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21 stycznia br. w sali Domu Spotkań w ramach obchodów 
Dnia Babci i Dziadka odbył się koncert dla naszych sole-

nizantów w wykonaniu wychowanków z Publicznego Przedszkola 
w Zębowicach. Na uroczystość licznie przybyły babcie i dziadko-
wie naszych przedszkolaków oraz ich rodzice. Podczas koncertu 
dzieci wystąpiły z okolicznościowym programem dedykowanym 
naszym seniorom. Przedszkolaki przedstawiły również jasełka 
nawiązując w ten sposób do tematyki Świąt Bożego Narodzenia. 
Wiele nieukrywanej radości i wzruszeń dostarczyły uczestnikom 
spotkania prezentowane w multimedialnej formie wypowiedzi 
przedszkolaków, którzy w często zabawny, ale zawsze szczery 
sposób mówili o swoich babciach i dziadkach. 

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez najmłod-
szych okolicznościowych życzeń dla naszych solenizantów. Spotka-
nie zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców 
przedszkolaków. Koncert poprzez jakże trafną tematykę i bogatą 
oprawę zapadł głęboko w pamięci jej uczestników. Jest to niewąt-
pliwa zasługa wychowawczyń przedszkola, które przygotowały 
zarówno program jak i jego wykonawców. Ważnym efektem 
tego typu uroczystości co podkreślała w rozmowie dyrektor 
przedszkola Kornelia Ticman jest budowanie więzi międzypoko-
leniowej oraz kreowanie postaw opartych na miłości i szacunku 
do osób starszych. Pragniemy również poinformować, że w kon-
cercie uczestniczyły dzieci niepełnosprawne, które uczęszczają 
do zębowickiego przedszkola. Ich obecność to jeden z etapów 
pokonywania i przełamywania barier oraz integracji wszystkich 
dzieci bez względu na zdrowotne ograniczenia.

Obchody Dnia Babci i Dziadka

P o raz ósmy do akcji zbierania pieniędzy 
w ramach Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy włączył się Zespół Gimna-
zjalno-Szkolny w Zębowicach. W dniach 8 
i 10 stycznia br. przeprowadzono zbiórkę 
pieniędzy na cele WOŚP na terenie naszej 
gminy. Nasi wolontariusze kwestowali 
w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicz-
nym Gimnazjum oraz w Urzędzie Gminy, 
Ośrodku Zdrowia, Publicznym Przedszko-
lu, Piekarni i Banku Spółdzielczym. 

Naszych kwestujących wolontariuszy 
mogliśmy również spotkać przed kościo-
łami w Zębowicach, Poczołkowie, Kniei 
i Radawiu. Dzięki szczodrości darczyńców 
zebrano 2436,08 zł. Opiekunami wolon-
tariuszy były nauczycielki z PSP w Zębo-
wicach: Marianna Dylka i Beata Klyszcz. 
Kwestowali uczniowie klas IV – VI: Laura 
Okwieka, Karolina Miozga, Julia Jadach, 

Karolina Sacha, Mikołaj Sowa, Paweł 
Plottnik i Dominik Koch. W organizację 
zbiórki zaangażowani byli również ucznio-
wie: Sonia Wróbel, Adriana Obstój, Julia 
Koch, Magdalena Maleska, Wiktoria Nita, 
Patrycja Pastuszka, Simona Ledwig, Sara 
Skorupa, Sara Piguła, Paskal Bednarek, 
Filip Sykoś, Marcel Jonczyk i Kacper No-
wak. Wsparcia udzielili również rodzice 
naszych wolontariuszy panie: Katarzyna 
Jadach, Janina Lempa, Edyta Koch oraz 
Małgorzata Sacha, które m. in. rozwoziły 
wolontariuszy po terenie gminy. 

Opiekunowie wolontariuszy składają 
serdecznie podziękowania wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w pracę Orkiestry. 
Słowa podziękowania kierują również do 
mieszkańców naszej gminy, którzy aktyw-
nie wsparli naszą wspólną akcję i okazali 
wielkie serce.

24 Finał WOŚP w Zębowicach
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27 stycznia br. w sali Domu Spotkań 
odbyła się X w siódmej kadencji 

sesja Rady Gminy Zębowice. Sesji prze-
wodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy 
Gabriela Buczek. W sesji oprócz radnych 
Rady Gminy, sołtysów, wójta Gminy, pra-
cowników Urzędu Gminy uczestniczyli 
również przedstawiciele Poczty Polskiej 
z Ozimka, Irena Karolczyk i Krzysztof 
Gora oraz autor Strategii Rozwoju Gminy 
Zębowice Wiesław Sagan. Na sesję przybył 
też mieszkaniec Radawia Edmund Lan-
gosz. 

Do przedstawionego wcześniej porząd-
ku obrad, radny Marcin Dragon wniósł 
wniosek o wycofanie z porządku punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 
2016 r. Jako argument wskazał to, że w po-
wyższej sprawie cześć radnych wysłała 
wniosek do RIO w Opolu i czeka na jej 
opinię, (a tak naprawdę – jak się później 
okazało – wysłano skargę na wójta gminy). 
Za wycofaniem powyższego punktu głoso-
wało 8 radnych, przeciw było 5 radnych a 1 
radny wstrzymał się od głosu. Następnie 
radny Damian Ledwig zgłosił wniosek, 
aby z zaproponowanego porządku obrad 
wycofać punkt dotyczący uchwalenia wie-
loletniej prognozy finansowej. Za wyco-
faniem powyższego punktu z porządku 
obrad radni zagłosowali identycznie, jak 
za poprzednim wnioskiem. 

Bezpośrednio po tym głosowaniu radny 
Norbert Larisz zgłosił wniosek o odwołanie 
z funkcji przewodniczącej Rady Gminy 
Gabrieli Buczek a jednocześnie wniósł 
o uzupełnienie porządku obrad o punkt: 
wybór przewodniczącego Rady Gminy 
Zębowice. Radny ten widocznie posiadał 
skądś wiedzę, że Gabriela Buczek zostanie 
odwołana ze swej funkcji. Jednakże w taj-
nym głosowaniu za odwołaniem przewod-
niczącej Rady Gminy Zębowice głosowa-
ło 7 radnych, przeciw było 6 radnych a 1 
radny wstrzymał się od głosu. Taki wynik 
głosowania spowodował, że przewodni-
cząca Rady Gminy nie została odwołana. 
W trakcie dalszych obrad uczestnicy sesji 
wysłuchali wystąpienia przedstawicieli 
Poczty Polskiej z Ozimka, którzy przed-
stawili ofertę usług świadczonych przez 
ich firmę. Następnie w ramach wolnych 
wniosków i zapytań głos zabrali Edmund 
Langosz i Marian Królak, którzy przedsta-
wili swoje spostrzeżenia. Bezpośrednio po 
tym głos zabrał wójt gminy, który odniósł 
się do tych wypowiedzi. W trakcie wol-
nych wniosków i zapytań radni pytali m. 
in. o możliwość ustawienia znaku przed 
cmentarzem w Radawiu zakazującym par-

kowania dla aut o masie powyżej 3,5 tony. 
Poruszali sprawę zniszczonego przystanku, 
kwestie zatrudnienia dodatkowej rehabili-
tantki do ośrodka Caritas, wycięcia drzew 
w miejscowości Osiecko, ustanowienia 
dodatkowych kursów autobusowych do 
Olesna i spraw związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg. Następnie, po burzli-
wej i emocjonującej dyskusji, radni podjęli 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Zębowice do reali-
zacji w ramach partnerstwa z powiatem 
oleskim, powiatem opolskim i Gminą Ozi-
mek przedsięwzięcia Powiatu Oleskiego 
pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej 
nr 17380 Grodziec – Zębowice na odcinku 
Grodziec–Knieja. 

Wkład naszej gminy do tej inwestycji 
wyniesie około 440 tys. zł. W dalszej czę-
ści sesji radni podjęli uchwały w sprawie: 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Oleskiemu, uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2016 r., uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, wyrażenia stanowiska 
sprzeciwu wobec działań Prezydenta Mia-
sta Opola mających na celu powiększenie 
terytorium Opola, poparcia ,,Apelu Sej-
miku Województwa Opolskiego do Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o współfinansowanie – współprowadzenie 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach – Opolu,” przyjęcia Stra-
tegii Rozwoju Gminy Zębowice, powołania 
doraźnej komisji statutowej Rady Gminy 
Zębowice oraz poparcia stanowiska Za-
rządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

Mimo usilnych próśb wójta Gminy 
Zębowice, w sprawie wprowadzenia do 
porządku obrad wcześniej wycofanych 
projektów uchwał: budżetowej na 2016 
r i wieloletniej prognozy finansowej, grupa 
radnych, która wcześniej je wycofała, nie 
zmieniła stanowiska i nie wprowadziła do 
porządku obrad. W odpowiedzi na zadane 
pytania wójt poinformował, że w sprawie 

ustawienia znaku przed cmentarzem w Ra-
dawiu odnośnie do zakazu parkowania 
dla pojazdów o całkowitej masie powyżej 
3,5 tony, zwróci się w powyższej sprawie 
o interwencję do Starostwa Powiatowego 
w Oleśnie, z uwagi na to, że parking znajdu-
je się w ciągu drogi powiatowej. Odnosząc 
się do kwestii zimowego utrzymania dróg, 
poinformował że sprawa zostanie wyja-
śniona z przewoźnikami odpowiadającymi 
za ich zimowe utrzymanie. Poinformował 
również, że w ośrodku Caritas będzie od 
lutego br. zatrudniona dodatkowa oso-
ba na 1/2 etatu. Natomiast odnosząc się 
do sprawy związanej z wycięciem drzew 
w m. Osiecko oświadczył, że sprawa zosta-
nie rozpoznana w celu podjęcia stosownej 
decyzji. Sprawa jest skomplikowana, po-
nieważ drzewa znajdują się na prywatnej 
posesji, której właścicielka zmarła. Wójt 
stwierdził, że będą prowadzone działania 
w celu uruchomienia w godzinach dopołu-
dniowych dodatkowego kursu autobusu do 
Olesna. Nawiązując do sprawy dotyczącej 
tabliczek z nazwami ulic oświadczył, że jest 
to sprawa będąca w gestii Rady Sołeckiej 
w Radawiu. Włodarz gminy poinformował 
również uczestników sesji, że została pod-
pisana przez Prezydenta R.P. ustawa, która 
daje rok czasu samorządom i rolnikom na 
uporządkowanie spraw własnościowych 
we wspólnotach gruntowych. 

Jeśli przez ten okres właściciele nie zro-
bią postępowań spadkowych, to udziały 
przejdą na rzecz gminy lub starostwa po-
wiatowego na terenie, której ta wspólnota 
się znajduje. Sprawa jest bardzo ważna, a ze 
względu na jej skomplikowany charakter, 
również czasochłonna. Dlatego te osoby 
lub wspólnoty, które do tej pory nie uregu-
lowały spraw własnościowych powinny to 
zrobić jak najszybciej. Na zakończenie sesji 
radni przyjęli protokoły z obrad sesji Rady 
Gminy Zębowice z dnia 27 października 
i 24 listopada. W związku z przebiegiem 
wymienionej sesji wójt Waldemar Czaja 
złożył następujące oświadczenie:

Jako wójt Gminy Zębowice jestem jed-
noosobowo odpowiedzialny za gospoda-
rowanie mieniem Gminy. Zawsze kieruję 
się najwyższym dobrem dla Gminy i jej 
mieszkańców. Nie różnicuję osób, podejmuję 
decyzje z najwyższą starannością, tak aby 
były spełnione oczekiwania mieszkańców 
gminy. Te same kryteria, niezależnie od 
upływu czasu, stosuję w realizacji zadań 
inwestycyjnych. Nie rozumiem tego postępo-
wania, dlaczego dla jednej grupy społecznej 
ma być wszystko, a dla drugiej grupy spo-
łecznej podczas realizacji zadania ciągle 
robi się pod górkę?

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
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29 stycznia br. w godzinach wieczor-
nych w sali Domu Spotkań odbyła 

się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zębo-
wice. Sesji przewodniczyła Przewodniczą-
ca Rady Gminy Gabriela Buczek. W sesji 
oprócz radnych uczestniczyła również 
skarbnik gminy Irena Dzikowska. Po krót-
kiej wymianie zdań pomiędzy uczestnika-
mi sesji, radni w głosowaniu jednogłośnie 
przyjęli zaproponowany porządek obrad, 
w skład którego wchodziło: uchwalenie 
budżetu gminy Zębowice na 2016 r., oraz 
uchwalenie wieloletniej prognozy finan-
sowej.

Bezpośrednio po przeglosowaniu po-
rządku obrad głos zabrał wójt gminy, któ-
ry mówił m.in. o tym, że będąc w Opolu 
na spotkaniu komitetu monitorującego 
dowiedział się, że grupa radnych złożyła 
skargę do Regionalnej Izby Obrachunko-
wej nie w kwesti dotyczącej budżetu, lecz 
na fakt zakupu przez gminę samochodu 
pożarniczego dla OSP Zębowice. W swoim 
wystąpieniu poinformował też radnych, 
że ustawa o finansach publicznych wy-
raźnie wskazuje, kto przedkłada budżet 
i jakie elementy muszą być niezmienione, 
aby uzyskać akceptację RIO. Przypomiał 
również artykuł 240 ustawy o finansach 
publicznych, który mówi, że Rada Gminy 
nie może bez zgody zarządu czyli wójta 
wprowadzić zmian powodujących zmniej-
szenie dochodów i zwiększenie wydatków 
powodujących jednocześnie zwiekszenie 
deficytu. Muszą również być sfinansowa-
ne wydatki obligatoryjne, zabezpieczone 
środki na spłatę rat długu publicznego oraz 

realizację innych wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. Wójt podkreślał, że pewne 
rzeczy są efektem niezrozumienia co po-
woduje, że w przyszłości będą wprowa-
dzone usprawnienie informacyjne. Przed 
sesją odbywać się będą spotkania robocze, 
podczas których wyjaśniane będą, kwestie 
trudne czy sporne. 

Następnie skarbnik gminy zapoznała 
radnych z chronologią działan związanych 
z przygotowanym budżetem, kwestiami 
związanymi z zakupem samochodu po-
żarniczego oraz faktu ujęcia w wielolet-
niej prognozie finansowej zabezpieczenia 
środków na spłatę rat kredytu na zakup 
wozu pożarniczego. Podkreślała, że wy-
datki majątkowe ujęte w projekcie budżetu 
są takie same, a zmiany wynikają z fak-
tu, że nie zaciągnięto kredytu na zakup 
wozu strażackiego. Stwierdziła również, 
że uchwalenie wieloletniej prognozy finan-
sowej w wersji poprzedniej jest niezgodne 
ze stanem faktycznym. 

Zabierając ponownie głos wójt przypo-
mniał, że powyższe kwestie były omawiane 
wcześniej na komisji budżetowej i odczytał 
protokół z posiedzenia komisji. W proto-
kole zaznaczono, że dwie inwestycje: zakup 

samochodu pożarniczego oraz Domu Spo-
tkań zostały wprowadzone do złącznika 
nr 3 – wykazu inwestycji finansowanych 
z budżetu gminy. W związku z tym bedą 
również zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej. Podkreślił, że zakup w roku 
ubiegłym samochodu pożarniczego był 
podyktowany podwyższeniem podatku 
vat na tego typu pojazdy od stycznia br. 
Przytoczył również opinię prawną mó-
wiącą, że przyjęcie dwóch sprzecznych 
uchwał w tym samym zakresie jest nie-
dopuszczalne. 

W dalszej częsci obrad zarówno zwo-
lennicy przyjęcia uchwały budżetowej 
i wieloletniej prognozy finansowej przed-
stawionej w porządku obrad poprzedniej 
sesji, jak i przeciwnicy takiego rozwiązania 
i przegłosowania uchwał zgodnie z zarzą-
dzeniem listopadowym ubiegłego roku 
a niezgodnej ze stanem prawnym, przy-
taczały swoje argumenty. Po kilkugodzin-
nych obradach radni w końcu przystąpili 
do przegłosowania uchwał. Głosowanie 
nad projektem budżetu ponownie po-
dzieliło radnych. Za przyjęciem projektu 
budżetu w wersji przygotowanej na sesję 
w dniu 27.01.2016 r. głosowało 6 radnych, 
a 8 radnych było przeciwnych. Identyczny 
był wynik głosowania w sprawie podjęcia 
uchwały o wieloletniej prognozie finan-
sowej. To oznacza, że budżetowy pat trwa 
nadal. Teraz budżet gminy, chyba po raz 
pierwszy w swojej historii, przygotuje Re-
gionalna Izba Obrachunkowa, a nadzór 
nad działalnością organów będzie spra-
wował wojewoda.

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE

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

Ogłasza VII konkursowy nabór wniosków o do-
finansowanie przedsięwzięć zgodnych z gmin-
nymi programami usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie województwa 
opolskiego

Wnioski zgłoszeniowe są do pobrania w Urzędzie Gminy 
Zębowice, p. 13.

Termin składania wniosków do 29.02.2016 r.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatry-

wane!
Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w 

Regulaminie Konkursu, który można pobrać z witryny interne-
towej (www.wfosigw.opole.pl).

Nie przewiduje się ogłoszenia kolejnych naborów w 2016 r.

Kontakt: 77 4216076, wew. 33.

PROGRAM RYŚ
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wnio-
sków o udostępnienie środków wojewódzkim fun-
duszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w celu zawierania z beneficjentami końcowymi umów pożyczek 
i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu 
„Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu przystąpił do w/w programu i w związku 
z tym od II kwartału 2016 r. będzie można składać wnioski 
o udzielenie pożyczki i dotacji na wykonanie prac termo-
modernizacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych 
i wymianę źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii cieplnej.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, posiadające 
prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Szczegółowe zasady będą publikowane w Informatorze Gmin-
nym po otrzymaniu informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
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RADY NA ODPADY
1. Wójt Gminy 

Zębowice przypo-
mina, że termin 
wniesienia opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komu-
nalnymi za I kwar-
tał 2016 roku upływa 15 lutego 2016 roku.

2. Prosimy , aby w okresie grzewczym nie wrzu-
cać do pojemników na odpady gorącego popiołu.

3. Informujemy, że wprowadzamy w naszej gmi-
nie, dla właścicieli nieruchomości, indywidualne 

konta, na które będzie wpłacana opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma pi-
semną informację o numerze swojego konta. 

4. Informujemy, że w związku z monitorowa-
niem częstotliwości wystawiania pojemników 
z odpadami przez właścicieli nieruchomości, 
obowiązkowe jest opisanie kubłów na śmieci 
poprzez umieszczenie na klapie bądź od strony 
frontowej pojemnika numeru domu.

R ozpoczął się okres zebrań sprawozdaw-
czo-wyborczych w jednostkach OSP 

na terenie naszej gminy. Pierwsze zebranie 
sprawozdawczo – wyborcze odbyło się 9 
stycznia br. w OSP Kadłub Wolny.

W zebraniu, które prowadził Komen-
dant Gminny OSP druh Marian Janik, 
uczestniczyło 34 druhów. Gośćmi ze-
brania byli: Komendant Powiatowy PSP 
w Oleśnie st. kpt. Wojciech Wiecha oraz 
Prezes Zarządu Gminnego OSP, wójt gmi-
ny – Waldemar Czaja. Podczas zebrania 
przedstawiono sprawozdania z działalności 
OSP oraz projekty planu działalności i pla-
nu finansowego na rok bieżący. Wszyscy 
uczestnicy zebrania udzielili absolutorium 
Zarządowi OSP Kadłub Wolny za okres 
sprawozdawczy. W jawnych wyborach jed-
nogłośnie dokonano wyboru Zarządu OSP 
na nową kadencję w składzie:
Prezes – Artur Czaja
Wiceprezes – Kamil Miozga
Naczelnik – Rafał Magnes
Zastępca naczelnika – Kamil Bursy
Skarbnik – Piotr Tarara
Sekretarz – Krzysztof Magnes
Gospodarz – Hubert Szczygieł
Członek zarządu – Arnold Czaja
Kronikarz – Adam Sykosz.

Wybrano również Komisję Rewizyjną 
w składzie:
Rajmund Syma, Andrzej Lizurek i Dawid 
Bursy.

W wyborach – w głosowaniu jawnym 
– dokonano również wyboru delegatów 
i przedstawicieli na Zjazd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP którymi zostali: Artur 
Czaja, Rafał Magnes, Hubert Szczygieł, 
Kamil Bursy, Andrzej Lizurek, i Adam 
Sykosz.

Kolejne zebranie sprawozdawczo – wy-
borcze odbyło się 30 stycznia br. w jed-
nostce OSP w Kniei. W zebraniu, które 
prowadził Komendant Gminny OSP druh 
Marian Janik, uczestniczyło 25 druhów. 
Gościem zebrania był Prezes Zarządu 
Gminnego OSP wójt gminy Waldemar 
Czaja. W trakcie zebrania przedstawiono 
sprawozdanie z działalności OSP w Kniei. 
Udzielono również absolutorium Zarządo-
wi OSP w Kniei za okres sprawozdawczy. 
Uczestnicy zebrania w jawnych wyborach 
wybrali jednogłośnie Zarząd OSP na nową 
kadencję w składzie:

Prezes – Joachim Weber
Wiceprezes – Roman Koj
Naczelnik – Artur Wiesiołek
Zastępca naczelnika – Artur Panicz
Skarbnik – Krzysztof Witkowski
Sekretarz – Zygmunt Lisy
Gospodarz – Krzysztof Piegza.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali 
wybrani: Jan Stróżyk, Rafał Piegza i Bro-
nisław Frencek. Delegatami i przedsta-
wicielami na Zjazd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP wybrani zostali: Joachim Weber, 
Roman Koj, Artur Wiesiołek, Konrad Ję-
drzej i Zygmunt Lisy.

Pragniemy również poinformować, że 
kolejne zebrania sprawozdawczo – wybor-
cze jednostek OSP odbędą się: w dniu 21 
lutego br. w OSP w Zębowicach oraz w dniu 
27.02 2016 r. w OSP w Radawiu.

Zebrania sprawozdawczo–wyborcze w jednostkach OSP

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
w Zębowicach informuje
Prognozowane terminy odczytów wodomierzy na rok 2016 
na terenie gminy Zębowice

Termin Miejscowość
16-28 Luty 2016; 13-30 Kwiecień 2016; 

15-30 Czerwiec 2016; 17-31 Sierpień 2016; 
14–30 Październik 2016

Zębowice, Knieja, Łąka

2–14 Marzec 2016; 4-16 Maj 2016;  
1–15 Lipiec 2016; 1–15 Wrzesień 2016;  

2–17 Listopad 2016

Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, 
Poczołków, Prusków, Siedliska, 

Osiecko

10–31 Grudzień 2016
Zębowice, Knieja, Łąka, Kosice Ra-
dawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 

Prusków, Siedliska, Osiecko
Ceny i stawki opłat za wodę nie ulegną zmianie

Informujemy mieszkańców naszej gminy, że ceny 
i stawki opłat zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę w 2016 r. NIE ULEGNĄ ZMIANIE 
i wynoszą:

Cena za 1m3 wody 3,31 zł netto + Vat

 Stawka opłaty abonamentowej za okres 
rozliczeniowy ( 2 m-ce )

6,84 zł netto + Vat
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W ójt Gminy Zębowice informuje, że 
kwalifikacja wojskowa dla Powiatu 

Oleskiego odbędzie się w dniach 15.02. 
– 04.03.2016 r. Dla osób z terenu Gminy 
Zębowice kwalifikacja będzie przeprowa-
dzona w dniu 15 lutego 2016 r. o godz. 8:00 
w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie przy 
ul. Wielkie Przedmieście 31. 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej w 2016 r. podlegają:
• mężczyźni urodzeni w 1997 r.,
•  mężczyźni urodzeni w latach 1992–1996, 

którzy nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojsko-
wej,

•  osoby urodzone w latach 1995-1996, które 
zostały uznane za czasowo niezdolne do 

czynnej służby wojskowej ze względu na 
stan zdrowia,

•  kobiety urodzone w latach 1992—1997, 
posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej, oraz kobiety 
pobierające naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub 
akademickim 2015/2016 kończą naukę 
w szkołach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych,

•  osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły 
się ochotniczo do pełnienia służby woj-
skowej, jeżeli nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji 
wojskowej przedstawia:

•  dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości,

•  aktualną fotografię o wymiarach 3  4 
cm, bez nakrycia głowy,

•  posiadaną dokumentację medyczną, 
w tym wyniki badań specjalistycznych, 
przeprowadzonych w okresie dwunastu 
miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej,

•  dokumenty potwierdzające poziom wy-
kształcenia lub pobieranie nauki oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe,

•  dokument potwierdzający przyczyny nie-
stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojsko-
wej w terminie określonym w wezwaniu 
nie było możliwe.

28 stycznia br. w godzinach wie-
czornych na terenie remizy stra-

żackiej OSP w Zębowicach poświęcony 
został nowo zakupiony na wyposażenie 
miejscowej jednostki samochód pożarni-
czy marki Scania. Poświęcenia, na które 
oprócz miejscowych strażaków, przybyli 
również strażacy ochotnicy z OSP Kadłub 
Wolny i OSP Knieja, wójt gminy Waldemar 
Czaja i Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Oleśnie st. kpt. Wojciech 
Wiecha, dokonał ks. proboszcz Paweł Za-
jąc. Uroczystość zakończył wspólny po-
częstunek. Przemawiający do uczestników 
uroczystości Komendant Powiatowy PSP 
podkreślał, że zakupiona jednostka ze 
względu na swoje parametry eksploatacyj-
no techniczne w pełni zabezpieczać będzie 
potrzeby sprzętowe strażaków i w znaczący 
sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkań-
ców związane z ratowaniem mienia i życia 
ludzkiego. Podziękował również wójtowi, 
przewodniczącej Rady Gminy Gabrieli 
Buczek oraz radnym, którzy optowali za 
jego zakupem, za zaangażowanie i deter-
minację w tym zakresie. Jak podkreślał 
w rozmowie Prezes OSP w Zębowicach 
druh Aleksander Sajdyk warto było czynić 
starania, aby kupić tę jednostkę jeszcze 
w starym roku, bo jej koszt zamknął się 
kwotą 750 tyś zł. Obecnie tego typu po-
jazd kosztuje około 1,1 miliona złotych. 
Na zakończenie uroczystości głos zabrał 
wójt Waldemar Czaja, który podziękował 
za pomoc związaną z zakupem pojazdu 
Komendantowi Powiatowemu PSP oraz 
Prezesowi OSP w Zębowicach. Życzył jed-
nocześnie druhom strażakom, aby zaku-
piony samochód dobrze służył w potrzebie 
naszym mieszkańcom.

POŚWIĘCENIE NOWEGO WOZU POŻARNICZEGO

Kwalifikacja wojskowa w 2016 r.
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N iezwykle uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dziadka 
w oddziale zamiejscowym przedszkola w Radawiu, 

Na tegoroczne obchody zaproszono oprócz babć i dziad-
ków przedszkolaków również seniorów z Radawia, Kosic 
i Łaki. 

Jak poinformowała nas przedstawicielka do rady rodziców 
z przedszkola w Radawiu Marzena Jędrecka-Hańc inicjatywa 
aby w takiej formie zorganizować tegoroczne obchody wyszła 
od rodziców przedszkolaków. Jednym z powodów był fakt, 
że duża grupa seniorów ma swoje wnuczęta i prawnuczęta 
za granicą. Dlatego żeby umożliwić im kontakt z dziecia-
kami i w ten sposób przynajmniej częściowo złagodzić ich 
tęsknotę za swoimi wnukami zaproszono ich na spotkanie. 
Rozesłano ponad sto zaproszeń. W spotkaniu udział wzięło 
około 40 seniorów oraz babcie i dziadkowie przedszkolaków 
i ich rodzice. Uczestnicy obejrzeli okolicznościowy występ 
przedszkolaków przygotowany przez panie: Urszulę Rust, 
Ewelinę Koprek i Beatę Jendrzej. Najmłodsi przed tak liczną 
publicznością pokazali swoje niemałe zdolności wokalno 
taneczne. 

Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie przy cieście 
i kawie. W trakcie obchodów zorganizowano również lo-
terię, z której dochód będzie przeznaczony na odnowienie 
sali przedszkolnej i zakup nowego dywanu. Dużym zain-
teresowaniem seniorów cieszyła się miejscowa Izba Pamię-
ci, po której oprowadzał jej opiekun Bartosz Grabowski. 
Uczestnictwo w spotkaniu było bezpłatne m.in. dlatego, że 
tę imprezę aktywnie wsparli sponsorzy: Piekarnia Gerald 

OBCHODY ŚWIĘTA BABCI I DZIADKA oraz DNIA SENIORA 
W PRZEDSZKOLU W RADAWIU

28 stycznia br. w sali Domu Spo-
tkań odbył się II Integracyjny 

Bal Karnawałowy dla osób 50 +. Or-
ganizatorką balu była Dorota WONS 
– animator osób starszych. W zaba-
wie oprócz mieszkańców naszej gmi-
ny uczestniczyło 11 podopiecznych 
z Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, 
26 osób z gminy Turawa oraz 7 z Ole-
sna. W sumie ponad stuosobowa grupa 
uczestników bawiła się wspólnie bez 
różnicowania ze względu na ogranicze-
nia zdrowotne, co dobitnie podkreśla 
integracyjny charakter balu. Zabawa 
okraszana była niezwykle barwnymi 
występami uczestników min. z DPS 
w Radawiu i z gminy Turawa. Oprawę 
muzyczną trwającego do późnych go-
dzin nocnych balu zabezpieczał didżej 
Andrzej Dragon.

INTEGRACYJNY BAL KARNAWAŁOWY

Kotarski i państwo Olesiukowie – przekazali ciasto. Cen-
trum Ogrodnicze ,,Twój Ogród’’ Katarzyna Mendla-Miś – 
przekazała kwiaty na loterię, a pani Anna Pyka ufundowała 
losy. Wsparcia udzieliło również Stowarzyszenie Odnowy 
i Rozwoju wsi Radawie.
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Z  okazji przeżywania tygodnia modlitw 
o jedność chrześcijan w dnia 17 – 24 

stycznia 2016 roku, warto odpowiedzieć na 
stawiane przy tej okazji pytania: Co róż-
ni poszczególne wyznania? Czy możemy 
przystępować do sakramentów w innych 
Kościołach i wspólnotach? W co wierzymy?

Wbrew pozorom nie jest w tym najważ-
niejsze to, że ksiądz katolicki nie ma żony, 
a np. pastor ewangelicki może być żonaty – 
są to kwestie drugorzędne i praktycznie bez 
znaczenia – a najważniejsza pozostaje tutaj 
kwestia wiary, teologii i ważności sakra-
mentów, a także prawdziwej obecności Jezu-
sa Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

Na wstępie trzeba wyjaśnić istotę posia-
dania sukcesji apostolskiej przez biskupów, 
która to opiera się o nieprzerwany łańcuch 
nakładania rąk przy święceniach oraz wy-
powiadania właściwej formuły modlitew-
nej przez biskupów od czasów apostolskich 
do czasów obecnych, natomiast przerwa 
w tym łańcuchu powoduje wygaśnięcie 
sukcesji apostolskiej i kapłaństwa, a tym 
samym wierni zostają pozbawieni możli-
wości otrzymania prawdziwych i ważnych 
sakramentów. Sukcesję apostolską może 
przekazać tylko ważnie konsekrowany bi-
skup wyświęcanemu przez siebie biskupo-
wi. Nie może tego uczynić kapłan. 

Tak więc sukcesję apostolską posiada 
tylko i wyłącznie Powszechny Kościół 
Apostolski, który to na skutek różnic 
teologicznych podzielony jest na Kościół 
Katolicki (który składa się z Kościoła 
Rzymskokatolickiego oraz uznających 
zwierzchnictwo Papieża Katolickich Ko-
ściołów Wschodnich), Kościół Prawosław-
ny i Kościoły Orientalne zwane też przed-
chalcedońskimi (Kościoły funkcjonujące 
w krajach arabskich, Indiach, Armenii, 
Etiopii i Erytrei). 

Wspólnoty protestanckie czyli angli-
kańskie, ewangelickie (tutaj luterańskie, 
kalwińskie, metodystyczne) i ewangelikal-
ne (tutaj zielonoświątkowe, baptystyczne, 
adwentystyczne) nie posiadają zachowanej 
sukcesji apostolskiej a tym samym ich pa-
storzy nie mają mocy udzielania ważnych 
sakramentów, a szczególności nie mogą 
konsekrować postaci eucharystycznych 
a tym samym w tych wspólnotach – nie 
ma prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa 
pod postacią chleba i wina.

Zasadniczym punktem wyjścia jest 
ważność Sakramentu Chrztu Świętego. 
Tutaj w większości przypadków panuje 
zgoda. Cały – chociaż podzielony – Kościół 
Apostolski uznaje wzajemną ważność tego 
sakramentu, podobnie wspólnoty angli-
kańskie oraz ewangelickie uznają za ważny 
chrzest katolicki i odwrotnie – ponieważ 
do udzielenia tego sakramentu nie jest 
nieodzowny kapłan, natomiast wspólnoty 
ewangelikalne, do których należą zielono-

świątkowcy – nie uznają naszego Chrztu 
Św. przez polanie głowy – a tylko uznają 
Chrzest przez zanurzenie – stąd prowa-
dzenie jakiegokolwiek dialogu z nimi – 
pozostaje mocno utrudnione.

Drugą istotną kwestią jest Sakrament 
Eucharystii i przyjmowanie Komunii Św. 
Tutaj rzymscy katolicy mogą ją przyjmo-
wać we wszystkich Katolickich Kościo-
łach Wschodnich – pomimo tego, że li-
turgia tam sprawowana mocno różni się 
od naszej (np. bogate szaty liturgiczne, 
inny porządek mszy św. śpiewy cerkiewne, 
stosowanie do liturgii chleba kwaszonego 
i przyjmowanie Komunii Św. pod dwoma 
postaciami). Z tymi Kościołami łączy nas 
wspólna doktryna teologiczna oraz osoba 
Ojca Świetego, którego uznają one uzna-
ją za swego zwierzchnika. Do Kościołów 
tych należą np. Kościół Greckokatolicki na 
Ukrainie, ale też możemy z nimi zetknąć 
się w krajach zachodnich, gdzie struktury 
ich funkcjonują w diasporze (rozprosze-
niu), a także w krajach bliskiego wschodu 
(np. Liban – Kościół Maronicki, Syria – Ko-
ściół Syryjski czy Irak – Kościół Chaldejski 
– w tych krajach liturgia jest sprawowana 
w języku arabskim).

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przy-
padku Kościoła Prawosławnego, który do-
minuje np. w Rosji czy Grecji, ale też jego 
struktury funkcjonują w krajach Europy 
Zachodniej czy też Kościołów Przedchal-
cedońskich, zasadniczo funkcjonujących 
na bliskim wschodzie (np. Egipt, Etiopia). 
Jako, że nie mamy pełnej jedności z tymi 
Kościołami istnieją pewne utrudnienia. 
Kościół Katolicki akcentuje ścisłą łączność 
w dziedzinie wiary z Kościołem Prawo-
sławnym, albowiem Kościoły wschodnie 
posiadają prawdziwe sakramenty kapłań-
stwa i Eucharystii, dlatego też Kościół Ka-
tolicki pod pewnymi warunkami dopusz-
cza możliwość Komunii św. dla wiernych 
tych Kościołów, ponieważ ich nauka co 
do Eucharystii w zasadniczych kwestiach 
jest taka sama jak w Kościele Katolickim, 
w związku z czym można udzielić Komu-
nii św. wiernym tych Kościołów, jeśli nie 
mogą zwrócić się do swojego kapłana, np. 
ze względu na to, że w pobliżu takiego nie 
ma, szczególnie w przypadku, gdy chory 
należący do któregoś z tych Kościołów 
leżący obłożnie w domu albo szpitalu może 
poprosić kapłana katolickiego, aby udzielił 
mu Komunii Św., ponieważ nie może skon-
taktować się ze swoim duszpasterzem albo 
nie wie, gdzie w ogóle go ma szukać. Aby 
jednak kapłan katolicki udzielił Komunii 
św. osobie należącej do któregoś z tych 
Kościołów, ta osoba musi być odpowied-
nio przygotowana (była już u I Komunii 
św. w swoim Kościele i nie trwa w grze-
chu ciężkim), ponadto osoba ta w sposób 
wolny powinna zwrócić się do kapłana 

katolickiego, że chce przyjąć z jego rąk 
Komunię św., podając przyczynę. Sprawa 
nie jest jednak taka prosta. Prawosławny 
przystępujący do Komunii św. w świątyni 
katolickiej w oczach prawosławnych prze-
chodzi na katolicyzm. Podobnie wygląda 
sytuacja odwrotna. Katolik, który nie ma 
możliwości dotrzeć do własnego szafarza, 
może przyjąć Eucharystię w Kościele Pra-
wosławnym, jednakże z punktu widzenia 
teologii prawosławnej osoba przystępująca 
do Komunii św. w Kościele Prawosławnym 
posiada pełną jedność z tym Kościołem. 
Jako, że w Komunii św. chodzi nie tylko 
o jedność z Bogiem, ale i z Kościołem, to 
w konsekwencji katolik przyjmujący Ko-
munie Św. w Kościele Prawosławnym przez 
sam fakt przyjęcia Komunii św. w tym 
Kościele staje się prawosławnym, dlatego 
też w warunkach polskich katolicy tylko 
w bardzo nadzwyczajnych sytuacjach mo-
gliby przystąpić w Kościele Prawosławnym 
do Komunii św. (np. niebezpieczeństwo 
śmierci), ponieważ w Polsce jest duża liczba 
kapłanów katolickich.

Zupełnie inaczej przedmiot problemu 
kształtuje się w przypadku wspólnot pro-
testanckich: anglikańskich, ewangelic-
kich i ewangelikalnych, bowiem zgodnie 
z zasadami wiary katolickiej tylko ważnie 
wyświęcony kapłan może przewodniczyć 
Eucharystii i ważnie dokonywać czynności 
sakramentalnej. Ponieważ w Kościołach 
protestanckich brakuje sakramentu ka-
płaństwa, na skutek braku sukcesji apo-
stolskiej, dlatego też Kościół Katolicki nie 
uznaje sprawowanej tam Eucharystii za 
ważną. Katolicy nie mogą przystępować 
tam do Komunii Świętej, ponieważ w ob-
rzędach tam sprawowanych nie ma obec-
ności Chrystusa pod postaciami chleba 
i wina. W pewnych okolicznościach, na 
zasadzie wyjątku i pod pewnymi warunka-
mi, można się zgodzić na dopuszczenie do 
sakramentów chrześcijan wymienionych 
wspólnot. Np. w przypadku niebezpieczeń-
stwa śmierci, kiedy osoba ze wspólnoty 
protestanckiej prosi kapłana katolickiego 
o udzielenie jej sakramentu pokuty czy na-
maszczenia chorych, gdyż nie ma możliwo-
ści skorzystania z niego we własnej wspól-
nocie, jednakże pod warunkiem, że osoba 
ta wyznaje wiarę katolicką, wówczas kapłan 
rzymskokatolicki może jej ich udzielić. 
Możliwość taka istnieje również w od-
niesieniu do Eucharystii, chociaż o takiej 
ewentualności musi zadecydować biskup 
miejsca. Ze wspólnotami protestanckimi 
mamy chyba okazję najczęściej się spotkać 
podczas naszych wyjazdów do krajów za-
chodnich czy też już nawet w sąsiednich 
parafiach, dlatego też w kontaktach z tymi 
wspólnotami, podczas odwiedzania ich 
budowli kościelnych musimy zachować 
pewien dystans. Cyprian Tkacz
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NAUKA TOLERANCJI

R odzicu – przeczytaj jak odpowiadać na trudne pytania 
Twojego malucha i wpoić mu odpowiednią postawę 

wobec osób chorych i niepełnosprawnych...
Bardzo często rodzice widząc osobę dorosłą lub dziec-

ko niepełnosprawne odciągają swoje pociechy na bok. Boją 
się pytań: „Dlaczego ten pan jest inny?” albo „Wytłumacz 
mi czemu ta dziewczynka ma inną buzię niż ja”. Zdarza się 
też, że boją się nietaktu ze strony własnego dziecka, jakiegoś 
zachowania, które w oczach rodziców mogłoby sprawić oso-
bie niepełnosprawnej przykrość. Trzeba jednak zauważyć, 
że to dorośli, a nie dzieci, boją się nawiązania kontaktu ich 
dziecka z osobą niepełnosprawną. Dzieci takiego lęku nie 
odczuwają, nie kierują nimi żadne motywy mogące sprawić, 

że nie będą chciały bawić się z niepełnosprawnym ruchowo 
czy umysłowo kolegą. Dlatego bardzo ważne w kształtowaniu 
ich dorosłego sposobu patrzenia na świat jest wytłumaczenie 
już w dzieciństwie, czym tak naprawdę jest niepełnospraw-
ność i że nie należy się jej bać. I to robią wychowawczynie 
w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach, gdzie wspólnie 
z dziećmi zdrowymi przebywają dzieci sprawne inaczej. 
Integracja ta jest potrzebna i bardzo ważna.

Dzięki niej dzieci zdrowe uczą się opiekuńczości oraz 
tolerancji. Jest to proces złożony.

Tu trzeba być także dobrym przykładem dla dziecka. To 
w jaki sposób my reagujemy na „inność” będzie najważniej-
szym wzorem dla naszego dziecka. Spokojna rozmowa z oso-
bą niepełnosprawną, traktowanie jej na tyle ile to możliwe 
jak osobę zdrową pomoże w wykształceniu się prawidłowej 
postawy wobec niepełnosprawnych u naszej pociechy. Na 
pewno nie należy unikać takich kontaktów, jeżeli już doszło 
do spotkania z osobą niepełnosprawną, nie odciągać dziecka 
i pozwolić na zadawanie pytań. Tolerancja i właściwa posta-
wa wobec osób niepełnosprawnych to coś czego nie da się 
nauczyć ot tak. Najważniejsze w tym przypadku jest to co 
dziecko wyniesie z domu i to, czego nauczyło się w rozmo-
wach z rodzicami i wychowawczyniami w przedszkolu. Nie 
należy więc unikać odpowiedzi na pytania dzieci, dlaczego 
ktoś jest inny i sprawny inaczej, ale starać się przeprowadzić 
na ten temat długie i wartościowe rozmowy.
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W stycZNIU 2016 R. JUbILAcI obchodZILI 
sWoJE JUbILEUsZE:

80 lat: Agnieszka Warzecha, Albina Gaś.
85 lat:  Gertruda Jelonek, Jerzy opiela,  

teresa skorupa.

Jubileusz 62-lecia pożycia małżeńskiego: 
Agnieszka i Paweł Rybol.

Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlep-
szego, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia 
i Bożego błogosławieństwa, wzajemnej miłości i sza-
cunku. Niech wasze życie będzie wzorem do naśla-
dowania dla młodszych pokoleń.

Dzieci urodzone w miesiącu styczniu: Laura 
czaja, Anna Noryńska.

Rodzicom narodzonych dzieci życzymy aby Wasze 
pociechy rozwijały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni 
Bożej. Największym skarbem jakim możecie obda-
rzyć swoje dzieci a później w ich życiu dorosłym 
otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

Osoby zmarłe: 
czesława cieleban, Miemiec Norbert.

Na zawsze odeszły od nas ale pozostaną w naszej 
pamięci. Wszystkim najbliższym osób zmarłych skła-
damy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się 
z Wami w bólu i smutku.

OGłOsZenIe dotyczące zmiany planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Zębowice

Wójt gminy Zębowice informuje mieszkańców 
wsi Zębowice, że rozpoczęto prace związane ze 
zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Zębowice. W okresie od 22 stycznia do 12 lu-
tego br., będą przyjmowane wnioski dotyczące 
zmiany w planie. Po tym terminie wnioski, które 
zostaną złożone nie będą rozpatrzone. Proszę 
o przeanalizowanie obecnych zapisów i zdecy-
dowanie o złożeniu wniosku.

Inne OGłOsZenIe

drodzy mieszkańcy, 21 stycznia br, firma z Kadłuba 
turawskiego wydzierżawiła magazyn towarów 
masowych od spółdzielni w Zębowicach i za-
mierza prowadzić dotychczasową działalność 
dla naszych mieszkańców. szczegółowy zakres 
działalności jest dostępny w miejscu działalności 
firmy.


