
GMINNE INWESTYCJE DROGOWE
T rwają prace związane z realizacją gminnych inwestycji 

drogowych. W ramach prac zostanie wykonana prze-
budowa drogi gminnej nr 10813 O Kadłub Wolny – Łąki 
Kadłubskie – Piłat o długości 1465 mb. Zostanie ułożona 
podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego na gminnych 
drogach wewnętrznych w Radawiu na odcinku o długości 670 
mb. i w Zębowicach na odcinku o długości 125 mb. Prace 
obejmują również wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz 
nawierzchni z kostki betonowej pod wiatę przystankową 
w Radawiu. Zostaną też wyremontowane dwa przepusty w m. 
Siedliska. Wartość prac w całości finansowanych z budżetu 
Gminy Zębowice zamyka się kwotą 1 365 096,76 zł brutto.
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Zwalczanie grypy ptaków
Każdy właściciel nieruchomości, na terenie której jest 

prowadzona hodowla drobiu, tj. ptaków hodowanych  lub 
utrzymywanych w gospodarstwie w celach rozpłodowych, 
produkcji mięsa lub jaj spożywczych, pozyskiwania innych 
produktów lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego oraz 
ptaków innych niż drób, które są hodowane lub utrzymywa-
ne w gospodarstwie, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych 
stale w pomieszczeniach mieszkalnych, jest zobowiązany 

zgłosić ten fakt to Urzędu Gminy w Zębowicach do dnia 
14 października 2022 r. 

Zgłoszenie to powinno zawierać luczbę poszczególnych ro-
dzajów hodowanego drobiu oraz ptaków innych niż drób oraz 
sposób hodowli, tj. czy hodowla zamknięta czy wolny wybieg.

Zwalczanie ASF – afrykańskiego pomoru świń
Rolników lub inne osoby, które mają uprawnienia w okre-

ślaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) proszone 
są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Zębowicach.
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DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W RADAWIU
3 września br. odbyły się w Radawiu dożynki gminno-pa-

rafialne. Uroczystość rozpoczęła msza święta, w trakcie 
której proboszcz radawskiej parafii ks. Henryk Czupała 
podziękował rolnikom za ich codzienną pełną wyrzeczeń 
pracę oraz poświęcił dożynkowe korony i tradycyjny bochen 
chleba, przyniesiony przed ołtarz przez starostów dożynek 
Justynę i Damiana Kubica. Poświęcone zostały również dary 
przyniesione przez przedstawicieli miejscowych rolników 
Teresę i Erwina Wencel. Po mszy różnobarwny dożynkowy 
korowód przemaszerował na boisko miejscowego LZS, gdzie 
usytuowane były namioty, w których odbyła się dalsza część 
dożynkowych uroczystości. Kulminacyjnym momentem 
dożynek było przekazanie przez starostów dożynek poświę-
conego chleba na ręce wójta Waldemara Czai. Wójt, dziękując 
za ten symboliczny dar, podziękował  również rolnikom za 
ich codzienny trud i wysiłek.  Podziękowania dla rolników 
za ich pełną poświęcenia pracę i życzenia dla uczestników 
przekazał również senator Beniamin Godyla. Pan senator 
wręczył też starostom dożynek okolicznościowe upominki 
od siebie i marszałka województwa opolskiego. Po części 
oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością wystąpiły: Julianna Jendrzej 
i Amelia Miozga, mażoretki Fantazja z Dobrodzienia, zespół 

dziecięcy AKCES z Ozimka oraz zespół kabaretowo-biesiadny 
,,Wesoły Masorz i Przyjaciele”. Na zakończenie odbyła się 
zabawa taneczna z DJ Dragonem. W trakcie dożynek przy-
znane zostały również nagrody ufundowane przez dyrektora 
Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zę-
bowicach z dotacji budżetu Gminy Zębowice. W konkursie 
na ,,Najpiękniejszą Koronę Dożynkową” pierwsze miejsce 
ex aequo zajęły korony z sołectwa Radawie i Łąka. Każde 
z sołectw otrzymało nagrodę w wysokości 1500 zł. Przyzna-
no również wyróżnienia: I miejsce – dzieci z sołectwa Łąka 
„Pszczółka”, II miejsce – dzieci z sołectwa Radawie, a III 
miejsce Zębowice-OSP. W konkursie na najoryginalniejszy 
korowód dożynkowy I miejsce zdobył korowód S. Radawie 
„Inflacja”, II miejsce ex aequo – Kadłub Wolny „Urlop-
-Nawóz” oraz Siedliska „Pszczoły”, a III miejsce – Radawie 
„Chrust”. Wyróżnienia otrzymały korowody: Kadłub Wolny 
„Traktor duży i mały”, Łąka „Służby porządkowe”, Radawie 
„Bizon”, ,,Radawie „Pokolenie 500+”, Radawka „Pogotowie 
Dożynkowe” i Zębowice „Łowoc i Gemiza”. Dożynkowej 
biesiadzie tradycyjnie towarzyszyła bogata oferta gastrono-
miczna. Przygotowano również atrakcje dla najmłodszych. 
Na dzieci czekały dmuchańce i stoiska z watą i popcornem.

INFORMACJA GOIKiCz.
Szanowni mieszkańcy, w związku z rozpoczynającym się 

remontem kapitalnym pomieszczeń Gminnego Ośrodka 
Informacji Kultury i Czytelnictwa zmieniają się zasady 
funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej. Na czas 
remontu, którego zakończenie planowane jest na 30 listo-
pada 2023 roku, przez pięć dni w tygodniu, w tym w soboty 
dla czytelników, będzie otwarta filia biblioteki w Radawiu. 
Natomiast korzystające z pomieszczeń ośrodka stowarzy-

szenia i koła mogą nieodpłatnie korzystać ze świetlicy OSP 
w Zębowicach i pozostałych świetlic będących własnością 
Gminy Zębowice. Informujemy również, że w okresie 
remontu nie zostanie zawieszona statutowa działalność 
ośrodka. Organizowane bądź też współorganizowane 
przez GOIKiCz imprezy i wydarzenia kulturalne będą 
organizowane poza ośrodkiem z wykorzystaniem zasobu 
lokalowego gminy.
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
D zień 20 września - to ważna data dla wszystkich przed-

szkolaków w całej Polsce. Sejm przyjął uchwałę usta-
nawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. 
Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji 
przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci oraz przyczynić 
się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. W tym 
roku przedszkolaków przywitano dekoracją, która przeniosła 
wszystkich do świata dżungli. Nie tylko dekoracja wpro-
wadziła dzieci w ten nieznany świat, ale również spotkanie 
z opiekunem egzotycznych zwierząt. Dzieci miały okazję 
zobaczyć między innymi Straszyka olbrzymiego, kameleona 
jemeńskiego, pytona królewskiego, żółwia greckiego oraz 
jeża afrykańskiego. Mimo egzotycznego wyglądu zwierząt, 
wszyscy zaciekawieni słuchali opowieści opiekuna zwierząt, 
a nawet odważnie brali węża na ręce. Po wyczerpującym 

spotkaniu na dzieci czekały zdrowe i pełne witamin szaszłyki 
owocowe. Jakby atrakcji było mało, każdy chętny przedszko-
lak zamienił się w kotka, pieska lub inne zwierzę za sprawą 
specjalnych farbek do malowania twarzy. Na zakończenie 
tego dnia dzieci otrzymały mały upominek w postaci ogrom-
nego balona. To był dzień pełen niezapomnianych wrażeń!  
Radość, śmiech i głośny doping uczestników świadczyły 
o wspaniałej zabawie. Dzień Przedszkolaka dostarczył naszym 
wychowankom wielu pozytywnych wrażeń, zintegrował przy 
wspólnej zabawie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. 
Specjalnie przygotowane atrakcje i niespodzianki dostarczyły 
okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości 
z bycia przedszkolakiem.  Dyrektor i pracownicy publicznego 
przedszkola w Zębowicach składają wszystkim przedszkola-
kom  najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Przedszkolaka.

NOWY WÓZ STRAŻACKI
16 września br. do druhów z OSP Kadłub Wolny trafił 

nowy średni wóz bojowy marki Volvo. Nowo pozy-
skany pojazd przed przyjęciem do służby został poświęcony 
przez proboszcza zębowickiej parafii ks. Mariusza Pełechatego. 
W tej jakże ważnej dla miejscowych druhów uroczystości 
wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu naszej gminy 
oraz liczne grono mieszkańców Kadłuba Wolnego. Pozyskany 
pojazd kosztował 900 000 zł. Środki na jego zakup w wyso-
kości 500 000 zł, pochodziły z budżetu Gminy Zębowice, 
320 000 zł, wynosiła dotacja z budżetu MSWiA. Pozostała 

kwota to środki uzyskane ze sprzedaży poprzedniego samo-
chodu Iveco Magirus, wsparcia lokalnych przedsiębiorców, 
nadleśnictw i mieszkańców sołectwa oraz środki własne 
miejscowej OSP. Zakup nie byłby możliwy bez działań wójta 
gminy Waldemara Czai, który był nie tylko pomysłodawcą 
w montażu finansowym zakupu wozu, ale również  poprzez 
swoją determinację przekonał Radę Gminy do podjęcia decyzji, 
aby przeznaczyć na ten cel z budżetu Gminy kwotę 500 000 zł. 
Uroczyste przyjęcie nowego wozu bojowego zakończył wspólny 
poczęstunek w pomieszczeniach remizy.
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DZIAŁAJ LOKALNIE
S towarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie, dzięki podpisaniu 

umowy z Lokalną Grupą Działania „Kraina Dinozaurów” 
w ramach przedsięwzięcia „Działaj Lokalnie” realizowało w so-
łectwie Radawie w okresie wakacyjnym projekt „O pandemii 
zapominamy i o powrót do formy dbamy”. Ta inicjatywa, 
skierowana głównie do pań, zakładała powrót do sprawności 
fizycznej oraz integrację mieszkańców poprzez stworzenie moż-
liwości korzystania z darmowych zajęć sportowych. Od 2 sierp-
nia 2022 roku przeprowadzono 12 zajęć (dwa razy w tygodniu 
– wtorki i czwartki) z jogi i pilatesu. Zajęcia odbywały się na 
świeżym powietrzu, a w razie niepogody w sali gimnastycznej 
w oddziale przedszkolnym w Radawiu. Atmosfera na zajęciach 

była fantastyczna, a wszystkim uczestniczkom zawsze dopisy-
wał dobry humor, co przedkładało się na wysoką frekwencję. 
Pomysł Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie na taki sposób 
wydatkowania środków z pozyskanych z zewnątrz spotkał 
się z pozytywnym odbiorem zarówno mieszkańców Gminy 
Zębowice, jak i innych pobliskich miejscowości. Wydarzenie 
podsumowujące projekt odbyło się 9 września 2022 roku w sali 
wiejskiej w Radawiu, a jego główną atrakcją było spotkanie 
z psychodietetykiem i możliwość kosztowania dietetycznych 
propozycji posiłków. Być może uda się kontynuować zajęcia, 
już odpłatnie, w kolejnych miesiącach. Jeśli tak się stanie, to 
Stowarzyszenie  serdecznie wszystkich zaprasza. 

DODATEK WĘGLOWY
Szanowni mieszkańcy 
20 września nastąpiła nowelizacja ustawy o dodatku 

węglowym, która zaostrzyła przepisy. Przede wszystkim 
doprecyzowano kryteria, jakie musi spełniać gospodar-
stwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono 
przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych 
wskazanych w złożonym wniosku. Przepisy uszczelniono, 
aby ograniczyć próby wyłudzenia dodatku węglowego oraz 
próby składania wniosków przez osoby, którym dodatek nie 
przysługuje. Urzędnicy mają obowiązek sprawdzić wnio-
ski, w których dane budzą wątpliwości – mogą również 
poprosić o złożenie dodatkowych dokumentów. Mogą oni 
przeprowadzić wywiad środowiskowy a odmowa wyraże-
nia zgody na wywiad – będzie wiązać się z odrzuceniem 
wniosku, a dodatek węglowy w tej sytuacji nie zostanie 
wypłacony. Za sprawą uszczelnienia przepisów o dodatku 
węglowym wprowadzono również zasadę: jeden dodatek 
węglowy na jeden adres zamieszkania. W przypadku, gdy 
wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej 
niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam 
adres miejsca zamieszkania, to dodatek jest przyznawany 
wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe 
wnioski nie będą rozpatrywane. Część obywateli zaczęła 
również zmieniać złożone wcześniej deklaracje, wskazując 
jako główne źródło ciepła te węglowe, niektórzy, gdy rząd 
zaproponował taką pomoc, zaczęli korygować wnioski 

i dopisują te źródła ciepła. Nowelizacja ustawy ukróciła 
ten proceder. Przyjmując wniosek, brane jest pod uwagę 
źródło wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 
r.  Aby otrzymać dodatek węglowy, nie jest konieczne zamel-
dowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku 
węglowego kluczową informacją jest faktyczne zamieszki-
wanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w danym 
miejscu, na obszarze gminy, do której składa się wniosek. 
To oznacza, że prowadzenie gospodarstwa domowego wiąże 
się nierozłącznie z faktem przebywania w lokalu (budynku 
jednorodzinnym). Niedopuszczalne jest występowanie przez 
wnioskodawcę o wypłacenie kilku dodatków węglowych 
w związku z np. okresowym zamieszkiwaniem w kilku 
lokalizacjach, które mogą znajdować się w tej samej gminie 
bądź różnych gminach. Nie można więc otrzymać dodatku 
np. na dom letniskowy używany w lecie, nawet pomimo za-
deklarowania w CEEB aktywnego źródła ciepła węglowego. 
Jeśli ktoś już złożył wniosek na dodatek węglowy, nie może 
ubiegać się on już o kolejny dodatek, np. na drzewo. Należy 
pamiętać, że we wniosku o dodatek węglowy jest adnotacja 
i to dwukrotnie wpisana, iż wszystkie dane podajemy pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku 
o dodatek węglowy lub dodatek z tytułu wykorzystywania 
niektórych źródeł ciepła zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 2022
E uropejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września 

każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we 
współpracy z Komisją Europejską. Dlaczego obchodzimy 
Europejski Dzień Języków?

• aby ukazać znaczenie nauki języków dla szerzenia idei 
wielojęzyczności oraz porozumienia międzykulturowego,

• aby promować różnorodność językową i kulturową Europy,
• aby propagować uczenie się przez całe życie, zarówno 

w szkole, jak i poza nią.
W publicznej szkole podstawowej w Zębowicach Europej-

ski Dzień Języków od wielu lat wszedł na stałe do kalendarza 
imprez szkolnych. Nauczyciele języków obcych przygotowują 
dla uczniów i z uczniami różne atrakcje, by promować, po-
kazywać i zachęcać do nauki języków. Najmłodsi uczniowie 
z kl. 1–3 w ramach lekcji językowych poznawali flagi euro-
pejskich państw, kosztowali tradycyjnych potraw czy bawili 
się do piosenki „Hello to the Children”. Uczniowie z kl. 4–5 
tworzyli m.in. słowniczki wyrazowo-obrazkowe, plakaty oraz 

prace plastyczne pt. „Przyjaciele z Europy”. Uczniowie klas 
starszych mieli okazję wziąć udział w zabawie z kodami QR. 
Zaszyfrowane zadania w j. angielskim dotyczyły ciekawostek 
językowych. Szóstoklasistki nagrały piosenkę „Bella Ciao” 
w 5 językach, a uczniowie kl. 8b wyrecytowali „Lokomoty-
wę” Juliana Tuwima po polsku, angielsku i niemiecku (do 
odsłuchania na stronie internetowej szkoły).

Agata Wons-Wiecha

PROJEKTY SPORTOWE W PSP ZĘBOWICE
W roku szkolnym 2022/2023 w Publicznej Szko-

le Podstawowej w Zębowicach kontynuowane są 
2 projekty sportowe. Pierwszy z nich to „”Szkolny 
Klub Sportowy 2022”, który realizowany jest przez 
cały rok kalendarzowy. W naszej szkole zajęcia SKS 
skierowane są do młodszych uczniów z klas 1-3. Za-
jęcia SKS prowadzone są w 2 grupach w formie zajęć 
pozalekcyjnych. W grupie pierwszej prowadzone są 
zajęcia z piłki nożnej dla chłopców z klas 2,3- prowa-
dzący Dariusz Sułek. Druga grupa to zajęcia z gier 
i zabaw ruchowych, w której uczestniczą chłopcy 
i dziewczynki z klas 1-3- prowadząca Marzena Dud-
kiewicz. Zajęcia SKS odbywają się 2 razy w tygodniu. 
Każda z grup liczy od 15 do 20 uczestników. SKS 
zachęca do podejmowania dodatkowej aktywności 
fizycznej, szczególnie dzieci o mniejszej sprawności 
fizycznej. Szkolny Klub Sportowy jest kontynuacją 
projektów z poprzednich lat: Animator Sportu 
Dzieci i Młodzieży, MultiSport czy JuniorSport. 
Warto wspomnieć, że nasza szkoła uczestniczyła 
we wszystkich w/w projektach.  Patronatem  projektu 
jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Drugi projekt 
to kolejna edycja programu „WFzAWF”. Projekt 
realizowany od września do listopada 2022.  Celem 
projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji 
fizycznej dzieci i młodzieży. W ramach tego projektu 
nasz szkoła przystąpiła do tzw. Sport Klubu i reali-
zuje zajęcia sportowe pozalekcyjne. Zadaniem Sport 
Klubów jest wsparcie uczniów w powrocie do pełnej 
sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki 
zdalnej. W naszej szkole powstały 2 grupy.  W gru-
pie pierwszej prowadzone są zajęcia dla chłopców 
i dziewcząt z klas 4-5. Grupa druga to zajęcia dla 
chłopców i dziewcząt z klas 6-8. Zajęcia prowadzi 
Dariusz Sułek. W obu grupach prowadzone są zajęcia 
z piłki ręcznej, nożnej, koszykówki czy siatkówki. 
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Każda z grup 
liczy od 15 do 20 uczestników. Patronatem projektu 
jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki bogatej 
ofercie zajęć sportowych pozalekcyjnych w zajęciach 
regularnie uczestniczy około 80 uczniów. 
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„NIE UMIERA TEN, KTO W DRUGIM RODZI SIĘ…”
We wrześniu bieżącego roku ukazała się książka autorstwa 

Agaty i Krzysztofa Magnes o tajemniczym tytule „Trzysta 
piąty. Walka o życie dziecka”. Historię napisało życie! Jest to 
przejmujący pamiętnik rodziców, którzy musieli zmierzyć 
się z ciężką chorobą syna. Antoś, główny bohater, obecnie 
jest uczniem pierwszej klasy publicznej szkoły podstawo-
wej w Zębowicach. Warto więc zapoznać się z przeżyciami 
mieszkańców naszej gminy. Głównym celem książki jest 
zwrócenie uwagi na problem, jakim jest brak narządów do 

przeszczepu w Polsce. Książkę można kupić (30 zł) w Ga-
binecie Rehabilitacji Iwona Katzy, Zakładzie Fryzjerskim 
Urszula Koza oraz bezpośrednio u autorów. Istnieje również 
możliwość zamówienia książki z przesyłką w Wydawnictwie 
Omnibus. 9 października o godzinie 17.00 w Domu Kultury 
w Dobrodzieniu odbędzie się wydarzenie promujące książkę 
oraz transplantację narządów. Zapraszamy wszystkich na 
niedzielne popołudnie pełne wzruszeń, emocji i historii 
chwytających za serce… 

 

Drogi czytelniku, weź 
książkę do ręki, zasiądź 
spokojnie w  ulubionym 
miejscu i skorzystaj z za-
proszenia cudownej rodzi-
ny, wchodząc na chwilę 
w jej świat. Nie będziesz 
żałować, a  ta książka 
może naprawdę sporo 
zmienić w twoim życiu.

Fundacja Serce Anielki

Z ębowiccy uczniowie wiedzą, co to OZE
„Postaw na Słońce” to ogólnopolski projekt – konkurs 

filmowy realizowany przez Fundację Banku Ochrony Śro-
dowiska. Celem projektu jest upowszechnienie informacji 
o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – OZE, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych.

W takim projekcie wzięła udział ekipa z naszej szkoły – 
Roksana Niedworok, Anna Niemiec i Agata Wons-Wiecha.

Zadaniem zespołu szkolnego było przygotowanie krót-
kiego filmu edukacyjnego – spotu. Nasza drużyna wykazała 
się odpowiedzialnością i sumiennością, zaangażowaniem 
i ogromną wiedzą o odnawialnych źródłach energii.  Osta-
tecznie zajęliśmy 19. miejsce w klasyfikacji końcowej.  Byliśmy 
jedynym zespołem z województwa opolskiego.

Zębowiccy uczniowie wiedzą, co to OZE
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Banku Ochrony Środowiska. Celem projektu jest upowszechnienie informacji o korzyściach 
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OZE, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych.
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„Drogi czytelniku weź książkę do ręki, zasiądź spokojnie w ulubionym miejscu i skorzystaj z 
zaproszenia cudownej rodziny, wchodząc na chwilę w jej świat. Nie będziesz żałować, a ta 
książka może naprawdę sporo zmienić w twoim życiu”                 

 Fundacja Serce Anielki 
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Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zębowicach

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ
Pani Renacie Ledwig

ZA OKAZANĄ POMOC W FORMIE PRZEKAZY-
WANIA OD KILKU LAT PRZETWORÓW  

I PŁODÓW ROLNYCH DLA NASZYCH NAJBAR-
DZIEJ POTRZEBUJĄCYCH PODOPIECZNYCH 

WYRAŻAJĄC SWĄ WDZIĘCZNOŚĆ,
ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW
I POWODZENIA W REALIZACJI

ŻYCIOWYCH ZAMIERZEŃ

TERMOMODERNIZACJA  
GMINNYCH OBIEKTÓW

D obiegają końca prace polegające na termomodernizacji 
budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej 48 w Zębo-

wicach. Prace obejmują kompleksową termomodernizację 
wraz z izolacją ścian fundamentowych, remontem dachu 
i wymianą stolarki okiennej. Wartość prac w całości finan-
sowanych ze środków budżetu Gminy zamyka się kwotą 
157 764,08 zł brutto.
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POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
14 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosków i  Petycji. W  pierwszej części posiedzenia 
członkowie komisji podjęli debatę nad petycją dotyczącą 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Radni uznali, że 
ze względu na brak zainteresowania powołaniem Mło-
dzieżowej Rady ze strony gminnych środowisk Rada 
Gminy Zębowice postanawia uznać złożoną petycję za 
niezasługującą na uwzględnienie. Podmiot wnoszący 
zawarł bowiem postulat powołania takiego organu po-
przez podjęcie stosownej uchwały, a zdaniem organu 
stanowiącego bez inicjatywy oddolnej wśród społeczności 
lokalnej, bez przeprowadzenia złożonego i długofalowego 
procesu konsultacji społecznych w tej materii, utworzenie 
ww. gremium jest niecelowe i dlatego petycja nie zasługuje 
na uwzględnienie. W dalszej części posiedzenia komisja 
obradowała nad petycją dotyczącą utworzenia oddziałów 

zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni 
dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy. 
Komisja po przeprowadzonej analizie stanu faktyczne-
go i prawnego stwierdziła, że petycja nie powinna być 
rozpatrywana przez Radę Gminy Zębowice, bowiem do 
kompetencji jej należy podejmowanie uchwały w grani-
cach obowiązującego prawa, dla realizacji zadań gminy 
wynikających z art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, w sprawach publicznych 
o zakresie lokalnym. Zgodnie z art. 37 oraz art. 38 ustawy 
z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny Rada Gminy 
nie jest uprawniona do określenia składu bojowego po-
szczególnych elementów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz dyslokacji jednostek wojskowych. Natomiast 
kwestia zakupu przez gminę broni dla każdego jej miesz-
kańca nie może być zrealizowana z uwagi na fakt, że na 
posiadanie broni i amunicji do tej broni zgodnie z art. 9 
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wyma-
gane jest uzyskanie pozwolenia na broń po spełnieniu 
warunków wskazanych w art. 10 cytowanej ustawy. Po-
wyższa petycja powinna być skierowana do Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Zatem jeśli żądanie zawarte w petycji 
nie leży w zakresie kompetencji Rady Gminy Zębowice, 
to nie może też być przedmiotem jej działań. 

15 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Podczas posiedzenia 
członkowie analizowali projekty uchwał w sprawie ustale-
nia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, 
logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowe-
go oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkole 
i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Zębowice i w sprawie upoważnienia kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach 
do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Zębowice. Członkowie 
komisji dokonali również oceny przygotowania placówek 
oświatowych do pracy w roku szkolnym 2022/2023.
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We WRZeŚNIU 2022 r. JUbIlacI obchodZIlI 
sWoJe JUbIleUsZe: 

80 lat: Gertruda Jonczyk, Reinhold Gruska, Maria Koj
95 lat: Alfred Warzecha

94 lata: Marcela Gola
95 lat: Gertruda Kołodziej 

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: 
Edyta i Sławomir Doleżych, Małgorzata i Andrzej Niesłony
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.

* * *

We wrześniu zarejestrowano urodzenie 3 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 we WRZEŚNIU:  
Jadwiga Adamska, Jadwiga Bacheń,  

Stanisław Beneda, Maria Michalczyk,  
Róża Wencel, Józef Wojtaszczyk

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. 77 453 94 93; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.krzyz.opole.pl

Nasi Jubilaci

SESJA RADY GMINY
16 września br. w GOIKiCz odbyła się XXXIV w ósmej 

kadencji Sesja Rady Gminy. Zanim radni przystąpili 
do głosowania nad uchwałami, zgłosili interpelacje dotyczące: 
przycięcia koron dębów na ul. Szkolnej w Kniei oraz ścięcia 
suchych topoli przy starym korycie rzeki Libawa w Kniei, tam 
zbudowanych przez bobry pod mostem na drodze powiatowej 
w Pruskowie i pod wiaduktem w Kopalinie. W dalszej części 
obrad radni przyjęli uchwały w sprawie: zmiany budżetu 
Gminy na 2022 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zębowicach do prowadzenia postępowań z zakresu 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zębowice, okre-
ślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, pedagogów socjalnych, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz na-
uczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 
i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Zębowice. 
Rada nie podjęła uchwały w sprawie likwidacji zakładu 
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodocią-
gów w Zębowicach. Radni argumentowali, że przed podję-

ciem tej uchwały chcieliby się spotkać z przedstawicielami 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Antoniowie, które docelowo miałoby przejąć kompetencje 
ZGKiW w Zębowicach. Podczas sesji radni zapoznali się 
również z działalnością wójta w okresie międzysesyjnym 
oraz informacją Przewodniczącego Rady Gminy.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022 
„WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE!”

„S przątanie świata – Polska” to wspólna lekcja po-
szanowania środowiska. Jej celem jest promowanie 

nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, 
dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ człowieka na 
środowisko. W ramach obchodów akcji „Sprzątanie świata” 
uczniowie naszej szkoły, podczas lekcji wychowawczych wzię-
li udział w projekcjach filmów traktujących o znaczeniu re-
cyklingu. Po seansie, w praktyczny sposób doskonalili umie-
jętności właściwej segregacji odpadów. W obu budynkach 
naszej szkoły, na korytarzach zawisły tematyczne gazetki, 
przybliżające uczniom historię i znaczenie akcji „Sprzątanie 
świata”. Należy pamiętać, że wobec ogromu bezrefleksyjnego 
śmiecenia czas powiedzieć głośno: wszystkie śmieci na całym 
świecie są nasze, te porzucone przez człowieka w naturze 
i te posprzątane przez człowieka. Innych na naszej planecie 
nie ma. Tę myśl przewodnią zamanifestowano oficjalnym 
hasłem 29. edycji: „Wszystkie śmieci są nasze!”. W końcu, 
w prośrodowiskowych działaniach nie chodzi o to, aby cały 
czas sprzątać, ale o to, aby śmiecący przestali śmiecić.


