwóch tygodni do jednego miesiąca.

3) niepowodowania przez zwierzęta
innych zagrożeń i uciążliwości
4) niewyprowadzania psa na teren poza
obręb nieruchomości bez smyczy, a psa
rasy uznawanej za agresywną bez smyczy
i kagańca,
5) zabezpieczenia nieruchomości, na
terenie której przebywa pies, uniemożliwiającego wydostanie się psa poza jej obręb, oznakowania nieruchomości tabliczką
informującą o obecności psa i wyposażenia
nieruchomości w dzwonek zamontowany
po zewnętrznej stronie ogrodzenia przy
wejściu na posesję.
(ciąg dalszy w numerze marcowym)
W styczniu 2015 r. nasi Jubilaci
obchodzili swoje jubileusze:
80 lat – Stanisław Pietras, Lucja
Lempa, Anna Kottisch,
Agnieszka Niczka, Maria
Wenzel
85 lat – Maria Dziuba,
Elżbieta Miozga
90 lat – Łucja Małek.
Życzymy wszystkim Jubilatom
wszystkiego najlepszego, zdrowia
i pogody ducha.
Narodziła się w miesiącu styczniu
tylko jedna dziewczynka – Nadia
Jendrzej. Życzymy jej i rodzicom,
by radość z narodzenia Waszej córki
była zawsze z Wami. Życzymy zdrowia, radości i wszystkiego co pozwoli
rozwijać jej umiejętności.
Na zawsze odeszli od nas,
ale pozostaną w naszej pamięci:
Elżbieta Zajonc, Maria Szopa,
Gertruda Jurecko,
Maria Niesłony, Josef Weigel
W roku 2014 r. pożegnaliśmy naszego
zasłużonego druha Piotra Honcię
Wyrazy współczucia najbliższej
rodzinie i krewnym z powodu
utraty najbliższych

WARTOŚĆ W TYM, CO MÓWI BÓG
ROZMOWA Z BISKUPEM ANDRZEJEM CZAJĄ
– Ubiegły rok w Archidiecezji Górno-śląskiej zadedykowano rodzinie.
Czy Ksiądz Biskup jest zadowolony
z tego, co dotąd zrobiono w tej sprawie
na terenie diecezji?
– Inspiracją do ogłoszenia Roku
Rodziny była inicjatywa samorządu
województwa opolskiego odnośnie powołania Specjalnej Strefy Demograficznej. Chcieliśmy ją dopełnić o wymiar
formacyjny i pokazać, że potrzebne
są działania wzmacniające człowieka
w sferze duchowej. Jako duchowny
chciałbym podkreślić rolę modlitwy
i religijnej refleksji, którą poświęciliśmy
rodzinom, niejednokrotnie żyjącym
w rozłące. Ta modlitwa na pewno przyniesie pozytywne owoce.
– Jednak modlitwa to nie wszystko...
– Dlatego staramy się włączyć także
w konkretne działania, wychodzące
naprzeciw tym, którzy nie radzą sobie
w życiu. Kościół aktywnie bierze udział
w debatach z udziałem przedstawicieli władz i środowisk intelektualnych,
w trakcie których staramy się tłumaczyć, że obok sfery materialnej ważne
jest, aby próbować dostrzec również
wartość w tym, co mówi do nas Bóg.
Z drugiej strony – powołujemy do życia
w diecezji kolejne ośrodki służby życia
i rodzinie. Pierwszy powstał przy opolskiej katedrze i zajmuje się konkretnymi działaniami w zakresie terapii i profilaktyki rodzinnej. Kolejne tego typu
ośrodki organizujemy w Nysie, Kędzie-

Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik oraz Biskup Opolski Andrzej Czaja uczestniczyli
21 stycznia w obradach Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. W trakcie spotkania omówiono
ustawodawstwo, dotyczące samorządów, a wójt Waldemar Czaja zabrał głos w sprawie niespójności
przepisów opłaty śmieciowej, która niekorzystnie wpływa m.in. na wysokość budżetu mieszkańca i gminy.
Biskup Czaja poprosił obecnych o położenie większego nacisku na działania wzmacniające rodzinę oraz
na wychowanie młodzieży.

rzynie-Koźlu i w Oleśnie. Każdy, kto
jest w potrzebie, znajdzie tutaj pomoc!
– W trakcie sprawowania funkcji
ordynariusza Ksiądz Biskup już gościł
w gminie.
– Zdążyłem odwiedzić każdą waszą
parafię. Czy to przy okazji bierzmowania, czy tez uroczystości jubileuszowych. Parę razy zatrzymywałem się
u was w trakcie pielgrzymek. Mało kto

jednak wie, że w młodości, na krótko przed studiami na KUL-u, przez
miesiąc pomagałem ks. Globischowi
w parafii Kolonowskie. Dlatego proszę o przekazanie za pośrednictwem
„Colonnowskiej” najserdeczniejszych
życzeń Bożego Pokoju w 2015 roku,
zdrowia, ciepła i miłości wszystkim
mieszkańcom gminy.
Tekst napisał Józef Kotyś

Pomoc żywnościowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach informuje, że można uzyskać pomoc żywnościową z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc
kierowana jest do osób, które, z powodu niskich dochodów, nie są w stanie zapewnić
sobie odpowiedniego posiłku. Mogą nią zostać objęte osoby i rodziny, spełniające kryteria
określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150%
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł.
dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł. dla osoby w rodzinie.
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy powinny się zgłosić w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zębowicach w celu odebrania skierowania do otrzymania pomocy
żywnościowej. Dystrybucję żywności prowadzi Caritas Parafialny w Zębowicach.

Dotacje Biblioteki Narodowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej

30

listopada 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach zakończyła zakup książek zrealizowany ze
środków finansowych Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonywane w ramach
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 1”. Zakupiono 131 egzemplarzy za
kwotę: 2570 zł. Stosując się do zapisów
regulaminu Programu mówiących, że minimum 1/3 dotacji należy przeznaczyć na
zakup publikacji dla dzieci i młodzieży,
zakupiono 61 egzemplarze literatury dla
młodych czytelników.
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W ramach Programu Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych

– Priorytet 2”. zakupiono 82 egzemplarze
za kwotę: 1470 zł. Książki sukcesywnie
przekazywane są do wypożyczalni, zachęcamy do lektury.
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Gospodarka wodno-ściekowa
Od 2003 roku wójt Waldemar Czaja, w porozumieniu z pracownikiem
naukowym Politechniki Gliwickiej, poszukiwał właściwych rozwiązań
gospodarki ściekowej na terenie gminy. Za takie – po głębokiej analizie
– uznano przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W

2011 r. Gmina przystąpiła do przygotowania dokumentów projektowych trzeciego już etapu inwestycji pn.
„Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków”, obejmującej budowę i podłączenie 203 przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach I i II etapu
inwestycji posadowiono łącznie 74 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków za
kwotę 1 402 187,60 zł. Pozyskano na to
dofinansowanie w kwocie 701 573,00 zł
ze środków PROW 2007-2013.
W ramach przygotowań do III etapu
inwestycji dokonano weryfikacji położenia nieruchomości i podpisano umowy z właścicielami posesji. Sporządzono szkice usytuowania projektowanych
oczyszczalni ścieków. Zostały również
wykonane odwierty geologiczne oraz
sporządzono opinie geotechniczne
podłoża gruntowego terenu lokalizacji projektowanych przydomowych
oczyszczalni ścieków. Następnie sporządzono przedmiar robót, kosztorys
inwestorski oraz tzw. STWiOR. Kolejnym krokiem było dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy przydomowych
oczyszczalni do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
W lutym 2014 r. Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego ogłosił naMiło nam Państwa poinformować,
iż w drugiej połowie 2015 roku gmina
Zębowice przystąpiła do kolejnego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta jest finansowana ze środków budżetu gminy oraz pozyskanych na ten cel środków unijnych.
W ramach inwestycji zostaną zbudowane 203 przydomowe oczyszczalnie
ścieków w systemie SBR w miejscowościach:

Knieja, Łąka, Siedliska, Prusków
Kadłub Wolny – ul. Główna,
Radawie – ul. Wiejska oraz Opolska,
Zębowice – ul. Borowiańska

nr 2/ luty 2015

bór wniosków o przyznanie pomocy na
operację z zakresu gospodarki wodno
– ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W związku z tym został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
W wyniku pozytywnej oceny wniosku
w lipcu 2014r., została podpisana umowa o przyznanie pomocy finansowej na
realizację ww. oczyszczalni. W sierpniu Gmina Zębowice ogłosiła przetarg
nieograniczony. Niestety, nie udało się
wybrać wykonawcy zadania i przetarg
należało unieważnić. W listopadzie
2014 r. po raz drugi został ogłoszony
przetarg. W wyniku pozytywnie rozstrzygniętego przetargu został wybrany
wykonawca inwestycji. Koszt całkowity
operacji wyniesie 3 076 774,61 zł, w tym
dofinasowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 1 878 077,61 zł,
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu 616 062,37 zł oraz
budżet własny gminy 582 634,63 zł.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie realizowana w następujących miejscowościach: Zębowice
(Borowiany) – 30 szt. , Knieja – 52 szt.,
Kadłub Wolny (Łąki Kadłubskie) – 22

szt., Siedliska – 22 szt., Łąka – 39 szt.,
Prusków – 23 szt., Radawie (Bąkownia)
-15 szt. Szczegółowa lista z posesji objętych inwestycją znajduje się Urzędzie
Gminy w pokoju Nr 15.
W przypadku osób, które wcześniej wyraziły zgodę na uczestniczenie w programie, natomiast obecnie
chcą złożyć rezygnację, informujemy,
że konieczne będzie przedstawienie
dokumentu potwierdzającego szczelność szamba oraz udokumentowanie
wywozu nieczystości płynnych do
oczyszczalni ścieków komunalnych
przez firmy, które otrzymały zgodę
na wywóz i utylizację ścieków.
(ciąg dalszy w numerze marcowym)

AZBEST
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Ogłasza VI konkursowy nabór wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego
Wnioski zgłoszeniowe do pobrania w Urzędzie Gminy Zębowice p.3B
Termin składania wniosków: do 28.02.2015 r.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane!
Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie konkursu,
który można pobrać z witryny internetowej (www.wfosigw.opole.pl).
Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2015 r.
Kontakt: 774216076. wew. 33
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Sprawozdanie z działalności
Stacji Opieki CARITAS
Diecezji Opolskiej w Zębowicach

W

Stacji Opieki CARITAS Diecezji
Opolskiej w Zębowicach zatrudnione
są dwie pielęgniarki w pełnym wymiarze
godzin. Pielęgniarki posiadają pełne kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego oraz opieki paliatywnej
i propedeutyki medycyny paliatywnej. Ponadto pielęgniarki na bieżąco korzystają
z różnego rodzaju szkoleń , dzięki którym
wykazują w praktyce znajomość najnowocześniejszych technik pielęgnacyjnych.
Pielęgniarki świadczą usługi pielęgnacyjno- zabiegowe w środowisku zamieszkania pacjenta na terenie Gminy Zębowice.
Każda pielęgniarka ma do dyspozycji samochód służbowy, dzięki któremu może
dotrzeć do najbardziej odległych miejscowości Gminy .

Stacja Opieki CARITAS wykonuje
usługi z zakresu:

glukozy i innych, ocena stanu ogólnego
podopiecznego, ocena i monitorowanie
bólu w opiece paliatywnej,
 Świadczeń pielęgnacyjnych: realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów
w różnych fazach życia i choroby zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej,
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności,
 Świadczeń leczniczych: ustalanie
diety w żywieniu przewlekle chorych, dobór technik karmienia w zależności od
stanu pacjenta, cewnikowanie pacjenta,
wykonywanie wlewów dożylnych, wlewów
kroplowych, podawanie leków różnymi
drogami i technikami, wykonywanie zleceń lekarskich, zakładanie opatrunków,
kompresów na rany, odleżyny, odparzenia, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno- leczniczych w stomiach, przetokach
i ranach trudno gojących, wykonywanie
inhalacji, doraźne podawanie tlenu, zdejmowanie szwów, stawianie baniek lekarskich, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,
 Świadczeń usprawniających: koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji
przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, usprawnienie ruchowe, drenaż
złożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej, ćwiczenia ogólnousprawniające,

 Promocji i profilaktyki zdrowia:
rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych,
prowadzenie edukacji zdrowotnej, prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia, realizacja programów
promocji i profilaktyki chorób, organizacja
grup wsparcia oraz prowadzenie działań
profilaktycznych u podopiecznych z grup
ryzyka zawodowego,
 Świadczeń diagnostycznych: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
wykonywanie pomiarów
RR, poziomu
Zestawienie ilości zabiegów wykonywanych przez rehabilitantów
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 Świadczeń wykonywanych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej: opieka specjalistyczna, główne
pielęgnacyjna osób przewlekle i obłożnie
chorych,
 Wypożyczania sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego, do którego zalicza
się m.in: łóżka zwykłe i elektryczne, wózki
inwalidzkie, wózki toaletowe, balkoniki,
rowerki rehabilitacyjne, rotory, kule pachowe i łokciowe, materace przeciwodleżynowe, ssaki elektryczne, inhalatory itp.
W/w sprzęt w razie potrzeby jest wypożyczany pacjentom do domu.
Biuro Stacji Opieki Caritas w Zębowicach przy ul. Oleskiej 13 jest czynne:
od poniedziałku do piątku od 14.00 do
15.35.
Telefon kontaktowy: 77 4 21 60 73.
W pozostałe godzinny kontakt z pielęgniarkami pod nr telefonów: 600 478 382;
600 478 386.
W soboty , niedziele i święta pełniony
jest dyżur przez jedną pielęgniarkę

Działalność Stacji Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Zębowicach od styczna do grudnia
2014 r.
Od stycznia do grudnia 2014 r w Stacji
Opieki Caritas w Zębowicach zostało przyjętych 152 nowych pacjentów, a ogółem,
wraz ze stałymi pacjentami z lat ubiegłych,
obsłużono 222 pacjentów. Na koniec grudnia 2014 r. pozostało pod opieka 66 pacjentów (23 pacjentów zmarło, 129 pacjentów
wypisano, 4 pacjentów przeniesiono do
DPS–u). Pielęgniarki wykonały 4290 wizyt
u pacjentów w domu i w tym celu przemierzyły aż 22 254 km.
Pielęgniarki w ramach wizyt pielęgniarskich wykonywały czynności z zakresu
pielęgniarstwa środowiskowo–rodzinnego
i opieki długoterminowej do limitu w ramach kontraktu z Opolskim Oddziałem
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
poza limitem w ramach dotacji z Urzędu
Gminy.
Stacja Opieki Caritas dysponuje sprzętem ortopedyczno-pielęgnacyjnym, który
w razie potrzeby jest wypożyczany pacjentom do domu. Do końca grudnia 2014
wypożyczono sprzęt 58 osobom, w tym
min.: łóżka, wózki inwalidzkie, balkoniki
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

i chodziki, materace przeciwodleżynowe,
laska czteronożna, inhalatory, rotory, rowery rehabilitacyjne.

Działalność Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS Diecezji Opolskiej w Zębowicach od stycznia
do grudnia 2014r.
W Gabinecie Rehabilitacyjnym CARITAS w Zębowicach zatrudnionych jest
dwóch rehabilitantów.
Gabinet Rehabilitacyjny Caritas w Zębowicach przy ul. Oleskiej 13 jest czynny:
w poniedziałek i we wtorek od 7.00 do
18.00; w środę, czwartek i piątek od 7.00
do 17.15.
Telefon kontaktowy: 77 4 21 60 73
Od stycznia do grudnia 2014 r. w Gabinecie Rehabilitacyjnym CARITAS w Zębowicach zostało przyjętych 655 pacjentów,
którzy odbyli łącznie 6305 wizyt w gabinecie. 30 wizyt rehabilitacyjnych wykonano
w domu chorego.

Gabinet Rehabilitacyjny wyposażony jest w następującą aparaturę:
 DIATRONIK DT-7B – to prądy diadynamiczne – stosowane przy chorobach
zwyrodnieniowych mięśni i stawów, działa
przeciwbólowo i przeciwzapalnie oraz prądy RS- to inaczej elektrostymulacje – pobudza mięśnie. Zabiegi stosowane przeważnie
przy zmianach reumatycznych,
 SYS – STIM 226 – to prądy tens
i prądy interferencyjny – działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie,

K

 PULSATRONIK ST-50 – to elektrostymulacja i tonoliza, wspomaga pracę
mięśni; galwanizacja miejscowa, jonoforeza
– działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Zabiegi stosowane zwłaszcza przy schorzeniach neurologicznych,
 SONIKATOR 730 – to ultradźwięki
– działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie,
można wykonać również mikro masaż
tkanek,
 LAMPA SOLUX – stosowana przy
odmrożeniach, oparzeniach, zmniejsza
obrzęk i wysięki, działa przeciwzapalnie,
 MAGNETRONIK – działa biostymulująco, przeciwzapalnie, stosowany
gównie przy zwyrodnieniach,
 Aparat do masażu sekwencyjnego
pneumatycznego boa Max 2 – to masaż
limfatyczny, działa przeciwobrzękowo,
stosowany gównie po operacjach, po amputacjach piersi,

 Lampę do terapii światłem spolaryzowanym biotron 2 – działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, stosowana przy
schorzeniach zwyrodnieniowych,
 Uniwersalny aparat do elektroterapii multitronic MT-3 – urządzenie
wielofunkcyjne, działa przeciwbólowo,
przeciwzapalnie,
 Zestaw do laseroterapii LT- 2 S działa regenerująco, przeciwzapalnie i przeciwbólowo; stosowany gównie przy zmianach
neurologicznych.
Osprzęt do zabiegów z zakresu kinezyterapii (m.in. drabinki, UGUL, tablice
do ćwiczeń manualnych, piłki lekarskie,
rotory, kolumnę do ćwiczeń oporowych
z ławeczką, urządzenie do wyciągu za
głowę, fotel do ćwiczeń oporowych stawu
kolanowego, parapodium dla dzieci oraz
nowoczesny stół do masażu leczniczego są
dostępne w Stacji Caritas.


Uprzejmie prosimy, aby osoby, które sobie lub swoim bliskim,
obecnie lub w przyszłości, pragną zapewnić opiekę pielęgniarską ze strony
pielęgniarek Stacji Opieki CARITAS w Zębowicach, wypełniły deklaracje
zgłoszeniowe (jeśli do tej pory takiej deklaracji nie złożyły).
Obowiązek wyboru pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych przez
wszystkich ubezpieczonych narzucił Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci, zdrowych i chorych. Deklarację dotyczącą wyboru pielęgniarki można zmienić trzy razy w roku, nie
ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych.
Deklaracje zgłoszeniowe są do odbioru w Stacji Opieki CARITAS
w Zębowicach przy ul. Oleskiej 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 15.35 lub w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zębowicach.

Kolędowanie z udziałem zespołów, scholi, orkiestry, zespołu
Promyki Maryi, przedszkolaków i uzdolnionej młodzieży

oło Mniejszości Niemieckiej DFK
w Zębowicach zorganizowało 18
stycznia 2015 r. wspólne kolędowanie. W spotkaniu uczestniczyło około 80
ludzi z czterech kół DFK Gminy Zębowice. Uczestnicy zasiedli przy świątecznych
stołach śpiewając kolędy w języku polskim
i niemieckim. Na każdym spotkaniu i tak
też było tym razem, uczestnicy mogli poczęstować się piernikiem i kawą. Okres
Bożonarodzeniowy to czas, w którym
poprzez występy artystyczne zwracamy
uwagę na skarb naszego życia jakim jest
rodzina. Swój debiut muzyczny grą kolęd
na keyboardzie zaprezentowała Adrianna
Obstój a Schola z parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego z Radawia przedstawiła
misterium bożonarodzeniowe. Debiutantnr 2/ luty 2015

ka za swą grę otrzymała słodycze a na ręce
prowadzącej Scholę przekazano nagrodę
pieniężną. Nastrój świąteczny udzielał się
wszystkim biesiadnikom. Wspólny śpiew
kolęd nastrajał obecnych na spotkaniu.

25 stycznia odbyło się z okazji Dnia
Babci i Dziadka kolędowanie z udziałem
orkiestry dętej, scholii i przedszkolaków.
Na początku członkowie orkiestry pod

str. 6

5

Kuny zaatakowały nieruchomości
mieszkańców gminy Zębowice
W

związku z licznymi interwencjami
mieszkańców gminy dotyczącymi
zadomowienia się kun na terenie ich
nieruchomości oraz na sąsiadujących
opuszczonych nieruchomościach wójt
podjął działania w celu wyeliminowania powyższej sytuacji. Informuje się
w związku z tym, że obszar gospodarki
łowieckiej w Polsce oraz przypisywanie
poszczególnym organom rządowym
i samorządowym określone zostało
m.in. w ustawie z dnia 13 października 1996 r. Prawo łowieckie (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1226 ze zm.) i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Zadania w tym zakresie należą do
marszałków województw i starostów.
Właściwym organem do rozpatrzenia
problemu zwierząt łownych, jakimi są
też kuny, może być – w zależności od
sytuacji – starosta lub marszałek województwa. Zgodnie z przepisami wyżej
wymienionej ustawy zwierzyna łowna
żyjąca jest własnością Skarbu Państwa
i podlega ochronie poprzez między innymi zakaz jej płoszenia, chwytania,
przetrzymywania, ranienia i zabijania,
z wyjątkiem sytuacji określonych w art.
9 Prawa łowieckiego. Ustawodawca dopuszcza możliwość płoszenia zwierząt
łownych na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa
( art.9a ustawy). Zezwolenie takie może
być wydane po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie
z art. 9a ust. 2 ustawy, wniosek o wydanie zezwolenia winien zwierać:
 Imię, nazwisko i adres albo nazwę
i siedzibę wnioskodawcy;
 cel wykonania czynności;
 nazwę gatunku lub gatunków
w języku polskim i łacińskim, których
będą dotyczyć te czynności;
 określenie sposobu, miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;
 wskazania podmiotu, który wykona czynności.
Za wydanie wyżej wymienionego zezwolenia winna być uiszczona
opłata skarbowa w wysokości 82 zł, co
wynika z art.1 ust.1 pkt 1 lit.”c” oraz
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nych, które stwarzają szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu
obiektów produkcyjnych lub obiektów
użyteczności publicznej. Kompetencje
w tym zakresie należą do starosty, który
w porozumieniu z Polskim Związkiem
Łowieckim, może wydać decyzję administracyjną zezwalającą na odłów
lub odstrzał takich zwierząt łownych
(art.45 ust. 3 ustawy)

Sposób na kunę

art.6 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1281 ze zm.) oraz
z częścią III ust.44 pkt 2 załącznika do
tej ustawy. Realizacja wydanych wyżej
wymienionych zezwoleń podlega kontroli. Upoważnione osoby kontrolujące
czynności maja prawo wstępu na teren należący do podmiotu kontrolowanego ( art. 44 ust.8 pkt 1 ustawy).
Tym samym wniosek skierowany do
Marszałka Województwa Opolskiego
o wydane zezwolenia na odstępstwa
od zakazu płoszenia zwierząt łownych
może obejmować tylko nieruchomości,
do których wnioskodawca posiada prawo do ich dysponowania, np. jest ich
właścicielem.
Istnieje także możliwość odłowu lub
odstrzału redukcyjnego zwierząt łow-

Najlepszą i najpewniejszą metodą
walki z kunami, które zadomowiły się
na naszej posesji, jest schwytanie ich
w klatki żywiołowe, które zatrzaskują się, kiedy kuna stanie na ich dnie,
i wywiezienie najlepiej do lasu, z dala
od zabudowań. Jako że zwierzęta te są
objęte ochroną gatunkową nie można
ich uśmiercać. Zwabienie drapieżnika do takiej klatki jest jednak sporym
wyzwaniem.
Należy nadmienić, że każdy właściciel nieruchomości powinien minimum
raz w roku przeprowadzić gruntowne
porządki w każdym miejscu swojej
posesji.
Kuny zagnieżdżają się bowiem w wieloletnich składach starego siana, słomy
czy zgromadzonego drewna na opał.
Proszę też zwracać uwagę na pustostany, które stwarzają dla tych zwierząt
dogodne siedlisko rozrodu.


Kolędowanie z udziałem zespołów
str. 6
kierownictwem Mariusza Czai zagrali kolędy bożonarodzeniowe. Pani Beata Jendrzej
wraz z członkami scholii, którą prowadzi, upiększyły grę orkiestry swoim śpiewem. Po
wspólnym nabożeństwie wszyscy udali się do Domu Spotkań, by tam zobaczyć występ
przedszkolaków z udziałem nauczycieli i pani dyrektor Kornelii Ticman. Wszystkim
podobały się występy podczas których można było porozmawiać przy kawie i ciastku,
dorośli, degustując się również odrobiną grzańca, który dodatkowo rozgrzewał uczestników tego spotkania. Wójt Gminy życzył wszystkim radości, zdrowia i szczęśliwych dni
w Nowym 2015 roku, a babciom i dziadkom zadowolenia ze swoich wnuków.
W tym miejscu należy również podziękować wszystkim członkom Promyków Maryi,
ich prowadzącym: Krystynie i Janowi Miozga, którzy w styczniu śpiewali kolędy na Górze
św. Anny oraz przy żłóbku w Borkach Wielkich. Rodzicom dzieci za przygotowanie ich
do występów i pomoc w dowożeniu na próby.
Dziękujemy wszystkim, którzy śpiewem, grą, występami ubogacili nasze spotkania
i reprezentowali nas poza granicami naszej Gminy.

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

Nagrody dla mieszkańców gminy
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stycznia 2015 r. w Zespole Szkół w Oleśnie Lotników

Polskich w Oleśnie odbyło się Spotkanie Noworoczne
oraz uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za osiągnięcia
w dziedzinie sportu, twórczości i upowszechniania kultury.
Wręczone zostały również wyróżnienia „Januarek 2014” za
propagowanie wolontariatu i zaangażowanie w działaniach
na rzecz innych. Wśród wyróżnionych znalazły się absolwentki Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Zębowicach
Wanessa Dylka, Paulina Puchała oraz opiekun Szkolnego
Koła Caritas w Zębowicach Piotr Tangermann.
Nagrodę „Róża Powiatu 2014” w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
otrzymał Marian Królak. To zaszczytne wyróżnienie wręczył
laureatowi starosta oleski Stanisław Belka.
Pan Marian Królak jest trenerem LZS Radawie oraz trenerem „UEFA B”. Jego oczkiem w głowie jest dobro młodzieży
i przyszłość sportu a w szczególności piłki nożnej w gminie Zębowice. Marian Królak od 1990 roku jest też sędzią piłkarskim,
członkiem Zarządu Podokręgu Opole, a od 1994 do 2004 roku

był członkiem Zarządu Wydziału Sędziowskiego w Ozimku.
Odznaczony brązową, srebrną i złotą odznaką Opolskiego
Związku Piłki Nożnej. W roku 2008 zakończył karierę sędziowską. Od 1995 roku jest członkiem Zarządu LZS Radawie
i w tym czasie zaczął trenować piłkarską młodzież. Wielkim
jego sukcesem było w 2009 roku doprowadzenie drużyny
juniorów do najwyższej klasy rozgrywkowej w województwie
opolskim. W 2001 roku Pan Marian Królak odznaczony został
złotym medalem za wybitne zasługi dla piłkarstwa Śląska
Opolskiego. W 2012 roku został prezesem LZS Radawie oraz
w dalszym ciągu aktywnym trenerem. Dba o infrastrukturę
sportową na terenie boiska LZS Radawie. Był organizatorem
wielu imprez sportowych. Jest wzorem do naśladowania dla
młodych zawodników, którzy darzą go ogromnym szacunkiem
i zaufaniem. Ponadto od 2011 piastuje funkcję sołtysa Sołectwa
Radawie. Udziela się społecznie, integrując mieszkańców. Od
trzech lat jest organizatorem turnieju skata sportowego, który
cieszy się wielkim zainteresowaniem, nie tylko mieszkańców
gminy, ale także całego województwa opolskiego.


Plan pracy Koła Emerytów w Zębowicach na rok 2015
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rodzaj imprezy
Zebranie zarządu Koła.
Opracowanie planu pracy na 2014 r.
Zebranie członków Koła z zatwierdzeniem planu pracy
Zabawa karnawałowa rejonowa
Koncert przebojów oscarowych
Zebranie członków Koła – Dzień Kobiet i spotkanie przedświąteczne
Zebranie Koła- spotkanie z policjantem nt. bezpieczeństwa osób starszych
Wyjazd do Łodzi- zwiedzanie Synagogi i innych zabytków
Nording walking – spacery z kijkami
Wyjazdy na basen
Wycieczka rowerowa i grill u p. Kubiciel
Wycieczka w góry Świętokrzyskie
Wczasy nad morzem
Wycieczka rowerowa do Tawerny
Wczasy wypoczynkowe
Dzień Niepełnosprawnych
Wycieczka 1-dniowa
Wycieczka po Opolszczyźnie-miniatury sztuki sakralnej
Wczasy wypoczynkowe

19.

Wczasy nad morzem

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Wczasy wypoczynkowe
Wycieczka rowerowa
Wczasy wypoczynkowe
Zebranie Koła
Wycieczka 2-dniowa
Wycieczka 2-dniowa zagraniczna
Pogodna Jesień – zabawa
Pielgrzymka
Wieczorek andrzejkowy
Spotkanie opłatkowe

miejsce

data

Dom Spotkań w Zębowicach

16.01.15 r.

Dom Spotkań
MDK Olesno
Gliwice
Dom Spotkań
Dom Spotkań
Łódź
Na terenie gminy
Olesno
Kadłub Wolny

02.02.15 r.
12.02.15 r.
15.02.15 r.
16.03.155 r.
13.04.15 r.
12.04.15 r.
Raz w tygodniu
w/g potrzeb
11.05.15 r.
20.05.15 r.
1.06–13.06.15 r.
08.06.15 r.
22.06–27.06.15 r.
27.06.15 r.
14.07.15 r.

Jarosławiec
Kadłub Wolny
Łapsze Niżne
Anpol – Stare Olesno
Lwówek Śląski
Kamień Ząbkowicki, Olszowa
Krynica Zdrój
Świnoujście
„Złoty Kłos”
Bieszczady-Solina
Radawie – Pola Legnickie, gosp. agro.
Chorwacja
Dom Spotkań
Kotlina Kłodzka
Wiedeń-Praga
MDK Olesno
Częstochowa
Dom Spotkań
Dom Spotkań

cena

godz.
11.00

25 zł
45 zł
składkowe

15.00
16.00
15.00
15.00

15.00
1155 zł
595 zł
10 zł

06.08–12.08 15 r.

730 zł

12.08–24.08.15 r.

1395 zł

01.09–06.09.15 r.
07.09.15 r.
11.09–23.09.15 r.
05.10.15 r.
05–06.10.15 r.
12–13.10.15
15.10.15 r.
06.11.15 r.
23.11.15 r.
14.12.15 r.

655 zł
1695 zł

25 zł
25 zł
składkowe

15.00

15.00
15.00
16.00
1700
1500

Szczegółowe informacje dotyczące wycieczek i wczasów będą podawane na bieżąco.
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Ferie zimowe zorganizowane
w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym
w Zębowicach

F

erie zimowe
to wymarzony czas do uprawiania sportów
i różnego rodzaju
zabaw. Dyrektor
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego
w Zębowicach
Małgorzata Stelmach, w porozumieniu z wójtem
gminy, wyszła naprzeciw potrzebom dzieci pragnących ten czas
spędzić aktywnie i bezpiecznie. Zorganizowano zajęcia taneczne,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Zajęcia, które odbywały się w pierwszym tygodniu ferii zimowych, tj. od 19 do 23 stycznia 2015 r., prowadzone były przez
panią Elżbietę Wróbel. Zajęcia miały na celu kształtowanie u dzieci
estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej,
rozwijanie uzdolnień tanecznych, wrażliwości na piękno i wdzięk,
a przede wszystkim na wyrobienie w dzieciach nawyku aktywnego
sposobu spędzania czasu wolnego. Zajęcia prowadzono w dwóch
grupach wiekowych klasy I-III i klasy IV-VI.
Uczniowie podczas zajęć opanowali układy choreograficzne do
różnego rodzaju muzyki. Główny nacisk położono na opanowanie
układu tanecznego do utworu Jennifer Lopez „De on the floor”
i „Papi”. Zajęcia uatrakcyjniał nowy nabytek szkoły „XBOX 360”
z KINECTEM, dzięki któremu dzieci mogły zatańczyć przy muzyce 41 nowych hitów „JUST DANCE 2015”. Zajęcia odbywały
się w bardzo miłej atmosferze. Mamy nadzieję ,że efekty naszej
pracy i nauki będziemy mogli zaprezentować swoim kolegom
i koleżankom na szkolnym balu karnawałowym.


Przysłowia na luty
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Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima.
W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały.

Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale
czasem tak się zżyma, że człek prawie nie wytrzyma.

Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie
zawodzi.

Gdy św. Agata po błocie brodzi, człek
w Zmartwychwstanie po lodzie chodzi.
Gdy w Gromnicę z dachu ciecze, zima jeszcze się powlecze.

Pazurkiem Kotysia
Insygnia
 Dyskusja na temat insygniów województwa opolskiego
przypomina burzę w szklance wody. Zaczęło się od tego, że
przewodniczący sejmiku zapragnął dzierżyć w swojej dłoni
laskę, która mogłaby dodać więcej splendoru jego stanowisku i obradom trzydziestu radnych. Oprócz tego do zestawu
reprezentacyjnego należało dołączyć łańcuch, który mógłby
na siebie założyć marszałek – złocisty i lśniący.
 Do pracy przystąpił uznany artysta plastyk, który
przygotował całkiem gustowny projekt, zawierający herb
województwa, czyli wizerunek złotego orła górnośląskiego
w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II
Dobrego, otoczony łańcuchem złożonym z ogniw symbolizujących znak rodła. Kiedy radni Mniejszości Niemieckiej
zwrócili uwagę na to, że rodło nie jest jedynym symbolem,
z którym mogą się identyfikować mieszkańcy regionu, i poprosili, aby do łańcucha dołożyć ogniwa ukazujące całą
złożoność wielokulturowego regionu, na skargę do mediów
pobiegli harcownicy z PiS.
 Przyjęcie uchwały w sprawie insygniów województwa
przełożono na późniejszy termin. Sejmik zajął się za to bardziej przyziemnymi sprawami, w tym – programem ochrony
powietrza, uwzględniającym problemy rejonu KędzierzynaKoźla i Zdzieszowic.
Józef Kotyś, 27 stycznia 2015

25 lat
 Srebrny jubileusz to nie byle co. 25 lat trwania w związku małżeńskim stanowi okazję do wspólnego świętowania
całych rodzin, a jubilaci mają prawo do szczególnej satysfakcji.
Nie tylko udowodnili, że kiedyś dokonali właściwego wyboru,
ale też że mają charakter długodystansowca, gotowego do
codziennych kompromisów.
 Jubileusze stanowią dobrą okazję do refleksji. Przy ich
okazji staramy się dokonać swoistego bilansu zysków i strat.
Tak jak to miało miejsce choćby w trakcie niedawnych obchodów 25-lecia Opolskiej Izby Lekarskiej, która na swoją
uroczystość do Filharmonii Opolskiej zaprosiła przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Opolscy medycy
przypomnieli, że w ostatnim ćwierćwieczu przeżyli dwie
duże reformy służby zdrowia, odnotowali ogromny postęp
we wszystkich dziedzinach medycyny i przetrwali aż 17 ministrów zdrowia. Ubolewają nad coraz większą biurokracją,
która ogranicza czas poświęcony pacjentowi.
 Trudno sobie wyobrazić lekarza bez pacjenta. Ich wzajemne relacje trochę przypominają te małżeńskie. Dobrze by
jednak było, aby nikt nie sypał piasku w trybiki tego z trudem
budowanego związku. Nieprzemyślane reformy wywołują
protesty, a zamknięte przychodnie nikomu nie służą.
Józef Kotyś, 20 stycznia 2015
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