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Z okazji dnia Strażaka składam wszystkim 
Druhnom i Druhom najserdeczniejsze życzenia.
Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego 
oraz niesienie pomocy potrzebującym, to działania wpisane
 w Waszą codzienną strażacką służbę.
Życzę, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji 
oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech 
towarzyszy Wam w codziennej działalności. 
Wyrażam szczere podziękowania za dotychczasowe
zaangażowanie w bezinteresowne niesienie pomocy bliźnim.
Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, 
św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.
Wszystkiego najlepszego życzy 

Waldemar Czaja
Wójt Gminy Zębowice

PODZIĘKOWANIE DLA PANI TERESY WARZECHA
,,Pragnę wyrazić Pani oraz rodzinie ogromną wdzięcz-

ność za zaangażowanie, empatię i okazaną bezintere-
sowną pomoc uchodźcom z Ukrainy. Traktuję to jako 
wyraz Waszej wyjątkowej dobroci i chęci niesienia po-
mocy potrzebującym. Ofiarowana pomoc jest dowodem 
serdeczności, współczucia 
oraz solidarności ludzkiej, 
którą Państwo z wielkim 
sercem realizujecie, przyj-
mując pod swój dach lu-
dzi w potrzebie. Jako go-
spodarz Gminy jestem 
dumny z Waszej prospo-
łecznej postawy, która jest 
namacalnym przykładem 
otwartości, działania bez 
uprzedzeń i wiary w dru-
giego człowieka”. Powyż-
sze podziękowanie wójt 
wraz z zastępcą Kierow-
nika USC Moniką Nowak 
przekazał 14 kwietnia br. 
w trakcie odwiedzin u Pani 
Teresy Warzecha właści-
cielki gospodarstwa agro-

turystycznego w Radawiu. Wizyta była również okazją 
do przekazania Pani Teresie świątecznego upominku 
oraz rozmów na temat dalszych losów uchodźców, którzy 
po pobycie w gospodarstwie udali się na dalszą migrację 
poza granice naszego kraju.
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GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA  
I 10 LECIA SZTANDARU OSP KNIEJA

Uroczysta msza św. w intencji wszystkich strażaków z te-
renu naszej gminy odprawiona przez proboszcza zębowickiej 
parafii ks. Józefa Zwarycza w kościele p.w. Piotra i Pawła 
w Kniei, poprzedziła oficjalną część gminnych obchodów 
Dnia Strażaka i 10-lecia sztandaru OSP w Kniei. W zorgani-
zowanych w dniu 1 maja br. obchodach oprócz mieszkańców, 
druhów strażaków, przedstawicieli Zarządu Powiatowego 
ZOSPRP w Oleśnie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Oleśnie i Urzędu Gminy w Zębowicach uczestni-
czyły poczty sztandarowe z OSP Radawie, Knieja i Zębowice 
oraz poczet sztandarowy i proporzec z OSP Kadłub Wolny. 
W trakcie prowadzonej zgodnie z ceremoniałem strażackim 
uroczystości została podniesiona flaga państwowa na maszt 
i odegrany hymn państwowy. Ważną częścią uroczystości było 
wręczenie druhom medali i odznaczeń. Złotym medalem 
zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie; Roman 
Koj, Zygmunt Lysy, Artur Panic, Jan Stróżyk i Krzysztof Wit-
kowski. Srebrnym medalem zasługi dla pożarnictwa został 
odznaczony zastępca wójta Zdzisław Szuba oraz druhowie; 
Kamil Piegza, Henryk Piegza i Tomasz Proszewski. Brązo-
wym medalem zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni 
druhowie; Krystian Czaja, Kamil Miozga i Tomasz Vogel. 
Odznakę STRAŻAK WZOROWY otrzymali druhowie; 
Marcin Gus, Łukasz Koj, Mateusz Jendrzej, Adrian Wysocki, 
Patryk Miozga i Piotr Pieprzyca. Na zakończenie oficjalnej 
części uroczystości, którą prowadził Komendant Gminny 
druh Mariusz Janik okolicznościowe życzenia druhom stra-
żakom złożyli: Wiceprzewodniczący Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Oleśnie wicestarosta Stanisław Belka, 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie st. kpt. 
Kamil Pęcherz Przewodniczący Rady Gminy Damian Ledwig 
oraz zastępca wójta Gminy Zdzisław Szuba, który odczytał 
również list gratulacyjny jaki do druhów z OSP Knieja z okazji 
10 rocznicy ufundowania sztandaru dla ich jednostki skie-
rował wójt Waldemar Czaja. Zwieńczeniem obchodów był 
wspólny obiad uczestników w miejscowej świetlicy.

W IV edycji programu Mój Prąd dotację można otrzy-
mać na:

• instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW – 10 kW,
• magazyn energii – akumulator o pojemności mi-

nimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 
4 tys. zł,

• magazyn ciepła,
• system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.
Dotacja z programu Mój Prąd 4.0 skierowana jest do osób 

fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. 
Warunkiem koniecznym jest podpisana umowa 

kompleksowa oraz zakończona wymiana licznika na 
dwukierunkowy. 

Wsparciem są objęte wyłącznie nowe instalacje, nie może 
być to rozbudowa czy przebudowa istniejącego systemu PV.

O dofinansowanie nowych, dodatkowych kompo-
nentów (magazynów energii/ciepła i systemów za-
rządzania energią) będą mogli ubiegać się również 
dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji 
we wcześniejszych odsłonach programu.

Nabór wniosków do Mój Prąd 4.0 ruszył 15 kwietnia 
2022 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym, do 22 
grudnia 2022 roku lub do wyczerpania puli środków.

Więcej informacji w Aktualnościach na stronie www.
zebowice.pl lub www.mojprad.gov.pl
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PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT W PRZEDSZKOLU
M iesiąc kwiecień obfitował w różnorodne działania słu-

żące przygotowaniom do Świąt Wielkanocnych.1kwiet-
nia br. w najstarszej grupie odbyły się zajęcia prowadzone 
przez Panią Dorotę Wons, przybliżające dzieciom tradycje 
wielkanocne. Dzieci poznały zwyczaje związane ze świętem, 
które obchodzone jest od setek lat.  Święta pełne są pięknych 
tradycji, o których powinniśmy dzieciom opowiadać. Wielka-
noc to odrodzenie i zmartwychwstanie, dlatego jej symbolem 
jest jajko symbolizujące nowe życie. Warto wspomnieć, że 
jedną z popularniejszych tradycji dotyczących Wielkanocy 
jest udział w Niedzieli Palmowej i święcenie pokarmów 
w Wielką Sobotę. To również czas, w którym dbamy, by na 
świątecznym stole znalazły się tradycyjne, regionalne dania. 
Prowadząca opowiadała dzieciom o różnych rodzajach pisa-
nek i czasem zapomnianych już tradycjach wielkanocnych. 
Dzieci z zaciekawieniem słuchały tych opowieści i żywo 
odpowiadały na zadawane pytania. Podczas przygotowań 
wielkanocnych nie sposób zapomnieć o zajączku. Również 
i w tym roku zajączek odwiedził przedszkole w Zębowicach 
oraz oddział w Radawiu. Wszystkie dzieci znalazły dla siebie 
upominek w ogrodzie przedszkolnym. Dyrektor przedszkola 

składa podziękowania Pani Dorocie Wons za przybliżenie 
dzieciom czasem zapomnianych zwyczajów. Słowa podzię-
kowań kieruje również do Wspólnoty Chłopskiej Lasów 
Drobnowłościańskich z Kadłuba Wolnego, która jak co roku 
współfinansowała prezenty dla dzieci..

NOWA SALA TERAPEUTYCZNA W PSP

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach po-
wstała sala przeznaczona do prowadzenia specjalistycznych 
zajęć terapeutycznych z dziećmi. Pomieszczenie to zostało 
wyremontowane. Wymalowano ściany, zamieszczono ele-
menty dekoracyjne. Zakupiono meble szkolne dla dzieci, 
nowe tablice, telewizor jak również przygotowano kącik 
relaksacyjny. W tej sali odbywają się zajęcia terapeutyczne: 
rewalidacja, korekcyjno-kompensacyjne, terapia logope-
dyczna i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-
-społeczne. Dodatkowo, do każdego rodzaju tych zajęć 
zakupiono specjalistyczne materiały dydaktyczne, gry plan-
szowe oraz program komputerowy. To wszystko ma jeszcze 
bardziej uatrakcyjnić prowadzenie zajęć terapeutycznych, 
aby pomóc dzieciom w trudnościach językowych, komu-
nikacyjnych i emo-
cjonalnych. Przy tak 
idealnie stworzonych 
warunkach do pra-
cy z uczniem, efekty 
działań dydaktycz-
nych będą jeszcze 
bardziej zadowala-
jące. 

Prace remontowe przeprowadzone zostały także w po-
zostałych pomieszczeniach m. in sekretariacie szkoły 
i kuchni zostały wymienione meble wraz z wyposażeniem. 
Biorąc pod uwagę przebywanie uczniów w szkole 6,7 go-
dziny dziennie uczniowie mają możliwość skorzystania 
z obiadów na stołówce szkolnej. Obiady są dwudaniowe, 
bardzo urozmaicone z dodatkami owoców i warzyw. Szko-
ła wydaje około 90 obiadów dziennie. Ponadto kuchnia 
wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt oraz nowy piec 
konwekcyjno –parowy. 

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA

W marcu br. na terenie Gminy Zębowice a dokładnie 
na budynku Publicznego Przedszkola został zainstalo-
wany czujnik do pomiaru jakości powietrza. Teraz każdy 
mieszkaniec Zębowic może sprawdzić jakość powietrza 
w danym dniu. Wystarczy wejść w przeglądarkę Google 

wpisać SYNGEOS-udostępnić swoją lokalizację, wpisać 
adres czujnika: Zębowice, Dobrodzieńska 32 i wyświetli 
się Państwu raport z bieżącego dnia. Dla ułatwienia link 
do serwisu: https://panel.syngeos.pl
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KONKURS RECYTATORSKI
Na przełomie marca i kwietnia odbył się w przedszkolu 

Konkurs Recytatorski. Celem konkursu było rozwija-
nie zdolności recytatorskich, mowy i dykcji, popularyzowanie 
poezji dziecięcej oraz zachęcanie do występów na scenie, 
przełamywanie nieśmiałości, a także rozbudzanie wśród dzieci 
ambicji i woli współzawodnictwa. Do konkursu przystąpiły 
dzieci z grup 3-4-5-6-latków oraz oddziału zamiejscowego 
w Radawiu. Każda z grup przedszkolnych występowała innego 
dnia. Tym razem konkurs odbył się bez udziału rodziców ze 
względu na obostrzenia związane z Covid-19. Jednak wycho-
wawcy nagrali występ każdego dziecka, by nagranie jeszcze 
tego samego dnia wysłać rodzicom. Wykonawców oceniało 
jury w składzie: Pani Kornelia Ticman, Pani Dorota Wons, 
Pani Anna Wierszak oraz Pani Beata Warmuz.

Podczas konkursu dzieci nie tylko prezentowały przygo-
towany przez siebie wiersz, ale również uczestniczyły w plą-
sach i zabawach przy piosenkach, przygotowanych wspólnie 
z wychowawcą. Komisja w każdej grupie wybrała laureatów, 
ale wszyscy uczestnicy konkursu za piękną recytację i udział 
w konkursie otrzymali gromkie brawa, pamiątkowe dyplomy 
i nagrody. Laureaci dodatkowo otrzymali nagrody książkowe. 
Nagrody dla wszystkich dzieci zostały przygotowane przy 
współpracy z LGD „Kraina Dinozaurów”, Banku Spółdziel-
czego o. w Zębowicach oraz Rady Rodziców przedszkola. Za 
pomoc w przygotowaniu nagród dyrekcja przedszkola składa 
ogromne podziękowania Pani Annie Golec - prezes LGD „Kra-
ina Dinozaurów” w Ozimku, Pani Renacie Turek dyrektorowi 
Banku Spółdzielczego w Zębowicach oraz Radzie Rodziców 
przedszkola. Z kolei najmłodsze przedszkolaki, którym nauka 
wiersza sprawia jeszcze problem, wzięły udział w konkursie 
plastycznym oraz konkursie tworzenia wierszy ekologicznych 
wspólnie z rodzicami. Wystawę prac można było podziwiać 
w przedsionku przedszkola. Komisja była pod wrażaniem 
pomysłowości, kreatywności i staranności wykonanych dzieł. 
Wszystkie dzieci zostały nagrodzone za swój trud i ogrom pracy 

włożony w przygotowanie ekologicznych ilustracji i wierszy. 
Laureaci z poszczególnych grup wzięli udział w finale XX 
Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej, który odbył się 21 
kwietnia w Park Hotelu w Dobrodzieniu. Z naszego przedszkola 
w finale wzięli udział: Igor Janczyk z grupy 6-latków, Martyna 
Indyk z grupy 5-latków, Emilia Kompała z grupy 4-latków, 
Weronika Musiałowska z grupy 3-latków oraz Samuel Jen-
drzej z oddziału zamiejscowego w Radawiu. Wszystkie dzieci 
wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności. Martynka Indyk 
zdobyła II miejsce w swojej grupie wiekowej, z czego wszyscy 
jesteśmy bardzo dumni. Dyrektor przedszkola serdecznie 
dziękuje wszystkim nauczycielom za przygotowanie swoich 
wychowanków, a dzieciom za wytrwałość w opanowaniu 
pamięciowym wierszy i odwagę, jaką wykazały występując 
przed komisją. Podziękowania przesyła również Paniom, 
które zasiadały w jury za ich wysiłek i obecność podczas te-
gorocznych eliminacji. Dziękuje również rodzicom za pomoc 
w przygotowaniu dzieci do tak ważnego wydarzenia.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA LIFE

W miesiącu kwietniu odbyły się dwa spotkania w ramach 
programu pod nazwą  „Wdrożenie systemu zarządzania jakością 
powietrza w samorządach województwa opolskiego”, finansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE, 
współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej” tym razem w sołectwie Osiecko i Łąka. 

Na spotkania zaproszeni byli również mieszkańcy sąsiednich 
Sołectw. Na spotkaniu Gminny Koordynator Pani Małgorzata 
Sawczuk-Wróbel przedstawiła m.in. założenia uchwały antysmo-
gowej Sejmiku Województwa Opolskiego oraz poinformowała 
o konieczności złożenia deklaracji CEEB. Natomiast ekspert 
specjalizujący się w montażach nowoczesnych, ekologicznych 
źródłach ciepła chętnie odpowiadał na wszystkie pytania miesz-
kańców 

z zakresu wymiany źródeł ciepła. Gminny Koordynator za 
pośrednictwem Informatora składa serdeczne podziękowania 

Panu Ireneuszowi Kos za poświęcony czas i miłą prelekcję, oraz 
Pani Małgorzacie Bociąga-Sołtysowi Sołectwa Łąka za zorga-
nizowanie, zaangażowanie i zmobilizowanie mieszkańców na 
spotkanie w ramach w/w programu. 
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POMOC HUMANITARNA  
DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

Z inicjatywy Mniejszości Niemieckiej w gminie Zębowice 
zorganizowano zbiórkę żywności o długim terminie ważno-
ści: konserwy, kasze, ryż, mąka, cukier, herbata, kawa, zupy 
w proszku, makarony oraz środków czystości i higieny oso-
bistej. Oprócz członków TSKN do zbiórki włączyło się kilku 
leśników oraz ludzie dobrej woli. Strażacy z OSP w Radawiu 
i Kadłubie Wolnym przekazali też część wcześniej zebra-
nych produktów dla Ukraińców. Wspólnie w ciągu 5 dni 
zebrano ok. 700 kg darów, które w Wielki Piątek przewiózł 
ukraiński wolontariusz – Oleh Protsyk do gminy Husiatin 
koło Tarnopola.  

UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW  
NA GMINNYCH DROGACH

P racownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodo-
ciągów w Zębowicach rozpoczęli uzupełnienie ubytków 

na drogach gminnych. W ramach prac ciepłą masą asfaltową 
zostaną uzupełnione powstałe po okresie zimowym ubytki 
na wszystkich drogach gminnych i drogach będących w Za-
rządzie Gminy. 

WYCIECZKA DO PAńSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU 

8 kwietnia br. uczniowie klas VII a, VII b i VIII przeżyli nie-
zwykłą lekcję historii, odwiedzając pod opieką wychowawców 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Muzeum utworzono 
w 1947 r. staraniem byłych więźniów KL Auschwitz w celu 
zachowania „po wsze czasy” pozostałości po byłym niemiec-
kim nazistowskim obozie koncentracyjnym, gdzie faszyści 
realizowali swoje ludobójcze plany zagłady niewygodnych im 
narodów. Zginęło w nim, wg różnych szacunków, około 1,4 
miliona ludzi 25 narodowości, w tym najwięcej Żydów. Podczas 
prawie czterogodzinnego zwiedzania uczniowie mieli okazję 
zapoznać się ze stałą wystawą na terenie obozu macierzystego 
Auschwitz I oraz odwiedzili najważniejsze obiekty poobozowe 
w obozie Auschwitz II-Birkenau. Przejście „Bramą śmierci” , 
spacer wzdłuż torów kolejowych do tzw. rampy, przez którą 
przybywały do obozu setki tysięcy ludzi, Międzynarodowy 
Pomnik Ofiar Faszyzmu na końcu torów, ruiny krematoriów 
i wejście do baraków, gdzie więźniowie wegetowali w warunkach 
urągających człowieczeństwu- to wszystko w bardzo sugestywny 
sposób przybliżyło tragizm i okrucieństwo wojny. Skupienie 
i powaga, z jaką uczniowie słuchali kolejnych opowieści towarzy-
szących im przewodników, świadczą o tym, że nasza młodzież 
jest wrażliwa i potrafi okazać szacunek należny temu miejscu. 



iNfORMATOR GMiNY ZĘBOWiCE6

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE  
w JEDNOSTKACH OSP

D obiegły końca zebrania sprawozdawcze w poszczegól-
nych jednostkach OSP z terenu naszej Gminy. O zebra-

niach sprawozdawczych w OSP Knieja i Zębowice pisaliśmy 
w poprzednim numerze Informatora. 15 lutego br. odbyło się 
zebranie sprawozdawcze w OSP Kadłub Wolny. . Z przed-
stawionego przez Zarząd sprawozdania wynika, że OSP 
w Kadłubie Wolnym liczy 55 członków zwyczajnych w tym 
6 kobiet, 3 honorowych 1 wspierającego oraz posiada MDP 
liczące 17 osób. W ubiegłym roku druhowie uczestniczyli 14 
razy w akcjach ratowniczych w tym 2 razy w gaszeniu pożaru 
oraz 12 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń. W roku 
sprawozdawczym jednostka zakupiła 7 kompletów ubrań 
specjalnych, 8 par butów specjalnych, 6 par kominiarek, 8 
hełmów bojowych, detektor wielogazowy, detektor prądu, 
3 pary rękawic i 7 par butów roboczych. W ramach prac 
społecznych druhowie wykonywali prace porządkowe wokół 
remizy. Druhowie uczestniczyli również wraz z pocztem 
sztandarowym i proporcem w dorocznej pielgrzymce na 
Górę św. Anny. Przeprowadzili zbiórkę złomu oraz zorgani-
zowali zabawę odpustową. Stałym punktem zaangażowania 
miejscowych druhów jest ścinka opału i brzózek do kościoła 
parafialnego w Zębowicach. W przeprowadzonych w dniu 
19 września ubiegłego roku Gminnych Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych w grupie MDP chłopców młodzi druho-
wie z Kadłuba Wolnego uplasowali się na drugim miejscu. 
W grupie C żeńskiej do rywalizacji przystąpiła tylko jedna 
drużyna z OSP Kadłub Wolny. W grupie ,,A” męskich drużyn 
pożarniczych drużyna z OSP Kadłub Wolny III miejsce. W ra-
mach działalności szkoleniowej w roku bieżącym jednostka 
zamierza przeszkolić 15 członków oraz przeprowadzić 10 
zbiórek szkoleniowych oraz 4 ćwiczenia na obiektach. Plan 
zakłada również przyjęcie pięciu nowych członków w tym 
dwóch kobiet. W ramach działalności kulturalnej i spor-
towo-wychowawczej druhowie zamierzają uczestniczyć w; 
strażackiej pielgrzymce na Górę św. Anny, gminnych zawo-
dach-sportowo pożarniczych, gminnych obchodach Dnia 
Strażaka, zlocie pojazdów pożarniczych w Główczycach, 
Regionalnych Zawodach Sikawek Konnych Młodzieży do 
lat 18 w Pokrzywnicy. Planują również zorganizować dla 
druhów wyjazd do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. 
OSP Kadłub Wolny zamierza w 2022 roku zakupić kamerę 
termowizyjną, nowy średni samochód bojowy, jeden komplet 
aparatów ODO, drabinę specjalną, agregat prądotwórczy, 2 
radiotelefony nasobne, 4 latarki kątowe oraz 6 kompletów 
UPS. 12 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP 
Radawie. Miejscowa Jednostka liczy 52 członków zwyczaj-
nych, 8 honorowych, 3 wspierających w tym 6 kobiet oraz 
posiada MDP liczącą 17 osób w tym 8 dziewcząt i 9 chłopców. 
W OSP Radawie działa również Kobieca Drużyna Pożarnicza 
licząca 9 osób oraz 4 osobowa orkiestra. W ubiegłym roku 
druhowie uczestniczyli 22 razy w akcjach ratowniczych w tym 
2 razy w gaszeniu pożarów i 20 razy w likwidacji miejscowych 
zagrożeń. W roku sprawozdawczym jednostka pozyskała 
następujący sprzęt i wyposażenie; 6 par butów gumowych 

strażackich, 15 par rękawic specjalnych, 6 kompletów ubrań 
specjalnych, 1 sztukę zabezpieczenia przed uruchomieniem 
AIR BAG, 1 hełm strażacki 2 kombinezony ochronne na 
owady, 2 węże ssawne, 12 kominiarek niepalnych 4 pary 
woderów, system podtrzymywania ładowania pojazdu, 1 parę 
elektrod AED, 1 lornetkę, 4 sztuki szelek bezpieczeństwa, 2 
radiotelefony i 1 butlę do aparatu tlenowego. W br. druhowie 
planują pozyskać sanie wodno-lodowe, kamerę termowizyjną 
oraz liny holownicze. Planują również remont wieży i wy-
mianę syreny alarmowej. W ramach prac społecznych dru-
howie przeprowadzili zbiórkę złomu oraz wykonywali prace 
związane z utrzymaniem terenów zielonych wokół remizy. 
Jednostka uczestniczyła w ubiegłym roku w zorganizowanych 
w Kniei Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w któ-
rych MDP dziewczęca, MDP chłopięca oraz męska drużyna 
w grupie A zajęły I miejsca. Ponadto MDP chłopięca zajęła 
V miejsce w zawodach sportowo pożarniczych na szczeblu 
wojewódzkim. W ramach działalności szkoleniowej jednost-
ka zamierza przeszkolić 31 druhów oraz przeprowadzić 12 
zbiórek szkoleniowych i 2 ćwiczenia na obiektach. Jak co 
roku druhowie zamierzają również przeprowadzić pogadanki 
o tematyce przeciwpożarowej, szkolenie z pierwszej pomocy 
dla dzieci i młodzieży oraz turniej wiedzy pożarniczej w Szko-
le Podstawowej w Zębowicach. Druhowie z OSP Radawie 
planują również zorganizować obóz wypoczynkowy dla 
młodzieży, a w ramach działalności kulturalnej ,, Wodzenie 
niedźwiedzia” i zabawę ,,Pogrzebanie basa”. W ramach dzia-
łalności organizacyjno-statutowej OSP Radawie zamierza 
zorganizować 12 posiedzeń Zarządu oraz 2 posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej. Miejscowa jednostka zamierza również 
w br. przyjąć 3 nowych członków zwyczajnych w tym 1 ko-
bietę oraz 5 członków MDP. Ważnym wydarzeniem dla OSP 
Radawie były wyróżnienia jakie z okazji 100-lecia powstania 
OSP otrzymali ich druhowie. Druh Rudolf Lysy otrzymał 
honorowy medal im. Helmana, a druh Piotr Okwieka medal 
okolicznościowy za wieloletnią i ofiarną działalność społeczną 
na rzecz ochrony ppoż.
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ZAPROSZENIE

W dniu 24 maja o godz. 18:00 w Hali Sportowej PSP w Zębo-
wicach odbędzie się ostatnie spotkanie w ramach „Wdrożenie 
systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach woje-
wództwa opolskiego”, finansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu LIFE, współfinansowanego przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na które 
serdecznie zapraszam mieszkańców naszej gminy, radnych 
oraz sołtysów. 

Waldemar Czaja 
Wójt Gminy Zębowice  

KONKURS  
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 12 kwietnia br. w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Zębowicach odbyły się eliminacje szkolne 
konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje 
odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych. Młodsza 
grupa to uczniowie klas I-IV, starsza grupa to ucznio-
wie klas V-VIII. W konkursie wzięło udział łącznie 19 
uczniów w obu kategoriach wiekowych. Na szczebel 
powiatu awans uzyskało po 3 najlepszych uczniów 
z każdej kategorii.

Z młodszej grupy awansowali: 
1 miejsce - Jagoda Lena kl. 4a
2 miejsce - Tarara Jakub kl.4b
3 miejsce - Kowalczyk Ksawery kl. 4b

Ze starszej grupy awans uzyskali; 
1 miejsce - Czaja Wiktoria kl.8 
2 miejsce - Wiecha Matylda kl.7b
3 miejsce - Proszewski Igor kl.5
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplo-

my oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta 
gminy i OSP Radawie.

Laureatom gratulujemy oraz życzymy sukcesów na 
szczeblu powiatowym! 

UWAGA OSZUŚCI
Oszuści nie próżnują, wciąż dostajemy sygnały o próbach 

wyłudzania pieniędzy metodą “na policjanta”,  “na wnuczka”, 
„na funkcjonariusza CBŚP”, a nawet na „pracownika Urzędu 
Skarbowego”. Prosimy być czujnym i gdyby doszło do takiej 
sytuacji, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie te-
lefonicznie najbliższą jednostkę policji w Dobrodzieniu. Nr 
telefonu 47 863 64 04.

PODZIĘKOWANIE DRUHÓW Z OSP KNIEJA

Zarząd i druhowie z jednostki OSP w Kniei serdecznie 
dziękują mieszkańcom sołectwa za hojność i życzliwość w 
czasie przeprowadzonej zbiórki złomu. Dzięki aktywnemu 
wsparciu mieszkańców zebrano 7 ton złomu. Środki z jego 
sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla jed-
nostki oraz zakup usługi ,,Jednoczesne Alarmowanie OSP”.
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W KWIETNIU 2022 r. JUbIlacI obchodzIlI 
sWoJE JUbIlEUszE: 

80 lat: Hildegarda Nitschka
 85 lat: Helena Kontna, Małgorzata Matros

      91 lat: Jan Bonk
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:  

Małgorzata i Bernard Wojczyk
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:  

Gertruda i Jerzy Lubojańscy, Janina i Zenobiusz Bociąga
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 nie odnotowano urodzeń

* * *

Osoby zmarłe w KWIETNIU:  
Marta Sołtysek, Beata Pryszcz, Walter Krawczyk, 

Leokadia Solich, Hubert Pyttel   
Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębo-
kiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: 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

Nasi Jubilaci

SESJA RADY GMINY
14 kwietnia br.  w Gminnym Ośrodku Informacji Kul-

tury i Czytelnictw odbyła się XXX (nadzwyczajna) 
w ósmej kadencji Sesja Rady Gminy. Podczas obrad radni 
podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa oraz w sprawie udzielenia upoważnienia. 
W uchwale w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukra-
iny określono zakres w jakim organ wykonawczy i jednostki 
organizacyjne Gminy Zębowice mogą udzielić pomocy oby-
watelom Ukrainy o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. W okresie obowiązywania ustawy w ramach 
środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy oraz 
z wykorzystaniem dostępnych w jednostkach organizacyj-
nych gminy możliwości technicznych i kadrowych zapewnia 
się obywatelom Ukrainy pomoc polegającą na; zakwatero-
waniu, całodziennym wyżywieniu, dostarczaniu środków 
czystości oraz środków higieny osobistej, przekazywaniu 
niezbędnej odzieży, bielizny osobistej, obuwia ,drobnego 
sprzętu AGD, dostarczaniu niezbędnych leków, środków 
medycznych i drobnego sprzętu medycznego, bezpłatnym 
dostępie do transportu zbiorowego na terenie gminy, udzie-
laniu doradztwa oraz wsparcia organizacyjnego, rzeczowego 
i finansowego w dostępie do szeroko pojętych usług publicz-
nych, w tym społecznych, oświatowych, kulturalnych oraz 
sportowych, udzielaniu niezbędnej pomocy psychologicznej, 
udzielaniu pomocy organizacyjnej w dostępie do rynku pracy, 

pomocy prawnej oraz udzielaniu wsparcia organizacyjnego 
w dostępie do pomocy świadczonej na rzecz uchodźców 
przez organy państwa, jednostki samorządu terytorialnego 
i organizacje pozarządowe. Pomoc w zakresie wskazanym 
powyżej ma charakter uzupełniający i będzie udzielana 
w przypadkach w których nie jest możliwe sfinansowanie 
zadania jako zadania zleconego z zakresu administracji 
rządowej, lub środki finansowe przekazywane na ten cel są 
niewystarczające. Natomiast podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia upoważnienia daje możliwość szybkiej i sku-
tecznej realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa. Powyższa uchwała upoważnia Wójta Gminy 
do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 
budżetu Gminy Zębowice na rok 2022, w tym do dokony-
wania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji 
budżetowej oraz dokonywania zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych 
inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile 
zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.


