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W  niedzielę 21.06.2015 r. o godz. 
1200 odbyła się w naszej parafii 

uroczystość 50-lecia święceń Kapłań-
skich naszego Proboszcza Księdza Jó-
zefa Muchy, który pasterzuje wśród nas 
już od 32 lat. Cała parafia wzięła udział 
w przygotowaniu tego wspaniałego 
i radosnego jubileuszu. Mieszkańcy 
Radawia, Łąki, Kosic, Radawki i Bą-
kowni chętnie włączyli się we wszystkie 
prace i przygotowania aby dzień ten był 
godny naszego Proboszcza. Kobiety plo-
tły wieńce i wianeczki, sadziły kwiaty 
wokół kościoła, sprzątały w kościele 
i wokół świątyni, do prac porządkowych 
włączyli się też nasi niezawodni stra-
żacy. Jak zwykle Pan Wójt również nie 
odmówił pomocy i wsparcia. W uroczy-
stej mszy jubileuszowej uczestniczyło 
wielu zaproszonych gości, Kapłanów, 
Sióstr Zakonnych związanych z naszym 
Księdzem Proboszczem i naszą para-

fią. Piękne słowo Boże w czasie mszy 
jubileuszowej wygłosił brat naszego 
Proboszcza Ksiądz Andrzej Mucha. 
Splendoru i uroczystej oprawy dodał 
śpiew naszej Scholi parafialnej, którą 
z wielkim oddaniem prowadzi nasza 
Pani Organistka. Na zakończenie uro-
czystej Mszy św. liczne delegacje złożyły 
Jubilatowi piękne i serdeczne życzenia. 
Najpierw radosne słowa złożyły przed-
szkolaki, a Wielką Księgę Życzeń, do 
której wpisały swoje serdeczne słowa 
wszystkie rodziny naszej parafii oraz 
delegacje przybyłe na uroczystość wrę-
czył naszemu Księdzu Proboszczowi 
pan Sołtys, który reprezentował Radę 
Sołecką i wszystkich mieszkańców. 
Następnie życzenia składali: Pan Wójt 
Waldemar Czaja wraz z przewodni-
czącą Rady Gminy, Rada Parafialna, 
Caritas, Ministranci, Szafarze, Dom 
Pomocy Społecznej, Ochotnicza Straż 

Pożarna, Mniejszość Niemiecka z Rada-
wia i Gminy Zębowice, Stowarzyszenie 
Wsi Radawie, Ludowy Klub Sportowy, 
Nauczyciele, Róże Różańcowe i Schola. 
Po zakończonej uroczystości w Koście-
le, zaproszeni goście udali się na po-
częstunek do restauracji w Zakrzowie 
Turawskim. W poniedziałkowy wieczór 
do naszej pięknie odrestaurowanej sali 
OSP zaproszeni zostali strażacy, Schola 
i Ministranci. Nie zapomniano również 
o ludziach chorych, którym rozwiezio-
no poczęstunek do domów. W czasie 
biesiady pierwszego i drugiego dnia 
został wyświetlony film o życiu rodzi-
ny Muchów, z której wywodzi się nasz 
Ksiądz Jubilat, Jego czterej bracia Księ-
ża, siostra zakonna i brat Kazimierz. 
Wspaniale zobaczyć sagę rodziny Jana 
i Stanisławy - tak kochającej, wiernej 
i Bogiem silnej.

Tekst: Krzysztof Kurowski
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Rzesze mieszkańców naszej Gminy oraz goście, w tym z zagranicy, uczest-
niczyli w tradycyjnej procesji do czterech ołtarzy w ramach obchodów 
Święta Bożego Ciała. Uroczystej procesji przewodniczył Proboszcz Parafii 
ksiądz Paweł Zając. Oprawę procesji zabezpieczali strażacy z OSP Zębo-
wice i Knieja, młodzież i dorośli niosący sztandary liturgiczne, ministranci, 
dzieci które sypały kwiaty oraz orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego. 

OBCHODY ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA
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W CZeRWCU 2015 R. JUBilaCi OBChOdZili 
SWOJe JUBileUSZe:

1.  80 lat – Helena Śliwa, Marta Gabryś, 
Adelajda Jośko, Hildegarda Serwusiok

2.  90 lat – Anna Dragon
3.  91 lat – Urszula Miozga
4.  Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa  

ks. Józef Mucha

5.  Jubileusz – 25. rocznica ślubu:  
Justyna i Gerard Kij 
Katarzyna i Leon Wieczorek 
Teresa i Klaudiusz Kontny

Życzymy wszystkim Jubilatom wszystkiego najlep-
szego, zdrowia i pogody ducha.

Na zawsze odeszli od nas,  
ale pozostaną w naszej pamięci:

Jerzy Płachetka
Jan Urban

Erwin Kowolik
Alfred Kaczmarek

Wyrazy współczucia najbliższej rodzinie i krew-
nym z powodu utraty najbliższych.

Marta Gabryś

anna dragon

helena Śliwa

adelajda Jośko
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N iepubliczny Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Zębowicach, którego 

kierownikiem jest lek. med. Wiesław 
Bańczyk świadczy usługi zdrowotne dla 
około 2500 ubezpieczonych mieszkań-
ców naszej Gminy. W ramach Ośrodka 
funkcjonują: Poradnia Ogólna, Pry-
watny Gabinet Stomatologiczny, Punkt 
Szczepień, czynny dwa razy w tygo-
dniu Punkt Pobierania Materiału do 
Badań Laboratoryjnych oraz Gabinet 
Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej. 
W Ośrodku organizowane są również 
badania spirometryczne oraz odpłatnie 
badania na osteoporozę. Codziennie 
Ośrodek przyjmuje około 60 pacjen-
tów. W ramach Poradni Ogólnej przyj-
mowane są również dzieci. Kierownik 
Ośrodka zakupił za kwotę 52500 zł. 
aparat do badań USG, z którego będą 
mogli skorzystać mieszkańcy mają-
cy problem z dojazdem do placówek 
świadczących tego typu badania, np. 
w Dobrodzieniu, Ozimku i Oleśnie. 
Obecnie prowadzone są konsultacje 
związane z zatrudnieniem lekarza ra-
diologa do obsługi aparatu.

NZOZ ZDROWIE w Zębowicach

Szanowni Państwo
Z uwagi, że Państwa obiekt startuje w Finale Ogólnopol-

skiego Konkursu „Modernizacja Roku 2014” informujemy, 
że 10 czerwca 2015 ruszył plebiscyt internetowy (moderni-
zacjaroku.org.pl/plebiscyt). Wszystkie zgłoszone obiekty 
walczą w swoich kategoriach o tytuł najpopularniejszej 
modernizacji w Polsce. Zachęcamy do umieszczania lin-
ku do swojego obiektu w Państwa profilach w mediach 
społecznościowych (np. Facebook, Google+). Dodatkowo 
zachęcamy do umieszczenia baneru z linkiem na Państwa 
stronie internetowej, aby każdy kto ją odwiedza mógł 
zagłosować na Państwa obiekt. Nie ograniczamy Państwa 
pomysłowości na inne formy promocji (tradycyjne banery, 
ulotki czy promowane posty na Facebooku). Jest to wyjąt-
kowa forma integracji społeczności lokalnej. Mieszkańcy 
miasta, wsi, gminy czy powiatu świetnie mobilizują się 
głosując na modernizacje z ich „Małej Ojczyzny”. W Ple-
biscycie „Modernizacji Roku” niejednokrotnie mniejsze 
miejscowości dzięki zaangażowaniu społecznemu zwy-
ciężają z wielkimi miastami. W minionych latach w ple-
biscycie głos oddało ponad 100 000 osób. Wierzymy, że 
rywalizacja w tym roku będzie równie zacięta.

W załączeniu baner do umieszczenia na stronie (w razie 
braku miejsca na taką formę ekspozycji dopuszczamy 
opracowanie własnej - dostosowanej do Państwa strony 
www).

Link do obiektu w naszym plebiscycie:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/37-

zebowice.html

Prośba kierowana do wszystkich mieszkańców, którym 
szczególnie ważna jest promocja naszej: „Małej Ojczyzny” 
o głosowanie na nasz obiekt w plebiscycie. Każdy może 
oddać tylko jeden głos z swojego konta na Facebooku. 
Delegacja z Warszawy odwiedziła naszą Gminę 25 czerwca 
br., i zachęca do dalszego głosowania do 15 sierpnia 2015 r. 
serdecznie dziękuję za udział w głosowaniu – Waldemar 
Czaja wasz wójt.

Modernizacja Roku 2014
Ogólnopolski Konkurs Otwarty
www.modernizacjaroku.org.pl
biuro@modernizacja.org.pl

OGŁOSZENIE
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PRZYDOMOWE  
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Z akończył się kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w naszej Gminie. W br. wybudowano 203 oczysz-

czalnie. Koszt budowy to 3089468,26 zł. w tym roboty dodatkowe 
58442 zł. Wójt Gminy Waldemar Czaja złożył 29 czerwca br., 
w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu wniosek o płatność tytułem 
zwrotu poniesionych kosztów tej budowy. Gmina otrzyma zwrot 
w wysokości 1912489 zł. Pozostała część to środki własne. 

NAPRAWA DROGI POWIATOWEJ

Z arząd Dróg Powiatowych w Oleśnie dokonał naprawy ubyt-
ków na drodze powiatowej Szemrowice Radawie. Mieszkańcy 

naszej Gminy liczą również, że w końcu zostanie przeprowadzony 
remont drogi powiatowej Zębowice Knieja. Radni naszej Gminy 
wsparli Starostwo Powiatowe w Oleśnie kwotą 50 tyś. zł na remont 
odcinka drogi powiatowej w miejscowości Knieja. Teraz dyrektor 
ZDP w Oleśnie zobowiązany jest do ogłoszenia przetargu i wy-
konania tego remontu.

6 czerwca br. na boisku LZS w Radwiu 
odbył się Piknik Rodzinny, którego 

organizatorem był Dyrektor GOIKiCz 
w Zębowicach wraz ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju Wsi Radawie. Stowarzyszenie 
skupiające głównie młodych ludzi, którzy 
swoją przyszłość wiążą z miejscem swojego 
urodzenia. Część artystyczno - sportową 
pikniku poprzedziło poświęcenie nowego 
placu zabaw znajdującego się obok Przed-
szkola w Radawiu. Po poświęceniu placu 
zabaw, którego dokonał Proboszcz miejsco-
wej Parafii ksiądz Józef Mucha, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy w Zębowicach 
Pan Damian Ledwig oraz zastępca wójta 
Pan Edmund Langosz dokonali uroczy-
stego przecięcia wstęgi i otwarcia placu 
zabaw. Po tych oficjalnych uroczystościach 
licznie przybyłych na Piknik mieszkań-
ców i gości, wśród których byli również 
przedstawiciele i młodzież z partnerskiej 
Gminy Birkenfeld, powitała Pani Justyna 
Langosz Przewodnicząca Stowarzyszenia. 
Podziękowania organizatorom i uczestni-
kom pikniku złożył w swoim wystąpieniu 
również wójt Gminy Waldemar Czaja.

Piknik rozpoczęły występy artystyczne 
młodzieży szkolnej z Muzycznego Cen-
trum Innowacyjnego z Olesna. Wiele braw 
za swój taneczno wokalny występ zebrały 
przedszkolaki z Radawskiego Przedszkola. 
Duże zainteresowanie uczestników pikni-
ku wywołał w pełni profesjonalny występ 
Młodzieżowego Zespołu Wokalnego z Ra-
dawia. Szerokie możliwości artystyczne 
prezentując bogaty repertuar potwierdziła 
kapela dęta OSP w Radawiu. Występy ar-
tystyczne przeplatały się z rozgrywkami 

sportowymi. Uczestnicy pikniku mogli 
również obserwować pokaz sprawności 
miejscowej straży pożarnej oraz umie-
jętności rzeźbienia w drewnie piłą spa-
linową. Występy artystyczne, rozgrywki 
sportowe pokazy straży pożarnej to nie 
jedyne atrakcje pikniku. Licznie oblegany 
przez najmłodszych uczestników był park 
wodny i dmuchane zjeżdżalnie. Dzieci mo-
gły skorzystać z przejażdżki konnej, dla 
nich zorganizowano również dyskotekę. 
Imprezie towarzyszyła bogata oferta ga-
stronomiczna. Do dyspozycji uczestników 
były min. potrawy z grilla, ciasto, słodycze, 
lody, wata cukrowa i zimne napoje. Pik-
nik zakończyła zabawa taneczna i pokaz 
sztucznych ogni.

PIKNIK RODZINNY W RADAWIU
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D nia 17 czerwca miał miejsce w Sali 
Gminnego Ośrodka Informacji, 

Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach 
bal kapeluszowy seniorów oraz osób 
niepełnosprawnych, w którym wzięli 
udział również pensjonariusze Domu 
Pomocy Społecznej w Radawiu. Obsłu-
gę muzyczną przedsięwzięcia zapewnił 
powszechnie znany DJ Dragon z Zę-
bowic, natomiast pomysłodawcą była 
animatorka osób starszych Pani Dorota 
Wons. Przy dobrej muzyce, w miłej at-
mosferze zabawa trwała do godzin noc-
nych, a swą obecnością bal zaszczyciło 
ponad 100 osób. Każdy z uczestników 
pojawił się – jak na bal kapeluszowy 
przystało – w oryginalnym nakryciu 
głowy. Oczywiście wybrano najbar-
dziej oryginalny kapelusz, który został 
wyróżniony.

CIEKAWE SPOTKANIE Z CYKLU  
„HISTORII LOKALNEJ”

N iedzielnym popołudniem, 28 czerwca 
br., w „Domu Spotkań” w Zębowi-

cach, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
„Historia lokalna na przykładzie wybra-
nych powiatów, miast i gmin”. Tematyka 
spotkania została poświęcona „Rolnictwu 
i przetwórstwu rolnemu w XIX i na począt-
ku XX wieku na terenie powiatu oleskie-
go”. Prelekcję w przedstawionym zakresie 
przygotował Pan Gerard Wons, następnie 
uczestnicy spotkania mieli możliwość włą-
czenia się do ciekawej i inspirującej dysku-
sji przy kawie, którą poprzedziły zmagania 
konkursowe ze znajomości śląskiego słow-
nika rolniczego. Organizatorem spotkania 
byli: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Gmina 
Zębowice oraz DFK Zębowice. Pozostała 
część projektu „Historia lokalna na przy-
kładzie wybranych powiatów, miast i gmin” 
jest finansowana ze środków Mniejszości 
Niemieckiej, pozostających w dyspozycji 
Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych.

RADOSNY BAL KAPELUSZOWY W ZĘBOWICACH

UDANE SPOTKANIE AUTORSKIE  
W NASZEJ BIBLIOTECE

W  ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dnia 10 czerwca miało miejsce w zębowickiej 
bibliotece spotkanie autorskie ze znanym pisarzem Janem Grzegorczykiem, znanym 

głównie z twórczości koncentrującej się na tematyce dotyczącej Kościoła, duchowieństwa 
oraz moralności i etyki. Wśród jego pozycji wyróżnia się szczególnie cykl książkowy 
„Przypadki Księdza Grosera” zawierający się w książkach „Adieu”, „Trufle” oraz „Cudze 
pole” oraz takie prace jak: „Święty i błazen”, „Każda dusza to inny świat” czy „Niebo 
dla akrobaty”. Podczas dwugodzinnego spotkania autor przedstawił w bardzo ciekawej 
narracji swój życiorys i dorobek pisarski, opowiadając m. in. o swojej przyjaźni z wysoko 
cenionym twórcą Romanem Brandstaetterem, który był niejako „mistrzem i przewodni-
kiem literackim” Jana Grzegorczyka. Mowa też była o zawiłych losach przyjaźni autora 
z charyzmatycznym O. Janem Górą, ponadto uczestnicy spotkania mogli wsłuchać się 
w słowa śpiewanej poezji Bułata Okudżawy zaprezentowanej właśnie przez zacnego 
gościa. Na koniec spotkania kwiaty i podziękowania wręczyła nasza bibliotekarka Pani 
Barbara Barowska. Cyprian Tkacz

p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji,  
Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
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D nia 23 czerwca tego roku miała 
miejsce kolejna, piąta już w bieżącej 

kadencji sesja Rady Gminy Zębowice, 
w której udział wzięło początkowo 14 
radnych. W trakcie sesji dołączył Pan 
Radny Paweł Grzesik. Obradom prze-
wodniczyła Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Pani Gabriela Buczek. Na początku 
sesji do porządku obrad wprowadzono 
mi.in.: przyjęcie uchwały w sprawie po-
wołania zespołu opiniującego kandy-
datów na ławników Sądu Rejonowego 
w Oleśnie, projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie systemów fotowoltaicznych 
na budynkach Gminy Zębowice obję-
tych nowym PROW, projekt uchwały 
w sprawie zmiany siedziby Obwodowej 
Komisji Wyborczej w Radawiu oraz pro-
jekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla 
sołtysów i zwrotu kosztów podróży na 
terenie kraju. Przedstawione projekty 
radni następnie podjęli jako uchwały, 
z wyjątkiem projektu uchwały w spra-
wie zmiany siedziby Obwodowej Komisji 
Wyborczej w Radawiu, który został jed-
nogłośnie odrzucony z powodu braku 
poparcia społecznego. Jako pierwszy 

jednak pod głosowanie poddano pro-
jekt uchwały, przewidziany w uprzednio 
opracowanym porządku obrad, a do-
tyczył on zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2014 roku i został on 
przyjęty przez radnych jednogłośnie. 
Po podjęciu uchwały Pan Wójt Gminy 
Zębowice Waldemar Czaja skierował do 
radnych słowa podziękowania, podkre-
ślając fakt, że już po raz dwunasty człon-
kowie Rady Gminy dokonują rozeznania 
zapotrzebowania na określone działania 
remontowo – inwestycyjne, a następnie 
oceniają wykonanie budżetu. Jednocze-
śnie Gospodarz naszej Gminy wyraził 
wdzięczność za zrozumienie oraz cało-
kształt podejmowanych działań, wska-
zując, iż należymy do tych gmin, które 
pomimo tego, że mają bardzo wysoki 
wydatek inwestycyjny, to też i potrafią 
oszczędnie oraz racjonalnie gospoda-
rować, przez co udało się zrealizować 
ostatnio zakończoną inwestycję budowy 
203 oczyszczalni przydomowych. 

Wójt podziękował również pracow-
nikom oraz wszystkim osobom, dzięki 
którym udało się zrealizować budżet, 
jednocześnie wyrażając nadzieję, aby 

w dalszym ciągu wszystkie organy Gminy 
służyły mieszkańcom, ponieważ właśnie 
do tego celu zostały powołane. Kolejną 
przyjętą uchwałą była zmiana budżetu 
w zakresie dochodów i wydatków bu-
dżetowych na bieżący rok. Uchwała ta 
podjęta została również jednogłośnie. 
Radni ponadto następnie udzielili po-
mocy finansowej powiatowi oleskiemu 
na realizację zadania w zakresie dróg 
powiatowych. Udzielona pomoc dotyczy 
drogi powiatowej w miejscowości Knieja. 
Na sesji odczytano też podziękowanie 
Starosty Kluczborskiego Pana Piotra Po-
śpiecha skierowane do samorządu Gminy 
Zębowice, za przystąpienie do współpra-
cy z powiatem kluczborskim w zakre-
sie publicznego transportu zbiorowego. 
W kolejnej części sesji Pan Wójt udzielając 
odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania 
dotyczące tym razem dróg powiatowych 
poinformował o konieczności skierowa-
nia stosownych pism do zarządcy drogi. 
Następnie Pan Wójt przekazał na ręce 
radnych podziękowanie księdza Józefa 
Muchy, proboszcza parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża Św. w Radawiu za życzenia 
z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa.

ABSOLUTARYJNA SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE

26 czerwca br. podczas uroczystej 
akademii odbyło się pożegnanie 

absolwentów klas III Gimnazjum i VI Szko-
ły Podstawowej roku szkolnego 2014/2015. 
Swoje wakacje rozpocznie 250 uczniów 
ZGS. W uroczystości oprócz grona pedago-
gicznego, uczniów i rodziców uczestniczył 
również Wójt Gminy Pan Waldemar Czaja. 
Uroczystość ta była okazją nie tylko do 
wręczenia świadectw, ale również okazją 
do podziękowania i wręczenia wyróżnień 
uczniom osiągającym najlepsze wyniki 
w nauce. Podczas akademii Dyrektor Ze-
społu Pani Małgorzata Stelmach przed-
stawiła osiągnięcia uczniów i nauczycieli 
w mijającym roku szkolnym. Natomiast 
Wójt Gminy Pan Waldemar Czaja podzię-
kował w swoim wystąpieniu gronu pedago-
gicznemu za sumienną pracę, pogratulował 
uczniom sukcesów w nauce oraz życzył 
udanych wakacji. 

Przedstawiamy listę wyróżnionych: 
Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej 
wyróżniający się wiedzą umiejętnościami 
i zdolnościami: Michalczyk Julia, Bronder 
Anna, Krawczyk Paweł, Koch Jakub, Libera 

Michał, Czaja Oliwer, Czaja Wiktoria, Ku-
siak Tomasz, Pieprzyca Patryk, Proszewska 
Natalia, Respondek Dominika, Sułek Bar-
tosz, Jonczyk Martyna, Langosz Szymon 
Seidel Paskal, Sikora Marcin, Szczygieł 
Wiktoria, Pieprzyca Dawid, Dragon Jo-
anna, Benk Aleks, Koza Bartosz, Koj Wik-
toria, Pyka Nadia, Respondek Karolina, 
Gmyrek Katarzyna, Jendrzej Juliana, Koj 
Julia, Kubiciel Kamila, Lasończyk Małgo-
rzata, Miozga Monika, Niemiec Karolina, 
Ostój Magdalena, Okwieka Laura, Panicz 
Klaudia, Płotnik Vanesa, Sowa Michał 
i Sylwoś Filip. Uczniowie promowani 
z wyróżnieniem z klas IV–VI: Brygida 
Maniurka, Sikora Julia, Kania Magdale-
na, Mateja Aleksandra, Niemiec Karolina, 
Ledwig Oliwia, Krohn Rafał, Król Agniesz-
ka, Obstój Adriana, Grabowska Zuzanna, 
Gawlita Michał, Beneda Patryk, Jagoda 
Laura, Kusiak Szymon, Krohn Ewelina, 
Górski Dawid, Kozłowska Agata, Miozga 
Karolina, Koch Julia, Nowak Aleksandra, 
Płotnik Paweł, Wróbel Sonia, Jonczyk Mar-
cel, Rybak Izabela, Sadowski Szymon, Pa-
stuszka Patrycja, Sacha Karolina, Zyzik 

Marlena, Jadach Julia, Koch Dominik, 
Ledwig Simona, Krawczyk Agnieszka, 
Lempa Emilia. Uczniowie promowani 
z wyróżnieniem z klas gimnazjalnych: Pa-
nicz Patrycja, Syma Weronika, Michalczyk 
Kamila, Wulczyńska Aleksandra, Suschlik 
Karolina, Lysy Jesika, Seidel Laura, Kuli-
berda Weronika, Pryszcz Anna, Sowa Filip, 
Kania Agnieszka, Koprek Karol, Ledwig 
Aleksandra, Rajnoga Daria, Koj Łukasz, 
Lempa Patryk, Panic Julia, Pyć Karolina 
i Witkowski Bartosz. Wyróżnieni otrzy-
mali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pry-
musi Szkoły z najlepszą średnią to: Brygida 
Maniurka 5,80; Julia Sikora 5,55; Wiktoria 
Gawlita 5,5; Marta Kozłowska 5,2; Tomasz 
Klyszcz 5,2; Laura Bryś 5,2; Aleksandra Pyć 
5,2; Marta Twardawska 5,1; Dawid Ticman 
4,85. Pragniemy również poinformować, 
że 34 uczniów kończy naukę w Szkole Pod-
stawowej, a 25 w Gimnazjum. Uczniom 
opuszczającym mury ZGS życzymy suk-
cesów w nauce w wybranych przez siebie 
szkołach, a wszystkim zarówno nauczy-
cielom jak i uczniom życzymy beztroskich 
i bezpiecznych wakacji.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZGS W ZĘBOWICACH
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PRZYSŁOWIA NA LIPIEC

OBRONA CYWILNA
W systemie obronnym naszego państwa istotną rolę odgrywa 

obrona cywilna (OC) stanowiąc jej integralną część. Najważniej-
szym zadaniem obrony cywilnej jest ochrona ludności. Wójt 
jako Szef OC wraz z podległą mu administracją kieruje obroną 
cywilną na szczeblu Gminy.

Do najważniejszych zadań OC należy:
–  organizacja rozpoznania stanu zagrożenia
–  analiza i ocena istniejących i przewidywalnych zagorzeń
–  powiadamianie i alarmowanie o grożącym niebezpieczeństwie
–  planowanie, przygotowanie i realizacja ewakuacji z terenów 

zagrożonych
–  ochrona gospodarki narodowej
–  ochrona dóbr kultury
–  ratowanie poszkodowanych
–  zapewnienie warunków egzystencji ludności w warunkach 

klęsk żywiołowych, katastrof  i  niebezpiecznych awarii.

Rodzaje alarmów Akustyczny system 
alarmowy Środki masowego przekazu

Ogłoszenie alarmu Dźwięk syreny modu-
lowany
3 min

3 x zapowiedz:
Uwaga, Uwaga, Uwaga.
Ogłaszam alarm ...
dla ...

Odwołanie alarmu Dźwięk syreny ciągły
3 min

3 x zapowiedz:
Uwaga, Uwaga, Uwaga.
Odwołuję alarm ...
dla ...

Przypomną się, że każdy właściciel nieruchomości ma obo-
wiązek zapewnienia wszystkim mieszkańcom tej nieruchomości 
żywność na co najmniej 7 dni. 

OCHRONA PRZED PIORUNAMI
Apel do ludności

Z początkiem wakacji rozpoczął się okres powszechnego występowania burz 
z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi, będący też czasem licznych wyjazdów 
urlopowych, wycieczek szkolnych, a także wzmożonej pracy na polach oraz przeby-
waniem wędkarzy na akwenach wodnych, w związku, z czym wzrasta ryzyko rażenia 
piorunem na przestrzeniach otwartych. Na całym świecie rocznie bywa rażonych 
piorunem kilka tysięcy osób, natomiast w ciągu jednej doby liczba ta sięga statystycznie 
kilkudziesięciu osób. W 80% wynika to z ludzkiej nieostrożności i ignorancji zjawisk 
atmosferycznych, dlatego Stowarzyszenie Meteorologów apeluje o zastosowanie się 
ludności do poniższych wskazówek:

Wszelkie budynki, szczególnie mieszkalne wyposażać w instalacje odgromowe 
(tzw. piorunochrony).

Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych (budynkach) nie należy przebywać 
w pobliżu przewodów instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o., ponieważ, 
w razie uderzenia pioruna, nawet nie bezpośrednio w dany obiekt, są to elementy 
dobrze przewodzące energię elektryczną, wobec czego w trakcie burzy również nie 
należy się kąpać, myć i rozmawiać przez telefon.

Pomieszczenia zamknięte należy opuszczać tylko w przypadku bezwzględnej 
konieczności.

Podróżując samochodem w czasie burzy, nie należy go w żadnym wypadku 
opuszczać, gdyż jest on bezpieczny, ponieważ nawet w razie rażenia piorunem 
ładunki elektryczne spływają po zewnętrznej części karoserii nie wnikając do środka 
(tzw. klatka Faradaya), należy przy tym pamiętać, aby wszystkie okna w pojeździe 
były zamknięte.

Znajdując się w terenie otwartym, pod żadnym pozorem nie należy się zbliżać do 
wysokich i przewodzących obiektów (słupów, transformatorów, masztów) ani też 
chować się pod samotnymi drzewami – co niestety dość powszechnie się obserwuje 
i z reguły kończy się tragicznie.

Na otwartych przestrzeniach należy zadbać o to, aby samemu nie stać się naj-
wyższym obiektem, lecz w żadnym wypadku nie należy się kłaść na ziemi, a tylko 
przykucnąć ze złączonymi stopami.

Poruszając się maszynami rolniczymi w razie zaobserwowania pierwszych oznak 
burzy należy niezwłocznie opuścić pole i udać się do najbliższych zabudowań (w oko-
licznościach nagłego zaskoczenia przez burzę, w żadnym wypadku nie kłaść się pod 
maszynami rolniczymi, lepiej pozostać w kabinie pojazdu).

Przebywając na akwenie wodnym należy jak najszybciej go opuścić, po czym schro-
nić się w zabudowaniach bądź w samochodzie (upartym wędkarzom przypominamy, 
iż współczesna wędka jest zbudowana z włókna węglowego, będącego doskonałym 
przewodnikiem elektryczności).

Udający się na wycieczki górskie powinni przed wyjściem obowiązkowo zapoznać 
się z aktualną prognozą pogody (ewentualność zaskoczenia przez burzę w górach 
może pociągnąć za sobą tragiczne skutki).

Kończąc niniejszym apelem pragniemy uświadomić ludności, że pioruny nie zawsze 
uderzają w najwyższy punkt, bowiem zagadnienie to jest bardzo złożone i zależne od 
rozkładu ładunków elektrycznych, ponadto informujemy o występowaniu zjawiska 
napięcia krokowego, które również jest niebezpieczne dla życia, nawet w przypadku 
uderzenia pioruna obok człowieka.

mgr Cyprian Tkacz, prezes Stowarzyszenia Meteorologów
Jan Seewald, wiceprezes Stowarzyszenia Meteorologów

  Lipcowe upały, wrzesień doskonały.
  Upały lipcowe, mrozy styczniowe.
  Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki mąki wypiec.
  Deszcze na lipca pierwszego, drugiego, zapowiedzią deszczu czter-

dziestodniowego.
  Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli 

słota, to w zimie dużo błota.
  Od świętej Anki zimne noce i poranki.

Wybory do Izb Rolniczych
Zakończył się pierwszy etap wyboru kandydatów do 

władz Izb Rolniczych. 31 maja br. dokonano wyboru naszego 
kandydata do struktur powiatowych. Uprawnionych do 
głosowania było 722 rolników. W głosowaniu udział wzięło 
46. Jedynym kandydatem był dotychczasowy Prezes Izby 
Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, który w tajnym głosowaniu 
uzyskał 46 głosów. Gratulujemy i życzymy sukcesów w wy-
borach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

ZBLIŻAJĄ SIĘ DOŻYNKI GMINNE 2015
Zbliża się data 30 sierpnia 2015, a więc termin tegorocz-

nych dożynek gminnych, które zostaną zorganizowane na 
terenie i przy udziale sołectwa Kadłub Wolny, dlatego też 
razem z Panem Wójtem Waldemarem Czają zwracam się 
z prośbą o włączenie się w organizację oraz pomoc w tym 
ważnym przedsięwzięciu wszystkich osób, które chciałyby 
się w ten temat zaangażować. Jednocześnie już teraz z góry 
składam serdeczne wyrazy podziękowania ze ewentualnie 
podjęte działania we wskazanym zakresie. 

Cyprian Tkacz, p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka In-
formacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach


