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udżet gminy na rok 2017 został uchwalony zarówno po stronie
dochodów jak i po stronie wydatków – 12 972 672,48 zł. Wójt
Gminy ma do dyspozycji po stronie wydatków – 5 267 445,00
zł, z której to kwoty realizuje wszystkie zadania nałożone na
Gminę. Pozostała część budżetu to subwencja oświatowa i wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Przedstawiam
tabelarycznie wydatki w zasiłkach, które trafiły bezpośrednio do
portfeli naszych mieszkańców, oraz wydatki ogółem w poszczególnych działach budżetu i wydatki poniesione w Ochotniczych
Strażach Pożarnych na terenie Gminy.
Tabela I. Wydatki w świadczeniach na rzecz mieszkańców w zestawieniu
na sołectwa za I półrocze 2017 roku
Lp.

Sołectwa

świadczenie
500 +

Inne
świadczenia
socjalne

1.

Kadłub Wolny

132339,30

69826,34

202165,64

2.

Knieja

47500,00

14344,00

61844,00

3.

Poczołków

61871,00

25478,00

87349,00

4.

Osiecko

15000,00

23831,50

38831,50

5.

Prusków

53000,00

28354,82

81354,82

6.

Siedliska

43000,00

26436,60

69436,60

7.

Radawie

274208,40

183967,98

458176,38

8.

Zębowice

299532,40

110763,44

410295,84

926451,10

483002,68

1409453,78

Dział

Nazwa

wydatek

%
wykonania

9

757

Obsługa długu publicznego

31020,89

51,70

10

758

Różne rozliczenia

0,00

0,00

11

801

Oświata i wychowanie

111613,77

49,10

12

803

Szkolnictwo wyższe

0,00

0,00

13

851

Ochrona zdrowia

4500,54

11,80

14

852

Pomoc społeczna

54277,00

49,10

15

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

24975,38

68,40

16

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

263381,41

28,60

17

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

411204,11

71,10

18

926

Kultura fizyczna

16352,62

41,90

2111471,88

39,60

Razem

W działach „Oświata i wychowanie”, czy „Pomoc społeczna”
są wydatkowane nasze dodatkowe środki związane z funkcjonowaniem tych jednostek, utrzymaniem stołówek szkolnych i dowóz
dzieci do szkół i przedszkola. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” są środki na stypendia materialne dla uczniów.

Energia elektryczna

Woda,
odpady

Inne przeglądy,
badania
techniczne

Razem

1120,00

579,29

213,86

3303,05

7877,43

Tabela II. Wydatki w Urzędzie Gminy za I półrocze 2017 r., którymi dysponuje
wójt

2.

1020,22

3174,37

0

213,86

3303,05

7711,50

3. Radawie 1133,04 3177,33

5297,77

1067,65 289,58

4954,57

15919,94

Lp.

Lp.

Dział

Nazwa

wydatek

%
wykonania

1

`010

Rolnictwo i łowiectwo

104066,37

96,50

2

600

Transport i łączność

74209,39

10,20

3

700

Gospodarka mieszkaniowa

83610,45

55,00

4

710

Działalność usługowa

3211,80

16,10

5

750

Administracja publiczna

851606,92

45,10

6

751

Urzędy naczelnych organów
państwowych

192,00

24,90

7

752

Obrona narodowa

0,00

0,00

8

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona ppoż

77249,23

25,00
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Knieja

4. Zębowice
Razem

Ekwiwalent
dla strażaka

1. Kadłub W 116,38 2544,85

RAZEM:

Jednostka
OSP

Można zauważyć, że aż 1,41 mln zł., wydano na w/w świadczenia. Jak na tak małą Gminę i niewielką liczbę mieszkańców
to jest to ogromna ilość pieniędzy publicznych.

Materiały, paliwo, węgiel,
remonty

Tabela III. Wydatki w OSP w I półroczu 2017 r.
Wynagrodzenia palaczy
i pochodne

Razem
na sołectwo

Lp.

0

0

2400,62 17145,19 1482,14 223,79

4954,55 26206,29

1249,42 9143,02 26737,33 3129,08 941,09 16515,22 57715,16

W tabeli tej nie zostały ujęte wydatki na remont wieży i dachu w strażnicy Kadłub Wolny oraz remont dachu na strażnicy
w Zębowicach. Wydatek będzie w lipcu br. Został natomiast
ujęty wydatek poniesiony na wymianę instalacji elektrycznej
wraz z zabezpieczeniem obiektu w wyłącznik ppoż. strażnicy
w Zębowicach.
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czerwca br. w ,,Domu
Spotkań’’ odbyła się
XXII w siódmej kadencji sesja
Rady Gminy Zębowice. Do
przedstawionego wcześniej
porządku obrad wprowadzono punkty dotyczące podjęcia
uchwał w sprawie wynajmu
lokalu użytkowego i zbycia
lokalu użytkowego w drodze
przetargowej. Radni na wniosek wiceprzewodniczącego
R.G. Damiana Ledwiga podjęli również decyzję o wycofaniu z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia
skargi na bezczynność wójta
gminy z uwagi na fakt, że do
powyższego wniosku nie została dołączona treść skargi.
Przewidziane w porządku
obrad zadawanie pytań kierowanych do wójta gminy, poprzedzone zostało wystąpieniem obecnej na sesji p. Jolanty
Pierzyńskiej z Kluczborskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości, która przedstawiła zasady
ubiegania się o bezzwrotną
dotację na założenie własnej
działalności gospodarczej
w ramach projektu ,,Dotacja
– Firma – Sukces, Wsparcie dla
przedsiębiorczych”. Następnie
po zapytaniach radnych i sołtysów radni podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za
2016 r., udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2016 r.,
zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok, udzielenia
pomocy Powiatowi Oleskiemu,
zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia wspólnego, którym jest
położenie nawierzchni asfaltowej na 130 m odcinku drogi
od ul. Dobrodzieńskiej do gospodarstwa agroturystycznego ,,Tawerna pod Kotwicą.” To
ważne, ze względu na wymogi
bezpieczeństwa przedsięwzięcie realizowane będzie wspólnie z Nadleśnictwem Olesno,
które jest właścicielem działki
przeznaczonej na pas drogowy.
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SESJA RADY GMINY
Radni podjęli również uchwały w sprawie wynajmu lokalu
użytkowego i zbycia nieruchomości w drodze przetargowej.
W trakcie obrad przedstawiona została również ocena
zasobów pomocy społecznej
za 2016 r. Radni zapoznali się
też, ze sprawozdaniem za rok
2016 z realizacji wieloletniego
programu współpracy Gminy
Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Nawiązując

sposób do treści zamieszczonego na jednym z portali społecznościowych artykułu ,,Dzieci
gorszego sortu.”
Odnosząc się do skargi Zarządu OSP Radawie na
działania wójta i komendanta
Gminnego OSP, którą na sesji
odczytał z-ca Przewodniczącego R.G. Damian Ledwig,
a która dotyczy kontrowersji
związanych z wręczaniem legitymacji członkom MDP podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego, stwierdził że

do powyższego sprawozdania
wójt poinformował, że zawarto w nim m. in. informację, iż
wobec działających na terenie
naszej gminy LZS-ów prowadzony jest audyt wewnętrzny
dotyczący prawidłowości wydawania przyznanych środków
finansowych.
Słowa włodarza gminy wywołały ostrą polemikę ze strony prezesa LZS Radawie Mariana Królaka. Uczestnikom
sesji przedstawiono również
analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
Zębowice za rok 2016. Wśród
podjętych uchwał najwięcej
emocji i dyskusji wzbudziła
uchwała dotycząca zmiany
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
którą przyjęto większością głosów. Po głosowaniach zanim
włodarz gminy udzielił odpowiedzi na zadawane pytana,
mówił o szowinizmie i pewnym fanatyzmie oraz szkalowaniu dobrego imienia gminy
ze strony niektórych osób nie
mających ku temu wystarczających podstaw. Nawiązał w ten

był gościem uroczystości a legitymacje wręczył ponieważ bezpośrednio przed jej rozpoczęciem zwrócił się do niego w tej
sprawie Komendant Gminny
OSP druh Marian Janik. Wójt
podkreślił, że wręczając legitymacje nie robił tego by dokonywać jakichkolwiek podziałów
czy też chciał w jakiś sposób
upokorzyć młodzież z Radawia
i Kniei. Poinformował również
uczestników sesji, że kiedy dowiedział się, iż ta sprawa jest
opisana i komentowana w Internecie zapytał druha Janika
dlaczego legitymacje zostały
wręczone młodzieży tylko
z dwóch jednostek OSP. Komendant odpowiedział, że był
to pomysł naczelników OSP
z Zębowic i Kadłuba Wolnego.
Wójt oświadczył, że powyższa
skarga będzie rozpatrzona
a w jej gruntownym wyjaśnieniu partycypował będzie
komendant gminny OSP.
Odnosząc się do spraw związanych z kwestią pogłębienia
rowu przy ulicy Nowej w Kniei
i zniszczonej nawierzchni drogi Knieja – Łąka poinformo-

wał, że stosowne decyzje będą
podjęte po przeprowadzeniu
oględzin powyższych miejsc.
Odpowiadając na pytanie dotyczące wprowadzenia ruchu
wahadłowego na remontowanej drodze powiatowej Knieja–
Grodziec oświadczył, że według
zapewnień firmy wykonującej
remont będzie on uruchomiony w lipcu br. Nawiązując do
kwestii zwiększonego ruchu
w Poczołkowie stwierdził, że
zaproponuje aby ustawić znaki
osiedlowe w terenie zabudowanym. Będą również podjęte
decyzje odnośnie postawienia
znaku dotyczącego pierwszeństwa przejazdu.
Odpowiadając na pytanie
jakie będą dalsze losy szkoły
w Kadłubie Wolnym poinformował, że w obiekcie, w którym wcześniej było przedszkole jest zamysł zrobienia żłobka.
Wójt oświadczył również, że
firma dzierżawiąca powyższy
obiekt odprowadza czynsz do
budżetu gminy. Nawiązując
do kwestii przycięcia gałęzi
przy drogach powiatowych
poinformował, że zwróci się
w tej sprawie do Zarządu Dróg
Powiatowych z prośbą o interwencję. Odnosząc się do pisma
w sprawie zwolnienia z podatku lokalnych przedsiębiorców,
którzy zaczynają działalność
gospodarczą i zamierzają zatrudnić naszych mieszkańców
stwierdził, że przygotowana
będzie stosowna uchwałą w tej
sprawie. Odpowiadając na pytanie dotyczące nieujęcia miejscowości Radawie we wniosku
na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, stwierdził, że na chwilę obecną ponad
110 posesji w tej miejscowości
ma zamontowane oczyszczalnie. Przy budowie oczyszczalni
decydujące znaczenie ma kosztorys inwestorski.
Dla nieruchomości położonych w Radawiu nie zdążono
przygotować pełnej dokumentacji co nie oznacza, że
sprawa jest już definitywnie
zamknięta i że w następnym
przetargu nie pojawią się kolejne nieruchomości, na których
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

będą budowane przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Wójt
poinformował też o działaniach
podejmowanych przez gminę
w kwestii budowy oświetlenia
na ul. Stawowej w Radawiu
i przypomniał, że miejscowa
Rada Sołecka w przeciwieństwie do innych sołectw w naszej gminie realizujących podobne przedsięwzięcia nie była
zainteresowana wsparciem tej
inwestycji środkami z funduszu sołeckiego. Włodarz gminy
oświadczył również, że w kwestii zakupu kontenera dla LZS
Radawie od początku optował
za budową obiektu murowanego, niemniej jednak prace
budowlane związane z posadowieniem zakupionego kontenera będą realizowane od
sierpnia br.
Po odpowiedziach wójta
przewodnicząca R.G. odczytała pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie będące
odpowiedzią na interpelacje
radnych złożone na sesji R.G.
w marcu br. Z pisma wynika
m.in., że Starostwo Powiatowe nie ma środków na remont
dwukilometrowego odcinka
drogi powiatowej Knieja – Zębowice, a występujące na tym
odcinku spękania nie mają
wpływu na bezpieczeństwo
użytkowników ruchu drogowego i będą one uszczelnione
grysami w okresie letnim. Nie
będą również prowadzone prace związane z zarurowaniem
i poszerzeniem pobocza w obrębie kościoła w Zębowicach ze
względu na bardzo wąski pas
drogowy i nieuregulowany stan
prawny gruntu pod drogą.
Na przedmiotowym odcinku drogi nie będzie w najbliższym czasie wykonywany
parking czy też miejsca postojowe dla pojazdów. Natomiast
przepust na drodze powiatowej
w m. Osiecko zostanie poddany gruntownemu przeglądowi
w celu określenia niezbędnych
robót remontowych do jego
wykonania. Na zakończenie
sesji radni przyjęli protokół
z sesji Rady Gminy Zębowice
z dnia 28.03.2017 r.
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OBCHODY ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA
W ZĘBOWICACH

łumy wiernych, mieszkańcy naszej gminy i goście uczestniczyli w obchodach
Święta Bożego Ciała w zębowickiej parafii.
Tradycyjnie uroczystą procesję poprzedziła
msza święta, którą celebrował ksiądz proboszcz Paweł Zając. Po mszy procesja z Przenajświętszym Sakramentem, przemaszerowała ulicami Zębowic zatrzymując się przy
czterech ołtarzach usytuowanych w centrum

miejscowości. Asystę zabezpieczali strażacy,
którzy nieśli baldachim i kierowali ruchem
ulicznym. Orszak z niesioną przez księdza
Pawła Zająca i księdza prałata Zbigniewa Donarskiego monstrancją poprzedzały dzieci
sypiące kwiaty. Uroczystość ubogacała gra
orkiestry dętej z Kadłuba Wolnego oraz niesione sztandary kościelne i strażackie z OSP
Zębowice, Knieja i Kadłub Wolny.
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE
GIMNAZJALNO-SZKOLNYM

sza Święta w intencji uczniów i nauczycieli celebrowana przez proboszcza
zębowickiej parafii księdza Pawła Zająca
poprzedziła uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach. Podczas mszy ks. Paweł Lisoń
wygłosił kazanie i udzielił błogosławieństwa prymicyjnego.
Tradycyjnie uroczystości szkolne związane z zakończeniem roku szkolnego miały
miejsce na terenie hali sportowej i rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru
szkoły i odegrania hymnu państwowego.
Uczestników, wśród których byli: wójt
Waldemar Czaja, przewodnicząca Komisji
Edukacji Dorota Wons, przewodnicząca
Rady Rodziców Ewelina Kotysz, rodzice
nauczyciele, pracownicy ZGS i uczniowie
powitali prowadzący: Daria Rajnoga i Michael Gawlikowicz, uczniowie III klasy
gimnazjum. Wyjątkowo miłym akcentem uroczystości było wręczenie uczniom
wyróżniającym się w nauce i zachowaniu
świadectw z biało-czerwonym paskiem.
W Szkole Podstawowej wyróżniające
świadectwa otrzymali: z klasy I: Samuel
Respondek, Wiktoria Prudło i Dawid Rybol. Z klasy IIa: Julia Dylka, Tymoteusz
Kaczmarczyk, Jadwiga Kotarska, Olivia
Maushagen, Paweł Michalczyk, Paulina Pokorska, Mateusz Panicz, Dawid Szczygieł,
Julia Wierszak i Karolina Pyka; z klasy IIb:
Wojciech Beneda, Emilia Jendrzej, Emilia
Kowalczyk, Zuzanna Ledwig, Roksana Niedworok, Anna Niemiec, Milena Styczeń,
Amelia Sykoś, Michał Szmolka, Matylda
Wiecha, Dominik Wulczyński i Emilia
Zacha; z klasy IIIa: Julia Michalczyk, Paweł
Krawczyk, Anna Bronder, Michał Libera,
Oliwer Pludra, Dawid Pyka i Jakub Kocot;
z klasy IIIb: Oliwier Czaja, Wiktoria Czaja,
Tomasz Kusiak, Patryk Pieprzyca, Natalia
Proszewska, Dominika Respondek i Julia
Trocha. Wyróżnieni uczniowie z klasy IV:
Paskal Seidel, Szymon Langosz, Wiktoria
Szczygieł, Nadia Pyka, Martyna Jonczyk,
Wiktoria Koj, Karolina Respondek, Magdalena Tokarczyk i Dawid Pieprzyca. W klasie
V wyróżnienia otrzymali: Julianna Jendrzej, Klaudia Panicz, Kamila Kubiciel, Mikołaj Sowa, Katarzyna Gmyrek, Małgorzata
Lasończyk, Monika Miozga, Filip Sykoś,
Julia Koj, Magdalena Obstój, Katarzyna
Niemiec i Damian Ticman. W klasie VI
wyróżnienia otrzymali: Adriana Obstój,
Zuzanna Grabowska, Szymon Kusiak, Ewlina Krohn, Michał Gawlita, Laura Jagoda,
Patryk Beneda, Paweł Płotnik, Dawid Górski, Julia Koch, Szymon Sadowski, Alek-
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sandra Nowak, Karolina Miozga, Agata
Kozłowska, Sonia Wróbel i Marcel Jonczyk.
W dalszej części uroczystości wręczono
świadectwa z biało-czerwonym paskiem
wyróżniającym się uczniom gimnazjum.
W klasie I wyróżnienia otrzymali: Emilia
Lempa, Marlena Zyzik i Agnieszka Krawczyk. W klasie IIa wyróżniono: Aleksandrę Mateja, Martę Twardawską, Agnieszkę
Król, Oliwię Ledwig i Karolinę Niemiec.
W klasie IIb wyróżniające świadectwa
otrzymali: Wiktoria Gawlita, Brygida
Maniurka, Magdalena Kania, Aleksandra Pyć i Marta Kozłowska. W klasie IIIa
wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Kania,
Aleksandra Ledwig, Karol Koprek, Teresa
Lasończyk, Daria Rajnoga i Martina Zyzik.
W klasie IIIb wyróżniono: Patrycję Panicz,
Kamila Michalczyk, Aleksandrę Wulczyńską, Weronikę Syma i Magdalenę Janik.
W trakcie uroczystości przewodnicząca
Rady Rodziców wręczyła nagrody za uzyskanie najwyższej średniej na egzaminie
gimnazjalnym: Patrycji Panicz, Kamili Michalczyk, Karolowi Koprek i Aleksandrze
Wulczyńskiej. Nagrodą uhonorowała też
Adriannę Obstój laureatkę Wojewódzkiego
Konkursu z Języka Polskiego. Za pracę
na rzecz szkoły i obsługę sprzętu nagłaśniającego nagrodzono: Marcela Jonczyka
i Denisa Spałka. Wręczono również podziękowania i listy gratulacyjne rodzicom:
Małgorzacie Sawczuk-Wróbel, Reginie Zyzik, Jolancie Niesłony, Edycie Czeredrecki,
Korneli Dandyk, oraz państwu: Lasończyk,
Zyzik i Janik. W trakcie uroczystości wręczono legitymacje członkom MDP z OSP
Zębowice i OSP Kadłub Wolny z inicjatywą

wręczenia których wystąpili ich druhowie
naczelnicy. Legitymacje członkowskie na
prośbę Komendanta Gminnego OSP wręczył wójt Gminy Waldemar Czaja.
Zakończenie roku szkolnego było też
okazją do przedstawienia osiągnięć szkoły.
Dyrektor ZGS Małgorzata Stelmach podkreślała, że uczniowie odnosili sukcesy
zarówno na szczeblu wojewódzkim jak
i ogólnopolskim. W VII Konkursie Wiedzy
o Mniejszości Niemieckiej, Karol Koprek
zajął III miejsce indywidualnie oraz wspólnie z Robertem Czeredreckim III miejsce
drużynowo. Uczennice klasy II gimnazjum: Marta Kozłowska, Oliwia Ledwig,
Karolina Niemiec i Wiktoria Gawlita zajęły
III miejsce w konkursie ,,Pokaż Język” dla
utalentowanej wokalnie i muzycznie młodzieży i w nagrodę wyjadą do Brukseli.
W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangurek” Anna Niemiec
z klasy IIb uzyskała wynik bardzo dobry,
a wyróżnienia w tym konkursie otrzymali:
Dawid Szczygieł i Karolina Pyka z klasy IIa
oraz Emilia Zacha z klasy IIb. Szkoła biorąc
udział w ogólnopolskim konkursie Szkolnym „Klub Wolontariatu” uzyskała ,,Certyfikat”. Realizowane i organizowane były
również projekty edukacyjne, a uczniowie
Zespołu mogą poszczycić się też wymiernymi sukcesami sportowymi. Zabierając
głos na zakończenie uroczystości wójt Waldemar Czaja podziękował nauczycielom,
pracownikom administracyjnym i obsługi
oraz rodzicom za codzienny trud włożony
w nauczanie i wychowanie dzieci oraz życzył udanego wypoczynku i bezpiecznych
wakacji.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

POŻEGNANIE ROKU SZKOLNEGO W RADAWIU
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czerwca wspólnie ze strażakami z miejscowej OSP pożegnano rok szkolny w oddziale przedszkolnym w Radawiu. W zorganizowanej na
gminnym placu zabaw uroczystości
było wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek, tańce, gry i zabawy. Jak podkreśla dyrektor Przedszkola Kornelia
Ticman, radość dzieciaków była wyjątkowa, ale największą frajdę sprawiła im przejażdżka wozami strażackimi. Radosnym akcentem spotkania
dla nauczycieli i wychowawców były
przygotowane przez rodziców przedszkolaków miłe niespodzianki, będące
wyrazem podziękowania za pracę z ich
dziećmi.

NOCKA W PRZEDSZKOLU

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
PRZEDSZKOLA W ZĘBOWICACH
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9

czerwca br. 16 osobowa grupa przedszkolaków spędziła nockę w przedszkolu. Zanim
jednak odważne dzieciaki położyły się spać
uczestniczyły w przedsięwzięciach, którym
towarzyszyło hasło ,,gdy
przedszkolak zdrowo je
to wesoło bawi się”. Dzieci samodzielnie przygotowały pyszne
kanapki, a po ich konsumpcji przystąpiły do wspólnej zabawy
i zawodów sportowych. Wiele radości i uśmiechu dostarczyła
przedszkolakom wizyta miejscowych strażaków na zakończenie,
której zaproszono dzieciaki do wspólnej przejażdżki. Następnie
dzielne przedszkolaki udały się do Domu Spotkań na dyskotekę,
a po jej zakończeniu na spacer po Zębowicach. Zakończeniem
tego obfitującego w różnorodne przedsięwzięcia wieczoru był
powrót do przedszkola, toaleta, piżamowa zabawa i nocleg, a po
nim poranna wizyta stęsknionych rodziców.
31/lipiec 2017

czerwca br. w Domu Spotkań odbyło się pożegnanie
absolwentów przedszkola. W uroczystości oprócz rodziców przedszkolaków uczestniczyli również wójt Waldemar Czaja
dyrektor ZGS Małgorzata Stelmach, dyrektor oddziału Banku
Spółdzielczego w Zębowicach Renata Turek, Przedstawicielka
Wspólnoty Lasów Drobnowłościanskich w Kadłubie Wolnym
Renata Bursy oraz Erwin Wierszak z OSP Zębowice. Dwudziestoosobowa grupa absolwentów zaprezentowała zgromadzonym
okolicznościowy program artystyczny, w którym dominowały
wierszyki, tańce i piosenki oraz okolicznościowe podziękowania.
Spotkanie stało się okazją podziękowania zaproszonym gościom
za pomoc i materialne wsparcie wielu przedsięwzięć realizowanych przez Przedszkole. Podczas uroczystości podziękowano
również rodzicom za współpracę w trakcie uczęszczania ich dzieci do placówki. Panie: Aleksandrę Wierszak, Sandrę Szczygieł
,Małgorzatę Drost – Glockner, Karinę Zacha i Beatę Jendrzej
uhonorowano również okolicznościowymi dyplomami. Na zakończenie uroczystości rodzice przygotowali słodki poczęstunek
dla wszystkich uczestników uroczystości, zwieńczeniem którego
był wyjątkowy tort z wizerunkami wszystkich absolwentów i pań
wychowawczyń.

5

DZIEŃ RODZINY w ZĘBOWICACH

4

czerwca br. Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa zorganizował Dzień Rodziny. Uroczystość pomyślana jako
połączenie obchodów Dnia Dziecka i Dnia Matki, zgromadziła
w Domu Spotkań kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy wraz
z dziećmi. Uczestnicy mogli podziwiać muzyczne i wokalne talenty naszych młodych artystów. Swoje nieprzeciętne umiejętności
zaprezentowali: Emilka Jendrzej, Martyna Jonczyk, Katarzyna
Kubolek, Milenka Jendrzej, Julianna Jendrzej, Julia Jadach, Brigida
Maniurka, Wiktoria Gawlita i Emilka Zacha. Tradycyjnie gorąco
przyjęty został nawiązujący tematyką do Dnia Matki koncert
w wykonaniu wychowanków przedszkola w Zębowicach. Występy naszych najmłodszych to nie jedyne atrakcje Dnia Rodziny.
Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek
i napoje, a dla dzieci dodatkowo popcorn i watę cukrową. Nasze
pociechy mogły również uczestniczyć w zabawie malowania twarzy i konkursie rysunkowym. Na uczestników tego familijnego
spotkania czekała również darmowa loteria fantowa, w której do
wygrania były min.: bony na spływ kajakowy, masaż gorącymi
kamieniami, zabiegi kosmetyczne i jazda konna. Prowadząca
uroczystość dyrektor GOIKiCz. Joanna Janczyk za pośrednictwem Informatora pragnie serdecznie podziękować wszystkim
uczestnikom, a w szczególności naszym młodym artystom oraz
sponsorom nagród w loterii fantowej, którymi byli: Aleksandra
Wierszak, Iwona Rybol, studio urody Ewa i przystań kajakowa
,,Granica” w Staniszczach Małych.

WOLONTARIUSZKI W STOLICY

13

czerwca br, wolontariuszki programu ,,PoczytajMY”:
Daria Rajnoga, Agnieszka Kania, Ewa Tokarczyk,
Kamila Michalczyk, Weronika Syma, Patrycja Panicz i Angelika Sykoś wraz
z opiekunką wicedyrektor
ZGS Iwoną Grabowską reprezentowały naszą szkołę
i gminę w stolicy. Zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej spotkanie było
świętem dla uczestników programów realizowanych przez CEO,
którzy przyjeżdżają do Warszawy aby w formie targów zaprezentować efekty swojej pracy. Tegoroczne targi, które odbyły
się w Arkadach Kubickiego zgromadziły kilkaset osób z całej
Polski. Oprócz uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekty
CEO obecni byli również eksperci i goście związani z edukacją
i działaniami społecznymi. Jak poinformowała nas opiekunka
naszych wolontariuszek Ogólnopolska Prezentacja Projektów
Młodzieżowych obfitowała w aktywności mające na celu integrację.
Wyjazd do Warszawy był zwieńczeniem działań wolontariuszek,
które realizowały projekt ,,Poczytajmy o Pszczołach”, w ramach
którego min. zorganizowano na terenie szkoły miejsce przyjazne
pszczołom, przeprowadzono lekcje we wszystkich klasach I – III
PSP na temat znaczenia pszczół dla ludzi oraz zorganizowano
niezwykle interesujące spotkanie z pszczelarzem.

FESTYN RODZINNY W PRUSKOWIE
18 czerwca br. mieszkańcy naszej
gminy bawili się na festynie rodzinnym
w Pruskowie. Impreza była efektem
współpracy sołectwa Prusków i Siedliska oraz wsparcia Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa
w Zębowicach. Uczestnicy na rozpoczęcie poczęstowani zostali ciastem,
kawą i herbatą, ale słodki poczęstunek
i napoje to nie jedyne atrakcje festynu. Dzieci bawiły się na dmuchanych
zjeżdżalniach oraz częstowane były watą cukrową i popcornem.
Chętni malowali sobie twarze i czesali fantazyjne, kolorowe fryzury. Kolejnym punktem imprezy było ognisko, które zintegrowało
wszystkich i sprawiło, że uśmiech radości gościł na każdej twarzy,
a wspólna zabawa trwała do godzin wieczornych. Festyn rodzinny
jest dobitnym przykładem na to, że współpraca jest fundamentem
sukcesu. Sołectwa Prusków i Siedliska powinny być wzorem do
naśladowania w jaki sposób w małej społeczności można zorganizować naprawdę wspaniałą imprezę dla mieszkańców. Wszak nie
od dzisiaj wiadomo, że podziały nikomu nie służą. W tym miejscu
należałoby zacytować H. Forda - „Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.
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INFORMUJEMY, że Biblioteka w Radawiu w okresie wakacji
w lipcu i sierpniu będzie nieczynna, natomiast Biblioteka w Zębowicach jest czynna codziennie w godzinach 8.00-16.00.
Dzieci i młodzież szkolna może w tym czasie korzystać z czytelni, by zapoznać się z lekturami oraz korzystać z komputerów w Bibliotece w Zębowicach. Oprócz tego otwarta jest również siłownia
na świeżym powietrzu przy Hali Sportowej w Zębowicach.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

sport
LZS RADAWIE w A-KLASIE

Z

godnie z przewidywaniami
zakończył się pojedynek drużyny LZS Radawie
z LZS Radłów. Jak
na mistrza B klasy przystało zespół
z Radawia pokonała gospodarzy 6 do 1. Zarówno wynik jak i gra odzwierciedlały
miejsca drużyn w ligowej tabeli. Grając z najsłabszym zespołem
B klasowych rozgrywek i mając wcześniej zapewniony awans piłkarze z Radawia bez forsowania jakiegoś zawrotnego tempa, grając na
luzie i w pełni kontrolując przebieg wydarzeń na boisku w efektowny
sposób pożegnali się z tą klasą rozgrywkową. Sam mecz był okazją
do dania szansy na grę szerokiej grupie zmienników, którzy swoją
postawą na boisku nie zawiedli zarówno trenera Przemysława Królaka
jak i kilkudziesięcioosobowej grupy kibiców z Radawia przybyłych
świętować razem ze swoją drużyną awans do A klasy. Marian Królak
prezes LZS Radawie pytany o to, który z zawodników najbardziej
przyczynił się do awansu powiedział, że nie chce nikogo wyróżniać,
a na końcowy wynik jak na grę zespołową przystało zapracowała cała
drużyna. Prezes podkreślał również, że jego zespół w A – klasie, będzie
walczył o jak najwyższą lokatę i postara się swoją postawą na boisku
mile zaskoczyć kibiców. Na grupowym zdjęciu stoją: Piotr Chyla,
Mateusz Rzepka, Paweł Grzesik, Marek Obstój, Łukasz Sowa, Patryk
Swoboda, Dawid Nieszporek, Damian Serwusiok, Kamil Mrozek,
Łukasz Oleksowicz, Denis Piegsa, Przemysłąw Królak (trener), klęczą
Łukasz Koj, Piotr Kotyś, Daniel Kardynał, Paweł Kotyś (kapitan),
Klaudiusz Kulik, Kamil Puchała, Mateusz Thomassek, (bramkarze),
Daniel Barowski, Dawid Michalczyk, Mateusz Barowski. Barwy
zespołu w sezonie 2016/2017 reprezentowali również nieobecni na
zdjęciu – Tomasz Zając, Tomasz Barcik (bramkarz) Mariusz Klimek,
Roland Kondziela oraz Joachim Sikora, (kierownik drużyny).

STRAŻACY Z KADŁUBA WOLNEGO NA ZLOCIE
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czerwca br. strażacy z OSP w Kadłubie Wolnym uczestniczyli w Szemrowicach w II
Międzynarodowym Zlocie
Motopomp Strażackich
oraz Grup Rekonstrukcji Historycznych Straży Pożarnych. Na zlocie
zaprezentowali jak sami
mówią dwie swoje perełki
- odrestaurowaną motopompę M 400 P-26 z 1968 roku oraz motopompę FLADER z silnikiem DKW z 1939 roku. Jak poinformował nas Naczelnik OSP w Kadłubie Wolnym druh Rafał Magnes
możliwość obejrzenia sprzętu jakiego dawniej strażacy ochotnicy
używali do akcji ratowniczo gaśniczych skłania zarówno do refleksji jak i do oddania głębokiego szacunku naszym poprzednikom.

D

REMONT REMIZY W KADŁUBIE WOLNYM

obiegają końca prace remontowe w remizie
w Kadłubie Wolnym, w ramach których
wykonano remont wieży strażackiej ocieplono
i pokryto papą dach oraz wymieniono opierzenie. Prace, których wartość zamyka się
kwotą: remont wierzy - 36522,44 zł, remont
dachu wraz z ociepleniem - 29355,58 zł, wybudowanie nowego komina do CO - 14600,10
zł, co razem daje kwotę – 80 478,12 zł, zostały
wykonane ze środków budżetu gminy.
31/lipiec 2017
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GMINNE ZAWODY
SPORTOWO–POŻARNICZE

czerwca br. na boisku LZS Zębowice zostały przeprowadzone
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, których organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Zębowicach. Nad ich sprawnym
i obiektywnym przebiegiem czuwało jury pod przewodnictwem p.o.
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
bryg. Jarosława Zalewskiego. Rozgrywane przy pięknej słonecznej
pogodzie zawody dostarczyły wielu emocji zarówno zawodnikom jak
i licznej publiczności. Druhny i druhowie rywalizowali w następujących konkurencjach: ćwiczenia bojowe, bieg sztafetowy i musztra.
W zawodach udział wzięły jednostki OSP z naszej gminy w następujących grupach wiekowych: MDP żeńska – 12-16 lat z OSP Radawie
i OSP Zębowice oraz MDP męska – 12-16 lat z OSP Radawie i OSP
Zębowice. Natomiast w grupie ,,A” męskie drużyny pożarnicze udział
wzięło 5 zespołów w tym dwa z OSP Radawie. Poza konkursem w zawodach uczestniczyła drużyna oldbojów z OSP Zębowice. W grupie
MDP zarówno żeńskich jak i męskich triumfowali młodzi strażacy
z OSP Radawie. W grupie ,,A” męskich drużyn pożarniczych I miejsce
zajęła drużyna OSP Radawie II, drugie OSP Zębowice, a trzecie OSP

Kadłub Wolny. Na czwartym miejscu uplasowała się I drużyna z OSP
Radawie, a V miejsce zajęli druhowie z OSP Knieja. Uczestniczące
w zawodach drużyny zostały uhonorowane dyplomami, pucharami
oraz nagrodami w postaci sprzętu pożarniczego, a zespoły MDP bonami na zakupy w pizzerii bądź cukierni. Honorując drużyny Prezes
Zarządu Gminnego OSP wójt Waldemar Czaja podkreślał wysokie
umiejętności zaprezentowane przez uczestników. Dziękował również
wszystkim, którzy włączyli się w ich sprawną i bezpieczną organizację.
Uczestniczące w zawodach drużyny występowały w następujących
składach: MDP żeńska OSP Radawie: Oliwia Ledwig, Ewelina Kubica,
Aleksandra Nowak, Weronika Żywanowska, Laura Jagoda, Ewelina
Krohn, Wiktoria Skorzycka, Agnieszka Król, Katarzyna Niemiec
i Juliana Jendrzej. MDP żeńska OSP Zębowice: Daria Rajnoga, Sonia Wróbel, Patrycja Pastuszka, Laura Okwieka, Weronika Tkacz,
Małgorzata Lasończyk, Emilia Jewczuk, Katarzyna Grzesik, Karolina
Miozga i Kamila Kubiciel. MDP męska OSP Radawie: Kevin Jendrzej,
Paskal Bednarek, Szymon Bednarek, Patryk Beneda, Nikolas Kowolik,
Szymon Langosz, Daniel Kania, Marcin Szędzielorz, Kacper Nowak
i Daniel Dragon. MDP męska OSP Zębowice: Robert Czeredrecki,
Marcel Janczyk, Sebastian Janczyk, Daniel Rosner, Szymon Sadowski, Paweł Paliga, Denis Kotala, Jonas Kniejski, Mateusz Trocha,
Mateusz Respondek, Matias Mimus, Dawid Pieprzyca i Bartosz
Koza. Seniorzy OSP Radawie: Wojciech Lipczak, Maciej Michalak,
Mateusz Sworeń, Patryk Wenzel, Daniel Barowski, Marcel Barowski,
Kamil Kciuk, Andrzej Ogrodziński, Mateusz Jendrzej, Piotr Jendrzej,
Tomasz Stręk, Rafał Jendrzej, Damian Ledwig, Arkadiusz Beneda,
Dawid Jancik, Adrian Wencel, Kamil Barowski, Denis Wencel i Tobiasz Hanuszewicz. MDP Seniorzy OSP Zębowice: Klaudiusz Kulig,
Mariusz Zdybowicz, Ditmar Rosner, Jakub Rajnoga, Kevin Główka,
Mariusz Janik, Damian Paliga, Paweł Wróbel, Denis Gawlikowicz
i Krzysztof Janczyk. Seniorzy OSP Kadłub Wolny: Rafał Magnes,
Dawid Bursy, Artur Czaja, Martin Krawczyk, Adrian Wysocki, Daniel
Niesłony, Piotr Pieprzyca, Damian Swoboda, Krzysztof Pipa i Rafał
Grzesik. Seniorzy OSP Knieja: Michał Kotyś, Łukasz Koj, Marcin
Kotyś, Patryk Niesłony, Daniel Piegza, Bartek Witkowski, Joachim
Weber, Krystian Janczyk, Artur Panic, Tomasz Panic, Kamil Wojczyk
i Łukasz Witkowski.

7

ogłoszenia
W czerwcu 2017 r. Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:

80 lat: Paweł Janczyk, Marta Larisz
90 lat: Maria Adler
91 lat: Gerhard Adamski
93 lata: Urszula Miozga
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Łucja i Andrzej Jeziorowscy,
Halina i Herbert Kossok
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:
Anna i Józef Danielczyk
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:
Anna Niesłony, Kornelia Czaja, Szymon Niesporek

O rzetelność
przekazu informacji…

N

oszący zobowiązujący tytuł lokalny periodyk
„Zębowice Informacje” w numerze z 1 czerwca
br. zawiera m.in. sprawozdanie ze spotkania integracyjnego w Radawiu i posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Zębowice.
W tym pierwszym sprawozdaniu czytamy o odznaczeniu przez gości z partnerskiej gminy Birkenfeld
osób szczególnie zaangażowanych w proces integracji
gmin Zębowice i Birkenfeld. Należy z przykrością
stwierdzić, że autor nie dostrzegł, że wśród tych osób
znaleźli się także Gerard Wons i Marian Janik.
W ocenie redaktora periodyku odbyte 29 maja
posiedzenie Komisji Rewizyjnej było „burzliwe”. Nie
wiadomo, co kto pod tym pojęciem rozumie. Tak czy
inaczej pytani na tę okoliczność uczestnicy posiedzenia nie podzielają oceny autora. Obrady Komisji miały
bowiem spokojny przebieg, zaś wypowiedzi w jej
trakcie były rzeczowe, stanowiąc realizację przyjętego porządku obrad i to pomimo faktu, że na skutek
aktywności uczestniczącego w posiedzeniu redaktora
w/w. periodyku poruszone zostały w części obrad liczne kwestie uprzednio porządkiem tym nie objęte.
Oberwator
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Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze
dzieci rozwijały 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:
Jan Glagla, Gizela Kątny, Hildegard Krohn
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.

Przypomina się
wszystkim mieszkańcom,
że należy najpóźniej do 31 lipca 2017 r., dokonać
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka do końca 2017 roku wynosi dla osób,
które segregują odpady i kompostują bio odpady
na swojej posesji – 10 zł na osobę zamieszkałą.
Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, 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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