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m iło nam poinformować, że Adriana Obstój, uczennica 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach, uczest-

nicząc w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym, dla 
uczniów szkół podstawowych, uzyskała tytuł LAUREATKI, 
zdobywając 58 punktów na 60 możliwych. Oprócz dyplomu 
od Opolskiego Kuratora Oświaty, otrzymała również stypen-
dium od Marszałka Województwa Opolskiego w ramach pro-
gramu ,,Wspieramy najlepszych II” za wybitne osiągnięcia 
w nauce, w roku szkolnym 2016/2017. GRATULUJEMY.

SUKCES UCZENNICY PSP W ZĘBOWICACH

KONKURS  
POŻARNICZY

5 kwietnia br. w Miejskim 
Domu Kultury w Oleśnie 

odbyły się powiatowe elimina-
cje ogólnopolskiego konkursu 
,,Młodzież Zapobiega Pożarom”, 
w których uczestniczyli również 
nasi uczniowie, laureaci gmin-
nych eliminacji. Niestety pomimo 
ambitnej postawy, żadnemu z na-
szych przedstawicieli, nie udało 
się zając miejsca dającego możli-
wość udziału w eliminacjach na 
szczeblu wojewódzkim.
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17 kwietnia 2018 roku odbyło się 
wspólne posiedzenie Komisji 

Oświaty, Kultury Fizycznej oraz Zdro-
wia i Opieki Społecznej oraz Komisji 
Budżetu i Działalności Finansowej oraz 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, Handlu i Usług Rady Gminy 
Zębowice. Posiedzenie zdominował 
temat związany z obniżoną subwencją 
oświatową. 

W trakcie posiedzenia włodarz gmi-
ny omówił sytuację związaną z obni-
żoną subwencją oświatową na rok 2018 
rok, która jest niższa o 320 094,00 zł 
w stosunku do przyjętej w budżecie 
gminy. Wyjaśniał, że przyczyną jest 
między innymi mniejsza kwota prze-
znaczona na naukę języka niemieckie-
go jako języka mniejszości narodowej. 
Wójt zwrócił uwagę, że brakującą kwo-
tę należy w budżecie gminy odpisać po 
stronie dochodów i po stronie wydat-
ków. Kolejno przedstawił symulacyj-
ne wyliczenia kosztów funkcjonowa-
nia systemu oświaty w naszej gminie 
w roku szkolnym 2018/2019, w oparciu 
o ciągłość nauczania przedszkolnego 
i szkolnego. Następnie omówił sytuację 
związaną z wynikiem procesu rekruta-
cji do klasy pierwszej, do której zgłosiło 
się 28 dzieci. 25 to dzieci siedmioletnie, 
3 dzieci to sześciolatki. 

Zgodnie z prawem w klasach od I–III 
może być max. 25 uczniów w jednym 
oddziale. W związku z tym, należy 
otworzyć dwa oddziały, co wiąże się 
z dodatkowymi kosztami. Wójt podał, 
że przy założeniu, że w roku szkolnym 
2018/2019 zostanie otwarty jeden od-
dział klasy pierwszej w systemie będzie 
brakowało ok. 405 000,00 zł. 

Otwarcie w nowym roku szkolnym 
dwóch oddziałów, gdy rok wcześniej nic 
na to nie wskazywało, zwiększy braku-
jącą kwotę. Włodarz gminy stwierdził, 
że w roku szkolnym 2018/19 miało zo-
stać przyjętych zgodnie ze wcześniej-
szą deklaracją rodziców 25 uczniów, 
natomiast w roku szkolnym 2019/2020 
naukę miało podjąć 30 uczniów. 

Składając deklarację o przyjęcie sze-
ściolatków do klasy pierwszej wpły-
wamy na zwiększenie obciążenia fi-
nansowego szkoły poprzez utworzenie 

dodatkowego oddziału, przy zmniej-
szającej się subwencji oświatowej. 

Sposobem na przyszłość jest uzgad-
nianie przez rodziców takich decyzji 
z co najmniej dwuletnim wyprzedze-
niem. Brak finansowy, jaki powstał 
przy zmniejszającej się liczbie dzieci 
(subwencja wyliczana jest na jedno 
dziecko) i stałym zatrudnieniu nauczy-

cieli, prowadzić może do rezygnacji 
z niektórych inwestycji wyczekiwanych 
przez mieszkańców przez ostatnie dzie-
sięciolecia. 

W trakcie dyskusji radni optowali za 
tym aby zostały utworzone 2 oddziały 
klasy pierwszej z proporcjonalną liczbą 
uczniów. Sugerowali połączenie obec-
nych dwóch oddziałów klasy czwartej, 
co zostało już postanowione. Mówiono 
również o rezygnacji z inwestycji, które 
nie są zadaniem własnym gminy np. 
remont drogi powiatowej Zębowice 
– Knieja, którą to inwestycję gmina 
współfinansuje. Przytaczano też, że 
sposobem na znalezienie części braku-
jących środków jest powrót do poprzed-
nich stawek podatku od nieruchomości 
za grunty pozostałe. Odnosząc się do 
tych wypowiedzi wójt poinformował 
zebranych, że nie można braków finan-
sowych łatać zwiększaniem deficytu 
i przeznaczyć go na wynagrodzenia. 
Każda inwestycja, czy na drogach po-
wiatowych czy gminnych wynikała 
z próśb naszych mieszkańców. Cięż-
ko wypracowane dofinansowania dla 
tych inwestycji nie powinny przekreślać 
ich realizacji, z uwagi na niski procent 

wkładu własnego. Nie można również 
obciążać podatkami niektórych po-
datników, a to tylko z tego względu, że 
zmieniają się tak szybko przepisy. 

Czekamy na rozstrzygnięcie prze-
targu na zadanie – Rozbudowa stacji 
wodociągowej „Knieja” (data składania 
ofert 25.04.2018 r.), które pokaże jakie 
będzie obciążenie finansowe budżetu 

gminy. Jeżeli będą oszczędności zo-
stanie utworzony drugi oddział klas 
pierwszych, a arkusz organizacyjny 
będzie aneksowany w sierpniu br. 26 
kwietnia planowane jest w szkole spo-
tkanie włodarza gminy z rodzicami 
uczniów i nauczycielami. W trakcie 
tego spotkania zostaną przekazane 
ostateczne decyzje odnośnie ilości 
oddziałów w Szkole Podstawowej. 
Nawiązując do pytania o przyczynę 
zmniejszenia środków na naukę języka 
niemieckiego jako języka mniejszości 
dyrektor szkoły p. Małgorzata Stelmach 
stwierdziła, że jest to uwarunkowane 
przelicznikami związanymi z ilością 
złożonych deklaracji i corocznych wag 
ustalanych przez Ministra Edukacji 
Narodowej. 

Wójt gminy odnosząc się do pytań 
dotyczących dalszych losów budynku 
po byłej szkole w Kadłubie Wolnym 
oświadczył, że budynek jest w dzierża-
wie i dzierżawca ma prawo jego pier-
wokupu. Dzierżawca złożył wniosek 
o zmianę pozwolenia na budowę i naj-
prawdopodobniej otrzymał dofinanso-
wanie, o które się starał. W planach jest 
utworzenie Domu Opieki i żłobka.

POSIEDZENIE GMINNYCH KOMISJI
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SPOTKANIE MTRDZ

23 kwietnia br. w GOIKiCz. odbyło spotkanie człon-
ków Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego 

Dobrodzień – Zębowice. W trakcie tego spędzanego przy 
kawie i słodkim poczęstunku spotkania, kilkunastoosobowa 
grupa uczestników wysłuchała, wspartego prezentacją mul-
timedialną wykładu p. Doroty Wons na temat – ,,Rolniczy 
słownik gwarowy ziemi zębowickiej”.

S prawom gminnej edukacji po 
zmniejszonej subwencji oświato-

wej poświęcone było spotkanie wój-
ta gminy z nauczycielami, rodzicami 
uczniów i częścią radnych, które odbyło 
się 26 kwietnia br. w hali sportowej 
Publicznej Szkoły Podstawowej. 

Włodarz gminy w trakcie ponad go-
dzinnej prelekcji, wspartej prezentacją 
multimedialną, omówił istotne kwestie 
związane z oświatą w gminie. Przed-
stawiając pensum godzin nauczyciela 
i gwarantowane stawki wynagrodzeń 
na poszczególnych stopniach awansu, 
przytoczył koszt edukacyjny 1 ucznia, 
zamykający się kwotą ponad 14 tysięcy 
złotych przy subwencji podstawowej na 
ucznia w kwocie około 5 400 zł. 

Omawiając dane statystyczne zwró-
cił uwagę na malejącą liczbę uczniów 
w szkole, powodowaną przyczynami 
demograficznymi. Przytoczył ustawo-
we zapisy mówiące o liczbie uczniów 
w oddziale klas I-III szkoły podsta-
wowej, która wynosi nie więcej niż 25. 
Przedstawiając stan obecny i przyszły 
mówił, że spadająca liczba dzieci i mło-
dzieży, zmniejszająca się wartość sub-
wencji oświatowej przy gwarantowa-
nym wzroście wynagrodzeń nauczycieli 
i stałej liczbie zatrudnionych, prowadzi 
do szukania dodatkowych kwot uzu-
pełniających niedobór finansowy. Jeśli 
sytuacja się nie zmieni, to w efekcie 

doprowadzi to do 
wyeliminowania 
jakichkolwiek in-
westycji i remontów 
oraz pogorszenia 
stanu technicznego 
obiektów i częścio-
wej utraty płyn-
ności finansowej. 
Włodarz gminy 
wskazał, że aby sytuacja uległa popra-
wie, należy racjonalnie wykorzysty-
wać kadrę nauczycielską w przedszkolu 
i szkole w sposób powiązany. 

Planowanie liczebności oddzia-
łów ma być realizowane z dwuletnim 
wyprzedzeniem w oparciu o opinie 
nauczycieli postępów edukacyjnych 
prymusów i uczniów z nauczaniem 
specjalnym. Istotnym jest również 
ograniczanie zbędnych wydatków, 
szanowanie pomocy dydaktycznych 
i zwracanie uwagi na korzystanie 
z mienia przedszkola czy szkoły. 

Ważnym zadaniem winno być, po-
zyskiwanie środków zewnętrznych, na 
prowadzenie różnorodnych zajęć edu-
kacyjnych, nie koniecznie z uczniami, 
celem wyrównania niedoborów w ogra-
niczonym zatrudnieniu. Nie do przece-
nienia jest również solidarne podejście 
do problemu współpracy: Rodzic – Na-
uczyciel – Dyrektor – Radni Gminy 
– Wójt Gminy oraz eliminowanie ne-

gatywnych zachowań – „Obarczanie 
winą”, kogokolwiek. W końcowej fazie 
spotkania pytania rodziców uczniów 
kierowane do wójta oscylowały wo-
kół kwestii związanej z utworzeniem 
2 oddziałów w klasie pierwszej oraz 
celowości połączenia klas czwartych 
z uwagi na różnice wiekowe w tej gru-
pie uczniów. 

Wsłuchując się w głosy rodziców 
dzieci włodarz gminy podjął decyzję, 
że od nowego roku szkolnego 2018/2019 
utworzone zostaną dwa oddziały w kla-
sie pierwszej oraz zostaną połączone 
obecne klasy czwarte. Wójt poinformo-
wał zebranych, że w ramach poszuki-
wania brakujących środków zwróci się 
do Rady Gminy z prośbą o wyrażenie 
zgody, aby wkład własny gminy zabez-
pieczony na rozbudowę stacji wodocią-
gowej w Kniei, przeznaczyć na potrzeby 
oświaty. Natomiast brakujące środki 
na rozbudowę stacji wodociągowej, zo-
staną pozyskane poprzez zaciągnięcie 
kredytu.

OŚWIATA W GMINIE

NOWY AUTOBUS

P KS w Klucz-
borku, któ-

rego właścicielem 
jest starostwo w ra-
mach podpisanej 
w 2016 roku z na-
szą gminą umowy 
na świadczenie 
usług w ramach 
transportu publicz-

nego, w tym dowozu dzieci do szkół przekazał nam do 
użytkowania nowy autobus marki Iveco. 

Pojazd jest jednym z trzynastu jakie powiat kluczborski 
zakupił dla swojego przewoźnika z wykorzystaniem środków 
z dotacji unijnej. Kosztujący 640 tys. zł. netto autobus jest 
przyjazny dla środowiska i spełnia najwyższe kryteria emisji 
spalin Euro 6. W ramach codziennej eksploatacji będą nim 
dowożone dzieci do szkoły i przedszkola.
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Z organizowana przez Gminny Ośrodek Informacji i Czy-
telnictwa przy współpracy z OSP i DFK w Kadłubie 

Wolnym ,,Majówka” okazała się sukcesem organizacyjnym 
i frekwencyjnym. W upalne 3 majowe popołudnie, na placu 
przed remizą OSP i pobliskim boisku zgromadziło się około 
200 osób w tym ponad stuosobowa grupa dzieciaków. 

Dla uczestników przygotowano słodki poczęstunek a dla 
dzieci dodatkowo popcorn lub watę cukrową i lody. Można 
było również zakupić potrawy z grilla. Wśród przygotowa-
nych dla dzieci atrakcji szczególnym powodzeniem cieszyły 
się dmuchańce oraz stoisko z malowaniem twarzy i dziecięcy 
fryzjer. Spora grupa najmłodszych uczestniczyła również 
w zabawach z animatorkami a dorośli mogli wykazać się 
umiejętnościami w pchaniu piłką lekarską. Ważnym punk-
tem majówki był przygotowany przez druhów z OSP Zębo-
wice i Kadłub Wolny, pokaz działania strażaków w trakcie 
symulowanego wypadku komunikacyjnego. 

Druhowie zaprezentowali również swoje umiejętności 
przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym oraz 
uczyli na fantomach wykonywania resuscytacji.

MAJÓWKA W KADŁUBIE WOLNYM
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W yjątkowy scenariusz miały tego-
roczne obchody Święta 3 Maja 

w Publicznej Szkole Podstawowej ,któ-
rych głównym akcentem był ,,Festiwal 
Pieśni Patriotycznej”. 

W odświętnej atmosferze uczniowie 
poszczególnych klas zaprezentowali 
znane pieśni patriotyczne od ,,O mój 
rozmarynie rozwijaj się” po ,,Witaj 
maj 3 maj”. Utwory oceniało jury pod 
przewodnictwem Pana Alfreda Janke 

nauczyciela muzyki i właściciela studia 
piosenki w Oleśnie. W tej wyjątkowej 
rywalizacji, gdzie zajęte miejsca nie 
były sprawą najważniejszą zwyciężyła 
klasa VII. Symptomatycznym akcentem 
uroczystości było wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych przez wszystkich 
uczestników, a wszystko to w dominu-
jących biało czerwonych barwach. 

Ważnym i zapadającym w pamięć, 
było również wypowiedziane przez pro-

wadzącą koncert nauczycielkę historii 
p. Patrycję Wolicką przesłanie, aby pa-
miętać o ponadczasowych słowach, któ-
re były mottem uroczystości, że ,,zgoda 
buduje, niezgoda rujnuje”. Aby pamiętać 
o nich na co dzień w szkole w relacjach 
z kolegami koleżankami i nauczycie-
lami, pamiętać o nich w domu w re-
lacjach z rodzicami i pamiętać o nich 
jako obywatele naszego kraju w rękach 
których przyszłość Polski spoczywa.

OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA W PSP W ZĘBOWICACH

WIEŚCI „KRAINY 
DINOZAURÓW”

Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Dinozaurów” z siedzibą 
Ozimku realizuje Lokalną Strate-
gię Rozwoju na lata 2014–2020, 

której głównymi celami są: wzrost konkurencyjno-
ści obszaru objętego LSR i ochrona środowiska oraz 
zwiększenie integracji i poczucia przynależności do 
obszaru objętego LSR. Podstawowym zadaniem LGD 
jest umożliwienie beneficjentom możliwości aplikowa-
nia o środki unijne na różne przedsięwzięcia poprzez 
przeprowadzanie naborów wniosków. Do kwietnia 
2018 roku odbyło się 17 naborów, w których złożono 
łącznie 100 wniosków. Podpisano z UMWO 16 umów, 
w tym jedną umowę na projekt grantowy. LGD „Kraina 
Dinozaurów podpisała 15 umów z grantobiorcami na 
realizację projektu „Z dinozaurem w terenie” promu-
jącego obszar LGD. Kolejny projekt grantowy „ Z kul-
turą i tradycją w Krainie Dinozaurów” jest w trakcie 
weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim. W 2018 roku 
zaplanowano jeszcze ogłoszenie naborów wniosków 
na następujące przedsięwzięcia: 

MAj
1.1.2 oznakowanie i doposażenie w elementy 

wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego 
na Małej Panwi na obszarze LGD,

1.1.1 budowa nowych oraz modernizacja istnie-
jących szlaków, ścieżek tras turystycznych, w tym ro-

werowych, przyrodniczych, historycznych, konnych 
i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczegól-
nym znaczeniu dla obszaru LGD,

1.1.6 zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
(mała architektura, nasadzenia roślin stałych charak-
terystycznych dla obszaru LGD).

WRZEsIEń
1.3.2 realizacja inwestycji w istniejących firmach na 

rzecz stworzenia nowych miejsc pracy w szczególności 
związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem 
i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw 
oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu 
turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, 
rozbudowa lub modernizacja)

LIstOpAD
1.1.3 budowa i modernizacja punktów przystan-

kowych, obiektów małej architektury oraz miejsc 
aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, 
boiska i inne, 

2.3.2 opracowanie i upowszechnianie wspólnych dla 
obszaru LGD materiałów informacyjno -promocyjnych 
z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej,

2.3.5. organizacja cykli spotkań i warszta-
tów tematycznych promujących zasoby i obszar 
LGD,

2.2.2 renowacja i/lub oznakowanie obiektów 
sakralnych.

Każdy nabór poprzedzony jest szkoleniem i kon-
sultacjami w biurze LGD . Zapraszamy do składania 
wniosków. Oprócz naborów wniosków LGD „Kraina 
Dinozaurów” prowadzi szereg działań aktywizują-
cych lokalną społeczność. Na ten rok zaplanowano 
spływ kajakowy- czerwiec oraz spotkanie integracyjne 
w jednej z gmin członkowskich na terenie LGD , na 
którym zostaną przedstawione główne działania LSR 
oraz oferty kulturalne realizowane w ramach projektu 
grantowego. Szczegółowe informacje dotyczące za-

sad aplikowania o środki w ramach organizowanych 
naborów oraz działań LGD można znaleźć na stronie 
internetowej LGD - www. krainadinozaurow.pl lub 
uzyskać w biurze LGD w Ozimku, przy ul. Słowackiego 
18 -tel. 77 4651213, e-mail: krainadino@onet.eu
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D ruhowie z OSP w Kniei byli gospo-
darzami zorganizowanych w dniu 

5 maja br. gminnych obchodów Dnia 
Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się 
od przemarszu prowadzonej przez ko-
mendanta gminnego OSP druha Ma-
riana Janika kolumny strażaków ochot-
ników wraz z pocztami sztandarowymi 
i wozami bojowymi do miejscowego 
kościoła, gdzie w ich intencji została 
odprawiona msza święta. 

Podczas kazania proboszcz zębo-
wickiej parafii ks. Paweł Zając przypo-
mniał historię życia patrona strażaków 
św. Floriana oraz dziękował strażakom 
za ich poświęcenie i codzienną służbę 
dla ratowania życia i mienia ludzkiego. 
Po mszy strażacka kolumna przema-
szerowała na plac przed remizą OSP 
w Kniei, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. 

Zwracając się do druhów Prezes 
Zarządu Gminnego OSP – wójt gmi-
ny Waldemar Czaja w imieniu swoim 

i przewodniczącej RG Gabrieli Buczek, 
złożył im życzenia oraz podziękował za 
ich stałą gotowość niesienia pomocy. 
Włodarz gminy w swoim wstąpieniu 
podkreślał również fakt, że nasze jed-
nostki dysponują nowoczesnym sprzę-
tem w tym dwoma nowymi wozami 
bojowymi, których zakup był dużym 
wysiłkiem finansowym ze strony 
Gminy ale koniecznym dla naszych 
mieszkańców, którzy zasługują na szyb-
ką i skuteczną interwencję. Obchody 
strażackiego święta zakończył wspólny 
poczęstunek w miejscowej świetlicy.

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

EGZAMINY GIMNAZJALNE

W  dniach 18 - 20 kwietnia br. 28 uczniów III klas gimna-
zjum przystąpiło do egzaminów. Podobnie jak w latach 

ubiegłych w pierwszym dniu, gimnazjaliści pisali egza-
min z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 
a w kolejnym z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. 
Trzeci dzień to tradycyjnie zmagania z językiem obcym. 
Nad sprawnym przebiegiem egzaminów czuwała komisja 
w skład, której oprócz nauczycieli z naszej szkoły wchodzili 
również pedagodzy z Dobrodzienia. Wyniki egzaminów 
znane będą na początku czerwca, natomiast rekrutacja do 
szkół średnich, rozpocznie się w III dekadzie maja.
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ZEbRANIE WIEjsKIE sOłECtWA łąKA
W dniu 17 maja 2018 roku o godz. 18.00 odbędzie się 

zebranie wiejskie w Sali wiejskiej w Łące (dawne OSP).
Na zebraniu odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i powitanie mieszkańców.
2.  Stwierdzenie prawomocności zebrania, podanie składu 

osobowego komisji skrutacyjnej.
3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
4. Tajny wybór sołtysa i ogłoszenie wyników.
5. Zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej.
6.  Tajny wybór rady soleckiej i ogłoszenie wyników.
7.  Informacja o zadaniach realizowanych w ramach fun-

duszu sołeckiego na rok 2018.
8.  Wolne wnioski i zapytania, przyjęcie zgłoszonych wnio-

sków w uchwale sołectwa.
9. Zakończenie obrad.

Waldemar Czaja
Wójt Gminy Zębowice

ZAtWIERDZONA tARYFA WODY
Dnia 25 kwietnia 2018 roku państwowe Gospodarstwo Wod-
ne Wody polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach decyzją Nr GL.REt.070.3.30.2018.EK za-
twierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zębowice 
na okres 3 lat.

Taryfowa grupa 
odbiorców

Okres 
obowiązywania 

taryfy

Cena wody w zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej  

za miesiąc

wszyscy odbiorcy
od 1 do 12 
miesiąca

3,54 + VAT
3,96 + VAT

wszyscy odbiorcy
od 13 do 24 

miesiaca
3,56 + VAT
4,02 + VAT

wszyscy odbiorcy
od 25 do 36 

miesiąca
3,60 + VAT
4,07 + VAT

W związku z treścią przepisu art. 24e ust. 1 oraz art. 24f ust. 
1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona 
taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dnia od dnia ogłoszenia 
na stronie podmiotowej biuletynu Informacji publicznej pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie.

Dyrektor ZGKiW w Zębowicach

UsUWANIE OsADU Z pRZYDOMOWYCH 
OCZYsZCZALNI ŚCIEKÓW

W  ramach serwi-
sowania przydo-

mowych oczyszczalni 
ścieków, firma Separa-
tor z Piaseczna wyko-
nywała w kwietniu br., 
po raz kolejny, prace związane z usuwaniem osadu z przy-
domowych oczyszczalni. Usuwanie osadu odbywało się 
odpłatnie. Koszt usługi zamykał się kwotą 320 zł. Ze znajdu-
jących się na terenie gminy 380 przydomowych oczyszczalni 
do serwisowania zgłoszono 225. Oczyszczalnie, do których 
spływają ścieki komunalne od jednej lub dwóch osób, są 
opróżnianie minimum co dwa lata, a pozostałe z uwagi na 
ilość osadu – co roku. W przeliczeniu na 1 m3 pobranej wody 
odbiorca płaci średnio około 2 zł. Cena ścieku komunalnego 
w sąsiednich gminach waha się w granicach od 10 do 14 zł. To 
rozwiązanie jest najtańsze dla małoliczebnie zamieszkałych 
miejscowości a przyjazne środowisku.

XVII GMINNY KONKURs  
RECYtAtORsKI pOEZjI DZIECIĘCEj

19 kwietnia br. w Do-
brodzieniu odbył 

się XVII Gminny Konkurs 
Recytatorski Poezji Dzie-
cięcej, w którym nasze 
przedszkole reprezentowa-
ły: Marta Bartyla, Blanka 
Janczyk, Emilia Turek, Karolina Grzesik i Hanna Wiatr, 
zwyciężczynie wewnątrz przedszkolnych eliminacji z po-
szczególnych grup przedszkolnych. Oceniające eliminacje 
jur, podkreślało wyjątkowo wysoki poziom umiejętności 
recytatorskich przedszkolaków. Należy dodać, że występy 
recytatorskie naszych dzieciaków obserwowało liczne grono 
rodziców, którzy tradycyjnie na zakończenie przygotowywali, 
dla uczestników słodki poczęstunek.

LEKCjA bIbLIOtECZNA

W  dniu 11 kwietnia br. w Bi-
bliotece w Zębowicach od-

była się lekcja biblioteczna na 
temat ,,Bajki znane i nieznane”. 
W zajęciach przygotowanych 
i prowadzonych przez p. Beatę 
Warmuz i p. Annę Kozłowską 
uczestniczyli uczniowie z klasy 
Ia Szkoły Podstawowej. Dzieci 
bardzo aktywnie angażowały 
się w przebieg zajęć. Opowia-
dały o przyniesionych przez 
siebie książkach, czytały ich 
fragmenty oraz uczestniczyły w bajkowej zgadywance. 
Na zakończenie wykonały prace plastyczne, które zostały 
umieszczone na wystawce w gminnej bibliotece.

ZApROsZENIE NA WYstAWĘ

Z apraszamy 
do Gmin-

nego Ośrod-
ka Informacji 
Kultury i Czy-
telnictwa na 
nową wystawę 
,,Gol! Gool! 
Goool! – Piłka 
nożna w literaturze”. Jest to trzecia wystawa zorganizowana 
w tym roku przez Ośrodek. Podobnie jak przy poprzednich, 
prace eksponowane są w hlu przed wejściem do biblioteki. 
Wystawę można oglądać codziennie oprócz niedziel.
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OGŁOSZENIA

W kwietniu 2018 r. jubilaci  
obchodzili swoje jubileusze:

80 lat  jerzy Chwalczyk

85 lat  Alfred blacheta

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:

Monika i Andrzej Moj, Krystyna  
i Zygmunt Lysy, Dorota i jerzy Osyra,  

jolanta i Roman Koj

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 kwietniu: Ewa Hudyma, 
Weronika Musiałowska, Karol batkowski

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 kwietniu:

Irena stich, Adelajda jośko, łucja jendrzej, 
Gertruda Ochmann, Urszula Miozga

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


