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ogłoszeniE

Wójt Gminy Zębowice ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) i uchwały Nr XXIX/253/2013
Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2014-2018, Wójt Gminy
Zębowice ogłasza konkurs na następujące zadanie:
I. Rodzaj zadania:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Zębowice, poprzez wspieranie działalności
instytucji wymienionych w dziale III pkt 1 ppkt a. W sferze
popularyzacji sportu, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
zagospodarowania czasu wolnego, propagowania zdrowego
trybu życia w tym:
a) organizacja sportowo-rekreacyjnych imprez dla mieszkańców gminy,
b) prowadzenie gminnych rozgrywek ligowych,
c) wspieranie klubów uczestniczących w rozgrywkach,
d) utrzymanie gminnej bazy sportowej, ponoszenie opłat,
e) udział zawodników z terenu gminy w zawodach ponadgminnych.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2017 – 24 000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Powyższe zadanie realizowane będzie w drodze wsparcia
wykonania zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie
jego realizacji. Organizacja składająca ofertę wykaże wkład
finansowy lub rzeczowy w wysokości co najmniej 5 % realizacji zadania.
2. Oceny ofert dokona komisja konkursowa, po rozpatrzeniu:
a) możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
b) przedstawionej kalkulacji kosztów zadania,
c) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d) kalendarza proponowanych imprez w ramach zadania,
e) przedłożonego sprawozdania finansowego za poprzedni
okres realizacji zadania.
3. Po zapoznaniu się z opinią komisji, decyzję o wyborze
oferty podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.
4. Z wybranym podmiotem podpisana zostanie stosowna
umowa dotacji na realizację zadania.
III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.01.2017
r. do 31.12.2017 r.
2. Warunkiem realizacji zadania jest zrealizowanie wszystkich przedsięwzięć zawartych w ofercie w zakresie i na zasadach
określonych z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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IV. Termin składania ofert:
1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Urzędzie Gminy w Zębowicach ul. Izydora Murka 2, pokój Nr 25
w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 15°°.
2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
V. Kryteria i tryb wyboru oferty oraz termin dokonania
wyboru
1. Komisja przy podejmowaniu decyzji o wyborze oferty
weźmie przede wszystkim pod uwagę następujące kryteria:
a) zawartość merytoryczną oferty,
b) dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji
tego typu zadania na rynku lokalnym oraz rozeznanie co do
specyfiki lokalnych potrzeb,
c) wielkość deklarowanych własnych środków finansowych
na realizację zadania,
d) czy organizacja spełnia wymogi formalne konkursu,
e) możliwości organizacyjne i techniczne w zakresie m.
innymi zasobów ludzkich gwarantujące sprawną i wysoką
jakościowo realizację zadania.
2. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację, o wysokości dotacji oraz o osobie wyznaczonej do sprawowania
kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania,
podejmie Wójt Gminy w formie zarządzenia po zapoznaniu
się z opinią komisji konkursowej.
3. Wybór zostanie dokonany w terminie 7 dni od ostatecznego dnia na składanie ofert.
4. Po zakończeniu procedury konkursowej i wydaniu zarządzenia przez Wójta Gminy, nazwa oferenta, rodzaj zadania oraz
wielkość udzielonej dotacji zostanie opublikowana w BIP, na
stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.
VI. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i wielkości dofinansowania jest podstawą do zawarcia pisemnej
umowy z oferentem (zleceniobiorcą).
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania
z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
VII. Informacja o wspieraniu przez Gminę Zębowice zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
w roku 2015 i 2016
1. W roku 2015 na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 20 000 zł.
2. W roku 2016 na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 22 000 zł.
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CZY SŁUSZNE OBAWY?
N

a sesji Rady Gminy Zębowice, która odbyła się 21 listopada br. radna
Marianna Dylka zapytała o stanu prac
w budynku po byłej szkole w Kadłubie
Wolnym.
Wójt poinformował, że firma dzierżawiąca budynek wykonała już projekt
adaptacji budynku na dom spokojnej
starości i otrzymała pozwolenie na
budowę. Firma złożyła również wniosek o dofinansowanie na rozbudowę,
przebudowę i działalność DSS, lecz nie
otrzymała dotacji na powyższy cel. Dlatego poszukuje środków zgodnie z jej
oświadczeniem albo poprzez kredyt
z WFOŚ, albo w ramach partnerstwa
publiczno-prawnego. Wójt poinformował również, że firma Kler chce
poddzierżawić powyższy budynek dla
swoich pracowników w okresie zimowym.
Gmina wyraziła zgodę na takie rozwiązanie pod warunkiem, że dzierżawca przeznaczy w całości uzyskane z tego
tytułu należności na cele podatkowoczynszowe gminy i prace związane
z realizacją dalszych zadań adapta-

cyjnych w tym budynku. Informację
o tym zawiera sprawozdanie z sesji.
Poddzierżawa miałaby obowiązywać
przez okres do 6 miesięcy i w tym czasie
w budynku po byłej Szkole Podstawowej przebywałoby 60 obywateli Ukrainy, którzy będą pracować w firmie Kler
w Dobrodzieniu.
Firma Kler, jako potentat meblowy,
od lat zatrudnia w swoim zakładzie
mieszkańców naszej gminy oraz sponsoruje pobyty naszej młodzieży na krytej pływalni w Dobrodzieniu. Dlatego
zadośćuczynienie prośbie właściciela
tej firmy należy traktować również,
jako podziękowanie za dotychczasową współpracę. Tym bardziej jest to
uzasadnione, że uzyskane środki będą
przeznaczone m. in. na dalsze prace
remontowo – adaptacyjne budynku po
byłej szkole. Czy zatem słuszne są obawy części mieszkańców i ich niechęć do
przyjazdów obywateli Ukrainy do ich
miejscowości?
Według wyliczeń, około miliona
Ukraińców pracuje w Polsce, a wielu
z nich również w naszej gminie, m.

kondolencje
W momencie śmierci bliskiego
uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki.
J.S. Tischner

Pani SABINIE,
AGNIESZCE i PAWŁOWI KRAWCZYK
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MĘŻA I OJCA
składają
Wójt, Pracownicy Urzędu Gminy
i Radni Rady Gminy Zębowice
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in. w Radawiu i Łące. Nasi sąsiedzi ze
Wschodu nie przyjeżdżają tu po zasiłek,
czy życie na koszt lokalnej społeczności,
ale podobnie jak my wyjeżdżamy do
pracy na Zachód, tak oni z tych samych
powodów przyjeżdżają do nas. Politykę
zatrudniania Ukraińców wspiera również polski rząd.
Pracownicy ze Wschodu niczym się
od nas nie różnią, po za tym, że z reguły
są od nas biedniejsi. Są oni nam bliscy
kulturowo i religijnie. Ich kilkumiesięczny pobyt to również wymierne
korzyści dla naszych rodzimych przedsiębiorców. Przecież ci pracownicy muszą coś jeść, czymś dojeżdżać do pracy,
będą zapewne kupować również nasze wyroby spożywcze i przemysłowe.
Nie stwierdzono by byli oni sprawcami
burd czy też innych nagannych zachowań. Nie po to tu przyjeżdżają. Dlatego
w dobie otwartości, żyjąc w Europie bez
granic, okażmy więcej życzliwości i starajmy się wyzbywać uprzedzeń, bo jak
ktoś powiedział dobro zawsze powraca
do tego, który je czyni drugiemu.

POSIEDZENIE
ZESPOŁU
KRYZYSOWEGO

D

nia 5 listopada br. odbyło się pod
przewodnictwem wójta Gminy
posiedzenie Zespołu Kryzysowego,
poświęconego przygotowaniom do
zimy. W trakcie posiedzenia omówiono
sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg, odśnieżaniem chodników
i dojazdów do posesji. Mówiono również o sprawach związanych z bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i pieszych. Podkreślano,
że okres zimowy ze względu na szybko zapadający zmierzch i ograniczoną
widoczność, wymaga od wszystkich
uczestników ruchu drogowego szczególnej ostrożności. W przypadku rowerzystów i pieszych posiadania również
podstawowych elementów bezpieczeństwa takich jak kamizelki i odpowiednie oświetlenie.
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NARODOWE
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

OBCHODY DNIA ŚW. MARCINA

U

roczystym Apelem Pamięci, oddaniem salwy honorowej przez
wojskową asystę honorową z 24 Polowej Technicznej Bazy
Wojsk Łączności, rozpoczęły się w dniu 10.listopada br. gminne
obchody Narodowego Święta Niepodległości. Następnie delegacje
Urzędu Gminy, Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego oraz Dowództwa 24 PTBWŁ zapaliły znicze i złożyły wiązanki kwiatów pod
Pomnikiem Powstańców Śląskich.
Zwieńczeniem obchodów był nawiązujący do historii Polski
i Święta Niepodległości wsparty okolicznościową scenografią
montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu.
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października br. w godzinach popołudniowych w Przedszkolu w Zębowicach z udziałem przedszkolaków z Oddziału Zamiejscowego w Radawiu, odbyły się uroczyste obchody
Dnia Św. Marcina. Na przedszkolnym placu zabaw, oprócz przedszkolaków zgromadzili się również ich rodzice, aby móc obejrzeć
i wysłuchać barwną historię św. Marcina przeplataną piosenkami
również w języku niemieckim, której myślą przewodnią jest propagowanie wśród naszych najmłodszych idei zwycięstwa dobra
nad złem. Następnie ulicami Zębowic przeszedł barwny pochód
z jadącym na kucyku św. Marcinem na czele. Po powrocie na
teren przedszkola, przy zapalonych ogniskach odbyła się dalsza
część uroczystości.
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ĆWICZENIA WOJSKOWE

i 4 listopada 2016 r. odbywały się w naszej gminie ćwiczenia
wojskowe. Na placu za remizą OSP w Zębowicach rozlokowali się wraz ze sprzętem żołnierze 24 Polowej Technicznej Bazy
Wojsk Łączności.
Dwudniowy pobyt żołnierzy w ramach ćwiczeń taktyczno-specjalnych był dla mieszkańców a przede wszystkim dla młodzieży
szkolnej doskonałą okazją do poznania wojska od środka i dostarczył im wielu niezapomnianych wrażeń. Natomiast dla żołnierzy
jak poinformował nas zastępca Dowódcy 24 PTBWŁ ppłk Dariusz
Pawelec był to jeden z elementów promocji wojska i jednostki
w społeczności lokalnej, ze szczególnym nastawieniem na młodzież szkolną. Był również kontynuacją wieloletniej współpracy
pomiędzy jednostką i władzami gminy. Stałym elementem pobytu
wojska była degustacja tradycyjnej żołnierskiej grochówki.
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DZIEŃ SENIORA _ JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
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listopada w sali Domu Spotkań w Zębowicach obyło
się uroczyste spotkanie jubilatów obchodzących jubileusze długoletniego
pożycia małżeńskiego. W spotkaniu
uczestniczyli: Maria i Erk Adamscy,
Rozalia i Rudolf Olkis, Irena i Tomasz
Knefel, Małgorzata i Eryk Pawlik, Lidia
i Manfred Mosler, Urszula i Ewald Hermańscy, Krystyna i Michał Regieta oraz
Eryka i Werner Jośko, którzy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, Anna i Hubert Niesłony, Teresa
i Henryk Zieleźnik, Hildegarda i Paweł
Warzecha, którzy wspólnie przeżyli 55
lat oraz Anna i Alfred Miozga i Jadwiga
i Alfred Jendrzej obchodzący jubileusz
60-lecia pożycia małżeńskiego.
Zebranych w wyjątkowo serdecznych słowach powitał wójt Waldemar
Czaja, który złożył dostojnym jubilatom
życzenia dobrego zdrowia oraz podziękował im za to, że pomimo trudności
dnia codziennego trwali wspólnie i wychowywali dzieci, a tym co ich łączyło
była wzajemna miłość i wiara. Słowa
podziękowań i błogosławieństwa Bożego przekazał w swoim wystąpieniu
również proboszcz parafii w Radawiu
ks. Henryk Czupała.
W dalszej części uroczystości włodarz gminy wręczył parom obchodzącym jubileusz 50-lecia pożycia mał-

żeńskiego medale przyznane przez
Prezydenta R.P. Wójt wręczył również
wszystkim jubilatom okolicznościowe
upominki „Wielką Księgę Ziemi Zębowickiej” oraz obrazy przekazane przez
nieobecnego ze względu na obowiązki
rekolekcyjne proboszcza parafii w Zębowicach ks. Pawła Zająca. Ważnym
elementem uroczystości było wspólne

zdjęcie jubilatów i zaproszonych gości
oraz zdjęcia poszczególnych par wykonywane przez fotografa Mirosława
Dedyka. Oprawę muzyczną spotkania
zabezpieczał DJ Andrzej Dragon. Końcowym elementem uroczystości był
wspólny obiad, który stał się okazją
do wspomnień i rozmów z naszymi
jubilatami.

ZABAWA ANDRZEJKOWA OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ

24

listopada br. w Domu Spotkań w Zębowicach odbyła się
zabawa andrzejkowa osób sprawnych inaczej wsparta
finansowo z budżetu Gminy Zębowice. W andrzejkach uczestniczyli: beneficjenci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
i w Radawiu oraz członkowie Stowarzyszenia Osób Sprawnych
Inaczej. Imprezę zabezpieczało 12 wolontariuszek 50+. Zabawę
andrzejkową wsparli darczyńcy: Gmina Zębowice przekazała 5
tys. zł., Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej w Radawiu, Piekarnia w Zębowicach – Gerard Kotarski, Zakład Usług Leśnych
w Radawiu – Karina Kowolik, Sklep Karo w Radawiu – Anna
Pyka, Kwiaciarnia w Zębowicach – Anita Kurda.
Andrzejkom, które tradycyjnie prowadził Prezes Stowarzyszenia
Osób Sprawnych Inaczej przy DPS w Radawiu Zdzisław Bajdak,
towarzyszyła różnorodna oferta gastronomiczna oraz loteria fantowa z nagrodami. Oprawę muzyczną imprezy zabezpieczał didżej
Andrzej Dragon. Życzenia uczestnikom przekazał wójt Waldemar
Czaja. Zabawa, w której uczestniczyło około 170 osób okazała się
sukcesem organizacyjnym i spełnieniem marzeń osób sprawnych
inaczej, którzy z utęsknieniem czekali na nią prze cały rok.
nr 2 4/grudzień 2016
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września br. w sali
D omu
Sp ot k a ń
w Zębowicach odbyła się XVI
w siódmej kadencji sesja Rady
Gminy Zębowice. W Sesji,
oprócz radnych i sołtysów,
uczestniczyli: wójt gminy,
radca prawny, sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz grupa
pracowników merytorycznych
Urzędu Gminy. Do przedstawionego przez przewodniczącą
Rady Gminy porządku obrad
włączono punkt dotyczący
podjęcia uchwały wyrażającej
poparcie apelu gmin: Dąbrowa,
Dobrzeń Wielki, Komprachcice i Prószków o uchylenie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania
niektórym miejscowościom
statutu miasta oraz zmiany
nazwy gmin. Przegłosowano
również wniosek radnej Doroty Wons o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego
zmiany uchwały w sprawie
utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego
Ośrodka Informacji, Kultury
i Czytelnictwa w Zębowicach.
Projekt uchwały zmieniającej
statut Ośrodka będzie poddany
pod głosowanie na kolejnej sesji, po przeanalizowaniu go na
posiedzeniu Komisji Oświaty
i Kultury RG. W dalszej części sesji radni i sołtysi zadawali pytania kierowane do wójta
gminy dotyczące: wycięcia
krzaków za budynkiem byłej
straży w m. Łąka, remontu
przepustu i czyszczenia rowu
w Kniei, stanu prac w budynku po byłej szkole w Kadłubie
Wolnym, nienależytego łatania
ubytków na drogach powiatowych, szkód czynionych przez
bobry za stawem, obok posesji
leśniczego w Radawiu, wycięcia
dębów przy sali OSP w Kniei,
wymiany lamp w Radawiu,
uczestnictwa w obradach radnego Rady Powiatu Oleskiego, terenu obok magazynu na
osiedlu w Zębowicach, kwestii
związanych z odśnieżaniem
dróg powiatowych i prowadzeniem przetargów w cyklu
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SESJA RADY GMINY
kilkuletnim oraz terminu rozpoczęcia remontu drogi Grodziec – Knieja.
Następnie radni – zgodnie
ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – podjęli jednogłośnie uchwałę o bezzasadności
skargi na przewodniczącą Rady
Gminy Zębowice. Uznano, że
przewodnicząca należycie

zakończenie sesji głos zabrał
wójt , który zanim udzielił odpowiedzi na zadawane przez
radnych i sołtysów pytania,
przekazał niezwykle istotną
dla mieszkańców i oczekiwaną przez nich wiadomość
o złożeniu do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wniosku
na modernizację stacji wodo-

wykonała swój obowiązek
przedstawienia radnym pisma
Wojewody Opolskiego, skierowanego do wiadomości Rady,
a w czasie jego odczytywania
nie podała – wbrew twierdzeniom skargi – danych osobowych skarżącego. Rada Gminy uzupełniła następnie treść
podjętej na sesji 5 września br.
uchwały w sprawie skargi o pouczenie skarżącego wynikające z Kodeksu postępowania
administracyjnego. Podczas
sesji podjęto również uchwały
w sprawie: zmian w budżecie
gminy Zębowice na 2016 rok,
określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości,
określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych, zatwierdzenia taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, nadania nazwy ulicy we wsi Zębowice, poparcia
apelu ww. gmin.
Po podjęciu uchwał radni zapoznali się z informacją
dotyczącą analizy oświadczeń
majątkowych oraz z informacją o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2015/2016. Radni przyjęli
również protokół obrad z sesji
Rady Gminy Zębowice odbytej
w dniu 27 września 2016 r. Na

ciągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Maksymalne dofinansowanie
projektu wyniesie 63,63 %,
z możliwością odliczenia podatku VAT. Wartość wniosku
to prawie 4 mln zł.
Wójt, odpowiadając na zadane wcześniej pytania, poinformował, że drzewa w Łące będą
wycięte w okresie zimowym,
że została podpisana umowa
na przeprowadzenie prac remontowych przepustu w Kniei,
firma dzierżawiąca budynek
w Kadłubie Wolnym wykonała
projekt i otrzymała pozwolenie na budowę, złożyła również
wniosek o dofinansowanie na
rozbudowę, przebudowę i działalność domu opieki, lecz nie
otrzymała dotacji na powyższy
cel, dlatego też ma poszukiwać
środków albo poprzez kredyt
z WFOŚ albo w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.
Wójt poinformował również,
że firma Kler z Dobrodzienia
chce poddzierżawić powyższy
budynek dla swoich pracowników w okresie do sześciu miesięcy celem przenocowania ich
w tym miejscu. Gmina wyrazi zgodę na takie rozwiązanie
jedynie pod warunkiem, że
dzierżawca przeznaczy w ca-

łości uzyskane z tego tytułu
pieniądze na cele podatkowe
i czynszowe oraz sfinansowanie prac związanych z adaptacją budynku. W kwestii dziur
na drogach należących do powiatu zostanie skierowane stosowne pismo do Zarządu Dróg
Powiatowych z wnioskiem
o podjęcie działań. Nawiązując do szkód wyrządzanych
przez bobry na terenie Radawia
i innych miejscowości w naszej
gminie wójt poinformował, że
dyrektor RDOŚ w swym piśmie poinformował, że bobry
mogą być wyłapywane i odstrzeliwane przez łowczych.
Włodarz gminy poinformował również, że dęby przy sali
OSP w Kniei będą przycinane
w okresie zimowym. Odnosząc
się do problemu nieświecących
lamp poinformował, że zgodnie
z umową wymiana lamp przez
firmę Tauron jest prowadzona
raz w miesiącu, a informacje
o potrzebie wymiany żarówek
należy zgłaszać do odpowiedzialnej za te sprawy pracownicy Urzędu . Wójt oświadczył, że
zostanie przekazana radnemu
Rady Powiatu informacja na
temat uwag dotyczących wykonanych remontów dróg powiatowych. Nawiązując do sprawy
zapuszczonego obejścia wokół
magazynu na osiedlu w Zębowicach, przypomniał, że zgodnie z regulaminem utrzymaniu
porządku i czystości w gminie wysłane zostanie pismo
do właściciela albo zarządcy
terenu, aby go uporządkował.
Odnosząc się do kwestii odśnieżania dróg powiatowych
stwierdził, że wielokrotnie
rozmawiał z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, aby
zawrzeć umowy kompleksowe
na zimowe utrzymanie dróg,
co poprawiłoby skuteczność
i efektywność wykonywanych
prac. Mówiąc o terminie rozpoczęcia remontu drogi Grodziec – Knieja poinformował,
że w lipcu br. został przeprowadzony przetarg na realizację tej
inwestycji, w którym określono
dwuletni okres jej wykonania.
Obecnie prowadzone są prace
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sport
geodezyjne i pomiarowe oraz
ustalane procedury związane
z przeprowadzeniem wycinki
lub przycięcia drzew, znajdujących się w pasie drogowym
bądź w granicy lasu oraz wyjaśniane są kwestie związane
z wyjaśnieniem nieuregulowanych własności działek wchodzących częściowo w pas drogi powiatowej. W ramach tej
inwestycji odcinek drogi – od
drogi krajowej w m. Grodziec
do granicą gminy Zębowice – będzie poszerzony oraz
położona zostanie nowa nawierzchnia, natomiast odcinek
drogi znajdujący się na terenie
naszej gminy będzie budowany
od podstaw. W umowie zapisano, że wykonawca do czerwca
przyszłego roku ma wykonać
30 % planowanej inwestycji.
Wójt poprosił radnych, aby
aktywnie włączyli się w organizowaną w dniu 24 listopada w Domu Spotkań zabawę
andrzejkową dla osób niepełnosprawnych. Po wystąpieniu
wójta przewodnicząca Rady
Gminy odczytała zaproszenie
dla radnych na organizowaną w dniu 8 grudnia 2016 r.
o godz. 12.00 w Domu Spotkań
konferencję z okazji 10– lecia
Gminnej Izby Regionalnej
w Zębowicach, w ramach cyklu
historia lokalna na przykładzie
wybranych miast i gmin w powiecie oleskim.
Radna Marianna Dylka
poinformowała zebranych,
że szkoła w Zębowicach przystąpiła do akcji ,,Świat bez
głodu”, przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Akcję
Humanitarną, w ramach którego w dniach 5 i 7 grudnia,
pod hasłem ,,Bądź dobry jak
Święty Mikołaj,” będzie organizowana zbiórka pieniędzy,
połączona ze sprzedażą okolicznościowych bransoletek.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup żywności,
dla głodujących dzieci na całym świecie W akcji zbierania
funduszy uczestniczyć będą
wolontariusze – uczniowie
klasy VI Szkoły Podstawowej
oraz grupa nauczycieli.
nr 2 4/grudzień 2016
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B – KLASOWE OSTATKI

akończyła się runda jesienna rozgrywek
B – klasy grupy III podokręgu Olesno,
w której występują dwie drużyny z naszej
gminy. Na półmetku sezonu 2016/2017
zespół LZS Radawie lideruje B-klasowym
rozgrywkom, natomiast drużyna z Zębowic
zajmuje 9 miejsce. W opinii prezesa zespołu
z Radawia ich celem jest awans do A – klasy,
natomiast prezes LZS Zębowice liczy na miejsce w środku tabeli, lecz jak podkreśla zespół
ma potencjał i w rundzie wiosennej postara
się sprawić niejedną niespodziankę.
Pomimo zakończenia rundy jesiennej
drużyna LZS Radawie z powodzeniem rywalizuje w rozgrywkach o Puchar Polski.
W swoich meczach pokonała LZS Wojciechów 3:1 oraz wicelidera A – klasy grupy I,
Piasta Gorzów Śląski 6:0. 13 marca 2017 r.
w półfinale rozgrywek na szczeblu powiatowym LZS Radawie zmierzy się z występującym w A – klasie zespołem Ligota Oleska.
W rundzie jesiennej drużyna LZS Radawie występowała w następującym składzie:
Mateusz Thomasek, Klaudiusz Kulig, Dawid
Nieszporek, Daniel Karnydał, Paweł Grzesik, Tomasz Zając, Krystian Król, Mateusz
Rzepka, Marek Obstój, Mateusz Jendrzej, Łukasz Koj, Mateusz Król, Paweł Kotyś, Patryk
Swoboda, Denis Piegza, Łukasz Oleksowicz,

Wojciech Grzesik, Przemysław Królak Mateusz Barowski, Roland Kondziela, Łukasz
Sowa i Kamil Puchała.
Prezesem i trenerem zespołu jest Marian
Królak. Barwy LZS Zębowice reprezentowali: Marcin Katzy, Rafał Rorbach, Mateusz Laskowski, Damian Katzy, Piotr Kotyś, Szymon
Wróbel, Tomasz Stadnik, Rafał Wierszak,
Fabian Czeredrecki, Martin Wierszak, Damian Kisiel, Ditmar Rősner, Denis Gawlikowicz, Kevin Ćwielong, Daniel Rybol, Martin
Kossok, Andrzej Bębenek – grający prezes
i Krzysztof Kaczmarek – grający trener.
KLASA B OLESNO GRUPA III
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
1.

LZS Radawie

11

26 31

–

8

2.

LZS Borki Wielkie

11

26 35

–

11

3.

LKS Przedmość

11

26 32

–

9

4.

LZS Wichrów

11

20 37

–

23

5.

LZS Żytniów

11

19 31

–

16

6.

Motor Praszka

11

15 26

–

17

7.

LZS Bugaj Nowy

11

14 20

–

17

8.

Stobrawa Wachowice

11

14 27

–

25

9.

LZS Zębowice

11

14 15

–

26

10.

LZS Wojciechów

11

7

16

–

39

11.

LZS Borki Małe

11

3

11

–

54

12.

LZS Radłów

11

1

11

–

53
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ogłoszenia
W listopadzie 2016 r Jubilaci obchodzili swoje
jubileusze:
80 lat: E lżbieta Pytlik, Maria Bensz, Marie SeemannGläser
93 lata: Maria Brzytwa
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Teresa i Erwin Wencel
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.
Dzieci urodzone w listopadzie:
Bartosz Kowol, Iga Kotyś
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 listopadzie:
Konrad Czaja, Piotr Krawczyk, Franciszka Lisy
Na zawsze odeszły od nas ale pozostaną w naszej pamięci. Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy
wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się z Wami
w bólu i smutku.

Zmiany w Urzędzie
Stanu Cywilnego
Od 1 marca 2015 r. po potrzebne odpisy aktów stanu
cywilnego można zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego
w miejscu zamieszkania bez konieczności wyjazdu poza gminę
do dowolnego urzędu stanu cywilnego na terenie Polski. Nadal
wydawane są odpisy w wersji papierowej, ale zmienił się ich
wizerunek. Wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego w całym kraju
pracują na ujednoliconej aplikacji o nazwie „Źródło”. Poza
dokumentami „papierowymi” można również uzyskać odpis
aktu stanu cywilnego w postaci dokumentu elektronicznego –
przez e-PUAP. Nie ma już obowiązku przedkładania odpisów
aktów niezbędnych do rejestracji stanu cywilnego, np. tak
jak do tej pory, przy rejestracji urodzenia dziecka trzeba było
przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Od marca 2015 r. ślub można wziąć także poza lokalem urzędu stanu cywilnego, jednak
w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości
ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Za
zorganizowanie takiej uroczystości trzeba zapłacić 1 tys. zł.
W przypadku urodzenia dziecka należy w terminie 21 dni
zarejestrować urodzenie w USC właściwym ze względu na
miejsce urodzenia dziecka. Ponadto nowe prawo wprowadza
możliwość nadawania dzieciom imion obcych. W sprawach
administracyjnej zmiany imion i nazwisk zniesiono właściwość miejscową. Od 1 marca 2015 r. wnioski w tych sprawach
można składać do wybranego kierownika USC.
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Gratulacje
Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy w Zębowicach składają Panu Gerardowi Kotarskiemu
właścicielowi firmy „Gerard Kotarski Piekarstwo-Ciastkarstwo” szczególne gratulacje z okazji otrzymania
Perły Powiatu Oleskiego w kategorii – MODERNIZACJA
ROKU. Pan Gerard Kotarski od 1987 roku prowadzi
swoją firmę, był wielokrotnie nagradzany w różnych
konkursach czy programach oraz zatrudnia z naszego
terenu ponad 25 piekarzy i ciastkarzy. Kształci młodocianych, którzy uczą się tego trudnego zawodu.
Dziękujemy za Pana zaangażowanie i życzymy dalszych
sukcesów.
Wyrazy uznania i podziękowania za długoletnią współpracę w dążeniu do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu oleskiego otrzymał od Prezesa Zarządu Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej dh Jana Kusa i Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. mgr
inż. Wojciecha Wiech nasz druh Konrad Jendrzej. Życzymy drogi druhu wszystkiego co najlepsze, szczęścia,
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym
i społecznym.

Spektakl
pt. „Samotność w tłumie, czyli zimowa
opowieść o Dziewczynce z zapałkami”
na motywach baśni Hansa Christiana Andersena

w wykonaniu uczniów i nauczycieli
Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Zębowicach
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Zębowicach
Niedziela, 11 grudnia 2016
godzina: 16:00
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