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WYBORY SOŁTYSA
w  nowo utworzonym sołectwie Łąka mieszkańcy na zebra-

niu w dniu 17 maja br. dokonali wyboru sołtysa i Rady 
Sołeckiej. Nowo wybranym sołtysem została Małgorzata 
Bociąga. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Beata 
Michalczyk, Łucja Opiela, Łukasz Loch i Józef Maushagen. 
Zebranie, któremu przewodniczył wójt Gminy Waldemar 
Czaja, odbyło się w wyremontowanym siłami mieszkańców 
budynku świetlicy. 

Włodarz gminy złożył gratulacje nowo wybranej p. sołtys 
oraz członkom Rady Sołeckiej. Przedstawił również zadania, 
które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 
Poruszył też kwestie związane z ogrzewaniem i wymianą 
okien w budynku świetlicy, która planowana jest w przy-
szłym roku.

STRAŻACKA 
PIELGRZYMKA

P odobnie jak w latach ubiegłych 
strażacy ochotnicy z OSP Zębo-

wice, Kadłub Wolny i Knieja wraz 
z pocztami sztandarowymi uczest-
niczyli w pielgrzymce autokarowej 
do klasztoru na Górze Świętej Anny. 
Oddzielnie z pocztem sztandarowym 
przybyła delegacja z OSP Radawie.
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18 maja br. w ,,Domu Spotkań’’ 
odbyła się XXX w siódmej ka-

dencji sesja Rady Gminy Zębowice. 
Rozpoczynając obrady Przewodnicząca 
RG Gabriela Buczek powitała w gronie 
uczestników nowo wybranych sołtysów: 
Aleksandrę Wierszak – sołtysa Zębowic 
oraz Małgorzatę Bociąga – sołtysa m. 
Łąka. Następnie radni i sołtysi zadawali 
pytania kierowane do wójta gminy. 

W dalszej części obrad RG podjęła 
uchwały w sprawie: zmiany budżetu 
gminy Zębowice na 2018 rok; zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej; zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na sfinan-
sowanie inwestycji ,,Rozbudowa stacji 
wodociągowej Knieja oraz budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków – po-
prawa warunków życia mieszkańców”; 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji ,,Rozbudowa 
stacji wodociągowej Knieja oraz budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków – 
poprawa warunków życia mieszkańców”; 
aktualizacji założeń do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla gminy Zębowice, zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad gospodarowa-
nia nieruchomościami, wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
gruntu na czas do 3 lat w trybie bez prze-
targowym. Rada Gminy podjęła również 
uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Kierownika GOPS w Zębo-
wicach, uznając ją jako bezzasadną. Rad-
ni przyjęli też rekomendację dla oceny 
zasobów pomocy społecznej w gminie 
Zębowice za 2017 rok. 

Po głosowaniach wójt, odpowiadając 
na pytania, poinformował, że nawiezio-
ny zostanie frez, celem zlikwidowania 
ubytków na drodze w Kniei prowadzącej 
od kapliczki w kierunku Zakrzowa oraz 
dokończony zostanie remont nawierzch-
ni na drodze w kierunku Borowian. 
Oświadczył też, że do wykaszania rowów 
przy drogach gminnych będą wykorzy-
stywane osoby, które mają obowiązek 
świadczenia prac na rzec gminy. W gmi-
nie będzie dopracowany harmonogram 
prac związanych z wykaszaniem terenów 
zielonych, z uwzględnieniem odbywają-
cych się uroczystości, takich jak: Komu-
nia św. czy Dzień Dziecka. 

Nawiązując do sprawy przepustu na 
drodze obok remizy w Radawiu, stwier-
dził, że już dwa lata temu prosił Sołtysa, 

aby to zadanie zostało ujęte do realiza-
cji w ramach funduszu sołeckiego. Nie 
było jednak akceptacji ze strony Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, niemniej jednak będzie 
to rozpatrzone. Odnosząc się do kwestii 
wyasfaltowania parkingu obok kościo-
ła w Radawiu, oświadczył, że położenie 
warstwy asfaltu wiązałoby się z pono-
szeniem przez gminę rokrocznie dodat-
kowych kosztów opłat środowiskowych. 
Poinformował, że w ramach budowanej 

ścieżki pieszo-rowerowej wymieniane są 
stare rury odprowadzające wody desz-
czowe na nowe. Stwierdził również, że 
krzaki na poboczach dróg należących 
do gminy wycinane są dwa razy w roku. 
W ramach tych prac będą też wykasza-
ne odrosty krzaków na drodze gminnej 
Radawie–Łąka. Nawiązując do pytania 
dotyczącego zjazdu na drogę nr 901, po-
informował, że sprawa zostanie zgło-
szona do zarządu dróg wojewódzkich. 
Włodarz gminy oświadczył również, że 
pracownicy działu komunalnego w naj-
bliższym okresie czasu będą montować 
nowo zakupione znaki drogowe. 

Odnosząc się do pytań dotyczących 
stanu nawierzchni na odcinkach dróg 
powiatowych, przebiegających przez 
naszą gminę, stwierdził, że większość 
tych odcinków wymaga gruntownej 
naprawy. Część remontów można wy-
konać w ramach porozumienia gminy 
z powiatem. Jednakże kompleksowe 
rozwiązanie tego problemu przekracza 
obecnie możliwości finansowe zarówno 
powiatu, jak i gminy. Gmina posiada 
środki na współfinansowanie wymiany 

nawierzchni na leśnym odcinku drogi 
powiatowej Zębowice–Knieja i czeka 
na decyzję Starostwa Powiatowego 
o jego współfinansowaniu. Nawiązu-
jąc do kwestii sfinansowania pobytu 
gości z partnerskiej gminy Birkenfeld 
zaproszonych na memoriał poświęcony 
10. rocznicy śmierci Adama Ledwonia 
oświadczył, że jako gospodarz gminy 
o propozycji zaproszenia gości powi-
nien dowiedzieć się przed wysłaniem 

zaproszeń a nie po. Oczywistą zasadą 
jest również to, że na tego typu wydarze-
nia w imieniu organizatorów zaprasza 
wójt, jako gospodarz całej gminy. Gdyby 
to przedsięwzięcie zostało zgłoszone 
wcześniej, jeszcze przed prowizorium 
budżetowym, to unikniętoby proble-
mów związanych z szukaniem środków 
finansowych na jego zabezpieczenie. 
Wójt poinformował również, że wszyst-
kie przydomowe oczyszczalnie, które 
zostały wybudowane, były wykonywane 
bez wkładu własnego mieszkańców. 

Mówienie, że ktoś wybudował so-
bie oczyszczalnię z własnych środków, 
gdy w całości została wybudowana ze 
środków budżetu Gminy Zębowice, 
z wykorzystaniem środków unijnych, 
jest nieprawdą. Nawiązując do kwestii 
oczyszczalni, oświadczył, że wprowa-
dzona zostanie zasada, aby w gospodar-
stwie domowym zamieszkałym przez 
jedną lub dwie osoby, które zużywają nie 
więcej niż 100 m³ wody rocznie, wywóz 
osadu wykonywany był raz na dwa lata. 
W pozostałych przypadkach osad będzie 
wywożony corocznie.

SESJA RADY GMINY
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POSIEDZENIA KOMISJI 
REWIZYJNEJ RG

18 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Zębowice. W trakcie posiedzenia została rozpatrzona 
skarga jednego z mieszkańców na działalność kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotycząca – według 
skarżącego – bezzasadnego wstrzymania wypłaty zasiłku 
stałego. Członkowie komisji po wysłuchaniu wyjaśnień kie-
rownika GOPS i zapoznaniu się z wszystkimi materiałami 
w tej sprawie oraz przepisami prawa, uznali skargę jako bez-
zasadną. Z kolei omówienia projektów uchwał na XXX Sesję 
RG dotyczących głównie spraw finansowych, dokonał wójt 
Waldemar Czaja. Włodarz gminy poinformował, że zmiany 
w budżecie gminy na 2018 r. oraz w wieloletniej prognozie 
finansowej podyktowane są głównie zmniejszoną subwencją 
oświatową oraz wyższymi niż zakładano kosztami przebu-
dowy stacji wodociągowej w Kniei. Dnia 25.05.br. odbyło się 
kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, poświęcone przy-
gotowaniu uchwały absolutoryjnej. W głosowaniu komisja 
podjęła uchwałę o udzieleniu wójtowi gminy absolutorium 
z wykonania budżetu za 2017 r.

DZIEŃ SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO

Pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek pomocniczych 
uczestniczyli 28 maja br. w zorganizowanym w GOIKiCz 
spotkaniu z okazji ,,Dnia Samorządu Terytorialnego. W trak-
cie tego spędzanego przy słodkim poczęstunku spotkania 
sekretarz Gminy Jan Piekiełek przypomniał historię samo-
rządu oraz podziękował pracownikom za sumienną pracę 
w samorządowych strukturach.

WYRÓŻNIENIE DLA PREZESA  
OSP W KADŁUBIE WOLNYM

w  dniu 11 maja br. na Opolskim Rynku odbyły się woje-
wódzkie obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości 

druh Artur Czaja, prezes OSP w Kadłubie Wolnym, otrzymał 
brązową odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, 
przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. Serdecznie gratulujemy otrzymanego wyróżnienia 
oraz dziękujemy za lata społecznej pracy i zaangażowanie 
w rozwój i działalność straży pożarnej w Kadłubie Wolnym.

SPOTKANIE  
Z JOANNĄ OLECH

16 maja br. odbyło się w GOIKiCz. spotkanie z Joanną Olech, 
poetką, pisarką i autorką książek dla dzieci i młodzieży, 

w którym uczestniczyły dzieci z klas IV–IV szkoły podstawowej. 
Zorganizowane z inicjatywy bibliotekarki p. Beaty Warmuz, przy 
wsparciu biblioteki powiatowej, spotkanie cieszyło się wyjątkowym 
zainteresowaniem uczniów. Bezpośredniość ze strony pisarki przy 
nawiązywaniu kontaktów z uczniami, poparta różnorodnymi 
formami przekazu oraz stosowaniem technik aktywizujących, 
dodatkowo wpływały na aktywność uczestników. Podczas spo-
tkania Joanna Olech opowiadała, jak powstawały książki i co 
było inspiracją do ich tworzenia oraz czytała fragmenty swoich 
utworów. Na zakończenie podpisywała uczniom swoje książki 
oraz zakładki.
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OBCHODY ŚWIĘTA  
BOŻEGO CIAŁA

T radycyjnie rzesze wiernych uczestniczyły w obchodach 
Święta Bożego Ciała w zębowickiej parafii. Po Mszy św. 

rozpoczęła się procesja, która przemaszerowała do czterech 
ołtarzy usytuowanych w centrum Zębowic. Uroczystej proce-
sji przewodniczył ks. Paweł Zając w asyście emerytowanego 
prałata księdza Zbigniewa Donarskiego i strażaków niosą-
cych baldachim. Procesję ubogacał orszak dzieci sypiących 
kwiaty, asysta sztandarów strażackich i kościelnych oraz 
orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego.

OBCHODY DNIA  
PATRONA SZKOŁY

U roczystą akademią, zorganizowaną w hali sportowej 
PSP w Zębowicach, uczczono dzień Patrona Szkoły. 

W trakcie uroczystości uczniowie szkoły zaprezentowali 
wyjątkowo interesujący w swej treści i oprawie montaż słow-
no-muzyczny w którym grupa młodych przyjaciół, podró-
żując koleją odwiedza szczególnie ważne dla powstańczych 
zrywów miejsca na terenie regionu. Przedstawili również 
historię walk na obszarze naszej gminy oraz wspominali 
poległych powstańców z naszych okolic. 

Podziękowania uczniom i nauczycielom przygotowującym 
obchody Dnia Patrona Szkoły złożył obecny na uroczystości 
wójt Waldemar Czaja. Tradycyjnie jak co roku na zakończe-
nie akademii delegacja uczniów przeszła pod pomnik ku 
czci Powstańców Śląskich, gdzie złożyła wiązanki kwiatów 
i zapaliła znicze.
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BUDOWA BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO

r ozpoczęły się prace związane z budową 
boiska wielofunkcyjnego za budyn-

kiem dawnego gimnazjum w Zębowicach. 
Firma realizująca to zadanie, po zdjęciu 
warstwy asfaltu wraz z podkładem przy-
stąpi do utwardzenia boiska i położenia 
nawierzchni z masy poliuretanowej. Za-
montowane zostaną również nowe piłko-
chwyty. Otwarcie obiektu zaplanowane jest 
na początek września br. Materiał po starej 
płycie zostanie przewieziony na bukaciar-
nię i po jego zmieleniu w okresie zimowym 
będzie wykorzystany do utwardzania dróg 
dojazdowych do użytków rolnych. Wartość 
prac zamyka się kwotą 403 440 zł. Inwe-
stycja jest w połowie dofinansowana przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

BUDOWA ŚCIEŻKI  
PIESZO-ROWEROWEJ

r ozpoczęły się prace związane z bu-
dową ścieżki pieszo-rowerowej. Pra-

cownicy firmy Remost z Olesna, reali-
zującej tę inwestycję, wymieniają rury 
na przepustach oraz zarurowywują rów, 
w śladzie którego będzie przebiegała bu-
dowana ścieżka. Jeśli warunki pogodowe 
pozwolą, prace, których łączna wartość 
zamyka się kwotą 1 223 850 zł, powin-
ny zakończyć się jeszcze w tym roku.

REMONTY MOSTÓW

P racownicy działu komunalnego gmi-
ny wyremontowali dwa mosty. Jeden 

w kierunku leśniczówki w Kniei, a drugi 
w kierunku m. Poliwoda. W ramach prac 
zakonserwowano i pomalowano metalowe 
dźwigary mostów oraz położono nową 
nawierzchnię drewnianą.

Z DZIAŁALNOŚCI 
BIBLIOTEKI

i nformujemy czytelników, że 
w okresie wakacyjnym od 25 

czerwca do 2 września 2018 roku filia 
biblioteki w Radawiu będzie nieczyn-
na, natomiast biblioteka w Zębowicach 
czynna będzie codziennie (od ponie-
działku do piątku). Prosimy również 
o zwrot książek tych czytelników, któ-
rzy dłuższy czas, – nawet od kilku lat 
– zalegają ze zwrotem wypożyczonych 
pozycji. Taka sytuacja uniemożliwia 
skorzystanie z wybranych woluminów 
innym zainteresowanym czytelnikom. 

Zapraszamy również do GOIKiCz. 
na nową wystawę ,,Na umrzyka skrzy-
ni – literackie portrety ludzi morza”. 
Jest to czwarta wystawa zorganizowana 
w tym roku przez ośrodek. Prace eks-
ponowane są w holu przed wejściem 
do biblioteki. Wystawę można oglądać 
codziennie oprócz niedziel.

WIECZÓR  
POEZJI ŚPIEWANEJ

12 maja br. w Gminnym Ośrod-
ku Informacji Kultury i Czy-

telnictwa w ramach ,,Kulturalnego 
Piątku” odbyło się spotkanie z Jerzym 
Kaufmanem – wielbicielem Śląska, au-
torem piosenek, gitarzystą i kompo-
zytorem. W spotkaniu uczestniczyło 
kilkudziesięciu mieszkańców, którzy 
w to wyjątkowe popołudnie, przy 
słodkim poczęstunku wysłuchali nie 
tylko nostalgicznych ballad czy utwo-
rów poświęconych ziemi śląskiej oraz 
życiu jej mieszkańców i samego autora, 
ale również mogli z nim porozmawiać 
i zakupić jego książki. Wyjątkowa at-
mosfera spotkania spowodowała, że 
zaplanowany na godzinę występ prze-
dłużył się o kilkadziesiąt minut, a każ-
dy wykonany utwór był przyjmowany 
przez uczestników gorącą owacją. 

LIKWIDACJA 
TAM

N a przełomie kwietnia i maja 
pracownicy Zarządu Zlew-

ni w Opolu z obsługi zbiorni-
ka Turawa dokonali likwidacji 
zbudowanych przez bobry tam 
na Potoku Pruskowskim.
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2 czerwca br. na boisku sportowym 
w Radawiu odbył się Festyn Rodzinny 

Publicznego Przedszkola w Zębowicach. 
Dzięki współpracy rodziców z przedszkola 
w Zębowicach i z oddziału zamiejscowego 
w Radawiu została zorganizowana uroczy-
stość, która była okazją do świętowania dla 
rodziców, dzieci oraz nauczycieli. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 15.00 po-
witaniem wszystkich przybyłych przez Dy-
rektor przedszkola. Następnie dzieci pod 
czujnym okiem wychowawczyń zaprezen-
towały swoje umiejętności wokalno-tanecz-
ne. Nie obyło się oczywiście bez prezentów, 
uścisków oraz łez szczęścia i wzruszenia. 

Po części artystycznej nastąpiła okazja 
do wspólnych zabaw. Ku uciesze przed-

szkolaków festyn odwiedzili wozem stra-
żackim druhowie z OSP Radawie, którzy 
nie tylko zaprezentowali swoje umiejętno-
ści, ale również pozwolili dzieciom spró-
bować swoich sił. 

Po takich atrakcjach przyszedł czas 
na zabawę, a tej było naprawdę sporo. Na 
dzieci czekały dmuchańce, lody, popcorn 
i wata cukrowa. Mogły one również sko-
rzystać z licznych stoisk przygotowanych 
przez rodziców i nauczycieli – studio ta-
tuaży, malowanie twarzy, dziecięcy sa-
lon piękności, malowanie pamiątkowych 
koszulek, malowanie na folii, fotobudka, 
duże bańki. Rodzice razem ze swoimi po-
ciechami korzystali również ze specjalnie 
przygotowanej na tę okazję loterii fanto-

wej, stoiska z kawą i ciastem oraz grilla. 
Mimo niesprzyjających warunków pogo-
dowych wszyscy bawili się wyśmienicie, 
a przedszkolaki udowodniły, że deszcz im 
niestraszny. 

Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Zę-
bowicach składa serdeczne podziękowanie 
za wsparcie i zaangażowanie podczas or-
ganizacji imprezy rodzicom z przedszkola 
w Zębowicach, a w szczególności rodzi-
com z oddziału zamiejscowego w Radawiu. 
Dziękuje również druhom z OSP Radawie 
oraz sponsorom, darczyńcom i wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania festynu. Państwa pomoc jest dla 
przedszkola wyjątkowo ważna i bliska 
sercu.

27 maja br. w Zębowicach odbył się 
Piknik Rodzinny pod hasłem 

,,Tańczyć każdy może”. Zorganizowany 
przez Publiczną Szkołę Podstawową, Pu-
bliczne Przedszkole i Gminny Ośrodek 
Kultury Informacji i Czytelnictwa w Zę-
bowicach piknik zgromadził kilkuset 
mieszkańców naszej gminy i gości. Wśród 
rzeszy uczestników przeważały dzieci, na 
które czekało mnóstwo atrakcji. Zanim 
jednak rozpoczęły się główne uroczysto-
ści, których miejscem była hala sportowa 
oraz przyszkolny plac, w budynku GO-
IKiCz w ramach akcji ,,Całą Polska Czyta 
Dzieciom” młodzież czytała wiersz Juliana 

Tuwima „Lokomotywa”. Zasadnicza część 
pikniku przebiegała w hali sportowej i roz-
poczęła się od tanecznych występów przed-
szkolaków. Swoje umiejętności zaprezento-
wała również nasza młodzież, która uczy 
się tańca z klubem Alvaro. Salwy śmiechu 
wywołały pokazane w specyficznej sceno-
grafii pokazy taneczne w wykonaniu na-
uczycieli. Młodzież szkolna zaprezentowała 
też swoje umiejętności gimnastyczne. 

Przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią w strojach sportowych zakupionych 
przez naszych rodzimych sponsorów wy-
stąpiła reprezentacja szkoły, która rozegra-
ła pokazowe mecze piłki ręcznej i nożnej. 

Uczestnicy pikniku mogli również zoba-
czyć tańce indiańskie oraz pokaz rzeźbie-
nia piłą spalinową. Kilkanaście zespołów 
wzięło udział w rodzinnej grze terenowej 
,,Odkrywamy Zębowice”. Dla uczestników 
przygotowano konkursy sportowe, loterię 
fantową, ciasto, lody i kiełbaski z grilla. 
Były również oblegane przez dzieci dmu-
chańce, stoiska tematyczne, foto-butka 
i kącik malowania twarzy. 

Tak wiele przygotowanych atrakcji i na-
gród dla uczestników to w dużej mierze 
zasługa licznego grona sponsorów, którym 
organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania 

FESTYN RODZINNY PRZEDSZKOLAKÓW

PIKNIK RODZINNY



7czerwiec 42/2018

SPORT
SPORTOWA SOBOTA

w  sobotę 12 maja br. w ramach ,,Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich” w hali sportowej Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Zębowicach odbyły się Rodzinne Zawody Spor-
towe, w których udział wzięło kilkudziesięciu uczestników 
w przeważającej większości dzieci oraz grupa pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu. Dla zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach wiekowych przygotowano 
ufundowane przez Gminny Ośrodek Informacji Kultury 
i Czytelnictwa sportowe upominki i dyplomy.

MANIPULACJE NA FACEBOOKU
Od dłuższego czasu czytelnicy Facebooka na stronie „Zębowice Informacje”, 

jak również zapoznający się z papierową wersją tego czasopisma, bombar-
dowani są różnymi informacjami. Ich cechą wspólną jest zohydzenie wśród 
mieszkańców naszej gminy osoby wójta. Ponieważ w tym przypadku cel uświęca 
środki, sięga się po wszelkie możliwe sposoby i środki, byle tylko w opinii 
publicznej stworzyć taki obraz wójta, jakiego życzą sobie jego przeciwnicy. 
Wtedy zaś prawdziwy obraz rzeczy jest pomijany, gdyż nie służy wymienionemu 
celowi. Nie jest rolą naszego Informatora prowadzenie publicystyki, gdyż nie 
jesteśmy czasopismem w rozumieniu przepisów, jednakże nie można pozo-
stawić bez odpowiedzi twierdzenia publikowanego w obu wersjach „Zębowic 
Informacji”. By jednak nie uszczuplać miejsca dla istotnych dla Mieszkańców 
treści Informatora, zrobimy to jak najkrócej.

I. Sprawa kontenera dla boiska w Radawiu.
Kontener taki chciał sołtys Radawia i to on wyszukał firmę, która go do-

starczyła. Wójt nie chciał kupować tego kontenera, tylko wymurować od 
podstaw odpowiednie pomieszczenie. Nie było na to zgody sołtysa, który prosił 
radnych, by odrzucić pomysł wójta, zaś realizować jego wniosek w ramach 
funduszu sołeckiego.

II. Żaden dokument w Urzędzie Gminy, który dotyczy spraw publicznych, 
nie jest tajny, a zarzut fałszowania dokumentów jest karalnym pomówieniem.

III. Polityka informacyjna Urzędu Gminy polega m.in. na tym, że zawsze 
odpowiada się na zadane pytania i niczego nie zataja.

IV. Doraźna kontrola RIO zbadała dwa zadania wskazane przez informatora 
Izby. W wyniku kontroli wydano zalecenia pokontrolne. Na te zalecenia udzie-
lono nie tylko odpowiedzi, ale również wprowadzono zarządzenia wójta, po to, 
by pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za realizację zadań wykonywali 
je ze szczególną starannością i informowali o wszystkich problemach wójta.

V. Co do dzieci zgłaszanych do pierwszej klasy – we wrześniu 2017 roku 
pani dyrektor przedszkola przekazała dyrektor szkoły w Zębowicach pełną listę 
dzieci sześcioletnich, które mają uczyć się w pierwszej klasie w roku szkolnym 
2018/19. Na liście było 26 dzieci, z czego jedno miało uczęszczać do szkoły 
w Szemrowicach. To oznacza, że w nowym roku miała być tylko jedna klasa. 
Niestety, na początku marca 2018 roku wpłynęły dodatkowo trzy wnioski 
rodziców sześcioletnich. To oznacza utworzenie dwóch oddziałów – dlatego, 
że w klasach I – III nie może być więcej niż 25 uczniów, a docelowo w trakcie 
roku szkolnego 27. Na kolejny rok szkolny 2019/20 zaplanowano utworzenie 
dwóch oddziałów – bowiem łącznie w Gminie w tym roczniku mamy 30 
dzieci. Po zgłoszeniu trzech uczniów na ten rok szkolny zostaje w tym roczniku 
27 dzieci – tzn. dwa oddziały. Każdy oddział to koszt ok. 150 tys. zł na rok, 
a subwencja, jaką otrzymuje samorząd, to 5,4 tys. na rok na ucznia. Łatwo 
policzyć, że w ten sposób powstaje gigantyczna dziura w wydatkach oświa-
towych. Budżet nie jest z gumy i żeby gdzieś dodać, to należy z czegoś zabrać. 
Niestety, tu już nie ma mądrych, jak to bezboleśnie rozwiązać. Wypowiada się 
słowa – „to problem wójta, a my mamy prawo i będziemy w ten sposób robić, 
żeby nie było mu łatwo”.

VI. Wójt gminy ma obowiązek kontrolowania i ściągania należności po-
datkowych. Co roku część podatników jest kontrolowana, zaś nikt – nawet 
dziennikarze – z kontroli tej nie są wyłączeni.

VII. Każdy z Czytelników może łatwo sprawdzić, jakie opłaty ponosi na 
rzecz gminy. Jakie zaś gmina ma wydatki? Np. jedna oczyszczalnia to koszt 
średnio ok. 25 tys. zł. Koszt budowy 1 km dróg to ok. 600 tys. zł. Modernizacja 
oświetlenia ulicznego to 900 tys. zł. Roczny koszt utrzymania oświetlenia, bez 
opłat za energię i dystrybucję, to 100 tys. zł. Koszt utrzymania przedszkola 
– ponad 1 mln zł rocznie, w tym na opał w oddziale w Radawiu ponad 20 
tys. zł, natomiast w Zębowicach – 10 tys. zł (cztery oddziały). I tak można 
by wymieniać wiele innych zadań, które są realizowane przez wójta, który 
odpowiada za gospodarkę finansową i mienie Gminy.

PIKNIK W ŁĄCE

26 maja br. w upalne sobotnie popołudnie odbył się 
w nowo utworzonym sołectwie Łąka piknik ro-

dzinny zorganizowany z inicjatywy mieszkańców i Rady 
Sołeckiej. Ta familijna uroczystość, która trwała do godzin 
wieczornych, zgromadziła kilkudziesięciu mieszkańców 
sołectwa, w tym dzieci. Najmłodsi mogli skorzystać z zabaw 
z animatorkami oraz stoiska z malowaniem twarzy. Na 
wszystkich uczestników czekały słodkie wypieki, napoje 
oraz potrawy z grilla. 
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OGŁOSZENIA

W maju troje naszych mieszkańców obchodziło 
85. urodziny, jeden 92. urodziny i jedna 
mieszkanka 94. urodziny. Dwie pary obchodziły 
jubileusz 25 lat pożycia małżeńskiego.
Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlep-
szego, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia 
i Bożego błogosławieństwa, wzajemnej miłości 
i szacunku. Niech wasze życie będzie wzorem do 
naśladowania dla młodszych pokoleń

W maju w naszej gminie urodziło się dwoje 
dzieci

Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby 
Wasze dzieci rozwijały się w zdrowiu, mądro-
ści i bojaźni Bożej. Największym skarbem, jakim 
możecie obdarzyć swoje dzieci, a później w ich 
życiu dorosłym otrzymać powrotnie  to szczera 
miłość

Czworo naszych mieszkańców zmarło.
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

PODZIĘKOWANIE GOPS
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zębowicach składają serdeczne podziękowania 
Państwu Irenie i Henrykowi Gawlik z Hamm za nie-
odpłatne przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego dla 
mieszkańców naszej gminy oraz Państwu Renacie 
i Romanowi Ledwig z Radawia za okazane wspar-
cie i ofiarowane dary, które zostały przekazane 
osobom potrzebującym

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie 
Zapraszamy 

Na spływ 
kajakowy 

Dnia16 czerwca 
Start: 9:00 przystań kajakowa 

w Fosowskim 
Trasa: Stanica Fosowskie - Czarny 

Dół Krasiejów 
Karty zgłoszeniowe dostępne na 

stronie www.krainadinozaurow.pl 

Po spływie zostanie 
zorganizowane spotkanie 

informacyjno - integracyjne 
mające na celu poinformowanie 
o LSR, głównych celach oraz o 

zasadach przyznawania 
dofinansowania, planowanych 

naborach i możliwości 
aplikowania. 

 

REMONT REMIZY W OSP ZĘBOWICE

11 maja br. zakończył się re-
mont pomieszczeń socjal-

nych w zębowickiej remizie, w ra-
mach którego wykonano kapitalny 
remont łazienek i zamontowano 
w nich kabiny prysznicowe. Do-
konano również przebudowy ko-
rytarza, odnowiono i pomalowano 
świetlicę oraz pomieszczenie zarządu OSP. Prace remontowe, 
których wartość zamyka się kwotą 122 811,29 zł brutto wykona-
ła firma PBMH ,,Modern – Bud”. Środki pochodziły z budżetu 
gminy i funduszu sołeckiego.


