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OBCHODY DNIA ŚWIĘTEJ CECYLI

J ak co roku 22 listopada w dniu obchodów Św. Cecylii patronki osób śpiewa-
jących w kościele parafialnym w Zębowicach odbyła się uroczysta msza Św. 

w intencji zespołu Promyki Maryi i orkiestry dętej z Kadłuba Wolnego - zespołów 
które na co dzień ubogacają uroczystości świeckie i kościelne. 

Tegoroczne obchody zbiegły się dodatkowo ze 110. rocznicą powstania orkie-
stry dętej w Kadłubie Wolnym. Po mszy uczestnicy spotkali się w Domu Spotkań 
na ufundowanym przez wójta gminy poczęstunku gdzie przy gorącym posiłku 
słodkich wypiekach kawie i herbacie dzielili się swoimi artystycznymi doświad-
czeniami oraz omawiali plany występów w okresie świąteczno noworocznym

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  
składamy najserdeczniejsze życzenia  

Błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności.  
Niech rodzinna atmosfera wzajemnej życzliwości  

towarzyszy nam w te wyjątkowe dni,  
a Nowy Rok niech przyniesie dobre zdrowie  
oraz spełnienie wszelkich życiowych planów

 Przewodnicząca Rady Gminy Wójt Gminy

 Gabriela Buczek wraz z Radnymi Waldemar Czaja wraz z pracownikami UG

INFORMACJA  
O TERMINE  

SESJI RADY GMINY 
ZĘBOWICE

Informujemy mieszkań-
ców, że 11 grudnia br. 
o godz. 8.00. w Domu 
Spotkań odbędzie się 
XXVII Sesja Rady Gminy 
Zębowice. Głównym te-
matem będzie uchwa-
lenie budżetu Gminy 
Zębowice na 2018 r.

OgłOszENIE
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sEsJE RADY gMINY

9 listopada br. w ,,Domu Spotkań’’ 
odbyła się XXV w siódmej kadencji 

sesja Rady Gminy Zębowice, Po przy-
jęciu porządku obrad radni i sołtysi 
zadawali pytania kierowane do wójta 
gminy. Następnie radni podjęli uchwa-
ły w sprawie: zmiany budżetu gminy 
na 2017 r., uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej, określenia wy-
sokości stawek podatku od nierucho-
mości, określenia obniżonych stawek 
podatku od nieruchomości w związku 
z nową inwestycją, przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowej taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
uchylenia uchwał Nr VII /69/99 i Nr 
VIII/69/99, rozpatrzenia wniosku sołty-
sa o uwzględnienie w projekcie budżetu 
gminy na 2017 r. wydatków na realiza-
cję przedsięwzięć w ramach funduszu 
sołeckiego sołectwa Radawie. 

Radni podjęli również uchwałę zmie-
niającą uchwałę w sprawie opłaty od 
posiadania psów. Po głosowaniach 
włodarz gminy odpowiadając na py-
tania radnych i sołtysów, które głównie 
dotyczyły niedogodności w związku 
z remontami drogi powiatowej Knieja 
– Grodziec oraz drogi wojewódzkiej 
Nr 901, kwestii jakości dróg gminnych 
i powiatowych, rosnących w obrębie 
dróg drzew i krzaków oraz proble-
mów związanych z bezpieczeństwem 
użytkowników dróg w tym możliwości 
ustawienia progów zwalniających na 

drodze powiatowej obok szkoły pod-
stawowej poinformował, że zadania 
leżące w gestii gminy zostaną w miarę 
możliwości wykonane przez pracowni-
ków zakładu komunalnego. Natomiast 
w kwestii pytań, których adresatem jest 
starostwo powiatowe oświadczył, że 
do Starostwa zostanie wysłane pismo 
z prośbą o podjęcie stosownych decyzji 
w tym zakresie. 

Bezpośrednio po zakończeniu se-
sji oświadczenie w imieniu właścicieli 
gospodarstwa agroturystycznego ,,Ta-
werna pod Kotwicą” odczytała p. Beata 
Kubiciel. Oświadczenie zostało przyjęte 
przez radnych gorącą owacją. Publi-
kujemy je w całości obok informacji 
o przebiegu sesji R.G.28 listopada br. 
odbyła się nadzwyczajna sesja R. G., 
którą poprzedziły posiedzenia gmin-
nych komisji, które odbyły się w dniach 
24 i 28 listopada 

W trakcie posiedzeń radni do przed-
stawionego projektu budżetu na 2018 r. 
wnieśli poprawki. Postanowili zmniej-
szyć kwotę zaplanowanej dotacji na 
remont opolskiej katedry z kwoty 25 
tys. zł do 5 tys. zł. Wygospodarowane 
w ten sposób środki przeznaczyli na: 
wsparcie LZS zwiększając dotację na 
ten cel o 8 tys. zł do kwoty 32 tys. zł, 
wsparcie OSP sumą 7 tys. zł. z prze-
znaczeniem na letni obóz członków 
MDP z naszej gminy. Pozostałą kwotę 
w wysokości 5 tys. zł, przekazali do 

budżetu GOIKiCz z przeznaczeniem na 
remont dachu Domu Spotkań. Człon-
kowie komisji przegłosowali również 
wniosek o zmniejszenie podatku od 
nieruchomości. 

Podczas nadzwyczajnej sesji R.G. 
radni podjęli uchwały w sprawie: zmia-
ny budżetu gminy Zębowice na 2017 r., 
z uwagi na pilną potrzebę wygospo-
darowania środków na wynagrodze-
nia nauczycieli za miesiąc grudzień, 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Zębowicach 
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Pod-
stawową w Zębowicach oraz w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości zmieniając ją zgodnie 
z ustaleniami jakie zapadły w trakcie 
posiedzeń komisji R.G z kwoty 0,48 zł 
do kwoty 0,30 zł. 

W nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 
uczestniczyła również grupa miesz-
kańców naszej gminy, która w trakcie 
zebrań wiejskich postulowała zmniej-
szenie wysokości podatku od nieru-
chomości. Przyjęli oni z zadowoleniem 
przedmiotową decyzję radnych, postu-
lując jednocześnie obniżenie podatku 
od budynków, jednakże w tej kwestii 
zarówno wójt jak i Przewodnicząca 
R.G. zajęli stanowisko, że taka decyzja 
stanowiłaby zagrożenie dla budżetu 
gminy i planowanych do realizacji in-
westycji 
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zEBBRANIA WIEJsKIE
Z godnie z terminami przedstawionymi w poprzednim 

numerze Informatora odbyły się zebrania wiejskie w so-
łectwach naszej gminy w których w sumie uczestniczyło 
ponad 130 mieszkańców. W trakcie zebrań wójt Waldemar 
Czaja przedstawił uczestnikom zmiany ustawowe dotyczące 
opłat za wodę, ścieki i opłaty melioracyjne. Omówił zadania 
Funduszu Sołeckiego na rok 2018 oraz poinformował o przy-
jętych stawkach podatkowych. Włodarz gminy przedstawił 
również informację dotyczącą rozpoczętych inwestycji i pla-
nowanych w przyszłym roku. 

Uczestniczący w zebraniach w Zębowicach i Radawiu 
kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oleśnie mgr inż. 
Arkadiusz Grzebiński zapoznał mieszkańców ze sprawami 
dotyczącymi emerytur rolniczych i problematyką zwią-
zaną z ubezpieczeniem rolników przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. W trakcie zebrania w Radawiu 
w głosowaniu poparto wniosek mieszkańców miejscowości 
Łąka o utworzeniu odrębnego sołectwa. 

Wśród tematów poruszanych w dyskusji dominowały 
sprawy związane z wysokością podatków od nieruchomości, 
opłatami za wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni, 
ubytkami na drogach i ich remontami. Mówiono również 
o czyszczeniu rowów melioracyjnych, jakości przepustów 
i odpowiednim oznakowaniu dróg. 

Podnoszono też kwestię remontu drogi powiatowej Knie-
ja–Grodziec i drogi wojewódzkiej nr 901 Dobrodzień – 
Olesno w kontekście uciążliwości dla mieszkańców naszej 
gminy, wynikających z konieczności objazdu remontowa-
nych odcinków. 

gMINNE sUKCEsY

M iło nam poinformować, że nasza gmina zajęła VI miej-
sce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego 

WSPÓLNOTA i Instytutu Zdrowia i Demokracji podsu-
mowującym wydatki tych JST, które wykazują aktywność 
w zakresie polityki zdrowotnej za lata 2006–2015 realizując 
działania inne niż obligatoryjne w kategorii gminy z ni-
skimi dochodami. 

Otrzymaliśmy również, podziękowanie od biskupa opol-
skiego Andrzeja Czai z okazji jubileuszu 25-lecia otwarcia 
pierwszej Stacji Caritas na terenie diecezji opolskiej. Biskup 
Czaja podkreśla, że utrzymywanie i wzmacnianie zdolności 
opiekuńczych i pielęgnacyjnych rodzin, tak aby osoby chore 
i w podeszłym wieku mogły w nich przebywać jak najdłużej, 
jest zadaniem pięknym, ale także trudnym i złożonym. 

Jedynie dzięki współpracy i współodpowiedzialności 
wspólnoty kościelnej i jednostek samorządu terytorialne-
go doszło w okresie ćwierćwiecza do rozwoju takiej formy 
opieki, o charakterze instytucji, bez której nie można sobie 
wyobrazić funkcjonowania służby zdrowia na terenie die-
cezji opolskiej.

KONsERWACJA  
ROWÓW MELIORACYJNYCH
Za kwotę 4 tys. zł wykonano w listopadzie br. konserwację 

rowów melioracyjnych na długości 650 mb w m. Kadłub 
Wolny ,,Wypychów”.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEgłOŚCI

W  dniach 27–30 listopada 2017 r. 
w ramach ćwiczeń wojskowych, 

na placu za remizą OSP w Zębowicach 
rozlokowali się wraz ze sprzętem żoł-
nierze z 15 Sieradzkiej Brygady Wspar-
cia Dowodzenia, którzy zabezpieczali 
łączność na potrzeby ćwiczenia. Wizyta 
żołnierzy była dla młodzieży szkolnej, 
która wraz z nauczycielami odwiedziła 
miejsce postoju żołnierzy, doskonałą 
okazją do poznania sprzętu łączno-
ści znajdującego się na wyposażeniu 
wojska oraz możliwością prowadzenia 
bezpośrednich rozmów z żołnierzami, 

co może w przyszłości zaowocować wy-
borem ich życiowej drogi. Pobyt żołnie-
rzy w naszej gminie to również jeden 
z elementów promocji wojska w spo-
łeczności lokalnej, a wśród młodzieży 
szkolnej w szczególności. 

ĆWICzENIA WOJsKOWE

A pelem Pamięci, oddaniem salwy 
honorowej przez wojskową asystę 

honorową z 24 Polowej Technicznej 
Bazy Wojsk Łączności oraz zapale-
niem zniczy i złożeniem przez delega-
cje wiązanek kwiatów pod Pomnikiem 
Powstańców Śląskich. rozpoczęły się 
tegoroczne. obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w naszej gminie 

W uroczystości oprócz uczniów i na-
uczycieli Szkoły Podstawowej uczest-
niczyli również przedstawiciele wojska, 
opolskiego kuratora oświaty, władze 
gminy, pensjonariusze DPS w Radawiu 
i mieszkańcy. 

W dalszej części zebrani udali się 
do hali sportowej, gdzie wysłuchali 
spektaklu „Polska droga do wolności”. 

w wykonaniu uczniów szkoły. Mło-
dzi artyści poprzez recytację, śpiew 
i pokaz sceniczny przedstawili wyda-
rzenia z minionych dwustu lat naszej 
historii. 

Opowiedzieli o nadziejach, bólu 
i tęsknocie za wolną Polską oraz o ra-
dości płynącej z odzyskanej niepod-
ległości.



536/GRUDZIEŃ 2017

OBCHODY  
DNIA Św. MARCINA

10 listopada br. w godzinach popołudniowych Publicz-
ne Przedszkole w Zębowicach wraz z Oddziałem 

Zamiejscowym w Radawiu przy współpracy Gminnego 
Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa zorganizowało 
w Domu Spotkań obchody dnia Św. Marcina. Uroczystość 
rozpoczęła krótka inscenizacja przygotowana przez przed-
szkolaków i wychowawców. Następnie Św. Marcin na koniu, 
poprowadził pochód dookoła budynku w którym maszero-
wały dzieci ze swoimi rodzicami i opiekunami. 

Wyjątkową niespodzianką przygotowaną dla przedszko-
laków był występ- teatru obwoźnego Skarbki Śląska, który 
przedstawił inscenizację „Przygoda kapryśnej królewny”. 
Niewątpliwą atrakcją uroczystości była również loteria fanto-
wa oraz ciasta, kawa i herbata przygotowane przez rodziców. 
W ramach obchodów przedszkolaki wraz z wychowawcami 
zorganizowały również mini kiermasz swoich prac.

ANDRzEJKI  
NIEPEłNOsPRAWNYCH
23 listopada br. w Domu Spotkań odbyły się 11 andrzejki 

osób niepełnosprawnych w których uczestniczyły pensjo-
nariuszki Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz 
pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Radawiu. Im-
prezę zabezpieczały wolontariuszki 50 + oraz uczennice 
ze szkolnego klubu wolontariatu pod opieką p. Marianny 
Dylka. Zabawę andrzejkową wsparli darczyńcy. 

Gmina Zębowice podobnie jak w latach ubiegłych 
przekazała 5 tys. zł. Pozostali darczyńcy to: Piekarnia 
w Zębowicach – Gerard Kotarski, Zakład Usług Leśnych 
w Radawiu – Karina Kowolik, Kwiaciarnia w Zębowicach 
– Anita Kurda. 

Zabawie andrzejkowej, którą tradycyjnie prowadził Prezes 
Stowarzyszenia Osób Sprawnych Inaczej przy DPS w Radawiu 
Zdzisław Bajdak, towarzyszyła bogata oferta gastronomiczna 
oraz loteria z nagrodami. Oprawę muzyczną zabezpieczał 
didżej Andrzej Dragon. 

Przed rozpoczęciem zabawy uczestników przywitał wójt 
Waldemar Czaja. Włodarz gminy złożył również życzenia 
uczestnikom oraz przekazał życzenia od Przewodniczącej 
Rady Gminy Gabrieli Buczek. 

Andrzejki były dla ponad stuosobowej grupy uczestników 
miejscem gdzie mogli się bawić otoczeni ludźmi pełnymi 
empatii, którzy starali się aby ta trwająca do późnych go-
dzin wieczornych zabawa była dla jej uczestników miejscem 
radości i spełniania marzeń.
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OGRODZENIE PLACU ZABAW W RADAWIU

Z e środków funduszu sołeckiego za kwotę 10600 zł. 
wybudowano ogrodzenie gminnego placu zabaw w Ra-

dawiu. W budowę ogrodzenia aktywnie włączyli się również 
mieszkańcy sołectwa. 

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy estetyki i bez-
pieczeństwa oraz zabezpieczy plac przed bezpańskimi 
psami.

REMONT PRZEDSZKOLNEJ KUCHNI

Z akończył się gruntowny remont kuchni w zębowickim 
przedszkolu. W ramach remontu wymieniono instalację 

elektryczną i sanitarną, odnowiono pomieszczenia kuchenne 
oraz zamontowano nowe urządzenia do przygotowywania 
posiłków. Ta zamykająca się kwotą 55 tys. zł inwestycja wy-
datnie poprawi bezpieczeństwo i komfort pracy personelu 
kuchennego.

22 listopada br. w bibliotece pu-
blicznej w Zębowicach odbyły 

się obchody dziesięciolecia istnienia 
Dyskusyjnego Klubu Książki. Kluby 
powstały z inicjatywy Instytutu Książki 
i działają przy jego wsparciu finanso-
wym i merytorycznym. 

Pomysł oparty jest na założeniu 
że można w małym, kameralnym 
gronie rozmawiać o wspólnie czyta-
nych książkach oraz, że nie trzeba być 
krytykiem by czerpać przyjemność 
z dyskutowania o literaturze. W okre-
sie dziesięciu lat istnienia DKK w 105 
spotkaniach w trakcie których omó-
wiono. 115 tytułów książek autorów 

polskich i obcych uczestniczyło ponad 
930 osób. W ramach działalności klu-
bu zorganizowano również spotkania 
autorskie min. z Izabelą Sową, Małgo-
rzatą Kalcińską, Ireną Matuszkiewicz, 
Katarzyną Leżeńską, Heleną Buchner, 
Małgorzatą Gutowską – Adamczyk, 
Barbarą Kosmowską, Janem Grzegor-
czykiem, Magdaleną Kordel i Agniesz-
ka Lingas-Łoniewską. 

Od 2012 roku DKK organizuje też 
konkurs na ,,Najaktywniejszego czytel-
nika wakacji” oraz uczestniczy w ogól-
nopolskiej akcji ,,Objazdowy bibliote-
karz”. W ramach DKK zorganizowano 
również ,,Spotkanie z poezją” w trakcie 

którego gośćmi byli nasi lokalni poeci: 
Łucja Opiela, Zbigniew Kula, Jagoda 
Hańc i Anita Kij. Goszczono również 
dwukrotnie Teatr Mimowolny z Do-
brodzienia. 

W trakcie jubileuszowego spo-
tkania historię DKK przedstawiła p. 
Barbara Barowska, a tytuły książek 
omawiały p. Maria Sułek, Krystyna 
Karońska i Anna Wierszak. Swoje 
wiersze zaprezentowała również p. 
Łucja Opiela. 

Podsumowaniem spotkania była de-
gustacja przepysznego tortu w kształcie 
książki. oraz życzenia spotkania przy 
kolejnym jubileuszu.

DzIEsIĘCIOLECIE DKK
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zAKOŃCzENIE  
RUNDY JEsIENNEJ

Z akończyła się runda jesienna rozgrywek Klasy A Opole 
5 w której występuje drużyna LZS Radawie i Klasy 

B grupy III podokręgu Olesno w której gra LZS Zębowice. 
Na półmetku sezonu 2017/2018 zespół LZS Radawie zajmuje 
przedostatnie miejsce, ale do 10 miejsca które gwarantuje 
utrzymanie traci tylko 3 punkty. Trzeba przyznać, że drużyna 
z Radawia mogła by z powodzeniem zajmować wyższą lokatę, 
ale na przeszkodzie stanął nie brak sportowych umiejętności, 
ale brak typowego piłkarskiego farta w kilku meczach gdzie 
do zwycięstwa czy remisu naprawdę niewiele brakowało. 

Runda jesienna stanowiła swoiste przetarcie dla zawodni-
ków w wyższej klasie rozgrywkowej co powinno zaowocować 
zwycięstwami w rundzie wiosennej, dającymi utrzymanie 
w tej klasie rozgrywkowej. Natomiast drużyna LZS Zębo-
wice zajmuje po rundzie jesiennej 8 miejsce w swojej grupie 
rozgrywkowej liczącej 12 zespołów. Na zakończenie rundy 
jesiennej piłkarze z Zębowic zremisowali 4 do 4 z sąsiadem 
z ligowej tabeli drużyną Stobrawa Wachowice.

W  rozegranych 13 listopada br. w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w piłce 

ręcznej. W ramach ,,Igrzysk Młodzieży Szkolnej,” chłopcy 
ze S.P. obronili tytuł wywalczony przed rokiem w Gorzowie 
Śląskim. 

Dzięki wygranej reprezentowali Powiat Oleski w półfinale 
rozgrywek wojewódzkich w Opolu, gdzie zajęli III miejsce. 
Drugie miejsce w półfinale wojewódzkim w rozgrywkach 
w mini piłce ręcznej dziewcząt organizowanych w ramach 
,,Igrzysk Dzieci,” zajęły nasze uczennice przegrywając awans 
do finału z drużyną ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu 
Wielkim. 

Szkoła Podstawowa była również gospodarzem rozgrywa-
nych w dniu 12 listopada zawodów ,,Maluch z piłką w ręku” 
w których uczestniczyły dzieci z klas III-IV. Zawody był 
jednym z elementów trzyetapowego turnieju. W ostatecz-
nej klasyfikacji nasze dzieciaki zajęły 4 miejsce w gronie 7 
szkół. 

CHłOPCY sP zĘBOWICE PO RAz DRUgI z RzĘDU  
MIsTRzAMI POWIATU OLEsKIEgO W PIłCE RĘCzNEJ
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J uż najwyższy czas abyśmy zabrali głos w sprawie drogi 
dojazdowej do naszego gospodarstwa. Pierwsza sprawa 

to kłamstwa wypisywane na nasz temat w Internecie przez 
Pana Redaktora profilu Zębowice Informacje. Napisał Pan, 
że nie prowadzimy działalności gospodarczej i z tytułu naszej 
działalności nie wpływają żadne dochody do budżetu gminy. 
Sprawdzał nas Pan w Urzędzie Gminy, tak jak pan się wygra-
żał… I z tego co wiem nic Pan nie znalazł, bo od trzech lat 
nie świadczyliśmy żadnej usługi na rzecz Urzędu.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości to działalność gospodarczą zare-
jestrowałam w tutejszym urzędzie 2.01.2003 r. i od tego czasu 
płacę wszystkie należne podatki, składki ZUS. Obrzydliwe jest 
szkalowanie naszego nazwiska na profilu społecznościowym, 
nazywanie kolesiami Wójta, itp. Jestem oburzona, że ktoś zu-
pełnie obcy wjeżdża na naszą posesję, robi zdjęcia i publikuje 
je bez naszej zgody w Internecie wypisując nieuzasadnione 
oszczerstwa.

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych, albo raczej 
ciekawskich… Zapłaciliśmy za swój kawałek drogi z własnych 
ciężko wypracowanych pieniędzy. Tak na marginesie dodam, 
że 4 lata temu utwardziliśmy drogę od bramy wjazdowej ze 
strony Kadłuba. To też zapłaciliśmy ze swoich, powtarzam 
ciężko wypracowanych pieniędzy. Myśleliśmy, że przez te 
lata współpracy zdobyliśmy Wasze zaufanie i że jesteście 
przekonani o tym, że nasza praca ma wymierne korzyści 
dla wszystkich mieszkańców. Nie myślałam, że jedna obca 
mi osoba spowoduje to, że czuję się jak na ławie oskarżonych 
i będę się tłumaczyć z tego, co kupuję do swojego gospodarstwa 
domowego i za ile. Druga sprawa to zasadność utwardzenia 
drogi przez las, którą też kwestionuje pan Redaktor. Zamiesz-
kałam w Zębowicach 15 lat temu. Zostałam bardzo serdecznie 
przyjęta przez całe środowisko. Od samego początku kibicuje-

cie nam w naszej pracy i odbudowie starego, zapuszczonego 
gospodarstwa aby zasługiwało na miano wizytówki naszej 
gminy. Wszyscy wiecie, jak wyglądał młyn u Bartka, kiedy 
podjęliśmy decyzję o odbudowie tego miejsca. 

Zawsze i wszędzie byłam dumna z tego, że mieszkam w gmi-
nie, która jest przychylna przedsiębiorcom, że mamy samo-
rządowców, którzy jawnie wyrażają przejaw troski o interesy 
mieszkańców naszej gminy i gości, którzy nas odwiedzają. Pro-
siliśmy o zrobienie tej drogi, bo ta droga jest przede wszystkim 
dla Was i dla naszych gości, którzy u nas spędzają swój urlop. 
Dobrze wiecie, że w letnie weekendy jest u nas bardzo dużo 
ludzi i wszelkie działania gwarantujące im bezpieczeństwo 
są dla nas priorytetem. Minione lata pokazały, przy zorga-
nizowanych ćwiczeniach pożarowych, że jest to szczególne 
miejsce, które może zapewnić bezpieczeństwo przeciwpoża-
rowe mieszkańców naszej gminy. Droga dojazdowa od strony 
Kadłuba Wolnego jest niedostępna dla dużych samochodów 
dostawczych oraz autokarów ze względu na ostre, krótkie 
zakręty. I również z tejże drogi korzystają wszyscy rolnicy, 
którzy dojeżdżają do swoich pól, czasami przejeżdżając przez 
nasze podwórko (którym nigdy nie kazaliśmy zawrócić).

Nie wiem, czy wiecie, że co najmniej dwa razy do roku 
tę drogę utwardzał mój mąż, żeby zminimalizować urazy, 
które się mimo to zdarzały. I robił to sam z własnej inicja-
tywy. Razem z nami mieszka też Natalia i Witek Kuberscy, 
którzy zawsze przez las jeżdżą rowerem do Zębowic. To też 
są mieszkańcy naszej gminy. Mogę Was zapewnić, że po 
zrobieniu tej drogi usłyszeliśmy od naszych klientów same 
pozytywne opinie i słowa uznania dla Was Samorządowców, 
że pomagacie, że się zgadzacie na takie inwestycje, że jeste-
ście przychylni ludziom którzy tutaj zostali i pokładają wiele 
energii w promowanie regionu. 

Dlatego składamy serdeczne podziękowania Panu Wójtowi, 
że mu się chce „nadstawiać karku za nas”, składamy podzię-
kowania wszystkim, którzy w nas nie zwątpili i wspierali nas 
w tym trudnym dla nas czasie, bo proszę mi wierzyć, nie jest 
łatwo wyjść z domu, kiedy wszyscy mają na twarzy wypisane 
tylko jedno pytanie: zapłacili czy nie? Na koniec mam do 
Was, mieszkańców naszej gminy prośbę, żebyście następnym 
razem nie dali się sprowokować osobie, która ma w założeniu 
zburzyć naszą solidarność i tożsamość regionalną, próbując 
nas skłócić.
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W listopadzie 2017 r Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:

80 lat: Anna Jendrzej, Cecylia Lip,  
85 lat: Dorota Kubica, Józef Cichos; 94 lata: Maria Brzytwa

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:  
Bernadeta i Rudolf Zajonc

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Elżbieta i Benedykt Tarara, 
Helena i Josef Kroll, Edeltrauda i Herbert Wieczorek

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:
Edeltruda i Jan Pryszcz, Anna i Walter Bazan

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.

Osoby zmarłe w październiku: 
Irena Plottnik, Daniel Holzer, Jan Sikora

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.
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