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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy w Zębowicach z 7 kwietnia 2015 r.
Na podstawie art 16 §1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112), podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i lokalach
do głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.
Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach
od 7.00 do 21.00
Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 i Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 4.
Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą
-Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112,
Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.
881 oraz Nr 149, poz. 889) wyborca powinien zgłosić Wójtowi
Gminy w Zębowicach w terminie do dnia 25 kwietnia 2015 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat życia lub posiadający
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu
do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy
inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania przez pełnomocnika wyborca powinien
zgłosić Wójtowi Gminy w Zębowicach do dnia 1 maja 2015 r.
Bliższe informacje udzielane będą w Urzędzie Gminy w Zębowicach lub telefonicznie pod nr 77 4216 076 w. 32 oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Zębowicach.
Wójt Gminy, Waldemar Czaja
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Nr
obwodu

1
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Granice obwodu

Zębowice ul. Borowiańska numery parzyste od 2-20 oraz
od 21 do końca pozostałe numery parzyste i nieparzyste,
ul. Sosnowa, Torowa,
Polna, Opolska od nr
28 do końca,
ul. Adama Mickiewicza, Prosta, Dworcowa, Leśna, Sołectwo
Knieja, sołectwo
Siedliska, sołectwo
Prusków

ISSN 2392-1978

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Dom Spotkań
ul. Izydora Murka 1
46-048 Zębowice
tel.77 4216076 wew. 34
Lokal przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych
Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona do
głosowania korespondencyjnego

Sołectwo Kadłub
Wolny, Sołectwo
Osiecko,
Sołectwo Poczołków

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Szkolna 5
Kadłub Wolny
46-048 Zębowice
tel. 34 3878958

Sołectwo Radawie –
miejscowości: Kosice,
Łąka, Radawie

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 22, Radawie
46-048 Zębowice
tel. 77 5559137

Zębowice ul. Astrów,
Stokrotek, Bratków,
Borowiańska numery
nieparzyste od 1-19,
ul. Dobrodzieńska,
Krótka, Zamknięta,
Osiny, Oleska, Izydora Murka, Opolska
wszystkie numery
od 1-27, ul. Josepha
Eichendorffa, Tulipanów, Niezapominajek

Dom Spotkań
ul. Izydora Murka 1
46-048 Zębowice
Tel. 77 5559608
Lokal przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych
Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona do
głosowania korespondencyjnego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zębowice
Podaje się do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
oraz na stronie internetowej BIP zamieszczony zostanie wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy:
• w miejscowości Zębowice – dz. nr
958, 959, 960, 1015, 1016 i 1017, Radawie
cz. dz. nr 677 na okres 3 lat,
• w miejscowości Kadłub Wolny – dz.
nr 1414, zabudowana z przeznaczeniem

na opiekę senioralną na okres dłuższy
niż 10 lat.
Wykaz zostanie wywieszony na okres
21 dni po ukazaniu się ogłoszenia w Informatorze Gminy Zębowice.
Telefon kontaktowy: 77 421 60 76 w. 32
 10 maja br pierwsza tura wyborów
Prezydenta RP, druga tura wyborów planowana jest na 24 maja. Lokale wyborcze

będą otwarte w godzinach od godz. 7.00
do godz. 21.00.
 31 maja br. odbędą się wybory do
Izby Rolniczej. W tym dniu wybory będą
od godz. 8.00 do godz. 18.00. W wyborach
do IR udział biorą tylko i wyłącznie rolnicy będący właścicielem gospodarstwa
rolnego.
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OBCHODY 25 LECIA SAMORZĄDU

kwietnia br. na terenie hali sportowej Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Zębowicach odbyły się uroczystości
związane z obchodami 25-lecia Samorządu
Terytorialnego oraz DKF. Oficjalne uroczystości poprzedziła odprawiona w Kościele
Parafialnym w Zębowicach uroczysta Msza
Święta celebrowana przez księży Pawła
Zająca i ks. Henryka Kontnego, w której
uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy
i ich rodziny. Obecni byli również radni,
członkowie DKF, zaproszeni goście oraz
licznie przybyli mieszkańcy Zębowic. Po
Mszy uczestnicy udali się do hali sportowej
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Przybyłych na obchody gości i mieszkańców Gminy przywitał wójt Gminy Waldemar Czaja. Po powitaniu Wójt przypomniał wszystkich zmarłych radnych
z okresu 25 lecia istnienia samorządu oraz
odczytał okolicznościowe listy przesłane
przez Marszałka Województwa Opolskiego
i Wojewodę Opolskiego. Okolicznościowe
życzenia przekazali również przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Komendant
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Oleśnie st. kpt. Wojciech Wiecha oraz
Proboszcz Parafii w Zębowicach Ks. Paweł
Zając i Proboszcz Parafii w Wysokiej Ks.
Henryk Kontny. Obchody stały się doskonałą okazją do prezentacji osiągnięć
Gminy i DFK w minionym ćwierćwieczu.
Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego
w Zębowicach Pani Małgorzata Stelmach
omówiła zmiany organizacyjne dotyczące
szkolnictwa w Gminie w przeciągu ostatnich 25 lat skutkujące zmniejszeniem liczby
szkół i powołaniem Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego. Przedstawiła również listę
projektów unijnych, w które Szkoła realizowała w ostatnich latach tj.: Szkoła Marzeń,
Zębowice tutaj zostaję pierwsza edycja,
„Comenius”, Opolska e-szkoła, Zębowice
tutaj zostaję II edycja, Fascynujący Świat
Nauki i Technologii, Efektywne kształcenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicząc w tych projektach
szkoła pozyskała w sumie 1,068,585 zł.
Z tych środków realizowano dla uczniów
zajęcia pozalekcyjne, bezpłatne wyjazdy na
wycieczki i obozy. Wyposażono również
szkołę w sprzęt informatyczny, specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sportowe.
Dyrektor poinformowała również, że
kompozycja zdjęć tworząca kolaż wykonana przez nauczycielkę Zespołu Panią
mgr Elżbietę Wróbel a wysłana w ramach
Ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego
przez Głos Nauczycielski – zdobyła I miejsce w kraju. Jedno co martwi to duży spadek uczniów w szkole. Obecnie w Zespole
uczy się 250 uczniów, a jeszcze 10 lat temu
było ich 438.
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Na temat partnerstwa z Gminą Birkenfeld mówił zastępca wójta Pan Emund Langosz informując zebranych, że początki
partnerstwa sięgają roku 1995 r. z inicjatywy Przewodniczącego Związku Gmin Śląska Opolskiego Pana Czesława Tomalika,
który nawiązał kontakty z Gminami Nadrenii – Palatynatu. Początkowo kontakty
ograniczały się do korespondencji pisemnych oraz pobytu drużyn strażackich w obu
gminach. 7 września 2011 roku podczas
uroczystej Sesji Rady Gminy Birkenfeld
został podpisany akt o partnerstwie Gmin
Birkenfeld i Zębowice. Celem partnerstwa
jest pogłębianie kontaktów kulturalnych,
szkolnych, religijnych, sportowych, turystycznych i gospodarczych. Jednym z efektów partnerstwa było przekazanie w 2014
roku przez Gminę Birkenfeld jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu
samochodu strażackiego.
Działalność DFK przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela
Buczek, która podkreślała, że działalność
kulturalna oraz pielęgnowanie języka
niemieckiego i tradycji to jedno z najważniejszych zadań statutowych TSKN.
W ramach stałych działań Kół DFK odbywają się comiesięczne spotkania, sobotnia
szkółka językowa, biesiady literackie, wyjazdy młodzieży i seniorów. Koła zajmują
się również podtrzymywaniem tradycji
regionalnych, współpracą ze strukturami
powiatowymi i wojewódzkimi oraz organizowaniem zapomóg dla osób biednych
i chorych. Przewodnicząca poinformowała,
że na terenie naszej Gminy działają następujące struktury TSKN: Zarząd Gminny
TSKN, Koła DFK W Zębowicach, Kniei,
Kadłubie Wolnym i Radawiu oraz delegaci
do struktur powiatowych i wojewódzkich
TSKN. Przypomniała również pierwszych
założyciel Kół DFK którymi byli: w Kole
DFK Zębowice: Konrad Zowada, Gerard
Kurda, Otylia Sulik, Alfons Buhl, Józef
Urbanek, Leo Gawlitza, Alfred Miozga,
w Kole DFK Radawie: Jan Schulz, Bruno
Janiel, Urszula Barowska, Herbert Zając,
w Kole DFK Kadłub Wolny: Urszula Miozga, Teresa Zieleźnik, Jerzy Kutz, w Kole
DFK Knieja: Jerzy Koj, Teresa Kaczmarzyk, Berta Wojczyk.
Najważniejsze inwestycje w Gminie
przedstawił wójt Gminy Waldemar Czaja,
który przypomniał, że ostatnie ćwierćwiecze, a szczególnie lata 2002 – 2015 to
dynamiczny rozwój inwestycji w sferze
infrastruktury gminnej dotyczącej głównie budowy i remontu dróg, oczyszczalni
ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowej
oraz budowy i rozbudowy obiektów użyteczności publicznej i komunalnej. Inwestycje te zamykają się kwotą ponad 25

mln złotych. Najbardziej kapitałochłonne a jednocześnie niezbędne inwestycje
w Gminie w ostatnim okresie to budowa
hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły
Podstawowej w Zębowicach koszt 7 252,705
zł., budowa sieci wodociągowej koszt 4
585,102 zł., budowa dróg koszt 6 781. 727
zł., budowa ośrodka zdrowia koszt 913,152
zł., odbudowa przepustów i remonty stawów koszt 1 146,695 zł., oraz realizowana w ostatnim okresie czasu inwestycja
polegająca na budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków, której obecny koszt
zamyka się kwotą 4 561 525 zł.
Prezentacje przeplatały się z występami
artystycznymi młodzieży i zespołów artystycznych z naszej Gminy. Przed licznie
zgromadzoną publicznością w układach
tanecznych w wielobarwnych strojach
występowały dzieci ze Szkoły Podstawowej. Wysłuchaliśmy utworów muzycznych
pięknie zagranych przez Brygidę Maniurka
i Wiktora Zieleźnika. W niezwykłe doznania artystyczne i duchowe wprowadziły widzów występy zespołów ,,Promyki Maryi”
i scholii parafialnej z Radawia. Aplauzem
publiczności zakończył się występ orkiestry
dętej z Kadłuba Wolnego, której członkiem
jest Waldemar Czaja. Jedną z artystycznych
atrakcji obchodów 25 lecia samorządu terytorialnego i DKF był występ orkiestry
akordeonowej z Niemiec. Wszystkie występujące zespoły oprócz gorących braw
otrzymały od wójta Gminy okolicznościowe statuetki, dyplomy i upominki.
Na zakończenie obchodów wójt Gminy
wręczył najbardziej zasłużonym w działalności na rzecz Gminy i DKF okolicznościowe statuetki i dyplomy. Otrzymali je:
Gerard Kotarski, Wilhelm Beker, Urszula
Urbanek, Cecylia Miozga, Ks. JÓZEF Mucha, Ks. Paweł Zając, Alfred Miozga, Gerard Wons, Jerzy Kutz oraz Zbigniew Kula.
Dyplomami uhonorowani zostali: Krystyna i Jan Miozga, Gerard Koch, Lidia Koziołek, Urszula Czernik, Elfryda Tangerman,
Monika Nowak, Magdalena Dragon, Zofia
Walczak i Urszula Kaczmarek. Specjalne
podziękowania za 25 lat pracy w samorządzie, w tym kilkanaście na stanowisku
wójta otrzymał od Przewodniczącej Rady
Gminy Pani Gabrieli Buczek wójt Waldemar Czaja. Podziękowania przekazała
również przedstawicielka Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. To
co niezwykle ważne to słowa gości uczestniczących w naszych obchodach, którzy
mówi, że są pod wrażeniem zmian jakie
dokonały się w gminie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Budująca jest również
opinia na temat bogactwa uzdolnionej artystycznie młodzieży i liczby zespołów artystycznych w naszej niewielkiej Gminie. 
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

TERYTORIALNEGO I DKF W ZĘBOWICACH

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia z okazji Dnia Matki

W Dniu Święta Strażaka życzymy wszystkim druhom
strażakom bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwego powrotu
z akcji oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Niech Waszej
codziennej służbie, w której najwyższą powinnością jest
ratowanie życia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy
tym, którzy jej potrzebują, towarzyszy zasada
,,Bogu na chwałę ludziom na pożytek”

W Dniu nadchodzącego Waszego święta życzymy
wszystkim mamom w naszej Gminie, by Wasze dzieci
przynosiły Wam wiele radości, zadowolenia. Niech Wasza
codzienna troska, w której najwyższą powinnością jest
miłość do dzieci, którzy jej potrzebują, towarzyszy Wam
zawsze, a ,,Bóg niech Wam błogosławi”

Przewodniczący Rady Gminy Gabriela Buczek
Wójt Gminy Waldemar Czaja

nr 4/ kwiecień 2015

Przewodniczący Rady Gminy Gabriela Buczek
Wójt Gminy Waldemar Czaja.
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WYBORY SOŁTYSÓW, RAD SOŁECKICH
Szanowni Mieszkańcy Gminy
Zębowice
Podczas zebrań wiejskich dokonaliście wyboru sołtysów i Rad Sołeckich.
Zadecydowaliście kto będzie kierował
Waszą miejscowością i kto będzie Was
reprezentował przez najbliższe cztery
lata. Dziękujemy za udział w zebraniach wszystkim uczestnikom. Mamy
nadzieję, że kolejne zebrania będą odbywać się przy dużo wyższej frekwencji,
ponieważ w tych wyborach mamy możliwość na bieżąco sprawdzać skuteczność i trafność naszego wyboru. Nowo
wybranym sołtysom i radom sołeckim
życzymy wytrwałości i konsekwencji
w działaniu. Życzymy również siły
i motywacji do służenia mieszkańcom,
wypełniania ich woli oraz działania na
rzecz wspólnego dobra.
Nowo wybrani Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Zębowice

1. Sołectwo Kadłub Wolny:
frekwencja – 5,2 %

Mariusz Czaja – Sołtys
Rada Sołecka:
 Bożena Miozga
 Marianna Dylka
 Erwin Kubiciel
 Rafał Magnez
 Wilhelm Rybol





Joachim Weber
Konrad Jendrzej
Roman Koj

6. Sołectwo Siedliska:
frekwencja – 8,9 %

3. Sołectwo Poczołków:
frekwencja – 11,4 %

Leon Psyk – Sołtys
Rada Sołecka:
 Ruta Pluta
 Katarzyna Helios-Wieczorek
 Jerzy Miozga
 Robert Bryś
 Tomasz Vogel

Piotr Wodarczyk – Sołtys
Rada Sołecka:
 Maria Kostorz
 Katarzyna Pastuszka
 Jerzy Osyra
 Alfred Miozga
 Marcin Dragon

7. Sołectwo Radawie:
frekwencja – 3,2 %

4. Sołectwo Prusków:
frekwencja – 9,4 %

Cecylia Rajnoga – Sołtys
Rada Sołecka:
 Sylwia Niesłony
 Natalia Sobczyk
 Gabriela Zdybowicz
 Henryk Wodniok
 Sebastian Sobczyk

Marian Królak – Sołtys
Rada Sołecka:
 Justyna Langosz
 Edmund Langosz
 Norbert Larisz
 Damian Ledwig
 Sebastian Sikora

8. Sołectwo Zębowice:
frekwencja – 1,5 %

5. Sołectwo Osiecko:
frekwencja – 4,6 %

2. Sołectwo Knieja:
frekwencja – 8,3 %

Teresa Twardawska – Sołtys
Rada Sołecka:
 Barbara Mazur
 Wioletta Pytel
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Piotr Okwieka – Sołtys
Rada Sołecka:
 Jerzy Lisy
 Norbert Lisy
 Antoni Respondek

Gabriela Respondek – Sołtys
Rada Sołecka:
 Ewelina Kotysz
 Joanna Dylka
 Małgorzata Lypp
 Zbigniew Kula
 Aleksander Sajdyk
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

Nagrody za zbiórkę
makulatury w 2014 r.

31

marca 2015 roku na Hali Sportowej w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez wójta gminy
Zębowice za udział w akcji „Zbiórka makulatury 2014”.
Nagrody indywidualne w szkole podstawowej otrzymali
uczniowie: Sara Skorupa, Emilia Lempa, Dominik Koch,
Marta Kozłowska i Jakub Kocot. W gimnazjum: Kamil
Miozga, Robert Czeredrecki, Krystian Niesłony, Paulina
Dylka oraz Filip Sowa.
Za umiejętność pracy w grupie uczniowie klas, które
zebrały najwięcej makulatury – klasy – „V, II i VIb” Szkoły
Podstawowej i klasy – „III, IIb i Ia” Gimnazjum – otrzymały
pudełka ze słodyczami przypominające zebrane surowce. 

POWIATOWE ELIMINACJE
TURNIEJU ,,MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM ‘’
9.04.2015 r. uczniowie Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego
w Zębowicach laureaci Gminnego konkursu ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” uczestniczyli w eliminacjach na szczeblu
powiatowym, które zostały przeprowadzone w Miejskim
Domu Kultury w Oleśnie. Szkołę podstawową reprezentowali:
Julia Sikora, Patryk Beneda i Oliwia Ledwig, a Gimnazjum
Bartosz Witkowski, Krzysztof Janczyk i Tomasz Panic. Konkurs stał na wysokim poziomie, a tegoroczni laureaci odnosili sukcesy na szczeblu wojewódzkim również w ubiegłym
roku. Niestety żadnemu z naszych uczestników nie udało
się przedostać do rundy finałowej, z której wyłonieni zostali
reprezentanci naszego powiatu na finał wojewódzki. Za
pośrednictwem naszego informatora pragniemy serdeczne
podziękować naszym uczestnikom za udział w konkursie.
Słowa podziękowania kierujemy również do opiekuna grupy
nauczyciela Edukacji dla Bezpieczeństwa w Zespole Gimnazjalno Szkolnym – Pana Dariusza Sułek oraz strażaków
z OSP Radawie, którzy od etapu szkolnego aktywnie wspierali
i przygotowywali naszych uczniów do udziału w konkursie
wiedzy pożarniczej. 


EGZAMINY GIMNAZJALISTÓW
21.04.2015 r. punktualnie o godz. 9.00 – 25 uczniów III
klasy naszego gimnazjum przystąpiło do pierwszej części
obejmującego trzy etapy egzaminu gimnazjalnego. W pierwszym dniu gimnazjaliści pisali egzamin z historii, WOS
-u oraz języka polskiego, następnego dnia z przedmiotów
przyrodniczych i matematyki, zaś ostatni dzień to zmagania
z językiem obcym. Jak poinformowała nas Dyrektor Zespołu
Gimnazjalno-Szkolnego Pani Małgorzata Stelmach wyniki
egzaminów będą znane na początku czerwca. Natomiast już
18 maja rusza rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych. Większość z absolwentów Gimnazjum wybiera
się do szkoły zawodowej w Dobrodzieniu. Jest też grupa
uczniów, która zamierza kontynuować naukę w Liceum
w Opolu. 

nr 4/ kwiecień
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Lokalna Grupa Działania – „Kraina Dinozaurów”

S

towarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” jest jedną z dwunastu
Lokalnych Grup Działania, które działają na terenie Opolszczyzny. Obszar
działania LGD „Kraina Dinozaurów”
to siedem gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa,
Zawadzkie, Zębowice, z trzech różnych powiatów – oleskiego, opolskiego
i strzeleckiego.
Lokalne Grupy Działania działają
w ramach osi 4 PROW – LEADER.
Działania LGD „Kraina Dinozaurów”
skupiają się na promocji i wykorzystaniu posiadanych walorów turystyczno
– rekreacyjnych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych regionu. Stowarzyszenie prowadzi szereg działań,
które przyczyniają się do stworzenia
możliwości rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji lokalnej społeczności
i pobudzenia inicjatyw społeczno –
gospodarczych. Organizuje szkolenia,

FESTYN
RODZINNY
Dyrektor Zespołu Gimnazjalno
Szkolnego wraz z Gronem
Pedagogicznym
serdecznie zaprasza
uczniów wraz z rodzicami
oraz mieszkańców naszej
Gminy na Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka, który
odbędzie się 31.05.2015 r.
na terenie obiektów szkoły
w Zębowicach.
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spotkania, konkursy, przeglądy twórczości ludowej, promuje lokalne zasoby na targach, jarmarkach, prowadzi
działania informacyjne, inwentaryzacyjne, organizuje konferencje, podróże
studyjne, wydaje publikacje.
Ponadto w ramach działalności LGD
odbyły się nabory wniosków o dofinansowanie z działań takich jak: „Odnowa
i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”
oraz „Małe Projekty”. Przed każdym
z naborów LGD organizowało szkolenia i konsultacje dla beneficjentów,
które pomagały im w prawidłowym
aplikowaniu o środki unijne.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto chce działać na rzecz
rozwoju naszego obszaru i lokalnej społeczności – członkowie podzieleni są
na 3 sektory – publiczny, gospodarczy
i osoby fizyczne.

Obecnie prowadzone są prace nad
opracowaniem nowej Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2015- 2022, w której
będą uwzględnione aktualne uwarunkowania i potrzeby społeczności
lokalnej objętej obszarem LGD, Kraina
Dinozaurów”. Zapraszamy mieszkańców do wyrażania swoich opinii i uwag
w trakcie prowadzonych przez stowarzyszenie konsultacji społecznych.


Poniżej przedstawiamy mapę gminy z zaznaczeniem projektów zrealizowanych dzięki środkom pozyskanym
za pośrednictwem naszego LGD.
Siedziba LGD, Kraina Dinozaurów’’, ul. Guznera 3, 47-175 Spórok,
tel. kontaktowy / fax: +48 77 461 12
28 i 605052777, http: //www.krainadinozaurow.pl, e-mail: krainadino@
onet.eu

NABÓR
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

Z

akończył się nabór do Publicznego Przedszkola w Zębowicach. Dyrektor Przedszkola Pani Kornelia Ticman poinformowała, że w roku szkolnym 2015/2016
do przedszkola uczęszczać będzie 84 dzieci, w tym do oddziału zamiejscowego w Radawiu 12 dzieci. Wszystkich
pięciolatków w całej Gminie
jest 23, w tym 3 z miejscowości
Radawie. Planuje się jeden oddział 5-latków, jeden oddział
3-4-latków, jeden oddział 2,5-3
latków i jeden oddział zamiejscowy w Radawiu – 2,5-3-4
latków. 

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

Oznakowanie
pojemników
na odpady

Remont budynku
gospodarczego
Zakończyły się prace związane z wymianą poszycia dachowego na budynku
służącym do przechowywania i garażowania będącego w zasobach Gminy
sprzętu technicznego i komunalnego.
Był to ostatni moment na wymianę
tego pokrycia. Każdy obiekt budowlany
wymaga ciągłych przeglądów i napraw.
Na podstawie ocen technicznych obiektów przewiduje się niezbędne prace
remontowe. 


Modernizacja
stacji
wodociągowej

Nowe miejsca
parkingowe
Zakończyły się prace związane z budową parkingu przed stary ośrodkiem
zdrowia. Parking oddano do dyspozycji
mieszkańców 17.04. br. Dzięki tej inwestycji przybyło w centrum Zębowic
kilka nowych miejsc parkingowych.
Życzymy wszystkim użytkownikom
bezpiecznego parkowania i właściwego
korzystania z tego miejsca.


Rozpoczęły się prace
projektowe związane z modernizacją stacji wodociągowej ,,Knieja”. W ramach
modernizacji zaplanowano
budowę nowego zbiornika oraz wymianę pomp. To już ponad 25 lat, jak
pierwsze odwierty studni głębinowych
zostały wykonane. Modernizacja związana będzie z przebudową zbiornika
i dwustopniowego podawania wody
do sieci wodociągowej. 


Przykładowe
oznaczenie

Plac zabaw
w Radawiu
Informujemy mieszkańców Radawia, że stary plac zabaw obok budynku
przedszkola jest zamknięty i będzie
rozebrany. Zapraszamy do korzystania
z nowego placu zabaw znajdującego
się po drugiej stronie przedszkola. Zachęcamy również do korzystania ze
znajdującej się na placu zabaw siłowni
na powietrzu.

nr 4/ kwiecień

Pojemniki na odpady wystawione
przez właścicieli posesji w dniu zbiórki odpadów są ewidencjonowane wg
schematu: adres posesji – wystawiano
/ nie wystawiono.
W przypadku posesji znacznie oddalonych od drogi przejazdu śmieciarki
takie zaewidencjonowanie często jest
niemożliwe, ponieważ kierowca nie jest
w stanie odczytać numeru posesji.
Właścicieli w/w posesji prosimy o
oznakowanie wystawianych pojemników. Proszę na przedniej ścianie pojemnika umieścić nr posesji bez nazwy
ulicy (patrz rysunek obok). Pojemniki
własne mogą Państwo oznaczyć w dowolny sposób. Pojemniki dzierżawione
proszę oznaczyć taśmą samoprzylepną.
W razie potrzeby pomocy w tym
zakresie udzielą pracownicy Urzędu
Gminy w Zębowicach, pokój nr 15 , nr
telefonu 77 42 16 076 w 30.
O oznakowanie pojemników prosimy także właścicieli budynków wielorodzinnych
oraz posesji
nieoznaczonych numerem.

Pozimowe
remonty dróg
Pracownicy Urzędu Gminy dokonali oznakowania i wyliczenia kosztów naprawy pozimowych ubytków
na drogach będących w zasobach Gminy. Naprawa obejmie około 2500 m²
dróg. Prace rozpoczną się w maju br.,
po wprowadzeniu zmian w wydatkach
budżetu Gminy. Niestety ubytki w nawierzchniach dróg należą do jednych
z większych wydatków w budżecie.
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Pazurkiem Kotysia
Trzeci świat?
 W ostatnim czasie ukazały się najnowsze dane Europejskiego Urzędu
Statystycznego, dotyczące kosztów pracy w poszczególnych krajach Unii
Europejskiej. Wynika z nich, że tylko w Bułgarii, Rumunii, na Litwie, Łotwie
i Węgrzech za godzinę pracy płaci się mniej niż w Polsce.
 W ciągu ostatnich dziesięciu lat koszty pracy, na które składa się pensja
pracownicza, wydatki na ubezpieczenia społeczne i utrzymanie miejsca
pracy, wzrosły w Polsce o 75 procent, a w 2014 roku nasza roboczogodzina
została wyceniona na 8,40 euro. Dla porównania w Danii przeciętna stawka
wyniosła 40,30 euro, w Niemczech 31,40, w Czechach 9,40, a w najtańszej
Bułgarii 3,80. Przeciętny pracownik polskiej firmy otrzymuje na rękę niecałe
4,60 euro, czyli 19 zł za godzinę.
 Niskie koszty pracy w naszym kraju ułatwiają ściąganie nowych inwestorów. Ci jednak dopasowują się do ogólnego klimatu, w ramach którego
większości firm nie wypada dobrze płacić zatrudnionym. W efekcie wykształcona i ambitna młodzież wyjeżdża za granicę i za chwilę może się okazać, że
nie będzie z czego pokryć emerytur wszystkim, którzy pozostali na miejscu.
Problem próbują nagłaśniać często ignorowane przez pracodawców i stronę
rządową związki zawodowe.
14 kwietnia 2015

Łzy słońca
 Korea Północna, Somalia, Irak, Syria, Afganistan, Sudan, Iran, Pakistan,
Erytrea i Nigeria to 10 krajów, w których najbardziej prześladuje się chrześcijan. Według międzynarodowego serwisu Open Doors, na całym świecie
z powodu wiary w Chrystusa cierpi około 100 milionów ludzi. Prawo wolności
religijnej łamie się w ponad siedemdziesięciu krajach, a za swoje przekonania
ginie co roku 170 tysięcy ludzi. 350 milionów chrześcijan poddawanych jest
dyskryminacji.
 Do często przemilczanego przez światowe media i elity polityczne
problemu odniósł się w trakcie tegorocznego orędzia wielkanocnego papież
Franciszek. Modląc się o Boży pokój na świecie, wymienił te miejsca, gdzie
miłość nie pokonała jeszcze nienawiści, życie nie zwyciężyło śmierci, a światło
nie rozproszyło ciemności. Zwrócił uwagę na eskalację zbrodni na wyznawcach
Chrystusa w Syrii, Iraku i Libii, apelując jednocześnie o wznowienie procesu
pokojowego, który mógłby położyć kres latom cierpień i podziałów.
 Prześladowania chrześcijan mają związek z ideologią komunistyczną,
szerzą się w Ameryce Łacińskiej, ale najbardziej dotkliwy rozmiar przybierają
w krajach islamskich. Coraz większy niepokój budzi działalność ekstremistów
z Państwa Islamskiego.
7 kwietnia 2015

Jubileusze
w miesiącu kwietniu 2015 roku
Jubileusz 25 lecia pożycia małżeńskiego
obchodziły pary:
Jendrusch Kornelia i Rudolf; Kurda Anita i Waldemar;
Laskowski Kornelia i Tomasz; Śliwa Brygida i Ginter.
Dzieci urodzone w miesiącu kwietniu 2015
roku: Dragon Paulina, Janczyk Igor, Blacheta Bartosz,
Niesporek Natalia, Jurecko Zuzanna.
Wszystkim jubilatom, dzieciom narodzonym ich rodzicom
i krewnym, 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 kwietniu 2015
roku: Ledwig Alfred; Jancik Walter; Buczek Rudolf; Dąbrowska Łucja; Lip Antoni; Niesłony Klara; Szulc Agnieszka.
Odeszły od nas na zawsze nasi mieszkańcy, ale pozostaną
w naszej pamięci. Wyrazy współczucia najbliższej rodzinie
zmarłych przekazują władze Gminy Zębowice.


Wsiąść do pociągu
 W jednym z felietonów sprzed czterech lat opisałem moją przygodę
z pociągiem kursującym na trasie Opole Główne – Zawadzkie. Podróżując
samochodem osobowym, musiałem go najpierw przepuścić na przejeździe
kolejowym w Krasiejowie, aby po kilkuminutowej podróży polną drogą zatrzymać się na przejeździe w sąsiednich Staniszczach Małych i kolejną minutę
zaczekać na rozpędzonego krążownika szyn.
 W ubiegłym roku dokończono modernizację wspomnianej linii kolejowej, a maszyniści kursujących tędy pociągów pośpiesznych nie przyjmują
do wiadomości byłych ograniczeń prędkości do 40 kilometrów na godzinę.
Składy PENDOLINO stanowią symbol nowoczesności na polskiej kolei, ale
dojeżdżający do Opola z takich gmin jak Chrząstowice, Ozimek, Kolonowskie
czy Zawadzkie często muszą uznawać na jednotorowej linii wyższość priorytetu pociągów dalekobieżnych nad tymi, które ich powinny punktualnie
dowieźć do szkoły i pracy. Ich problemy dostrzegła opolska prasa, a zarząd
województwa doprowadził do kilku spotkań, których efektem jest ograniczenie
liczby opóźnień o ponad połowę. To jednak za mało. Jedynym rozwiązaniem,
które może zapewnić wszystkim komfort podróży, jest budowa na trasie do
Lublińca drugiego toru.
Józef Kotyś, 31 marca 2015
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