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Podobnie jak w latach ubiegłych rzesze wiernych, w tym również 
z zagranicy, uczestniczyły w obchodach Święta Bożego Ciała 
w zębowickiej parafii. 

P o mszy św. rozpoczęła się uroczysta procesja wiernych 
do czterech ołtarzy usytuowanych w centrum Zębo-
wic. Procesji przewodniczył proboszcz zębowickiej 

parafii ksiądz Józef Zwarycz w asyście księdza seniora Pawła 
Zająca i strażaków niosących baldachim. Procesję poprze-
dzały dzieci sypiące kwiaty, asysta sztandarów strażackich 
i kościelnych oraz orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego.

OBCHODY ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA
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25 czerwca br. odbyła się VI w ósmej 
kadencji sesja Rady Gminy Zębowice. 

N a początku sesji wójt Waldemar 
Czaja przedstawił zgodnie z za-

leceniem ustawowym „Raport o stanie 
gminy”. Przedstawiając raport poinfor-
mował uczestników obrad, że 
zawarte są w nim informacje 
mówiące o zadaniach, któ-
re były realizowane w roku 
ubiegłym. 

Po wystąpieniu włodarza 
gminy odbyło się głosowa-
nie nad udzieleniem wójto-
wi gminy wotum zaufania. 
Przy głosach 5 za, 9 przeciw 
i  jednym wstrzymującym 
się, Rada Gminy nie udzie-
liła wójtowi gminy wotum 
zaufania. Za udzieleniem wotum za-
ufania opowiedzieli się radni wybrani 
z Komitetu wójta. Przeciwnych było 9 
radnych z klubu Mniejszości Niemiec-
kiej, natomiast radny Damian Katzy 
wstrzymał się od głosu. W dalszej czę-

ści obrad Rada Gminy głosowała nad 
podjęciem uchwały w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za 
2018 r. Za przyjęciem sprawozdania 
byli radni z Komitetu wójta. Natomiast 
radni z Klubu Mniejszości Niemieckiej 

głosowali przeciw. Następnie radni gło-
sowali uchwałę o udzielenie wójtowi 
Gminy absolutorium. 

Za udzieleniem absolutorium opo-
wiedzieli się radni wybrani z Komi-
tetu wójta, natomiast radni z Klubu 

Mniejszości Niemieckiej wstrzymali 
się od głosu. Taki wynik głosowania 
oznacza, że Rada Gminy nie udzieliła 
wójtowi gminy absolutorium z wyko-
nania budżetu za 2018 rok. By wójt 
mógł otrzymać absolutorium, koniecz-

ne było 8 głosów za jego udzie-
leniem. Głosy wstrzymujące 
były więc głosami przeciwko 
udzieleniu absolutorium. Tak 
więc żadnego przełomu nie 
było, a z wypowiedzi radnych 
MN w trakcie debaty wynika, 
że to nie sprawy merytorycz-
ne stanowiły powód takiego 
głosowania. 

Nieudzielenie wójtowi gmi-
ny wotum zaufania nastąpi-
ło pomimo faktu realizacji 

w 2018 r. wszystkich zadań, w  tym 
zadań inwestycyjnych. Dodać należy, 
że do wymienionego Raportu o stanie 
gminy radni Klubu MN wnieśli jedynie 
drobne uwagi, a mimo to głosowali za 
nieudzieleniem wotum zaufania.

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE

Minęło zaledwie siedem miesięcy od 
ostatnich wyborów samorządowych. 
Niemal nazajutrz po tych wyborach roz-
poczęto działania polityczne wobec mnie 
i radnych wybranych z mojego komitetu 
„Skuteczni dla Gminy”.

N a czerwcowej sesji Rady Gminy 
odbyła się debata nad „Raportem 

o stanie gminy”. Mimo tego, że radni 
nie wykazali żadnych niewłaściwych 
działań organu wykonawczego, jakim 
jest wójt gminy, co więcej, wykonano 
w minionym roku wiele inwestycji z po-
nad 50% nakładem finansowym z bu-
dżetu Gminy, głosowali w ten sposób, 
by wójt nie otrzymał wotum zaufania. 
Spowodowały to głosy dziewięciu rad-
nych z Klubu Mniejszości Niemieckiej, 
którzy w ten sposób pokazali, jak po-
litycznie można niszczyć osoby i ich 
działania, które służą całej społeczności 
lokalnej. Podobnie radni ci głosowali 
przy przyjmowaniu sprawozdań: z wy-
konania budżetu, finansowego oraz nad 
udzieleniem wójtowi absolutorium za 
rok 2018. 

W przekonaniu wielu takie postę-
powanie radnych Klubu MN osłabia 
mocno naszą gminę i rysuje w ciem-
nych barwach jej przyszłość.

Drodzy Mieszkańcy, pora w tej sy-
tuacji zadać następujące pytania, po 
to, by właściwie planować przyszłość 
naszą i naszych dzieci:

• Czy inwestycje, remonty, które 
zrealizowałem w pocie czoła z udzia-
łem pracowników, radnych wcześniej-
szych Rad Gminy były Wam potrzebne, 
a przypomnę, że dotyczyły one m.in. 
wybudowanych dróg, chodników, 
obiektów oświatowych (w  tym hali 
sportowej), komunalnych, ośrodka 
zdrowia, wodociągu i oczyszczalni, 
kanalizacji deszczowych, oświetlenia 
ulicznego, zakupionego sprzętu ko-
munalnego?

• Czy wójt gminy jest dla wszyst-
kich mieszkańców, czy też ma być 
tylko dla dwóch dobrze znanych jego 
przeciwników, którzy sterują grupą 
radnych Klubu MN dla własnych ce-
lów?

• Czy znajdywanie przeze mnie ta-
kich rozwiązań inwestycyjnych i re-
montowych, które po zrealizowaniu 
nie obciążają Was nadmiernymi (10- 
czy nawet 20-krotnymi w stosunku do 
obecnych) opłatami lub kosztami było 
właściwe z mojej strony?

• Czy środki publiczne, które kie-
rowałem do wszystkich mieszkań-
ców naszych sołectw na realizację 
potrzebnych od kilkudziesięciu lat 
zadań remontowo-inwestycyjnych 
miałem kierować tylko i wyłącznie 
na cele wskazywane przez przewod-
niczącego Zarządu Gminnego TSKN 
w Zębowicach czy też przez kierow-
nictwo OSP Radawie i prezesa LZS 
Radawie?

Proszę zatem Państwa o  szczerą 
wypowiedź w tych kwestiach. Na tej 
podstawie będę mógł wypracować 
i wdrożyć przyszłe decyzje, które po-
zwolą należycie zaspokoić uzasadnio-
ne potrzeby wszystkich Mieszkańców 
gminy Zębowice.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zębowice, moi Wyborcy!
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W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników zamontowano 
słupki wskaźnikowe na łuku drogi gminnej usytuowanej obok 
stawu w Kadłubie Wolnym.

WIEŚCI Z OSP  
W KADŁUBIE WOLNYM

W  niedzielę 2 czerwca br. druhowie z OSP w Kadłubie Wol-
nym wzięli udział w VI Powiatowych Zawodach w Prą-

dopiłce Strażackiej, które odbyły się w Biskupicach. W tych wy-
magających zawodach drużyna z Kadłuba Wolnego w składzie: 
Kamil Bursy – dowódca, Martin Jaguś, Dawid Bursy, Krzysztof 
Pipa, Rafał Grzesik, Piotr Pieprzyca zajęła 4. miejsce w gronie 
8 rywalizujących zespołów. Udział w zawodach to nie jedyne 
wydarzenie, w którym uczestniczyli druhowie. 20 czerwca wraz 
z pocztem sztandarowym brali udział w obchodach święta Bo-
żego Ciała w Zębowicach. Natomiast 22 czerwca stanowili asystę 
w trakcie odprawianej mszy gromadzkiej.

NAPRAWA BARIEREK
Pracownicy działu komunalnego gminy dokonali naprawy uszko-
dzonej poręczy na przepuście drogi gminnej w m. Łąka.

ĆWICZENIA KOMENDANTA GMINNEGO OSP
13 czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej w Radawiu odbyły 
się ćwiczenia Komendanta Gminnego OSP. 

G łównym elementem ćwiczenia była ewakuacja pensjonariuszy 
DPS połączona ze ścisłym zachowaniem obowiązujących 

procedur. W ćwiczeniach uczestniczyło pięć zastępów OSP z terenu 
naszej gminy i jeden zastęp z PSP w Oleśnie. Rozjemca ćwiczeń 
mł. bryg. Ireneusz Leniec z PSP w Oleśnie, omawiając przebieg 
ćwiczenia, podkreślał zarówno jego sprawną organizację, jak 
również zaangażowanie i umiejętności ćwiczących druhów. 

GMINNE ZAWODY  
SPORTOWO-POŻARNICZE

8 czerwca br. w Radawiu, na stadionie 
miejscowego LZS, odbyły się zorga-
nizowane przez druhów z Radawia 
Gminne Zawody Sportowo-Pożar-
nicze. 

T oczone w duchu sportowej rywa-
lizacji zmagania dostarczyły wielu 

emocji zarówno widzom, jak i zawodni-
kom. Podobnie jak w latach ubiegłych 
druhny i druhowie rywalizowali w na-
stępujących konkurencjach: ćwicze-
nia bojowe, bieg sztafetowy i musztra. 
W zawodach uczestniczyły jednostki OSP w następujących grupach 
wiekowych: MDP żeńska z OSP Radawie i OSP Kadłub Wolny 
oraz MDP męska z OSP Radawie, OSP Zębowice i OSP Kadłub 
Wolny. Natomiast w grupie ,,A” męskie drużyny pożarnicze udział 
wzięły 4 zespoły reprezentujące poszczególne OSP. W zawodach 
uczestniczyła również w grupie C żeńska drużyna z OSP Radawie. 
W grupie MDP żeńska triumfowały druhny z Radawia. Podobnie 
w grupie MDP męska najlepsi okazali się druhowie z Radawia. 
Na drugim miejscu uplasowali się druhowie z Zębowic, a na 
trzecim z Kadłuba Wolnego. W grupie ,,A” męskich drużyn pożar-
niczych I miejsce zajęła drużyna OSP Kadłub Wolny, drugie OSP 
Knieja, a trzecie OSP Radawie. Na czwartym miejscu uplasowała 
się drużyna OSP Zębowice. Uczestniczące w zawodach drużyny 
zostały uhonorowane pucharami i dyplomami oraz nagrodami 
w postaci sprzętu pożarniczego, którego fundatorem był mar-
szałek województwa opolskiego. Zastępca wójta gminy Zdzisław 
Szuba, wręczając uczestnikom zawodów wyróżnienia, podkreślał 
zarówno wysokie umiejętności zaprezentowane przez druhny 
i druhów, jak również sprawny i bezpieczny przebieg rywalizacji. 
Zastępca wójta wręczył również członkom MDP Radawie Brązowe 
Odznaki MDP. Pragniemy poinformować, że zwycięskie zespoły 
w poszczególnych kategoriach będą reprezentować naszą gminę 
na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbędą 
się we wrześniu br. w Gorzowie Śląskim. 
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Dnia 18 czerwca o godz. 10.00 w Domu 
Spotkań w Zębowicach odbyło się uro-
czyste pożegnanie dzieci, które kończą 
w tym roku edukację w przedszkolu. 

D zieci z grupy ,,Słoneczka” przygo-
towały uroczystość pożegnalną, 

na którą zostali zaproszeni wszyscy 
rodzice najstarszych przedszkolaków 
oraz goście. Uroczystość rozpoczęła 
się od podniosłego poloneza. Potem 
była część artystyczna, program był 
bardzo różnorodny – były piosenki, 
wierszyki i tańce. Wiersze i piosenki 
opowiadały o pożegnaniu, tęsknocie, 
ale i nowych zadaniach czekających 
przed przyszłymi uczniami. Na koniec 
przyszedł czas na nagrody i podzię-
kowania. Pani Dyrektor dziękowała 

dzieciom za przedstawienie i życzyła 
sukcesów w szkole, natomiast rodzicom 
dziękowała za szczególne zaangażo-
wanie w pracę przedszkola. Przedsta-
wicielka Rady Rodziców – w imieniu 
wszystkich rodziców złożyła podzię-
kowanie za opiekę, cierpliwość, serce 
i ogromny trud włożony w edukację 
małych podopiecznych. 

Na zakończenie części oficjalnej od-
był się słodki poczęstunek. Pożegnania 
zawsze są trudne, ale to pożegnanie 
zawiera w sobie obietnicę przygody, 
jaką jest przecież dorastanie. Dlatego 
ze wzruszeniem w sercach, ale i uśmie-
chem na ustach, Panie wychowawczy-
nie życzą drogim sześciolatkom – PO-
WODZENIA W SZKOLE!

15 czerwca br. na boisku sportowym 
w Radawiu odbył się festyn rodzinny 
publicznego przedszkola w Zębowicach. 

J uż po raz drugi dzięki połączeniu sił 
rodziców z przedszkola z Zębowic 

i z oddziału zamiejscowego w Radawiu 
mogliśmy uczestniczyć w uroczystości, 
która była okazją do celebrowania świę-
ta rodziny. Impreza rozpoczęła się po-
witaniem wszystkich przybyłych przez 
dyrektor przedszkola. Następnie każda 

z grup zaprezentowała swój program 
artystyczny, który wywołał niejedną łzę 
wzruszenia u rodziców. Nie zabrakło 
również prezentów, jakimi były w tym 
roku własnoręcznie wykonane przez 
dzieci aromatyczne kawowe serdusz-
ka. Wielu emocji dostarczył również 
„Przedszkolny Mam Talent”, w którym 
dzieci mogły zaprezentować swoje za-
interesowania i uzdolnienia. W zma-
ganiach udział wzięły Maja Bajorska, 
Lena Kaczmarczyk i Vivien Dawid. 
Każda z uczestniczek otrzymała za swój 

udział wspaniałe nagrody. Przedszko-
laki z najstarszej grupy „Słoneczka” 
przygotowały z pomocą nauczycielki 
Urszuli Rust inscenizację w  języku 
niemieckim. Była to pouczająca bajka 
estońska „Die Sonne und der Wind”. 
Po części artystycznej dzieci mogły sko-
rzystać z wielu atrakcji przygotowanych 
przez nauczycieli i rodziców – salon 
piękności, układanie fryzur, malowanie 
paznokci czy studio tatuażu. 

Z uwagi na upalną pogodę z pomocą 
dzieciom i ku ich ogromnej uciesze 
festyn odwiedzili wozem strażackim 
druhowie z OSP Radawie, którzy za-
fundowali im ochłodę w postaci zra-
szaczy wodnych. Dodatkowo chętne 
dzieci mogły spróbować swoich sił 
w konkurencji lania wodą z węża stra-
żackiego do celu. Dużą popularnością 
cieszył się turniej piłkarski juniorów 
zorganizowany przez jednego z tatu-
siów, a także warsztaty garncarskie. 
Dla dzieci przygotowano dmuchańce, 

lody i popcorn. Przedszkolaki mogli 
również skorzystać z rozrywek przy-
gotowanych przez zawodowego anima-
tora, tj.: duże bańki, zabawy ruchowe, 
skoki w workach, malowanie twarzy, 
kolorowe tatuaże i wiele innych. Ro-
dzice razem ze swoimi pociechami 
korzystali również ze specjalnie przy-
gotowanej na tę okazję loterii fantowej, 
stoiska z kawą i ciastem oraz grilla. 
Przedszkolaki i ich rodzice pokazali, 

że warto spędzać czas razem i poświę-
cać go rodzinie, ponieważ jest ona naj-
ważniejsza. W tym miejscu Dyrekcja 
publicznego przedszkola w Zębowi-
cach składa serdeczne podziękowanie 
za wsparcie oraz wyjątkowe zaanga-
żowanie podczas organizacji imprezy 
rodzicom przedszkolaków. Państwa 
pomoc jest dla przedszkola wyjątkowo 
ważna i bliska sercu. Dyrekcja dziękuje 
również sponsorom, darczyńcom oraz 
wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do powstania tej imprezy.

FESTYN RODZINNY W RADAWIU

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA
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ZAKOŃCZENIE  
ROKU SZKOLNEGO 

P odobnie jak w latach ubiegłych msza święta odprawiona 
przez proboszcza zębowickiej parafii księdza Józefa Zwa-

rycza poprzedziła uroczystość zakończenia roku szkolnego 
2018/2019 w szkole podstawowej w Zębowicach. W aka-
demii, która odbyła się w hali sportowej, oprócz uczniów, 
nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców uczestniczył 
zastępca wójta Zdzisław Szuba, sekretarz gminy Jan Piekiełek, 
przewodnicząca Komisji Edukacji i przewodnicząca Rady 
Rodziców. Podczas uroczystości uczniom wyróżniającym się 
w nauce i zachowaniu zostały wręczone nagrody i świadectwa 
z biało-czerwonym paskiem. Wręczono również nagrody 
uczniom za uzyskanie najlepszych wyników na egzaminie 
gimnazjalnym i egzaminie ośmioklasisty. Egzamin gimna-
zjalny: I miejsce – Marlena Zyzik, II miejsce – Emilia Lempa, 
III miejsce – Kacper Jezierowski. Egzamin ósmoklasisty: 
I miejsce – Szymon Kusiak, II miejsce – Adriana Obstój, III 
miejsce – Marcel Jonczyk. Ważnym elementem akademii było 
uhonorowanie podwójnej laureatki Wojewódzkiego Konkur-
su z języka polskiego Adriany Obstój. Lureatka otrzymała 
od wójta gminy podziękowania oraz stypendium. Zastępca 
wójta, wręczając wyróżnienia, pogratulował uczniom osią-
gniętych wyników w nauce. Podziękował również gronu 
pedagogicznemu za ich zaangażowanie w proces dydaktyczny 
oraz życzył zarówno nauczycielom, jak i uczniom bezpiecz-
nych i spokojnych wakacji. Szkolną uroczystość zakończył 
montaż słowno-muzyczny i podziękowania dla nauczycieli 
od uczniów opuszczających mury szkoły.

SUKCESY  
PRZEDSZKOLAKÓW

D zieci z przedszkola w Zębowicach przez cały rok ak-
tywnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach. 

Warto wspomnieć, że nasi podopieczni są bardzo zdolni 
i niejednokrotnie zdobywają miejsca na podium czy wy-
różnienia. Zawsze jednak wszyscy uczestnicy konkursów są 
nagradzani za chęć i udział, co motywuje ich do dalszej pracy. 
W minionym roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkolaki 
brały udział między innymi w takich konkursach, jak:

• Konkurs plastyczny organizowany przez Urząd Gminy 
w Zębowicach na wykonanie ozdób choinkowych z „Eko-
-Śmieci”. Uczestniczyły wszystkie dzieci z grupy „Słoneczka”;

• Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej w Do-
brodzieniu. Spośród wielu uczestników Karolina Grzesik 
z grupy „Motylki” zdobyła II miejsce w kategorii dzieci 
5-letnich;

• Konkurs Plastyczny „Widok z mojego okna w sali lub 
domu”, „Najpiękniejsze miejsce w mojej okolicy” organi-
zowany przez przedszkole z oddziałami integracyjnymi 
w Dobrodzieniu;

– II miejsce w kategorii „Najpiękniejsze miejsce w mojej 
okolicy” w kategorii wiekowej 3–4-latki zdobyła Paulina 
Gajda z grupy „Krasnoludki”

– wyróżnienia za kreatywność, technikę i dobór mate-
riałów w kategorii „Najpiękniejsze miejsce w mojej okolicy 
otrzymali Szymon Miozga (lat 5) i Lena Kaczmarczyk (lat 
5) z grupy „Motylki”;

• Konkurs plastyczny przeprowadzony w ramach realizacji 
programu pt. „Czyste powietrze wokół nas” organizowany 
przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ole-
śnie. Grupa „Motylki” za swoją pracę uzyskała wyróżnienie. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.
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OBCHODY  
NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

22 czerwca br. zorganizowano w Zębowicach, z inicjatywy 
sołtysa i Rady Sołeckiej, obchody Nocy Świętojańskiej. 

W organizację włączył się również wójt Gminy i GOIKiCz. Dopisa-
ła zarówno pogoda, jak i uczestnicy. W kameralnych warunkach na 
placu za Urzędem Gminy do późnych godzin wieczornych bawili 
się zarówno dorośli, jak i dzieci. Obchody Nocy Świętojańskiej 
były również okazją do uhonorowania Zbigniewa Kuli, członka 
zespołu ,,Zębowiczanie”, który w tym roku obchodził jubileusz 
40-lecia istnienia. Panu Zbyszkowi specjalne podziękowanie wrę-
czyli: wójt Waldemar Czaja oraz Prezes Stowarzyszenia Kraina 
Dinozaurów Anna Golec. Uczestnicy obchodów mogli wysłuchać 
i wspólnie śpiewać popularne piosenki ludowe. Dla dzieci przy-
gotowano stoisko z malowaniem twarzy. Ważnym elementem 
obchodów były warsztaty plecenia wianków prowadzone przez 
sołtys Zębowic Aleksandrę Wierszak. W warsztatach brały udział 
zarówno dzieci, jak i dorośli. Na zakończenie uczestnicy wykonali 
wspólny taniec, a następnie puszczali wianki do rzeki. Cały czas 
obchodom towarzyszyła muzyka i występy ubranych w stroje lu-
dowe artystów z wodzirejem Zbigniewem Kulą na czele. Gościnnie 
wystąpili również członkowie zespołu ludowego z Dobrodzienia. 
Dla wszystkich uczestników przygotowano zakupione ze środków 
funduszu sołeckiego napoje i potrawy z grilla. 

OPOLSKA GWIAZDA EUROPY 
W RADAWIU

Z  okazji 15-lecia przystąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej Lokalna 

Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” 
postanowiła wyróżnić stowarzysze-
nia lub inne instytucje, które w sposób 
szczególny wybijały się swoimi działa-
niami. Głównym kryterium przyzna-
nia nagrody było pozyskiwanie dotacji 
unijnych. W naszej gminie przydzielo-
no tylko jedną Gwiazdę. Otrzymało ją Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Radawie, które w ostatnim czasie pozyskało dzięki współpracy 
z LGD Kraina Dinozaurów dwa granty. Nagrodę odbierali człon-
kowie stowarzyszenia z rąk pani prezes Anny Golec 1 czerwca 
2019 r. Pierwszy grant pn. „Zumba z Dinozaurem” w 2017 roku 
dotyczył sportu. Pozyskano 20 tysięcy złotych dofinansowania 
na zajęcia zumby oraz sprzęt nagłaśniający, który obecnie służy 
wszystkim mieszkańcom. Drugi grant, który również opiewał na 
tę samą kwotę, został przeznaczony na zakup strojów ludowych dla 
uczniów PSP w Zębowicach. Oprócz strojów sfinansowano zajęcia 
muzyczne i taneczne, podczas których dzieci uczyły się ludowych 
pieśni i tańców. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie działa na 
rzecz społeczności lokalnej od 13 lat. Jego członkowie organizują 
szereg działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Pozysku-
ją środki nie tylko z LGD Kraina Dinozaurów, z sukcesem udaje 
im się również zdobywać mniejsze granty z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. Stąd właśnie zrealizowano projekt pn. „Czas na 
Zumbę”, który przyciągał chętnych nie tylko z gminy, ale i całego 
powiatu. Oprócz tego prowadzą Izbę Regionalną w budynku po 
byłej szkole podstawowej. Starają się ocalić zabytki kultury mate-
rialnej i przekazywać młodszym pokoleniom cenne wiadomości 
historyczne oraz uczyć o tradycji i kulturze naszego regionu.

SPOTKANIE AUTORSKIE
4 czerwca br. odbyło się w gmin-
nej bibliotece spotkanie autor-
skie.

W   ramach Dyskusyj-
nych Klubów Książki 

zaproszono autorkę powieści 
obyczajowych Krystynę Mi-
rek. Podczas spotkania autor-
ka mówiła o początkach swojego pisania. Poinformowała 
uczestników, że w ciągu 8-letniej twórczości wydała ponad 
20 powieści. Opowiedziała o ostatnio napisanych książkach, 
m.in. ,,Szczęście za horyzontem”, ,,Tam gdzie serce twoje” 
oraz o książkach z serii ,,Willa pod Kasztanem”. Na początku 
czerwca ukazała się najnowsza książka autorki, trzeci tom 
z serii ,,Na strunach światła”, którą uczestnicy spotkania 
mieli okazję zakupić wraz z autografem autorki.
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Sołectwo Nr  
zadania Nazwa zadania Kwota przeznaczona 

na realizację zadania

Knieja
wysokość środków 

funduszu sołeckiego
16 421,40 zł

1. Dożynki gminne połączone z obchodami 130-1ecia OSP Zębowice 1 000,00 zł

2. Konserwacja rowu przy ul. nowej w Kniei na odcinku 85 m (obok posesji P. Dudy 14 965,66 zł

3. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 435,15 zł

KaDłub WOlny

wysokość środków 
funduszu sołeckiego

23 560,71 zł

1.
Organizacja imprezy okolicznościowej z okazji św. anny 

1 498,69 zł
– zakupiono materiały – produkty na poczęstunek podczas imprezy okolicznościowej

2.

Organizacja „Oktoberfest” w Kadłubie Wolnym 
294,56 zł

– zakupiono materiały – produkty potrzebne podczas imprezy okolicznościowej 

– usługi związane z organizacją imprezy 1 705,00 zł

3.

Zagospodarowanie działki gminnej na zewnętrzną siłownię fitness
5 269,18 zł

Zakupiono materiały konieczne do realizacji zadania 

usługi związane z realizacją zadania 14 791,53 zł

OSiecKO

wysokość środków 
funduszu sołeckiego

10 745,31 zł

1.
Dożynki gminne połączone z obchodami 130-lecia OSP Zębowice, w tym: 600,00 zł

współfinansowanie wynajmu
hali namiotowej, ławostołów biesiadnych, ich montaż i demontaż 600,00 zł

2.

imprezy kulturalno- oświatowe na terenie sołectwa, 999,96 zł

artykuły spożywcze 879,96 zł

kwiaty 120,00 zł

3.

Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej, w tym: 9 145,31 zł

montaż drzwi wraz z obrobieniem 492,00 zł

zakup pieca 3 798,00 zł

transport pieca 123,20 zł

rury do pieca 229,44 zł

zakup płyt OSb na podłogę 1 972,54 zł

remont podłogi 2 460,00 zł

POcZOłKóW

wysokość środków 
funduszu sołeckiego

12 208,96 zł

1. Poprawa bezpieczeństwa na odcinku drogi gminnej wewnętrznej w m.
Poczołków poprzez wykonanie nowych balustrad na przepuście i moście nad rzeką libawa – montaż balustrad 10 377,62 zł

2.

Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców „letni festyn sportowy”, w tym: 1531,31 zł

obsługa rekreacyjna festynu 700,00 zł

artykuły spożywcze i animatorskie 831,31 zł

3. Dożynki gminne połączone z obchodami 130-iecia OSP Zębowice, w tym: współfinansowanie wynajmu hali 
namiotowej, ławostołów biesiadnych, ich montaż i dedemontaż 300,00 zł

PruSKóW

wysokość środków 
funduszu sołeckiego

11 173,69 zł

1. Zorganizowanie imprezy integracyjnej wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców Sołectwa Prusków z okazji ,,Dnia 
Dziecka’’, ,,Dnia Kobiet’’, oraz ,,Obchodów dnia św. Mikołaja, w tym: artykuły spożywcze i przemysłowe 2 128,63 zł

2.

Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Pruskowie wraz z sprzętem, w tym: 4 192,53 zł

zakup pieca 3 798,00 zł

zakup rur 394,53 zł

3. Zakup umundurowania dla OSP Zębowice, w tym: współfinansowanie zakupu 3 mundurów, 2 czapek  
i 3 sznurów galowych 891,90 zł

4. Zakup wyposażenia sali wiejskiej poprzez zakup 2 stołów, 4 ławek, dzbanka bezprzewodowego oraz widelców 
ogniskowych 885,46 zł

5. Zakup paliwa i sprzętu do kosy spalinowej sołectwa Prusków (paliwo, smar, żyłka) 298,05 zł

6. Konserwacja altany ogrodowej, zakup materiałów i narzędzi 480,50 zł

7. Dożynki gminne połączone z obchodami 130 – lecia OSP Zębowice współfinansowanie zakupu art. spożywczych 
i przemysłowych 1 000,00 zł

raDaWie

wysokość środków 
funduszu sołeckiego 

35698,70 zł.

1. Zakup 3 lamp do oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowej w radawiu 4 500,00 zł

2. Zakup przystanku autobusowego dla miejscowości radawie wraz z położeniem kostki brukowej przy tym 
przystanku 9 000,00 zł

3. Zakup sprzętu i budowa placu zabaw w miejscowości łąka 13 000,00 zł

4. Piknik integracyjny – połączony z zakończeniem budowy placu zabaw w miejscowości łąka 1 000,00 zł

5. Zakup strojów ludowych dla osób reprezentujących sołectwo radawie na dożynkach i innych imprezach 
wyjazdowych 600,00 zł

6. Zorganizowanie festynu ii majowego na Placu legnickim w radawiu 3 558,70 zł

7. integracja mieszkańców sołectwa radawie poprzez zorganizowanie spotkania bożonarodzeniowego 1 000,00 zł

8. uzupełnienie wyposażenia Sali wiejskiej w radawiu 2 000,00 zł

9. Zakup materiałów dydaktycznych i sprzętu sportowego na potrzeby oddziału zamiejscowego w radawiu 
Publicznego przedszkola w Zębowicach. 1 040,00 zł

SieDliSKa

wysokość środków 
funduszu sołeckiego

11 316,49 zł

1.

Zorganizowanie imprezy integracyjnej wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców Sołectwa Siedliska z okazji ,,Dnia 
Dziecka’’, ,,Dnia Kobiet’’, oraz ,,Obchodów dnia św. Mikołaja, w tym: 1 498,06 zł

artykuły spożywcze i przemysłowe 698,06 zł

obsługa rekreacyjna festynu 800,00 zł

2. oświetlenie uliczne w miejscowości Siedliska, w tym: montaż dwóch lamp ulicznych 6 816,49 zł

3. Zakup umundurowania dla OSP Zębowice, w tym: współfinansowanie zakupu 3 mundurów, 2 czapek 
i 3 sznurów galowych 891,90 zł

4. Zakup materiałów wykończeniowych strażnicy OSP Kadłub Wolny (materiały budowlane) 1 000,00 zł

5. Dożynki gminne połączone z obchodami 130-ecia OSP Zębowice w tym: współfinansowanie wynajmu hali 
namiotowej, ławostołów biesiadnych, ich montaż i demontaż 1 000,00 zł

ZębOWice
wysokość środków 

funduszu sołeckiego
35 698,70 zł

1. remont w budynku strażnicy OSP Zębowice 20 000,00 zł

2. Dożynki Gminne połączone z obchodami 130-lecia OSP Zębowice 15 698,70 zł

Fundusz Sołecki 2018 – Realizacja
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W czerwcu 2019 r. jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat: Gerard Świerczyński
85 lat: Edeltrauda Buhl, Henryk Wodniok 
91 lat: Rozalia Jośko, Katarzyna Bandrowska
92 lat: Maria Adler
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:  Jadwiga i Jerzy Kowolik
Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede wszyst-
kim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa, wzajemnej 
miłości i szacunku. Niech wasze życie będzie wzorem do naśladowania 
dla młodszych pokoleń.

* * *
OsOBy zMARłE W czERWcu: Rudolf Gaś, Marian Czaja, 
Jerzy Michalczyk, Emil Seidel, Daniela Hełka
Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. Wszystkim 
najbliższym zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia i łą-
czymy się z Wami w bólu i smutku.

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

NaSI JuBILaCI

OGŁOSZeNIa

W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka  
świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki.  

Ks. J. Tischner

Pani aNNIe CZaJa i dzieciom Stefanii i Oliwierowi 
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA i OJCA
składają  

Wójt, Pracownicy urzędu Gminy i GOIKiCz. w Zębowicach

Prezes�Kasy�Rolniczego�Ubezpieczenia�Społecznego

Aleksandra�Hadzik

Warszawa,�dnia������czerwca�2019�r.

KONDOLeNCJe

UWAGA! WILKI
W związku z otrzymanymi sygna-
łami o pojawieniu się w lasach na 
terenie naszej gminy wilków, pro-
simy o zachowanie szczególnej 
ostrożności.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na 2019 rok nie uległa zmia-
nie i wynosi dla nieruchomości zamieszkałych:

• 26,00 zł na osobę zamieszkałą, w przypad-
ku gdy odpady komunalne nie są gromadzone 
i odbierane w sposób selektywny,

• 15,00 zł na osobę zamieszkałą, w przy-
padku gdy odpady komunalne są gromadzone 
i odbierane w sposób selektywny wraz z od-
padami biodegradowalnymi,

• 11,00 zł na osobę zamieszkałą, w przy-
padku, gdy odpady komunalne są gromadzone 
i odbierane w sposób selektywny, a odpady 
biodegradowalne są kompostowane na nie-
ruchomości właściciela wytwarzającego ten 
odpad.

Terminy wnoszenia opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi:

do 15.02.2019 r. – za I kwartał,
do 30.04.2019 r. – za II kwartał,
do 31.07.2019 r. – za III kwartał,
do 31.10.2019 r. – za IV kwartał.
Blankiety do wnoszenia opłat za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok 
można odebrać w urzędzie Gminy w zębowi-
cach, pokój nr 33, II piętro.

Osoby płacące przelewem prosimy, aby 
w pozycji „tytuł wpłaty” podawały:

•  imię i nazwisko osoby, która złożyła de-
klarację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi,

•  adres nieruchomości, której dotyczy 
wpłata, 

•  kwartał i rok, którego dotyczy wpłata, 
•  formułę „opłata za gospodarowanie od-

padami komunalnymi”.


