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ODPUST
w POCZOŁKOWIE
7

października br. w kaplicy pw. Matki Boskiej Różańcowej
w Poczołkowie odbyły się uroczystości odpustowe. Mszę
świętą odprawi ksiądz Józef Krawiec w asyście proboszcza
zębowickiej parafii ks. Józefa Zwarycza i księdza seniora
Pawła Zająca.
Uroczystości odpustowe, którym towarzyszyła piękna
słoneczna pogoda zgromadziły tłumy wiernych zarówno
mieszkańców parafii jak i gości. Mszę ubogacały swoim
śpiewem Promyki Maryi, a asystę stanowiły sztandary kościelne. Uroczystość zakończyła procesja z monstrancją
wokół kościoła.
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DRODZY MIESZKAŃCY
GMINY ZĘBOWICE!
Przyjmijcie najserdeczniejsze podziękowanie
za Wasz udział w tegorocznych wyborach samorządowych.
Szczególne podziękowania kieruję do osób, które
udały się do lokali wyborczych i oddały swój głos,
świadczy to o Waszym zrozumieniu demokracji.
Mieszkańców, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu,
zachęcam do udziału w kolejnych wyborach.
Wyborcom, którzy oddali swój głos na moją osobę,
szczególnie dziękuję i zapewniam, że dołożę wszelkich sił aby Was nie zawieść. Postaram się rozwiązywać
problemy, z którymi się stykamy na co dzień, aby żyło
się nam coraz lepiej w naszej Gminie.
Tym, którzy byli przeciwnego zdania i oddali swój głos
na „kontrkandydata” – również dziękuję i zapewniam
Was, że wójt jest gospodarzem wszystkich mieszkańców
gminy. Krytyka w demokracji jest wskazana, dlatego
też proszę Was o ewentualne wskazówki dotyczące
zmian w gospodarowaniu i rządzeniu Gminą, oczywiście
w ramach kompetencji Wójta Gminy, Rady Gminy oraz
prawa, które zapisane jest w ustawach.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję za współpracę i zrozumienie i życzę Wam oraz sobie dalszej
owocnej pracy na rzecz wspólnego dobra.
Wasz wójt
Waldemar Czaja

Szanowni Państwo. Drodzy Wyborcy!
Składamy serdeczne podziękowania Wyborcom – mieszkańcom gminy Zębowice, którzy
uczestniczyli w wyborach i oddali na nas i naszego kandydata na wójta swoje głosy. Mamy
nadzieję, że przez kolejne 5 lat będziemy podejmować najlepsze dla naszych mieszkańców
decyzje. Jednocześnie gratulujemy panu Wójtowi
i Radnym z jego komitetu. Życzymy sobie dobrej
współpracy i wzajemnego szacunku, zrozumienia
i umiejętności osiągania kompromisu.
Nowo wybrani Radni do Rady Gminy i Powiatu
Z KWW Mniejszość Niemiecka

W

ZEBRANIA WIEJSKIE

okresie od 11 do 19 października br. odbywały się w sołectwach
naszej gminy zebrania wiejskie, które
prowadził wójt Waldemar Czaja.
W czasie zebrań włodarz gminy
przedstawił mieszkańcom informację
o zrealizowanych w gminie inwestycjach w ostatnim czteroleciu. Zapoznał
również z zasadami otrzymania dotacji na wymianę pieców i termomodernizacji budynków mieszkalnych.
Przedstawił też kwestie techniczne
związane z głosowaniem w wyborach
samorządowych oraz omówił sprawy
związane z konsultacjami społecznymi dotyczącymi przyjęcia w gminie
programu współpracy i finansowania
organizacji pozarządowych.
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Zebrania stały się również okazją
do wymiany poglądów na tematy dotyczące zarówno wyborów jak i kwestii
dotyczących indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców. W trakcie
zebrania w Kadłubie Wolnym radna
Marianna Dylka w związku z jej zakoń-

ZEBRANIE
KOŁA EMERYTÓW

października br. w GOIKiCz. odbyło się zebranie zębowickiego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów,
podczas którego zostały omówione zadania jakie Koło będzie
realizować do końca br. Wśród nich jest m.in. zaplanowana
na dzień 20 listopada zabawa andrzejkowa, oraz grudniowe
spotkanie opłatkowe. W trakcie zebrania uczestnicy spotkali
się również z kandydatem na wójta Edmundem Langoszem
oraz wysłuchali prelekcji Norberta Niesłonego na temat
zdrowego odżywiania się. Uczestniczącemu w drugiej części zebrania wójtowi Waldemarowi Czaja w uznaniu jego
wybitnych zasług dla Związku wręczono medal Za Zasługi
dla Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu.

czeniem pracy w samorządzie gminnym złożyła podziękowanie wójtowi
za 12 lat współpracy w okresie kiedy
sprawowała funkcję radnej Rady Gminy Zębowice. Podziękowała również
mieszkańcom za zaufanie i jej trzykrotny wybór do RG Zębowice.

PREZENT DLA RADAWSKICH
TROJACZKÓW

19

października br. z wizytą u Państwa Justyny i Dariusza Kubica rodziców radawskich trojaczków
gościli; przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek i wójt
Waldemar Czaja. Wizyta była okazją do złożenia gratulacji
rodzicom oraz przekazania ufundowanego przez gminę
trzyosobowego wózka dziecięcego.

WYRÓŻNIENIE
DLA GMINY

M

iło nam poinformować mieszkańców, że Marszałek Województwa
Opolskiego przyznał naszej gminie
tytuł ,,Drużyny Sezonu Funduszy
Europejskich” za projekt ,,Realizacji
Strategii niskoemisyjnych na obszarze
Subregionu Północnego Województwa
Opolskiego”.
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SESJA RADY GMINY

października br. w ,,Domu
Spotkań’’ odbyła się XXXIII
i ostatnia w siódmej kadencji sesja Rady
Gminy Zębowice. Na początku obrad
wójt Gminy Waldemar Czaja udzielił
szczegółowych odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych i sołtysów
w trakcie poprzedniej sesji RG Zębowice. Po odpowiedziach przewodnicząca
RG odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w której RIO opiniuje
pozytywnie przedłożoną przez Wójta
Gminy Zębowice informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2018 r.
Następnie radni podjęli uchwały
w sprawie: zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
zmiany Statutu Gminy Zębowice oraz
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Zębowice miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych. Po głosowaniach zostały przedstawione pisma,
jakie zostały skierowane do Rady
Gminy z Komendy Powiatowej Policji
w Oleśnie o zasadności zamontowania progów zwalniających na ul. Stawowej w Radawiu oraz Nadleśnictwa
Olesno w którym ta instytucja zwraca
się z prośbą o wycofanie się z projektu

Z

montowania progów zwalniających na
powyższej ulicy.
W dalszej części sesji radni i sołtysi
zadawali pytania kierowane do wójta,
które dotyczyły m.in. zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia ,,Róże Powiatu,”
funkcjonowania komunikacji autobusowej w okresie wakacyjnym, zbudowanych przez bobry tam przy moście
w Poczołkowie, opieki nad dziećmi
w czasie, kiedy jest odprawiana msza
szkolna. W trakcie tej części obrad zostały również złożone podziękowania
przez sołtys Kniei za wyremontowanie
leśnego odcinka drogi powiatowej Zębowice – Knieja wraz z prośbą o dokończenie remontu do granicy lasu.
Podziękowania złożył również sołtys m.
Siedliska za poszerzenie i czyszczenie

rowów oraz radna Marianna Dylka za
budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków w Kadłubie Wolnym.
Składając podziękowania radna
oświadczyła, że szef firmy budującej
oczyszczalnie poinformował ją, iż nigdzie poza naszą gminą nie spotkał
się z sytuacją, w której mieszkańcy
otrzymują przydomowe oczyszczalnie bez jakiegokolwiek wkładu własnego. W końcowej części sesji w związku z zakończeniem obecnej kadencji
wręczone zostały podziękowania dla
radnych i Przewodniczącej RG.
Podziękowania wraz z gratulacjami
w związku z wyborem na następną kadencję otrzymał również wójt Waldemar Czaja. W swoim wystąpieniu włodarz gminy podziękował za współpracę
wszystkim radnym, ze szczególnym
uwzględnieniem tych, którzy kończą
pracę w RG. Nie pozbawione emocji
przemówienie zawierało również osobiste akcenty, związane z brutalnym
atakowaniem jego osoby co bezpośrednio uderzało w rodzinę. Wójt podkreślał, że jest to tym bardziej przykre, że
ataki te – całkowicie bezpodstawne
– wypływały głownie z podżegania
ze strony tych, których wiarygodność
z racji ich zachowań w okresie PRL jest
wątpliwa.

NOWY PODEST

NOWY PRZYSTANEK W RADAWIU

e środków funduszu sołeckiego został zakupiony nowy przystanek w Radawiu. Został on posadowiony w miejscu starego,
który został wyburzony. Jeszcze w tym roku planowane jest ułożenie kostki brukowej na terenie i wokół przystanku.

Z

akończyły się prace związane z zamontowaniem nowego
podestu nad zbiornikiem ppoż obok remizy OSP w Kadłubie
Wolnym. Z uwagi na fakt, iż stary podest był w opłakanym stanie
jego wymiana była dla miejscowych druhów zadaniem priorytetowym. Sfinalizowanie tej inwestycji podniesie bezpieczeństwo
w obrębie remizy oraz upiększy wygląd wizualny wsi. Strażacy za
pośrednictwem Informatora pragną serdecznie podziękować za
okazaną pomoc „Wspólnocie Chłopskiej Kadłub Wolny” i Firmie
„Tartak Ebiś” oraz wszystkim druhom zaangażowanym w prace
społeczne podnoszące bezpieczeństwo mieszkańców.
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W

ĆWICZENIA

dniach 10–11 października br. odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ,,Obronność 18”. W naszej gminie w pierwszym dniu
ćwiczeń przeprowadzono akcję kurierską, w trakcie której zostały
dostarczone karty powołania mieszkańcom mającym przydziały
mobilizacyjne. Natomiast w drugim dniu ,,Zespół Kierowania”
wykonywał zadania zawarte w ,,Planie Operacyjnym Gminy”
W ramach tych zadań dokonano ewakuacji uczniów z dawnego
budynku Gimnazjum oraz likwidacji miejscowego zagrożenia
pożarowego. Ten element ćwiczenia, którym kierował wójt gminy
przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego został przeprowadzony bez użycia sił i środków zewnętrznych. Do
sprawnej ewakuacji i likwidacji pożaru wykorzystano jednostki
OSP z terenu naszej gminy.
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ŚWIĘTO
PIECZONEGO ZIEMNIAKA

14

października 2018 r. odbył się w Zębowicach zorganizowany przez Gminny Ośrodek Informacji Kultury
i Czytelnictwa piknik ,,Święto Pieczonego Ziemniaka”. Dopisała
zarówno pogoda jak i goście. Na placu za remizą miejscowej OSP
zgromadziło się kilkuset uczestników, na których czekała uczta artystyczna i kulinarna z potrawami z ziemniaka w roli głównej.
Swoje szerokie umiejętności aktorsko wokalne zaprezentowały
przedszkolaki z zębowickiego przedszkola oraz młodzież z PSP.
Przed licznie zgromadzoną publicznością grając na skrzypcach
i keyboardzie wystąpiły również siostry Milena i Julianna Jendrzej.
Występy naszych najmłodszych to nie jedyne atrakcje pikniku.
Wyjątkowym zainteresowaniem cieszył się również występ
kabareciarza Grzegorza Stasiaka a wszystko to przeplatał skeczami
i biesiadnymi piosenkami piknikowy wodzirej Marcin Wilczek.
Uczestnicy pikniku zarówno dzieci jak i dorośli mogli wziąć
udział w konkursach oraz skosztować m.in. pieczonych placków
ziemniaczanych, ziemniaków w mundurkach, grochówki oraz
chleba ze smalcem.
Wyjątkowym powodzeniem szczególnie dzieciaków cieszyły się
również przygotowywane na bieżąco spiralne frytki. Organizatorzy
składają serdeczne podziękowania wójtowi Gminy Waldemarowi
Czai za wsparcie finansowe oraz mieszkankom Zębowic z Przewodniczącą Rady Gminy Gabrielą Buczek na czele, za wydatną
pomoc w organizacji pikniku.
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SPOTKANIE AUTORSKIE

25

października br. w Bibliotece Publicznej w Zębowicach odbyło się
spotkanie autorskie z Sabiną Waszut, pisarką, laureatką nagrody literackiej ,,Pióro”
za najbardziej poruszającą książkę roku.
Pisarka była również nominowana do Nagrody Literackiej
Europy Środkowej
,,Angelus” w 2014
r. W swojej twórczości koncentruje się na historii
Śląska i losach jej
mieszkańców.

OBCHODY DNIA EDUKACJI
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października br. w Szkole
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach, odbyła
się akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
Uświetnieniem uroczystości były
występy uczniów szkoły, którzy tradycyjnie zaprezentowali swoje szerokie
umiejętności aktorsko-wokalne. Przygotowane pod kierunkiem p. Marianny Dylka, Joanny Kowolik i Barbary
Klyszcz przedstawienie z przymruże-

niem oka traktowało szkolną codzienność.
W trakcie akademii zostało również
odczytane podziękowanie jakie pedagogom złożył nieobecny z przyczyn
służbowych wójt Waldemar Czaja.
Święto Edukacji stało się też okazją do
uhonorowania przez dyrektor placówki
p. Małgorzatę Stelmach nagrodami nauczycieli i pracowników obsługi szczególnie zasłużonych w pracę dydaktyczną i codzienną działalność szkoły.

LEKCJA BIBLIOTECZNA

17

października br. odbyła się w Bibliotece Publicznej w Zębowicach
lekcja biblioteczna poświęcona poezji Wisławy Szymborskiej, w której uczestniczyli
uczniowie VII klasy Szkoły Podstawowej
oraz III Gimnazjum. Lekcję prowadziły
oraz recytowały poezję naszej noblistki
członkinie „Teatru Mimowolnego” z Dobrodzienia: Maria Eichhorn z córką Joanną. Młodzież miała okazję zaznajomić
się z wierszami o miłości, o śmierci, emocjach w nas drzemiących i co najważniejsze
o człowieku czyli o nas samych. W trakcie
pobytu w GOIKiCz uczniowie zwiedzili
również wystawę ,,Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla”.

3

SZKOLENIE
PRACOWNIKÓW UG

października odbyło się szkolenie dla
pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania obronne. W ramach szkolenia omówione zostały sprawy związane
z prowadzeniem Akcji Kurierskiej, obowiązków pracowników w ramach ,,Stałego
Dyżuru” oraz zadań operacyjnych nałożonych na gminę.
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ZEBRANIA SOŁECKIE − Fundusz

akończyły się zebrania sołeckie w sołectwach naszej
gminy poświęcone uchwaleniu zadań jakie będą realizowane w ramach wykorzystania środków z funduszu
sołeckiego.
Na wszystkie sołectwa przypada w sumie kwota 183 695,80
zł., a jej wysokość jest uzależniona m.in. od liczby mieszkańców danego sołectwa. Obok przedstawiamy zadania jakie
będą realizowane w poszczególnych sołectwach w 2019 r.
w ramach środków z funduszu sołeckiego.

„BIORÓŻNORODNOŚĆ
OPOLSZCZYZNY Z LOTU PTAKA”

Sołectwo
Łąka
wysokość
środków
funduszu
sołeckiego:
13 303,44 zł
Knieja
wysokość
środków
funduszu
sołeckiego:
17 712,14 zł

Kadłub
Wolny
wysokość
środków
funduszu
sołeckiego:
26 606,89 zł
Osiecko
wysokość
środków
funduszu
sołeckiego:
11 408,48 zł
Poczołków
wysokość
środków
funduszu
sołeckiego:
13 032,73 zł

Nr
zadania
1.
2.

Remont budynku Publicznego Przedszkola w Zębowicach
Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców

Kwota przeznaczona
na realizację zadania
303,44
1 000,00

3.

Wymiana okien w sali wiejskiej w miejscowości Łąka

12 000,00

2.

Remont w budynku Publicznego Przedszkola
w Zębowicach
Znaki informacyjne z nazwami ulic
Dożynki Gminne 20019 i obchody 190 lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
Zakup wyposażenia sali wiejskiej
Zakup kosza ssawnego i węży ssawnych dla OSP Knieja
Organizacja imprezy okolicznościowej z okazji św. Anny
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kadłubie Wolnym
Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie
Wolnym
Oświetlenie uliczne przy ul. Głównej w Kadłubie Wolnym
Dożynki Gminne 2019 i obchody 190-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
Zakup lustra drogowego na skrzyżowanie ulic I.Murka,
Szkolnej i Dobrodzieńskiej
Wykonanie zbiornika bezodpływowego
wraz z podłączeniem do budynku świetlicy
Remont świetlicy wraz z wyposażeniem
Imprezy kulturalne na terenie sołectwa
Dożynki Gminne 2019 i obchody 190-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi gminnej
wewnętrznej w m. Poczołków poprzez wykonanie nowej
nawierzchni w obrębie przepustu
Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców
Poczołkowa
Dożynki Gminne 2019 i obchody 190-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
Remont w budynku Publicznego Przedszkola
w Zębowicach
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
w Pruskowie
Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej
Zakup materiałów eksploatacyjnych do bieżącego
utrzymania świetlicy wiejskiej i tereny wokół świetlicy
Imprezy kulturalne na terenie sołectwa
Dożynki Gminne 2019 i obchody 190-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
Remont w budynku Publicznego Przedszkola
w Zębowicach
Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów społeczności lokalnej
przez organizację wydarzenia- Babski Comber
Aktywizacja dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym
poprzez zagospodarowanie ich czasu na zajęcia sportowo
i kulturalnie
Zakup kosiarki spalinowej z napędem na potrzeby
pielęgnacji trawnika placu zabaw i siłowni zewnętrznej
przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radawiu,
wraz z kosztami serwisu gwarancyjnego
Oznakowanie sołectwa Radawie tablicami z nazwami
i kierunkami ulic
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na u. Stawowej
(podwórko przy sklepie w kierunku DPS)
Budowa altany wolnostojącej przy sali wiejskiej w Radawiu
Organizacja festynu III majowego na Polu Legnickim
w Radawiu
Integracyjne spotkanie bożonarodzeniowe dla
mieszkańców sołectwa Radawie
Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem
Budowa przystanku w m. Siedliska „Susznia” przy drodze
powiatowej
Imprezy kulturalne na terenie sołectwa
Dożynki Gminne 2019 i obchody 190-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
Remont w budynku Publicznego Przedszkola
w Zębowicach
Remont w budynku Publicznego Przedszkola
w Zębowicach
Znaki informacyjne z nazwami ulic

20 000,00

3.

Impreza integracyjna- Noc Świętojańska

6 672,80

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

W

roku szkolnym 2017/2018 PSP w Zębowicach przystąpiła
do projektu realizowanego przez Regionalny Zespół
Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu pn. „Bioróżnorodność
Opolszczyzny z lotu ptaka”, który zaplanowano na dwa lata
szkolne. Uczestnicy projektu (minimum 1100 osób) poznają
biologiczną różnorodność Opolszczyzny i nauczą się, jak
ją szanować oraz jaką ma wartość dla naszego środowiska.
Wśród zadań dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu
są: wizyty edukacyjne, wycieczki, zielone szkoły, konferencje metodyczne, festiwale ekologiczne, szkolenia, seminaria
metodyczne, spotkania informacyjne, event ekologiczny oraz
zagraniczne wyjazdy. W poprzednim roku szkolnym uczniowie odbyli pierwszą wycieczkę edukacyjną do Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego, natomiast nauczyciele odbyli szereg
konferencji oraz szkoleń. W ramach projektu dyrektor szkoły
Małgorzata Stelmach oraz wicedyrektor Iwona Grabowska
wzięły również udział w wizycie studyjnej w Berlinie i Poczdamie. Wizyta polegała na zwiedzaniu miejsc edukacji bezpośredniej – swoistych enklawach różnorodności biologicznej:
Ogrodach Świata w Berlinie, Szkółce Pszczelarskiej w jednej
z dzielnic Berlina, w Parku Biosfera w Poczdamie, w ogrodach
przy zamku Sanssouci w Poczdamie i w Uniwersyteckim
Ogrodzie Botanicznym. Podróż zakończono w Spreewaldzie
– rezerwacie biosfery UNESCO. Zwieńczeniem ostatniego
dnia było zwiedzanie Domu Człowieka i Natury w Lubbenau oraz spacer do otoczonej kanałami wioski Lehde, gdzie
podziwiano skansen „Freilandmuseum”. Oprócz zwiedzania wysłuchano wielu interesujących prelekcji dotyczących
zarówno bioróżnorodności jak i ciekawostek historycznych
dotyczących odwiedzanych miejsc.
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1.
Prusków
wysokość
środków
funduszu
sołeckiego:
11 988,57 zł

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Radawie
wysokość
środków
funduszu
sołeckiego:
38 672,80 zł

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Siedliska
wysokość
środków
funduszu
sołeckiego:
12 297,95 zł
Zębowice
wysokość
środków
funduszu
sołeckiego:
38 672,80 zł

Nazwa zadania

1.
2.
3.
4.
1.

1 000,00
3 500,00
1 000,00
11 212,14
1 000,00
1 500,00
1 500,00
3 000,00
10 000,00
10 000,00
606,89
5 000,00
5 708,48
500,00
200,00
8 032,73
2 200,00
1 000,00
1 800,00
6 488,57
500,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 800,00
3 700,00

2500
3 000,00
2 500,00
13 000,00
3 672,80
1 000,00
7 500,00
9 797,95
1 000,00
1 000,00
500,00
12 000,00
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P

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ

ragniemy poinformować, że ruszyła kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej ,,Zostań żołnierzem
Rzeczypospolitej”. Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie
tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca.
Od 14 października na terenie całego kraju żołnierze spotykają się
z mieszkańcami by zachęcać ich do wstępowania do wojska.
Wszystkie niezbędne informacje na temat powyższej kampanii są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Obrony
WSzW

Imię, nazwisko i tel. kontaktowy
koordynatora kompanii
promocyjnej z WSzW

WKU

Termin funkcjonowania
punktu promocyjno-informacyjnego

OPOLE

kpt. Tomasz GOLEC, tel. 261-623-091

BRZEG

12-18.11

OPOLE

kpt. Tomasz GOLEC, tel. 261-623-091

BRZEG

10-12.12
13-14.12
15-16.12

OPOLE

kpt. Tomasz GOLEC, tel. 261-623-091

KĘDZIERZYNKOŹLE

19-21.11
22-23.11
24-25.11

OPOLE

kpt. Tomasz GOLEC, tel. 261-623-091

KĘDZIERZYNKOŹLE

01-02.12
03-05.12
06-07.12

OPOLE

kpt. Tomasz GOLEC, tel. 261-623-091

OPOLE

OPOLE

kpt. Tomasz GOLEC, tel. 261-623-091

OPOLE
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21.11
19.20.22.11
24.11
23.25.11
03.04.05.06.12
07.08.09.12

Narodowej (http:/mon.gov.pl/zostan-zolnierzem/). Rzecznikiem
prasowym kampanii w województwie opolskim jest por. Piotr
Płuciennik (10blog.oficerprasowy@ron.mil.pl tel. 669-942-221
lub 261-625-611).
Poniżej przedstawiamy zestawienie punktów promocyjnoinformacyjnych WKU funkcjonujących w ramach kompanii
promocyjno-informacyjnej ,,Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej’’
w okresie listopad-grudzień 2018 r.

Miejsce funkcjonowania punktu promocyjno-informacyjnego
(nazwa obiektu i adres)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,
ul. Daniela Chodowieckiego 4, 48-300 Nysa
Plac Polonii Amerykańskiej przy Brzeskim Centrum Kultury, 49-300 Brzeg
Klub 1 Brzeskiego Pułku Saperów, ul. Piastowska 4, 49-300 Brzeg
Dworzec Kolejowy w Brzegu, Plac Dworcowy, 49-300 Brzeg
Dworzec Kolejowy w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 6 Strzelce Opolskie
Strzelecki Ośrodek Kultury, ul. Żeromskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu ,,Strzelec’’ ul. Opolska 46, 47-100 Strzelce
Opolskie
Galeria Handlowa ,,Odrzańskie Ogrody’’ ul. Armii Krajowej 38,
47-224 Kędzierzyn Koźle
Dworzec Kolejowy w Kędzierzynie Koźlu, ul. Dworcowa 1,
47-220 Kędzierzyn Koźle
Miejski Ośrodek Kultury ,,Chemik’’ w Kędzierzynie Koźlu al. Jana Pawła II 27,
47-220 Kędzierzyn Koźle
Poczta Główna w Opolu, Krakowska 46, 45-075 Opole
Dworzec PKP w Opolu, Krakowska 48, 45-075 Opole
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji ul. Niedziałkowskiego
Centrum Handlowe Turawa Park, ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada
Dworzec PKP w Opolu, Krakowska 48, 45-075 Opole
Centrum Handlowe Turawa Park, ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada

DOFINANSOWANIE
DO WYMIANY PIECÓW CO

października br. w GOIKiCz odbyło się spotkanie przedstawicielki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu z mieszkańcami naszej gminy
zainteresowanymi otrzymaniem dofinansowania do wymiany
pieców centralnego ogrzewania i przeprowadzeniem termomodernizacji budynków.
Podczas spotkania przekazane zostały szczegóły związane
z wdrożeniem programu i jego realizacją. Zanim jednak z mieszkańcami spotkała się przedstawicielka WFOŚiGW. o korzyściach
wynikających z wejścia do powyższego programu zarówno dla
mieszkańców jak i dla ochrony środowiska mówił wójt Waldemar Czaja.

Imię, nazwisko i tel.
kontaktowy koordynatora
kompanii promocyjnej z WKU
ppor. Mariusz BLICHARZ, tel.
261-637-767
ppor. Mariusz BLICHARZ,
tel. 261-637-767
ppor. Adam KOZIOŁ,
tel. 261-624-321

ppor. Adam KOZIOŁ,
tel. 261-624-321

kpt. Wojciech FAŁAT,
tel. 261-626-042
kpt. Wojciech FAŁAT,
tel. 261-626-042

NAKŁADKA NA DRODZE POWIATOWEJ
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października br. po wcześniejszym frezowaniu została
położona nakładka asfaltowa na 900 metrowym odcinku
drogi powiatowej Zębowice – Knieja. Wyremontowany został
najbardziej zniszczony leśny odcinek tej drogi. Remont kosztował
300 tyś zł. i został wsparty z budżetu gminy kwotą 100 tys. zł.

W

NARKOTESTY DLA POLICJI

ramach podpisanego porozumienia pomiędzy wójtem
gminy Zębowice Waldemarem
Czaja i Komendantem Powiatowym Policji w Oleśnie insp. Tomaszem Kubickim nasza gmina
zakupiła ponad 100 narkotestów
dla policjantów z Dobrodzienia.
Będą one wykorzystywane przez policjantów między innymi
do eliminowania z ruchu kierowców jeżdżących pod wpływem
środków odurzających oraz do badań na obecność narkotyków
w organizmie. 12 października br. włodarz gminy w obecności
Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie przekazał zakupione
narkotesty na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Dobrodzieniu podinsp. Wojciecha Brzęczka.
listopad 47/2018

7

ogłoszenia
We wrześniu 2018 r. Jubilaci obchodzili swoje
jubileusze:
80 lat Jadwiga Adamska
85 lat J adwiga Krawczyk
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:
Irena i Jan Kościelny, Monika i Alfred Nowak
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:
Anna i Henryk Wodniok
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego:
Elżbieta i Alfred Jendrzejczyk
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.

Dziecko urodzone pod koniec września: Karol Lempa,
a w październiku: Łukasz Kaczmarczyk, Iga Katzy, Pola
Magnes
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.

Osoba zmarła w październiku: Henryk Miozga
Na zawsze odszedł od nas, ale pozostanie w naszej pamięci. Wszystkim najbliższym osoby zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

podziekowanie
Sołtys Kniei p.Teresa Twardawska składa serdeczne podziękowania mieszkańcom, strażakom i młodzieży za pomoc przy
przywiezieniu, pocięciu, porąbaniu oraz ułożeniu drewna wykorzystywanego do ogrzewania miejscowej świetlicy.

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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