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OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA W PSP
W ZĘBOWICACH
Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku w trakcie
uroczystej akademii obchodzono w Publicznej Szkole Podstawowej święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W

ypełniona uczniami i nauczycielami, udekorowana
w narodowe barwy hala sportowa, była miejscem
krótkiego jednakże wyjątkowego ze względu na treść i sposób przekazu spektaklu, który przygotowały panie: Agata
Wons-Wiecha i Anna Kubalka. Uczestnicy zapoznali się
m.in. z mało znanymi okolicznościami poprzedzającymi
uchwalenie konstytucji. Z całą pewnością zapamiętany zostanie również polonez zatańczony przez uczniów ubranych
w przepiękne stroje ludowe, które zakupiono w ramach
projektu ,,Muzyka i Taniec z Tradycjami”.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA
Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim druhom strażakom życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Dziękuję Wam za bezinteresowną pełną wyrzeczeń służbę
i stałą gotowość do ratowania życia i mienia ludzkiego
oraz niesienia pomocy potrzebującym. Wasza odwaga
i poświęcenie dla drugiego człowieka są dla mnie powodem do osobistej satysfakcji i przejawem wyjątkowego
szacunku dla naszych mieszkańców. Niech majowe święto
strażackiej braci będzie dla Was, druhowie, źródłem osobistej satysfakcji i dumy.
Wójt Gminy Waldemar Czaja

POSIEDZENIE ZARZĄDU GMINNEGO OSP
15 kwietnia br. w sali sesyjnej Gminnego
Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP Gminy Zębowice, któremu przewodniczył Prezes
Zarządu Gminnego OSP wójt Waldemar
Czaja.

W

trakcie posiedzenia dokonano
podsumowania przeprowadzonej
na przełomie stycznia i lutego kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP.
Przedstawiono również raport
gminny, z którego wynika, że na
bieżącą działalność z budżetu gminy przeznaczono kwotę 83 220 zł,
a dofinansowanie z PSP wyniosło
10 tys. zł. Natomiast na inwestycje
w jednostkach OSP gmina przeznaczyła w roku ubiegłym ponad
123 tys. zł. Nawiązując do wsparcia finansowego ze strony budżetu
gminy, wójt Waldemar Czaja mówił również o tym, że nie wszyscy
druhowie potrafią zrozumieć, że
dla dobra wspólnego potrzebna
jest wola współpracy pomiędzy druhami z poszczególnych jednostek. Z kolei,
zabierając głos w dyskusji, sekretarz Zarządu Powiatowego OSP w Oleśnie druh
Wojciech Wiecha nawiązał do potrzeby
współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz omówił sprawy związane
ze składaniem oświadczeń i sprawozdań
finansowych. Przedstawił również kwestie

związane z organizacją obozu dla członków MDP z terenu powiatu oleskiego w m.
Turawa. W trwającym 10 dni obozie, który
rozpocznie się 23 czerwca br., uczestniczyć
będzie 80 druhów z MDP. Dla naszych
druhów przygotowano 10 miejsc. Obóz
jest częściowo odpłatny. Gmina wesprze
organizację obozu kwotą 300 zł dla każdego uczestnika. Natomiast wkład rodziców
wynosiłby od 100 do 200 zł.
W trakcie posiedzenia omówiono również sprawy związane z zabezpieczeniem
pielgrzymki legnickiej, wyjazdu druhów

na pielgrzymkę autokarową do klasztoru
na Górze św. Anny, planowanych w DPS
w Radawiu ćwiczeń Komendanta Gminnego OSP. Ustalono też kwestie związane
z planowanymi w dniu 4 maja br. gminnymi obchodami Dnia św. Floriana, których
organizatorem są druhowie z OSP w Kadłubie Wolnym oraz organizacją przez jednostkę OSP Radawie Gminnych Zawodów

Sportowo-Pożarniczych w dniu 8 czerwca
br. Poinformowano również druhów, że
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
odbędą się 21 września br. w Gorzowie
Śląskim. Ustalono, że przekazana przez
Marszałka Województwa Opolskiego
kwota 1000 zł na organizację zawodów
gminnych zostanie przeznaczona na zakup
węży W-52 dla poszczególnych jednostek
OSP. Podjęto również decyzje o zakupie
trzech hydronetek i nalewaków na potrzeby
szkoleń i ćwiczeń członków MDP. Ważnym
punktem posiedzenia było przedstawienie
przygotowań związanych z planowanymi w dniu 31 sierpnia br.
obchodami 190. Rocznicy Powstania OSP w Kadłubie Wolnym.
Na zakończenie uczestnicy zostali zapoznani z Zarządzeniem
Wójta Gminy Zębowice w sprawie wprowadzenia norm zużycia
paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego
eksploatowanych w jednostkach
ochotniczych straży pożarnych
z terenu Gminy Zębowice oraz
kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. Odnosząc
się do treści zarządzenia, wójt poinformował, że kontrole norm zużycia paliwa będą
prowadzone wyrywkowo. Omówił również kwestie związane z realizacją umów
zawartych z kierowcami i Komendantem
Gminnym OSP.

ZBIÓRKA ZŁOMU W OSP KADŁUB WOLNY
Druhowie OSP Kadłub Wolny na łamach informatora pragną
serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom sołectw
Kadłub Wolny, Siedliska, Osiecko oraz Poczołków za wsparcie,
hojność oraz miłe słowa, których doświadczyli podczas siódmej
już zbiórki złomu zorganizowanej w sobotę 27.04.2019 roku.

D

ruhowie podczas zbiórki przeprowadzili również kampanię
społeczno-informacyjną dotyczącą pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa w rolnictwie. Poinformowali też
mieszkańców o efektach poprzednich zbiórek oraz zaprosili na
sierpniowe obchody 190-lecia powstania jednostki. Jak podkreślał
zastępca Naczelnika OSP w Kadłubie Wolnym druh Kamil Bursy,
była to wyjątkowa zbiórka, gdyż odbyła się w roku, w którym
jednostka obchodzić będzie uroczystość 190-lecia powstania.
Druh mówił również, że mieszkańcy docenili trud i działania
swoich druhów na przestrzeni tych wszystkich lat poprzez swoją
hojność w trakcie zbiórki. W efekcie była to najlepsza zbiorka
złomu spośród tych, które dotychczas organizowali. Druhowie
pragną również serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w zbiórkę druhom, a w szczególności drużynie MDP, która
mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, towarzyszyła
im do końca zbiórki.
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GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
Druhowie z OSP w Kadłubie Wolnym
byli gospodarzami zorganizowanych
w dniu 4 maja br. gminnych obchodów
Dnia Strażaka.

U

roczystości rozpoczęły się od przemarszu prowadzonej przez komendanta gminnego OSP druha Mariana
Janika kolumny strażaków ochotników
wraz z pocztami sztandarowymi i wozami
bojowymi spod remizy OSP w Zębowicach
do kościoła parafialnego, gdzie w ich in-

tencji została odprawiona Msza św. przez
proboszcza zębowickiej parafii ks. Józefa
Zwarycza.
Dalsza część obchodów odbywała się
na placu przed remizą OSP w Kadłubie
Wolnym. W trakcie uroczystości życzenia
druhom złożył prezes Zarządu Gminnego
OSP wójt Waldemar Czaja.
Włodarz Gminy podziękował naszym
strażakom za ich codzienną pełną wyzwań
służbę i stałą gotowość niesienia pomocy.
Życzenia druhom złożył również przewodniczący Rady Gminy druh Damian

PRACE REMONTOWE W REMIZIE
OSP W KADŁUBIE WOLNYM

Z

akończył się kolejny etap prac remontowych w remizie OSP
w Kadłubie Wolnym. W dniach 26–27.04. br. druhowie wykonali w remizie sufit w systemie podwieszanego sufitu OWA. Za
pośrednictwem Informatora Zarząd OSP w Kadłubie Wolnym pragnie serdecznie podziękować druhowi Krzysztofowi Lierfeldowi,
który chociaż na stałe mieszka w Niemczech, zakupił dla jednostki
materiał na wykonanie sufitu i brał udział w pracach montażowych.
Zarząd OSP dziękuje
również Andrzejowi
Lizurek i wszystkim
druhom zaangażowanym w prace remontowe. Jak podkreślają
druhowie, obchody
rocznicowe już za
cztery miesiące. Ich
strażnica pięknieje,
a będzie jeszcze piękniej ponieważ w najbliższym czasie planują kolejne remonty.
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Ledwig. Podczas zbiórki odczytany został
list jaki do druhów z okazji ich święta
skierował Prezydent RP Andrzej Duda.
Spotkanie stało się również okazją do wręczenia naszym strażakom ochotnikom
medali za długoletnią służbę w szeregach
OSP.
Obchody strażackiego święta zakończył
wspólny poczęstunek w Karczmie Wiejskiej. Miłym akcentem spotkania było odśpiewanie tradycyjnych stu lat dla prezesa
OSP w Kniei, druha Joachima Webera,
który w tym dniu obchodził 65. urodziny.

ĆWICZENIA ,,LAS ANPOL 2019”
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kwietnia br. odbyły się ćwiczenia manewrowe dla wybranych sił i środków ochrony przeciwpożarowej powiatu
oleskiego organizowane przez PSP w Oleśnie. Celem ćwiczeń,
które zostały przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Olesno
,było gaszenie pożarów lasu oraz dostarczanie wody na duże
odległości – około jednego kilometra. W trakcie ćwiczeń strażacy
doskonalili również umiejętności wykonywania dostępu do osób
przygniecionych przez drzewo. W ćwiczeniach uczestniczyło 25
zastępów straży pożarnych w tym dwa zastępy z naszej gminy
wchodzące w skład KSRG.
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SZKOLNE EGZAMINY

dniach 10–12 kwietnia br. 19 uczniów III klasy gimnazjum
przystąpiło do egzaminów. Podobnie jak w latach ubiegłych
w pierwszym dniu gimnazjaliści pisali egzamin z języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie, a w kolejnym z przedmiotów
przyrodniczych i matematyki. W trzecim dniu gimnazjaliści zdawali egzamin z języka obcego Natomiast w dniach 15–17 kwietnia
do egzaminów przystąpiło 25 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Egzaminy odbywały się w takim samym układzie jak egzaminy
gimnazjalistów. W pierwszym dniu z egzaminu zwolniona była
Adrianna Obstój laureatka konkursu wojewódzkiego z języka
polskiego. Nad sprawnym przebiegiem egzaminów czuwała komisja, w skład której, oprócz nauczycieli z naszej szkoły, wchodzili również pedagodzy z Szemrowic. Egzaminy miały wymiar
historyczny, gdyż po raz ostatni przystąpili do niego gimnazjaliści
oraz po raz pierwszy uczniowie klasy ósmej. Dodatkowo odbywały
się w trakcie trwającego strajku pracowników oświaty. Należy
dodać że w naszej PSP nie było żadnych problemów ze sprawnym
przeprowadzeniem egzaminów, a z informacji przekazanej przez
dyrektor szkoły wynika, że akcja strajkowa trwała tylko dwa dni.

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

M

atylda Wiecha i Roksana Niedworok uczennice klasy IV b Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Powstańców
Śląskich w Zębowicach po zwycięstwie na etapie powiatowym
wzięły udział w półfinale wojewódzkim IV Ogólnopolskiego
Konkursu Wielka Liga Czytelników w Opolu. Konkurs ma
bardzo wysoką rangę, o czym
świadczy honorowy patronat
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiej Izby Książki, Śląskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Śląskiego
oraz zaangażowanie wielu innych instytucji. Przed przystąpieniem do udziału w teście półfinałowym uczestniczki musiały
dokładnie zapoznać się z treścią książki autorstwa Sabine Städing
pt. „Petronela z Jabłoniowego Sadu. Czary Mary”. Zmagania
półfinałowe odbyły się 28 marca 2019 roku na terenie Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu. Nasze
uczennice zaprezentowały się bardzo dobrze i zajęły II miejsce
w półfinale wojewódzkim IV Ogólnopolskiego Konkursu Wielka
Liga Czytelników, w kategorii klas I–IV. Serdecznie Gratulujemy.
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KONKURS RECYTATORSKI

W

Publicznym przedszkolu
w Zębowicach od 2 do 8
kwietnia we wszystkich grupach
odbyły się wewnątrzprzedszkolne
eliminacje do ,,Konkursu Recytatorskiego”, w których jako goście uczestniczyli również rodzice
przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały wybrane przez siebie
wiersze z literatury dziecięcej.
Komisja, w skład której wchodziły panie: Dorota Wons, Kornelia
Ticman i Anna Wierszak wybrały
następujących laureatów w poszczególnych grupach:
Grupa 6-latków – Laura Kowolik
Grupa 5-latków – Karolina Grzesik
Grupa 4-latków – Karol Kowolik
Grupa 3-latków – Dagmara Kula
Oddział zamiejscowy w Radawiu – Liwia Mateja
Uczestniczące w konkursie dzieci zostały obdarowane nagrodami rzeczowymi, a laureaci reprezentowali przedszkole w finale
konkursu, który odbył się 11 kwietnia w Dobrodzieniu. Nasi laureaci rywalizowali tam ze swoimi rówieśnikami z gminy Dobrodzień.
Poziom konkursu był bardzo wysoki. Dlatego tym bardziej cieszy
fakt, że Karolina Grzesik zdobyła II miejsce w kategorii dzieci
5-letnich. Dyrekcja i nauczyciele przedszkola składają gratulacje
wszystkim dzieciom, które wykazały się odwagą i znajomością
literatury dziecięcej. Dziękują również członkom komisji za trud
i wsparcie podczas wewnątrzprzedszkolnych eliminacji.

W

TEATR KUKIEŁKOWY

Publicznym przedszkolu w Zębowicach
realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 program teatralny „Teatr małego przedszkolaka”, którego autorką
jest dyrektor przedszkola
Joanna Janczyk. Jego celem
jest zaznajomienie dzieci
ze sztuką teatralną w różnych formach. W związku
z tym wszystkie dzieci naszego przedszkola wyjechały
1 kwietnia na wycieczkę do
Opola na spektakl rewii na
lodzie pt. „Niezwykłe przygody Sindbada Żeglarza”. Widowisko
przygotowane zostało z wielkim rozmachem, nie zabrakło muzyki,
tańca i pokazu ognia. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci były pod
ogromnym wrażeniem. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale niezwykle
szczęśliwi. Natomiast 25 kwietnia do przedszkola zawitał teatr
kukiełkowy z Nowego Sącza, który przedstawił dzieciom ,,Bajkę
o szczęściu”. Fabuła bajki traktowała o tym, jak ważna w życiu
jest przyjaźń. Piękne kukiełki, dekoracje i ciekawie przedstawiona
akcja bardzo zainteresowały maluchów. Dzieci nagrodziły występ
gromkimi brawami. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkolaki już od najmłodszych lat obcują ze sztuką teatralną, co jest
niezwykle ważne dla rozwoju dzieci w tym wieku.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU

Ośmiu wspaniałych – świat na tak
5 marca br. wolontariuszki ze szkoły podstawowej w Zębowicach wzięły udział
w Oleśnie w edycji powiatowej konkursu
„Ośmiu Wspaniałych”.

G

rupa wolontariuszy w PSP w Zębowicach liczy 23 uczennice z klas VI–VIII
oraz III gimnazjalnej. Na konkursie szkołę reprezentowały uczennice: Weronika
Żywanowska, Karolina Miozga i Katarzyna
Niemiec. Dziewczyny opowiedziały komisji konkursowej o akcjach charytatywnych zrealizowanych w 2018 roku oraz
odpowiadały na związane z tym pytania.
W ubiegłym roku szkolnym wolontariat realizował następujące
zadania i akcje charytatywne:
zbiórkę karmy dla schroniska
dla zwierząt „Azyl Nadziei”
w Opolu, zbiórkę plastikowych
nakrętek dla Wiktorii Wierszak
z Zębowic, Antosia Magnesa
z Kadłuba Wolnego i Pawła
Kubisy z Bierdzan, Akcję „Pola
Nadziei”, obejmującą sadzenie
żonkili przed szkołą jako akt solidarności z hospicjami, udział
w ogólnopolskiej akcji Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy – zebrano
ponad 3000 złotych, akcję charytatywną
dla dzieci z Syrii – przekazano 80 złotych
na konto UNESCO, udział w Pikniku Rodzinnym, podczas którego wolontariuszki
malowały twarze dzieciom oraz zbierały
dobrowolne datki za żółte baloniki. Zebraną kwotę 120 złotych przekazano na
konto Hospicjum Betania w Opolu, zbiórkę
makulatury, z której symboliczny dochód
został przeznaczony na potrzeby szkoły. Akcja miała głównie na celu ochronę
środowiska, rozprowadzanie kalendarzy-

ków i drobnych pomocy dydaktycznych
dla Fundacji Dzieci Niepełnosprawnych
„Uśmiech” – zebrano i przesłano na konto fundacji 320 złotych, zbiórkę kredek
dla dzieci z Kamerunu, akcję ,,Dzień Dobroczynności”, dzięki wolontariuszom,
uczniom, rodzicom, nauczycielom i dyrekcji zebrano 934,40 zł z czego: 500 zł przekazano dla Hospicjum Betania w Opolu,
a 400 złotych zostało przeznaczone jako
nagroda dla wszystkich uczniów szkoły
za aktywne włączanie się we wszystkie
akcje charytatywne od wielu lat. W grudniu grupa wolontariuszek pomagała rów-

nież w obsłudze ,,Wigilii dla Samotnych”
oraz przygotowywała paczki świąteczne
dla potrzebujących i niepełnosprawnych
dzieci. Wolontariat włączył się też w akcję MEN „Razem na Święta” Góra Grosza, w trakcie której zebrano 193,84 zł.
Z inicjatywy opiekunki wolontariatu pani
Marianny Dylka odbyło się w szkole spotkanie uczniów z pracownicami Hospicjum Betania w Opolu, w trakcie którego
panie wytłumaczyły uczniom, jaka jest
rola hospicjum, na czym polega praca w tej
placówce i omówiły ważną rolę wolonta-

riatu i pomocy potrzebującym. To m.in.
za realizację takich zadań przedstawiciele wolontariuszy w trakcie gali konkursu
,,Ośmiu Wspaniałych” odebrali z rąk Starosty powiatu oleskiego p. Rolanda Fabianek zaszczytne wyróżnienie w kategorii
,,Grupa Wolontariatu”. Nasza szkoła należy
do 3 wyróżnionych w powiecie oleskim,
razem ze szkołą w Praszce i Dobrodzieniu.
Wymownie w tym kontekście brzmią wypowiedziane przez Starostę oleskiego słowa, który mówił, że nie przyznano miejsc,
ale wyróżnienia, dlatego, że dobra nie da
się zmierzyć i podzielić na miejsca. Ważne
są również słowa wolontariuszek z klasy VIII, które podkreślają, że w wolontariacie
działają po to aby pomagać
innym. Robią to bezinteresownie i nie oczekują za swoją
pracę żadnych pieniędzy. Dla
wolontariuszy najważniejszy jest uśmiech na twarzy
osoby, której mogli pomóc.
Poniżej przedstawiamy nazwiska uczennic, które działają w wolontariacie w roku
szkolnym 2018/2019, klasa III
gimnazjum: Magdalena Małeska, Wiktoria Skorzycka i Beata Gładkowska. Klasa
VIII: Weronika Żywanowska – lider grupy, Karolina Miozga, Agata Kozłowska,
Katarzyna Grzesik, Sonia Wróbel i Sara
Hanuszewicz. Klasa VII: Katarzyna Niemiec, Laura Okwieka, Vanessa Płotnik,
Weronika Tkacz i Małgorzata Lasończyk.
Klasa VI: Magdalena Żywanowska, Nadia Pyka, Karolina Respondek, Martyna
Jonczyk, Magdalena Tokarczyk, Joanna
Dragon, Małgorzata Niemiec, Julia Michalczyk i Natalia Szczygieł.

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

24

kwietnia br. w sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Informacji
Kultury i Czytelnictwa odbyło się spotkanie Wójta Gminy Waldemara Czai z Sołtysami, Radami Sołeckimi i Radnymi,
poświęcone funduszowi sołeckiemu. Włodarz gminy przedstawił uczestnikom wszystkie uwarunkowania prawne związane
z wyodrębnianiem funduszu w budżecie gminy. Poinformował
o zasadach jawności gospodarowania środkami publicznymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Omówił również kwestie
związane z zasadami, jakie obowiązują w trakcie dokonywania
wydatków ze środków publicznych oraz zasady gospodarki finansowej obowiązujące w toku wykonywania budżetu. Przedstawił też
obowiązki i prawa jednostek w zakresie rachunkowości. Podkreślał,
że są one zobowiązane stosować przyjęte zasady rachunkowości,
rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową
oraz wynik finansowy. Wójt zaprezentował również algorytm
maj 53/2019

postępowania przy wydawaniu środków w ramach realizacji
zadań z funduszu sołeckiego. Poinformował zebranych, że za ich
realizację w poszczególnych sołectwach odpowiadają koordynatorzy, a zadania w sferze kultury będą realizowane pod nadzorem
dyrektora Ośrodka. Wójt oświadczył również, że z uwagi na fakt,
iż za całość gospodarki finansowej gminy odpowiada kierownik
jednostki, sołectwa nie mają prawa do samodzielnego wydatkowania środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego.
Zakupy będą realizowane przez pracowników Urzędu Gminy.
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INTERPELACJE RADNYCH I SOŁTYSÓW
Przedstawiamy udzielone odpowiedzi
na złożone przez radnych i sołtysów interpelacje na sesji Rady Gminy w dniu
26 marca br.

W

nawiązaniu do interpelacji
dotyczącej dróg powiatowych
informujemy, że pismo mówiące o potrzebie wykonania remontów dróg
powiatowych i pielęgnacji drzew przy
drogach powiatowych zostało skierowane w dniu 26.02.2019 r. do Starosty
Oleskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie, Przewodniczącego

Rady Gminy w Zębowicach oraz PZD
w Oleśnie. Ważnym jest, aby sprawę
przycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych monitowali również
radni powiatowi z naszej Gminy. Wydaje się również, że zasadnym byłoby
zaproszenie powyższych radnych oraz
Starosty Powiatu Oleskiego i Dyrektora
PZD w Oleśnie na sesję Rady Gminy
i przedstawienie im wszystkich uwag
dotyczących dróg powiatowych na terenie gminy. Odnosząc się do interpelacji
dotyczącej stanu hydrantów przypo-

Wójt Gminy Zębowice
i
Dyrektor Gminnego Ośrodka Informacji,
Kultury i Czytelnictwa
zapraszają mieszkańców na koncert z okazji
Jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich
ks. proboszcza Józefa Zwarycza
i Dnia Matki
Program uroczystości:

- godz. 11:00 Msza Święta
- godz. 12:30 poczęstunek dla uczestników
- godz. 14:00 - 16:00 występy artystyczne:
- Występ przedszkolaków z Zębowic
- Występ uczennic z PSP Zębowice
- Występ Promyków Maryi

Miejsce uroczystości
Plac obok remizy OSP w Zębowicach
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minamy, że ich wymiana może być
finansowana z taryfy zaopatrzenia
w wodę, którymi dysponuje ZGKiW.
Obecnie z nadwyżek środków obrotowych ZGKiW następuje zakup hydrantów i ich wymiana. Średni wiek
hydrantów to 25 lat. Korozja w miejscu
styku hydrantów z ziemią powoduje
uszkodzenia i dziury, a w efekcie niesprawność w używaniu w narastającym
tempie. Na terenie gminy występują 262
hydranty. Co roku jak również i obecnie trwa ich przegląd. Po jego zakończeniu zostanie sporządzony protokół
o ich stanie i zostaną przedstawione
Radzie koszty wymiany hydrantów
na terenie gminy. Nadmieniamy, że
np. w miejscowości Kosice występuje
8 hydrantów w tym 1 jest uszkodzony,
a budynków jest 22, czyli 1 hydrant
przypada na 3 budynki. Natomiast
w miejscowości Łąka jest 15 hydrantów, w tym 10 sprawnych, a budynków
34. Nawiązując do pytania dotyczącego
znaków na ul. Murka na odcinku Zębowice–Kadłub Wolny przypominamy,
że zostały one rozmieszczone zgodnie
z zaprojektowaną organizacją ruchu na
tym odcinku drogi. W kwestii zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników
zasadnym byłoby zaproszenie na sesję
dzielnicowego i przedstawienie mu
uwag dotyczących m.in. nadmiernej
prędkości poruszających się pojazdów.
Odnosząc się do pytania dotyczącego
ograniczenia tonażu na drogach gminnych, informujemy, że drogi wykonane
w ramach programu ,,Drogi dojazdowe
do gruntów rolnych’’ zostały przewidziane w projekcie na nośność – dopuszczalną masę całkowitą pojazdu
do 15 ton, którą obniżono do 10 ton,
celem wydłużenia żywotności dróg.
Do ruchu po tych drogach dopuszcza
się wszelkie pojazdy rolnicze (ciągnik
rolniczy ze sprzętem rolniczym oraz
przyczepami rolniczymi). Zakaz obowiązuje pojazdy powyżej wskazanej
nośności, np. ciągniki siodłowe z naczepami czy cysternami, które nie służą
dostawie materiałów i płodów rolnych
dla rolnictwa. Pragniemy również poinformować, że przycinka konarów
drzew zostanie wykonana po okresie
lęgowym ptaków.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE
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OBWIESZCZENIE

POŁąCZENIA
AUTOBUSOWE
Nawiązując do petycji złożonej
przez głównie młodych mieszkańców naszej gminy, dotyczącej
likwidacji przez firmę LUZ z Opola części połączeń z naszą gminą
zwróciliśmy się z wnioskiem do
Marszałka Województwa Opolskiego o dofinansowanie połączeń
autobusowych na trasie Opole–
Zębowice. Z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski
wynika, iż dostrzega on problemy
w funkcjonowaniu przewozów autobusowych, jednak obecnie Województwo nie będąc organizatorem
publicznego transportu zbiorowego nie ma możliwości finansowania
przewozów regularnych obsługiwanych w ramach zezwoleń wydanych przewoźnikom w oparciu
o Ustawę o transporcie drogowym.

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) 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 Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Sołectwo

Zębowice

ulice:

Adama

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Mickiewicza,

Dom Spotkań, Duża sala, ul. Izydora Murka 1,

Borowiańska numery parzyste od 2 - 20 oraz od 21 do

46-048 Zębowice

końca pozostałe numery parzyste i nieparzyste,
1

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

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Prosta, Sosnowa, Torowa, sołectwo Knieja, sołectwo
Osiecko, sołectwo Prusków, sołectwo Siedliska
2

3

Sołectwo Kadłub Wolny, sołectwo Poczołków
Sołectwo Radawie, sołectwo Łąka
Sołectwo Zębowice ulice: Astrów, Borowiańska numery

Ochotnicza Straż Pożarna, Kadłub Wolny
ul. Szkolna 5, 46-048 Zębowice
Budynek gminny, Radawie ul. Szkolna 22,
46-048 Zębowice
Dom Spotkań, Mała sala, ul. Izydora Murka 1,
46-048 Zębowice

nieparzyste od 1 - 19, Bratków, Dobrodzieńska, Izydora
4

Murka, Josepha Eichendorffa, Krótka, Niezapominajek,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Oleska, Opolska wszystkie numery od 1 - 27, Osiny,
Stokrotek, Strażacka, Tulipanów, Zamknięta

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 13 maja 2019 r.

ZACHOWAJMY
CZUJNOŚĆ
W związku z pismem wystosowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego związanym
z występowaniem w ostatnim
czasie na Opolszczyźnie kolejnych nielegalnych składowisk
odpadów, prosimy o zgłaszanie
do właściwych służb wszelkich
zaobserwowanych nieprawidłowości odnośnie składowania
i transportu odpadów lub ich
wykorzystywania przez gospodarstwa rolne. W sytuacji
podejrzenia o prowadzenie nielegalnej działalności, odpowiednia postawa obywatelska może
przyczynić się do zmniejszenia
skutków zagrożeń wynikających
z niewłaściwego postępowania
z odpadami, a w szczególności
substancjami niebezpiecznymi.
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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 17 maja 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Wójt Gminy Zębowice
Waldemar CZAJA

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Zwracamy się do mieszkańców z apelem o rozsądne gospodarowanie odpadami. Starajmy się zmniejszyć ich wytwarzanie w naszych
gospodarstwach domowych. Możemy to zrobić poprzez ograniczenie
zakupu np. butelek typu pet oraz wszelkiego rodzaju toreb foliowych i zastąpienie ich butelkami szklanymi czy torbami z materiału.
Produkując odpady biodegradowalne wykorzystujmy przydomowe
kompostowniki. Segregując odpady w szerszym zakresie korzystajmy z naszego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zachowajmy też umiar przy ozdabianiu grobów naszych bliskich.
Dotyczy to przede wszystkim zniczy i kwiatów. Pamiętajmy, że
kwestie związane z gospodarką odpadami wiążą się z ponoszeniem
znacznych kosztów. W naszej gminie do czerwca przyszłego roku
obowiązuje jeszcze aktualny cennik za wywóz odpadów. Z uwagi
na fakt, iż koszty te będą rosły, jedynym i wskazywanym w prawie
sposobem jest ograniczanie ilości odpadów wytwarzanych u źródła,
tj. w naszych gospodarstwach.
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Nasi Jubilaci
W kwietniu 2019 r. Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:
80 lat: Helena Miozga, Krystyna Szczygieł
85 lat: Hildegarda Pieprzyca
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: Maria i Jan Wróbel
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:

Maria i Marian Hendrysiak
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 kwietniu 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 jego
życiu dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.
***
Osoby zmarłe w kwietniu: Piotr Waliczek, Norbert
Pipa, Tadeusz Kowalewski i Alfred Panicz
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.

Bądź bezpieczny w różnych sytuacjach
pogodowych
BurzaJedno
lub
więcej
wyładowań
elektrycznych
połączonych
z
błyskawicą
lub
grzmotem. Występuje w chmurach
kłębiastych typu Cumulonimbus.
Często towarzyszy jej gwałtowny
wzrost prędkości i zmiany kierunku
wiatru oraz w zależności od pory
roku opady gradu, ziaren lodowych,
przelotne opady śniegu lub deszczu
czasami bardzo silne lub ulewne.

Sytuację pogodową można śledzić na stronach:
1. SAT24- http://www.sat24.com/
Prognoza opadów, temperatury, burz oraz wiatru
2. Radar Czeski - http://radar.bourky.cz/
Strefy opadów na terenie województwa.
3. http://www.pogodynka.pl/prognozaburz/
Prognozy burz
4. Weatheronline- http://www.weatheronline.pl/cgiapp/weathercharts?CONT=euro&MAPS=vn&LANG=pl&LOOP=0
Prognoza meteorologiczna.
5. EUMETSAT http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/PRODUCTS/MPE/CENTRALEUROPE/index.htm
Strefy opadów na terenie Europy.

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Informujemy, że radny Damian Ledwig, Przewodniczący
Rady Gminy Zębowice, pełni dyżur w pokoju nr 31 Urzędu
Gminy Zębowice w każdy poniedziałek od godz. 10.00.
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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Zasady zachowania podczas burzy:
W domu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nie zbliżaj się do urządzeń elektrycznych i metalowych.
Pozostań z dala od oszklonych okien, sufitów, drzwi.
W miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane.
Trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie.
Miej
włączone
radio
(najlepiej
na
baterie)
w
celu
zapoznania się z aktualnymi komunikatami.
Wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz
anteny.
Usuń z balkonów, tarasów lekkie materiały, które mogą zostać
porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.
Bezwzględnie nie należy wychodzić z domu.
Unikaj korzystania z telefonów, z wyjątkiem telefonów alarmowych.

Na otwartej przestrzeni:
•
Należy nie przebywać pod
wysokimi drzewami, masztami,
latarniami.
•
Trzymać się z dala od trakcji
tramwajowych,
kolejowych,

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

