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DLA CHRISTIANA
Tłumy mieszkańców naszej gminy zgromadził charytatywny mecz piłki nożnej
pomiędzy LZS Zębowice a LZS Radawie wspartymi piłkarzami ŁKS Łódź i Górnika
Zabrze, w trakcie którego odbywała się zbiórka na leczenie i rehabilitacje Christiana
ucznia zębowickiej Szkoły Podstawowej.

P

omysłodawcami tego jakże szlachetnego przedsięwzięcia byli:
Agnieszka Chrząstek-pedagog szkolny i Fabian Czeredrecki -Prezes
LZS Zębowice. W akcję włączyli się strażacy ochotnicy z OSP Kadłub
Wolny i OSP Zębowice, którzy zorganizowali dla uczestników kurs
pierwszej pomocy i przeprowadzili zbiórkę pieniędzy. Na najmłodszych
czekały dmuchańce, stoiska z dziecięcym fryzjerem i malowaniem twarzy. Dzięki niezwykłej hojności uczestników udało się zebrać 17 tys. zł.,
które zostały przekazane fundacji ,,Iskierka”. Środki te w całości zostaną
przeznaczone na leczenie Christiana. To wyjątkowe wydarzenie wsparli
również sponsorzy: Artur Wodarczyk, Krystian Jarząbek i Grzegorz
Pakuła oraz animatorki: Joanna Kowolik i Marzena Dutkiewicz i gabinet fryzur- Nicola Niesłony. Wójt Gminy Zębowice Waldemar Czaja
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do zbiórki a Christianowi życzy szybkiego powrotu do zdrowia.
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SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
29 października br. w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa odbyła się IX
w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice.

Z

anim podjęto uchwały radni i sołtysi przedstawiali kierowane do wójta
gminy zapytania, które dotyczyły: niedrożności kratek ściekowych usytuowanych
na drodze powiatowej w miejscowości
Kadłub Wolny, które to zadanie nie jest
zadaniem Gminy. Wyborcy wybrali radnych powiatowych, którzy nie wykazują
żadnych inicjatyw związanych z poprawą
stanu infrastruktury powiatowej.
Kolejne zapytania dotyczyły: zakresu
prac remontowych prowadzonych przez
firmę dzierżawiącą budynki bo byłej szkole
i przedszkolu w Kadłubie Wolnym, wycięcia bocznych gałęzi drzew przy ulicy
Opolskiej w Zębowicach w kierunku Radawia, kwestii dalszego remontu drogi
powiatowej Łąka-Radawie, wycięcia oznaczonych suchych drzew przy drodze z Łąki
do Radawia (wszystkie zgłoszenia należą
do zadań samorządu powiatowego) oraz
przewieszenia oświetlenia ulicznego również w miejscowości Łąka.
Kolejny raz radni zgłaszają zadania
nie zwracając uwagi na potrzebne środki finansowe, z jakiego źródła powinny
pochodzić by te zadania móc zrealizować
i jakie już wcześniej zostały podjęte decyzje w uchwaleniu budżetu Gminy i w planie finansowym na dany rok budżetowy.
Uczestniczący w sesji sołtysi z m. Łąka,
Siedliska i Kadłub Wolny wyrazili podziękowania kierowane na ręce wójta gminy za
wykonanie remontów dróg znajdujących
się na terenie ich sołectw.
W dalszej części obrad radni podjęli
uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy
Zębowice na 2019 r., udzielenia pomocy finansowej powiatowi oleskiemu, określenia
stawek podatku od nieruchomości, zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
zasobu mieszkaniowego Gminy Zębowice,
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Zębowice na lata 2019-2024, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy gruntu do lat 3 w trybie bezprzetargowym i wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Oleśnie. Radni nie wprowadzili do porządku obrad głosowania nad
projektem uchwały dotyczącym wprowadzenia opłat za wynajem sal w obiektach
gminnych na uroczystości rodzinne. Rada
podjęła również decyzję dotyczącą przesunięcia na kolejną sesje RG głosowania
nad uchwałą dotyczącą uchylenia uchwały
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
W trakcie dyskusji uczestniczący w obradach zastępca wójta gminy Zdzisław
Szuba przedstawił informację dotyczące
pisemnych próśb kierowanych przez wójta gminy do Powiatowego Zarządu Dróg
w Oleśnie dotyczących pilnego remontu
najbardziej zniszczonych odcinków dróg
powiatowych usytuowanych na terenie naszej gminy oraz przekazania gminie działek będących w zarządzie PZD w związku
z planami realizacji przez gminę zadań
inwestycyjnych na tym terenie.
Obrady stały się również okazją do złożenia gratulacji Pani Małgorzacie Bociąga
za zajęcie III miejsca w konkursie na sołtysa roku w województwie Opolskim oraz

radnej Gabrieli Buczek, której prowadzone
wraz z mężem gospodarstwo agroturystyczne ,,Buczkownia” okazało się najlepsze na Opolszczyźnie. Wyrazy uznania
skierowano również pod adresem dwóch
drużyn naszych seniorów, którzy uczestnicząc w międzynarodowych zawodach
sportowych w Turawie zajęli w gronie 12
zespołów I oraz V miejsce.
Nawiązując do kwestii wprowadzenia
opłat za wynajem sal w obiektach gminnych, radni stwierdzili, że wymaga to
przeprowadzenia dyskusji w szerszym
gronie z udziałem sołtysów i Stowarzyszeń
funkcjonujących na terenie gminy. Podczas
obrad radni zapoznali się również z petycją
podpisaną przez grupę 35 mieszkańców
Radawia dotyczącą zniesienia obowiązującego na ul. Stawowej ograniczenia prędkości do 30km/h i przywrócenia prędkości
poprzednio obowiązującej.
Uczestnicy sesji zostali również zaproszeni na organizowane w Zębowicach
w dniu 8 listopada obchody Narodowego
Święta Niepodległości oraz poświęcone gwarze spotkanie w ramach Historii
Lokalnej, które odbędzie się 10 listopada
w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury
i Czytelnictwa.

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
URZĘDU GMINY

10

października br. w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników
Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych, poświęcone
planowaniu operacyjnemu i wypełnianiu kart realizacji zadań operacyjnych.
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WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OPOLU
PROWADZI NABÓR DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP.

I

ch cel jest jasno określony: obrona i wspieranie
lokalnych społeczności, a służba w WOT daje
możliwości pogodzenia życia rodzinnego, pracy oraz
nauki ze służbą wojskową. Istnieje możliwość służby
w Wojskach Obrony Terytorialnej, dla mieszkańców
województwa opolskiego. Właśnie w naszym województwie powstaje jednostka obrony terytorialnej.
Służba wojskowa, którą rozpoczyna złożenie przysięgi oznacza początek szczególnej drogi w codziennej
trosce o losy i rozwój naszego kraju. Obecnie trwa
nabór kandydatów na żołnierzy terytorialnej służby wojskowej do batalionu w Brzegu. Najbliższe
16-dniowe szkolenie podstawowe żołnierzy TSW,
które rozpoczyna służbę, planowane jest w połowie
lutego, a kolejne w marcu br.
Osoby, które chcą zostać żołnierzem, sprawdzić
swoje umiejętności strzeleckie, poznać podstawy
survivalu oraz zasady udzielania pierwszej pomocy
i specyfikę służby w WOT – mogą się zgłaszać się
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu, gdzie
można uzyskać informację o warunkach służby
w WOT, zasadach naboru czy też niezbędnych wymaganiach do spełnienia. Wniosek o powołanie do
WOT, Materiały dydaktyczne dla kandydatów na
WOT oraz kwestionariusz osobowy można otrzymać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Opolu
lub pobrać /Dokumenty /. Szczegółowe informacje
dotyczące terytorialnej służby wojskowej znajdują się
na stronie internetowej w zakładce: Wojska Obrony Terytorialnej, a zasady naboru do formacji na
stronie internetowej terytorialsi.wp.mil.pl
Niezbędne informacje można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Opolu ul.
Niemodlińska 90 w godzinach pracy: poniedziałek
od 7.30 do 18.00, wtorek- piątek od 7.30 do 15.30; telefonicznie 261 626 048 lub 261 626 042, 261 626 040.
Nie zwlekaj z decyzją i zostań TERYTORIALSEM
już dziś!!!

SPOTKANIE AUTORSKIE

10

października w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa odbyło się spotkanie z Wiesławem Drabikiem, autorem
ponad 200 wierszowanych bajeczek dla dzieci, w którym uczestniczyły
dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej. Podczas spotkania autor opowiedział jak powstaje książka i w jaki sposób rozpoczęła się jego przygoda
z pisaniem. Pisarz szybko nawiązał kontakt z dziećmi, które słuchały
fragmentów bajek, odgadywały zagadki i rymy zadawane przez autora.
Uczestnicy za prawidłową odpowiedź otrzymywali zakładki do książek i naklejki, a kto zebrał najwięcej otrzymał w nagrodę książkę. Na
zakończenie spotkania dzieci ustawiły się w długiej kolejce po autograf
pisarza. Spotkanie było finansowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury Gorzów Śląski w ramach dotacji powiatowych.

LISTOPAD 5 9/ 2019
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JUBILEUSZ 60-LECIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W ZĘBOWICACH

4 października br. to ważna data w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach.
To właśnie w tym dniu odbyły się obchody
jubileuszu 60-lecia szkoły.

O

ficjalne obchody poprzedziła uroczysta msza święta odprawiona w Kościele WNMP w Zębowicach. Jubileuszowa uroczystość, która odbywała się w hali
sportowej zgromadziła oprócz uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły i rodziców również wielu znamienitych gości.
W obchodach uczestniczył Opolski
Kurator Oświaty Pan Michał Siek wraz
ze starszą wizytator Panią Gabrielą Kobaką, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym
w Oleśnie Pani Renata Płaczek-Zielonka,
Wójt Waldemar Czaja wraz ze współpracownikami, Przewodniczący Rady Gminy Damian Ledwig wraz z częścią radnych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół
z Szemrowic i Dobrodzienia, księża: Józef
Zwarycz, Paweł Zając Henryk Czupała
i Józef Mucha, dyrektorzy szkoły: Zenon
Jasiński, Gerard Wons, Jan Żak, Katarzyna Przybyszewska i Jadwiga Jurczyk, dyrektor zębowickiego przedszkola Joanna
Janczyk, dyrektor DPS w Radawiu Andrzej
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Matys oraz Prezydium Rady Rodziców:
Ewelina Kotysz, Beat Kubiciel i Adriana
Wodarczyk. Witając uczestników dyrektor szkoły Pani Małgorzata Stelmach
przybliżyła ważne fakty z sześćdziesięcioletniej historii szkoły związane m. in., z jej
budową, nadaniem imienia czy prowadzoną rozbudową i budową hali sportowej.
Mówiła również o pozyskiwaniu środków
na wyposażenie placówki w ramach
uczestnictwa w projektach unijnych oraz
przedstawiła osiągnięcia szkoły w konkursach i zawodach sportowych. Wspomniała
również wszystkich swoich poprzedników.
Pamięć zmarłych dyrektorów uczczono
minutą ciszy, a żyjących dyrektorów, którzy
uczestniczyli w obchodach obdarowano
wiązankami kwiatów.
Historię szkolnictwa na terenie gminy
Zębowice przedstawił w ramach cyklu
„Historia lokalna’’ Gerard Wons. O swojej pracy mówił również były dyrektor
szkoły profesor Zenon Jasiński. Ważnym
elementem obchodów były przygotowane
przez nauczycieli: Gabrielę Langosz i Marzenę Dudkiewicz występy artystyczne
uczniów szkoły. Uczestnicy mogli podziwiać tańce ludowe, wysłuchać piosenek

w wykonaniu uczennic z klasy II oraz
starszej młodzieży z akompaniamentem
skrzypiec i gitary. Gościnnie wystąpiły również absolwentki szkoły- Joanna
Wochnik i Karolina Niemiec. W trakcie
uroczystości odczytano też nagrodzone
prace w ramach organizowanego w roku
szkolnym 2018/2019 konkursu literackiego. Z uznaniem o sukcesach szkoły i jej
nowoczesnej bazie lokalowej mówił Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, a także
zabierający głos goście, którzy przekazali
na ręce pani dyrektor Małgorzaty Stelmach kwiaty i pamiątki dla szkoły.
Zabierając głos wójt Waldemar Czaja
podkreślał, że szkoła dzięki przeprowadzonym w ostatnich kilkunastu latach inwestycjom, ponad 10 mln zł, przeobraziła
się w nowoczesną placówkę oświatową.
Włodarz gminy podziękował w swoim
wystąpieniu posłance Danucie Jazłowieckiej i byłej Przewodniczącej RG Zębowice
Gabrieli Buczek za ich zaangażowanie
i wsparcie związane z budową hali
sportowej i łącznika szkoły. Końcowym
akordem obchodów było zwiedzanie szkoły
oraz oglądanie wystaw fotografii i kronik
szkolnych.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

ODPUST W POCZOŁKOWIE
6 października br. w kaplicy pw. Matki Boskiej Różańcowej w Poczołkowie odbyły
się tradycyjne uroczystości odpustowe.

M

szę świętą odprawi O. Marian Nowak z Zakonu Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej w Kędzierzynie Koźlu w asyście proboszcza zębowickiej parafii ks. Józefa Zwarycza i księdza seniora Pawła Zająca. Mszę
ubogacały swoim śpiewem Promyki Maryi a grą orkiestra z Kadłuba Wolnego. Uroczystość zakończyła procesja z monstrancją wokół kościoła w asyście
sztandarów kościelnych.

8

PASOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓW

30

października br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach odbyło się pasowanie pierwszoklasistów. Pierwszoklasiści złożyli
ślubowanie na sztandar i od tej chwili stali się pełnoprawnymi uczniami. Aktu pasowania dokonała
dyrektor Szkoły Małgorzata Stelmach. Pasowanie
poprzedził program artystyczny, w wykonaniu
najmłodszych uczniów szkoły, który został przygotowany przez wychowawczynie klas pierwszych
panie Elżbietę Pyka i Annę Kozłowską.

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

października br. w Publicznej Bibliotece w Zębowicach zorganizowano
spotkanie z przedszkolakami w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”,
na które zaproszono koordynatora akcji panią Ewę Żak oraz panią Gabrielę
Zając. Dzieci z ciekawością wysłuchały znanych i lubianych wierszy Juliana
Tuwima, Jana Brzechwy oraz fragmentów opowiadań Grzegorza Kasdepke. Na
pamiątkę spotkania pani koordynator obdarowała dzieci zakładkami do książki.
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SZKOŁA PAMIĘTA

25

października br. w ramach akcji ,,Szkoła Pamięta”, której organizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, uczniowie VI klasy
Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczynią panią Marianną Dylka, sprzątali
miejsca pamięci na terenie Zębowic. Młodzież posprzątała plac wokół obelisku
upamiętniającego Powstańców Śląskich i tablicy poświęconej ofiarom Tragedii
Górnośląskiej 1945-1948 oraz teren wokół Pomnika Powstańców Śląskich. Na
zakończenie akcji uczestnicy w miejscach pamięci zapalili znicze.

HISTORIA LOKALNA
W RADAWIU

W

dniu 27.10.2019 r. w sali wiejskiej w Radawiu odbyła się kolejna już Historia Lokalna.
Tematem przewodnim spotkania była historia wsi
w czasach I wojny światowej. Na wstępie wspaniałym
koncertem skrzypcowym przywitała zebranych
gości Julianna Jendrzej – wielce utalentowana skrzypaczka z Radawia. Kolejnym punktem uroczystości
był wykład Bartosza Grabowskiego pt.: „Radawie na
tle historii Śląska w początkach XX wieku”. Autor
przybliżył mieszkańcom czasy I wojny światowej
a także losy żołnierzy z Radawia. Kolejny z wykładów dotyczył czasów plebiscytu oraz powstań śląskich, a przeprowadził go Pan Wons. Po wykładach
uczestnicy mieli okazję do dyskusji z wykładowcami
oraz świadkami historii. Wszystko to działo się przy
wsparciu finansowym z budżetu Gminy Zębowice, a poczęstunek sfinansowany został ze środków
Mniejszości Niemieckiej. Dzięki funduszom TSKN
można było także wykonać nowe widokówki z Radawia, a także reprinty tych przedwojennych. Każdy
uczestnik uroczystości został nimi obdarowany.

KONKURS ,,ZIELONE LATO”

29

października br. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się podsumowanie Konkursu Agro-Eko-Turystycznego
,,Zielone Lato”. W kategorii ,,Najlepsze gospodarstwo rolne w regionie, w którym
dodatkowym źródłem dochodu są usługi turystyczne” wzięło udział gospodarstwo agroturystyczne ,,Tawerna pod Kotwicą”, mieszczące się w miejscowości
Kadłub Wolny, którego właścicielami są Beata i Sylwiusz Kubiciel. Dodatkową
nagrodę dla Państwa Kubiciel za to, że rozwijając swoją działalność są znakomitą
wizytówką naszej gminy ufundował wójt Waldemar Czaja.
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REMONT PAWILONU
HANDLOWEGO

T

rwają prace remontowe polegające na zmianie
sposobu użytkowania budynku usługowego
wraz z przebudową na budynek administracyjny
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach. Prace, których wartość zamyka się kwotą
126 075,00 zł., prowadzi firma ,,Usługi-Remontowo Budowlane REMO-BAU Damian Otrzonsek”
z Kadłuba Wolnego. To kolejna inwestycja, która
wzbogaca Gminę, udostępni mieszkańcom nowe
pomieszczenia i zapewni realizację zaleceń pokontrolnych Wojewody opolskiego.

ogłoszenia

1.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW

Przypominamy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku jest między innymi złożenie
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miarodajne zadeklarowanie liczby osób zamieszkujących
na posesji.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, a także tych, które zamieszkują
okresowo przebywając u nas w celach zarobkowych, głównie mieszkańcy z zagranicy.

2.

Przypominamy właścicielom nieruchomości o sprawozdaniach
z ilości odpadów biodegradowalnych poddanych kompostowaniu
w przydomowych komposto-wnikach w 2019 r. Sprawozdania można
składać od 02.01.2020 r. do 28.02.2020 r. w Urzędzie Gminy w Zębowicach pok. 33 II piętro.

3.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Zębowicach, na jeden grobowiec
przypada 0,5 litra odpadu na miesiąc. Wszystkie odpady z cmentarza
trafiają na wysypisko. Obecnie jedna tona takich odpadów przyjmowana na wysypisku kosztuje 660 złotych. Do tego należy doliczyć
koszt zbiórki i transportu. Apeluje się o rozważne kupowanie zniczy
i innych ozdób, by tylko niezbędne odpady wrzucać do pojemników.
Ziemia, kwiaty, biologiczne ozdoby należy zabrać do domu i skompostować. Znicze mogą służyć latami a wymianie poddawać tylko
wkłady – maksymalnie dwa na grobowiec w okresie wszystkich
świętych, dnia zmarłych. W pozostałe dni roku należy ograniczyć
ilość do norm ustalonych w uchwale.

REMONTY DRÓG I PRZEPUSTÓW
Zakończyły się prace remontowe na drogach i przepustach realizowanych przez
Gminę Zębowice.

W

ramach prac, które wykonywała firma LARIX Lubliniec dokonano
przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach:
Kadłub Wolny - Siedliska – Prusków, wykonano nowy odcinek drogi w Pruskowie
oraz przeprowadzono remont zjazdu na ul. Oleskiej w miejscowości Siedliska
i remonty cząstkowe dróg w miejscowościach Knieja i Poczołków. W ramach
prac w miejscowości Radawie przeprowadzono remont przepustu wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na ul. Stawowej oraz remont odwodnienia na ul.
Ludowej. Łączna wartość prac zamknęła się kwotą – 1 290 507,45 zł., brutto
(słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych)
z czego otrzymaliśmy dotację od Marszałka Województwa Opolskiego na drogę
transportu rolnego w kwocie – 341 250 złotych.
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ogłoszenia

Nasi Jubilaci
We październiku 2019 r. jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:
80 lat: Jadwiga Bensz, Edeltrauda Skalska
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:

Krystyna i Eryk Niesłony
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Teresa i Paweł Koźlik
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 październiku urodziło się sześcioro dzieci.
Narodzonym pociechom i ich rodzicom oraz najbliższym życzymy
wielu łask Bożych, życzliwych ludzi, szczęścia i zdrowia na każdy
dzień życia.
***
We październiku zmarli: Józef Danielczyk, Jadwiga Hermańska,
Monika Zowada, Joachim Mikoś, ks. Konrad Hermański
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.

kondolencje
Panu
Krystianowi WIECZOREK
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Z GMINY ZĘBOWICE
Wójt Gminy Zębowice, informuje, że w I połowie grudnia 2019 r.,
w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach, odbędzie się świąteczne spotkanie przedsiębiorców
z naszej gminy. Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem
w w/w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie Urzędu
Gminy Zębowice lub telefonicznie pod numerem 77 4216 076
w terminie do 29 listopada br.

PODZIĘKOWANIE
Wójt Gminy Zębowice Waldemar Czaja dziękuje wszystkim, którzy wzięli
udział w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbyły się 13 października
2019 r. Muszę stwierdzić, że frekwencja nie była mała mimo, że w kraju
była najniższa. W naszej Gminie mamy dużo osób, które pracują na zachodzie i wynik 1000 ważnie oddanych głosów to na nasze możliwości
wynik zadawalający. Poszczególne listy uplasowały się w kolejności: PiS
– 346 głosów; MN – 236 głosów; Koalicja Obywatelska – 214 głosów;
PSL-Kukiz – 83 głosy; SLD – 65 głosów i KWiN – 56 głosów.
Głosy oddane na Senatora: Roman Kolek – 378 głosów; Damian Godyla
– 346 głosów i Bogdan Tomaszek – 276 głosów.

ZAJĘCIA KREATYWNO-TANECZNE
Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do GOIKiCz na zajęcia
kreatywno-taneczne, które prowadzić będzie pani Joanna
Kowolik. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek od
godz. 17.00 do 18.00. Początek 12 listopada br. Zapisy
w bibliotece GOIKiCz.
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MATKI JADWIGI
składają
Wójt oraz Pracownicy Urzędu Gminy
i Zakładu Gospodarki Komunalnej

OGŁOSZENIE – PRACA
Stacja Opieki CARITAS w Zębowicach poszukuje do
pracy pielęgniarki na pełny etat od dnia 01.01.2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.
600 478 382.

ZAPROSZENIE
Zapraszamy mieszkańców na uroczyste obchody Święta
Niepodległości, które odbędą się 8 listopada br. Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.00 Apelem Pamięci przed
Pomnikiem Powstańców Śląskich z udziałem żołnierzy z JW.
2286 Opole. Bezpośrednio po Apelu zapraszamy do hali
sportowej PSP w Zębowicach na okolicznościową akademię.
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