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W poprzednim numerze „Informatora” zamieściliśmy 
oświadczenie dot. nieprawdziwej informacji o śledztwie 
prowadzonym przez Prokuraturę w Oleśnie. Na dowód 
tego przedstawiamy pismo Prokuratury Rejonowej 
w Oleśnie.

informacja

10 września br. obyło się uroczyste otwar-
cie boiska szkolnego. Co prawda obiekt 
został udostępniony do dyspozycji mło-
dzieży na początku lipca, to oficjalne ob-
chody odbyły się właśnie teraz. 

W  uroczystości otwarcia uczestni-
czyła przewodnicząca Rady Gminy 

Zębowice Gabriela Buczek, wójt Wal-
demar Czaja, proboszczowie ks. Józef 
Zwarycz, ks. Henryk Czupała i ks. Pa-
weł Zając, dyrektorzy jednostek organi-
zacyjnych gminy, grono pedagogiczne 
i uczniowie PSP. 

Przemawiając do uczestników, wójt 
Waldemar Czaja podkreślał, że budowa 
nie byłaby możliwa bez zaangażowa-

nia pracowników gminy, a w szczegól-
ności pani Joanny Fassa. Starania te 
zaowocowały uzyskaniem dotacji, co 
pozwoliło w efekcie wybudować ten 
piękny obiekt, który ma służyć przez 
dziesięciolecia uczniom i mieszkańcom 
gminy. W trakcie swojego wystąpienia 
włodarz gminy wręczył również sty-
pendium uczennicy Emilii Lempa za 
uzyskanie w roku szkolnym 2017/2018 
średniej 6. Poświęcenia boiska dokonał 
proboszcz zębowickiej parafii ks. Józef 
Zwarycz. 

Integralną częścią uroczystości były 
występy wokalno-taneczne uczniów 
szkoły oraz minirozgrywki sportowe.

oTWarciE BoiSKa SZKoLnEGo



2 infOrMaTOr GMinY zĘBOWiCe

11 września br. w ,,Domu Spotkań’’ od-
była się XXXII w siódmej kadencji sesja 
Rady Gminy Zębowice. 

S esja rozpoczęła się od uczczenia 
minutą ciszy śp. Mariana Czere-

dreckiego, zmarłego męża radnej Rady 
Gminy Edyty Czeredreckiej. Następnie 
wójt gminy Waldemar Czaja udzielił 
szczegółowych odpowiedzi na pyta-
nia zadawane przez radnych i sołtysów 
w trakcie poprzedniej sesji RG Zębo-
wice. Przedstawił również realizację 
funduszu sołeckiego w poszczegól-
nych sołectwach oraz odczytał pismo 
z Prokuratury Rejonowej w Oleśnie 
informujące, że w prowadzonym po-
stępowaniu karnym prokuratura nie 
postawiła nikomu zarzutów. 

Po odpowiedziach radni i sołtysi za-
dawali pytania kierowane do włodarza 
gminy. Pytania dotyczyły m.in. kwestii: 
rosnących przy drogach uschniętych 
drzew oraz krzewów i chaszczy, budo-
wanych przez bobry tam, ustawienia 
znaków przy drodze powiatowej, złego 
wykonania kontenera sanitarnego na 
boisku LZS w Radawiu, kursu autobusu 
do Opola po nowo wyremontowanej 
drodze Knieja–Grodziec, niesprawnych 
hydrantów, nieświecących lamp na uli-
cy Stawowej w Radawiu, stanowiska 
sekretarz Urzędu Gminy oraz konkur-
sów na skarbnika gminy i dyrektorów 
pełniących obowiązki. 

W dalszej części obrad RG podjęła 
uchwały w sprawie: zmiany budżetu 
gminy Zębowice na 2018 rok, zmia-
ny wieloletniej prognozy finansowej, 
udzielenia pożyczek dla Stowarzyszeń 
Rozwoju Wsi Radawie i Zębowice, 

zasad usytuowania na terenie gminy 
Zębowice miejsc sprzedaży i podawa-
nia napojów alkoholowych, ustalenia 
dla terenu gminy Zębowice maksy-
malnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
jak i w miejscu sprzedaży, odstępstwa 
od zakazu spożywania napojów alko-
holowych w miejscach publicznych, 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy gruntu na czas do 
3 lat w trybie bezprzetargowym, uchy-
lenia uchwały Nr XXXI/229/2018 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 
2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny nieruchomości po-
łożonej w obrębie Zębowic, określenia 
szczegółowych zasad wnoszenia inicja-
tyw obywatelskich, zasad tworzenia ko-
mitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

zasad promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych i formalnych wymo-
gów, jakim muszą odpowiadać składa-
ne projekty, upoważnienia dyrektorów 
przedszkoli i szkół podstawowych do 
załatwiania indywidualnych spraw 
w zakresie administracji publicznej, 
określenia opłat za korzystanie z wy-
chowania przedszkolnego w przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych 
prowadzonych przez gminę Zębowice, 
ustalenia szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w schroni-
sku dla bezdomnych oraz nadania Sta-
tutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Zębowicach. Podczas sesji 
zostały również przedstawione infor-
macje z przebiegu wykonania budżetu 
gminy Zębowice i planu finansowego 
instytucji kultury oraz kształtowania 
się wieloletniej prognozy finansowej.

SESja raDY GminY

W momencie śmierci bliskiego 
uderza człowieka świadomość 
niczym nie dającej się zapełnić pustki (J.S. Tischner)

Pani 
ANNIE CZAJA i RODZINIE

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci OJCA JANA

składają 
wójt, pracownicy Urzędu Gminy i GOIKiCz.  

w Zębowicach

W momencie śmierci bliskiego 
uderza człowieka świadomość 
niczym nie dającej się zapełnić pustki (J.S. Tischner)

Pani 
KATARZYNIE KOZIOŁ i OJCU

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci MATKI I ŻONY ADELAJDY

składają  
wójt, pracownicy Urzędu Gminy i GOIKiCz.  

w Zębowicach

KonDoLEncjE
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O B W I E S Z C Z E N I E  

Wójta Gminy Zębowice 
z dnia 18 września 2018 roku 

 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Zębowice 
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Sołectwo Zębowice ulice: Adama Mickiewicza, Borowiańska numery 

parzyste od 2 - 20 oraz od 21 do końca pozostałe numery parzyste                                 

i nieparzyste, Dworcowa, Leśna, Opolska od nr 28 do końca, Polna, 

Prosta, Sosnowa, Torowa, sołectwo Knieja, sołectwo Osiecko, sołectwo 

Prusków, sołectwo Siedliska 

Dom Spotkań, Duża sala,                                      

ul. Izydora Murka 1, 46-048 Zębowice 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 

2 Sołectwo Kadłub Wolny, sołectwo Poczołków 

Ochotnicza Straż Pożarna,                              

Kadłub Wolny ul. Szkolna 5,                                

46-048 Zębowice 

3 Sołectwo Radawie, sołectwo Łąka 
Budynek gminny, Radawie  ul. Szkolna 22,  

46-048 Zębowice 

4 

Sołectwo Zębowice ulice: Astrów, Borowiańska numery nieparzyste              

od 1 - 19, Bratków, Dobrodzieńska, Izydora Murka, Josepha 

Eichendorffa, Krótka, Niezapominajek, Oleska, Opolska wszystkie 

numery od 1 - 27, Osiny, Stokrotek, Strażacka, Tulipanów, Zamknięta 

Dom Spotkań, Mała sala,                              

ul. Izydora Murka 1,  46-048 Zębowice 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy                     
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie 
organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu III najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Zębowice najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 

Wójt Gminy Zębowice 
 

Waldemar CZAJA 
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16 września br. w Parafii Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Radawiu odbyły się uroczystości odpustowe. 

Mszę św. odprawił ks. Józef Krawiec w asyście ks. Paw-
ła Zająca i proboszcza miejscowej parafii ks. Henryka 
Czupały. Przebiegające przy pięknej słonecznej pogodzie 
uroczystości zgromadziły tłumy wiernych zarówno miesz-
kańców parafii, jak i gości. Mszę ubogacała swoim śpiewem 
miejscowa schola, a asystę stanowiły sztandary kościelne 
oraz sztandar OSP. 

Uroczystość zakończyła procesja z monstrancją wokół 
kościoła, w czasie której baldachim nieśli miejscowi strażacy. 
Stałym elementem odpustu były liczne stoiska handlowe, 
które tradycyjnie cieszyły się sporym zainteresowaniem 
uczestników.

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W raDaWiU

9 września br. podczas popołu-
dniowego nabożeństwa dziekan 

dekanatu dobrodzieńskiego ks. Henryk 
Malorny w asyście ks. prałata dr. Ber-
narda Joszko dokonał wprowadzenia na 
urząd proboszcza zębowickiej parafii 
ks. Józefa Zwarycza. 

Ksiądz dziekan przedstawił sylwetkę 
nowego proboszcza oraz przebieg jego 
dotychczasowej pracy duszpasterskiej. 
Życzenia zdrowia oraz pomyślności 
i błogosławieństwa Bożego w trakcie 
posługi duszpasterskiej w parafii złożył 
w imieniu własnym i przewodniczącej 
Rady Gminy wójt Waldemar Czaja. To 
szczególne nabożeństwo z udziałem 
licznej rzeszy parafian i gości uboga-
cała orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego, 
wsparta przez kolegów z Wysokiej, oraz 
chór z Zębowic.

WPROWADZENIE NA URZĄD  
KSIĘDZA PROBOSZCZA

„KarTofLaDa”  
W raDaWiU

29 września br. Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Radawie zorgani-

zowało dla mieszkańców ,,Kartofladę”. 
Dla uczestników przygotowano ognisko 
z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków, 
degustacje potraw zrobionych na bazie 
ziemniaków oraz zabawy i konkursy 
dla dzieci oraz dorosłych. Uczestnicy 
,,Kartoflady” mogli również zwiedzać 
miejscową Izbę Regionalną.
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29 września br. w Sali Wspólnoty Karczmy w Kadłubie 
Wolnym przy wsparciu finansowym gminy Zębo-

wice odbył się zorganizowany z inicjatywy miejscowej OSP 
oraz Rady Sołeckiej i koła DFK Oktoberfest. Uroczystego 
odszpuntowania oryginalnej beczki bawarskiego piwa doko-
nał wójt gminy Waldemar Czaja w asyście sołtysa Mariusza 
Czai. 

Zanim odbyła się wieczorna zabawa taneczna, uczestnicy 
przy kuflach złocistego trunku wzięli udział w biesiadzie 
prowadzonej przez Ewę Suchińską oraz wysłuchali koncertu 
orkiestry dętej z Radłowa. Wyjątkowego kolorytu tej mającej 
ponadstuletnią tradycję uroczystości dodawała również 
część uczestników przebrana w tradycyjne bawarskie stroje 
ludowe.

OKTOBERFEST W KADŁUBIE WOLNYM

P odobnie jak w latach ubiegłych Klub Turystki Rowerowej 
,,Jednoślad”, działający przy Dobrodzieńskim Ośrodku 

Kultury i Sportu, zorganizował VIII edycję kolarskiego 
maratonu ,,Dobrodzieńska Seta”. Stałą tradycją wyścigu jest 
zabezpieczanie jego trasy przez druhów z OSP. W tej akcji, 
którą kierował druh Hubert Buczek, uczestniczyło w sumie 
45 druhów z terenu naszej gminy. Ich praca wsparta działa-
niami policji spowodowała, że liczący 450 kolarzy peleton 
bezpiecznie pokonywał trasę wyścigu przebiegającą przez 
teren naszej gminy.

,,DOBRODZIEŃSKA SETA” 2018
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Szanowni Mieszkańcy, kończy się moja 
obecna kadencja na stanowisku wójta 
gminy. 

P ragnę za pośrednictwem „Infor-
matora” przedstawić główne inwe-

stycje, jakie udało mi się wraz z moimi 
pracownikami zrealizować w mijającej 
kadencji. Wartość wszystkich inwesty-
cji zamyka się kwotą 9 410 074, 87 zł, co 
przy naszym skromnym budżecie jest 
sumą znaczącą. Do tej kwoty należy 
dodać również inwestycje realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego, na któ-
ry w minionym czteroleciu wyasygno-
wano z budżetu gminy kwotę ponad 
600 tys. złotych. 

Wśród zrealizowanych inwestycji 
są te, które bezpośrednio przekładają 
się na bezpieczeństwo i jakość życia 
mieszkańców. To m.in. zakup nowych 
wozów strażackich dla OSP w Radawiu 
i Zębowicach, budowa dróg gminnych 
i dojazdowych do gruntów rolnych oraz 
współfinansowanie budowy drogi po-
wiatowej. 

Z kolei oddanie do użytku nowego 
ośrodka zdrowia przyczyniło się spo-

sób do podniesienia poziomu świad-
czeń zdrowotnych i komfortu obsłu-
gi naszych mieszkańców. Ważnym 
elementem realizowanych inwestycji, 
które będą miały również dalekosiężny 
wpływ na poprawę środowiska natural-
nego, w którym żyjemy, jest kontynu-
owanie programu budowy dla naszych 
mieszkańców oczyszczalni przydomo-
wych. W trosce o to środowisko za-
montowano systemy fotowoltaiczne 
na budynkach, dokonano rekultywa-
cji i zagospodarowania składowiska 
odpadów w Zębowicach (Malinowie) 
oraz wybudowano wiatę na sprzęt 
w Zębowicach. W ciąg tych inwestycji 
wkomponowuje się również rozbudowa 
stacji wodociągowej w Kniei, budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej i nowego bo-
iska wielofunkcyjnego o nawierzchni 
poliuretanowej za budynkiem dawnego 
gimnazjum. 

Z myślą o najmłodszych oddano do 
użytku nowe place zabaw w Zębowi-
cach, Kniei i Łące. Natomiast w ramach 
inwestycji w sferze kultury dokonano 
przebudowy sali wiejskiej wraz z za-

pleczem sanitarnym i socjalnym w bu-
dynku centrum wiejskim pełniącym 
funkcje społeczno-kulturalne w Ra-
dawiu oraz zakupiono na własność 
gminy Dom Spotkań w Zębowicach. 
Do szeregu zrealizowanych inwesty-
cji należy również dodać wykonane 
remonty w obiektach komunalnych, 
takich jak remizy strażackie, budynki 
mieszkalne, obiekty oświatowe i infra-
struktura drogowa. 

Oprócz wydatków inwestycyjnych 
na remonty przeznaczono w tych latach 
ponad 1 mln zł. Z przedstawionego po-
wyżej zestawienia wynika, że głównym 
motywem mojego działania w upływa-
jącej kadencji było realizowanie inwe-
stycji służących ogółowi mieszkańców. 
W codziennej pracy zawsze starałem się 
kierować dewizą mówiącą o rozsądnym 
gospodarowaniu groszem publicznym 
oraz wykorzystywaniu maksymalnej 
liczby środków finansowych na inwe-
stycje, a nie ich przejadaniu.

Dziękuję mieszkańcom za zrozu-
mienie i wsparcie podczas realizacji 
gminnych inwestycji.

NIEZBĘDNE INWESTYCJE GMINNE
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NIEZBĘDNE INWESTYCJE GMINNE
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20 września br. w przedszkolu 
w Zębowicach i oddziale za-

miejscowym w Radawiu świętowano 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 
Tego dnia na dzieci czekało wiele atrak-
cji. Wszyscy ubrani na żółto rozpoczęli 
ten dzień od „kina”. Dzieci podzielone 
na dwie grupy obejrzały w salach baj-
kę „Minionki rozrabiają”. Oczywiście 
jak to w kinie nie zabrakło popcornu. 
Główne obchody odbyły się na przed-
szkolnym podwórku, gdzie na dzieci 
czekała wielka niespodzianka – ,,Minio-
nek”, którego strój został przygotowany 
przez jedną z pań nauczycielek. Wszy-
scy razem z Minionkiem tańczyli i brali 

udział w konkurencjach sportowych. 
Zakończeniem imprezy było wspólne 
przygotowanie szaszłyków z bananów 
oraz poczęstunek w postaci pysznych, 
owocowych babeczek, upieczonych 
przez piekarnię państwa Marii i Ge-
rarda Kotarskich. Dzieci na pamiątkę 
tego wspaniałego dnia zabrały do domu 
balon i minionkową opaskę. Natomiast 
w oddziale w Radawiu dzięki pomocy 
jednej z mam dzieci odwiedził „Teletu-
biś”, który podobnie jak w Zębowicach 
towarzyszył im podczas różnorodnych 
gier i zabaw. Śmiechu i atrakcji było 
bez liku, a niektóre z nich pozostaną 
w pamięci naszych dzieci na długo.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Pod koniec poprzedniego roku szkolnego zębowickie przedszko-
le dzięki nominacji rodziców wzięło udział w plebiscycie NTO 
„Przedszkole roku 2018”. 

n ominowane zostało zarówno całe przedszkole, jak i po-
szczególni nauczyciele. Jedna z przedszkolnych grup – 

grupa „Muchomorki” z oddziału zamiejscowego w Radawiu 
– stanęła na podium jako jedna z najciekawszych w powiecie. 
Natomiast największym osiągnięciem było zdobycie przez 
przedszkole w Zębowicach II miejsca w powiecie oleskim 
w kategorii „Przedszkole na medal”. 

W naszym powiecie do plebiscytu zostało nominowanych 
prawie 20 przedszkoli. Zatem II miejsce jest wyjątkowym osią-
gnięciem. Ten sukces przedszkole zawdzięcza, głównie rodzi-
com oraz wszystkim głosującym. Dziękujemy za każdy oddany 
głos w formie SMS-a. Przedszkole otrzymało certyfikat oraz ze-
staw książek, które na pewno przydadzą się w pracy z dziećmi. 

Sukces osiągnięty w plebiscycie jest dla przedszkola mo-
tywacją do dalszych działań, by dzieci zdobywały nowe 
wiadomości i umiejętności w jak najlepszych warunkach. 
Dyrektor przedszkola Joanna Janczyk, dziękując za każdy 
oddany głos w formie SMS-a, podkreśliła, że ma ogromną sa-
tysfakcję z faktu kierowania tak wspaniałą placówką i mówi, 
że dołoży wszelkich starań, by zębowickie przedszkole było 
stałym powodem do dumy w naszej gminie.

PRZEDSZKOLE ROKU 2018
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WIEŚCI  
Z GminnEj BiBLioTEKi

26 września br. w ramach odbywającego się w gmin-
nej bibliotece spotkania członków „Dyskusyjnego 

Klubu Książki” dokonano podsumowania konkursu na 
,,Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji”. W grupie dzie-
ci pierwsze miejsce zajęła Julia Wierszak, drugie – Jakub 
Wierszak, a trzecie Leo Gawlita. Natomiast wśród dorosłych 
najaktywniejszą czytelniczką okazała się Bernarda Vogel, 
przed Gabrielą Rudnicką i Małgorzatą Blachetą.

Laureatom konkursu wręczono nagrody książkowe oraz 
pamiątkowe dyplomy. Zapraszamy również do GOIKiCz. 
na wystawę ,,Polscy Laureaci Literackiej Nagrody Nobla”. 
Prace eksponowane są w holu przed wejściem do biblioteki. 
Wystawę można oglądać codziennie w godzinach otwarcia 
biblioteki.

BUDOWA PRZEPUSTU
Ze środków funduszu sołeckiego pracownicy firmy 

Remost dokonali przebudowy przepustu na ulicy Nowej 
w Kniei. Wartość prac, w ramach których wymieniono rury 
na odcinku 200 m, zamyka się kwotą 15 tys. złotych.

NOWY PLAC ZABAW  
w ŁĄCE

14 września br. oddano do dyspozycji najmłodszych 
mieszkańców Łąki nowy plac zabaw. W usytu-

owanym obok dawnej remizy OSP obiekcie zamontowano: 
zestaw Bogumił, bujak sprężynowy, karuzelę platformową 
z kierownicą i siedziskami oraz huśtawkę równoważną typu 
ważka. Wyposażenie placu zakupiono ze środków funduszu 
sołeckiego i Urzędu Gminy. Z informacji przekazanych przez 
Małgorzatę Bociąga, sołtysa Łąki, wynika, że w przyszłym 
roku plac zostanie ogrodzony w ramach środków z funduszu 
sołeckiego.
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SREBRNY MEDAL

Informujemy naszych mieszkańców, 
że gmina Zębowice otrzymała srebrny 
medal za realizację gminnych inwe-
stycji oraz za współdziałanie w po-
zyskiwaniu zewnętrznych środków 
finansowych. Pomimo że dochody 
gminy plasują naszą JST na jednym 
z ostatnich miejsc w dochodach wła-
snych gmin w kraju, to nasza gmina 
jest na czołowym miejscu w wydat-
kach inwestycyjnych i zrównoważo-
nym rozwoju.

 

 

 

 

Podziękowanie  
 

Wszystkim druhom OSP, którzy włączyli się w pomoc i przygotowanie 

uroczystości obchodów 100-lecia Niepodległości w Oleśnie, po zakończeniu 

uroczystości składam serdeczne podziękowanie. Możemy być z tego dumni,              

że stanęliśmy na wysokości zadania. 

       Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP 

        Waldemar Czaja 

 

 

ZEBRANIA WIEJSKIE
Porządek zebrań:

Otwarcie zebrania i powitanie uczestników, gości. 1. 
Przedstawienie spraw gospodarczych, finansowych 2. 
i inwestycyjnych.
Ważne informacje dotyczące wymiany pieców CO, 3. 
wsparcie finansowe.
Wybory samorządowe – ważne informacje doty-4. 
czące głosowania na czterech kartach do głosowa-
nia (wybór radnego do sejmiku, radnego do powia-
tu, radnego do gminy i wójta gminy).
Sprawy bieżące i różne.5. 
Zakończenie zebrania, podziękowanie za obecność.6. 

Terminy zebrań wiejskich:
11.10.2018 r. godz. 18.00 –  sala w Kniei –  

sołectwo: Knieja
12.10.2018 r. godz. 18.00 –  sala w Osiecku –  

sołectwo: Osiecko
15.10.2018 r. godz. 18.00 – sala w Łące – Sołectwo: Łąka
16.10.2018 r. godz. 18.00 –  sala w Pruskowie – sołectwa: 

Prusków i Siedliska
17.10.2018 r. godz. 18.00 – sala w Kadłubie Wolnym – 
 sołectwa: Poczołków, Kadłub Wolny
18.10.2018 r. godz. 18.00 –  sala w Radawiu –  

sołectwo: Radawie
19.10.2018 r. godz. 18.00 – sala Domu Spotkań 
w Zębowicach – sołectwo: Zębowice

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców!
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uroczystości składam serdeczne podziękowanie. Możemy być z tego dumni,              

że stanęliśmy na wysokości zadania. 

       Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP 

        Waldemar Czaja 
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OGŁOSZENIA

We wrześniu 2018 r.  Jubilaci obchodzili swoje  
jubileusze:

80 lat  Maria Ledwig, Maria Jodłowska, Herbert Klosok, 
Tomasz Knefel

85 lat  Anna Niesłony, Jadwiga Hermańska, Maria Jędruś, 
Marta Sołtysek

90 lat Józef Książek, Marcela Gola
91 lata Gertruda Kołodziej
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:  
Bożena i Norbert Rzepka
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:  
Edeltrauda i Gerard Piegza
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:  
Lidia i Franciszek Morawiec

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 we wrześniu: Kacper Czach  
oraz trojaczki państwa Justyny i Daniela Kubica  
z Radawia

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 z powrotem – to szczera miłość.

Osoby zmarłe we wrześniu: Henryk Dyktyński, Aniela 
Nawrat, ks. Waldemar Packner, Adelajda Kozioł

Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. Wszyst-
kim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego 
współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

DOFINANSOWANIE  
DO WYMIANY PIECÓW CO

W imieniu przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Śro-
dowiska i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu serdecznie 
zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Zębowice 
zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania do wy-
miany pieców centralnego ogrzewania, przeprowadzenia 
termomodernizacji i załatwieniem wszelkich formalności 
z tym związanych.
Konferencja odbędzie się w Domu Spotkań w Zębowi-
cach – 9 października 2018 roku o godz. 17.00 
Na konferencji zostaną przekazane istotne szczegóły 
związane z wdrożeniem programu i jego realizacją, a każ-
dy mieszkaniec będzie mógł zadawać pytania, na które 
będą odpowiadać przedstawiciele Ministerstwa.
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców zainte-
resowanych tym programem

Waldemar Czaja – wójt Gminy Zębowice


