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WYBORY SOŁTYSA
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marca br. w budynku GOIKiCz. odbyło się zebranie
wiejskie mieszkańców sołectwa Zębowice. W pierwszej jego części o zadaniach jakie będą realizowane na terenie
sołectwa w 2018 roku i w latach następnych mówił wójt Waldemar Czaja. W drugiej części zebrania z uwagi na złożenie
rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa przez panią Gabrielę
Respondek dokonano wyboru nowego sołtysa wsi.
W tajnym głosowaniu na sołtysa wybrano panią Aleksandrę Wierszak, która uzyskała 96% głosów. Nowo wybrana
pani sołtys dziękując za wybór zaznaczyła że dołoży starań
aby spełniać oczekiwania mieszkańców. W ich realizacji
liczy na aktywne wsparcie ze strony Rady Sołeckiej i lokalnej
społeczności.
Podczas zebrania jeszcze raz podziękowano dotychczasowej pani sołtys za lata społecznej pracy na rzecz mieszkańców Zębowic.
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SESJA RADY GMINY

marca br. w ,,Domu Spotkań’’
odbyła się XXIX w siódmej
kadencji sesja Rady Gminy Zębowice.
Zanim radni i sołtysi przystąpili do zadawania pytań kierowanych do wójta
gminy, uczestniczący w obradach przedstawiciele Poczty Polskiej przedstawili
swoją ofertę dotyczącą ubezpieczeń przeznaczonych dla rolników, obejmujących
m.in. ubezpieczenie zwierząt, płodów
rolnych oraz sprzętu. Następnie głos zabrał sekretarz gminy, który przedstawił
zadania realizowane przez pracowników
UG i placówki organizacyjne w okresie
między sesjami.
W dalszej części obrad zanim Rada
Gminy podjęła uchwały w głosowaniu
przepadł wniosek zgłoszony przez wiceprzewodniczącego RG Damiana Ledwiga

obrotowych do budżetu Gminy Zębowice
oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe,
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy gruntu na czas do 3
lat w trybie bezprzetargowym, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata.
Po zakończeniu głosowań przewodnicząca RG odczytała wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu oraz uchwałę RIO pozytywnie
opiniującą możliwość sfinansowania
deficytu Gminy Zębowice. Zapoznała
również radnych z pismem wójta gminy
skierowanym do RG zawierającym Sprawozdanie zbiorcze za 2017 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

dowane dwa żłobki. Jeden w Kadłubie
Wolnym w pomieszczeniach byłego starego przedszkola, a drugi w Zębowicach
za starym Ośrodkiem Zdrowia. Wójt
stwierdził również, że tegoroczne odśnieżanie nie będzie rozliczane w ramach
środków z funduszu sołeckiego. Podkreślił też, że można powielać zadania w ramach planu rozwoju wsi na kolejne lata,
jednakże priorytetem jest dokończenie
budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków i rozbudowa stacji wodociągowej
w Kniei. Rozpoznana zostanie również
sprawa związana z remontem drogi Knieja-Poliwoda-Dylaki.
Wójt poinformował uczestników sesji,
że za sprawy oświetlenia ulicznego odpowiada wyznaczony pracownik Urzędu Gminy. Zadania te realizują też pra-

dotyczący wycofania z porządku obrad
projektów uchwał związanych z podziałem Gminy Zębowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu oraz podziału Gminy Zębowice
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Po odrzuceniu
wniosku Rada Gminy podjęła uchwały
w sprawie powyższych projektów oraz
w sprawie: zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok, zmieniająca uchwałę
w sprawie podziału sołectwa Radawie na
sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im
statutu, przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie
Gminy Zębowice w 2018 roku, Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2018 – 2021 z perspektywą
na lata 2022 – 2025, zwolnienia zakładu
budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków

na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w placówkach prowadzonych przez Gminę Zębowice. Wójt gminy
odpowiadając na pytania poinformował,
że jeśli poprawią się warunki atmosferyczne to wykonane zostaną końcowe
prace przy kontenerze sanitarnym. Zaznaczył również, że dobrze by było aby
w tych pracach pracowników Zakładu
Komunalnego wsparła Rada Sołecka
i mieszkańcy Radawia. Włodarz gminy
ponownie powrócił do kwestii kierowanych do UG wniosków dotyczących
dostępu do informacji publicznej, podkreślając, że przygotowanie odpowiedzi
angażuje wielu pracowników i ich cenny
czas, który można przeznaczyć na przygotowanie różnych projektów. Wnoszone
zapytania nie mają w sobie istotnych treści, które byłyby związane z rozwiązywaniem żywotnych potrzeb mieszkańców,
a jedynie dezorganizują pracę urzędu.
Nawiązując do pytania dotyczącego
budowy i lokalizacji żłobków przekazał,
że w naszej gminie mają zostać wybu-

cownicy Zakładu Komunalnego, którzy
przyjmują zgłoszenia od mieszkańców
i sołtysów. Nawiązując do ubytków asfaltu w nawierzchni drogowej podkreślał, że generalnie drogi powiatowe są
w fatalnym stanie i nic nie wskazuje, aby
sytuacja miała ulec jakiejś gruntownej
poprawie w najbliższym okresie czasu z uwagi na ograniczone możliwości
budżetu starostwa. Wójt oświadczył,
że rozpoznane zostaną sprawy związane z: frezowaniem pni po wycince
drzew przy drodze powiatowej na ulicy
Opolskiej w Radawiu oraz posypywaniem piaskiem i solą nawierzchni dróg
gminnych w okresie zimowym. Włodarz
gminy przekazał również informację,
że od 1 marca br. lekarz stomatolog ma
podpisany kontrakt z NFZ i w ramach
tego kontraktu przyjmuje pacjentów.
Na zakończenie obrad wójt oraz radni
złożyli na ręce pani Gabrieli Respondek
ustępującej sołtys Zębowic serdeczne
podziękowania za lata pracy na rzecz
lokalnej społeczności.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

POSIEDZENIE GMINNYCH
KOMISJI

SZKOLENIE
DLA ROLNIKÓW

K

ilkudziesięciu rolników z terenu naszej gminy uczestniczyło w przeprowadzonym w dniu 12 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury Informacji i Czytelnictwa szkoleniu
związanym z naborem wniosków o przyznanie płatności
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2018
i urchomieniem nowej aplikacji ,,e-wniosek plus”. Szkolenie
przeprowadziło Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Oleśnie.
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marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Budżetu. W trakcie posiedzenia członkowie
komisji zapoznali się z wystąpieniem pokontrolnym RIO
w Opolu odnośnie przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Zębowice kontroli doraźnej wybranych zagadnień gospodarki
finansowej za lata 2016 – 2017.
W trakcie posiedzenia wyjaśniono powody uchylenia
uchwały nr XXVIII/207/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia
16 stycznia 2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminnemu Ośrodkowi Informacji Kultury i Czytelnictwa
przeznaczonej na remont i docieplenie dachu.
Członkowie komisji zapoznali się i zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał dotyczące wprowadzenia zmiany
do uchwały budżetowej w sprawie pomocy finansowej do 50
000 zł dla Gminy Ozimek odnośnie budowy odcinka drogi
Knieja – Grodziec oraz pomocy finansowej w kwocie 5 000
zł dla PSP w Oleśnie na zakup samochodu. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się również z projektami uchwał, które
będą poddane pod głosowanie w trakcie najbliższej sesji
R.G. dotyczące między innymi: podziału Gminy Zębowice
na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podziału
Gminy Zębowice na stałe obwody głosowania oraz zmiany uchwały w sprawie podziału sołectwa Radawie i Łąka
i nadania im statutu.
Wiceprzewodniczący RG Damian Ledwig nawiązując
do przedstawionego projektu uchwały w sprawie podziału
Gminy Zębowice na okręgi wyborcze poprosił o wytyczne
dotyczące wskaźników podziału na okręgi. Podczas posiedzenia omawiano też sprawy dotyczące przetargu na budowę
przydomowych oczyszczalni i przebudowę stacji wodociągowej w Kniei oraz używania potocznie nazwy PSZOK.
kwiecień 4 0/2018
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WANDALE W AKCJI

rudno zrozumieć intencje osoby bądź osób, które dokonały dewastacji tablicy informacyjnej umiejscowionej na
ul. I. Murka w Zębowicach. Na powyższej tablicy znajdował
się opis budowanej ścieżki pieszo-rowerowej, czyli inwestycji,
która po oddaniu do użytku będzie służyć bezpośrednio
mieszkańcom naszej gminy i przyjezdnym. Można się zastanawiać, komu owa tablica przeszkadzała, ale na ludzką
głupotę i bezmyślność jeszcze póki co nie wymyślono żadnego lekarstwa.
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TURNIEJ SPORTOWY
SAMORZĄDOWCÓW

10

marca br. w Dobrodzieniu
odbył się jubileuszowy XX
turniej sportowy radnych gmin powiatu oleskiego. Drużyna naszych samorządowców zajęła w nim 7 miejsce.
Niewiele jednak bo zaledwie jednego
punktu zabrakło do zajęcia wyższej
lokaty. W tych toczonych w duchu
sportowej rywalizacji zawodach na-

MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM

sza drużyna występowała w składzie:
Damian Ledwig – kapitan drużyny,
Zdzisław Szuba, Roman Sułek, Jan Żak,
Paweł Grzesik, Marian Królak i Paweł
Otrzonsek. Kolejne emocje i wyjątkowa
okazja do rewanżu już za rok w Zębowicach, ponieważ to nasza gmina
będzie gospodarzem przyszłorocznego
turnieju.

P

odobnie jak w latach ubiegłych również
w tym roku uczniowie z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zębowicach wzięli
udział w konkursie „Młodzież zapobiega
pożarom. W przeprowadzonym w dniu
13.marca br. pierwszym etapie konkursu,
uczestniczyło 10 uczniów z klas 3-6 SP
oraz 8 uczniów z klasy 7 SP oraz II i III PG.
Konkurs prowadził mł. bryg. Marek Kucharczyk zastępca komendanta Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
W tym składającym się z dwóch etapów
konkursie w pierwszej jego części wszyscy
uczniowie odpowiadali pisemnie na 30
pytań testowych. Natomiast do drugiego
etapu przystąpiło troje najlepszych uczestników z I grupy wiekowej i czworo z drugiej grupy. Tu również uczestnicy pisali
dodatkowy test, składający się z 8 pytań.
W końcowej klasyfikacji w grupie uczniów
z klas 3-6 SP I miejsce zajęła Katarzyna
Niemiec, II Wojciech Beneda, a III Weronika Tkacz. Natomiast w drugiej grupie
uczniów najlepszym okazał się Mateusz
Respondek. Drugie miejsce zajął Patryk
Beneda, a na trzecim miejscu uplasował
się Denis Kotala.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody ufundowane przez wójta gminy,
które wręczył zastępca wójta-sekretarz
gminy Jan Piekiełek. Każdy uczestnik
konkursu otrzymał również słodki upominek ufundowany przez OSP w Radawiu, Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
w poszczególnych kategoriach wiekowych
reprezentować będą szkołę na etapie powiatowym konkursu, który odbędzie się 5
kwietnia w Oleśnie. Pragniemy poinformować również, że młodzież przygotowywała
się do konkursu pod kierunkiem p Dariusza Sułka nauczyciela wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
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Z działalności OSP w Kadłubie Wolnym

KU PRZESTRODZE

VI ZBIÓRKA ZŁOMU OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W KADŁUBIE
WOLNYM

D

ruhowie z OSP w Kadłubie Wolnym kierują serdeczne podziękowania do wszystkich mieszkańców
sołectw Kadłub Wolny, Poczołków, Siedliska oraz Osiecko
za wsparcie, hojność oraz miłe słowa, którymi obdarzyli
strażaków podczas szóstej już zbiórki złomu. Za uzyskane ze zbiórki środki zakupiona zostanie specjalistyczna
pilarka ratownicza oraz dwa mundury wyjściowe dla
strażaków. Druhowie z satysfakcją podkreślają, że zawsze
mogą liczyć na wsparcie mieszkańców dzięki czemu stale
się rozwijają i unowocześniają swoją jednostkę by w coraz
lepszy i skuteczniejszy sposób dbać o bezpieczeństwo
lokalnej społeczności. Słowa podziękowania kierują
również do druhów którzy uczestniczyli w zbiórce.

ZDOBYLI TYTUŁ RATOWNIKA KPP

W

dniach od 02-11.03.2018r. 4 druhów z jednostki OSP
Kadłub Wolny i 3 z OSP Zębowice uczestniczyło
w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zdając państwowy egzamin zarówno praktyczny
jak i teoretyczny uczestnicy otrzymali tytuł Ratownika
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Składamy gratulacje
dla uczestników kursu: naczelnika Rafała Magnes, zastępcy naczelnika Kamila Bursy, druha Krzysztofa Pipa
i druha Patryka Miozga z jednostki OSP Kadłub Wolny
oraz druhów Marka Szwed, Jakuba Rajnoga i Rafała
Niesłony z jednostki OSP Zębowice. Dziękujemy wam za
poświęcony czas i chęć podnoszenia swoich kwalifikacji
by móc jeszcze skuteczniej ratować ludzkie zdrowie oraz
życie. Druhowie za pośrednictwem Informatora pragną
serdecznie podziękować kolegom z OSP Bzinica Stara za
ugoszczenie ich podczas trwania kursu. Dziękują również
wykładowcom z CRIB Sosnowiec za pełen profesjonalizm
oraz właściwą atmosferę podczas zajęć.
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związku z licznymi przypadkami oszustw, których ofiarami
stają się głównie osoby starsze, samotnie mieszkające i łatwowiernie odnoszące się do nieznajomych, 6 marca br. z członkami
zębowickiego koła emerytów rencistów i inwalidów zajęcia na
temat metod działania przestępców wyłudzających pieniądze.
przeprowadziła p. Iwona Grabowska wicedyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zębowcach. W trakcie wykładu omówiła
typowe metody wyłudzania pieniędzy takie jak: ,,na wnuczka”,
,,na litość”, ,,na wygraną”, na urzędnika” oraz ,,na policjanta”.
Podkreślała, że aby nie stać się potencjalną ofiarą oszustwa należy przestrzegać przykładowych zasad: spojrzeć przez wizjer
w drzwiach lub przez okno – kto zamierza nas odwiedzić? Jeśli nie
znamy odwiedzającego – spytać o cel jego wizyty, zapiąć łańcuch
zabezpieczający (jeśli zdecydujemy się na otwarcie drzwi) oraz
poprosić o pokazanie dowodu tożsamości, legitymacji służbowej,
lub identyfikatora. Uczciwej osoby nie zrazi takie postępowanie
powodowane ostrożnością. W razie wątpliwości należy umówić
się na inny termin, sprawdzając uprzednio w odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do drzwi (jeśli osoba podaje
się za przedstawiciela gminy lub innej odpowiedniej instytucji).
We wszystkich opisanych przypadkach należy kontaktować się
z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112 z telefonu
komórkowego. Podczas spotkania prelegentka omówiła również zagrożenia jakie mogą nas spotkać korzystając z Internetu.
Podkreślała, że wraz ze wzrostem możliwości, jakie daje nam
technologia, nie idzie świadomość zagrożeń, które może ona na
nas sprowadzić. Uczuliła słuchaczy, aby nie otwierać na swoich
komputerach podejrzanych maili, załączników i stron ponieważ
przestępcy mogą w ten sposób próbować zdobyć nasze dane lub
zainfekować komputer, przesyłając podejrzany link lub załącznik
mailem ze złośliwym oprogramowaniem lub przekierowaniem na
stronę wyłudzającą dane. Podczas wykładu p. Grabowska przedstawiła również internetowy kodeks bezpieczeństwa mówiący
min. o tym aby: korzystać z programów chroniących komputery
i urządzenia mobilne, korzystać tylko z oryginalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Aplikacje i programy pobierać
wyłącznie z oficjalnych źródeł, stosować różne i skomplikowane
hasła oraz regularnie je zmieniać. Bardzo ważnym jest aby nie
podawać swoich poufnych danych jeśli cokolwiek wzbudza nasze
wątpliwości, sprawdzać certyfikaty bezpieczeństwa stron www.,
oraz mieć ograniczone zaufanie do publicznych sieci Wi-Fi.
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DZIEŃ KOBIET
W URZĘDZIE GMINY

marca br. odbyło się okolicznościowe spotkanie wójta
Waldemara Czai z paniami pracującymi. w urzędzie
gminy i jednostkach pomocniczych. W trakcie spotkania
włodarz gminy złożył panią życzenia z okazji Dnia Kobiet.

6

DZIEŃ KOBIET W ZĘBOWICKIM
KOLE EMERYTÓW

marca br. w budynku GOIKiCz. Dzień Kobiet obchodziły członkinie zębowickiego koła emerytów rencistów i inwalidów. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób
w zdecydowanej większości panie. Obecni na uroczystości
panowie odśpiewali solenizantkom gromkie sto lat, oraz
wznieśli okolicznościowy toast. Tradycyjnym akcentem
spotkania, był przygotowany przez panie poczęstunek.

OBCHODY DNIA KOBIET

u ZĘBOWICKICH STRAŻAKÓW

W

Dniu Kobiet w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury
i Czytelnictwa odbyło się okolicznościowe spotkanie
zorganizowane przez zębowickich strażaków. Druhowie zadbali również o należytą oprawę tego ważnego dla pań dnia.
Oprócz życzeń złożonych na ich ręce przez prezesa miejscowej
OSP druha Aleksandra Sajdyka i wójta Waldemara Czaję, na
uczestników czekał okolicznościowy tort, słodkie wypieki,
zimne i gorące napoje oraz przekąski. Tradycyjnie temu
trwającemu do późnych godzin wieczornych spotkaniu towarzyszyła ciepła i pełna wzajemnej serdeczności atmosfera.

O

W

WIELKANOCNE TRADYCJE

miesiącu marcu br. uczniowie różnych klas szkoły
podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w spotkaniach
dotyczących tradycji Świąt Wielkanocnych. Zajęcia prowadziła była nauczycielka języka polskiego pani Dorota Wons.
Opowiadała uczniom o tradycjach i zwyczajach, które występowały bądź dalej są kultywowane na terenie naszej gminy.
W ramach spotkania, które odbyło się w budynku Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa, młodzież
miała również okazję do obejrzenia wystawy ,,Wielkanoc
na starej pocztówce”, eksponowanej w holu przed wejściem
do biblioteki.

ZAJĘCIA Z RYTMIKI I TAŃCA

d 7 marca br. w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa prowadzone są zajęcia dla dzieci
z rytmiki i tańca. Cieszą się one sporym zainteresowaniem.
Przeciętnie w zajęciach, które prowadzi pani Joanna Kowolik
uczestniczy kilkunastoosobowa grupa dzieciaków. Zajęcia
te podobnie jak zajęcia plastyczne są płatne. Odpłatność
za dziecko wynosi 10 zł miesięcznie. Zajęcia odbywają się
w każdą środę w godz. 16.30 – 17 .30. Zapraszamy serdecznie
do uczestnictwa.
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KIERMASZ WIELKANOCNY

marca br. w Gminnym Ośrodku
Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach odbył się Kiermasz
Wielkanocny. Uczestnicy kiermaszu po
powitaniu przez dyrektora Ośrodka i wysłuchaniu życzeń świątecznych złożonych
przez wójta gminy Waldemara Czaję mieli
wyjątkową okazję podziwiać naszych rodzimych artystów.
Przedświąteczny koncert, rozpoczął
swoim premierowym występem chór parafialny z Zębowic pod dyrekcją pani Beaty
Jendrzej, który brawurowo wykonał następujące utwory: Uwielbiam Twoje Imię;
Kto Spożywa Moje Ciało; Panie nie Jestem
Godzien; Surrexit Chrystus i Wesoły Nam
Dziś Nastał Dzień. Chórowi akompaniowały: Julianna Jendrzej i Kamila Kubiciel.
Pierwszy publiczny występ chóru został
przyjęty gorącymi oklaskami przez uczestników kiermaszu.
Następnie przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiły przystrojone
w radosne wiosenne barwy przedszkolaki
z przedszkola w Zębowicach i Radawiu.
Tradycyjnie ich występy zostały nagrodzone rzęsistymi brawami. Po występie przedszkolaków swoje szerokie umiejętności
wokalne zaprezentowała nasza uzdolniona
młodzież: Kamila Kubiciel, Ania Niemiec,

kwiecień 4 0/2018

Wiktoria Gawlita i Karolina Niemiec.
W duecie z Anią Niemiec wystąpiła Hania Adamiec z Grodźca, a wspólnie jeden
z utworów z Karoliną Niemiec zaśpiewała
Karolina Kaczmarczyk z Dobrodzienia.
Dopełnieniem muzycznych akordów kiermaszu był koncert duetu - Daria Noryńska
i Zbigniew Kula oraz solowy występ Darii
Noryńskiej, która zagrała na Fletni Pana.
Oprócz muzycznych akcentów niewątpliwą atrakcją były stoiska z wielkanocnym
rękodziełem i świątecznymi piernikami
przygotowane przez: Magdalenę Respondek, Sandrę Kaczmarczyk-Brzozowską,
Aleksandrę Wierszak i Magdalenę DrostGlőkner.
W trakcie koncertu tradycyjny pokaz
skrobania jajek prezentował Zbigniew
Kula. Muzyczne występy, świąteczne wypieki, pisanki i ozdoby wielkanocne to
nie jedyne atrakcje kiermaszu. Wszystkie
dzieci a było ich około 60, wzięły udział
w prowadzonych przez firmę ,,Mydlinka”
z Opola warsztatach robienia mydełek glicerynowych. Podczas kiermaszu wręczone zostały również nagrody w konkursie
wielkanocnym.
Upominkami nagrodzono prace zbiorowe przedszkolaków z Zębowic i oddziału
w Radawiu.. Wyróżnienie za pracę indywi-

dualną w gronie przedszkolaków otrzymał
Dawid Drost-Glőkner. W grupie dzieci
z klas I – V Szkoły Podstawowej pierwsze
miejsce otrzymała Maja Wierszak z klasy
I, drugie Ania Niemiec z klasy III a trzecie
Tomek Kusiak z klasy IV b. Wyróżnienie za
pracę zbiorową otrzymała klasa I SP. Natomiast wyróżnienia indywidualne zostały
przyznane Juli Polak z klasy III a i Kasi
Gmyrek z klasy V. W kategorii klasy od
VI SP do III Gimnazjum I miejsce zdobyła
Agata Kozłowska z klasy VII, drugie Monika Miozga z klasy VI, a trzecie miejsce
przypadło Adriannie Obstój z klasy VI.
Dla wszystkich uczestników konkursu
przygotowano okolicznościowe podziękowania. Organizatorzy podkreślają, że zorganizowanie kiermaszu nie byłoby możliwe
bez finansowego wsparcia wójta gminy
Waldemara Czai oraz bez zaangażowania
rodziców i dzieci.
Zdzisław Szuba dyrektor GOIKiCz.
w imieniu pracowników składa serdeczne
podziękowania występującym artystom
i naszym rodzimym twórcom oraz dyrektorom szkoły i przedszkola. Dziękuje
również panu Stanisławowi Kozłowskiemu
za nagłośnienie i obsługę techniczną kiermaszu oraz panu Manfredowi Moslerowi
za obsługę fotograficzną i filmową.

7

PODZIĘKOWANIE
DLA DARCZYŃCÓW
Pracownice Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom, którzy odpowiedzieli na ich apel
o przekazywanie za pośrednictwem GOPS
zbędnego i jednocześnie sprawnego sprzętu
AGD oraz mebli, dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

W marcu 2018 r. Jubilaci
obchodzili swoje jubileusze:
80 lat Otylia Miemiec, Marta Tomasz,
Walter Bazan, Cecylia Maleska,
Gertruda Obstoj, Edeltrauta Moj
85 lat Małgorzata Opiela,
Józef Danielczyk
91 lat Walburga Gola
95 lat Gertruda Lubojanska
Jubileusz 25 lecia pożycia małżeńskiego:
Elżbieta i Wojciech Kupilas

kondolencja

Panu WILHELMOWI RYBOL
Radnemu Rady Gminy Zębowice

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają
Wójt, Pracownicy Urzędu Gminy i Radni Rady Gminy

Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego:
Eleonora i Ludwig Korzeniec
Wszystkim Jubilatom życzymy wszystkiego
najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia,
szczęścia i Bożego błogosławieństwa, miłości
i szacunku. Niech Wasze życie będzie
wzorem do naśladowania dla młodszych
pokoleń.

SERWIS

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
Pragniemy poinformować mieszkańców, że od
16 kwietnia br. planowany jest serwis przydomowych oczyszczalni ścieków, który będzie wykonywany przez specjalistyczną firmę. Z usługi oprócz użytkowników mających podpisane
umowy serwisowe, skorzystać mogą również
mieszkańcy, którzy montowali przydomowe
oczyszczalnie ścieków na własny koszt. Chętni
proszeni są o zgłaszanie się do Zakładu Komunalnego Gminy, celem podpisania stosownej
umowy. Koszt wykonania usługi serwisowej
wynosi 350 zł. brutto.

UWAGA NA OSZUSTÓW!
Opolska Policja informuje mieszkańców
gminy o aktywności oszustów działających
między innymi metodą „na wnuczka” i „na
policjanta”. Przestępcy podszywają się
pod policjantów i okradają osoby starsze
z oszczędności ich życia. Pamiętaj, Policja
nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy
nie dzwoni z takim żądaniem. Bądź czujny,
nie daj się oszukać. Jeżeli masz podejrzenia,
że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast
skontaktuj się z Policją, dzwoniąc pod numer
alarmowy 112.
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Dzieci urodzone w lutym: Wiktor Janczyk,
Lena Pastuszek, Marek Hańc, a w marcu:
Natalia Ligendza, Natalia Stanik
Życzymy rodzicom szczęścia z narodzin pociech.
Wasze szczęście niech będzie szczęściem Waszych
pociech. Każda chwila poświęcona dzieciom zwraca
się dziesięciokrotnie w podeszłym wieku.

Osoby zmarłe w marcu: Helena Klosek, Ruta
Zając, Hubert Jancik, Agnieszka Rybol,
Maria Kuś, Józef Respondek, Horst Sykoś,
Urszula Miozga, Gertruda Ochmann
Na zawsze odeszli od nas ale pozostaną w naszej
pamięci. Wszystkim najbliższym osób zmarłych
składamy wyrazy głębokiego współczucia
i łączymy się z Wami w bólu i smutku
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