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M sza Święta w intencji uczniów i na-
uczycieli odprawiona przez probosz-
cza zębowickiej parafii księdza Paw-

ła Zająca poprzedziła uroczystość zakoń-
czenia roku szkolnego 2015/2016 w Zespole 
Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach. 

Zorganizowana na terenie hali sporto-
wej uroczystość rozpoczęła się od wprowa-
dzenia sztandaru szkoły i odegrania hym-
nu państwowego. Następnie ślubowanie 
złożył nowy poczet sztandarowy i przejął 
sztandar szkoły. Licznie przybyłych go-
ści wśród których byli: wójt Waldemar 
Czaja, przewodnicząca Komisji Edukacji 
Dorota Wons, przewodnicząca Rady Ro-
dziców Gabriela Respondek, nauczyciele 
i pracownicy ZGS, liczne grono rodziców 
oraz uczniowie powitali prowadzący uro-
czystość uczniowie III klasy gimnazjum: 
Weronika Kuliberda, Anna Dejnak, Fi-
lip Sowa i Daniel Piegza. Po powitaniu 
głos zabrał wójt gminy Waldemar Czaja, 
który w swoim wystąpieniu podziękował 
nauczycielom za trud włożony w naucza-
nie i wychowanie naszych dzieci. Życzył 
również nauczycielom i uczniom udanych 
i bezpiecznych wakacji oraz wypoczyn-
ku wolnego od trosk dnia codziennego. 
Podkreślał, że zgodnie z zapowiedziami 
władz centralnych szkolnictwo w całej 
Polsce czekają zmiany, ale na konkrety 
będziemy musieli poczekać do pierwszych 
dni wakacji. 

Na zakończenie swojego wystąpienia 
podziękował za pracę Janowi Żakowi, który 
definitywnie pożegnał się ze szkołą oraz 
wręczył mu okolicznościowy upominek, 
który treścią nawiązuje do zawodowych 
zainteresowań byłego wieloletniego dy-
rektora i nauczyciela szkoły. Bezpośrednio 
po wystąpieniu włodarza gminy rozpoczę-
ła się uroczystość wręczenia świadectw 
z biało-czerwonym paskiem uczniom, 
którzy dzięki swojej ciężkiej pracy i nie-
nagannej postawie osiągnęli bardzo dobre 
wyniki w nauce. Wyróżniające świadectwa 
w Szkole Podstawowej otrzymali: z klasy Ia: 
Oliwia Dubińska, Julia Dylka, Tymoteusz 

Kaczmarczyk, Jadwiga Kotarska, Olivia 
Maushagen, Paweł Michalczyk, Paulina Po-
korska, Luiza Staniczok, Dawid Szczygieł 
i Julia Wierszak. Wychowawcą klasy była 
Gabriela Langosz. Z klasy Ib wyróżnieni 
uczniowie to: Wojciech Beneda, Emilia 
Jendrzej, Emilia Kowalczyk, Zuzanna 
Ledwig, Roksana Niedworok, Anna Nie-
miec, Milena Styczeń, Amelia Sykoś, Mi-
chał Szmolka, Matylda Wiecha, Dominik 
Wulczyński i Emilia Zacha. Wychowawcą 
klasy była Zofia Laskowska- Qach. W kla-
sie II a, gdzie wychowawcą była Katarzyna 
Przybyszewska wyróżnienia otrzymali: 
Julia Michalczyk, Paweł Krawczyk, Anna 
Bronder, Michał Libera, Oliwer Pludra 
i Dawid Pyka. W klasie II b wyróżnienia 
otrzymali Oliwier Czaja, Wiktoria Czaja, 
Tomasz Kusiak, Patryk Pieprzyca, Natalia 
Proszewska, Bartosz Sułek i Julia Trocha. 
Wychowawcą klasy była Anna Kozłowska. 
Wyróżnieni uczniowie z klasy III: Martyna 
Jonczyk, Szymon Langosz, Paskal Seidel, 
Marcin Sikora, Wiktoria Szczygieł, Dawid 
Pieprzyca, Aleks Bonk, Nadia Pyka, Karo-
lina Respondek i Joanna Dragon. Wycho-
wawcą klasy była Elżbieta Wróbel. W klasie 
IV wyróżnienia otrzymali Michał Dragon, 
Katarzyna Gmyrek, Juliana Jendrzej, Julia 
Koj Kamila Kubiciel, Małgorzata Lasoń-
czyk, Monika Miozga, Katarzyna Niemiec, 

Magdalena Obstój, Klaudia Panicz, Rafał 
Sobczyk, Filip Sykoś, Damian Ticman, Mi-
kołaj Sowa i Vanessa Płotnik. Wychowaw-
cą klasy była Ewelina Pokorska. W klasie 
V gdzie wychowawcą była Beata Klyszcz 
wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Grabow-
ska, Adrianna Obstój, Szymon Kusiak, 
Izabela Rybak, Agata Kozłowska, Laura Ja-
goda, Ewelina Krohn, Sonia Wróbel, Patryk 
Beneda, Aleksander Nowak, Julia Koch, 
Paweł Plottnik, Karolina Miozga, Michał 
Gawlita, Marcel Jonczyk, Szymon Sadowski 
i Dawid Górski. W klasie VI wyróżnienia 
otrzymali Emilia Lempa, Marlena Zyzik, 
Julia Jadach, Dominika Koch, Agnieszka 
Krawczyk i Simona Ledwig. Wychowawcą 
klasy była Marzena Dudkiewicz. 

Podsumowaniem wręczania świadectw 
z biało-czerwonym paskiem wyróżniają-
cym się uczniom szkoły podstawowej, 
było uhonorowanie nagrodami za osią-
gnięcie najlepszych wyników w nauce i na 
sprawdzianie VI klasistów uczennic: Emilii 
Lempy i Marleny Zyzik. W dalszej części 
uroczystości wręczono świadectwa z biało-
czerwonym paskiem wyróżniającym się 
uczniom gimnazjum. W klasie Ia, gdzie wy-
chowawcą była Barbara Puchała wyróżnie-
nia otrzymali: Aleksandra Mateja i Marta 
Twardowska. W klasie Ib wyróżniono Wik-
torię Gawlitę, Magdalenę Kania, Martę Ko-
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złowską i Brygidę Maniurkę. Wychowawcą 
klasy była Agata Wons-Wiecha. W klasie IIa 
wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Kania, 
Karol Koprek Aleksandra Ledwig i Daria 
Rajnoga. Wychowawcą klasy była Joanna 
Wons-Kleta. W klasie IIb gdzie wychowaw-
cą był Dariusz Sułek wyróżniono Patrycję 
Panicz, Kamilę Michalczyk, Weronikę 
Symę, Aleksandrę Wulczyńską i Mada-
lenę Janik. W Klasie IIIa wyróżniono: Je-
sikę Lysy, Laurę Seidel, Jessicę Niedworok 
i Annę Dejnak. Wychowawcą klasy była 
Agnieszka Gadek. Natomiast w klasie IIIb 
gdzie wychowawcą była Patrycja Wolicka 
wyróżniające świadectwa otrzymali: Joanna 
Grzesik, Mateusz Jeziorowski, Filip Sowa, 
Weronika Kuliberda, Anna Pryszcz i Domi-
nika Lisy. Miłym akcentem było wręczenie 
przez dyrektor Zespołu i przewodniczącą 
Rady Rodziców nagród uczniom III klas 
gimnazjum, którzy uzyskali średnią po-

wyżej 5.00. Nagrody otrzymali: Jesika Lysy, 
Laura Seidel, Anna Pryszcz, Weronika Ku-
liberda, Filip Sowa Mateusz Jeziorowski 
i Joanna Grzesik. Natomiast nagrody za 
uzyskanie najwyższej średniej na egzami-
nie gimnazjalnym otrzymali: Filip Sowa, 
Anna Pryszcz i Mateusz Jeziorowski. Spe-
cjalną nagrodę otrzymała Anna Pryszcz 
– finalistka Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z j, niemieckiego oraz 
laureatka VI Konkursu Wiedzy o Mniejszo-
ści Niemieckiej. Nasza laureatka wspólnie 
z Karolem Koprek, który indywidualnie 
uplasował się na II miejscu, zajęła w tym 
konkursie również I miejsce drużynowo. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
stało się okazją do wręczenia podziękowań 
rodzicom: Gabrieli Respondek, Małgo-
rzacie Seidel, Marioli Niedworok, Izabeli 
Gawlikowicz, Róży Wencel, Monice Stani-
czok, Katarzynie Sowa i Anieli Dombek. 

Podczas uroczystości wręczono również 
listy gratulacyjne Państwu: Dejnak, Lysy, 
Niedworok, Seidel, Pryszcz, Kuliberda, 
Sowa, Jeziorowscy, Grzesik i Lisy. Podczas 
uroczystości podziękowanie i specjalnego 
,,Oskara’’ za sprawną i skuteczną działal-
ność Rady Rodziców otrzymała jej prze-
wodnicząca Gabriela Respondek, która 
kierowała Radą przez ostatnie 11 lat. 

Podsumowaniem pobytu uczniów 
w murach Zespołu była prezentacja ukazu-
jąca wydarzenia, które na zawsze zapiszą się 
w sercach i pamięci jej absolwentów. Koń-
cowym i jakże miłym akcentem uroczysto-
ści było wręczenie nauczycielom statuetek 
,,Oskara’’. Wręczając statuetki uczniowie 
pragnęli w ten sposób pozostawić po sobie 
pamiątkę oraz podziękować nauczycielom 
za cierpliwość, wyrozumiałość i trud wło-
żony w ich naukę i wychowanie.

Zdzisław Szuba
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D ziałalność Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Zębowicach jest bardzo wysoko 

ocenia na forum wojewódzkim, stąd też 
w ramach wdrażanych programów zawsze 
można spodziewać się dofinansowania 
założonych przedsięwzięć – jak np. w bie-
żącym roku, kiedy od strony materialnej 
udało się zwiększyć kwotę przeznaczoną 
na zakup nowości czytelniczych. Bardzo 
istotna jednak jest działalność bibliotecz-
na w sferze niematerialnej i tutaj również 
został odniesiony sukces, ponieważ ze 
środków zewnętrznych, będących w dys-
pozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego udało się zorganizować aż 
dwa spotkania autorskie. 

Pierwsze z tych spotkań miało miejsce 
w dniu 13 kwietnia na dużej sali zębowic-
kiego „Domu Spotkań”, a jego bohaterem 
był Marcin Pałasz – autor książek dla dzie-
ci i młodzieży oraz licznych słuchowisk ra-
diowych, a uczestniczyli w nim uczniowie 
klas czwartej, piątej i szóstej Szkoły Pod-
stawowej w Zębowicach. Na wstępie pisarz 
opowiedział o tym jak rozpoczęła się jego 
przygoda z książką i dlaczego na jednym 
tytule się nie skończyło. Mówił o swoich 
zainteresowaniach i sposobach zdobywania 
pomysłów na nowe książki, opowiedział 
też o swoim psie Elfie, którego przygar-
nął ze schroniska i że ta historia stała się 
inspiracją kilku książek bardzo lubianych 
przez młodych czytelników. Właśnie za 
pozycję „Sposób na Elfa” otrzymał w 2013 
roku Nagrodę Literacką im. Kornela Ma-
kuszyńskiego. Niesamowite relacje autora 
o dziwnych i czasem nieprawdopodobnych 
przygodach bohaterów swoich książek, 
powodowały u uczestników spotkania wy-
buchy radości. Cechą wyróżniającą jego 
twórczość jest poczucie humoru, stąd też 
motto jego pracy – „Słowa niosą uśmiech”. 
Pan Marcin z wielką przyjemnością odpo-
wiadał na zadawane przez uczestników 
pytania. Zaprasił też na swojego facebo-
oka. Organizatorem tego spotkania oraz 
jego moderatorem była nasza bibliotekarka 
Barbara Barowska.

Drugie tegoroczne spotkanie autorskie 
miało miejsce w dniu 31 maja w bardziej 
kameralnej atmosferze, wśród regałów 
z książkami w samej bibliotece. Odbyło 
się ono w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki i finansowane było ze środków 
Instytutu Książki. Jego bohaterką była 
Magdalena Kordel, autorka wielu best-
sellerowych powieści, do których należą 
takie tytuły jak: „48 godzin”, „Uroczysko 
i sezon” czy też „Okno z widokiem”. Samo 

spotkanie moderował mąż autorki Jakub 
Kordel, który jest także zawsze pierwszym, 
choć nieoficjalnym recenzentem jej powie-
ści. Pani Magdalena opowiedziała m.in. 
jak wygląda dzień pisarza, jego warsztat 
metodyczny, praca nad książką, ponadto 
w jaki sposób rodzą się pomysły do tekstów 
jej książek, w których często miejscem akcji 
jest Dolny Śląsk – region szczególnie przez 
autorkę upodobany. Już po wizycie autorki 
w Zębowicach – w czerwcu ukazał się kolej-
ny tom z serii „Malownicze” zatytułowany 
„Nadzieje i marzenia”. Autorka prowadzi 
również internetowego bloga i tam chęt-
nie dyskutuje z czytelnikami o książkach 
i przepisach na ciekawe potrawy. Podczas 
spotkania okazało się, że Pani Magdalena 
jest bardzo sympatyczną i miłą osobą, z ta-
kim poczuciem humoru, jaki prezentują jej 
książki, niosące wiele pozytywnych emocji. 
Na zakończenie spotkania czytelnicy mogli 
zakupić książki z autografem autorki.

Z działalności naszej biblioteki należy 
przypomnieć też stałe akcje organizowa-
ne przez jej pracowników, jak np. mający 
w ostatnim czasie miejsce XV Ogólno-
polski Tydzień Czytania Dzieciom pod 
hasłem „Czytanie Uskrzydla”. Impreza 
ta miała miejsce w obydwu bibliotekach: 
w Zębowicach i w Radawiu.

Relacje ze wszystkich opisanych imprez 
kulturalnych wraz dokumentacją fotogra-
ficzną znajdują się na stronie naszej biblio-
teki http://bp-zebowice.wbp.opole.pl

Podsumowując należy wspomnieć, że 
w okresie wakacyjnym od 27 czerwca do 2 
września 2016 roku filia biblioteki w Rada-
wiu będzie nieczynna, natomiast Biblioteka 
w Zębowicach czynna będzie codziennie 
(od poniedziałku do piątku) w godz. od 7.00 
do 15.00. Ponadto ponawiamy nasz apel 
o zwrot książek, skierowany do tych czytel-
ników którzy dłuższy czas – nawet od kilku 
lat – zalegają ze zwrotem wypożyczonych 
pozycji. Taka sytuacja uniemożliwia sko-
rzystanie z wybranych woluminów przez 
zainteresowanych czytelników, dlatego też 
prosimy o wyrozumiałość w tym zakresie 
oraz dokonywanie zwrotów do końca sierp-
nia br. Po upływie wyznaczonego terminu 
pracownicy biblioteki będą zmuszeni wy-
stosować imienne upomnienia.

Cyprian Tkacz
Dyrektor GOIKiCz w Zębowicach

Z DZIAŁALNOŚCI ZĘBOWICKIEJ BIBLIOTEKI —  
SPOTKANIA AUTORSKIE
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23 czerwca br. w sali Domu Spotkań 
w Zębowicach odbyła się XIII 

w siódmej kadencji sesja Rady Gminy 
Zębowice. Po przegłosowaniu zapropono-
wanego porządku obrad radni i sołtysi za-
dawali pytania kierowane do wójta gminy. 
Pytano o sprawy związane z ustawieniem 
znaku przy cmentarzu w Radawiu oraz 
nienależytej widoczności na łuku drogi 
na ulicy opolskiej w Radawiu w kierunku 
m. Łąka. Poruszono sprawę opon wywie-
zionych z boiska i zalegających na terenie 
należącym do nadleśnictwa Turawa. Py-
tano o zabezpieczenie budynku tartaku. 
Pojawiła się również kwestia zamieszczania 
w Informatorze różnego rodzaju wiado-
mości. Z jednej strony chodzi o uczest-
nictwo mieszkańców w wyjazdach czy 
spotkaniach, z drugiej strony o przypadki 
wyróżniania naszych mieszkańców. Na 
sesji wskazano, że był również udział człon-
ków DFK w pielgrzymce na Górę Świętej 
Anny, spotkanie z pisarzem, czy kolejna 
edycja historii lokalnej, która miała miejsce 
w Radawiu. 

Z satysfakcją przyjęto informację o suk-
cesach naszej młodzieży w VI Konkursie 
Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej. Wójt 
złożył także, gratulacje wszystkim innym 
mieszkańcom naszej gminy, w jakikol-
wiek sposób wyróżnionym, w tym m. in. 
Sonii Kurda i państwu Dorocie i Gerar-
dowi Wonsom. Włodarz gminy ponow-
nie zaapelował, aby wszelkie informacje 
o ważnych dla gminy i jej mieszkańców 
sprawach przekazywać na adres email: ug@
zembowice.pl bądź telefonicznie do sekre-
tariatu. Podczas sesji poruszono również 
sprawy związane z likwidacją butki obok 
remizy OSP w Radawiu, gdzie spożywany 
jest alkohol. Pytano czy jest postawiona 
legalnie i czy odprowadzane są z tego ty-
tułu podatki. Radni podnosili również 
kwestie związane ze stanem przejazdów 
przez tory kolejowe, ustawieniem znaku 
z pierwszeństwem przejazdu w Poczoł-
kowie obok posesji państwa Wodarczyk, 
bałaganu na znajdującej się w Radawiu 
opuszczonej posesji i nienależycie skoszo-
nych rowów przy drogach powiatowych. 
W trakcie zadawanych pytań poruszono 
również sprawy zawodów strażackich, któ-
re odbyły się w Kadłubie Wolnym, wywozu 
osadu z przydomowych oczyszczalni, bu-
dowy parkingu na dawnym placu zabaw 
obok kościoła w Radawiu, przebudowy 
szkoły w Kadłubie Wolnym na DPS oraz 
organizacji sesji Rady Gminy w godzi-
nach popołudniowych. W dalszej części 
obrad radni podjęli uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2015 r. Przyjęcie tej uchwały poprzedzo-
ne zostało odczytaniem uchwały Komisji 
Rewizyjnej pozytywnie opiniującej wyko-
nanie budżetu. Następnie odczytano opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
rekomendującą zatwierdzenie sprawozda-
nia finansowego za 2015 r. Bezpośrednio 
po odczytaniu opinii RIO, zabrał głos z–ca 
Przewodniczącego Rady Gminy Damian 
Ledwig. Powrócił on do kwestii związanej 
z zakupem wozu strażackiego dla OSP 
w Zębowicach. W związku z tym wójt 
stwierdził, że wolą Rady był zakup wozu 
strażackiego bez kredytu i tak to zostało 
zrobione. 

Sprawy związane z zakupem samocho-
du dla OSP w Zębowicach były sprawdzane 
przez RIO i Prokuraturę i te instytucje nie 
zgłaszały uwag do powyższego zakupu. 
Włodarz gminy podkreślił również, że rad-
ni nie muszą być jednomyślni we wszyst-
kich sprawach, ale wszystko co dotychczas 
było robione było robione z myślą o dobru 
mieszkańców i ich bezpieczeństwie. Świad-
czą o tym liczby, które mówią, że w roku 
ubiegłym wydatki inwestycyjne zamknęły 
się kwotą ponad 5 mln zł., co stanowi 38% 
budżetu gminy. Jest to ogromne osiągnięcie 
samorządu Gminy Zębowice. Wójt przy-
pomniał również, że w roku ubiegłym 
pozyskano środki zewnętrzne na zakup 
samochodu dla OSP w Radawiu, dlatego też 
nie można było pozyskać środków na drugi 
samochód. Gdyby gmina złożyła wnioski 
na dwa samochody nie otrzymałaby żad-
nych środków. Stwierdził również, że od 
stycznia 2016 r. znacząco podwyższony 
został podatek VAT na tego typu sprzęt, 
w związku z czym zakup wozu w roku 
ubiegłym pozwolił zaoszczędzić kwotę 350 
tyś zł. W głosowaniu radni stosunkiem 
głosów 10 za przy 2 wstrzymujących się 
podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2015 r. 

Następnie radni głosowali uchwałę 
związaną z udzieleniem absolutorium 
wójtowi gminy Zębowice z tytułu wy-
konania budżetu za 2015 r. Głosowanie 
zostało poprzedzone odczytaniem opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 
która pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolu-
torium wójtowi gminy z tytuł wykonania 
budżetu gminy za 2015 r. Za udzieleniem 
absolutorium głosowało 7 radnych, a 6 rad-
nych wstrzymało się od głosu. To oznacza, 
że nie doszło do rozstrzygnięcia w spra-
wie absolutorium, gdyż do jego uzyska-
nia potrzebna jest bezwzględna większość 
ustawowego składy Rady Gminy czyli 8 
głosów za. Do udzielenia absolutorium 

zabrakło więc jednego głosu. Jak się wy-
daje wpływ na powstałą sytuację mogła 
mieć nieobecność na sesji dwóch radnych. 
Jedna z nieobecnych osób, członek Ko-
misji Rewizyjnej Rady Gminy, która to 
Komisja przygotowała projekt uchwały 
wnioskujący o udzielenie wójtowi abso-
lutorium głosowała w trakcie posiedzenia 
tej komisji za udzieleniem absolutorium. 
Niestety osoby tej zabrakło na sesji Rady 
Gminy. W świetle powyższego można więc 
zasadnie przypuszczać, że gdyby Radna ta 
uczestniczyła w Sesji, to głosowałaby za 
udzieleniem absolutorium. 

W dalszej części głosowań radni podjęli 
uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gmi-
ny Zębowice na 2016 r., zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia wieloletniej progno-
zy finansowej, regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Zębowice, stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Zębowice, terminu czę-
stotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zmiany Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2016 r., 
kontynuacji dzierżawy do 3 lat, wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
do lat 3, zmiany uchwały dot. członkowska 
Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Ry-
backa Lokalna Grupa Działania ,,Opolsz-
czyzna’’, wspólnej z Powiatem Oleskim 
realizacji zadania budowa ścieżki pieszo-
rowerowej. Ścieżka będzie budowana od 
ulicy Murka w Zębowicach do Kadłuba 
Wolnego. Podczas sesji radni rozpatrzyli 
dwie skargi na działalność wójta Gminy 
Zębowice i skargę na działalność dyrektora 
Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Zębo-
wicach. 

W głosowaniu radni uznali wszystkie 
skargi za bezzasadne. Podczas sesji radni 
rekomendowali ocenę zasobów Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowi-
cach. Zapoznali się też ze sprawozdaniem 
za rok 2015 z realizacji wieloletniego pro-
gramu współpracy Gminy Zębowice z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz pomio-
tami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego oraz analizą stanu gospodarki 

SESJA RADY GMINY
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odpadami komunalnymi w Gminie Zębo-
wice za rok 2015. Następnie wójt gminy 
odpowiadał na zadawane na początku sesji 
pytania radnych i sołtysów. Poinformował, 
że w sprawach związanych ze złą widocz-
nością na skrzyżowaniu w Radawiu na 
drodze w kierunku Łąki oraz ustawieniem 
znaku przy cmentarzu w Radawiu, zostało 
już wysłane pismo do Zarządu Dróg Powia-
towych w Oleśnie z prośbą o interwencję. 
Problem zalegających opon zostanie rozpo-
znany przez ZGKiW oraz zostanie podjęta 
w tej sprawie stosowna decyzja. Odnosząc 
się do kwestii otwartych drzwi w tartaku 
wójt stwierdził, że sprawa zostanie zgło-
szona właścicielowi tartaku. 

Odnosząc się do problemów z budką 
usytuowaną obok remizy OSP w Radawiu 
poinformował, że do właściciela zostało 
skierowane pismo, aby ją rozebrał. Jeśli 
właściciel tego nie uczyni to pewne moż-
liwości w tym względzie ma Rada Sołecka 
zgodnie z obowiązującym regulaminem 
utrzymania czystości. W kwestiach zwią-
zanych z wykaszaniem trawy przy przejaz-
dach kolejowych i remontu nawierzchni 
na przejazdach znajdujących się na terenie 
gminy prowadzone są rozmowy z właści-
cielem czyli PKP. Wójt poinformował, 
że decyzja odnośnie ustawienia znaku 
z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżo-
waniu w Poczołkowie będzie podjęta po 
rozpoznaniu sprawy. Wyjaśniona zostanie 
również sprawa zaniedbanej i opuszczo-
nej posesji w Radawiu. Odnosząc się do 
informacji mówiącej, że termin spraw-
dzenia gotowości do działania jednostek 
OSP w naszej gminie był wcześniej znany 
jej uczestnikom włodarz gminy podkre-
ślał, że nie wynikało to ze złej woli, ale 
przede wszystkim z chęci uzyskania jak 
najlepszych wyników podczas tego spraw-
dzianu. 

Nawiązując do tematu nienależytego 
wykaszania traw przy drogach przypo-
mniał, że zgodnie z przepisami zarząd-
ca wykasza trawę na szerokości 160 cm 
od drogi, a reszta należy do właściciela 
działki. Niemniej jednak gmina zwróci 

się do powiatu z pismem aby mogła od-
płatnie wykaszać rowy. Odpowiadając 
na dalsze pytania wójt poinformował, że 
budynek szkoły w Kadłubie Wolnym bę-
dzie remontowany w najbliższym czasie. 
Natomiast wszelkie prace związane z bu-
dową parkingu po dawnym placu zabaw 
obok przedszkola w Radawiu mogą być 
realizowane dopiero wtedy, kiedy zostanie 
uregulowana sprawa znajdujących się na 
tym terenie szamb. Wójt poinformował 
również uczestników sesji, że w kwestii 
odbioru osadu z przydomowych oczysz-
czalni gromadzona jest obecnie stosowna 
dokumentacja. Według ustaleń odbierany 
osad byłby w przyszłości gromadzony na 
terenie po byłej żwirowni w m. Kosice. 
Odnosząc się do pytania o prowadzenie 
obrad sesji, wójt poinformował, że projekty 
uchwał są opracowywane na bazie szeregu 
dokumentów, które prowadzone są przez 
pracowników Urzędu Gminy Zębowice. 
Ponadto niektóre decyzje, które zapada-
ją w czasie obrad jeszcze w tym samym 
dniu muszą być przekazane do instytucji 
nadrzędnych. 

Wójt przedstawił również informację 
jaką uzyskał od przewoźnika, który od 
kwietna br. dwa razy dziennie uruchamiał 
kursy do Olesna. Przewoźnik poinformo-
wał, że z powodu niewspółmiernie dużych 

kosztów w stosunku do przychodów zawie-
sza kursy z dniem 20 czerwca br. Włodarz 
gminy poinformował również, że Zarząd 
Województwa Opolskiego podjął uchwałę 
w kwestii przyznania dotacji w kwocie 2 
mln 736 tyś. zł na przebudowę drogi po-
wiatowej Grodziec Zębowice na odcinku 
Grodziec – Knieja. 

Odpowiadając na pytania dotyczące 
dziur w drogach poinformował, że już 
w lipcu br. wszelkie ubytki na drogach 
będą uzupełniane w ramach pozimowych 
remontów. Wójt przedstawił również kwe-
stie związane z organizacją roku szkol-
nego 2016 /2017 w ZGS ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci klasy pierwszej 
w Szkole Podstawowej. Poinformował, 
że zatwierdzono arkusze organizacyjne 
dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej. 
W przedszkolu funkcjonować będą 4 od-
działy. 

W trosce o dobro naszych dzieci utwo-
rzona zostanie I klasa w Szkole Podstawo-
wej, do której będzie uczęszczać 7 dzieci. 
Wójt podkreślił również, że utworzenie 
I klasy przyniesie korzyści w postaci nie 
zwalniania nauczycieli i pracowników 
szkoły. Na zakończenie sesji radni przyjęli 
protokół obrad sesji Rady Gminy Zębowice 
odbytej w dniu 29 marca 2016 r.

Zdzisław Szuba

W  czerwcu br. podsumowano projekty edukacyjne, w re-
alizację których zaangażowani byli wszyscy uczniowie 

II klas naszego gimnazjum. Udział uczniów w tych projek-
tach będzie udokumentowany na świadectwach ukończenia 
gimnazjum. 

Jak poinformowała nas dyrektor ZGS Małgorzata Stelmach 
celem tego przedsięwzięcia jest wyzwolenie kreatywności 
i twórczego myślenia oraz praktycznej realizacji zaintereso-
wań uczniów. Do zaprezentowania projektów wykorzysta-

no makiety, filmy, fotografie i prezentacje multimedialne. 
Uczniowie realizowali swoje projekty pod czujnym okiem 
opiekunów – nauczycieli gimnazjum. Zrealizowano nastę-
pujące projekty edukacyjne: ,,Historia naszej małej gminy’’, 
,,Piękno naszej gminy w obiektywie aparatu’’, – opiekun 
projektów Krzysztof Stelmach, ,,Młodzi przedsiębiorczy’’ 
– opiekunka Agnieszka Gacek, ,,Kosmetyki naturalne’’ 
– opiekunka Joanna Kleta, ,,Opolski sport w fotografii’’ – 
opiekunka Jessica Chorągwicka.

PROJEKTY EDUKACYJNE
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PASJONACI SKATA

W  ramach popularyza-
cji ludzi pozytywnie 

zakręconych i poświęcających się swojemu hobby pragniemy 
przedstawić Joachima Sykoś pasjonata gry w skata, który od wielu 
lat wraz z grupą liczącą około 10 podobnych mu zapaleńców, 
mieszkańców Zębowic i Radawia kosztem swojego czasu wolne-
go, a często także poświęcając własne fundusze oddaje się swojej 
wielkiej życiowej pasji. Nasz bohater na co dzień mieszkający 
w Radawiu poinformował nas, że w skata on i jego przyjaciele grają 
praktycznie przez cały rok. Od października do Świąt Wielkanoc-
nych w każdy wtorek uczestniczą w rozgrywkach organizowanych 
w m. Szczedrzyk, natomiast w środy grają w skata w Ozimku. 
W okresie wiosenno letnim przeważnie w piątki grają w pizerii 
w Zębowicach, bądź w barze w Radawiu. Raz w roku uczestniczą 
również w turnieju organizowanym z inicjatywy sołtysa Rada-
wia. Tradycja gry w skata u naszego bohatera była przekazywana 
z pokolenia na pokolenie. I to co ze smutkiem podkreśla to fakt, 
że grą w skata zainteresowani są ludzie starsi, natomiast młodych 
pochłaniają głownie komputery i internet. Pragniemy dodać, 
że od kilkunastu miesięcy Joachim Sykoś jest też zawodnikiem 
zespołu z Ozimka i uczestniczy w rozgrywkach śląskiej ligi skata. 
Ważnym dla naszego rozmówcy jest również fakt, że tę jego pasję 
podziela żona. Natomiast miarą satysfakcji są nie tylko zdobyte 
puchary, ale przede wszystkim okazja by w grupie przyjaciół mile 
spędzić czas, przeplatany pozytywnymi emocjami jakie wyzwala 
gra w skata. Zdzisław Szuba

Zębowickie absolutorium 
według NTO
Czy wszystko, co pisze Nowa Trybuna Opolska jest rze-
telne i prawdziwe?

Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Państwu. Pragnę 
bowiem, by drodzy czytelnicy Informatora ocenili sami 
wiadomości przekazane w NTO z 28 czerwca br., zwłaszcza 
że w tym numerze Informatora mogą też przeczytać spra-
wozdanie z przebiegu sesji Rady Gminy Zębowice.

Czytelników przyciągnąć miał tytuł: Wójt Zębowic bez 
absolutorium. Pierwszy krok do referendum w sprawie odwo-
łania. O ile jednak pierwsze zdanie tytułu odzwierciedla fakt, 
że za udzieleniem absolutorium głosowało 7 radnych (przy 
wymaganych 8), to drugie zdanie tego tytułu jest jedynie 
pobożnym życzeniem autora. Po to bowiem, by uczynić ten 
krok, konieczna jest uchwała rady o nieudzieleniu absoluto-
rium wójtowi. Taka zaś nie zapadła, co oznacza, że sprawa 
absolutorium nie została rozstrzygnięta, nie zaś, że wójtowi 
nie udzielono absolutorium!!! Wystarczyło więc sięgnąć do 
ustawy o samorządzie gminnym i sprawa byłaby wyjaśnio-
na. Ale tego rodzaju rzetelne potraktowanie sprawy było 
widocznie nie na rękę autorowi. Nie miałby wtedy podstaw 
do rozwijania wątku referendum w sprawie odwołania wójta 
– rozważania, jakie to liczby potrzebne są do tego odwołania, 
a tym samym traktowania tej kwestii jako nieuchronnej kon-
sekwencji faktu, że żaden z radnych nie głosował przeciwko 
udzieleniu wójtowi absolutorium!!! Fakt ten zauważa zresztą 
sam autor, ale nie wyprowadza z niego właściwych wniosków.

I jeszcze trzy kwestie poruszone w artykule w NTO wy-
magające wyjaśnienia.

Według autora 14 radnych pochodzi z „komitetu wójta”. 
Łatwo stwierdzić, że w wyborach nie uczestniczył żaden 
„komitet wójta”.

Autor dalej twierdzi, że nieobecność dwóch radnych 
niewiele by zmieniła w sprawie absolutorium. Tymczasem 
piszemy w sprawozdaniu z sesji, że jedna z nieobecnych rad-
nych głosowała wcześniej za wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium.

W końcu artykuł zawiera wypowiedź, przypisywaną 
radnemu D. Ledwikowi, że wójt wprowadza do budżetu 
wydatki bez wiedzy i zgody rady. Jest to niemożliwe. Tak 
czy inaczej budżet jest zawsze dziełem rady. O wszystkich 
wydatkach decyduje rada poprzez uchwały w sprawie bu-
dżetu lub w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wójt 
nie ma jakiejkolwiek możliwości samodzielnego decydowa-
nia o wydatkach, nad czym czuwa sama rada i Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Nietrudno zauważyć, że wypowiedź 
radnego, jeśli miała rzeczywiście miejsce, ma cechy niedo-
puszczalnego prawnie pomówienia wójta.

Trzeba wyrazić żal, że uwadze NTO umykają różne aspek-
ty rozwoju gminy Zębowice, np. prowadzone z rozmachem 
inwestycje ułatwiające życie mieszkańców tej „biednej” 
gminy, czy wzmacniające bezpieczeństwo jej mieszkańców, 
natomiast wielką uwagę koncentruje się na tym, co medio-
znawcy określają mianem „faktu prasowego”.

Michał Pawełczyk – radca prawny

ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK B KLASY

Z akończyły się rozgrywki grupy III B Klasy podokręgu Olesno, 
w której w gronie czternastu zespołów z naszej gminy wystę-

powały drużyny LZS Radawie i debiutująca w tych rozgrywkach 
drużyna LZS Zębowice. Drużyna z Radawia uplasowała się na 
wysokim trzecim miejscu i przez większość sezonu liczyła się 
w walce o awans do A klasy. Natomiast beniaminek z Zębowic 
uplasował się na 11 miejscu. W opinii trenera LZS Radawie – 
Mariana Królaka – pozostaje pewien niedosyt, gdyż była realna 
szansa na awans do wyższej klasy rozgrywek. Natomiast prezes 
zespołu z Zębowic – Andrzej Bębenek jest zadowolony, że de-
biutując w rozgrywkach drużyna z Zębowic zajęła 11 pozycję. 
I jak mówi ta drużyna ma potencjał i już w następnym sezonie 
może pokusić się o wiele przyjemnych niespodzianek dla swoich 
kibiców. Nie zakłada co prawda, że drużynie uda się awansować, 
ale uważa, że miejsce w górnej części tabeli jest w zasięgu jego 
zespołu. Natomiast zespół z Radawia ustami swojego trenera 
zapowiada w nowym sezonie, który rozpocznie się w sierpniu 
br. walkę o awans do A klasy. Tym bardziej, że jest podbudowany 
sukcesami swoich młodszych kolegów. My już teraz zapraszamy 
mieszkańców do kibicowania naszym zawodnikom. Liczymy, że 
zmagania naszych zespołów ponownie dostarczą wielu emocji, 
a toczone w duchu sportowej rywalizacji pojedynki derbowe tak 
jak poprzednio rozpalą serca naszych kibiców.

SPORT
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SUKCESÓW STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Z KADŁUBA WOLNEGO

S trażacy z Kadłuba Wolnego znowu zadziwili. Reprezentując naszą gminę w III 
powiatowych zawodach prądo-piłki strażackiej, które odbyły się 5.06.2016 r. w Bi-

skupicach w gronie 8 drużyn uplasowali się na wysokim 3 miejscu przegrywając jedynie 
jedno spotkanie. Druhowie z Kadłuba Wolnego w pierwszym pojedynku spotkali się 
z kolegami z OSP Łomnica. Po jednostronnym spotkaniu strażacy z Kadłuba Wolnego 
wygrali 5:1. W półfinale nasi druhowie mimo ogromnego zaangażowania i walki przegrali 
nieznacznie bo tylko jedną bramką z późniejszym 
triumfatorem OSP Boroszów. W meczu o 3 miej-
sce nasi druhowie wygrali z OSP Ligotą Oleską 5 
do 3. Rywalizacja w tych zawodach polega na tym, 
aby za pomocą prądu wody z węży pożarniczych 
zakończonych prądownicą strażacką wbić piłkę 
do bramki przeciwnika, oczywiście na lustrze 
wody. To nie tylko rywalizacja dla zawodników, 
ale również piękne widowisko dla kibiców. Uczestnictwo w takich zawodach jest też bar-
dzo dobrą formą szkolenia, gdyż strażacy w ten sposób ćwiczą podawanie wody podczas 
działań ratowniczo-gaśniczych, tym bardziej, że muszą skierować prądy wody dokładnie 
na cel, w którym jest piłka. I choć zawody te traktowane są po części jako zabawa to 
strażacy z ogromnym zaangażowaniem oraz wielkimi emocjami walczą o jak najlepsze 
miejsce. W niedalekiej przyszłości OSP Kadłub Wolny ma zamiar organizować tego typu 
zawody na terenie naszej gminy. Zajmując w tych zawodach III miejsce nasi druhowie 
zakwalifikowali się również do udziału w międzynarodowych zawodach prądo-piłki 
strażackiej, które odbędą sie w dniach 30-31 lipca 2016 r. w miejscowości Przechód gmina 
Korfantów. Druhom strażakom z Kadłuba Wolnego serdecznie gratulujemy i zapraszamy 
mieszkańców naszej gminny do kibicowania.

KURS STRAŻAKÓW

19 czerwca 2016 r. 10 druhów z OSP Ka-
dłub Wolny i 6 z OSP Radawie wzięło 

udział w szkoleniu organizowanym przez KP 
PSP w Oleśnie dotyczącym usuwania miejsco-
wych zagrożeń jakie powodują owady błonko-
skrzydłe. Każdy druh, który ma w przyszłości 
pomagać w usuwaniu miejscowych zagrożeń, 
musi być w tym zakresie oprócz stosownego 
ubrania ochronnego odpowiednio wyszkolony. Za szkolenie z budżetu Gminy dla druhów 
jest wypłacany ekwiwalent taki jaki otrzymują za udział w akcji.

NASI STRAŻACY  
NA mIęDZYNARODOWYm 
ZLOCIE

S trażacy z OSP w Kadłubie Wolnym 
4 czerwca br. wzięli udział w I mię-

dzynarodowym zlocie zabytkowych 
motopomp strażackich oraz grup rekon-
strukcji historycznych straży pożarnych 
w Szemrowicach. Druhowie z Kadłuba 
zaprezentowali 2 motopompy strażackie: 
motopompę M 400 P-26 z roku 1968 oraz 
motopompę FLADER z silnikiem DKW 
z 1939 roku. Motopompa FLADER zachwy-
ciła uczestniczącego w zlocie przedstawi-
ciela muzeum pożarnictwa z miejscowości 
Fulda z Niemiec. 
Według przed-
stawiciela mu-
zeum jest to jedna 
z nielicznych tego 
typu motopomp, 
które zachowały 
się w Europie. Za 
pośrednictwem 
naszego Infor-
matora strażacy 
z Kadłuba Wol-
nego pragną po-
dziękować swo-
jemu druhowi Krzysztofowi LIERFELD 
na stałe mieszkającemu w Niemczech za 
zaangażowanie w prace związane z odre-
staurowaniem motopompy M 400 p 26, 
która jest w pełni sprawna i przeznaczona 
wyłącznie na pokazy. Druhowie liczą rów-
nież, że motopompa FLADER po zabiegach 
odświeżająco konserwujących będzie po-
kazywana na przyszłorocznym zlocie jako 
wyjątkowy eksponat ich jednostki.

PRZEDSZKOLNA WYCIECZKA
10 czerwca br. przedszkolaki z zębo-

wickiego przedszkola uczestniczy-
ły w wycieczce rowerowej do gospodar-
stwa agroturystycznego Marcina Suschlika 
w miejscowości Łąka. W wycieczce oprócz 
przedszkolaków i wychowawców tłum-
nie uczestniczyli również rodzice dzieci. 
Wycieczka, którą zorganizował Marcel 
Kowolik oprócz waloru turystycznego 
miała również wymiar edukacyjno-śro-
dowiskowy. W trakcie wycieczki Tomasz 
Proszewski leśniczy z leśnictwa w Kniei 
w barwny sposób przybliżył przedszko-
lakom tematykę związaną z lasem jego 
roślinnością i żyjącymi w nim zwierzę-
tami. Podczas pobytu w gospodarstwie 
agroturystycznym dzieciaki korzystały 
z przejażdżki bryczką oraz uczestniczy-
ły w prowadzonych przez Joannę Kowo-
lik zajęciach z rękodzieła artystycznego. 
Podsumowaniem tego niezwykle udanego 

pobytu było wspólne grillowanie, a humo-
rów uczestnikom wycieczki nie popsuła 
nawet krótka ulewa, która przeszła przez 
okolicę. Natomiast 22 czerw-
ca w przedszkolu odbyło się 
uroczyste pożegnanie sze-
ściu absolwentów, którzy od 
września br. rozpoczną naukę 
w I klasie Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach. Pożegnanie 
absolwentów nie oznacza, że 

przedszkole zamyka swoje podwoje w wa-
kacje. W lipcu będzie pełniony dyżur, na 
który do tej pory zapisano 21 dzieci.
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W czerwcu 2016 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat – Edeltruda Pryszcz
90 lat – Gerhard Adamski
92 lata – Urszula miozga
93 lata – Jan Sikora

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: Joanna i marian Janik, 
Sabina i Joachim Kubica, Klaudia i marian Krzywoń
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 czerwcu: Oliver Kubiciel, Daniela Karpa
Rodzicom narodzonych pociech życzymy aby Wasze dzieci rozwi-
jały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym skarbem 
jakim możecie obdarzyć swoje dzieci a później w ich życiu dorosłym 
otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

Osoby zmarłe w czerwcu: Ginter Pyka, Zbigniew Jastrząbek
Na zawsze odeszły od nas ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębo-
kiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

OGŁOSZENIA

ZAKŁAD SZEWSKI 
Rudolf i Łucja Basiok w Oleśnie

W każdy wtorek od godz. 8.00 do godz. 
12.00 w Domu Spotkań Zębowice będzie 

możliwość oddania butów do naprawy oraz 
odbiór gotowych po naprawie.

BEZPIECZEŃSTWO  
NAD WODĄ

Za nami pierwszy i wyjątkowo upalny weekend waka-
cji. W takie dni wielu z nas próbuje szukać ochłody nad 
wodą. Pamiętajmy, że wypoczynek nad wodą może 
skończyć się tragicznie jeśli nie przestrzegamy zasad 
bezpieczeństwa. Tylko w okresie od połowy kwietnia 
do 26 czerwca jak podają policyjne źródła utonęło 
w Polsce 125 osób. Kiedy wybieramy miejsce do wypo-
czynku nad wodą korzystajmy z oznaczonych kąpie-
lisk. Najlepiej takich, na których nad bezpieczeństwem 
kąpiących się czuwają ratownicy. Jeśli wypoczywamy 
nad wodą razem z dziećmi pamiętajmy, aby bawiły 
się one zawsze w obecności dorosłych. Zabierając je 
do wody zakładajmy im specjalne rękawki lub kami-
zelki. Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy 
od razu do zimnej wody, żeby nie doznać wstrząsu 
termicznego. Nie wchodźmy do wody po wypiciu 
nawet najmniejszej ilości alkoholu.


