
Herbert Czaja, dowódca JW Nr 2286 Opole płk Dariusz Pa-
welec wraz z małżonką, starosta powiatu oleskiego Stanisław 
Belka, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, 
starszy kapitan Andrzej Wróbel, ksiądz Paweł Zając, a  także 
goście z partnerskiej gminy Birkenfeld, którzy w imieniu bur-
mistrza Dr Bernharda.

aby nam wszystkim, z  dnia na  dzień żyło się coraz lepiej 
w naszej małej ojczyźnie. Dla nas potrzeby mieszkańców są 
najważniejsze i zawsze staramy się realizować je w pierwszej 
kolejności – mówił do  przybyłych gości Waldemar Czaja. – 
Ten rok również dla nas, samorządowców nie należy do naj-
łatwiejszych. Zrealizowaliśmy wiele trudnych inwestycji. Bez 
wątpienia jedną z ważniejszych jest remont stacji wodociągo-
wej w miejscowości Knieja. Gdyby nie remont, to musieliby-
śmy z własnych pieniędzy wyłożyć 1,5 miliona złotych. Udało 
nam się jednak te  pieniądze pozyskać. Co  najważniejsze, 
remont który prowadzimy uświadomił nam, że  lustro wody 
na tym zbiorniku opadło o 1,5 metra tylko w tym roku. Bar-
dzo dużo udało nam się również zrobić w dziedzinie drogow-
nictwa. Odcinek drogi Knieja – Grodziec był w  bardzo złym 
stanie. Dzięki naszym ogromnym wysiłkom, dzięki zaangażo-
waniu starosty powiatu oleskiego Stanisławowi Belce, który 
był liderem wśród czterech samorządów, drogę udało się wy-
remontować. Oddaliśmy również do użytku nowoczesne bo-
isko sportowe. Pozyskaliśmy pieniądze na ścieżki rowerowe 
i wiele, wiele innych. Ten rok jest dla nas szczególny – zazna-
czył wójt. – Zbliżamy się do wyborów samorządowych. Wiele 
osób prosiło mnie, abym kandydował, dlatego też otworzy-
łem własny komitet. Wśród proponowanych przeze mnie 
radnych są osoby, które nie chcą nikogo skłócać, nie chcą 
sensacji, ale chcą pracować dla naszego wspólnego dobra – 
dodał Waldemar Czaja.

Wójt przywitał mieszkańców, w tym bohaterów dożynek – 
rolników, a także gości. O randze uroczystości świadczy fakt, 
że zaszczycili Zębowice swą obecnością: wicemarszałek woj. 
opolskiego Stanisław Rakoczy, Prezes Opolskiej Izby Rolnej 

ŚWIĘTO CHLEBA W ZĘBOWICACH!
Mieszkańcy gminy Zębowice udowodnili, że dożynki mają 

dla  nich wyjątkowe znaczenie. Śliczne korony, pięknie przy-
strojone przyczepy rolnicze – wiele osób od naszych najmłod-
szych do  najstarszych mieszkańców zaangażowanych było, 
aby przygotować święto plonów na  najwyższym poziomie. 
Uroczystość z całą pewnością można nazwać udaną, między 
innymi dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu przewodniczą-
cej Gabrieli Buczek, która zachęcała do  współpracy lokalną 
społeczność. W  rezultacie w  pierwszą niedzielę września 
w  Zębowicach mogliśmy być świadkami wspaniałej uroczy-
stości, która zapewne zapisze się na kartach lokalnej historii. 
Rozpoczęła ją uroczysta msza św. ze  wspaniałą homilią ks. 
proboszcza Józefa Zwarycza. Potem ruszył barwny korowód 
do  miejsca zgromadzenia dożynkowego. – Dzień wcześniej 
nasza jednostka straży pożarnej obchodziła jubileusz 130 – 
lecia działalności, z  czego jesteśmy bardzo dumni – Walde-
mar Czaja, wójt gminy Zębowice, podziękował strażakom 

za ich oddanie i poświęcenie. Nie zabrakło również wyrazów 
wdzięczności skierowanych do rolników. – Rok nie był sprzy-
jający. Ale Pan Bóg pozwolił, aby zebrane zostały wszystkie 
plony i za to jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni. Warto po-
wiedzieć, że jesteśmy zawsze z naszymi rolnikami. Docenia-
my waszą bardzo ciężką pracę. My z kolei, pracujemy dla was, 


