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Z podwórka na stadion

ierwszego kwietnia br. reprezentacja chłopców ze szkoły podstawowej w Zębowicach (kategoria U-8) po
raz pierwszy w historii uczestniczyła
w finale wojewódzkim ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej „Z podwórka
na stadion”. W turnieju brało udział
12 najlepszych drużyn z naszego województwa. W fazie grupowej nasi
młodzi zawodnicy pokonali SP Ligota
Książęca 1: 0 oraz przegrali z zespołami SP1 Głubczyce i Cerekwianie po 2:1.
W ćwierćfinale nasz zespół pomimo
ambitnej postawy uległ późniejszemu mistrzowi województwa drużynie
UKP Gol 0:7.
Ostatecznie nasza reprezentacja została sklasyfikowana na miejscach 5-8.
Nasza drużyna występowała w składzie: Pieprzyca Patryk, Hełka Dawid,
Sułek Bartosz, Czaja Oliwer, Michal-

czyk Paweł, Grzesik Damian, Kaczmarczyk Tymoteusz, Kiwus Tomasz
i Wulczyński Dominik. Opiekunem
zespołu był nauczyciel Zespołu Gimna-

Marzec konkursami stoi
J
ak co roku w marcu w Publicznym
Przedszkolu w Zębowicach przeprowadzono konkursy recytatorskie
we wszystkich grupach wiekowych
przygotowując dzieci do Międzygminnego Przeglądu w Dobrodzieniu
„KONKURS POEZJI DZIECIĘCEJ”.
Konkurs ma na celu przybliżenie poezji dziecięcej, naukę recytacji oraz
poznawanie kultury „żywego słowa”.
W konkursach na etapie grupowym
udział wzięły prawie wszystkie dzieci.
Do etapu gminnego zakwalifikowało
się 18 małych artystów. Wysoki poziom artystyczny prezentowany przez
najmłodszych wykonawców spowodował, że Jury w osobach pani Doroty
Wons i Anny Wierszak miało wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ musiało
wybrać tylko czworo najlepszych dzieci,
które reprezentować będą przedszkole
na konkursie w Dobrodzieniu.
nr 1 6/kwiecień 2016

zjalno-Szkolnego Dariusz Sułek. Dziękujemy naszym chłopcom za ambitną
sportową postawę oraz życzymy powodzenia w następnej edycji turnieju.

może w czasie przeszłym??

Do etapu międzygminnego zakwalifikowały się: Maja Proszewska rocznik
2012, Blanka Janczyk rocznik 2011 oraz
Zuzia Możdżeń i Madzia Drost – Glocker rocznik 2010. Życzymy naszym
małym artystom powodzenia w godnym reprezentowaniu naszej gminy.
Miło nam również poinformować, że
w odbywającym się w dniu 18 marca br. w Kluczborku Wojewódzkim
Konkursie Piosenki Przedszkolnej
„Wesołe Nutki”, w którym rokrocz-

nie uczestniczy przedszkole, wystąpiło czworo naszych podopiecznych.
W powyższym konkursie Milenka
Jendrzej z Radawia zajęła II miejsce,
a Madzia Drost-Glockner z Zębowic
III miejsce. Lena Bębenek oraz Maja
Wierszak z przedszkola z Zębowic
zdobyły w tym konkursie Wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy. Składamy również podziękowanie rodzicom
i wychowawczyniom za przygotowanie
dzieciaków do występu.
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XVIII TURNIEJ SPORTOWY
RADNYCH GMIN POWIATU OLESKIEGO
M

iło nam poinformować naszych mieszkańców, że w zorganizowanym w dniu 12 marca 2016 r. w gminie Rudniki XVIII Turnieju Sportowym Radnych Gmin Powiatu
Oleskiego nasza reprezentacja zajęła VII miejsce, z takim
samym dorobkiem punktowym jak plasujący się bezpośrednio przed nami zespół Starostwa Powiatowego. Praktycznie
w każdej rozgrywanej konkurencji, poza rzutkami lotkami,
rywalizowaliśmy na równi z pozostałymi drużynami. Wydaje
się, że tylko brak systematycznego treningu spowodował, że
w turnieju warcabowym czy piłki siatkowej nie walczyliśmy
o miejsca w ścisłej czołówce.
Ważną poza sportową rywalizacją była możliwość wzajemnego poznania i okazja do wymiany doświadczeń. Na
tę okoliczność zwracali uwagę wszyscy uczestnicy. Nasza
drużyna, w której poza serdeczną atmosferą, panował duch
wyjątkowo bojowej i sportowej rywalizacji wystąpiła w składzie; Maria Wróbel, Ewelina Kotysz, Roman Sułek, Jan Żak,
Erwin Wencel, Paweł Grzesik, Andrzej Bębenek, Wilhelm
Rybol, Marian Królak, Damian Ledwig, Herbert Otrząsek,
Marcin Dragon, Jan Wróbel i Hubert Buczek. Kierownikiem drużyny była Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela
Buczek.
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ZJAZD GMINNY OSP

marca w sali Domu Spotkań
odbył się Zjazd Gminny OSP.
W zjeździe uczestniczyło 34 delegatów wybranych podczas zjazdów w poszczególnych OSP. Gośćmi zjazdu byli:
Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Oleśnie st. kpt. Wojciech Wiecha ,dowódca JRG w Oleśnie
bryg. Jarosław Zalewski oraz członek
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Opolu st. bryg. Zygmunt Zalewski.
Na początku obrad uczestnicy zjazdu
uczcili minutą ciszy pamięć druhów
strażaków którzy zmarli w ostatnim
pięcioleciu. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Gminnego OSP Waldemar
Czaja, który przedstawił sprawozdanie
z działalności OSP za lata 2011 – 2015.
W swoim wystąpieniu podziękował
druhom strażakom za ich ofiarną służbę i pracę dla dobra lokalnej społeczności. Przypomniał, że zbiórki publiczne i darowizny przyniosły w okresie
sprawozdawczym kwotę 170 436 zł.
Poinformował, że gminna OSP liczy
203 druhów, 4 Drużyny Pożarnicze, 4
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 26
członków honorowych i 9 kobiet.
Prezes Zarządu Gminnego OSP podkreślał również ogromny wysiłek finansowy gminy, która na zakup sprzętu dla
OSP w ostatnich 5 latach wydatkowała
kwotę 1 459 000 zł. Pozwoliło to między innymi zakupić nowe samochody
pożarnicze dla OSP w Radawiu i Zębowicach, które są włączone do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Podziękowania naszym strażakom w swoich wystąpieniach przekazali st. bryg.
Zygmunt Zalewski i st. kpt. Wojciech
Wiecha. Komendant Powiatowy PSP
w Oleśnie podkreślał również ważność
zakupu nowych pojazdów dla poprawy
bezpieczeństwa pożarowego w gminie
i powiecie. Poinformował zebranych, że
w okresie ostatnich pięciu lat na terenie
powiatu odnotowano ponad 3 tysiące
zdarzeń w których uczestniczyła straż
pożarna.
Na terenie naszej gminy zanotowano
182 zdarzenia wśród których było 141
miejscowych zagrożeń oraz 39 pożarów. Odnotowano również 2 fałszywe
alarmy. Końcowym akcentem zjazdu
było ukonstytuowanie się władz OSP
na nową kadencję. Uchwałą Zjazdu Odnr 1 6/kwiecień 2016

działu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Zębowicach, zatwierdzono
skład Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w składzie: Waldemar Czaja
– Prezes, Aleksander Sajdyk – Wiceprezes, Sebastian Sikora – Wiceprezes, Monika Nowak – Sekretarz, Artur Czaja – Skarbnik, Marian Janik
– Komendant Gminny Związku, Joachim Weber – członek, Rafał Magnes

– członek. Wybrano również Komisję
Rewizyjną w składzie: Zbigniew Kula
– Przewodniczący, Andrzej Lizurek –
Wiceprzewodniczący, Hubert Buczek
– Sekretarz, Kamil Bursy – Członek,
Roman Krawczyk – Członek. Natomiast delegatami na Zjazd Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Oleśnie zostali wybrani: Aleksander Sajdyk
i Rafał Magnes, a przedstawicielami:
Waldemar Czaja i Marian Janik.
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GMINNE WYDATKI INWESTYCYJNE

zanowni mieszkańcy, rok 2015 był
kolejnym rokiem utrzymywania
wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych. Wydatki te stanowiły 38%
ogółu wydatków i zamknęły się kwotą
520 7583 ,60 zł. Racjonalna gospodarka zgromadzonymi w ubiegłym roku
środkami pozwoliła na zapewnienie
płynności i bezpieczeństwa finansów
publicznych gminy. Budżet naszej gminy w 2015 r. wykonywany był zgodnie
z uchwałami Rady Gminy, Zarządze-

niami Wójta oraz przepisami ustawy
o finansach publicznych. Wielokrotne zmiany w budżecie dokonywane
uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta pozwoliły na optymalne wykorzystanie posiadanych środków
zgodnie z podstawowymi potrzebami
naszych mieszkańców. Najważniejsze
inwestycje realizowane w 2015 roku
to: przebudowa drogi powiatowej nr
1738O w m. Knieja; budowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w m.

Siedliska – dokumentacja projektowa; budowa miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych w m. Zębowice; zakup samochodów strażackich
dla OSP Radawie i Zębowice; budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków;
rozbudowa stacji wodociągowej – dokumentacja projektowa; montaż systemów
fotowoltaicznych na budynkach Urzędu
Gminy, Gimnazjum, Hali sportowej
i 28 budynkach osób fizycznych na
terenie gminy Zębowice.

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
NAZWA ZADANIA
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738O w m. Knieja
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siedliska i Zębowice – dokumentacja projektowa
Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w m. Zębowice
Zakup sprzętu komputerowego
Zakup pompy pływającej dla OSP w Zębowicach
Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zębowicach
Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Radawiu
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Rozbudowa stacji wodociągowej – dokumentacja projektowa
Systemy fotowoltaiczne montowane na budynkach na terenie gminy Zębowice
Zakup nieruchomości zabudowanej w Zębowicach, ul. I. Murka1
Wykonanie placu zabaw w m. Knieja – mapa do celów projektowych
Zagospodarowanie placu zabaw w m. Zębowice – zamontowano zestaw
Zakup aparatu oddechowego pożarowego dla OSP w Kniei
OGÓŁEM
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PLAN
50 000,00

WYKONANIE
50 000,00

%
100

21 900,00

21 211,20

97

146 900,00
11 000,00
2 900,00
400 000,00
466 360,00
3 117 000,00
40 000,00
918 000,00
10 000,00
1 600,00
19,320,00
2 603,60
5 207 583,60

146 836,81
10 919,94
2 830,50
390 000,00
466 360,00
3 113 842,52
39 360,00
917 419,00
3 159,15
1 600,00
19,320,00
2 603,60
5 185 463,24

100
100
100
97
100
100
100
100
32
100
100
100
100
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szkolne przedsięwzięcia

K

Miesiąc Języka Ojczystego

ulminacją obchodów Miesiąca Języka Ojczystego był obchodzony w dniu 23.marca br. w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym
Dzień Języka Ojczystego. Wstępem do obchodów była niezwykle
barwna prelekcja o gwarze, którą nasi mieszkańcy posługują na
co dzień. Tematykę tę przybliżyła emerytowana nauczycielka
języka polskiego i radna Rady Gminy Dorota Wons. W swoim
wystąpieniu podkreślała, że obecnie zmienia się kwestia stosunku
do gwary. Teraz gwara jest i trendy i cool. Przypomniała również,
że opracowuje słownik dotyczący miejscowej gwary, aby ocalić
ją dla przyszłych pokoleń. Niezwykle udaną formą popularyzacji
gwary i języka ojczystego, były występy uczniów gimnazjum,
którzy w gwarze śląskiej przedstawiali utwory naszych wieszczów
oraz skecze. Wzbudziło to nie tylko zainteresowanie uczestników,
ale dostarczyło również wiele radości, a niekiedy powodowało
salwy śmiechu. Autorka projektu i pomysłodawczyni obchodów
wicedyrektor Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego Iwona Grabowska poinformowała nas, że podczas obchodów Miesiąca Języka
Ojczystego, uczniowie pracowali nad poprawieniem poprawności
wymowy i możliwości wypowiadania się oraz nad poprawnością
ortograficzną. Realizowane były przedsięwzięcia zmierzające
do ochrony zabytku kultury jakim jest gwara śląska. Ważnym
celem obchodów były działania prowadzące do zmiany nawyków
uczniów poprzez popularyzację czytelnictwa. Wykorzystywano
do tego akcje happeningowe, Literacki Klub Dyskusyjny, konkursy
gwarowe i ortograficzne oraz propagujące poprawną polszczyznę
filmiki ,,Pucuł i Grzechu’’. Na zakończenie obchodów wszystkim występującym uczniom
wręczono upominki, których fundatorami byli: sklep
Lewiatan w Zębowicach, DJ
Kamil Puchała, Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi oraz
Urząd Gminy Zębowice.
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Pasowanie na czytelnika

21

marca 2016 r. odbyła
się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelnika biblioteki
szkolnej. Zebranych w hali
sportowej uczniów, nauczycieli
i rodziców przywitała bibliotekarka Gabriela Zając. Następnie
uczniowie klasy IV przedstawili przygotowane pod kierunkiem pani Eweliny Pokorskiej
niezwykle interesujące przedstawienie pt.”Książka moim
przyjacielem”. Wprowadzając
pierwszoklasistów w świat bajek
i baśni, uczyli poszanowania
książek i zaangażowali ich do
wspólnej zabawy. Kulminacyjnym momentem uroczystości było
złożenie przez pierwszaków uroczystego przyrzeczenia po którym
wicedyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego Iwona Grabowska
dokonała aktu pasowania na czytelnika. Na zakończenie spotkania nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki
na książki oraz zaśpiewali piosenkę o książkach i pozowali do
wspólnego zdjęcia. Ta przebiegająca w wyjątkowo radosnej i przyjaznej atmosferze uroczystość przyniosła zarówno występującym
jak i słuchaczom wiele satysfakcji i zadowolenia. Uroczystość
Pasowania na Czytelnika stałą się również okazją do podsumowania ogłoszonych konkursów bibliotecznych którego dokonała
bibliotekarka Gabriela Zając. W konkursie dla uczniów klas I – III
na najlepiej wykonaną „Kukiełkę, pacynkę lub lalkę z wybranej
postaci książkowej”, I miejsce zajęły- Emilia Zacha i Milena Styczeń
z kl. Ib, II miejsce – Emilia Kowalczyk z kl. Ib i Michał Libera
z kl. IIa, a III miejsce – Wiktoria Czaja z kl. IIb. Wyróżnienia
otrzymali – Dawid Szczygieł z kl. I a, Wiktoria Szczygieł i Julia
Michalczyk z kl. III oraz Gabriel Michalczyk i Roksana Niedworok
z kl. Ib. Natomiast wśród uczniów klas IV – VI, którzy brali udział
w konkursie pisemnym na temat „Wywiad z wybranym bohaterem
literackim” zwyciężyły – Dominik Koch i Marlena Zyzik z kl.
VI. II miejsce zajęła – Katarzyna Gmyrek z kl. IV, a III miejsce
– Mateusz Trocha z kl. VI. Składamy podziękowania wszystkim
uczestnikom konkursów i gratulujemy zwycięzcom. Zapraszamy
również do obejrzenia lub przeczytania prac konkursowych, które
są wyeksponowane w bibliotece szkolnej.

WARSZTATY GIPSOWE

ramach programu kreatywna edukacja odbyły się w dniu
11 marca br. w Zespole Gimnazjalno Szkolnym warsztaty
gipsowe dla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej. W ramach
warsztatów dzieci poznają cały proces powstawania odlewów
począwszy od przygotowania masy gipsowej po suche odlewy. Jest
to forma edukacji pozwalająca na rozwijanie zdolności plastycznych. Zajęcia rozwijają wśród uczestników sprawność manualną,
orientację przestrzenną oraz uczą kreatywnego myślenia. W trakcie
warsztatów jej uczestnicy wykonują własnoręcznie odlewy gipsowe. Warsztaty prowadziła Joanna Wojtaszak z firmy Warsztaty
i Kreatywna Edukacja z Inowrocławia. Koordynatorem programu
w Szkole Podstawowej była pani Joanna Przybyszewska, która
podkreślała, że pomimo odpłatności za udział w warsztatach
cieszyły się one wyjątkowym zainteresowaniem wśród dzieci,
dlatego zorganizowano je w dwóch grupach.
nr 1 6/kwiecień 2016
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Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

marca br. w Zespole Gimnazjalno Szkolnym w Zębowicach odbyły się Eliminacje Gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM.
W eliminacjach wzięło udział 18
uczniów, z których troje reprezentowało
Szkołę Podstawową, a pozostali Gimnazjum. Duża ilość chętnych w grupie
uczniów Gimnazjum spowodowała konieczność przeprowadzenia eliminacji
wstępnych, po których wyłoniono finałową czternastkę. Opiekunem naszej
młodzieży i przygotowującym ją do
turnieju, podobnie jak w latach ubiegłych, był Dariusz Sułek, nauczyciel
wychowania fizycznego i przedmiotu
edukacja dla bezpieczeństwa w Zespole
Gimnazjalno Szkolnym. Nad sprawnym przebiegiem eliminacji czuwało
jury w składzie: st. kpt. Mariusz Koziński z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Oleśnie oraz druhowie Rafał Jendrzej i Mateusz Jendrzej
z OSP w Radawiu. Po przywitaniu
uczestników przez dyrektor Zespołu
Gimnazjalno Szkolnego Małgorzatę

W

Stalmach przeprowadzono dwuetapowe eliminacje. W pierwszym etapie
wszyscy uczniowie rozwiązywali test,
po którym wyłoniono po trzy najlepsze
osoby z grupy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W drugiej części
eliminacji rywalizowano o kolejność
miejsc w poszczególnych grupach.
Pytania zarówno w pierwszym, jak

Wiosenne fronty

okresie przedwiośnia, który w naszym klimacie rozpoczyna
się z początkiem marca, mogliśmy obserwować nagłe, dobowe
wahania temperatur, za co odpowiedzialność ponoszą złożone
zjawiska meteorologiczne nazywane frontami. Przez pojęcie
frontu atmosferycznego rozumie się powierzchnię rozdzielającą
dwie różne masy powietrza (ciepłą i chłodną). Ogólnie wszystkie fronty związane są z niżami i przynoszą ze sobą gwałtowne
zmiany elementów pogodowych. Zawsze pierwszy przemieszcza
się front ciepły, tj. taki w którym napierające powietrze ciepłe
klinem wślizguje się na ustępujące powietrze chłodne.
Pierwszym zwiastunem zbliżania się takiego frontu są haczykowate, podłużne chmury Cirrus uncinus, przemieszczające się
na 800km przed linią frontu. W związku z prędkością przemieszczania się frontu ciepłego – 25km/h, na drugi dzień możemy
spodziewać się opadów ciągłych trwających ok. ośmiu godzin.
Z chwilą przechodzenia frontu, opady ustają, temperatura wzrasta i ustaje spadek ciśnienia. Mogło by się wydawać, że nadeszła
poprawa pogody, ale jednak tak nie jest, ponieważ prędzej czy
później, w zależności od stadium rozwojowego niżu zbliża się
z prędkością 50km/h chłodny front atmosferyczny, wypierający
ustępujące powietrze ciepłe prawie pionowo (wcina się klinem).
Zwiastunami jego zbliżania się jest spadek ciśnienia, pogorszenie
się widzialności oraz wzrost prędkości wiatru.
O przechodzeniu frontu przez naszą miejscowość świadczy
nadciągająca na jego czele potężnie rozbudowana chmura burzowa
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i drugim etapie dotyczyły min. znajomości sprzętu, specyfiki pracy w straży
pożarnej, tradycji ruchu strażackiego
i jego ceremoniału. Pierwsze miejsce
wśród uczniów reprezentujących Szkołę Podstawową zajął Patryk Beneda,
druga była Weronika Tkacz, a trzeci
Patryk Kus. W grupie młodzieży reprezentującej Gimnazjum zwyciężyła
Daria Rajnoga, drugie miejsce zajął
Ditmar Rosner, a trzecie Kamil Pytel.
Po zakończeniu Turnieju dyrektor Zespołu Gimnazjalno Szkolnego złożyła
gratulacje zwycięzcom eliminacji oraz
wręczyła okolicznościowe dyplomy
i upominki. Upominkami obdarowano również pozostałych uczestników
eliminacji. Fundatorem upominków
był Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach oraz Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem. Nasi laureaci
w dniu 31 marca br. reprezentowali
Gminę w eliminacjach Powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Oleśnie. Niestety, pomimo
ambitnej postawy nasi laureaci nie zakwalifikowali się do rundy finałowej
Turnieju.

Cumulonimbus ze strefą opadów przelotnych, trwających zaledwie
do jednej godziny. Po jego przejściu temperatura powietrza gwałtownie spada, widzialność szybko się poprawia i ciśnienie wzrasta.
W przypadku przechodzenia frontu chłodnego przyśpieszonego
niepogoda powinna się zakończyć, ale gdy mamy do czynienia
z frontem opóźnionym (przemieszczającym się z prędkością
mniejszą niż 50 km/h) czeka nas wystąpienie jeszcze jednej burzy.
Istotnym faktem jest czy przez nasz teren przechodzić będzie
tylko jeden niż, czy też cała rodzina niżów, bo wówczas możemy
się liczyć z dłuższym okresem niepogody.
Jak widać przyczynami wszelkich istotnych zmian pogody są
właśnie fronty, które z reguły bardziej gwałtownie zaznaczają się
w cieplejszej połowie roku. Dla lepszego zobrazowania przemieszczania się frontów zamieszczamy odpowiedni schemat.


Cyprian Tkacz, Jan Seewald
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SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE

marca br. w sali Domu Spotkań
w Zębowicach odbyła się XII
w siódmej kadencji sesja Rady Gminy
Zębowice W sesji oprócz radnych i pracowników urzędu gminy uczestniczyła
również Małgorzata Kuc z gazety Kulisy
Powiatu i Damian Pietrzak z portalu ool24.
pl. Po przegłosowaniu zaproponowanego
porządku obrad radni i sołtysi zadawali
pytania kierowane do wójta gminy. Wśród
pytań dominowały sprawy związane z nienależytym stanem dróg: drogi w miejscowości Knieja zniszczonej przez pojazdy
wywożące drzewo z lasu; drogi w kierunku
na Siedliska; na odcinku Łąka – Radawie, Łąka – Poczołków, na ulicy Szkolnej
w Kadłubie Wolnym i na ulicy Murka
w Zębowicach Pytano o sprawy związane z tegoroczną edycja historii
lokalnej. Poruszano kwestię
zwrotu podatku VAT, sprawę
montażu lamp na ulicy Stawowej
w Radawiu , skarg mieszkańców
Kosic na miejscowych piratów
i możliwością montażu progów
zwalniających. Pytano czy będzie kontynuowana budowa
przydomowych oczyszczalni
ścieków. Poruszano kwestie
oznakowania ulic i zamontowania oświetlenia obok sklepu
pana Pyki w Radawiu. Podnoszono sprawy
uporządkowania terenu obok żwirowni
i DPS w Radawiu. Przedstawiono sprawę
zaniedbanych gospodarstw znajdujących
się w środku wsi Radawie, które szpecą
swoim wyglądem całą okolicę oraz są siedliskiem różnego rodzaju gryzoni. Pytano
o możliwość wycięcia spróchniałej lipy
i likwidacji rozsypującego się słupa obok
Domu Nauczyciela w Radawiu, Poruszono
również sprawę rozbiórki budki usytuowanej obok OSP w Radawiu, gdzie spożywany
jest alkohol i zakłócana jest przez bywalców tego przybytku cisza nocna. Następnie
przewodnicząca Rady Gminy odczytała
uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie uchwalenia
budżetu gminy. Ustalono dochody budżetu
w łącznej kwocie 10 840 512 zł. Wydatki
ustalono w łącznej kwocie 9 950 512 zł.
w tym wydatki bieżące w kwocie 8 708
515 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 242
000 zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 890 000 zł. zostaje przeznaczona na
spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W dalszej części sesji radni podjęli
uchwały w sprawach: – zmiany budżetu
Gminy Zębowice na 2015 r.; uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej; zwolnienia zakładu budżetowego – Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
nr 1 6/kwiecień 2016

w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich
na cele statutowe; ustalenia górnej stawki
za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych; przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Zębowice w 2016 r. W trakcie posiedzenia
przyjęto również protokoły obrad z sesji
Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia i 29 stycznia 2016 r. Po zakończeniu
głosowań Przewodnicząca Rady Gminy
odczytała odpowiedź właściciela linii autobusowej LUZ na skierowane do tej firmy
pismo wójta gminy, dotyczące kwestii nadmiernego obłożenia podróżnymi kursów
na trasie Opole – Zębowice, szczególnie

w dniu poprzedzającym weekend. Na zakończenie sesji wójt odpowiadał na zadawane na początku sesji pytania radnych
i sołtysów. Poinformował zebranych, że
w ramach przebudowy drogi powiatowej
Knieja Grodziec będą czynione starania
o włączenie do remontu w ramach tego
przetargu newralgicznych i najbardziej
uszkodzonych odcinków dróg w gminie.
Natomiast pojedyncze ubytki w jezdniach
będą uzupełniane sposobem gospodarczym siłami gminy. Będzie kontynuowana
kolejna edycja historii lokalnej. W kwestii
dotyczącej zwrotu podatku VAT, poinformował, że jest wstępna decyzja Urzędu
Skarbowego w Opolu potwierdzająca zwrot
tego podatku gminie, a ostateczna decyzja zapadnie w najbliższym czasie. Będą
montowane lampy na ulicy Stawowej w Radawiu oraz w m. Siedliska. Odnosząc się
do kwestii budowy progów zwalniających
w m Kosice oświadczył, że jest to złożony
problem i ewentualna decyzja będzie podjęta po konsultacji z mieszkańcami. Wójt
stwierdził, że będzie kontynuowany nabór
wniosków w ramach programu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Poinformował również, że do Zarządu Dróg
Powiatowych w Oleśnie zostanie wysłane
pismo z prośba o wykonanie prac związanych z obniżeniem poboczy przy drogach.

Odnosząc się do sprawy oznakowania ulic
w Radawiu stwierdził, że jednym z rozwiązań jest zakupienie tablic z nazwami ulic
w ramach funduszu sołeckiego, tak jak to
zrobiono w m. Siedliska. Oświadczył, że
decyzja w sprawie zapadającej się jezdni na
ulicy Ludowej w Radawiu zostanie podjęta
po sprawdzeniu przyczyny tego zjawiska
przez pracowników gminy. Wójt poinformował również, że w sprawie dotyczącej
rozebrania słupa energetycznego obok
Domu Nauczyciela w Radawiu złożone
zostało pismo do zakładu energetycznego.
Natomiast w kwestii dotyczącej wycięcia
znajdującej się obok lipy zostanie skierowane pismo do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska z prośbą o wyrażenie
zgody na jej wycięcie. Wójt oświadczył,
że program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
będzie kontynuowany. Poinformował zebranych, że zwróci się
z pismem do Nadleśnictwa Turawa w sprawie uporządkowania
terenów znajdujących się obok
dróg, a będących w gestii Nadleśnictwa. Natomiast decyzja
w sprawie zalewanej jezdni na
ulicy Szkolnej w Kadłubie Wolnym zapadnie po zasięgnięciu
opinii projektanta od dróg. Sprawa zapadającej się jezdni na ulicy Murka
w Zębowicach z uwagi, że jest to część drogi
powiatowej zostanie zgłoszona do Zarządu
Dróg Powiatowych w Oleśnie. Odnosząc
się do kwestii pustostanów w m. Radawie
poinformował, że zwróci sie w tej sprawie
do dzielnicowego z prośbą o interwencję.
Wójt stwierdził również, że jeśli obiekt
znajdujący się obok OSP w Radawiu wykorzystywany jest jako budka do picia piwa,
co jest niezgodne z uchwałą o utrzymaniu
porządku to będzie on rozebrany. Poinformował również, że w sprawie zniszczonej
drogi gminnej Knieja – Zakrzów przez firmę wywożącą drzewo z lasu zwróci sie do
jej właściciela z wnioskiem o jej naprawę.
Na zakończenie swojego wystąpienia wójt
poinformował radnych o problemach z naborem dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy jest
tylko 5 dzieci, które są zgłoszone do rozpoczęcia nauki w I klasie, a przepisy stanowią,
że oddział można utworzyć tylko wtedy
gdy jest przynajmniej 7 dzieci. W związku
z tym zamierza rozmawiać z każdym z rodziców sześciolatków, aby z 24 osobowej
grupy dzieci sześcioletnich przynajmniej
kilka podjęło naukę w I klasie, co pozwoli
na utworzenie oddziału. W przeciwnym
razie dzieci, które są zgłoszone do I klasy
rozpoczną naukę w Dobrodzieniu.

7

W marcu 2016 r. Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:
80 lat: Angela Czompel, Jerzy Jeziorowski
85 lat: Anna Buhl
92 lata: Gertruda Lubojanska
94 lata: Kazimiera Złochowska
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Adela i Jan Jodłowscy
Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia
i Bożego błogosławieństwa, wzajemnej miłości
i szacunku. Niech wasze życie będzie wzorem do
naśladowania dla młodszych pokoleń.
Dzieci urodzone:
w lutym jednak mieliśmy jednego malucha –
Filip Sowada
w marcu: Szymon Kompała, Zuzanna Otrzonsek,
Zuzanna Rorbach.
Życzymy rodzicom szczęścia z narodzin pociech.
Wasze szczęście niech będzie szczęściem Waszych
pociech. Każda chwila poświęcona dzieciom zwraca
się dziesięciokrotnie w podeszłym wieku.
Osoby zmarłe w marcu: Helmut Koleczek,
Agnieszka Jośko
Na zawsze odeszły od nas ale pozostaną w naszej
pamięci. Wszystkim najbliższym osób zmarłych
składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy
się z Wami w bólu i smutku.

Wyjazd studyjny do Kempen (Niemcy)
Wydział oświatowy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zorganizował w dniach od 03 marca do 06
marca br. wyjazd studyjny do miejscowości Kempen w Niemczech.
Szkolenie adresowane było dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, którym zależy na właściwym zabezpieczeniu muraw
boisk sportowych. Na uwagę zasługuje fakt, że zanim rozpoczęto
szkolenie teoretyczne i praktyczne, przez dwie godziny zostało
przeprowadzone szkolenie z zakresu bhp i ochrony ppoż. Po podpisaniu stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z wszelkimi
przepisami w tym zakresie oraz ścisłe stosowanie się do wszystkich
poleceń prowadzącego przystąpiono do szkolenia.
Na szkoleniu w części teoretycznej otrzymano szereg różnych
informacji, przydatnych w pracy samorządowej. Zwracano uwagę,
że pod żadnym pozorem nie należy wałować murawy boiska sportowego. Specjalne maszyny, których zadaniem jest jak najlepsze
napowietrzanie murawy oraz powodowanie jej przesiąkliwości,
powinny raz w roku przygotować nawierzchnię do rozgrywek
sportowych. Na boiskach niższych klas sportowych tego rodzaju
prace powinny być wykonywane minimum raz na 5 lat. Oprócz prac
agrarnych ważnym jest w jakich proporcjach wagowych wsiewamy
różne rodzaje traw lub nawozów. W części praktycznej przedstawiono maszyny, które koszą boiska, potrzebne są do utrzymania
i zapewnienia bezpieczeństwa z pełnym zespołem technicznym
niezbędnym do utrzymaniu murawy stadionów drużyn Bundesligi.
Precyzyjne wyliczenia, umiejętne wykorzystanie czasu pracy a nie
obecności w pracy, pozwala na obniżanie kosztów, jakie ponosi
gmina w tym zakresie. Wielkim zaskoczeniem wśród uczestników
był fakt, iż Gmina, która liczy 18 tyś mieszkańców ma na utrzymaniu
4 kompleksy sportowe. Każdy kompleks to ok. 5 ha, na którym są
dwa boiska do treningu, jedno do rozgrywek ligowych oraz jedno
z murawą jak na kortach tenisowych. Wszystkie prace w okresie
rocznym, za które to prace koszty ponosi Gmina, wykonują pracownicy w ilości dwóch etatów. Z budżetu gminy nie ponosi się
kosztów na zakup strojów sportowych, opłat sędziowskich i innych
związanych z rozgrywkami. Te koszty ponosi klub sportowy z opłat
członkowskich, z otrzymanych kwot od sponsorów lub z transferu
zawodników. Każdy pełnoletni członek klubu wpłaca do kasy
składkę członkowską w wysokości 120 EUR rocznie, a młodzież do
18 roku życia 90 EUR. Klub zbiera rocznie ok. 200 tyś EUR przy ok.
2 tyś członków. Gmina na utrzymanie muraw wydaje rocznie ok.
200 tyś EUR. Wniosek jest jeden – bogate Państwo nie finansuje
w 100 % tej dyscypliny sportowej.

Konsultacje społeczne Planu Mobilności
8.04.2016 r. o godz. 18.00 w Dom Spotkań w Zębowicach (sala I piętro) odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjne „Planu Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno”.
Plan Mobilności obejmuje cały obszar Powiatów: Kluczborskiego, Namysłowskiego i Oleskiego. Ma on na celu
zdefiniowanie problemów i potrzeb transportowych na
tym obszarze, a następnie przedstawienie propozycji
działań, które mają na celu doprowadzić do zmiany
zachowań komunikacyjnych mieszkańców.
Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
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

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
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25.04.2016 r. –
ZEBRANIE WIEJSKIE W ZĘBOWICACH
Sołtys Zębowic wraz z Radą Sołecką zaprasza wszystkich mieszkańców Zębowic na zebranie wiejskie dnia 25
kwietnia 2016 roku (poniedziałek) na godzinę 18.00 do
Domu Spotkań. Tematem zebrania będzie organizacja
tegorocznych dożynek gminnych połączonych z „Dniami
Zębowic”, przewidzianych na 13 i 14 sierpnia 2016 roku.
Prosimy o liczne przybycie.

OGŁOSZENIE
Firma ogólnobudowlana „WENZEL” – Norbert
Wenzel (Radawie, ul. Zamknięta 11) chętnie przyjmie uczniów w nowym roku szkolnym 2016/2017
na praktykę uczniowską w zawodzie murarz, tynkarz. Więcej informacji pod numerem telefonu:
603 783 280.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

