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Stacja CARITAS w Zębowicach

ziałalność Stacji Opieki Caritas
Diecezji Opolskiej w Zębowicach
w ubiegłym roku przyczyniła się do
poprawy jakości życia objętych opieką pacjentów, zwłaszcza samotnych
i w podeszłym wieku. Pielęgniarki
dotarły z pomocą medyczną i pielęgnacyjną do każdego pacjenta, który jej
wymagał zarówno w dni powszednie
jak i w niedziele czy święta.
W trakcie odwiedzin pielęgniarki
zapoznawały się również z sytuacją socjalno-bytową pacjenta, a w sytuacjach
trudnych, wymagających szybkiej interwencji we współpracy z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej zaradzały życiowym
problemom pacjentów zwłaszcza w podeszłym wieku i z rodzin patologicznych.
We współpracy z rehabilitantami
Gabinetu Rehabilitacyjnego usprawniały pacjentów z ograniczoną sprawnością fizyczną spowodowaną chorobą,
natomiast pacjenci umiejący poruszać
się samodzielnie korzystali z rehabilitacji ambulatoryjnie w Gabinecie Rehabilitacyjnym Caritas w Zębowicach.
Dzięki zabiegom pacjenci poprawili
swoją sprawność fizyczną oraz zintegrowali się z zespołem pielęgnacyjnorehabilitacyjnym. Porady udzielane ze
strony pielęgniarek i rehabilitantów pomogły również opiekunom chorych
odnaleźć się w obliczu choroby członka

rodziny i uzyskać niezbędną wiedzę do
pielęgnowania chorego. Pielęgniarki
świadczyły usługi higieniczno-pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne,
socjalno-bytowe oraz z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. Natomiast
Gabinet Rehabilitacyjny wykonywał
usługi ambulatoryjne w zakresie kinezyterapii, masażu, elektrolecznictwa,
pola magnetycznego, światłolecznictwa
i laseroterapii.
O skali udzielanej pomocy i wykonanych zabiegach świadczą liczby.

Wszystkim Paniom z okazji
Dnia Kobiet składam
najserdeczniejsze życzenia
dobrego zdrowia, spełnienia
marzeń i życiowych planów
oraz uśmiechu i pogody ducha
Wójt Waldemar Czaja

W ubiegłym roku ze świadczeń korzystało 457 pacjentów, wykonano 19362
zabiegów i 4265 wizyt. Wypożyczono
19 łóżek, 25 materacy przeciwodleżynowych, 10 wózków inwalidzkich 18
krzeseł toaletowych, 12 chodzików oraz
25 kul (łokciowych i pachowych).
Ze świadczeń Gabinetu Rehabilitacyjnego skorzystało 570 pacjentów.
W gabinecie odbyło się 5480 wizyt,
w trakcie których wykonano 18725
zabiegów. W ubiegłym roku Gabinet
Rehabilitacyjny wzbogacił się o krzesło
do masażu, szczególnie pomocne dla
osób uskarżających się na problemy
krążeniowo-naczyniowe. Na wniosek
rehabilitantów pracujących w stacji Caritas Zębowice, firma Kler ufundowała specjalistyczne Krzesło do masażu
Prestige-Reh.
Za ten wyjątkowy dar serca serdeczne podziękowania darczyńcy składają:
Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela
Buczek, kierownik stacji Caritas Zębowice Krystyna Mazurek, oraz wójt
Waldemar Czaja.
Zdzisław Szuba
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SESJA RADY GMINY

lutego 2017 r. w sali ,,Domu Spotkań’’ odbyła się XIX w siódmej
kadencji sesja Rady Gminy Zębowice. W Sesji oprócz radnych i sołtysów
uczestniczyli: wójt gminy, radca prawny, sekretarz gminy i skarbnik gminy.
Po przegłosowaniu porządku obrad,
radni i sołtysi zadawali pytania kierowane do wójta gminy.
W dalszej części sesji radni podjęli
uchwały w sprawach: zmian w budżecie
gminy Zębowice na 2017 rok, zwolnienia zakładu budżetowego – Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu
ich na cele statutowe,
uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 r.,
uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2017 rok., zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu, projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
oraz opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola prowadzone przez
gminę Zębowice.
Po podjęciu uchwał wójt udzielał
odpowiedzi na zadawane pytana.
W kwestii dotyczącej pierwszeństwa
w korzystaniu z usług stacji Caritas
przez mieszkańców gminy stwierdził,
że każda gmina wspiera swoją stację
Caritas. Praktykuje się, że mieszkańcy
naszej gminy mają również prawo korzystać z innych placówek Caritas. Nieformalnie jest przyjęte, że do Caritas
w Zębowicach w pierwszej kolejności
są zapisywani nasi mieszkańcy. Dodał
również, że stacja Caritas wzbogaciła się o krzesło do rehabilitacji, które
ufundowała firma Kler.
Odnosząc się do sprawy zaniżenia drogi przy ul. Leśnej w Kosicach
oświadczył, że temat wykonania tego
remontu był już przedmiotem analizy
przez odpowiednie jednostki. Termin
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wykonania remontu tej drogi, ze względu na okres zimowy został przesunięty
na wiosnę. Nawiązując do pytania dotyczącego utwardzenia byłego placu
zabaw w Radawiu poinformował, że
gmina do tego tematu już się przymierzała. W związku z powyższym były
dodatkowo przeprowadzone rozmowy z proboszczem. Wójt dodał, że jest
problem z utwardzeniem tego terenu
ze względu na plastikowy zbiornik na
szambo, niemniej jednak temat ten jest
rozważany.
W kwestii związanej z wycięciem
lipy i wymianą spękanego słupa niskiego napięcia w Radawiu, poinformował,

że słup został zgłoszony do firmy TAURON. Natomiast w sprawie wycięcia
lipy oświadczył, że teraz po zmianie
ustawy o ochronie przyrody może będzie łatwiej uzyskać pozwolenie na jej
wycięcie, o które należy zwrócić się do
Starostwa.
Odnosząc się do sprawy dotyczącej
subwencji oświatowej poinformował,
że zawsze jest ona wydatkowana na
ucznia, a nie na oddział. Nawiązując
do niezadowolenia przedstawicieli Stowarzyszeń co do budżetu GOIKiCZ,
włodarz gminy poinformował, że co
roku we wrześniu jest prośba o przedstawianie pewnych propozycji i z reguły brak jest odzewu. Zakłada się
pewne ramy finansowe na dany rok,
a następnie Rada Gminy przyjmuje
budżet w odniesieniu do jednostek organizacyjnych jak i do działów urzędu
gminy. Na bazie tego budżetu przygotowywany jest budżet wykonawczy, który
podlega pewnej analizie, aby środki nie
koncentrowały się tylko w jednym sołectwie. Wójt dodał, że za ostanie 3 lata

oraz z propozycji na 2017 rok wyszło,
że z budżetu GOIKiCz przeznaczono
ponad 70% na jednostki OSP i LZS
w miejscowości Radawie, natomiast
małe kwoty na pozostałe imprezy, które są organizowane przez instytucję
kultury. Podkreślił również, że jeżeli
z funduszu sołeckiego są finansowane
imprezy, to nie może być tak, że ta sama
impreza będzie jeszcze finansowana
z urzędu gminy, z instytucji kultury
i ze środków AA. Przypomniał również, że jest Zarządzenie wójta gminy,
które wprost określa jaki tryb powinien
być prowadzony w pozyskiwaniu tych
środków. Podsumowując stwierdził, że
jeżeli GOIKiCz ma tylko porozdawać pieniądze, a nie uczestniczyć
w realizacji imprez, to
nasuwa się pytanie,
czy taka instytucja jest
potrzebna.
Nawiązując do zabudowy licznika na
ul. Stawowej w Radawiu, poinformował, że
pewne rzeczy zostały
już zrobione. Powyższa sprawa była przedmiotem rozmowy
z proboszczem parafii, w trakcie której
ustalono, że proboszcz wystąpi z wnioskiem do firmy TAURON o wydanie
wstępnych warunków.
Po udzieleniu odpowiedzi wójt poinformował zebranych, że na spotkaniu
w Starostwie w Oleśnie, Marszałek Województwa Andrzej Buła, przedstawił
temat budżetu obywatelskiego. W tym
budżecie są dwie kategorie – „inwestowania w subregionie” i kategoria „zadań powiatowych”. Przewiduje się tutaj
dwie grupy zadań – powiatowe (od 50
do 100 tysięcy złotych) i subregionalne
(od 70 do 150 tysięcy złotych). Zgłosić
można każdą inicjatywę obywatelską,
która przyczyni się do rozwoju regionu.
Każdy, kto ma pomysł i jest on zgodny
z prawem może starać się o dofinansowanie swojego projektu ze środków
budżetu Województwa Opolskiego
wypełniając formularz (dostępny na
budzet.opolskie.pl).
Dokumenty można składać od 13 lutego do 10 marca. Informacje i ulotki na
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Nasz bezpieczny Senior
ten temat można uzyskać w Urzędzie
Gminy i na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Wójt stwierdził również, że
do Urzędu Gminy zwróciła się firma
zajmująca się monitoringiem poziomu
zanieczyszczenia powietrza z prośbą
o ewentualne zainteresowanie się urządzeniami „ekoGUARD”, które mają
za zadanie określić stężenie powietrza
i określić parametry tego środowiska
na terenie, gdzie te urządzenia zostaną
zlokalizowane. Włodarz gminy poinformował też, że zostało podpisane
porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, które daje
możliwość zebrania wniosków od osób
zainteresowanych wymianą pieców na
piece nowej generacji. Dodał, że przy
składaniu wniosku są określone wymogi, które dany właściciel nieruchomości
musi spełnić. Informacje na ten temat
można uzyskać w Urzędzie Gminy na
II piętrze pok. 33 lub na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (program niska emisja, wymiana
pieców c.o.). Po wystąpieniu wójta wiceprzewodniczący Rady Gminy Damian
Ledwig – powrócił ponownie do sprawy budżetu GOIKiCz, twierdząc, że
wcześniej nie do końca była zrozumiała
jego intencja, w której poruszył kwestię
składanych propozycji przez Stowarzyszenia. Dodał również, że dyrektor
GOIKiCz zwrócił się poprzez sołtysa
do Stowarzyszeń, aby złożyły zapotrzebowania, które były pozytywnie
zaopiniowane i w ślad za tym poszły
dalsze działania oraz podpisane zostały
różne umowy.
Wystąpienie radnego Ledwiga stało
się asumptem do dyskusji na temat wydatkowania i przeznaczania środków
z budżetu GOIKiCz. Mówiono również o potrzebie wsparcia ze strony tej
instytucji w zakresie organizowania
imprez, pisania wniosków, czy projektów dotyczących pozyskiwania środków o dofinansowanie na różne cele.
Stwierdzono również, że działalność
Gminnego Ośrodka Kultury należy
usprawnić. Na zakończenie sesji radni
przyjęli protokoły z obrad sesji Rady
Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia
2016 r. i z dnia 13 stycznia 2017 r.
Zdzisław Szuba
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Poprawa bezpieczeństwa seniorów wymaga
nieustannej pracy w to wkładanej, dlatego też
musimy minimalizować skutki pojawiających
się co raz to nowych zagrożeń.
Jednym z tych zagrożeń, które rozwija się najbardziej dynamicznie, jest szerokie spektrum różnorodnych oszustw, które dotykają właśnie seniorów. Funkcjonująca od lat metoda „na wnuczka” lub „szklanka
wody” obecnie są tylko niektóre z możliwych sposobów, które często są wykorzystywane do oszukiwania seniorów. Mówiąc o bezpieczeństwie seniorów
trzeba zwrócić uwagę na kwestię pojawiających się
zewsząd rozmaitych ofert na usługi i produkty, na
które seniorzy decydują się pod wpływem chwili i przy
niedostatecznej informacji. Na tą sytuację składa się
wiele czynników, do których należy nadmierna ufność,
rutyna postępowania w określonych sytuacjach, brak
stałego kontaktu z rodziną, obciążenie chorobami,
samotność i wiele innych.
Powszechne zagrożenia czyhające na seniorów są
szeroko nagłaśniane w kampaniach informacyjnych.
Prawda jest taka, że nawet najlepsza, najprostsza
instrukcja postępowania nigdy nie zastąpi zasady
ograniczonego zaufania oraz zachowania zdrowego
rozsądku. Wiele starszych osób niezmiennie sądzi, że
akurat im nie zagraża nic złego i nie przywiązują wagi
do zachowania odpowiedniej ostrożności. Często takie
osoby już po fakcie same się sobie dziwią, że dopuścili
do danej sytuacji, np. padli ofiarą oszustwa.

Najczęstsze
zagrożenia
Oszustwa finansowe, gdzie podstawową zasadą,
której należy się bezwzględnie trzymać w każdym
przypadku, jest sprawdzenie każdej prośby o pieniądze.
Jeżeli w sprawie bezzwłocznej pożyczki dzwoni
znany już „wnuczek”, pierwszym krokiem powinna
być weryfikacja sytuacji przedstawionej przez osobę
dzwoniącą. W tym celu najlepiej zaraz po zakończeniu rozmowy zadzwonić do innego członka rodziny
z zapytaniem o daną osobę. Warto pamiętać, że
pracownicy żadnych służb nigdy nie przychodzą do
czyjegoś domu po gotówkę.
Nie należy wpuszczać nikogo obcego do domu,
niezależnie od sytuacji. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, należy przed wpuszczeniem kogoś do domu
zadzwonić do firmy, którą reprezentuje, i upewnić
się, że ona faktycznie wysłała pracownika pod nasz
adres.
Niestety wiele starszych osób niejako „z automatu” otwiera drzwi na hasła; poczta!, administracja!, policja! i inne. W żadnym wypadku nie wolno
otwierać drzwi bez namysłu. Osoby samotne łatwiej
padają ofiarami oszustów, gdyż rzadko mają kontakt
ze swoimi dziećmi i wnukami. Często osoby bardzo
samotne wpuszczają kogoś obcego, np. fałszywego
przedstawiciela fundacji zbierającego fundusze na
szczytny cel, zwyczajnie dla tego, że brak im kontaktu
z ludźmi i chcą chociaż chwilę porozmawiać. Samotne

osoby często wdają się w nadmiernie szczegółowe
rozmowy dotyczące sytuacji prywatnej z nowo poznanymi, przypadkowymi osobami; w poczekalni,
w przychodni, w autobusie i tak dalej, a to również
są sytuacje sprzyjające złodziejom.
Warto wspomnieć także o zagrożeniach, jakie
mogą spotkać seniorów, gdy zawierają transakcje,
bardzo często nie czytają umów, które podpisują,
chociażby umowa na usługi telekomunikacyjne czy
zakup towaru na raty. Zdarza się także, że senior nie
chce w pewien sposób „urazić” osoby oferującej dany
towar czy usługę i niejako „z grzeczności” przystaje
na propozycję.
Błędem jest zakładanie z góry, że osoba miła,
sympatyczna, sprawiająca wrażenie kompetentnej
i pomocnej, na pewno nie jest w stanie oszukać i po
prostu nie mogłaby przygotować umowy na niekorzystnych warunkach. Jeżeli starsza osoba nie może
doczytać tekstu na umowie lub zwyczajnie nie rozumie niektórych jej zapisów, w żadnym wypadku nie
powinna podpisywać takiego dokumentu. Człowiek
nie może odczuwać żadnej presji czasu; na zasadzie,
że jak teraz nie podpisze, to już nie będzie mogła tego
zrobić w przyszłości. Rezygnacja i tak jest o wiele
lepsza, niż podpisanie dokumentu, który wpędzi
seniora w kłopoty, często bardzo poważne.
W przypadku podpisywania umowy z handlowcem trzeba zachować dystans i nie dać się zwyczajnie
„zagadać”. Może to wpłynąć negatywnie na zdolność
koncentracji i oceny sytuacji.
Seniorów tak samo dotyczą wszelkie zasady bezpieczeństwa pomagające uniknąć innych zagrożeń, jak
każdą inną osobę. Konieczność zamykania drzwi na
klucz, ostrzeżenie przed zapisywaniem numeru PIN
do karty i przechowywanie go w portfelu, unikanie
noszenia przy sobie dużej gotówki, odpowiednie
przechowywanie dokumentów, pieniędzy podczas
zakupów w miejscach publicznych pozwoli nam zachować bezpieczeństwo.
Danuta Sadowska

ZACHOWAJMY CZUJNOŚĆ
Zwracamy się z apelem do naszych mieszkańców
aby zachowali szczególną ostrożność w kontaktach
z osobami, które nas odwiedzają, a których nie
znamy, bądź dzwonią do nas z telefonów, które są
dla nas anonimowe i oferują nam różnego rodzaju
usługi, bądź proszą nas o pomoc czy też materialne
wsparcie. Bądźmy w takich sytuacjach ostrożni
i stosujmy zasadę ograniczonego zaufania.
Statystki policyjne podają, że ofiarami wyłudzeń
i kradzieży padają głównie osoby starsze i samotne,
które często kierując się odruchem serca starają się
pomóc, stają się łatwą ofiarą oszustów. Również
w naszej gminie spory odsetek mieszkańców stanowią osoby starsze i samotne, które mogą stać
się potencjalnymi ofiarami nieuczciwych ludzi i ich
niezgodnych z prawem działań.
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE   w JEDNOSTKACH OSP

a przełomie stycznia i lutego odbyły
się walne zebrania sprawozdawcze
w jednostkach OSP w naszej gminie.
Jako pierwsze odbyło się 6 stycznia br.
zebranie sprawozdawcze w OSP Radawie, które prowadził druh Edmund
Langosz a gościem zebrania był Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie
st.kpt. Wojciech Wiecha. OSP w Radawiu liczy 68 członków w tym 5 kobiet,
posiada MDP chłopców i MDP dziewcząt oraz kapelę. W przedstawionym
sprawozdaniu podkreślano,
że w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany
w składzie zarządu. Druhowie uczestniczyli w roku
ubiegłym w uroczystościach
obchodów Dnia Strażaka,
pielgrzymce na Górę św.
Anny oraz w uroczystościach strażackich, pogrzebowych i kościelnych. Zorganizowali również piknik
dla drużyn młodzieżowych, wodzenie niedźwiedzia, zabawę pogrzebanie
basa, coroczny grill dla przedszkolaków
oraz zabawę weekendową i sylwestrowa
dla mieszkańców. Współorganizowali
uroczystość związaną z pożegnaniem
proboszcza Józefa Muchy. W ramach
działalności prewencyjnej prowadzili
pogadanki dla dzieci i młodzieży oraz
współorganizowali turniej wiedzy pożarniczej w ZGS w Zębowicach. OSP
w Radawiu w ubiegłym roku uczestniczyła 22 razy w akcjach ratowniczych
w tym 3 razy w gaszeniu pożarów i 19
razy w likwidacji miejscowych zagrożeń. Druhowie byli również gospodarzami gminnych zawodów sportowo
pożarniczych, w których drużyna
męska I zajęła I miejsce, a drużyna
męska II zajęła II miejsce. Drużyna
MDP chłopców zajęła w tych zawodach
I miejsce podobnie jak MDP dziewcząt.
Strażacy ochotnicy uczestniczyli również w kursach szkoleniowych w zakresie ratownictwa medycznego, kierowców, konserwatorów, naczelników,
recertyfikacji oraz w szkoleniu BHP.
W roku sprawozdawczym pozyskano
dla jednostki: drabinę nasadkową 3
częściową, buty wodery, szelki i linki
bezpieczeństwa, klucz do hydrantu,
koc gaśniczy, myjkę do węży, zestaw
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uzupełniający do torby R-1 i rozdzielacz
kulowy. Wartość prac społecznych wykonanych przez miejscowych strażaków
zamyka się kwotą 1700 zł. W ramach
planu działalności na 2017 jednostka
oprócz realizacji stałych zadań podobnie jak w roku ubiegłym, planuje
również zakup sprzętu pożarniczego
i umundurowania oraz wykonanie prac
związanych z adaptacją zadaszenia przy
remizie na pomieszczenia magazynowe,
oraz montaż zadaszenia nad wejściem

do wieży i kotłowni. Zaplanowano również przeszkolenie na różnego rodzaju
kursach 10 druhów oraz przyjęcie 2
członków zwyczajnych w tym jednej
kobiety oraz jednego członka wspierającego i 4 członków MDP.
7 stycznia br. odbyło się zebranie
sprawozdawcze w OSP w Kadłubie
Wolnym. Otwarcia zebrania dokonał
druh Artur Czaja. Zebranie prowadził druh Marian Janik Komendant
Gminny OSP. W zebraniu uczestniczył
Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie
st.kpt. Wojciech Wiecha. Jednostka
w Kadłubie Wolnym liczy 53 druhów.
Przedstawiając sprawozdanie z działalności jednostki za ubiegły rok druh
Rafał Magnes podkreślał, że miejscowa
OSP 10 razy uczestniczyła w akcjach
ratowniczych, w tym raz w gaszeniu
pożaru a w pozostałych przypadkach
w likwidacji miejscowych zagrożeń.
Jednostka uczestniczyła w gminnych
zawodach sportowo pożarniczych,
w których zajęła 4 miejsce. Druhowie
uczestniczyli również w powiatowych
zawodach prądopiłki strażackiej,
w których zajęli 3 miejsce oraz w 10
międzynarodowych zawodach WASSERBALL w Przechodzie. W okresie
sprawozdawczym druhowie uczestniczyli również w kursach: szeregowych,

ratownictwa technicznego, operatora
sprzętu, dowódców, naczelnika oraz
kursie usuwania owadów błonkoskrzydłych. W ubiegłym roku do jednostki
pozyskano sprzęt firmy Fiskars (łopaty,
widły, szpadle i siekiery), dwa specjalistyczne kombinezony na szerszenie,
sito kominowe, tłumicę, prądownicę do
piany, 4 latarki na hełmy, 6 pachołków
drogowych, 2 lizaki, kamizelkę KDR, 4
komplety USP WUS 6 wraz z hełmami,
butami i rękawicami, 3 radiotelefony
nasobne firmy HYTERA,
5 węży tłoczonych W -52,
7 sztuk pasów bojowych, 4
kominiarki, identyfikatory
imienne, torbę medyczną
OSP R1, deskę ortopedyczną, 2 latarki kontowe firmy
HITACHI i 40 litrów środka
pianotwórczego. Druhowie
w ramach prac społecznych
wykonali prace o wartości
13500 zł. W ramach działalności kulturalnej, udzielili pomocy
przy organizacji biesiady DFK, zabezpieczali wycieczkę rowerową i rajd rowerowy. Współorganizowali zabawę
odpustową i Oktoberfest. Prowadzili również zbiórkę złomu. W okresie
sprawozdawczym wyróżnieni zostali
druhowie: Kamil Bursy, Adam Sykosz,
Kamil Miozga, Piotr Pieprzyca, Andrzej Lizurek, Patryk Miozga, Adrian
Wysocki, Adrian Wacławczyk, Ditmar
Czaja, Artur Czaja, Martin Krawczyk,
Sebastian Mateja, Piotr Tarara, Mariusz
Czaja, Norbert Knefel, Arnold Czaja,
Klaudiusz Jaguś, Rafał Niesłony i Piotr
Niesłony. W ramach planu działalności
na 2017 rok jednostka oprócz realizacji stałych przedsięwzięć podobnie
jak w roku ubiegłym planuje zakup
sprzętu pożarniczego i umundurowania oraz wymianę pokrycia dachu
wraz z ociepleniem, fugowanie wieży,
budowę nowego komina wzdłuż wieży,
całość finansowana z budżetu Gminy.
Zaplanowano również przeszkolenie na
różnego rodzaju kursach 12 druhów
oraz przyjęcie 2 członków zwyczajnych,
jednego wspierającego oraz 10 członków MDP.
29 stycznia br. odbyło się zebranie
sprawozdawcze w OSP Zębowice. Zebranie prowadził Komendant gminny
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OSP druh Marian Janik. W zebraniu
oprócz druhów uczestniczyli wójt Waldemar Czaja oraz brygadier Jarosław
Zalewski z PSP w Oleśnie i płk. Zygmund Zalewski z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Opolu. Sprawozdanie
z działalności przedstawił Prezes OSP
druh Aleksander Sajdyk. Zębowicka
jednostka liczy 56 druhów, w tym 6
kobiet i 9 druhów honorowych. Posiada
również MDP chłopięcą – mieszaną liczącą 10 członków. OSP w Zębowicach
w ubiegłym roku 32 razy uczestniczyła
w akcjach ratowniczych, w tym 2 razy
w gaszeniu pożarów i 30 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń. W ramach
działalności prewencyjnej przeprowadzono pogadankę dla dzieci i młodzieży oraz akcję „Posesja” ze wskazaniem lokalnych zagrożeń. MDP zajęła
V Miejsce w XIII zawodach sikawek
konnych na Górnym Śląsku. W gminnych zawodach sportowo pożarniczych
MDP zajęła II miejsce, a drużyna męska
zdobyła III miejsce. Druhowie uczestniczyli w kursach: naczelników OSP,
dowódców OSP, kursach podstawowych, kierowców operatorów sprzętu
i ratownictwa technicznego. W roku
sprawozdawczym OSP pozyskała aparat oddechowy, latarki do hełmów, flary
LED, wodery oraz doposażono torbę
PSP–R1. W ramach działalności kulturalnej i sportowo wychowawczej,
druhowie uczestniczyli w zawodach
prądopiłki strażackiej, organizacji dożynek gminnych, zabezpieczali obchody Dnia św. Marcina w przedszkolu
oraz maraton kolarski ,,Dobrodzieńska
100”. Asystowali przy uroczystościach
z okazji święta Bożego Ciała i odpustu.
Zorganizowali również obchody: Dnia
Kobiet, spotkanie opłatkowe, wyjazd
na Górę św. Anny, uroczystości poświęcenia samochodu pożarniczego
„Scania” wraz z obchodami św. Floriana. W okresie sprawozdawczym
wyróżnieni zostali druhowie: Marek
Szwed, Michał Szwed, Dariusz Janik,
Jakub Rajnoga, Daria Rajnoga, Waldemar Rosner, Ditmar Rosner, Mariusz Janik, Kevin Główka, Zygfryd
Wierszak, Martin Wierszak i Klaudiusz
Kulig. W ramach planu działalności na
2017 jednostka oprócz realizacji stałych
zadań podobnie jak w roku ubiegłym,
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planuje zakup sprzętu pożarniczego
oraz remont dachu budynku remizy, a w ramach funduszu sołeckiego
remont sanitariatów i instalacji elektrycznej. Zaplanowano również przeszkolenie na różnego rodzaju kursach
13 druhów oraz przyjęcie 6 członków
zwyczajnych i 14 członków MDP.
4 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Kniei. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP w Kniei
druh Joachim Weber, a przewodniczącym zebrania został druh Marian Janik.
Sprawozdanie z działalności przedstawił Naczelnik OSP druh Artur Panic.
Jednostka liczy 31 druhów, w tym 2 honorowych oraz posiada MDP chłopięcą
liczącą 8 członków. W ubiegłym roku
OSP uczestniczyła 4 razy w akcjach
ratowniczych przy likwidacji miejscowych zagrożeń. Druhowie uczestniczyli
w kursach kierowania ruchem, komorze
dymnej oraz ratownictwa technicznego. W roku sprawozdawczym jednostka
pozyskała: kompresor, motorolę, zestaw
ratowniczy OSP R-1, dwa pojemniki
na maski powietrzne, prostownik oraz
8 uchwytów do latarek. W ramach prac
remontowo porządkowych dokonano wymiany kalenicy na remizie oraz
pozyskano drewno opałowe z wywrotów. Druhowie wykonali prace społeczne o wartości 2400 zł. W okresie
sprawozdawczym wyróżnieni zostali
druhowie: Joachim Weber, Roman Koj,
Zygmund Lysy Krzysztof Witkowski,
Kamil Piegza, Krzysztof Piegza, Piotr
Świerczyński, Jan Stróżyk, Patryk Niesłony i Artur Panic. W ramach planu
działalności na 2017 rok jednostka OSP
w Kniei planuje przyjąć w swoje szeregi
5 członków. Zaplanowano również wykonanie renowacji drzwi wjazdowych
do strażnicy, dokończenie zadaszenia
do sali OSP i pomalowanie podłogi
w strażnicy. Druhowie planują również zakup sprzętu i umundurowania
oraz przeprowadzenie pogadanki o tematyce przeciwpożarowej i z zakresu
bezpieczeństwa. Ważnym elementem
działalności będzie również przygotowanie i organizacja obchodów 90-lecia
istnienia miejscowej OSP. W trakcie
zebrań sprawozdawczych udzielono
absolutorium wszystkim Zarządom
OSP.
Zdzisław Szuba

KADŁUB WOLNY

PIĄTA ZBIÓRKA
ZŁOMU OSP

S

trażacy ochotnicy z Kadłuba Wolnego już po raz piąty organizują
akcję zbierania złomu oraz datków finansowych na rzecz swojej jednostki.
Tegoroczna zbiórka zostanie przeprowadzona w sobotę 1 kwietnia 2017
roku od godziny 8.00. Będzie się ona
różnić od poprzednich, ponieważ
strażacy przy okazji zbierania złomu
przeprowadzą kampanię społecznoinformacyjną na temat; ,,czad i ogień
obudź czujność”. Poinformują również
mieszkańców o zachowaniu się podczas
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup tak bardzo potrzebnej dla
OSP pompy szlamowej, której koszt
przekracza 6 tys. złotych.
Zbiórka zostanie przeprowadzona
na terenie sołectw: Kadłub Wolny,
Osiecko, Siedliska oraz Poczołków.
Druhowie proszą o przygotowanie
złomu na swoich posesjach. Służą również pomocą przy wyniesieniu złomu
z trudno dostępnych miejsc. Strażacy
z Kadłuba Wolnego pragną również
podziękować wszystkim mieszkańcom,
którzy od lat wspierają tę ich inicjatywę za hojność i życzliwość. Dzięki tej
pomocy mogą w coraz to lepszy sposób zapobiegać niebezpieczeństwom
związanym z ochroną przeciwpożarową jak również unowocześniać swoją
bazę sprzętową i się rozwijać.
Tegorocznej zbiórce podobnie jak poprzednim niezmiennie towarzyszy przesłanie –
,,MY POMAGAMY TOBIE TY POMÓŻ NAM”.
Zdzisław Szuba
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POKAZ TALENTÓW
w ZĘBOWICACH

BAL KARNAWAŁOWY
PRZEDSZKOLAKÓW

lutego br. w sali Domu Spotkań młodzież gimnazjalna zorganizowała dla mieszkańców event kulturalny pod hasłem
,,Pokaz Talentów w Zębowicach,” podczas którego przed licznie zgromadzoną publicznością swoje nieprzeciętne i różnorodne umiejętności zaprezentowali nasi młodzi artyści. Event
był podsumowaniem organizowanego przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie programu ,,Młody Obywatel” w ramach, którego młodzież gimnazjalna pod kierunkiem p. Joanny
Wons-Kleta realizowała we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach projekt edukacyjny ,,Urząd
od podszewki.”
Zdzisław Szuba

WODZENIE NIEDZWIEDZIA
w SOŁECTWIE RADAWIE

sport
RUNDA WIOSENNA B –
KLASOWYCH ROZGRYWEK

26
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a co roku na terenie sołectwa Radawie obyło się tradycyjne
wodzenie niedźwiedzia. Barwny korowód złożony z przebierańców chodził od domu do domu a ich odwiedziny szczególnie
taniec gospodyni odwiedzanego domu z niedźwiedziem wróży
domownikom szczęście na cały rok. Ta stara tradycja kultywowana głównie na Opolszczyźnie ożyła na terenie sołectwa Radawie
dzięki miejscowym strażakom ochotnikom, którzy od prawie
20 lat organizują to przedsięwzięcie zwieńczeniem którego, była
zorganizowana w dniu 25 lutego zabawa ostatkowa. Jak podkreślali w rozmowie druhowie Wojciech Lipczak i Roman Krawczyk
orszak był serdecznie przyjmowany przez mieszkańców za co
pragną złożyć im gorące podziękowania.
Wodzenie niedźwiedzia to nie jedyna impreza organizowana
przez druhów z Radawia. Korzystając z zimowej aury zorganizowali
oni również kulig dla dzieci i dorosłych zakończony tradycyjnym
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Zdzisław Szuba

marca br. rozpocznie się runda rewanżowa rozgrywek B-Klasy grupy III, w której występują dwa
zespoły z naszej gminy. Liderująca rozgrywkom drużyna LZS
Radawie zmierzy się na wyjeździe z zespołem LZS Stobrawa
Wachowice, natomiast LZS Zębowice również rozegra wyjazdowe spotkanie z ZKS Motor Praszka. Początek spotkań
godz. 15.00. W następnej kolejce, która zostanie rozegrana 2
kwietnia br. LZS Radawie podejmować będzie drużynę LZS
Wichrów, a LZS Zębowice zagra z LZS Bugaj Nowy.
Spotkania rozpoczną się o godz. 16.00. Pragniemy poinformować również, że cieszący się dużym zainteresowaniem i elektryzujący kibiców pojedynek derbowy pomiędzy
naszymi zespołami zostanie rozegrany 28 maja br. o godz.
17.00. na boisku LZS Zębowice. Zanim jednak rozpoczną się
rozgrywki B-Klasy, drużyna LZS Radawie w półfinale rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu powiatowym zmierzy się
u siebie z występującym w A–Klasie zespołem Ligota Oleska.
Spotkanie zostanie rozegrane 11 marca br. o godz. 14.00.

BABSKI COMBER w RADAWIU
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lutego br. w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach
odbył się karnawałowy bal przebierańców. Trwająca cały
dzień zabawa była wyjątkowym przeżyciem dla przedszkolaków,
którzy własnoręcznie przygotowali karnawałowe ozdoby i przystrajali sale. W trakcie balu nasi najmłodsi przebrani w stroje
nawiązujące swoją tematyką do postaci ze świata bajek i filmów,
uczestniczyli w licznych zabawach i konkursach oraz w loterii
fantowej. Na zakończenie karnawałowej zabawy przedszkolaki
otrzymali okolicznościowe upominki.
W przygotowanie balu oprócz pań wychowawczyń zaangażowały się również mamy naszych przedszkolaków, które upiekły
pyszne ciasta. W tej pełnej radości i dobrego humoru zabawie
uczestniczyli również animatorzy zabaw z dziećmi.

Zdzisław Szuba
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lutego br. w sali OSP w Radawiu odbył się Babski Comber.
Ta spontaniczna impreza zorganizowana została z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie. Jak podkreśla Justyna
Langosz prezes Stowarzyszenia, organizatorzy zapewnili posiłek
oraz napoje, natomiast oprawę muzyczną zabezpieczał Dj Blucase.
Przy dźwiękach jego muzyki wszyscy bawili się fantastycznie, a
śmiechom i tańcom nie było końca. Uczestnicy poprzebierali
się w pomysłowe kostiumy, a panowie biorący udział w zabawie
obowiązkowo musieli przyjść w kobiecych strojach. Pomimo
takiego nakazu ochoczo wzięli udział w zabawie, a ich obecność
i barwne stroje były powodem doskonałego humoru płci pięknej. Prezes Stowarzyszenia w imieniu organizatorów serdecznie
dziękuje wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie
tej wyjątkowej imprezy. Organizatorzy mają nadzieję, że w kolejnym roku Babski Comber odbędzie się przy większej frekwencji
lokalnej społeczności i na stałe wpisze się w imprezowy kalendarz
Radawia.
Zdzisław Szuba
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Drużyna z Radawia w ramach przygotowań do rundy
wiosennej rozegra również wyjazdowe mecze sparingowe;
5 marca z LZS Ligota Turawska, a 19 marca z LZS Grodziec.
W trakcie zimowej przerwy z powodzeniem w turniejach
halowych występowali trampkarze i juniorzy.
Jak poinformował nas prezes i jednocześnie trener zespołu
z Radawia na rozgrywanych w lutym br. w Halowych Mistrzostwach Powiatu Oleskiego trampkarze zajęli 5 miejsce
przegrywając jedynie z mistrzem i wicemistrzem rozgrywek.
Natomiast w tych samych rozgrywkach na szczeblu juniorów
młodzi zawodnicy z Radawia zajęli II miejsce przegrywając
w finale z juniorami z OKS Olesno rzutami karnymi. Królem
strzelców został Patryk Swoboda z 11 trafieniami.
Drużyna trampkarzy występowała w składzie: Kevin
Jendrzej, Marcin Szyndzielorz, Daniel Kania, Kacper Nowak,
Szymon Bednarek, Dominik Koch i Matyjas Mimus. Barwy
juniorów reprezentowali: Patryk Swoboda, Łukasz Sowa,
Łukasz Koj, Kamil Barowski, Daniel Piegza, Mateusz Król
i Mateusz Tomassek.
Zdzisław Szuba
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ogłoszenia

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

W lutym 2017 r. Jubilaci obchodzili swoje
jubileusze:
80 lat: Jerzy Wodarz, Jan Pryszcz, Helena
Zagórowicz, Bernard Sobczyk.
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Renata i Bernard Wacławczyk.
Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia
i Bożego błogosławieństwa, wzajemnej miłości
i szacunku. Niech wasze życie będzie wzorem do
naśladowania dla młodszych pokoleń.
W miesiącu lutym urodziły się:
Amelia Biesiada, Olaf Koza.
Rodzicom narodzonych dzieci życzymy aby Wasze
pociechy rozwijały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni
Bożej. Największym skarbem jakim możecie obdarzyć swoje dziecko a później w jej życiu dorosłym
otrzymać powrotnie – to szczera miłość.
Osoby zmarłe: Małgorzata Seidel,
Bernard Miozga, Piotr Szczygieł,
Elżbieta Zowada, Józef Lisy,
Waldemar Włodarczyk, Józef Zajonc.
Na zawsze odeszły od nas ale pozostaną w naszej
pamięci. Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się
z Wami w bólu i smutku.

I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Informuje o możliwości uzyskania
dofinansowaniaOgłasza
w formie
pożyczki
z możliwością
umoVIII
konkursowy
nabór wniosków
rzenia do 30% w ramach: „Programu ograniczenia niskiej
emisji w województwie
opolskim
dlazosób
fizycznych
przy usuwania
o dofinansowanie
przedsięwzięć
zgodnych
gminnymi
programami
i wyrobów
azbest na terenie
województwa
opolskiego.
udziale zawierających
środków Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
ŚroWnioski
zgłoszeniowe
są do
pobrania
w Urzędzie Gminy Zębowice, p. 13
dowiska
i Gospodarki
Wodnej
w Opolu”
Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby
Termin
składania
do 28.02.2017r.
fizyczne
będącewniosków
właścicielami,
współwłaścicielami lub wieczystymi
użytkownikami
nieruchomości,
stanowiących
lokale
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą
rozpatrywane!
mieszkalne
lub
budynki
jednorodzinnych,
położonych
Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w na
terenie województwa
opolskiego.
Regulaminie
Konkursu, który
można pobrać z witryny internetowej
Program składa się z czterech części:
(www.wfosigw.opole.pl).
Nie przewiduje się ogłoszenia kolejnych naborów w 2017 r.
EKO-PIEC wymiana źródeł ciepła;
Kontakt: 774216076. wew. 33
EKO-TERM EKO-DOM OZE -

termoizolacja istniejących domów jednorodzinnych;
termomodernizacja domów jednorodzinnych wraz
z wymianą źródła ciepła;
zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię
odnawialną;

Oprocentowanie pożyczek: 2,5% w stosunku rocznym,
bez prowizji;
Termin składania wniosków: nabór ciągły wniosków do
2020 r.
Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone
w Regulaminie Programu, który można pobrać z witryny
internetowej (www.wfosigw.opole.pl ).
Kontakt w zakresie części Programu:
EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM,
OZE– pompy ciepła i kotły na biomasę
tel. 77/45 67 873 wew. 108, 148, 147, 123, 117, 116.
OZE – małe elektrownie wiatrowe i fotowoltaika
tel. 77 45 45 891 wew. 150, 103.

REMONT DROGI POWIATOWEJ

500+ W NASZEJ GMINIE

O

d 10 miesięcy realizowana
jest w naszej gminie wypłata
środków w ramach rządowego
programu 500 +. Jak poinformowała nas koordynatorka programu
Magdalena Wencel w ubiegłym
roku w ramach tego programu
do naszego GOPS wpłynęło 250
wniosków. Wydano 202 decyzje
w tym 12 odmownych. Do Regionalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Opolu przesłano 48 wniosków – rodzin, których
rodzic bądź rodzice pracują za granicą. W ramach powyższego programu w roku ubiegłym wypłacono świadczenia
na łączną kwotę 1204037 zł.
Zdzisław Szuba
Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl Nakład: 1000
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole,
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl
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Szanowni mieszkańcy. W związku z tym, że na
finiszu są prace dokumentacyjne, wkrótce rozpoczną się prace remontowo budowlane na odcinku drogi powiatowej Grodziec – Knieja. Firma,
która wygrała przetarg na remont drogi, zwróciła
się do gminy o wyrażenie zgody na całkowite
zamknięcie remontowanego odcinka.
W związku z powyższym ten odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu najprawdopodobniej
od początku kwietnia br. 
Zdzisław Szuba

Wszystkim, którzy modlili się i uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej śp. Józefa Niemiec
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,
wszystkim Delegacjom i uczestnikom ceremonii
pogrzebowej serdecznie dziękujemy
Żona, syn i córka z rodziną

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

