
JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN PANI ANNY HOLA
W  dniu 12 lipca br. Pani Anna Hola z Kadłuba Wolnego 

obchodziła 100 lecie urodzin. Z tej okazji dostojnej 
Jubilatce życzenia złożył Wójt Gminy –Waldemar Czaja 

„W dniu 100 urodzin składam szanownej Jubilatce wyrazy 
głębokiego szacunku oraz najserdeczniejsze gratulacje z osią-
gnięcia tak pięknego wieku. Setne urodziny to doskonały 
moment, aby podziękować za mądry przykład dobrego życia 
oraz za trudy i owoce minionych lat. Niech każdy kolejny 
dzień wnosi w Pani życie coraz więcej ciepła i miłości, a także 
napawa radością i dumą z dotychczasowych doświadczeń. 
Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu, życzę zdrowia i pogody 
ducha oraz Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej 
na dalsze lata życia”. Odwiedzając jubilatkę Wójt wraz z za-
stępcą Wójta Zdzisławem Szubą oraz zastępcą Kierownika 
USC Moniką Nowak wręczyli jej również bukiet kwiatów, 
list gratulacyjny i okolicznościowy upominek. Miła i pełna 
serdeczności atmosfera spotkania wprawiła Jubilatkę w dobry 

nastrój, i była okazją do podzielenia się przez nią wspomnie-
niami z jej życia, które dla każdego człowieka jest na swój 
sposób wyjątkowe. Pani Anna, pomimo swojego zacnego 
wieku cieszy się dobrą formą i doskonałą pamięcią. Jubilatka 
urodziła się w Kadłubie Wolnym, w rodzinie wielodzietnej. 
W 1966 r. wyszła za mąż za Rafała Hola, który zmarł w 1986 r. 
Nie doczekali się potomstwa, gdyż ich jedyne dziecko zmarło 
w wieku niemowlęcym. Obecnie mieszka sama, otoczona 
pomocą i życzliwością mieszkających po sąsiedzku krew-
nych. Życzenia Jubilatce złożyli również: Przewodniczący 
Rady Gminy Damian Ledwig oraz rodzina i mieszkańcy. 
W intencji Jubilatki 17 lipca br. w kaplicy w Poczołkowie 
została odprawiona msza św., której przewodniczył proboszcz 
zębowickiej parafii ks. Józef Zwarycz. Dostojnej Jubilatce 
jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia 
dobrego zdrowia, a także sił na kolejne lata.
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50 LAT POŻYCIA  
MAŁŻEŃSKIEGO

W  czerwcu 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili 
państwo Urszula i Józef Kozok, Jubilatom podczas ich 

pobytu w Zębowicach życzenia długich lat życia w zdrowiu, 
pogody ducha oraz doczekania się kolejnych jubileuszy złożył 
wójt Waldemar Czaja.



iNfORMATOR GMiNY ZĘBOWiCE2

SPOTKANIE ZE ŚWIADKAMI CZASU
29 czerwca br. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

wraz z Kołem DFK Zębowice zorganizował w GO-
IKiCz w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej, 
spotkanie ze świadkami czasu. Tematem spotkania były 
,,Unikalne pamiętniki Ślązaka z okopów I wojny światowej’’. 
Spotkanie zostało połączone z promocją książki pt. Ze ści-
śniętym sercem w noc. Dzienniki Górnośląskiego Żołnierza 
Wielkiej Wojny (1915-1918), której bohaterem jest urodzony 
w 1890 r. w Kadłubie Wolnym Alfred Adamski. O jego historii 
i wspomnieniach opowiadali: G. Wons – pasjonat historii 
lokalnej z Zębowic oraz dr Sebastian Rosenbaum-wybitny 
historyk Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. 

KULTURALNE WAKACJE 2022
W  ramach zorganizowanych przez GOIKiCz w Zębo-

wicach w okresie od 19 lipca do 5 sierpnia zajęciach 
uczestnicy wzięli udział w warsztatach: Dubbingowych, 
Długopisy 3D, Programowanie z klockami Lego, zajęciach 

sportowych oraz w wycieczkach do gospodarstwa agrotury-
stycznego GRIPOL i Wioski Indiańskiej. Przed nimi kolejne 
zajęcia sportowe, wycieczka do Alpakarni w Szemrowicach 
i zajęcia muzyczne Freestyle.

OPUSZCZONE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie naszej Gminy znajdują się obiekty nieza-

gospodarowane po dawnych zakładach, PGR-ach, SKR-
-ach i innych, które mogą stanowić miejsce nielegalnego 
gromadzenia odpadów także przemysłowych. Odpady 
te, ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych, 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i dla 
środowiska. 

W razie zaobserwowania, że:
• na terenie tych obiektów składowane są niekreślone 

materiały lub substancje,
• na teren tych obiektów dowożone są niekreślone 

materiały lub substancje,
prosimy o natychmiastowe zawiadomienie policji (pro-

simy o niepodejmowanie działań na własną rękę).
Jednocześnie proszę o zgłaszanie do właściwych służb 

wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości odnośnie:
1. składowania i transportu odpadów,
2. wykorzystywania odpadów przez gospodarstwa 

rolne jako ulepszacza gleby,
3. wykorzystywania przez podmioty i osoby fizyczne 

drewnianych podkładów kolejowych do budowy schodów, 
ogrodzeń, altan lub małej architektury.
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KOMPUTERY DLA GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZĘBOWICACH

M iło nam poinformować, że pozytywnie został rozpa-
trzony wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Zębowicach na zakup dwóch komputerów ze 
środków Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek”. Do programu zostało złożonych 

299 wniosków, a do dofinansowania zakwali-
fikowano 111wniosków o najniższym wskaź-
niku dochodów podatkowych gmin. Kwota 
dofinansowania to 10 tyś. zł.

ODPUST W KADŁUBIE WOLNYM
26 lipca br. w Kadłubie Wolnym odbyły się uroczystości 

odpustowe ku czci św. Anny. Głównym punktem uro-
czystości była msza św., którą odprawił proboszcz zębowickiej 
parafii ks. Józef Zwarycz. Po mszy w asyście sztandarów ko-
ścielnych i miejscowej OSP przy akompaniamencie orkiestry 
dętej z Kadłuba Wolnego odbyła się procesja do kaplicy św. 
Anny. W trakcie procesji jej uczestnicy zatrzymali się przed 

domem, w którym mieszka obchodząca 100-lecie urodzin 
Pani Anna Hola i odśpiewali jej Podziękowanie ,,Życzymy 
życzymy”. Dostojnej jubilatce kwiaty i życzenia złożyły rów-
nież przedstawicielki Rady Sołeckiej. Po uroczystościach 
religijnych uczestnicy odpustu spotkali się na wspólnym po-
częstunku przygotowanym ze środków funduszu sołeckiego.

ZAJĘCIA Z JOGI I PILATESU
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie w ramach projek-

tu „O pandemii zapominamy i o powrót do formy dbamy!” 
organizuje zajęcia z jogi i pilatesu w miesiącach sierpień 
i wrzesień 2022 roku. Proponujemy cykl 12 zajęć (dwa 
razy w tygodniu). Zajęcia będą się odbywały w godzinach 
wieczornych (wtorki i piątki - 19:00) w sali gimnastycznej 
w budynku Publicznego Przedszkola - Oddział w Radawiu. 
Projekt zakończy się spotkaniem z dietetykiem, psycholo-
giem oraz propozycją dań zdrowego odżywiania. Oferta 
skierowana jest do wszystkich osób chcących poprawić 
swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Zapraszamy!

ZAJĘCIA Z JOGI I PILATESU
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie w ramach projektu "O pandemii zapominamy i o 
powrót do formy dbamy!" organizuje zajęcia z jogi i pilatesu w miesiącach sierpień i wrzesień 
2022 roku. Proponujemy cykl 12 zajęć (dwa razy w tygodniu). Zajęcia będą się odbywały w 
godzinach wieczornych (wtorki i piątki - 19:00) w sali gimnastycznej w budynku Publicznego 
Przedszkola - Oddział w Radawiu. Projekt zakończy się spotkaniem z dietetykiem, 
psychologiem oraz propozycją dań zdrowego odżywiania. Oferta skierowana jest do 
wszystkich osób chcących poprawić swoją kondycję fizyczną  i psychiczną. Zapraszamy ! 
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PIKNIK RODZINNY W ŁĄCE
23 .07 br. w Łące odbył się Piknik Rodzinny „Bogactwa 

Łąki”, którego głównym celem było zintegrowanie 
mieszkańców. Piknik był jednym z wielu zadań projektu 
„W Łące tradycji tysiące”, finansowany ze środków programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce oraz LGD Kraina Dinozaurów. Na licznie przybyłych 
mieszkańców czekał słodki poczęstunek, kawa i kiełbaski 
z grilla, a dla dzieci dmuchaniec ufundowany przez firmę 
mieszkańca Łąki „Zdzisław Winiarski Witschi”.

WYCIECZKI ROWEROWE EMERYTÓW
W  dniu 2 czerwca 2022 r. członkowie Koła Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Zębowicach uczestniczyli 
w wycieczce rowerowej do Radawia zakończonej grillem 
na boisku sportowym. Organizatorami poczęstunku byli 
p. Królakowie. Było ciasto, kawa, herbata oraz oczywiście 
kiełbaski z grilla. W przygotowaniach pomagały też człon-
kowie koła z Radawia. Następną imprezą było spotkanie u p. 
Kuli w Zębowicach w dniu 5 lipca 2022 r. Dla uczestników 
przygotowano potrawy z grilla ciasto i kawę. Niespodzianką 
okazała się obecność Zespołu Ludowego z Dobrodzienia. Były 
wspólne śpiewy i rozmowy, mimo padającego deszczu. W wy-
cieczkach wzięło udział około 30 osób. Uczestnicy dziękują 

organizatorom obu imprez za przygotowanie poczęstunku 
i za mile spędzony czas.
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POSUMOWANIE DZIAŁAŃ WOLONTARIATU 
PSP W ZĘBOWICACH rok szkolny 2021/2022

W  skład grupy wolontariackiej w br. szkolnym wchodzi-
ło 21 uczniów klas VII i VIII PSP w Zębowicach. Koło 

wolontariatu jest jednocześnie Szkolnym Caritas, współdziała 
z Caritasem w Opolu i Szkolnym Klubem Unicef. Klub Szkół 
UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki 
zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych 
idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom 
na świecie. Opiekunem Wolontariatu jest nauczycielka: mgr 
Marianna Dylka. Zebrania odbywały się raz w tygodniu, 
gdzie na bieżąco były planowane i omawiane akcje charyta-
tywne, organizowane w naszej szkole i środowisku. W ciągu 
całego roku szkolnego przeprowadzono akcje charytatywne:

1. „Pachnidła dla bezdomnych” – przekazano dla Caritas 
w Opolu mc.10.2021r.- zbierano środki czystości, mydła 
szampony, środki higieny, które zostały przekazane do łaźni 
dla bezdomnych w Opolu.

2. Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz Wiktora Siko-
ry- przekazano Rodzicom dziecka kilkanaście pokaźnych 
worków - akcja trwała cały rok i trwa nadal.

3. Zbiórka żywności dla osób potrzebujących – przekazano 
do GOPS w Zębowicach dn.20.12.2021r.

4. Zbiórka pieniężna dla Wiktora Sikory ZC8801– wpła-
cono na konto Fundacji Serce Dziecka kwoty 1062,96zł

5.”Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – zebraliśmy 
3368,73 zł

6.Akcja UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”- szósta pol-
ska edycja światowego projektu, którego początki sięgają 
1999 roku. Poza fantastyczną zabawą towarzyszącą szyciu 
szmacianych laleczek, uczestnicy projektu przyczyniają się 
do ratowania życia dzieci na świecie.

W naszej szkole zebrano 840 złotych – wpłacono na konto 
UNICEF

7. „Pomoc dla Ukrainy” - po wybuchu wojny w Ukrainie, 
w szkole ogłoszono akcję charytatywną w którą włączyło się 
bardzo dużo osób, zebraną pomoc przekazano potrzebują-
cym Uchodźcom.

8. Realizacja miesięcznych programów Szkolnych Kół 
UNICEF

W imieniu wszystkich, którym udało się pomóc serdecznie 
dziękuję przede wszystkim Wolontariuszkom oraz Rodzicom 
naszych uczniów, którzy zawsze z zaangażowaniem i otwartym 

sercem reagują na wszystkie prośby o pomoc. Serdeczne po-
dziękowania dla wychowawców poszczególnych klas, nauczy-
cieli i Dyrekcji szkoły za wszelkie wsparcie naszej działalności.

 Opiekun wolontariatu
 mgr Marianna Dylka

TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH OBIEKTÓW
D obiegają końca prace polegające na termomoderniza-

cji dachu i ścian zewnętrznych w budynku świetlicy 
wiejskiej w Łące. Wartość prac finansowanych ze środków 
budżetu Gminy i Funduszu Sołeckiego zamyka się kwotą 
269557,76 zł. Jest to pierwszy etap prac w ramach zadania- 
Remont i termomodernizacja obiektów na terenie Gminy 
Zębowice. W drugim etapie zostaną przeprowadzone prace 
polegające na termomodernizacji budynku mieszkalnego 
przy ul. Opolskiej 48 w Zębowicach.
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SESJE RADY GMINY
6 lipca br. w GOIKiCz odbyła się XXXII w ósmej kadencji 

Sesja Rady Gminy. Zanim radni podjęli uchwały w gło-
sowaniu odrzucili przyjęcie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 
2022 r. z 6 lipca 2022 r. Projekt dotyczył przeznaczenia do-
datkowych środków na remont budynku GOIKiCz.. Radni 
przyjęli natomiast do porządku obrad  projekt uchwały 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2022 r., z 4 
lipca br. Radni głosami radnych z Klubu Mniejszości prze-
głosowali wniosek Przewodniczącego Rady Gminy dotyczący 
wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIX.193.2022 z dnia 29.03.2022 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Zębowice 
uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowni-
czej, szkoleniu lub ćwiczeniu. W dalszej części obrad radni 
jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi 
Gminy wotum zaufania, zatwierdzenia planu finansowego 
za 2021 rok, absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2021 rok. Radni podjęli również uchwały w sprawie: 
zmiany budżetu Gminy na 2022 rok, zmiany wieloletniej 
prognozy oraz zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni zapoznali 
się też z informacją z działalności Wójta Gminy w okresie 
międzysesyjnym oraz informacją Przewodniczącego Rady 
Gminy. W sprawach różnych poruszono temat remontu dachu 
budynku szatni przy boisku w Radawiu, funkcjonowania 
podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku GOIKiCz., 
zakupu samochodu dla OSP w Kadłubie Wolnym oraz kon-
kursu na najpiękniejszą koronę dożynkową.

14 lipca br. Odbyła się XXXIII w ósmej kadencji sesja 
Rady Gminy Zębowice. Podczas obrad radni podjęli uchwały 
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2022 rok, 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie 
określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębo-
wice na rok szkolny 2022/2023. Przyjęta przez RG uchwała 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2022 rok 
oznacza przeznaczenie dodatkowych środków finansowych 
na remont budynku GOIKiCz. W trakcie sesji radni poruszyli 
również temat planowanego remontu w budynku GOIKiCz 
i miejsca przeniesienia na czas remontu biblioteki oraz eks-
ponatów z Izby Regionalnej, wyjazdu strażaków OSP do akcji 
związanych z usuwaniem gniazd owadów oraz wyników 
przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Opolu kontroli w Urzędzie Gminy.

WYCIECZKA DO WESOŁEGO MIASTECZKA
8 lipca br. odbyła się wycieczka mieszkańców naszej gminy 

do Wesołego Miasteczka „Legendia” w Chorzowie. Orga-
nizatorkami wyjazdu była Sołtys Sołectwa Łąka Małgorzata 

Bociąga i członkini Rady Sołeckiej Małgorzata Zylla. Miło 
i bezpiecznie bawiły się 52 osoby.
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SZANOWNI MIESZKAŃCY

Publikujemy bardzo istotne informacje dotyczące funk-
cjonowania naszych posesji. Jeżeli będą mieli Państwo jakieś 
wątpliwości prosimy o kontakt, nr- tel. 77 42 16 076 w. 29.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospo-
darowania nieczystościami ciekłymi

W Informatorze Gminy Zębowice wielokrotnie pisaliśmy 
o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie wypo-
sażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczy-
stości ciekłych - szambo lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków i odpowiedniego postępowania ze zgromadzonymi 
w tych urządzeniach nieczystościami ciekłymi. 

25 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowa-
na ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 
w sierpniu 2022 r. Zapisy tej ustawy nakładają na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miasta obowiązek prowadzenia 
co najmniej raz na dwa lata kontroli:

1. posiadania przez właściciela posesji umowy korzystania 
z usług wykonywanych przedsiębiorcę posiadającego zezwo-
lenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych,

2. zgodności postanowień umów, o których mowa w pkt. 
1, z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku w gminie, 

3. dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa 
w pkt. 1

zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej 
wykaz podmiotów podlegających kontroli. 

Do oceny prawidłowości w zakresie częstotliwości opróż-
niania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 

ilości wywożonych nieczystości wójt, burmistrz, prezydent 
miasta będzie korzystał z informacji o ilości zużywanej wody 
na posesji. W przypadku braku wodomierza lub czerpania 
wody z własnej studni ilość ta będzie określana na podstawie 
normy zużycia wody na osobę w gospodarstwie domowym 
-100 l na osobę na jeden dzień.

Oznacza to, że raz na dwa lata każda posesja w naszej 
Gminie zostanie skontrolowana w zakresie postępowania 
z nieczystościami ciekłymi.

!!! W związku z tym jeszcze raz przypominamy:
1. na posesji musi znajdować się szczelne szambo lub 

przydomowa oczyszczalnia ścieków,
2. urządzenia te powinny być zgłoszone do ewidencji 

prowadzonej przez Wójta Gminy,
3. właściciel posesji musi mieć podpisaną umowę z upraw-

nionym przedsiębiorcą na wywóz nieczystości ciekłych 
z częstotliwością odpowiednią do ilości zużywanej wody 
i wielkości szamba, dla przydomowych oczyszczalni ście-
ków w naszej Gminie równoznaczna jest umowa podpisana 
z ZGKiW w Zębowicach na usługę serwisowania i eksplo-
atacji przydomowej oczyszczalni, która obejmuje również 
wywóz nieczystości z osadnika, 

4. właściciel nieruchomości jest zobowiązany do realiza-
cji umowy, o której mowa w pkt. 3 i posiadania dowodów 
uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości.

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nie-
czystości ciekłych na terenie naszej Gminy posiadają na-
stępujący przedsiębiorcy:

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres Telefon
1 TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03- 044 Warszawa 22 61 45 978
2 WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa 
ul. Szybowa 2 

41-808 Zabrze 32 27 84 531
3 Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek 77 44 49 102

77 44 49 109

Cykl kontrolny rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia 
2022 r. Będzie on obejmował kontrolę posiadania urządze-
nia i wskazanych powyżej dokumentów. Jeżeli w wyniku 
kontroli zaistnieje podejrzenie, że urządzenie jest nieszczel-
ne lub działa nieprawidłowo (zbyt mała ilość wywożonych 
nieczystości w stosunku do ilości zużywanej wody) sprawa, 
przy braku zastosowania działań naprawczych przez wła-
ściciela nieruchomości, zostanie skierowana do nadzoru 
budowlanego, który jest organem kompetentnym do kon-
troli obiektów budowlanych.

Postępowanie inne niż opisane w tym artykule tzn. wy-
lewanie szamba lub jego wywożenie przez nieuprawnioną 
osobę np. przez rolnika na pole jest KARALNE!

!!! Budynki, które
– nie są wyposażone w szambo lub przydomową oczysz-

czalnię ścieków, 
– mają te urządzenia, ale są one trwale niesprawne np. są 

nieszczelne lub nie można do nich dojechać w celu opróż-
nienia, nie nadają się do użytku.

Podjęcie wszystkich opisanych powyżej działań ma na 
celu poprawę stanu środowiska, także tego najbliższego 
nam. Wylewając szambo na własne posesje czy pobliskie 
pola zanieczyszczamy własne studnie, studnie sąsiadów, 
gleby wokół nas, narażamy swoje rodziny i zwierzęta na 
poważne zachorowania.
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W LIPCU 2022 r. JUbILaCI obChodzILI sWoJe 
JUbILeUsze: 

85 lat: Anna Kowolik, Maria Prukop 
90 lat: Genowefa Wieczorek 

91 lat: Józef Wojtaszczyk, Gertruda Weigel 
100 lat: Anna Hola

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 lipcu 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 LIPCU:  
Aurelian Loch, Ludwig Korzeniec, Urszula Kubica, 

Paweł Nitschka, Tomasz Romanowski.
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.
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Nasi Jubilaci

Z DZIAŁALNOŚCI KGW RADAWKA
2 lipca br. na Oleskiej Promenadzie odbył się konkurs ku-

linarny Bitwa Regionów. W konkursie startowały Koła 
Gospodyń wiejskich z powiatu oleskiego i kluczborskiego. 
Każdą potrawę regionalną oceniała 6-osobowa komisja. 
Zadaniem uczestników było przygotowanie i zaprezento-
wanie tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej 
dla regionu działania KGW. Swoich sił spróbowały również 
panie z KGW Radawka startując w konkursie z potrawą 
„Rolada Śląska w leśnej odsłonie”. Chociaż nasze uczest-

niczki nie zajęły miejsca na podium to były zadowolone 
z udziału w konkursie. Dzięki cennym radom otrzymanym 
od profesjonalisty będą doskonalić swoje umiejętności i za 
rok spróbują ponownie. Członkinie KGW ze swojego stoiska 
oferowały również degustacje wyrobów i sprzedaż produktów 
regionalnych. Udział w konkursie stał się też okazją do miłego 
spędzenia czasu, zawarcia nowych znajomości i wymiany 
doświadczeń z innymi KGW.


