
POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
11 czerwca br. jednostki OSP Kadłub Wolny i OSP Rada-

wie reprezentowały naszą gminę na XII Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, które odbyły się na stadionie w Oleśnie. 
W zawodach rywalizowało 27 drużyn w tym: 5 drużyn 
kobiecych gr. C, 8 drużyn męskich gr. A, 6 młodzieżowych 
drużyn pożarniczych dziewcząt i 8 młodzieżowych drużyn 
pożarniczych chłopców. Zawody zostały rozegrane w kon-
kurencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza i musz-
tra. Organizatorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe 
w Oleśnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Oleśnie oraz  Gmina Rudniki. W zawodach z sukcesami 
startowały drużyny z naszej gminy. W gr. C żeńska 4 miejsce 
zajęły druhny z OSP Kadłub Wolny, natomiast w gr. A męska 
3 miejsce wywalczyli druhowie z OSP Radawie. W grupie 

MDP dziewczęcej 5 miejsce zajęły druhny z OSP Radawie. 
W  grupie MDP chłopięcej druhowie z OSP Kadłub Wolny 
uplasowali się na 3 miejscu, a druhowie z OSP Radawie na 
siódmym.  W konkurencji musztry w swoich kategoriach 
zwyciężyły druhny z OSP Kadłub Wolny (gr. C) i OSP Ra-
dawie (MDP dziewczęcej).
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OBCHODY ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA  
W ZĘBOWICACH

P odobnie jak w latach ubiegłych rzesze wiernych, w tym 
również z zagranicy, wzięły udział w obchodach święta 

Bożego Ciała w zębowickiej parafii. Po mszy św. wierni 
uczestniczyli w uroczystej procesji do czterech ołtarzy usy-
tuowanych w centrum Zębowic, której przewodniczył  pro-

boszcz zębowickiej parafii ksiądz Józef Zwarycz w asyście 
księdza seniora Pawła Zająca i strażaków niosących balda-
chim. Procesję poprzedzały dzieci sypiące kwiaty oraz asysta 
sztandarów strażackich i kościelnych. Uroczystość ubogacała 
swoją grą orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego.
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UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE POSESJI
Przypominamy, że 31 lipca 2022 r. upływa termin za-

płaty trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Pragniemy poinformować mieszkańców, że w 2021 r. 
wydatki poniesione przez Gminę na gospodarowanie od-
padami komunalnymi były wyższe od dochodów o kwotę 
88 942,82 zł. W 2022 r. opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wpłacana przez właścicieli nieruchomości 
także nie wystarczy na pokrycie kosztów organizacji odbioru 
i zagospodarowania odpadów. Na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów w 2023 r. zostanie rozpisany przetarg i w związku 
z rosnącymi cenami materiałów i usług oraz wciąż rosnącą 

ilością wytwarzanych na terenie naszej gminy odpadów, 
należy spodziewać się, że koszty gminnego systemu gospoda-
rowania odpadami znacząco wzrosną. Na ceny paliw i usług 
nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na ilość wytwarzanych 
odpadów. Każdy z nas może podjąć działania, aby zmniejszyć 
ilość produkowanych śmieci. Jest na to wiele sposobów, np.

• kompostowanie bioodpadów na posesjach,
• kupowanie produktów spożywczych luzem z własnym 

słoikiem czy torebką bawełnianą,
• dzielenie się nadmiarem żywności,
• ograniczenie zakupów,
• kupowanie rzeczy z „drugiej ręki”.

FESTYN RODZINNY PRZEDSZKOLAKÓW
W  piątek 17 czerwca br. przy boisku sportowym w Rada-

wiu odbył się Festyn rodzinny, zorganizowany przez 
Publiczne Przedszkole w Zębowicach. Głównym założeniem 
imprezy było miłe, aktywne i pomysłowe spędzenie wolnego 
czasu całej społeczności przedszkolnej. Na uroczystość przy-
były dzieci ze swoimi rodzinami. Byli rodzice, dziadkowie, 
ciocie, wujkowie. Gwiazdami sceny Festynu Rodzinnego były 
przedszkolaki, które prezentowały piosenki, tańce i pląsy oraz 
dzieci muzykujące na różnych instrumentach z Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Oleśnie. Po występach rodzice zostali 
obdarowani upominkami od swoich pociech. Nie zabrakło 
również prezentów dla dzieci przygotowanych przez wy-
chowawców. Po części artystycznej nastąpiła zabawa, którą 
prowadził zespół animatorów. Towarzyszyło temu wiele 
ciekawych, zabawnych konkurencji, podczas których wszyscy 
świetnie się bawili. Duże zainteresowanie i emocje wywołała 
loteria fantowa, zorganizowana przez rodziców przedszko-
laków, do której ustawiała się długa kolejka. Równie dużą 
atrakcją dla dzieci były dmuchańce, minikącik piękności, 
modelowanie z balonów oraz duże bańki mydlane. Powo-
dzeniem cieszyło się stoisko z ciastami, gdzie można było 
posmakować pysznych wypieków przygotowanych przez 
mamy. Nie zabrakło również stoiska z watą cukrową oraz 
kiełbaskami z grilla, które serwowali tatusiowie naszych 
przedszkolaków. Rodzice wraz ze swymi pociechami po-
kazali, że potrafią się wspólnie bawić i aktywnie spędzić 
wolny czas. Impreza odbyła się dzięki ogromnemu wsparciu 
wszystkich przyjaciół przedszkola i sponsorów. Pani dyrek-
tor pragnie w szczególności podziękować Wójtowi Gminy 
Zębowice panu Waldemarowi Czai oraz sołectwu Radawie. 
Nasi kolejni sponsorzy to: Studio Figura w Opolu, Poradnia 
Dietetyczna Monika Sobala, Piekarnia-Cukiernia Kotarski, 
Oleska Laguna, Anna i Arkadiusz Golenia, Kręgielnia „Relax” 
Myślina, Fizjoterapia Iwona Katzy, Sklep dziecięcy „Twoje 
dziecko”, pan Klaudiusz Porobin, „Vero-Art” Dobrodzień, 
Zakład Fryzjerski Urszula Koza, Salon kosmetyczny „Piękna 
Kobieta” Sabina Glinkowska, „Sweet Rose” Rosita Czaja, „Sis 
Flowers” Zębowice, Maschinen Import-Export Martyna Lem-
pa, Studio Urody Ewa Rossak, Pracownia Złotnicza „Bonaro” 
Olesno, Salon Fryzjerski „Styl” Zębowice, Wspólnota Lasów 
Drobnowłościańskich Wsi Kadłub Wolny, Pizzeria Tibesti, 

Auto Serwis Krystian Janczyk, Stylizacja paznokci – Anna 
Korzekwa, Ogrodnictwo Państwo Bernadetta i Wojciech 
Kula, Ogrodnictwo Państwo Joanna i Jarosław Kocotowie, 
Ogrodnictwo Państwo Anna i Łukasz Oleksowiczowie, Meble 
„Sebres” Sebastian Respondek, Państwo Wioletta i Tomasz 
Kowol, Szkoła Artystyczno-Językowa „Kameleon”, Zakład 
Kominiarski Henryk Szędzielorz, OSP Kadłub Wolny, „Strefa 
Urody” Dobrodzień, Szkoła matematyczna „Delta”, „Deco-
Love” Izabela Pilarska. Dyrektor przedszkola Joanna Janczyk 
składa również podziękowania dla wszystkich rodziców, bez 
których pomocy festyn nie mógłby się odbyć. W imieniu 
dzieci oraz pracowników przedszkola pragniemy głośno 
wypowiedzieć słowo „Dziękujemy”.
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SUKCESY TANECZNE PRZEDSZKOLAKÓW
W dniu 3 czerwca w Szkole Muzycznej w Oleśnie odbył się 

18. Festiwal Muzykujących Przedszkolaków. W tym roku  
również przedszkolaki z Zębowic wzięły udział w konkursie. 
Do Festiwalu przygotowywały się dwa zespoły: dziewczynki 
z grupy 6-latków po kierunkiem wychowawcy pani Dominiki 
Bardosz oraz dziewczynki z grupy 5-latków pod okiem pani 
Doroty Czyrnia. Oba zespoły zaprezentowały się rewelacyjnie, 
odbierając zasłużone brawa od publiczności. Jak się okazało 
przedszkolaki z Zębowic skradły serca nie tylko publiczności, 
ale również komisji. Dzieci osiągnęły niespotykany sukces, po-
nieważ zespół 5-latków zdobył I miejsce w konkursie w kategorii 
„Rytmika”, a zespół 6-latków II miejsce w tej samej kategorii. 
Przedszkolaki zaprezentowały się wspaniale również dzięki 
nowym strojom, zakupionym przez przedszkole przy wsparciu 
rodziców. Sukcesy naszych przedszkolaków są promocją naszej 

gminy nie tylko w powiecie oleskim, ale też w całym wojewódz-
twie. Dzieciom oraz wychowawcom serdecznie gratulujemy. 
Dyrektor przedszkola dziękuje również rodzicom za pomoc 
podczas przygotowań oraz dowozu dzieci na miejsce Festiwalu.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY GMINY ZĘBOWICE

W  dniu 14 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice, w trakcie którego 

komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budże-
tu gminy za 2021 r., sprawozdaniem finansowym za 2021 r., 
informacją o stanie mienia komunalnego w Gminie Zębo-
wice za 2021 r., uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej 
dot. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniami 
rocznymi z wykonania budżetu Gminy Zębowice, zaopi-
niowała pozytywnie przedmiotowe sprawozdania. Komisja 
Rewizyjna wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzie-
lenie absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice z wykonania 
budżetu za rok 2021.
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OBCHODY NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
25 czerwca br. Rada Sołecka Sołectwa Zębowice zorga-

nizowała obchody Nocy Świętojańskiej. W organi-
zację włączył się również wójt Gminy i GOIKiCz. Dopisała 
zarówno pogoda, jak i uczestnicy.  Na placu za Urzędem 
Gminy do późnych godzin wieczornych bawili się zarówno 
dorośli, jak i dzieci. Uczestnicy obchodów mogli wysłuchać 
popularnych przyśpiewek ludowych w wykonaniu Zespołu 
Pieśni Regionalnej z Dobrodzienia. Dla dzieci przygotowano 
zabawy z animatorem. Ważnym elementem obchodów były 
warsztaty plecenia wianków, prowadzone przez panie Justynę 
Sczygioł i Anetę Szczygieł, w których brały udział zarówno 
dzieci, jak i dorośli. Autorzy najpiękniejszych wianków zostali 
uhonorowani okolicznościowymi upominkami. W trakcie 
obchodów można było obejrzeć również pokaz udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym 
w wykonaniu druhów z OSP Zębowice. Ważną częścią ob-
chodów było puszczanie wianków do pobliskiej rzeki. Dla 
uczestników Nocy Świętojańskiej przygotowano zakupione 
ze środków funduszu sołeckiego napoje i potrawy z grilla. 
Zwieńczeniem obchodów była zabawa taneczna. Organiza-
torzy za pośrednictwem „Informatora” składają serdeczne 
podziękowania panu Zbigniewowi Kuli za prowadzenie 
uroczystości i inspirowanie uczestników do wspólnej zabawy. 
Dziękują również zastępcy naczelnika OSP Zębowice druho-
wi Markowi Szwedowi za przygotowanie i przeprowadzenie 
pokazu ratownictwa.

Zarząd oraz Druhowie  
Ochotniczej Straży Pożarnej

 w Zębowicach 
 

Serdecznie dziękują mieszkańcom
Zębowic, Borowian Nowej Wsi 

oraz Pruskowa za wsparcie 
tegorocznej Zbiórki Złomu. 

 
Podczas zbiórki udało się zebrać 

prawie                złomu.
 Fundusze za sprzedaż złomu oraz 

przekazane wolne datki  
zainwestujemy w zakup 

specjalistycznej przyczepki 
ratwoniczo - gaśniczej. 

 
Dzięki Państwa pomocy jesteśmy 

w stanie realizować nasze 
zamierzone cele oraz rozwijać 

naszą jednostkę. 
 
 

9 ton
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA
W  dniu 23 czerwca br. odbyła się uroczystość pożegnania 

absolwentów. W roku szkolnym. 2021/2022 przed-
szkolne mury opuszczało 31 starszaków. W tym roku po raz 
pierwszy pożegnanie odbyło się  w Sali Wiejskiej w Kadłubie 
Wolnym. Emocji i radości było mnóstwo! Na początku pani 
dyrektor przywitała zaproszonych gości: zastępcę Wójta 
Gminy Zębowice, Przewodniczącego Rady Gminy Zębowice, 
Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia 
i Opieki Społecznej, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach oraz przedstawiciela Wspólnoty Chłopskiej 
Zarządu Lasów Drobnowłościańskich Wsi Kadłub Wolny. 
Następnie oddała głos dzieciom i ich wychowawcom. Pod-
czas części artystycznej dzieci dziękowały za czas spędzony 
w przedszkolu i prezentowały swoje umiejętności wokalne 
i recytatorskie, a następnie z rąk Pani dyrektor i wycho-
wawców otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Miłą 
niespodzianką był  piękny i ogromny tort wykonany przez 
Piekarnię-Cukiernię Kotarski. Pożegnanie najstarszych 
przedszkolaków to zawsze niezwykły i niezapomniany czas. 
Kończą się bowiem wspólne zabawy, spotkania i wspólna 
praca. Dzieci z zagubionych i nieśmiałych maluszków stają 
się samodzielnymi, odważnymi, ciekawymi świata starsza-
kami. Kochani Absolwenci! Dziękujemy za Wasz uśmiech 
i radość, za spontaniczność i zaufanie. Dziękujemy za to, że 
przez tych kilka lat mogliśmy być razem! Życzymy Wam 
samych sukcesów na kolejnym etapie edukacji! W naszych 
sercach i w naszej pamięci zostaniecie na zawsze! Powodze-

nia! Drodzy Rodzice! Gratulujemy Wam tak wspaniałych 
dzieci! Dziękujemy za miłą, owocną współpracę! Niech 
nadchodzący czas wakacji będzie dla Państwa i najbliższych 
czasem dobrego wypoczynku!

KONIEC KARTKÓWEK,  
SPRAWDZIANÓW I TESTÓW…

P o miesiącach wytężonej pracy, 24 czerwca 2022 roku 
nadszedł czas na upragniony wypoczynek. O godzinie 

9.00 w hali Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Powstańców 
Śląskich w Zębowicach odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2021/2022. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu 
pani dyrektor Małgorzata Stelmach otwarła uroczystość 
i przekazała głos ósmoklasistom. Absolwenci przywitali 
uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz 
zaproszonych gości: Wójta Gminy Zębowice, Wicewójta, 
Przewodniczącą Komisji Oświaty, Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Zębowicach i Przewodniczącą Rady Rodziców. 
Najpierw odbyła się ceremonia wręczenia świadectw z wy-
różnieniem. W tym roku świadectwa z czerwonym paskiem 
odebrało 46 uczniów klas IV–VIII.  Następnie uczniowie klasy 
VIII  za pomocą krótkiego występu artystycznego wspominali 
lata spędzone w murach szkoły oraz podziękowali  nauczy-
cielom i rodzicom za pomoc, wsparcie i trud włożony w  ich 
nauczanie i wychowanie. Miłą niespodziankę dla naszych 
absolwentów przygotowali uczniowie klasy VII, którzy do-
brym słowem i drobnym upominkiem pożegnali starszych 
kolegów. Ważnym momentem dla absolwentów było wręcze-
nie przez panią Przewodniczącą Rady Rodziców nagród za 
najwyższe wyniki w nauce.  Podziękowania również zostały 
złożone rodzicom, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły. 

Część oficjalną uroczystości zakończyły przemówienia Wójta 
Gminy Zębowice i pani Dyrektor podsumowujące kończący 
się rok szkolny z życzeniami dla wszystkich uczniów udanych 
i bezpiecznych wakacji. Po spotkaniu ogólnym, uczniowie 
poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal 
lekcyjnych, by we własnym gronie dokonać refleksji nad 
minionym rokiem oraz podzielić się wakacyjnymi planami.
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SZKOLENIE OBRONNE
28 czerwca br. w GOIKiCz w Zębowicach odbyło się 

szkolenie pracowników Urzędu Gminy oraz kadry 
kierowniczej jednostek podległych. Tematem  przewodnim 
szkolenia był gminny Plan Ewakuacji III stopnia na wypadek 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Podczas szkole-
nia uczestników zapoznano z podstawą opracowania Planu 
Ewakuacji III Stopnia, definicjami i rodzajami ewakuacji, 
zarządzeniem ewakuacji, sposobem powiadamiania ludności, 
zakresem obowiązków osób kierujących procesem ewakuacji 
oraz charakterystyką i analizą zagrożeń dla gminy Zębowice.

POWIATOWY KONKURS 
WIEDZY O RYNKU PRACY

M iło nam poinformować, że Matylda Wiecha, uczen-
nica Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach 

otrzymała wyróżnienie w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy 
o Rynku Pracy  w kategorii Szkoły Podstawowe. Gratulujemy 
Serdecznie.

RÓŻE POWIATU
W  dniu 14 czerwca 2022 r., podczas uroczystej gali 

wręczono Róże Powiatu 2020/2021 – Nagrody 
Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury oraz wolontariatu. Uroczystość odbyła się w hali 
Zespołu Szkół w Oleśnie. Wyróżnienie Róże Powiatu 
2020/2021 otrzymała również sołtys Zębowic i radna 
Rady Gminy Aleksandra Wierszak,  która wspólnie 
z mężem powadzi gospodarstwo rolne. Uwielbia zwie-
rzęta, a związek z przyrodą towarzyszy jej na co dzień. 
Obecnie zajmuje się hodowlą kóz i wyrobem serów 
zagrodowych. Sery posiadają certyfikat „Dziedzictwa 
Kulturowego Województwa Opolskiego”. Serdecznie 
gratulujemy tego wyjątkowego wyróżnienia.

 

SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU LIFE

W dniu 15 czerwca br w GOIKiCz odbyło się jedenaste spotkanie w ramach Programu 
Ochrony Powietrza life, którego gmina Zębowice jest współbeneficjentem. Na spotkaniu wójt 
Waldemar Czaja oraz gminny koordynator POP life podzielili się swoimi doświadczeniami 
oraz wiedzą, którą zdobyli podczas studiów podyplomowych w całości sfinansowanych ze 
środków UE w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu LIFE. W trakcie 
studiów każdy z przedstawicieli samorządu otrzymał niezbędny sprzęt usprawniający pracę: 
m.in. laptopy i urządzenia pomiarowe. W trakcie spotkania Małgorzata Sawczuk-Wróbel 
gminny koordynator programu podziękowała Panu Wójtowi za ogromne wsparcie, 
poświęcony czas, motywacje oraz pomoc w realizacji projektu. Wójt Waldemar Czaja oraz 
gminny koordynator podziękowali również pracownikom UG za pomoc i wsparcie w
realizacji zadań określonych w projekcie, którego najważniejsze założenia zostały już
zrealizowane przez gminnego koordynatora. 
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Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
W  dniach 31 maja i 2 czerwca br. w Bibliotece Publicznej 

w Zębowicach oraz w filii bibliotecznej w Radawiu od-
były się spotkania w ramach akcji XXI Ogólnopolski Tydzień  
Czytania Dzieciom „Cała Polska czyta dzieciom” pod hasłem 
„Polscy autorzy dla klimatu”.  Przedszkolaki wysłuchały 
„Bajki o drzewie” Elizy Piotrowskiej, „Jak to działa? Klimat 

i pogoda” Przemysława Rudź oraz wiersza Jana Brzechwy. 
Spotkanie z książką umilały wiersze i  śpiewane przez dzieci 
piosenki w języku polskim i ukraińskim.    

Przypominamy, że w okresie wakacji Gminna Biblioteka 
w Zębowicach jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek 
i piątek w godz. 8.00–16.00, a w środę w godz. 10.00-18.00.

SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU LIFE
W  dniu 15 czerwca br. w GOIKiCz odbyło się jedenaste 

spotkanie w ramach Programu Ochrony Powietrza 
life, którego gmina Zębowice jest współbeneficjentem. Na 
spotkaniu wójt Waldemar Czaja oraz gminny koordynator 
POP life podzielili się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą, 
którą zdobyli podczas studiów podyplomowych w całości sfi-
nansowanych ze środków UE w ramach realizowanego przez 
Urząd Marszałkowski programu LIFE. W trakcie studiów 
każdy z przedstawicieli samorządu otrzymał niezbędny sprzęt 
usprawniający pracę, m.in. laptopy i urządzenia pomiarowe. 
W trakcie spotkania Małgorzata Sawczuk-Wróbel, gminny 
koordynator programu, podziękowała panu Wójtowi za 
ogromne wsparcie, poświęcony czas, motywacje oraz pomoc 
w realizacji projektu. Wójt Waldemar Czaja  oraz gminny 
koordynator podziękowali również pracownikom UG za 
pomoc i wsparcie w realizacji zadań określonych w projekcie, 
którego najważniejsze założenia zostały już zrealizowane 
przez gminnego koordynatora.  
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W ŁĄCE TRADYCJI TYSIĄCE
S ołectwo Łąka przystąpiło do projektu „Działaj lokalnie” 

i jako grupa nieformalna „Kwiaty łąki” realizowało pro-
jekt „W łące tradycji tysiące”. Celem projektu jest integracja 
mieszkańców i kultywowanie tradycji związanych z wyrobem 
naturalnych syropów z mniszka lekarskiego, kwiatów czar-
nego bzu oraz lawendy. W ramach projektu w dniach 6 i 18 
czerwca odbyły się skierowane do dzieci warsztaty z robienia 
tradycyjnych syropów, które wzbogacono o gry i zabawy. Dla 
uczestników przygotowano również słodki poczęstunek.
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W CZERWCU 2022 r. JUbilaCi obChodZili 
sWoJE JUbilEUsZE: 

80 lat: Edyta Klosok
85 lat: Paweł Janczyk 

94 lata: Rozalia Jośko, Katarzyna Bandrowska
95 lat: Maria Adler

96 lat: Gerhard Adamski
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 czerwcu zarejestrowano urodzenie 2 dzieci

Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci 
rozwijały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym 
skarbem, jakim możecie obdarzyć swoje dzieci, a później w ich 
życiu dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

* * *

Osoby zmarłe w CZERWCU:  
Ryszard Świtała, Ginter Wolny,  

Dariusz Hudyma, Hubert Rorbach
Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. Wszyst-
kim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego 
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,
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www.drukujunas.eu; www.krzyz.opole.pl

Nasi Jubilaci

SESJA RADY GMINY
Dnia 10 czerwca br. 

w  GOIKiCz odbyła 
się XXXI w ósmej kaden-
cji Sesja Rady Gminy. Za-
nim radni podjęli uchwały, 
głos zabrał mieszkaniec 
gminy pan Krystian Mru-
gała, który przedstawił 
swoje uwagi do projektu 
uchwały w sprawie okre-
ślenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomo-
ści za usługi odbierania 
odpadów komunalnych 
oraz pozbywania się nie-
czystości ciekłych z terenu 
nieruchomości. Następnie 
radni zgłaszali interpela-
cje: radna Justyna Janczyk 
wspólnie z  sołtys Kniei 
wnioskowała o przycięcie 
drzew, radna Dorota Wons 
zgłosiła konieczność podsypania stromych poboczy na ul. 
Borowiańskiej oraz poruszyła temat zarośniętych przejazdów 
kolejowych i terenów obok nich, co ogranicza widoczność 
uczestnikom ruchu drogowego, radna Karina Zacha zgłosiła 
konieczność wykoszenia chodnika przy ulicy Dobrodzień-
skiej, radny Damian Ledwig poruszył temat budowanych 
przez bobry tam, wnioskując o ich systematyczne usuwanie, 
radna Agnieszka Sykoś w imieniu rodziców uczniów prosiła 
o zabezpieczenie stromego uskoku w wiacie przystankowej 
Radawie-Bąkownia. W dalszej części obrad radni podjęli 
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 
2022 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zmia-
ny regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Zębowice, zmiany uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
odbierania odpadów komunalnych,  wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stano-
wiącej własność Gminy Zębowice, Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zębowicach, przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na 2022 rok. Rada Gminy wydała rów-
nież rekomendację do oceny zasobów Pomocy Społecznej na 
rok 2021. Radni zapoznali się też z informacją z działalności 
Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacją 
Przewodniczącego Rady Gminy.


