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Protokół Nr XXIII/2021 

z obrad XXIII uroczystej sesji Rady Gminy Zębowice 
z dnia 18 września 2021 roku 

 
 
XXIII w ósmej kadencji uroczysta sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Sali w Domu 
Spotkań. Obrady trwały od godz. 10.36 do godz. 12.00. 
W sesji uczestniczyło 12 radnych, Wójt Gminy wraz z pracownikami urzędu gminy i 
kierownikami jednostek, delegacja z gminy partnerskiej Birkenfeld oraz zaproszeni goście. 
 
Obecni radni: 

1. Buczek Gabriela 
2. Dragon Marcin 
3. Janczyk Justyna 
4. Ledwig Damian 
5. Loch Łukasz 
6. Magnes Krzysztof 
7. Respondek Jacek 
8. Sikora Sebastian 
9. Swoboda Linda 
10. Sykoś Agnieszka 
11. Wons Dorota 
12. Zacha Karina 

 
Nieobecni radni: 
     1. Katzy Damian 
     2. Psyk Leon 
     3. Wierszak  Aleksandra 
 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie uroczystej sesji. 

2 Wystąpienie Wójta Gminy Zębowice. 

3. Wystąpienie Burmistrza Gminy Partnerskiej Birkenfeld. 

4. Wystąpienie Pana Gerarda Wons dotyczące okresu współpracy obydwu gmin przed 

podpisaniem partnerstwa. 

5. Wystąpienia okolicznościowe. 

6. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. 

 
Przebieg obrad: 
 
Ad.1-3 
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy – pan Damian Ledwig, który 
przywitał wszystkich obecnych na uroczystej sesji z okazji XX rocznicy podpisania 
partnerstwa z gminą Birkenfeld. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.2 
O zabranie głosu poproszono wójta gminy Pana Waldemara Czaję, który na wstępie 
powitał wszystkich obecnych. Wójt podczas swojego wystąpienia przybliżył okoliczności i 
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przedstawił działania ze strony władz gminy, których zwieńczeniem było podpisanie we 
wrześniu 2011 r. Aktu Partnerstwa. W swoim wystąpieniu mówił również o najważniejszych 
wydarzeniach z 10-letniego okresu trwania partnerstwa. Wójt podkreślił wpływ współpracy 
na wiele prowadzonych w gminie inwestycji. Dziękował za osobisty wkład, zaangażowanie 
i wymianę doświadczeń, które przynoszą obopólne korzyści. Dodał, że dzięki współpracy 
zrealizowano wiele projektów podnoszących nasze wspólne wartości kulturalne i  
gospodarcze, a także wzmocniono więzi przyjaźni pomiędzy samorządami i jednostkami 
straży pożarnej obu Gmin. 
Na zakończenie został przedstawiony krótki film obrazujący ten okres. 
 
Ad. 3-5 
Następnie o wystąpienie poproszono Burmistrza Gminy Birkenfeld Pana Dr. Bernharda 
Alscher, który podkreślił jak ważne jest łączące nas partnerstwo i współpraca oraz o 
potrzebie kontynuowania partnerstwa i wzajemnej współpracy pomiędzy gminami. 
W dalszej części trwania sesji głos zabrali również Burmistrz miasta Birkenfeld  Miroslaw 
Kowalski  i Gerard Wons, którzy również w swoich wystąpieniach podkreślali ważność 
partnerstwa. 
 
W trakcie uroczystości Wójt Waldemar Czaja przekazał gościom z Birkenfeld dr. 
Bernhardowi Alscher, Mirosławowi Kowalskiemu oraz Hansowi Güntrowi Heβ 
okolicznościowe podziękowania i upominki. Wójt wraz z Przewodniczącym RG Damianem 
Ledwig oraz radną Gabrielą Buczek wręczyli również dr. Bernhardowi Alscher 
okolicznościową tablicę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na pamiątkę 10-lecia 
partnerstwa Gmin. Również goście z Birkenfeld przekazali upominki Wójtowi i jego 
zastępcy, byłej Przewodniczącej Rady Gminy oraz panu Gerardowi Wons. 
Okolicznościowe upominki od strony niemieckiej otrzymali również Przewodniczący oraz 
radni obecnej kadencji Rady Gminy, za które w imieniu radnych podziękowała radna 
Karina Zacha. 
 
Na zakończenie sesji w imieniu radnych i całej społeczności lokalnej, Przewodniczący 
Rady Gminy podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w rozwój tego partnerstwa, 
jednocześnie życzył, żeby z uśmiechem na twarzy mile wspominali wymiany i spotkania 
partnerskie i dalej je kontynuowali. 
 
Ad. 8 
Prowadzący obrady podziękował wszystkim za przybycie na sesję, oraz wypowiedział 
słowa ”zamykam XXIII w ósmej kadencji uroczystą sesję Rady Gminy Zębowice”. 
 
 
 
  Protokolant:         Prowadzący obrady 
Monika Nowak        Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                      Damian Ledwig 
 
 
 
 
 


