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Święta Wielkanocne to symbol
nowego życia i odmiany.
To również chwila zadumy nad samym sobą
i czasem który minął.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni
wszystkich spokojem i wiarą
oraz pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość
Zdrowych, Radosnych i Spokojnych Świąt
Wielkanocnych
Mieszkańcom Gminy Zębowice życzą
Przewodnicząca Rady Gabriela BUCZEK
Gminy Wójt Gminy Waldemar CZAJA

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
Drodzy mieszkańcy
Gminy Zębowice!
Niebawem, podczas zebrań wiejskich, dokonają Państwo wyboru sołtysów i rad sołeckich. Zadecydujecie
tym samym, kto będzie kierował waszą
miejscowością przez najbliższe 4 lata.
Aktywne sołectwo ściśle współdziała
z organami gminy oraz wyraża opinię
m.in. w sprawach takich jak: miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, lokalne inwestycje, remonty,
budowa dróg i ulic czy przeznaczenie
pustych lokali użytkowych. Sołectwo
rozporządza środkami finansowymi
z budżetu gminy i własnymi z zarządzania mieniem przekazanym przez
gminę. Sołtys sprawuje zarząd nad tym
mieniem i ponosi odpowiedzialność
z tytułu korzystania i zarządzania tym
mieniem. Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz, przewodniczy radzie
sołeckiej, zwołuje zebrania wiejskie

i przewodniczy ich obradom, bierze
udział w sesjach Rady Gminy i występuje w imieniu sołectwa. Podejmuje wspólnie z radą sołecką działania
wykonawcze w sprawach realizacji
uchwał zebrania oraz pobiera lokalne podatki. Współorganizuje również
działania związane z zapobieganiem
i usuwaniem skutków ewentualnych
klęsk żywiołowych, współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce
przeciwpożarowej.
Tam, gdzie sołtys jest energiczny i lubiany, ludziom żyje się lepiej. To on, jak
nikt inny, potrafi motywować mieszkańców do wspólnych działań oraz sprawić,
że są oni bardziej zżyci, a tym samym
chętni do działania na rzecz wspólnego dobra. Dobry sołtys powinien
umieć słuchać i porozumieć się z ludźmi, powinien ich łączyć, a nie dzielić.
Szanowni Mieszkańcy! Pamiętajmy,
że te wybory zdecydują o tym, jak przez
kolejne 4 lata będzie się rozwijać wasza

miejscowość. Niech przy wyborze nie
będzie przeszkodą wiek czy płeć kandydata, a jedynie to, najważniejsze: kompetencje kandydata i jego autentyczna
chęć służenia mieszkańcom i wypełniania ich woli. Kierując się rozsądkiem
i rozwagą, a także troską o rozwój waszej
miejscowości, przyjdźmy gromadnie na
zebrania i wybierzmy kandydata, który
spełni nasze oczekiwania. Wybierzmy
sołtysa, który będzie naszym lokalnym
liderem, prawdziwym przywódcą kojarzącym się z sukcesem i skutecznością,
a nie tylko z osobą zbierającą podatki.
Nasza liczna obecność na zebraniach
pozwoli nie tylko na trafny wybór, ale
da również nowo wybranemu sołtysowi i radzie sołeckiej pełny mandat
do działań w imię wspólnego dobra.
To my zadecydujemy, kogo uczynimy
naszym reprezentantem, a więc osobą,
która będzie działała na rzecz wspólnego dobra.
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str. 1
Zarządzenie Nr. Or.120.9.2015
Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 marca 2015
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów
i Rad Sołeckich na terenie Gminy Zębowice
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 i art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594,
ze zm.) oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Sołectw Gminy Zębowice
zarządza się co następuje:
§1
Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich
sołectwach na terenie Gminy Zębowice.
§2
Określam miejsce, termin i godzinę zebrań w sołectwach
Gminy Zębowice w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§3
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Zębowice oraz na stronie
BIP Gminy Zębowice.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy Zębowice
Nr. Or.120.9.2015 z dnia 16 marca 2015r.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbędą się w dniach:
1) Sołectwo Knieja – 13 kwietnie 2015r, godz.17:00 – sala
OSP Knieja
2) S ołectwo Osiecko – 14 kwietnia 2015r, godz.16:00 – sala
OSP Kadłub Wolny

Z

POZIMOWE REMONTY DRÓG

godnie z informacją, jaką na ostatniej
sesji Rady Gminy przekazał radnym
wójt pracownicy Urzędu dokonają oznaczenia tych miejsc na drogach, w których
wystąpiły pozimowe ubytki. Zostaną one
naprawione do końca maja br. Pragniemy
przypomnieć, że w ciągu ostatnich 12 lat
gmina własnym sumptem wyremontowała
i oddała do użytku 30 km dróg. Pilnych
remontów, napraw kapitalnych wymagają
drogi powiatowe znajdujących się na terenie naszej gminy, które do tej pory nie były
remontowane.
Szczupłość środków finansowych powoduje że do remontów musimy podchodzić
bardzo rozważnie, co nie oznacza, że będą
one przesuwane w czasie, ponieważ troska
o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg jest naszym priorytetem. Pamiętając również o tym, że nasza gmina jest
typowo rolnicza i wraz z wiosną rozpoczęły
się intensywne prace polowe przy użyciu
ciężkiego sprzętu rolniczego, apelujemy,
aby nie zanieczyszczać dróg w czasie wykonywania prac polowych. Starajmy się nie
wyjeżdżać sprzętem na drogę, a manewry
zawracania wykonywać na własnym polu.
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3) Sołectwo Poczołków – 14 kwietnia 2015 r.,
godz. 17:00 – sala OSP Kadłub Wolny
4) S ołectwo Kadłub Wolny – 14 kwietnia 2015r, godz. 18:00
– sala OSP Kadłub Wolny
5) Sołectwo Zębowice – 15 kwietnia 2015r, godz. 17:00 – sala
Domu Spotkań
6) Sołectwo Siedliska – 16 kwietnia 2015r, godz. 16:00 – sala
w Pruskowie
7) Sołectwo Prusków – 16 kwietnia 2015r, godz. 17:00 – sala
w Pruskowie
8) Sołectwo Radawie – 17 kwietnia 2015r, godz. 18:00 – sala
OSP Radawie
2. Porządek obrad:
1) Otwarcie zebrania, powitanie mieszkańców.
2) Stwierdzenie prawomocności zebrania, podanie składu
osobowego komisji skrutacyjnej, która będzie również
komisją uchwał i wniosków.
3) Przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa za
kadencję 2010-2014.
4) Zgłaszanie uwag i wniosków do sprawozdania.
5) Zgłaszanie kandydatów na sołtysa na kadencję 2014–2018.
6) Wybór tajny sołtysa i ogłoszenie wyników.
7) Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
8) Wybór tajny Rady Sołeckiej i ogłoszenie wyników.
9) Przedstawienie zadań do realizacji w ramach Funduszu
Sołeckiego na rok 2015.
10) Wolne wnioski, zapytania, przyjęcie zgłoszonych wniosków w uchwale sołectwa.
11) Zakończenie obrad.

Wtedy nasze drogi nie będą wyglądały tak
jak grunt orny. Szanujmy drogi, które są
wspólnym dobrem wszystkich użytkowników.
Pełną parą idą prace przy budowie parkingu usytuowanego przed starym ośrodkiem zdrowia. Według słów przedstawiciela firmy z Olesna, która jest wykonawcą
parkingu, jeśli będą sprzyjające warunki
pogodowe, to już przed świętami zostaną
zakończone prace związane z układaniem
nawierzchni parkingu.
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marca w sali Domu Spotkań
w Zębowicach odbyła się III
w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice. W pierwszej części sesji uczestniczył Starosta Kluczborski
Pan Piotr Pośpiech, Prezes Zarządu
PKS w Kluczborku Pan Mariusz Piecha oraz Kierownik Działu Przewozów Starostwa Pan Marek Marciniak.
Powodem wizyty było przedstawienie
propozycji PKS w Kluczborku odnośnie objęcia kursami autobusowymi
terenu Gminy Zębowice. Wstępem do
dyskusji było zagajenie Wójta Gminy
Pana Waldemara Czai, który poinformował uczestników sesji o trwających
pracach związanych z wprowadzeniem
w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku
ustawy o transporcie publicznym oraz
o działaniach, realizowanych przez
Starostwo Powiatowe w Kluczborku,
które w efekcie mają utworzyć nowe
połączenia autobusowe. Zabierający
głos Starosta Powiatu Kluczborskiego
Pan Piotr Pośpiech poinformował, że
w ramach istnienia obszaru funkcjonalnego obejmującego powiaty kluczborski, namysłowski i oleski skupiający
w sumie 19 samorządów prowadzone
są działania związane z optymalizacją transportu publicznego. W ramach
tych działań PKS w Kluczborku, którego właścicielem jest Starostwo proponuje podpisanie umowy z Gminą na
świadczenie usług w ramach transportu publicznego, w tym dowozu dzieci
do szkół. Przedstawiający szczegóły
ewentualnego porozumienia Prezes PKS w Kluczborku Pan Mariusz
Piecha poinformował, że umowę na
nr 4/ kwiecień 2015

przejęcie zadań w ramach przewozów
realizowanych przez Gminę można
podpisać od września br. a od stycznia 2016 r. również na przewóz dzieci
realizowany obecnie przez prywatnego
przewoźnika. Przewozy realizowane
byłby w ramach regularnych linii autobusowych. Z wyliczeń wynika, że
koszty byłyby niższe niż te, które obecnie ponosi Gmina. Ponadto zachowane
zostałyby dotychczasowe ulgi a koszty remontu pojazdów i ich bieżącego
utrzymania ponosiłby PKS. Istnieje
również możliwość otwarcia nowych
połączeń. Podczas dyskusji radni pytali
o szczegóły dotyczące m.in. połączenia wakacyjnego z Olesnem, kwestie
ewentualnych połączeń z Kluczborkiem
i Opolem sprawy ulg i cen biletów czy
usytuowania przystanków. Ustalono, że
szczegóły ewentualnego porozumienia
zostaną ustalone na roboczym posiedzeniu Rady Gminy. Druga część sesji
Rady Gminy rozpoczęła się od zapytań
radnych i sołtysów, podczas której dominowały sprawy związane z pozimowymi ubytkami na drogach, remontami dróg segregacją śmieci czy jakością
wody w sieci wodociągowej. Kierowano
również pytania do obecnego na sesji
radnego Rady Powiatu Oleskiego Pana
Stanisława Grzesika dotyczące potrzeby remontu drogi powiatowej Zębowice
Grodziec, oraz jakości wykonywanych
prac remontowych na drogach należących do Powiatu. Radny poinformował, że w br. planowany jest remont
drogi powiatowej Zębowice-KniejaGrodziec. W dalszej części posiedzenia
radni podjęli uchwałę w sprawie zmia-

ny budżetu Gminy Zębowice na 2015
rok. Budżet po zmianach po stronie
dochodów wynosił będzie 13014225
zł., natomiast po stronie wydatków
14105722,73 zł. Radni podjęli również
uchwały dotyczące; zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, udzielenia pomocy finansowej powiatowi oleskiemu,
udzieleniu pomocy dla województwa
opolskiego, wyodrębnienia w budżecie
Gminy środków stanowiących fundusz
sołecki, zwolnienia zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczenia ich na cele
statutowe, wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Zębowice w 2015 r., składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej. Radni
podjęli również uchwały w sprawie
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, w sprawie uchwalenia gminnego
programu przeciwdziałania narkomani
na 2015 r., w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkola w Zębowicach. W trakcie posiedzenia przyjęto
również protokół z obrad sesji Rady
Gminy Zębowice w dniu 16 grudnia
2014 r. oraz sprawozdanie z realizacji
współpracy z organizacjami pożytku
publicznego w 2014 r. Na zakończenie
sesji Wójt Gminy Pan Waldemar Czaja
odpowiadał na zadawane w trakcie sesji
zapytania radnych i sołtysów dotyczące głównie kwestii pozimowych ubytków na drogach, funduszu sołeckiego,
spraw związanych z wyposażeniem
ośrodka zdrowia w aparat USG, naliczania podatków od nieruchomości,
budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków, przeglądu sieci hydrantowej
czy segregacji śmieci. Odnosząc się
do uchwalonego budżetu podkreślił,
że jest to niełatwy budżet i dlatego
liczy na wsparcie radnych w trakcie
jego realizacji.
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Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
5 marca 2015 r. w Zespole Gimnazjalno Szkolnym w Zębowicach odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W

eliminacjach wzięło udział 20 uczniów,
z których sześcioro reprezentowało
Szkołę Podstawową, a pozostali Gimnazjum. Duża ilość chętnych w grupie
uczniów Gimnazjum spowodowała konieczność przeprowadzenia eliminacji
wstępnych, po których wyłoniono finałową
czternastkę. Nad sprawnym przebiegiem
Turnieju czuwało Jury w składzie: st. kpt.
Mariusz KOZIŃSKI, starszy specjalista
ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Oleśnie – autor wszystkich pytań konkursowych, Arkadiusz BENEDA, Naczelnik OSP w Radawiu i Dariusz SUŁEK,
nauczyciel przedmiotu „edukacja dla
bezpieczeństwa” w Zespole Gimnazjalno
-Szkolnym, a jednocześnie opiekun młodzieży uczestniczącej w eliminacjach.
Po przywitaniu uczestników przez Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego
Małgorzatę STALMACH przeprowadzono eliminacje, które składały się z dwóch
etapów. W pierwszym wszyscy uczniowie
rozwiązywali test składający się z 40 pytań,
po którym wyłoniono po trzy najlepsze
osoby z grupy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W drugim etapie,
w którym walczono o kolejność miejsc
w poszczególnych grupach, uczestnicy
rozwiązywali test składający się z ośmiu
pytań. Pytania, zarówno w pierwszym jak
i drugim etapie Turnieju, dotyczyły min.
specyfiki pracy w OSP i PSP, znajomości
sprzętu, tradycji ruchu strażackiego oraz
jego ceremoniału. Po pełnej emocji roz-
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minki. Upominki młodzieży uczestniczącej
w konkursie przekazał również Naczelnik
OSP w Radawiu Pan Arkadiusz BENEDA.
Dyrektor Małgorzata STALMACH gratulując zwycięzcom i uczestnikom podkreśliła, że są oni aktywnymi członkami
młodzieżowych drużyn OSP w swoich
miejscowościach i w większości kontynuują rodzinne tradycje. Podkreśliła również,
że szkoła stale współpracuje ze strażakami
z OSP w Zębowicach i Radawiu. W jej ramach strażacy prowadzą w szkole pokazy
i szkolenia, a także pomagają w organizacji
uroczystości i imprez szkolnych. Nalezy
dodać, że wszyscy laureaci reprezentować
będą naszą gminę w eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, który odbędzie się 9 kwietnia
br. w Domu Kultury w Oleśnie.
ŻYCZYMY POWODZENIA!

Powitanie wiosny w Zębowicach

marca w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach uroczyście
pożegnano zimę i przywitano wiosnę.
Symboliczne pożegnanie zimy poprzedził kolorowy pochód przedszkolaków
wyposażonych w kukły marzanny i kołatki. Na przedszkolnym placu dokonano
pożegnania zimy poprzez symboliczne
spalenie marzanny . Zabawie towarzyszyły zawołania przedszkolaków oraz
okolicznościowe piosenki śpiewane m.in.
w języku niemieckim. Jak podkreślała
dyrektor Przedszkola Kornelia Ticman,
była to jedna z wielu imprez organizowanych przez przedszkole. Przyczyniają się
one nie tylko do uatrakcyjnienia pobytu
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grywce, podczas której – w celu ustalenia
ostatecznej kolejności w grupie młodzieży
reprezentującej Gimnazjum potrzebne były
dwie dogrywki – Jury podało końcowe
wyniki Turnieju. Pierwsze miejsce wśród
uczniów reprezentujących Szkołę Podstawową zajęła Julia SIKORA, drugi był Patryk BENEDA a trzecia Oliwia LEDWIG.
Laureaci są członkami OSP w Radawiu.
W grupie młodzieży reprezentującej Gimnazjum zwyciężył Bartosz WITKOWSKI.
Drugie miejsce zajął Krzysztof JANCZYK,
a trzecie Tomasz PANIC. Bartosz WITKOWSKI i Tomasz PANIC są członkami
OSP w Kniei, a Krzysztof JANCZYK OSP
w Zębowicach.
Po zakończeniu Turnieju zastępca wójta Edmund LANGOSZ złożył gratulacje
zwycięzcom eliminacji oraz wręczył ufundowane przez wójta gminy Waldemara
CZAJĘ okolicznościowe dyplomy i upo-

w placówce, ale również do aktywizacji
najmłodszych.
Również uczniowie klas I- III Szkoły
Podstawowej z Zespołu GimnazjalnoSzkolnego w Zębowicach powitali wiosnę. Zanim uczniowie wraz z nauczycielkami wyruszyli w pochodzie ulicami
Zębowic mieli okazję podziwiać częściowe zaćmienie słońca, co było możliwe
dzięki brakowi zachmurzenia. Podczas
pochodu uczestnicy wyposażeni w kukły
marzanny i tamburyno śpiewali piosenki
i skandowali zawołania związane z pożegnaniem zimy i przywitaniem wiosny.
Jednym z elementów powitania wiosny
w Zespole Gimnazjalno- Szkolnym było

wspólne zdjęcie uczniów klas IV-VI trzymających napis ,,Zębowice Przyjacielem
Bałtyku”. Jak podkreślała Marzena Dutkiewicz, nauczyciel przyrody i jednocześnie opiekun działającego w szkole
promującego ekologię Klubu Naszej Ziemi, to zdjęcie jest jednym z elementów
działań organizowanego w dniu 22 marca
,,Dnia Wody”, którego celem jest ochrony
zasobów Bałtyku.
W ramach proekologicznych akcji
uczniowie angażują się również w akcję
sprzątanie świata, zbiórkę makulatury
i baterii. Niezmiernie istotnym jest fakt,
że w te przedsięwzięcia aktywnie angażują
się również rodzice uczniów szkoły.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE
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Zebranie Gminne Mniejszości Niemieckiej
w Zębowicach

marca br. w Domu Spotkań
odbyło się zebranie gminnych
struktur DFK. Delegaci reprezentowali skupiające 470 członków cztery
działające na terenie Gminy Koła DFK.
Na początku zebrania Gerald Wons,
przewodniczący gminnych struktur
DFK, przedstawił delegatom realizację
budżetu za 2014 r., który po stronie
dochodów zamykał się kwotą 1620,74
zł. Z tej kwoty wdano 1614,08zł. Środki
wydatkowano następująco: zakup materiałów biurowych – 224,23 zł, opłaty
bankowe – 52,50 zł, delegacje – 623,48
zł.. Zakupy środków czystości pochłonęły kwotę 318,57 zł, natomiast na pozostałe zakupy, w tym zakup prasy,
wydano 395,30 zł. Przedstawiając realizacje budżetu przewodniczący DFK
poinformował również, że dla biura
gminnego w Zębowicach zakupiono
w 2014 r. kserokopiarkę za kwotę 1550
zł, z czego 200 zł wynosił wkład własny,
a 1350 zł stanowiła dotacja ze struktur
wojewódzkich TSKN w Opolu. Ponadto
ze struktur wojewódzkich uzyskano
dotację w kwocie 1000 zł dla realizowanego w ubiegłym roku projektu dla
seniorów.
Podczas zebrania delegaci przyjęli program działań na 2015 r., który
będzie się koncentrował głównie na
współpracy z kołami DFK, nauce języka niemieckiego, począwszy od
przedszkola, realizacji projektów mających przyciągnąć do DFK młodzież,

organizacji imprez, wycieczek i prowadzeniu działalności kulturalnej,
przygotowaniu i przeprowadzeniu
w lipcu br. obchodów 25 – lecia DFK,
aktywizacji członków Stowarzyszenia
w związku z wyborami do Sejmu RP
oraz współpracy z organami gminy
i innymi stowarzyszeniami. Program
zakłada również współpracę z LGD
i tworzenie warunków do aktywności
społecznej. W ramach pracy animatora kultury zaplanowano organizację
w dniu 16czerwca 2015 r. zabawy seniorów z osobami niepełnosprawnymi
tzw. balu kapeluszowego. W planach
jest również organizacja wiosennego
marszu po zdrowie, jednodniowych
wycieczek i kursu komputerowego dla
osób 50+.
Podczas zebrania podjęto uchwałę
o wsparciu finansowym przez Radę
Gminy i wójta działalności TSKN w 5
obszarach:
 edukacji – obejmującego nauczanie dwujęzyczne od przedszkola poprzez wszystkie szczeble edukacyjne
oraz kursy dla zainteresowanych,
 kultury – poprzez wspieranie
imprez kulturalnych, zespołów muzycznych a także dbanie o dziedzictwo
kulturowe,
 wsparcia i współpracy ze strukturami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – poprzez udział w uroczystościach organizowanych przez różne

Swoje urodziny w miesiącu marcu 2015 roku obchodziły osoby:

80 lat – Bobko Emilia
85 lat – Jendrusch Paul
91 lat – Lubojanska Gertruda
93 lata – Złochowska Kazimiera
Dzieci urodzone w miesiącu marcu 2015 roku:
Miozga Milena, Jendrzej Samuel
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szczeble struktur TSKN, zaangażowanie się w pracę zarządów gminnych
i powiatowych TSKN, współpracę szkół
ze strukturami TSKN w nauczaniu języka niemieckiego,
 uregulowania własności lokalowych – obejmującego sprawdzenie
umów pod kątem ich aktualności, powołanie pełnomocnika ds. mniejszości
narodowych i etnicznych, pozyskiwanie środków zewnętrznych na organizowanie różnych imprez.
W trakcie zebrania delegaci dokonali
również wyboru Zarządu Gminnego
DFK, członków Komisji Rewizyjnej,
delegatów do struktur powiatowych
TSKN oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki TSKN. Przewodniczącym Zarządu Gminnego DFK został ponownie
wybrany Gerard Wons, zastępcą Jerzy
Kutz, skarbnikiem Teresa Twardowska,
a sekretarzem Linda Swoboda. Członkami Zarządu zostali: Edyta Czeredrecki, Anna Matysek, Herbert Czaja,
Gabriela Buczek i Waldemar Czaja.
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Marcin Dragon, Piotr
Włodarczyk, Marcin Wróbel i Erwin
Wencel. Delegatami do struktur powiatowych TNSK zostali: Gabriela
Buczek, Linda Swoboda, Teresa Twardowska, Anna Matysek Herbert Czaja
i Gerard Wons. Delegatami na Zjazd
Wojewódzki TSKN będą Waldemar
Czaja i Gerard Wons.

Wszystkim jubilatom niezależnie od liczby obchodzonych urodzin, jubileuszy czy też narodzin, życzymy dużo zdrowia, radości i spełnienia
najskrytszych marzeń. Rodzicom narodzonych
dzieci gratulujemy i życzymy Wam i pociechom
zdrowia, radości i szczęścia.
Osoby zmarłe w miesiącu marcu 2015 roku:
Kij Barbara
Odeszła od nas na zawsze mieszkanka Zębowic,
ale pozostanie w naszej pamięci. Wyrazy współczucia najbliższej rodzinie zmarłej przekazują
władze Gminy Zębowice.
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Turniej Radnych Powiatu Oleskiego 2015

T

o był już XVII Turniej Sportowy Radnych Gmin Powiatu
Oleskiego. Tym razem samorządowcy rywalizowali
w hali sportowe w Gorzowie Śląskim. Z jednej strony to
dla nas okazja do integracji, spotkania się nie w garniturach, tylko po pracy w szortach i trampkach Z drugiej strony jest to świetna okazja, żeby zapytać włodarzy z innych
gmin, kto co robi w danym roku i za ile! – mówi Artur
Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego, gospodarz turnieju.
W turnieju uczestniczyli przedstawiciele wszystkich samorządów z powiatu oleskiego: starostwa powiatowego i siedmiu gmin. Samorządowcy rywalizowali w następujących
konkurencjach: siatkówka, tenis stołowy, warcaby, turniej
rekreacyjny, rzut do kosza, strzał do bramki, rzut lotkami
do tarczy, rzut piłką lekarską.

Końcowa klasyfikacja:
1. Rudniki, 47 punktów
2. Olesno, 30,5
3. Starostwo powiatowe, 27,5
4. Gorzów Śląski, 27
5. Radłów, 26
6. Praszka, 24
7. Zębowice, 21
8. Dobrodzień, 19
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Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach:
 siatkówka – Marcin Strugała (Rudniki),
 tenis stołowy – Dariusz Nowak (Gorzów Śląski),
 warcaby – Andrzej Pyziak (Rudniki),
 rzut do kosza – Damian Sowa (Rudniki)
 strzał do bramki – Jan Żak (Zębowice),
 
rzut lotkami do tarczy – Dariusz Nowak (Gorzów

Śląski),

 
rzut piłką lekarską – Marcin Czyżewski (Gorzów

Śląski).
Sędzią głównym zawodów był Jan Chmielewski.

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY
DLA OSÓB 50+
W kwietniu br. w Domu Spotkań w Zębowicach
odbędą się bezpłatne zajęcia z obsługi
komputera i internetu dla seniorów
Przewidziane są 4 zajęcia, każde po 2,5 godziny.
Poprowadzi je Latarnik Polski Cyfrowej.
Zapisy u p. Doroty Wons, tel. 77 4216 289.
Przyjdź, a przekonasz się, że obsługa komputera
i korzystanie z internetu jest proste!

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

Biesiada Wielkanocna
22

marca w Gminnym Ośrodku
Kultury Informacji i Czytelnictwa w Zębowicach odbyła się VI
Biesiada Wielkanocna, która wpisuje
się od kilku lat w kalendarium cyklicznych imprez w Gminie Zębowice. Cieszy się ona wciąż niesłabnącą
popularnością wśród mieszkańców
naszej gminy i jak co roku przyciąga wielu sympatyków rękodzieła,

kroszonkarstwa i ludowych tradycji.
Na Biesiadzie popis dały najmłodsze dzieci z Publicznego Przedszkola
w Zębowicach, pięknie zaprezentował się chórek „Promyki Marii” pod
kierownictwem Państwa Jana i Krystyny Miozga. O oprawę muzyczną
zadbały też zespoły ludowe działające
przy Domu Kultury w Ozimku: Haidi
i Grodziec. Uczestnicy mieli okazję

poznać tajniki sztuki kroszonkarskiej
i rękodzieła. Oczy cieszyły ręcznie robione zajączki, jajka, i wiele ozdób
świątecznych, które zachwycały swoim
pięknem i kunsztem. W Zębowicach
kroszonkarstwem zajmują się już od
lat nie tylko Panie, ale również i Panowie, którzy zaprezentowali swoje
zdolności na niedzielnej Biesiadzie
w Ośrodku Kultury.

Biblioteka to miejsce
przyjazne i otwarte dla wszystkich
18.02.2015 – Spotkanie z bajkami

D

nia 18 lutego na spotkanie z bajkami w bibliotece przyszły przedszkolaki z przedszkola w Zębowicach.
Podczas spotkania nasi milusińscy wysłuchali bajek o „Kopciuszku”, „Murzynku Bambo”, „Umyj się świnko”
oraz „Złotej gęsi”. Nasze najmłodsze
szkraby słuchały z otwartymi buziami.
Spotkanie odbyło się w radosnej i pełnej uśmiechów atmosferze, umożliwiło
dzieciom bezpośredni kontakt z książką. Kontakt z książką dla rozwoju małych dzieci jest bardzo ważny. Pomaga
on w rozwijaniu wyobraźni, poznawaniu świata, może cieszyć oko pięknymi
ilustracjami. Na zakończenie spotkania
w bibliotece dzieci przekazały pani bibliotekarce laurkę z podziękowaniem za
oprowadzenie po świecie książki.
nr 4/ kwiecień
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OCZYSZCZALNIE – KOLEJNE ETAPY

iło nam poinformować, iż kończy
się pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zębowice. Oddano już do użytku
27 sztuk oczyszczalni.
Po wykonaniu tych oczyszczalni
i wyciągnięciu wniosków z pierwszego etapu inwestycji aby przebieg dalszej realizacji budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków odbywał się bez
przeszkód prosimy mieszkańców miejscowości:
 Łąka,
 Prusków,
 Siedliska,
 Kadłub Wolny ul. Główna
 Radawie ul. Wiejska
o przygotowanie miejsca lokalizacji
oczyszczalni.
Miejsce lokalizacji powinno zapewnić dojazd sprzętu wykonującego prace
ziemne oraz dźwigu do usadowienia
zbiornika oczyszczalni. Teren lokalizacji oczyszczalni oraz systemu rozsą-

czającego musi być wolny od wszelkich
krzewów, wolne od składanego drewna
itp.
Wszelkich informacji związanych
z budową oraz lokalizacją, która powinna być zgodna z dokonanym projektem, odwiertami geologicznymi oraz
wykonanych pomiarów na posesjach
objętymi programem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udzielą
pracownicy urzędu gminy koordynujący ten projekt. Przed wjazdem sprzętu
geodeci dokonają wytyczenia miejsca
lokalizacji oczyszczalni i rozsączu.

Pazurkiem Kotysia
Outsider
W wyścigu o fotel w Pałacu Prezydenckim liczą się dwaj kandydaci,
a jedyną niewiadomą zdaje się być to, czy wybory uda się rozstrzygnąć
w pierwszej turze, czy też nastąpi dogrywka. Jeśli wierzyć badaniom opinii
publicznej, to na związanego z obozem PO Bronisława Komorowskiego
chciałoby zagłosować niespełna 50 procent wyborców, na Andrzeja Dudę
z PiS o około 25 procent mniej, a reszta kandydatów ociera się o polityczny niebyt. W tym gronie zdecydowanie wyróżnia się opolski muzyk
rockowy, Paweł Kukiz.
W czasie spadku poparcia dla reprezentantów pomniejszych partii
wyraźnie zdają się rosnąć akcje byłego lidera zespołu Piersi, który gromadzi wokół siebie coraz więcej osób niezadowolonych z obecnego sposobu
uprawiania polityki nad Odrą i Wisłą. Paweł Kukiz chciałby, aby wybierać posłów w okręgach jednomandatowych i wyraziście wypowiada się
w sprawach społecznych. Jednak czy romantyzm rockowego muzyka to
wystarczający argument, aby mu powierzyć urząd prezydenta?
Nie mam wątpliwości co do tego, że Kukiz wypowiada się z potrzeby
serca. Pamiętam też jego piosenkę, w której śpiewał: „A ja stąd nie wyjadę
i ty Johann nie jedź też, tu jest moja ziemia, a twój Heimat, ona nasza
wspólna jest.”
Józef Kotyś

Przysłowia
na kwiecień


wtedy chłop nie zubożeje.

C
 iepły

kwiecień, mokry maj,
będzie żytko jako gaj.



 Kiedy

w kwietniu grzmoty,
szron już nie ma roboty.

Kwiecień wilgotny obiecuje rok

stokrotny.

Nakład: 1000

Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 6, 45-007 Opole, tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141
e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl; Drukarnia: www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl
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Deszcze częste w kwietniu wró-

żą, że owoców będzie dużo.


Redakcja: Waldemar Czaja, zdjęcia: Manfred Mosler
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice
tel. 77 4216 076, fax 77 4216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl

Kiedy w kwietniu słonko grzeje,

 J askółka

i pszczółka lata, znakiem wiosny to dla świata.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

