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WIELKANOC NAM ZAWITAŁA!
Niech więc radosne alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia.

Życzymy Wam, aby te święta Wielkanocne wniosły do Waszych serc 
wiosenną radość i świeżość, optymizm, spokój, ciepło i nadzieję.

Wójt Gminy Waldemar Czaja wraz ze współpracownikami

W  dniach od 24 do 31 marca br. w zębowickiej parafii 
odbyły się prowadzone przez ojców oblatów „Misje 

Święte”. Stały się one wyjątkowym przeżyciem duchowym 
dla uczestników zarówno poprzez przekazywaną treść, jak 
i formę przekazu. W pierwszych trzech dniach w nabożeń-
stwach i rozważaniach misyjnych oprócz dorosłych parafian 
uczestniczyły również dzieci i młodzież szkolna. Ważnym 
elementem tych ekumenicznych spotkań była procesja na 
cmentarz i wieczorne apele Maryjne. 

W pamięci parafian na trwale zapisze się prowadzona 
ulicami Zębowic droga krzyżowa z niesionym przez uczestni-
ków krzyżem. Tę wyjątkową uroczystość, która zgromadziła 
rzesze parafian i gości, zabezpieczali wraz ze sprzętem stra-
żacy ochotnicy z OSP Zębowice, Knieja i Kadłub Wolny. Ks. 
Józef Zwarycz – proboszcz i Waldemar Czaja – wójt gminy 
Zębowice serdecznie dziękują wszystkim za utrzymanie 
bezpieczeństwa podczas drogi krzyżowej.

MISJE ŚWIĘTE
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W dniach 26 i 29 marca 2019 r. odbyła 
się IV w ósmej kadencji sesja Rady Gmi-
ny Zębowice. Rada Gminy chyba po raz 
pierwszy od 1990 roku prowadziła swoje 
obrady w trakcie jednej sesji w dwóch 
terminach.

P osiedzenie w pierwszym dniu zo-
stało przerwane w trakcie podej-

mowania uchwały w sprawie zmiany 
budżetu gminy Zębowice na 2019 r., 
a kwestią sporną była sprawa dotacji 
na zakup dziewięcioosobowego samo-
chodu dla jednostki OSP w Kadłubie 
Wolnym. Pojazd byłby prezentem dla 
jednostki, która 31 sierpnia br. będzie 
obchodziła 190. rocznicę powstania. 
Zanim jednak doszło do przerwania 
obrad uczestnicy sesji zapoznali się 
z informacją prezesa firmy transpor-
towej LUZ z Opola dotyczącej kursów 
autobusów na terenie naszej gminy. 
Z przedstawionej informacji wynika, 
że dla firmy LUZ nie jest problemem 
zmiana godzin kursowania autobusów. 
Natomiast zwiększenie częstotliwości 
kursów zależy od wsparcia finansowego 
ze strony gminy. 

W dalszej części obrad radni i sołtysi 
zgłaszali w formie pisemnej wnioski 
i interpelacje. Radzie przedstawiona 
została również opinia RIO w Opolu 
w sprawie prawidłowości planowanej 
kwoty długu publicznego Gminy Zę-
bowice. 

Ważnym akcentem obrad była rów-
nież wymiana poglądów na temat za-
sadności planowanego przeniesienia 
wszystkich oddziałów przedszkola, 
w tym oddziału w Radawiu, do bu-
dynku Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Zębowicach. Według planów 
przedstawianych przez wójta i  jego 
zastępcę, dzieci przedszkole zajmo-
wałyby pomieszczenia na parterze 
budynku, a uczniowie klas I–III na 
piętrze. Wspólne byłyby łazienki oraz 
kuchnia, która zostałaby również do-
posażona w sprzęt znajdujący się na 
wyposażeniu zębowickiego przedszko-
la. Wójt uzasadniając powyższy plan 
mówił, że w przypadku przeniesienia 
przedszkolaków do budynku szkoły, 
przedszkola zostałyby zaadaptowane 
na mieszkania socjalne i komunalne. 
Włodarz gminy podkreślał również, 

że żadne decyzje nie zapadły, a pytania 
zadawane w trakcie zebrań w sołec-
twach mają tylko charakter konsultacji, 
a ewentualne zmiany, na które zgodę 
musi wyrazić Rada Gminy, obowiązy-
wałyby od 1 września 2020 r. Wśród 
przedstawianych przez włodarzy gminy 
argumentów padały również te doty-
czące kosztów utrzymania oddziałów 
i warunków, jakie dzieci przedszkolne 
miałyby w budynku szkoły. Argumenty 
te nie przekonały jednak uczestniczącej 
w sesji grupy rodziców, których dzieci 
uczęszczają do przedszkola w Radawiu. 
Poddawali oni w wątpliwość pomysł 
likwidacji oddziału oraz podkreśla-

li, że najważniejsze jest dobro dzieci, 
a nie ewentualne niewielkie korzyści 
ekonomiczne. 

W trakcie kontynuowanej w dniu 29 
marca drugiej części obrad radni pod-
jęli 13 uchwał, w tym m.in. w sprawie: 
zmiany budżetu Gminy Zębowice na 
2019 r., uchwalenia zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej, przyznania 
dotacji w wysokości 30 tys. zł na prace 
konserwatorsko-restauratorskie w ko-
ściele Podwyższenia Krzyża św. w Ra-
dawiu, przyjęcia programu osłonowego 
z zakresu pomocy uczniom albo dzie-
ciom w dostępie do posiłku w szkole 
lub w przedszkolu objętych wielolet-
nim rządowym programem Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019–2020, 
podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieod-
płatnie pomocy w zakresie dożywiania 
dla osób objętych programem wielo-
letnim ,,Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019–2023, określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie doży-
wiania w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w formie zasiłku celowego 
na zakup posiłku lub żywności oraz 
świadczenia rzeczowego w  postaci 
produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym pro-
gramem ,,Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019–2023, przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Zębowice 
w 2019 r. zwolnienia zakładu budże-
towego – Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Wodociągów w Zębowicach 
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 
obrotowych do budżetu gminy Zębo-
wice oraz przeznaczenie ich na cele 

statutowe. Radni nie podjęli natomiast 
uchwały w sprawie niewyrażenia zgody 
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w budżecie gminy Zębowice. 

W ramach przyjętej uchwały w spra-
wie zmian w budżecie gminy w 2019 r. 
zwiększono m.in. o kwotę 14 tys. zł. 
dotację do GOIKiCz. z przeznaczeniem 
jej na organizację dożynek i obcho-
dów 190-lecia powstania jednostki OSP 
w Kadłubie Wolnym. Rada ustaliła 
również, że uchwałę odnośnie przy-
znania dotacji na zakup samochodu 
dla OSP Kadłub Wolny podejmie po 
spotkaniu z druhami z tej jednostki. 

W trakcie obrad odczytane zosta-
ło też pismo, jakie druhowie z OSP 
w  Kadłubie Wolnym skierowali do 
Rady Gminy. W powyższym piśmie 
druhowie wyrażają swoją dezaprobatę 
do działań radnych z klubu Mniejszo-
ści Niemieckiej, którzy wyrażają swój 
sprzeciw co do potrzeby zakupu dla 
jednostki w Kadłubie Wolnym samo-
chodu osobowego w wersji przedsta-
wionej przez włodarza gminy.

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
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W okresie od 11 do 28 marca br. 
w trakcie zebrań wiejskich w sołec-
twach naszej gminy odbyły się wybory 
Sołtysów i Rad Sołeckich. Mieszkańcy 
w tajnych i bezpośrednich wyborach 
zadecydowali, kto będzie kierował ich 
miejscowością przez najbliższe pięć lat. 
Dziękujemy za udział w zebraniach 
wszystkim uczestnikom, a nowo wy-
branym sołtysom i Radom Sołeckim 
życzymy wytrwałości w działaniu oraz 
stałej motywacji do służenia mieszkań-
com i pracy na rzecz wspólnego dobra. 
Pragniemy również poinformować, że 
w trakcie zebrań odbyły się konsultacje 
w sprawach: planu edukacyjnego dzieci 
przedszkolnych i szkolnych, wydatko-
wania środków w ramach funduszu 
sołeckiego i realizacji zadań przed-
stawionych w programie wyborczym 
wójta gminy. 

Nawiązując do konsultacji związa-
nych z planem edukacyjnym dzieci 
przedszkolnych i szkolnych, pytaliśmy 
uczestników zebrań, czy są za racjo-
nalnym gospodarowaniem środkami 
publicznymi i przeniesieniem wszyst-
kich oddziałów publicznego przedszko-
la do budynku szkoły podstawowej 
w Zębowicach, a gdy wzrośnie liczba 
przedszkolaków i uczniów powyżej 550 
należy wtedy przystąpić do budowy 
nowego przedszkola w Zębowicach. Za 
takim rozwiązaniem opowiedzieli się 
uczestnicy zebrań w pięciu sołectwach, 
w dwóch odsetek zwolenników i wstrzy-
mujących się od głosu był jednakowy, 
przy czym w tych sołectwach nikt nie 
był przeciwny. W jednym sołectwie za 
takim rozwiązaniem opowiedziało się 
4 uczestników, a 7 wstrzymało się od 
głosu. Nie było głosów przeciwnych. 
Natomiast zdecydowanie negatywnie 
przeciwko takiemu rozwiązaniu opo-
wiedzieli się uczestniczący w zebraniu 
mieszkańcy sołectwa Radawie. 

Na pytanie dotyczące zniesienia 
Funduszu Sołeckiego i realizacji zadań 
inwestycyjno-remontowych w sposób 
pogrupowany, uzgodniony każdora-
zowo do końca września roku poprze-
dzającego rok budżetowy w ramach 
posiadanych środków budżetowych, 
przy założeniu, że zadania związane 
z kulturą ma realizować powołana do 
tego celu instytucja kultury, opowie-

dzieli się uczestnicy zebrań w sześciu 
sołectwach. Przeciwko takiemu roz-
wiązaniu byli mieszkańcy sołectw: 
Kadłub Wolny, Poczołków i Radawie. 
Uczestnicy zebrań wyrażali swoją ak-
ceptację dotyczącą zarówno realizacji 
zadań przedstawionych w programie 
wyborczym wójta gminy, jak i spraw 
związanych z organizacją pracy UG.

Nowo wybrani sołtysi  i Rady Sołeckie 
Gminy Zębowice

Sołectwo Kadłub Wolny
Sołtys – Mariusz Czaja 
Rada Sołecka:
Bożena Miozga
Beata Kubiciel
Erwin Kubiciel
Rafał Magnes
Krzysztof Pipa

Sołectwo Knieja
Sołtys Teresa Twardawska 
Rada Sołecka:
Barbara Mazur
Marzena Polok
Justyna Janczyk
Teresa Grus
Bartosz Witkowski

Sołectwo łąKa
Sołtys – Małgorzata Bociąga
Rada Sołecka
Małgorzata Zyla
Żaneta Zając
Beata Michalczyk
Józef Mauschagen

Sołectwo PoczołKóW
Sołtys – Leon Psyk 
Rada Sołecka:
Marianna Koźlik
Irena Psyk
Jerzy Miozga

Sołectwo PRuSKóW
Sołtys – Angelika Kocemba
Rada Sołecka:
Sylwia Niesłony
Natalia Sobczyk
Marcin Niesłony
Katarzyna Miozga
Marcin Buczek

Sołectwo oSiecKo
Sołtys – Piotr Okwieka 
Rada Sołecka:
Eryka Mazur
Krystyna Gaś
Jan Karnydał

Sołectwo SiedliSKa
Sołtys – Piotr Wodarczyk 
Rada Sołecka:
Maria Kostorz
Jerzy Osyra
Mariola Miozga
Alfred Miozga
Marcin Dragon

Sołectwo RadaWie
Sołtys – Justyna Langosz
Rada Sołecka:
Rafał Jendrzej
Joanna Bartocha
Wojciech Lipczak
Damian Ledwig
Łukasz Oleksowicz

Sołectwo zęboWice
Sołtys – Aleksandra Wierszak
Rada Sołecka:
Monika Staniczok
Joanna Dylka
Maria Wróbel
Karina Zacha
Zbigniew Kula

WYBORY SOŁTYSÓW i RAD SOŁECKICH
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Informacja dla mieszkańców 
gminy Zębowice

Szanowni mieszkańcy gminy Zębowice!
W marcu przeprowadzono we wszystkich sołectwach wybory organu 

pomocniczego i rady sołeckiej. We wszystkich sołectwach, oprócz sołectwa 
Radawie, przeprowadzono wybory zgodnie z podanym do publicznej wia-
domości porządkiem obrad. W tym miejscu dziękuję bardzo wszystkim 
mieszkańcom, którzy uczestniczyli w zebraniach wiejskich i dziękuję za wybór 
sołtysów, członków rad sołeckich i za wyrażenie opinii na temat przyszłości 
oświaty, funduszu sołeckiego i realizacji programu wyborczego.

Z przykrością zmuszony jestem stwierdzić, że przed zebraniem w sołectwie 
Radawie kilku mieszkańców obraża w sposób niewybredny wójta Gminy 
Zębowice. Niestety, to nie pierwszy taki przypadek. Wszystko, co zrobiliśmy 
w sołectwie Radawie, a zrobiliśmy niemało, wynikało z szacunku dla miesz-
kańców tego sołectwa. A tu takie podziękowanie! Nie wszyscy pamiętają, że 
miejscowość Radawie byłaby zalana podczas obfitych opadów w 2010 roku. 
Mój pomysł i pomoc pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach (grupy 
pracowników fizycznych), zapobiegły tragedii. Remont budynku OSP, który 
został zrealizowany, mógł być przeprowadzony już w 2005 roku, i to w całości 
ze środków unijnym. Jednak upór głośnych przeciwników tego nie dopuścił 
do realizacji remontu. Późniejszy remont zrealizowano według wcześniejszego 
mojego pomysłu, ale już niestety z 70% wkładem własnym.

Szanowni mieszkańcy, moim obowiązkiem, w sprawach trudnych i kosz-
townych, które są ważne dla gminy, jest przeprowadzenie konsultacji. W kon-
sultacjach przedstawiłem problemy, których rozwiązanie jest nieodzowne 
dla dalszego funkcjonowania gminy, a które wymagają m.in. nakładów 
finansowych. W związku z pogłoską, jakoby w nowym roku szkolnym miał 
być zlikwidowany oddział przedszkolny w Radawiu informuję, że zgodnie 
z prawem oświatowym każda zmiana związana z reorganizacją szkoły lub 
przedszkola musi być podjęta przez Radę Gminy najpóźniej do końca lutego 
roku poprzedzającego kolejny rok edukacyjny. Po tym terminie wszystkie 
uchwały podjęte przez Radę Gminy z mocy prawa byłyby nieważne. Jednak 
grupa mieszkańców Radawia mimo to przyjęła stanowisko przeciwko do-
mniemanej likwidacji, a więc likwidacji, która nie była zamiarem kogokol-
wiek. Wysłano je do wielu instytucji państwowych, rzeczników: praw dziecka 
i obywateli, posłów parlamentu krajowego i unijnego. Takie działania to nic 
innego jak tylko dążenie do skompromitowania gminy i jej organów, a może 
krok do jej likwidacji?

Obecnie i w kolejnych latach – w klasach od pierwszej do ósmej włącznie 
– uczęszcza do szkoły 194 uczniów, a do przedszkola – do 5 oddziałów po 25 
dzieci – mamy więc łącznie 125 przedszkolaków. Gmina otrzymuje tylko 2,86 
mln zł subwencji oświatowej, a koszty oświaty wynoszą już 4,2 mln zł. Kolejne 
obiecywane podwyżki dla nauczycieli i wzrost najniższego wynagrodzenia 
spowodują dalszy wzrost nakładów, jakie będzie trzeba ponieść. Dlatego pro-
pozycja lepszego wykorzystania w następnych latach – przy tak małej liczbie 
dzieci i młodzieży – pięknie wyremontowanych obiektów oświatowych jest 
dla naszej gminy godna rozważenia. Wójt sam nie może podjąć takiej decy-
zji, bo ostateczny głos należy tu do Rady Gminy. Decyzja taka powinna być 
wypracowana w sposób merytoryczny i zgodny z prawem, z myślą o naszych 
dzieciach, nauczycielach z personelem szkolnym i kosztami, jakie będziemy 
ponosić. Nie można przy tym patrzeć tylko na skądinąd bardzo ważne zada-
nie gminy w zakresie oświaty, ale na cały zakres zadań oraz potrzeb gminy, 
i to w oparciu o posiadane środki. Racjonalne gospodarowanie środkami 
publicznymi to obowiązek całego samorządu Gminy.

Waldemar Czaja – wójt Gminy Zębowice

INFORMACJE  
O DROGACH 

POWIATOWYCH
Z a pośrednictwem „Informatora” 

pragniemy przekazać odpowiedź 
Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
na złożone przez władze gminy interpe-
lacje w sprawie bezpieczeństwa i stanu 
dróg powiatowych na terenie gminy 
Zębowice. 

Z udzielonej odpowiedzi wynika, 
że powyższe kwestie były analizowa-
ne na posiedzeniu Zarządu Powiatu 
w Oleśnie w dniu 6 marca br. Zarząd 
Powiatu widzi konieczność wykonania 
przedstawionych przez gminę zadań, 
lecz posiadane środki finansowe nie 
pozwalają na całkowite ich wykona-
nie w roku bieżącym. Niemniej jed-
nak w ramach remontów bieżących 
będzie wykonany do 30 czerwca br. 
remont uszkodzonego odcinka drogi 
powiatowej w Pruskowie (na przepuście 
okularowym). 

Natomiast decyzje co do możliwości 
ułożenia nowej nawierzchni na odcin-
ku drogi powiatowej Łąka–Radawie 
i drogi powiatowej Zębowice–Grodziec 
na odcinku od lasu do skrzyżowania 
w Zębowicach zostaną podjęte w lipcu 
br. po wstępnym rozliczeniu kosztów 
robót obecnie prowadzonych inwesty-
cji, o ile sytuacja finansowa pozwoli na 
podjęcie dodatkowych zadań w 2019 r. 
W piśmie podkreśla się również potrze-
bę wsparcia finansowego przy realizacji 
ww. zadań ze strony gminy. 

Nawiązując do kwestii bardzo du-
żego zakrzaczenia poboczy większości 
dróg powiatowych, PZD informuje, 
że roboty pielęgnacyjne polegające na 
podcięciu gałęzi drzew i wycince krze-
wów przydrożnych będą prowadzone 
sukcesywnie w ramach posiadanych 
środków finansowych.
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MEGAMISJA, CZYLI CYFROWA EDUKACJA
W SZKOLE I ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dwa miliony najmłodszych uczniów w Polsce surfuje po 
Internecie. Gry on-line dla dzieci, strony z aplikacjami czy 

filmami są dla nich codziennością. Nie wszyscy młodzi internauci 
wiedzą jednak, jak wiele wartościowych treści kryje sieć i jak ko-
rzystać z niej w sposób bezpieczny. Dlatego warto zachęcać dzieci 
do poznawania zasad bezpiecznego Internetu oraz przygotować 

je do korzysta-
nia z komputera 
i  wykorzystania 
nowych mediów 
w  sposób poży-
teczny. Można 
to robić poprzez 
zabawy eduka-
cyjne, w  grupie 
i w szkole, gdzie 
najmłodsi spę-
dzają dużo czasu. 

„MegaMisja” to program nowoczesnej edukacji, który podnosi 
cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre 
i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej 
zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowa-
nym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym 
ważnych zasad młodego internauty.

„MegaMisja” nie polega jedynie na zajęciach przy komputerze – 
uczniowie rysują, wycinają, dyskutują. W ten sposób ćwiczą także 
ważne kompetencje społeczne: umiejętność współpracy i osiągania 
kompromisów. Zajęcia „MegaMisji” odbywały się raz w tygodniu, 
przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2016/2017. Za zrealizowanie 
zadań świetlica zdobywała punkty i wymieniała je na nagrody: 
sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, gry eduka-
cyjne dla dzieci, które wzbogacają wyposażenie świetlicy do dziś. 
Świetlica nadal aktywnie uczestniczy w programie, podejmując 
się dodatkowych zadań ambasadorskich.

DZIEŃ  
ZDROWEGO ODŻYWIANIA

P ubliczne przedszkole w Zębowicach przekazuje dzieciom 
zasady zdrowego odżywiania. 14 marca br. publiczne 

przedszkole w Zębowicach, które na co dzień przekazu-
je dzieciom zasady zdrowego odżywiania się, świętowało 
,,Dzień Zdrowego Odżywiania”. W związku z tym oprócz 
zdrowego śniadania i obiadu, dzieci wspólnie z wychowaw-
cami przygotowały sałatkę owocową, mus z owoców oraz 
szaszłyki pełne witamin. W ten sposób kadra przedszkola 
pragnie pokazać dzieciom, że zdrowe – znaczy pyszne. 

W oddziale zamiejscowym w Radawiu tego dnia odbyło 
się przedstawienie dla rodziców. Dzieci ubrane w przepiękne 
stroje wystawiły wraz z wychowawcą „Rzepkę” Juliana Tu-
wima. Były wiersze, tańce i muzyka. A na stołach królowały 
zdrowe przekąski przygotowane przez rodziców. Oprócz 
takich specjalnych dni przedszkole na stałe wprowadziło 
zwyczaj, iż urodziny przedszkolaków świętowane są nie 
słodyczami, a zdrowymi, owocowymi przekąskami. 

Od września ubiegłego roku przedszkole modyfikuje 
również swój jadłospis – na stałe pojawiły się warzywa do 
śniadań, oraz suszone i świeże owoce do obiadów. Zamiast 
słodkich soków wprowadzono soki bez cukru oraz wodę 
z cytryną. Raz w tygodniu przedszkole podaje na obiad rybę. 
Wszystkie te działania mają jeden cel – dbać o to, by nasze 
dzieci były zdrowe i uśmiechnięte.

HISTORIA LOKALNA W RADAWIU
24 marca br. w Sali wiejskiej 
w Radawiu odbyło się spo-
tkanie w  ramach projektu 
,,Opolskie  bez  tajemnic”, 
którego tematem były dzieje 
Radawia na przestrzeni XIX 
i XX wieku.

W stępem do spotkania był występ parafialnej scholii 
Cantate, a kolejną jego częścią prelekcja Bartosza Gra-

bowskiego na temat dziejów Radawia. Autor zaprezentował 
zebranym szereg archiwalnych fotografii oraz opowiedział 
o ciekawostkach związanych z historią wioski. Przedstawił 
m.in. historię radawskiego pałacu, gorzelni oraz cegielni 
w Kosicach. Zebrani goście chętnie uczestniczyli w dysku-
sji, zadawali wiele pytań i sami wspominali dawne czasy. 
Wśród obecnych na spotkaniu znaleźli się przedstawiciele 
Rady Gminy, szkoły podstawowej w Zębowicach, Zarządu 
Gminnego TSKN, mieszkańcy Radawia i gmin ościennych, 
a także świadkowie historii, niektórzy nawet z zagranicy. 
Końcowym akordem spotkania było zwiedzanie Izby Re-
gionalnej w Radawiu.

REMONT WIATY PRZYSTANKOWEJ

P racownicy działu komunalnego 
gminy wyremontowali uszkodzoną 

wiatę przystankową w m. Poczołków. 
Dokonali również przeglądu pozostałych 
wiat znajdujących się na terenie gminy 
oraz wymienili rozbite szyby we wiacie 
przystankowej w m. Radawie.
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POWITANIE WIOSNY W ZĘBOWICKIM 
PRZEDSZKOLU

W dniu 21 marca, jak co roku, przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola w Zębowicach powitały wiosnę. Oddział 4-latków 
przygotował dla całego przedszkola wspaniałe przedstawienie 
na temat nadejścia wiosny. 

D zieci wcieliły się w różnorodne postacie związane z tą 
porą roku – był deszcz, słońce, biedronki, wiatr i inne 

ciekawe osobistości. Stroje przygotowali rodzice, którzy 
z wielkim zaangażowaniem pomagali w organizacji tego 
wyjątkowego przedsięwzięcia. Po przedstawieniu i poczę-
stunku dzieci wspólnie z wychowawcami przeszły ulicami 
Zębowic w barwnym korowodzie, niosąc płaczącą Marzan-
nę – symbol odchodzącej zimy. Również dzieci z oddziału 
zamiejscowego w Radawiu tego dnia witały nową porę roku. 
Nie obyło się oczywiście bez wesołej zabawy, muzyki i tańców 
przygotowanych specjalnie na tę okazję.

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

18 marca br. odbył się szkolny etap konkursu „Młodzież za-
pobiega pożarom, do którego po eliminacjach przystąpiło 20 
uczniów. Składający się z dwóch etapów konkurs prowadził mł. 
bryg. Mariusz Koziński z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Oleśnie. 

W  I etapie uczestnicy odpowiadali na 40 pytań testo-
wych, po których wyłoniono czworo najlepszych 

z pierwszej grupy wiekowej obejmującej uczniów z klas I–VI 
szkoły podstawowej oraz troje z drugiej grupy wiekowej 
obejmującej uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej 
i III klasy gimnazjum. 

Uczestnicy II etapu pisali dodatkowy test składający się z 8 
pytań. W końcowej klasyfikacji w pierwszej grupie wieko-
wej zwyciężył Wojciech Beneda. Drugie miejsce zajął Aleks 
Benk, a trzecie Paskal Wodarczyk. Natomiast w drugiej 
grupie wiekowej najlepszym okazał się Patryk Beneda przed 
Dominikiem Kochem i Katarzyna Niemiec. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książko-
we ufundowane przez wójta gminy oraz upominki, których 
fundatorem była OSP w Radawiu. Natomiast dodatkową na-
grodą dla laureatów, oprócz pamiątkowych dyplomów, było 
reprezentowanie szkoły na etapie powiatowym konkursu, 
który odbył się 2 kwietnia br. w MDK w Oleśnie. Najlepiej 
z naszych laureatów zaprezentował się Wojciech Beneda, 
który w swojej grupie wiekowej awansował do ścisłego finału, 
zajmując w nim 5. miejsce.

PRACE MELIORACYJNO-KONSERWATORSKIE

P racownicy działu komunalnego gminy w ramach prac zwią-
zanych z odmulaniem rowów gminnych dokonali udrożnienia 

rowu odwadniającego przy ulicy Murka w Zębowicach oraz usunęli 
wyrwę na przepuście usytuowanym na Potoku Pruskowskim obok 
stacji trafo.
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PÓŁFINAŁ DIECEZJI OPOLSKIEJ  
DLA MINISTRANTÓW Z ZĘBOWIC

23 marca br. ministranci z parafii WNMP w Zębowicach brali 
udział w półfinale diecezji opolskiej ministrantów w piłce nożnej 
który był rozegrany w Strzelcach Opolskich.

M inistranci grali 
w dwóch katego-

riach. W kategorii „mi-
nistrant” nasi zawodnicy 
zajęli pierwsze miejsce 
i awansowali do finału. 
W drodze do finału po-
konali Stare Olesno 7:0, 
zremisowali z drużyną 
z  Kielczy 1:1 oraz po-
konali Ozimek 5:0. Nie 
powiodło się natomiast 
naszym ministrantom w kategorii „lektor starszy”, którzy po prze-
graniu dwumeczu z Olesnem, stracili szansę na awans. Awansu do 
finału nie wywalczyli również ministranci z parafii w Radawiu, 
którzy w kategorii „lektor młodszy” przegrali mecze z Gorzowem 
Śląskim i Olesnem. Mniej udane dla naszych ministrantów były 
rozgrywki finałowe, które odbyły się 30 marca w Komprachci-
cach. W meczach finałowych nie udało im się pokonać swoich 
grupowych przeciwników i w efekcie zajęli miejsce poza podium.

SPORT

TURNIEJ SPORTOWY  
SAMORZĄDOWCÓW

16 marca br. na obiektach publicznej szkoły podstawowej 
w Zębowicach odbył się XXI turniej sportowy radnych gmin 
powiatu oleskiego. 

G łówną areną zawodów była hala sportowa szkoły, w której 
rozegrano większość dyscyplin. Zanim jednak nastąpiła 

rywalizacja sportowa, uroczystego otwarcia turnieju dokonał 
wójt Waldemar Czaja wspólnie ze starostą oleskim Rolandem 
Fabiankiem. Wstępem do rywalizacji był występ uczniów klas 
IV i VI, którzy ubrani w ręcznie szyte i haftowane stroje ludowe, 
zaprezentowali tańce ludowe ,,Janicek, Miotlarz i Trojak” oraz 
brawurowo wykonana przez dziewczęta z klasy VII piosenka 
,,Superheros”. W tych toczonych w duchu sportowej rywalizacji 
zawodach drużyna naszych samorządowców zajęła 7. miejsce 
w gronie 8 zespołów, powtarzając tym samym lokatę z roku 
ubiegłego. Uczestnicy turnieju z uznaniem wyrażali się zarówno 
o organizacji zawodów, jak i o ich logistycznym zabezpieczeniu.

„WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

M iło nam poinformować, że 
w IV Ogólnopolskim Kon-

kursie „Wielka Liga Czytelników”, 
do którego w tym roku szkolnym 
przystąpiła szkolna biblioteka, z suk-
cesami uczestniczą uczennice kla-
sy IV b Matylda Wiecha i Roksana 
Niedworok. Dziewczyny najpierw 
okazały się najlepsze na pierwszym 
etapie konkursu na szczeblu szkoły, 
a następnie zostały laureatkami etapu 
powiatowego konkursu i otrzymały 
tytuł 1. Mistrza Powiatu i Zwycięzcy II etapu IV Ogólnopolskiego 
Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. 6 marca br. dziewczynki 
uczestniczyły w gali wręczenia dyplomów i nagród, która odbyła 
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnie. 28 marca br. nasze 
mistrzynie rywalizowały w Opolu o tytuł mistrza województwa 
opolskiego. O wynikach poinformujemy w kolejnym numerze 
„Informatora”. Oprócz uzyskanych wyników ważne jest również 
to, że konkurs ma na celu: • Rozwijanie kultury czytelniczej wśród 
dzieci i młodzieży. • Kształtowanie nawyku czytania i zaintereso-
wania literaturą. • Promowanie czytelnictwa i kreowanie mody 
na wspólne czytanie w domach rodzinnych. • Pogłębianie wiedzy 
ogólnej. • Ograniczenie wpływu telewizji i komputera.
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W marcu 2019 r. Jubilaci obchodzili  
sWoJe Jubileusze:

80 lat: Helena Miozga, Krystyna Szczygieł
85 lat: Kunegunda Miozga
90 lat: Anastazja Baron
92 lata: Walburga Gola
95 lat: Gertruda Lubojanska
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.

* * *
W miesiącu marcu urodziło się czworo dzieci
Rodzicom narodzonych dzieci życzymy, aby Wasze pociechy 
rozwijały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym 
skarbem, jakim możecie obdarzyć swoje dziecko, a później w jej 
życiu dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

* * *
OSOBy zMArłe: Agnieszka Skorupa, Leon Dziuba, 
Marcin Głowacki, Jadwiga Jendrzej
Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym zmarłych składamy wyrazy głębokiego 
współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.
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NASI JUBILACI

GODZINY OTWARCIA PSZOK
Na prośbę mieszkańców wyrażaną w trakcie ze-

brań sołeckich podajemy ponownie godziny otwarcia 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Zębowicach. Odpady odbierane są codziennie 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–8.00. Do-
datkowo w każdy piątek w godz. 16.00–18.00 oraz 
w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9.00–12.00.

OFERTA PRACY
Stacja Caritas w Zębowicach poszukuje osoby do 

pracy w charakterze opiekunki medycznej. Warun-
kiem podjęcia pracy jest ukończenie kursu opiekunek 
i posiadanie prawa jazdy. Szczegóły pod numerem 
tel.: 600 478 382.

OGłOSZENIA

 


