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31.05.2015 r. na terenie obiektów 
Zespołu Gimnazjalno Szkolne-
go w Zębowicach w ramach ob-
chodów Dnia Dziecka odbył się 
Sportowy Piknik Rodzinny pod 
hasłem: ,,PROMUJEMY ZDROWY 
TRYB ŻYCIA’’

G łówną areną pikniku była wy-
pełniona po brzegi przez licznie 

przybyłych uczniów, rodziców i miesz-
kańców naszej Gminy hala sportowa. 
Uczestników w imieniu organizatorów 
którymi była Dyrekcja, Rada Pedago-
giczna oraz Rada Rodziców ZGS przy-
witała Dyrektor Zespołu Pani Małgo-
rzata Stelmach. Słowa podziękowania 
organizatorom i uczestnikom pikniku 
przekazał w swoim wystąpieniu Wójt 
Gminy Waldemar Czaja podkreślając, 
że jest to ważne przedsięwzięcie edu-
kacyjne, kulturalne, i sportowe sprzy-
jające integracji uczniów i całej naszej 
gminnej społeczności.

Część artystyczną pikniku rozpoczął 
dynamiczny występ uczniów szkoły 
podstawowej, którzy wystąpili w tańcu 
z pomponami do utworu Chocolade. 
Salwy śmiechu licznie zgromadzonej 
widowni wywołała brawurowo przed-
stawiona przez nauczycieli Zespołu 
interpretacja bajki Kopciuszek, której 
myślą przewodnią było propagowa-
nie zdrowego i spędzanego na sporto-
wo trybu życia. Niezliczone brawa za 
występ taneczny do piosenki Jennifer 
Lopez otrzymali uczniowie kl. IV-VI. 
Pełnym profesjonalizmem wykazali się 
uczniowie III klasy SP wykonując wy-
różnioną w ogólnopolskim konkursie 
„Wygraj szansę” piosenkę Czerwone 
korale. Nie schodził z twarzy publicz-
ności uśmiech w trakcie wykonywane-
go przez uczniów gimnazjum kabaretu. 

Młodzież szkolna prezentowała rów-
nież swoje artystyczne umiejętności 
w konkursie Mam talent. Okazją do 
aktywnego włączenia się do uczest-
nictwa w pikniku rodziców dzieci były 
konkursy; Odszukaj swój portret i Quiz 
dla rodziców. Dorośli mogli sprawdzić 
się również w konkursie Armwrestlin-
gu z udziałem mistrza województwa 
opolskiego-Dominika Qacha

Konkursy i występy artystyczne 
przeplatały się z rozgrywkami spor-
towymi, kulminacją których był mecz 
piłki siatkowej nauczycieli z rodzica-
mi. Występy artystyczne, konkursy 
oraz rozgrywki sportowe to nie jedyne 
atrakcje pikniku. Wielkim powodze-
niem cieszyła się loteria. Liczne grono 
uczestników zgromadziły warsztaty 
malarskie oraz punkty malowania twa-
rzy, salon fryzjerski i aerobik. Uczest-
nicy pikniku mogli również sprawdzić 
swoje umiejętności na torze przeszkód, 
rzutach do celu czy biegu na nartach. 
Licznie oblegany głownie przez naj-
młodszych uczestników był położony 
obok hali sportowej plac zabaw. Impre-

zie towarzyszyła bogata oferta gastro-
nomiczna. Do dyspozycji uczestników 
były min. potrawy z grilla, ciasto, sło-
dycze, lody i wata cukrowa. W orga-
nizację pikniku aktywnie włączyli się 
sponsorzy; Salon Meblowy Pyka, Bank 
Spółdzielczy w Zawadzkiem, Kawaler 
Maltański B. Serwuschok, Kino Helios 
Opole, Kocot Jarosław Gospodarstwo 
Ogrodnicze, LGD Kraina Dinozaurów, 
Lodziarnia Kotarski, Meble Karliczek 
Bzinica, Oleska Laguna, Paweł Nie-
miec, Pizzeria Crossroads Zębowice, 
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny LOOK 
Beata Dawid, Stajnia Zębowice, Ta-
werna pod Kotwicą, Tomasz Kowol 
Producent Mebli Ogrodowych, Usługi 
Kosmetyczne NIKI Dominika Wodar-
czyk oraz Zakład Fryzjerski Urszula 
Koza. Wszystkim sponsorom serdecz-
nie dziękują organizatorzy pikniku. 

Natomiast szczególnym podzię-
kowaniem i wyrazem satysfakcji dla 
organizatorów niech będzie uśmiech 
goszczący na twarzach uczestników 
a dzieci w szczególności.

PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA
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2 maja br. uroczyście obchodzono Dzień Strażaka w na-
szej Gminie. Uroczystości rozpoczęły się kilkanaście 

minut przed godziną dziesiątą na placu przed remizą OSP 
w Zębowicach. Na uroczystość przybyło wraz ze sztan-
darami kilkudziesięciu odświętnie ubranych w galowe 
mundury strażaków ochotników z OSP Zębowice, Knie-
ja, i Kadłub Wolny, którzy reprezentowali liczącą ponad 
300 członków grupę strażaków ochotników. Następnie 
strażacy zwartą kolumną pod dowództwem Komendanta 
Gminnego OSP druha Mariana Janika przemaszerowali do 
kościoła parafialnego na uroczystą Mszę św. W kolumnie 
maszerowali również niosąc figurę patrona strażaków św. 
Floriana członkowie młodzieżowych drużyn strażackich. 
Podczas Mszy św. proboszcz parafii ksiądz Paweł Zając 
dziękował strażakom za ich codzienną niełatwą i pełną 
wyrzeczeń służbę i pracę, za ich odwagę i poświęcenie. 
Życzył również strażakom zdrowia i zawsze szczęśliwego 
powrotu z akcji. 

Po Mszy strażacy przemaszerowali na plac przed remizą 
OSP gdzie meldunek o gotowości strażaków do dalszej czę-
ści obchodów strażackiego święta złożył Prezesowi Zarządu 
Gminnego OSP wójtowi Waldemarowi Czai Komendant 
Gminny OSP druh Marian Janik W swoim wystąpieniu 
Wójt dziękował strażakom za ich poświęcenie w wykony-
waniu niełatwych obowiązków związanych z ratowaniem 
mienia i życia ludzkiego oraz ich zaangażowanie w życie 
codzienne gminy poprzez uczestnictwo min. w przed-
sięwzięciach kulturalnych i sportowych organizowanych 
przez gminę. Wójt podkreślał również potrzebę stałego 
pogłębiania znajomości sprzętu, dbania o niego i utrzy-
mywania go w ciągłej sprawności bojowej, czemu służyć 
powinny systematyczne treningi. 

Uroczystości zakończył wspólny poczęstunek w przy-
gotowanie, którego aktywnie włączyły się żony strażaków 
ochotników z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Gabrielą 
Buczek na czele. Wspólny poczęstunek był okazją nie tylko 
do składania życzeń, ale również okazją do dyskusji na temat 
zadań, jakie stoją przed strażakami w najbliższym okresie 
czasu. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest ratowa-
nie mienia i życia ludzkiego mówiono o przygotowaniach 
do obchodów 140 rocznicy powstania OSP w Radawiu, 
poruszano sprawę gminnych zawodów pożarniczych oraz 
zaangażowania strażaków w organizację i oprawę Dożynek 
Gminnych. Jak podkreślał w rozmowie Komendant Gminny 
OSP święto to również okazja do wspomnień i do przypo-
mnienia bogatej historii działalności strażackiej w naszej 
gminie, której początki datują się na rok1875. Od tego czasu 
straż ulegała wielu przekształceniom, zwiększył się jej stan 
ilościowy, poprawiła się, jakość sprzętu, a jednostki OSP 
w Zębowicach i Radawiu włączone zostały do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego. I chociaż większość zda-
rzeń, do których obecnie wyjeżdżają strażacy to sprawy 
związane z wypadkami drogowymi, a pożarowe min. 
dzięki profilaktyce są w mniejszości, dewiza ich działań 
jest niezmienna „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”.

OBCHODY DNIA STRAŻAKA w ZĘBOwICACH
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W  ramach prac związanych 
z zagospodarowaniem parku, 

aby spełniał funkcje rekreacyjno-
wypoczynkowe wykarczowano 
krzewy i samosiejki, dokonano 
wyrównania terenu oraz posiano 
trawę. 

Nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie oddolna inicjatywa tych osób, 
którym leży dobro tej Gminy. Od-
restaurowano również płytę, na 
której wcześniej organizowano 
zabawy taneczne. 

Natomiast w samym zamku ze 
względów bezpieczeństwa oraz 
w celu zapobieżenia dalszemu 
niszczeniu zabytku dokonano za-
murowania okien oraz przykryto 
dach blachą ocynkowaną. 

Pragniemy podkreślić, że po-
wyższe prace budowlane wyko-
nano ze środków wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

Pięknieje część parkowa  
przed zamkiem w Zębowicach
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R ozpoczęły się prace remontowe na drogach należących 
do Gminy. Prace rozpoczęto na najbardziej zniszczo-

nych odcinkach dróg i w pierwszej kolejności wyremon-
towano kilkaset metrów drogi Gminnej w m. Łąka oraz 
odcinek w kierunku Radawia. Dokonano również remontu 
nawierzchni na ulicy Szkolnej i Oleskiej w Kadłubie Wol-
nym. Pozostałe ubytki na drogach będą wypełniane masą 
bitumiczną. Prace zostaną wykonane przez pracowników 
działu komunalnego Gminy.

POZIMOWE REMONTY NA GMINNYCH DROGACH

AKCJA ,,SPRZĄTANIE ŚWIATA” W ZĘBOWICACH

4 maja br. kilkunastu pracowników Urzędu Gminy i jed-
nostek organizacyjnych z ZGKiW oraz GOPS uczest-

niczyło w dorocznej akcji ,,Sprzątanie Świata”. Podczas 
kilkugodzinnej akcji nasi przedstawiciele zebrali w przy-
drożnych rowach i placach ponad tonę śmieci, głownie 
butelki po alkoholu i napojach oraz opakowania po fast 
foodach. Nasuwa się przy okazji smutna refleksja. że taka 
ilość porzuconych śmieci wymagała intensywnego wysiłku 
wielu osób.
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Okręg głosowania
Ilość osób 

uprawnionych  
do głosowania

A. Duda B. Komorowski P. Kukiz Frekwencja %

Kadłub Wolny 613 72 64 44 30
Zębowice I 862 81 105 61 29
Radawie 879 78 74 54 24
Zębowice IV 684 98 85 46 35
Razem 3038 329 328 205 29,5

Okręg głosowania
Ilość osób 

uprawnionych 
do głosowania

A. Duda B. Komorowski Głosy 
nieważne

Frekwencja %

Kadłub Wolny 613 101 127 5 38
Zębowice I 865 146 169 5 37
Radawie 879 128 147 3 32
Zębowice IV 688 134 153 6 43
Razem 3045 509 596 19 37

I tura głosowania 10.05.2015 r.
Wybory Prezydenckie

II tura głosowania 24.05.2015 r.

W szystkim mieszkańcom, którzy w pierwszej i drugiej 
turze wyborów prezydenckich wzięli udział w wybo-

rze „Głowy Państwa” bardzo serdecznie dziękuję za Wasze 
zrozumienie i obowiązek wyborczy. W każdych wyborach 
może tylko jeden kandydat zwyciężyć. Niezależnie od tego, 
na kogo oddaliście swój głos, teraz razem będziemy dążyć 
do lepszego jutra, do wzajemnego zrozumienia i budowania 
naszej małej ojczyzny. W tabeli przedstawiam wyniki wybor-
cze kandydatów z największym poparciem w poszczególnych 
obwodach oraz frekwencję.

Podziękowanie

19 maja br. w odremontowanej sali 
Remizy Strażackiej OSP w Ra-

dawiu odbyła się IV w siódmej kadencji 
a pierwsza wyjazdowa sesja Rady Gminy 
Zębowice. Sesji przewodniczyła Przewod-
nicząca Rady Gminy Gabriela Buczek. 
W sesji uczestniczyli radni Rady Gminy, 
radny Rady Powiatu w Oleśnie Stanisław 
Grzesik sołtysi, wójt Gminy, pracownicy 
Urzędu Gminy oraz sekretarz OSP w Ra-
dawiu Wojciech Lipczak. Po stwierdzeniu 
praworządności obrad i zatwierdzeniu 
porządku obrad sesja rozpoczęła się od 
pytań radnych i sołtysów kierowanych 
do wójta Gminy i radnego powiatowego. 
Pytania do radnego Powiatu dotyczyły 
min. remontu drogi powiatowej Zębowice 
Olesno oraz kwestii podejścia lekarza do 
pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym w Oleśnie. W pytaniach skiero-
wanych do wójta Gminy radni poruszali 
sprawy związane z wysokością podatku 
od nieruchomości, pozimowymi ubyt-
kami na drogach, wykaszaniem terenów 
zielonych, wymianą lamp w oświetleniu 
ulicznym. Pytano również o kwestie zwią-
zane z funduszem sołeckim, budową par-
kingu po byłym placu zabaw w Radawiu, 
zakupem baraku socjalnego dla klubu 
piłkarskiego oraz zagospodarowywaniem 
terenu po wybudowaniu przydomowych 
oczyszczalni ścieków Podczas sesji radni 
wyrazili zgodę na sprzedaż pozostałych 
pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia 
Państwu Możdżeń. Ważnym punktem 
posiedzenia było przedstawienie przez 
sekretarza OSP w Radawiu prezentacji 
ukazującej prace miejscowych straża-
ków ochotników związane z przebudową 
i przeprojektowaniem sali w Remizie OSP. 
W wyniku tych wykonywanych społecz-
nie prac powstała przepiękna klimatyzo-

wana i wielofunkcyjna sala z zapleczem 
sanitarno gastronomicznym, która jest 
wizytówką miejscowości i służy jej miesz-
kańcom. Podczas prezentacji przedsta-
wiono również zaangażowanie strażaków 
z OSP w realizacji przedsięwzięć kultu-
ralnych i profilaktycznych na terenie na-
szej gminy. W drugiej części obrad Rady 
Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
budżetu gminy Zębowice na 2015 rok. 
Budżet po zmianach po stronie docho-
dów wynosił będzie 13252410,98 zł. nato-
miast po stronie wydatków 14343848,71 
zł. Podjęto również uchwały w sprawie; 
rozwiązania Związku Gmin Dolna Mała 
Panew w Turawie, nawiązania współpra-
cy miedzy Gminą Zębowice, a Powiatem 
Oleskim i Powiatem Kluczborskim w za-
kresie publicznego transportu zbiorowego, 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy, wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie w drodze bezprzetargowej 
byłego budynku po Szkole Podstawowej 
w Kadłubie Wolnym w celu przebudowy 
na Dom Spokojnej Starości, przystąpienia 
do tworzenia i realizacji Lokalnej Strate-
gii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania,, 
Kraina Dinozaurów” w ramach perspek-
tywy finansowej 2014–2020, przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych Gminy Zębowice na lata 2014 
2020. Podczas posiedzenia radni podjęli 
również uchwałę w sprawie wysokości diet 
dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży. 
Przegłosowano, że wysokość diety zale-
żeć będzie od ilości mieszkańców danego 
sołectwa i będzie wynosić 110 zł. kiedy 
liczba mieszkańców nie będzie przekra-
czać 200 osób i wzrastać maksymalnie 
do kwoty 180 zł. przy liczbie mieszkań-
ców przekraczającej 1200 osób. Przyjęcie 
tej uchwały zbiegło się z życzeniami dla 

nowo wybranych sołtysów przekazanych 
przez Przewodniczącą Rady Gminy Panią 
Gabrielę Buczek.

W trakcie obrad dokonano również 
przedstawienia oceny zasobów w pomocy 
społecznej, przedstawiono projekt Gmin-
nego Programu Opieki nad Zabytkami 
oraz projekt Gminnej Ewidencji Zabytków 
dla Gminy Zębowice. W dalszej części 
sesji Wójt Gminy Pan Waldemar Czaja 
odpowiadał na zadawane zapytania rad-
nych i sołtysów. Wyjaśniał min. kwestie 
związane z wysokością podatku od nieru-
chomości. Poruszając sprawę pozimowych 
ubytków na drogach poinformował zebra-
nych, że remontowana będzie nawierzch-
nia na ulicy Szkolnej i Oleskiej w Kadłubie 
Wolnym oraz droga w m Łąka na odcinku 
w kierunku Radawia. Natomiast pozostałe 
ubytki ze względu na szczupłość środków 
finansowych będą wypełniane masą bitu-
miczną przez pracowników gminy. Syste-
matycznie będzie dokonywana wymiana 
lamp w oświetleniu ulicznym, przebu-
dowywany zostanie również plac zabaw 
w Zębowicach. Odnosząc się do kwestii 
utrzymania terenów zielonych poinfor-
mował uczestników sesji, że wykaszanie 
traw jest prowadzone według przyjętego 
harmonogramu, prowadzone są też prace 
związane z zagospodarowaniem osadu 
z przydomowych oczyszczalni. Po wy-
stąpieniu wójta Gminy Przewodnicząca 
Rady odczytała pismo Caritas Diecezji 
Opolskiej informujące, że ze zgroma-
dzonych środków fundacja zakupiła 107 
łóżek elektryczno rehabilitacyjnych dla 
chorych i jedno takie łóżko przekazała 
stacji opieki Caritas w Zębowicach, jako 
podziękowanie za współpracę i pomoc 
w służbie osobom chorym i starszym oraz 
propagowanie świadomości, że choroba 
i starość stanowią część ludzkiego losu. Na 
zakończenie sesji radni przyjęli protokół 
z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 
10.03.2015 r.

WYJAZDOWA SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
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 Podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej BIP 
zamieszczony zostanie wykaz nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy w miejscowości Zębowice działki 
nr 1520, 1538, 1324, Osiecko działki nr 53, 58, 72, 73, 77 
na okres 3 lat. Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 
dni po ukazaniu się ogłoszenia w Informatorze Gminy 
Zębowice. 

Telefon kontaktowy: 77 421 60 76, w. 32

 17 i 18 czerwca br., zorganizowany będzie wyjazd 
do Częstochowy dla dzieci pierwszokomunijnych i mło-
dzieży klas III Gimnazjum. Szczegóły wyjazdu uzgadniać 
z Panem Piotrem Tangermanem.

 Właściciele budynków, mieszkań, których ściany są 
zawilgocone mogą poprzez profesjonalne usługi pozbyć 

się problemu. Osuszaniem domów, mieszkań zajmuje się 
sprawdzona firma. Kontakt w Urzędzie Gminy w referacie 
finansowym.

 Prosi się wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy 
nie mają jeszcze przydomowej oczyszczalni lub szczelnego 
szamba o przygotowanie informacji, z której strony bu-
dynku wychodzi kanalizacja, na jakiej głębokości, czy jest 
tylko jeden wylot z budynku, czy więcej i jakiej wielkości 
jest działka, na której zbudowano dom.

 29 maja firma, która wykonuje w naszej Gminie bu-
dowę przydomowych oczyszczalni zakończyła budowę 203 
przydomowych oczyszczalni. Proszę wszystkich właści-
cieli, u których zamontowano oczyszczalnie o zapełnienie 
zbiorników wodą, by wykonać ostateczny odbiór.

Wójt Gminy Zębowice

w maju 2015 r. Jubilaci obchodzili swoje jubi-
leusze:

80 lat – Helena Jonek

85 lat –  Magdalena Czaja, Oskar Jośko, Helena 
Jancik, Kazimiera Jadach;

91 lat – Marta Kontny

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Felicja i Rudolf Niesłony

Jubileusz 62. rocznica pożycia 
małżeńskiego 

Gertruda i Paul Jendrusch.

Życzymy wszystkim Jubilatom wszystkiego naj-
lepszego, zdrowia i pogody ducha.

Dzieci urodzone w miesiącu maju: 

Max Maushagen, Emilia Kocemba
Życzymy narodzonym dzieciom i rodzicom, by 
radość z narodzenia Waszych pociech była zawsze 
z Wami. Życzymy zdrowia, radości i wszystkiego 
co pozwoli rozwijać ich umiejętności.

Na zawsze odeszli od nas ale pozostaną w naszej 
pamięci: 

władysław wecke 

Cecylia Miozga 

Dariusz Trocha

Wyrazy współczucia najbliższej rodzinie i krew-
nym z powodu utraty najbliższych.

OGŁOSZENIE
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Pożegnanie

Żyłam wśród Was i z Wami 
przez 88 lat. Lubiłam uczyć 
się, poznawać świat i ludzi. 
Kochałam muzykę i śpiew. 
Najdrożsi byli dla mnie Bóg 
i Rodzina: Rodzice, Siostra, 
Mąż Henryk, ośmioro Dzieci, 
Synowie i Zięciowie, Dwa-
dzieścia jeden Wnuków i pięt-
naście Prawnucząt.

Życie nie było łatwe, ale 
z Bożą pomocą wszystko sta-
wało się łatwiejsze i prostsze. 
Odeszłam z tego świata jako 
człowiek spełniony, kochany 
i szanowany.

Dziękuję Wszystkim, którzy 
w wędrówce życia stanęli na 
mojej drodze, obdarzyli mnie 
miłością, przyjaźnią i życz-
liwością. Wierzę, że kiedyś 
spotkamy się w Domu nasze-
go Pana. Nigdy o Was nie za-
pomnę, chowam Was głęboko 
w moim sercu…

Wasza Cecylia Miozga
Redakcja: Waldemar Czaja, zdjęcia: Manfred Mosler
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e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl; Drukarnia: www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl

 Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
 W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze.
  W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się za-

palają.
  Chrzest Jana w deszczowej wodzie, trzyma zbiory 

na przeszkodzie.
  Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to sześć niedziel 

kropi jeszcze.
  Boże Ciało pogoda darzy, rok będzie dobry dla go-

spodarzy.
  Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez ty-

dzień słońca nie zobaczą.

PRZYSŁOWIA NA CZERWIEC


