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X POWIATOWE ZAWODY POŻARNICZE
D
użym sukcesem zakończył się start druhów z OSP Radawie w X Powiatowych Zawodach Pożarniczych drużyn
OSP, które 9 września br. zostały przeprowadzone w m.
Praszka. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza żeńska zajęła
II miejsce, a ich rówieśnicy z MDP męskiej uplasowali się
na V pozycji. Drugie miejsce zajęła również drużyna męska
seniorów przegrywając rywalizację o zwycięstwo z OSP
Wysoka – różnicą zaledwie dwóch punktów.
Sukces druhów z Radawia jest tym donośniejszy, że jak
podkreślali wszyscy uczestnicy poziom tegorocznych zawodów był wyjątkowo wysoki, a stawka wyrównana. Serdecznie gratulujemy druhnom i druhom tego wyjątkowego
sukcesu.
Barwy OSP Radawie reprezentowali: MDP żeńska – Oliwia
Ledwig, Aleksandra Nowak, Ewelina Kubica, Katarzyna Niemiec, Laura Jagoda, Agnieszka Król, Weronika Żywanowska,
Julianna Jendrzej, Ewelina Krohn i Wiktoria Skorzycka.
Opiekun: druh Damian Ledwig. MDP męska Kevin Jendrzej,
Marcin Szędzielorz, Kacper Nowak, Daniel Kania, Patryk
Beneda, Paskal Bednarek, Szymon Langosz, Michał Dragon
i Daniel Dragon. Opiekun: druh Arkadiusz Beneda.
Drużyna męska seniorów: Kamil Barowski, Mateusz
Sworeń, Daniel Barowski, Kamil Kciuk, Mateusz Jendrzej,
Piotr Jendrzej, Wojciech Lipczak, Denis Wencel i Tobiasz
Hanuszewicz. Zanim jednak rozpoczęła się ta wyjątkowo
udana dla druhów z OSP Radawie rywalizacja, prezesi i naczelnicy OSP z powiatu oleskiego spotkali się z marszałkiem
województwa opolskiego Andrzejem Bułą i starostą oleskim
Stanisławem Belką.
Spotkanie stało się okazją do złożenia przez włodarzy
województwa i powiatu serdecznych podziękowań druhom
za ich pełną poświęcenia służbę i stałą gotowość niesienia
pomocy.

Medalista na szczeblu Krajowym
Pan Tomasz Kowol, który od kilku już lat startuje w różnych konkurencjach zawodów „DRWALI” uplasował się
na trzecim miejscu w zawodach na szczeblu krajowym.
Jest to szczególne osiągnięcie, zważywszy na wysokie
wymagania w tej kategorii. Dziękujemy panu Tomaszowi Kowolowi za ten wynik i życzymy dalszych sukcesów medalowych szczebla krajowego i europejskiego.
Życzenia przekazują: Gabriela Buczek – Przewodnicząca
Rady Gminy Zębowice i Waldemar Czaja – wójt Gminy
Zębowice.

3 4/październik 2017

26

2

SESJA RADY GMINY

września br. w ,,Domu Spotkań’’
odbyła się XXIV w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice, w której oprócz radnych sołtysów i pracowników UG uczestniczyli również mieszkańcy
gminy. Po przyjęciu porządku obrad radni
i sołtysi zadawali pytania kierowane do
wójta gminy.
W dalszej kolejności radni przegłosowali uchwały w sprawie: zmiany budżetu
gminy na 2017 r., oraz w sprawie udzielenia
pomocy finansowej gminie Cisek, która
ucierpiała w wyniku trąby powietrznej
jaka przeszła nad tą gminą w lipcu br.
Rada przyjęła również projekt uchwały
w sprawie określenia obniżonych stawek
podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją. Radni podjęli też
uchwałę o odwołaniu p. Ireny Dzikowskiej
z funkcji skarbnika gminy w związku z jej
zamiarem przejścia na emeryturę z dniem
1 października br. oraz o powołaniu na
tę funkcję p. Jadwigi Sajdyk. Odwołanej
skarbnik gminy podziękowania za pracę złożył wójt oraz przewodnicząca i za-

zaprojektowanych lamp na jednej z ulic
w Kadłubie Wolnym stwierdził, że ich liczba uwarunkowana jest odpowiednimi zapisami w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych i nie ma tu miejsca na
odstępstwo od obowiązujących przepisów.
W kwestii związanej z koszeniem terenu wokół byłego przedszkola w Kadłubie
Wolnym poinformował, że w tej sprawie
zwróci się do dzierżawcy terenu. Wójt poinformował również zebranych, że będą
wycięte krzaki rosnące obok drogi Radawie-Łąka przy współudziale druhów
z OSP Radawie. Nawiązując do pytania
o przyczyny opóźnienia podłączenia kontenera socjalnego na boisku LZS Radawie
stwierdził, że powodem jest konieczność
uzyskania dodatkowego pozwolenia na
zamontowanie szamba, które musi być
zlokalizowane w odpowiedniej odległości
od kontenera.
Odnosząc się do pytania dotyczącego
możliwości wyasfaltowania parkingu obok
kościoła w Radawiu stwierdził, że jest to
kwestia otwarta, a ewentualne położenie

stępca przewodniczącego Rady Gminy.
Następnie przewodnicząca RG odczytała
pismo biskupa Andrzeja Czai, w którym
ordynariusz diecezji zwraca się z prośbą
o wsparcie finansowe renowacji opolskiej
katedry.
W dalszej części obrad wójt przedstawił wyniki egzaminów gimnazjalnych.
Z zestawienia wyników wynika, że nasi
uczniowie zajęli drugie miejsce w powiecie
oleskim, natomiast w skali województwa
i kraju uplasowali się powyżej średniej.
Następnie odpowiadając na zadane na
początku sesji pytania wójt Gminy Zębowice stwierdził, że będzie przegląd znaków
drogowych w całej gminie i jeśli będzie
taka potrzeba, to będą one zakupione. Taki
wydatek, jakim są znaki drogowe, można
planować w ramach wydatków funduszu
sołeckiego, tak jak to było robione m. in.
w m. Siedliska. Odnosząc do sprawy ilości

asfaltu będzie się wiązało z wykonaniem
dodatkowej dokumentacji technicznej, wykonania na parkingu kanału deszczowego
oraz wyliczenia kosztów opłat ekologicznych. Jeżeli teren jest tylko utwardzony,
takich opłat nie ma.
Włodarz gminy odpowiadając na pytanie o przyczyny podwyższenia opłat za
usuwanie osadu z przydomowych oczyszczalni poinformował, że podwyżka wynika
z faktu, że firma wykonująca tę usługę
w roku ubiegłym wykonała ją poniżej
kosztów własnych Przykładowym rozwiązaniem może być podzielenie tej kwoty
na dwie części. Jedna związana by była
ze stałą obsługą, a druga z ilością zużytej
wody. Natomiast budowa własnej oczyszczalni wymaga dużej ilości środków, co
przy niewielkiej liczbie mieszkańców jest
przedsięwzięciem nieopłacalnym, dlatego
gmina będzie szukać innych rozwiązań.

Czyni starania, żeby podpisać umowę na
kilka lat, co powinno skutkować ekonomiczną ceną.
Odpowiadając na pytanie dotyczące
spraw związanych z audytem w LZS wójt
stwierdził, że od dłuższego już okresu redaktor Daniel Możwiłło kieruje do Urzędu
Gminy szereg pism, w których domaga się
przesłania kopii albo wglądu do określonych dokumentów, często obejmujących
swym zakresem kilkuletni okres działalności urzędu. Pisma są kierowane w ramach dostępu do informacji publicznej,
dla której termin wykonania nie może
być dłuższy niż 14 dni. Przy tak małym
Urzędzie prowadzi to niejednokrotnie do
znacznego zaabsorbowania pracowników,
zajmujących się m.in. sprawami inwestycji
gminnych, a to z uwagi na to, że gromadzenie żądanych dokumentów zabiera wiele
czasu. Odnosząc się dopytania o audyt wójt
stwierdził, że nie jest jeszcze zakończone
sprawdzanie dokumentów, co jest rutynową czynnością, która co roku obejmuje
różne podmioty w gminie.
Włodarz gminy odpowiadając na pytanie o możliwość przyjmowania pacjentów
przez stomatologa mającego podpisany
kontrakt z NFZ poinformował, że poprzedni stomatolog zrezygnował z pracy, a nowy
nie ma jeszcze podpisanego kontraktu. Nie
oznacza to, że nasi mieszkańcy nie mogą
skorzystać do tego czasu z usług stomatologów mających podpisane kontrakty na
świadczenie usług w innych, pobliskich
miejscowościach.
Nawiązując do terminów wykaszania
terenów zielonych w naszej gminie oświadczył, że odbywa się to w ramach ustalonego
harmonogramu przeważnie raz w miesiącu, a powodem ewentualnych opóźnień
są z reguły sytuacje, których nie da się
wcześniej przewidzieć. Wójt stwierdził
też, że sprawa garbów na drodze w kierunku Zakrzowa i na terenie Pruskowa
i Siedlisk zostanie zgłoszona do Zarządu
Dróg Powiatowych w Oleśnie. Będą również wykaszane rowy należące do gminy
oraz naprawiane uszkodzone fragmenty
dróg gminnych.
Odnosząc się do kwestii wycięcia jemioł rosnących na drzewach obok zamku
oświadczył, że zwróci się w tej sprawie
do konserwatora zabytków, ponieważ
gmina nie jest właścicielem tego terenu.
Włodarz gminy złożył również gratulacje strażakom z OSP Radawie za zajęcie
czołowych miejsc w zawodach na szczeblu
powiatu. Na zakończenie radni przyjęli
protokół z obrad sesji RG Zębowice z dnia
29.08.2017 r.
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UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE
w RADAWIU

,,DOBRODZIEŃSKA SETA”
2017

D

ziałający przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Klub Turystki Rowerowej ,,Jednoślad” zorganizował
kolejną, VII edycję kolarskiego maratonu ,,Dobrodzieńska
Seta”. Podobnie jak w latach ubiegłych trasę wyścigu zabezpieczali strażacy ochotnicy z OSP Knieja, Kadłub Wolny,
Radawie i Zębowice. Właściwe zabezpieczenie trasy przyczyniło się do bezpiecznego i płynnego przejazdu liczącego
450 kolarzy peletonu, który dwukrotnie pokonywał trasę
wyścigu przebiegającą przez teren naszej gminy.

17

września br. w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Radawiu odbyły się uroczystości odpustowe. Uroczystej
odpustowej mszy świętej przewodniczył kanclerz opolskiej kurii
ks. Wojciech Lippa. W nabożeństwie pomimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych uczestniczyło kilkuset wiernych,
mieszkańców Radawia oraz gości. Oprawę mszy ubogacała swoim
śpiewem schola i organistka Gabriela Langosz. Asystę stanowiły
sztandary kościelne z Myśliny, Radawia i Szemrowic oraz sztandar
miejscowej OSP.
Mszę zakończyła procesja z monstrancją wokół kościoła, w czasie której baldachim nieśli strażacy z OSP Radawie. Tradycyjnym
elementem odpustu były usytuowane obok kościoła stoiska handlowe, które pomimo padającego deszczu cieszyły się sporym
zainteresowaniem uczestników uroczystości.
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
W ZĘBOWICACH

20

WYCIECZKA ROWEROWA
PRZEDSZKOLAKÓW

września br. Publiczne Przedszkole w Zębowicach
świętowało Dzień Przedszkolaka. Tym razem
wszystkie atrakcje odbyły się w ,,Domu Spotkań”. Wstępem
do zabawy było odnalezienie przez dzieci listu w butelce
z mapą skarbu. Następnie przedszkolaki wykonując różne
pirackie zadania oraz bawiąc się w marynarzy, odnalazły
tajemniczą skrzynię, a w niej pyszne lizaki.
W trakcie zabawy nasze pociechy wspólnie tworzyły również tort z kartonów. Tradycyjnie na każdego z uczestników
tego radosnego świętowania czekał też słodki poczęstunek.

28

września przedszkolaki z Zębowic oraz Radawia wraz
z wychowawcami wyruszyli na wycieczkę rowerową do
Kniei. Atmosfera była radosna a pogoda sprzyjała tak wspaniałej
imprezie. Punktem przewodnim wycieczki była jesień. Na stołach
gościły wypieki rodziców oraz grill, natomiast dzieci po wspólnych zabawach tanecznych oraz leśnych podchodach cieszyły się
największymi atrakcjami jakimi były plac zabaw, trampolina oraz
mini zagroda z królikami. Przedszkolaki mieli również okazję
skorzystać z malowania twarzy oraz spróbować swoich sił przy
robieniu wielkich baniek mydlanych.
Wyjątkową niespodziankę dla dzieci przygotowali druhowie
strażacy z OSP Zębowice, którzy zaprezentowali swój wóz strażacki
oraz poprowadzili pokaz pierwszej pomocy. Wszyscy rozjechali
się do domów w wyśmienitych humorach z nadzieją na następną,
wycieczkę rowerową, która planowana jest na wiosnę. Przedszkolaki dziękują wszystkim rodzicom zaangażowanym w organizację
wycieczki rowerowej i pikniku, oraz druhom z OSP Zębowice za
wspaniałą niespodziankę.
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SPOTKANIE Z RODZICAMI
PRZEDSZKOLAKÓW

12

września br. odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami
przedszkolaków, w którym oprócz wychowawców i dyrektor przedszkola Kornelii Ticman uczestniczył wójt Waldemar
Czaja. Tematem przewodnim były sprawy
związane z funkcjonowaniem przedszkola
w roku szkolnym 2017/2018. Omówiono
też kwestie odpłatności za pobyt dzieci, ich
dowozu oraz organizacji imprez okolicznościowych i dyżurów. Zapoznano również
rodziców z liczebnością poszczególnych
oddziałów, możliwościami nauki języków
obcych oraz przeprowadzonymi w okresie
wakacji remontami.

15

SPRZĄTANIE ŚWIATA

września br. w ramach akcji
,,Sprzątanie Świata” zorganizowano w hali sportowej SP w Zębowicach
przy współpracy Lokalnej Grupy Działania
,,Kraina Dinozaurów” z Ozimka happening ekologiczny, w trakcie którego uczniowie mogli korzystać z ,,Mobilnej Edukacji
Ekologicznej” wyposażonej w 8 stanowisk
tematycznych.
Różnorodna tematyka pozwalała przybliżyć i poszerzyć uczniom wiedzę między
innymi na temat pozyskiwania energii
słonecznej i energii ze źródeł odnawialnych. Na jednym ze stanowisk młodzież
dowiedziała się jak zrobić zielnik z wykorzystaniem prasy do roślin. W trakcie zajęć

uczestnicy układali również foto puzzle
oraz grali w gry: ,,Gra o miodek”, ,,Zanieczyszczenia środowiska” i ,,Koło wiedzy
ekologicznej”. Ponadto każda klasa mogła
wykazać się inwencją twórczą na papierze
w ramach tematu – ,,Jak sam mogę dbać
o przyrodę”.
Te wyjątkowo interesujące, wsparte różnorodnymi materiałami edukacyjnymi
zajęcia prowadziły uczennice klasy VII
pod kierunkiem p. Marzeny Dutkiewicz
i p. Agnieszki Chrząstek. Po zajęciach naładowani wiedzą ekologiczną uczniowie
klas IV–VII pod opieką wychowawców
udali się porządkować wyznaczony tereny
w m. Zębowice.

REMONTY W PRZEDSZKOLU

W

okresie wakacji w zębowickim przedszkolu wyremontowano salę celem
przyjęcia dzieci z nowo zorganizowanego
oddziału. Ponadto w dwóch salach wymieniono wykładziny oraz przebudowano
łazienkę dostosowując ją do potrzeb przedszkolaków. W najbliższym czasie przewidywany jest również remont kuchni i wyposażenie jej w nowoczesne urządzenia, co
znacznie poprawi komfort pracy kucharek.
Aby urządzenia mogły być prawidłowo
podłączone należy również wykonać dodatkowe obwody instalacji elektrycznej
i hydraulicznej.
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DZIEŃ JĘZYKÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

od znakiem podróży kulinarnych po Europie przebiegał zorganizowany
w dniu 29 września w Szkole Podstawowej ,,Dzień Języków”. Było barwnie,
kolorowo i klimatycznie. Uczniowie z poszczególnych klas pod okiem swoich wychowawców przygotowali prezentacje dotyczących wybranych krajów europejskich
ze szczególnym nastawieniem na preferencje kulinarne ich mieszkańców. Można
było nie tylko zobaczyć przygotowane potrawy i posłuchać ciekawostek na temat
upodobań żywieniowych mieszkańców danego kraju, ale również skosztować
przygotowanych potraw i wypieków.

ANGIELSKI
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

27

września odbyły się w GOIKiCZ
w Zębowicach otwarte zajęcia pokazowe z języka angielskiego dla
przedszkolaków. Ilość rodziców oraz, co
najważniejsze, dzieci była naprawdę imponująca. Rodzice mogli zobaczyć w jaki
sposób prowadzone są zajęcia dla najmłodszych oraz zapytać o najistotniejsze kwestie
dotyczące kursu, jaki ma się rozpocząć
w połowie października w Ośrodku Kultury. Od początku października trwają zapisy
na zajęcia. Można zgłaszać uczestnictwo
swojego dziecka oraz zasięgnąć najważniejszych informacji u Joanny Janczyk. Kurs
prowadzić będzie „Sieć Szkół Językowych
Naczyńscy”. Zajęcia odbywać się będą raz
w tygodniu, w środy o godz. 15.30. Jeśli
liczba uczestników pozwoli, powstaną
dwie grupy: 3–4 latków oraz 5–6 latków.
Zachęcamy do udziału!!! Razem zadbajmy
o dobrą przyszłość naszych dzieci.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
w GOIKiCz

Informujemy, że trwają zapisy na
zajęcia plastyczne w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa
w Zębowicach. Zapraszamy wszystkie
dzieci z klas 1-7!!! Zajęcia odbywać się
będą w każdy czwartek o 16.30. Zachęcamy do udziału.

6
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rekreacja
,,ZUMBA Z DINOZAUREM”

9

września odbyło się podsumowanie zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie projektu
„Zumba z dinozaurem”. Pozyskane z Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Dinozaurów” środki, przy wsparciu pożyczką
przez wójta Gminy Zębowice, pozwoliły na zorganizowanie
w okresie wakacji zajęć z instruktorami Zumby, w których
bezpłatnie mogli uczestniczyć wszyscy chętni. W finałowym tańcu na placu przed remizą strażacką uczestniczyło
kilkadziesiąt pań w różnym wieku. Zanim jednak rozpoczął
się pokaz taneczny uczestnicy projektu spotkali się w gospodarstwie agroturystycznym p. Warzecha, a następnie
przemaszerowali do remizy miejscowej OSP, gdzie czekały
na nich zdrowe napoje i zdrowy poczęstunek. Końcowym
akcentem tego zakończonego sukcesem organizacyjnym
i frekwencyjnym projektu była zorganizowana dla wszystkich
uczestników zabawa taneczna.

BĄDŹ FIT W KAŻDYM WIEKU

28

września w GOIKiCz odbyło się otwarcie zajęć „Bądź
fit w każdym wieku”. Uczestniczki zajęć – mieszkanki naszej gminy spotkały się na warsztatach dietetycznych
prowadzonych przez p. Sabinę Polok, podczas których nie
tylko dowiedziały się wiele ciekawych informacji o zdrowym
odżywianiu ale też przygotowywały wspólnie z prowadzącą
fit potrawy takie jak różnorodne smoothie owocowo-warzywne, pasty kanapkowe z ciecierzycy, z twarogu oraz
z groszku. Odbyła się również degustacja wielu zdrowych
przysmaków przygotowanych wcześniej przez prowadzącą.
Uczestniczki mogły również za pomocą specjalnego urządzenia dokonać pomiaru składu własnego ciała. Kolejnym
punktem spotkania były zajęcia z aerobiku prowadzone
przez p. Iwonę Rybol-Katzy, która przy muzyce w wesołej
atmosferze poprowadziła bardzo wyczerpujące ćwiczenia.
Ten czwartkowy wieczór był inauguracją zajęć z aerobiku, które odbywać się będą w Ośrodku Kultury w każdy
poniedziałek o godz. 19.00.
Serdecznie zapraszamy!

PODZIĘKOWANIA DRUHÓW
Z KAŁUBA WOLNEGO
Za pośrednictwem
informatora druhowie z OSP w Kadłubie Wolnym pragną
serdecznie podziękować druhowi Rafałowi Grzesik za
jego zaangażowanie przy gipsowaniu
i wykonywaniu prac
malarskich w trakcie
remontu pomieszczenia biurowego OSP.
Słowa podziękowania kierują również do
jego ojca Henryka za wykonanie naściennego herbu ich jednostki.
3 4/październik 2017
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POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ZĘBOWICE
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września br. obradowała Komisji Budżetu i Działalności
Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Handlu i Usług Rady Gminy Zębowice. W posiedzeniu, któremu
przewodniczył radny Krzysztof Kurowski uczestniczyli członkowie komisji – Erwin Wencel, Konrad Jendrzej, Norbert Larisz,
oraz Gabriela Buczek – Przewodnicząca R.G. i Damian Ledwig.
W posiedzeniu udział wzięli również: z-ca wójta Zdzisław Szuba
i skarbnik Irena Dzikowska, W trakcie obrad uczestnicy zapoznali się
z przedstawionym przez zastępcę wójta projektem uchwały w sprawie
określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją. Członkowie komisji poparli przedstawiony
projekt uchwały oraz opowiedzieli się za udzieleniem wsparcia dla
LZS Radawie w kwocie 2400 zł netto. Komisja zaaprobowała również zgłoszony przez skarbnik gminy wniosek o udzielenie pomocy
w wysokości 5 tyś zł., gminie Cisek, która ucierpiała wskutek letnich
nawałnic. Uczestnicy posiedzenia podkreślali, że chociaż wsparcie
finansowe ma wymiar symboliczny, liczy się gest solidarności
z mieszkańcami tej dotkniętej przez żywioł gminy.

P

NOWY PARKING W RADAWIU

rzed uroczystościami odpustowymi oddano do
dyspozycji mieszkańców nowy
parking. Usytuowany w miejscu
starego placu zabaw obok kościoła parafialnego. Był on wyjątkowo potrzebną inwestycją
szczególnie dla zmotoryzowanych uczestników nabożeństw.
Zgłoszono propozycję docelowego pokrycia parkingu warstwą asfaltu. Zanim to nastąpi należy
policzyć koszty eksploatacyjne związane z opłatą środowiskową
i uzgodnieniami na cele parkingowe terenu wyasfaltowanego, które
w przyszłym roku będą planowane.
We wrześniu 2017 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat: Alfred Warzecha, Jerzy Kowolik
90 lat: Alfons Weigel, Gertruda Kołodziej
92 lata: Hildegarda Michalczyk
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: Urszula i Gerard Rust
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:
Elżbieta i Paweł Janczyk, Maria i Henryk Ciompel
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: z końcem sierpnia – Emilia Dragon,
we wrześniu – Rozalia Lϋcke
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: z końcem sierpnia – Jan Serwusiok,
we wrześniu – Norbert Janczyk, Kazimiera Złochowska

Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. Wszystkim
najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia
i łączymy się z Wami w bólu i smutku.
Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl
Nakład: 1000
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole,
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl
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ażdy, kto choćby tylko od czasu do czasu zastanawia się nad
obrazem naszej gminy musi sobie odpowiedzieć na pytanie,
jak się ten obraz zmienił w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Wielu twierdzi, że zdecydowanie na lepsze. Są jednak i tacy, a jest
ich niewielu, którzy tego nie zauważają, przeciwnie, wszystkie
przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców
poddają, często niewybrednej, krytyce.
Pomimo jednak nieprzychylnych komentarzy, które często
są pomówieniami, a nawet oszczerstwami pod adresem władz
gminy, realizowane są przedsięwzięcia, które przyczyniają się do
poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. I tak,
dzięki podpisaniu porozumienia z nadleśnictwem Olesno, gmina
utwardziła warstwą asfaltu odcinek terenu wydzielony na działce
leśnej, jako pas przeciwpożarowy. Przebiegający od drogi Zębowice-Szemrowice do granicy gospodarstwa agroturystycznego
„Tawerna pod Kotwicą”, liczący 260 metrów odcinek, poprawi
bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a jednocześnie ułatwi dojazd
wozów strażackich do pobliskiego zbiornika wodnego. Nie do
przecenienia jest tu fakt, że firma, która wykonywała prace, realizuje obecnie inwestycje drogowe na terenie naszej gminy i posiada
na miejscu specjalistyczny sprzęt, co niewątpliwie wpłynęło na
zmniejszenie kosztów tej inwestycji.
W październiku br. rozpoczną się prace przy budowie wiaty do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakończenie prac tej,
wartej ponad 400 tys. zł, inwestycji przewidywane jest na koniec
roku. Budowa ta jest bezpośrednią realizacją wymagań ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości i należy do obowiązkowych
zadań gminy. PSZOK umożliwi mieszkańcom m.in. przekazywanie
posegregowanych odpadów selektywnych w okresie pomiędzy
wyznaczonymi terminami ich wywozu.
Jeszcze w tym roku planowane jest również dokończenie budowy odcinka drogi, biegnącego przy torach w kierunku stacji
kolejowej. Pozwoli to mieszkańcom ,,Nowej Wsi”, a w szczególności osobom starszym i niepełnosprawnym, na bezpieczne
przemieszczanie się w kierunku centrum Zębowic.
Wiosną rozpoczną się roboty ziemne przy budowie ścieżki
pieszo-rowerowej, która połączy Zębowice z Kadłubem Wolnym.
Ta inwestycja poprawi w pierwszej kolejności bezpieczeństwo
korzystających z drogi Zębowice-Kadłub pieszych i rowerzystów
oraz dodatkowo wpłynie na stan środowiska oraz przyczyni się
do minimalizacji zanieczyszczeń.
Wobec pytań użytkowników przydomowych oczyszczalni
ścieków o koszty ich eksploatacji należy zauważyć, że koszty
te są kilkukrotnie niższe od tych, które ponoszą użytkownicy
podłączeni do kanalizacji wodno-ściekowej.
W nieprzychylnej dla gminy prasie powrócono do rzekomo
ograniczenia możliwości ubiegania się mieszkańców o przystąpienie do programu związanego z montażem ogniw fotowoltaicznych.
W związku z tym trzeba ponownie przypomnieć, że na wszystkich zebraniach wiejskich przeprowadzonych w kwietniu 2015
r., kiedy wybierano sołtysów i Rady Sołeckie, wójt poinformował
o możliwości przystąpienia do tego programu. Wynika to jasno
z protokołów z zebrań. Kto tylko zechciał, mógł przystąpić do
programu. To zaś, że nie było wielu chętnych i trzeba było usilnie
zachęcać mieszkańców do przystąpienia do programu tak, by nie
stracić dofinansowania, nie jest winą władz gminy.
W końcu należy poinformować Państwa o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Gminy, których celem jest usprawnienie
jego pracy przy oszczędności środków wydawanych na administrację w związku z wykonywaniem przez gminę jej zadań. Temu
celowi służy m.in. planowane połączenie funkcji zastępcy wójta
i sekretarza.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

