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Konsekracja ołtarza  
w kaplicy w Poczołkowie

T egoroczna uroczystość odpusto-
wa ku czci N.M.P. Różańcowej 

w Poczołkowie, którą obchodzono 
w niedzielę 4 października miała wy-
jątkowy, niepowtarzalny oraz bardzo 
podniosły charakter, bowiem połączo-
na była z uroczystym aktem dokona-
nia konsekracji nowego kamiennego 
ołtarza. O godz. 16.00. rozpoczęła 
się uroczysta suma pontyfikalna pod 
przewodnictwem biskupa opolskiego 
Andrzeja Czai, który wygłosił bardzo 
bogate w swej treści kazanie, po którym 
bezpośrednio dokonał aktu konsekracji 
ołtarza, na który składały się: śpiew 
litanii do Wszystkich Świętych, modli-
twa konsekracji ołtarza – czyli przezna-
czenie go do wyłącznego kultu Bożego 
– jak nazwał to ks. biskup – przekazanie 
go na wyłączną własność Boga i wy-
łączenie z użytku rzeczy tego świata, 
namaszczenie ołtarza olejem Krzyżma 
Świętego, zasypanie i ustawienie kadzi-
dła na ołtarzu, nakrycie obrusem oraz 

zapalenie świec. Podkreślenia wymaga 
tutaj fakt, że konsekruje się tylko i wy-
łącznie ołtarze kamienne, które niejako 
w sposób trwały zjednoczone pozostają 
z budowlą kościelną, podczas, gdy ołta-
rze innego rodzaju, w tym drewniane 
są tylko błogosławione. 

Ks. biskup wskazał na wyjątkowość 
i niepowtarzalność tego wydarzenia 
i to na przestrzeni historii, dlatego też 
poprosił szczególnie rodziców z dzieć-
mi, aby ustawili się w pobliżu ołtarza 
podczas jego konsekracji, aby wyjątko-
wość chwili zapadła w ich pamięć na 
zawsze. Po dokonanym akcie konsekra-
cji, pierwszy raz już na nowym ołtarzu 
celebrowano liturgię eucharystyczną. 
W koncelebrze brali udział: ks. dzie-
kan Paweł Zając, proboszcz parafii pw. 
Wniebowzięcia N.M.P. w Zębowicach 
oraz ks. dr Joachim Kobienia, sekretarz 
biskupa opolskiego oraz dyrektor die-
cezjalnego centrum informatycznego 
w Opolu, natomiast poza koncelebrą 

zgromadzili się kapłani dekanatu do-
brodzieńskiego. Po zakończeniu mszy 
św. miała miejsce procesja euchary-
styczna z Najświętszym Sakramentem, 
następnie przy towarzyszeniu orkiestry 
dętej z Kadłuba Wolnego pod dyrekcją 
kapelmistrza Mariusza Czai – która 
podtrzymywała śpiew w trakcie całej 
uroczystości odśpiewano uroczyste Te 
Deum Laudamus i ks. biskup udzie-
lił błogosławieństwa sakramentalne-
go. Słowa wdzięczności wygłosił ks. 
prob. Paweł Zając, a ks. biskup dopeł-
nił uroczystość poprzez odmówienie 
przepisanych modlitw odpustowych, 
dzięki którym wierni mogli zyskać ła-
skę odpustu zupełnego dla siebie lub 
innej osoby. Z tych łask odpustowych 
warto korzystać – gdyż jak podkreślił 
ks. biskup – w uroczystość odpustową 
niejako niebo się otwiera.

Tekst: Cyprian Tkacz
Zdjęcia: Erwin Kubiciel
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O d kilku tygodni na budynkach: 
urzędu gminy, hali sportowej ze-

społu szkół oraz na budynkach kilku-
dziesięciu osób fizycznych montowane 
są panele fotowoltaiczne. W związku 
z tym pragniemy przybliżyć naszym 
mieszkańcom wiedzę na temat fotowol-
taiki i korzyści wynikających z monta-
żu w gospodarstwach domowych paneli 
fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne 
zamieniają energię promieniowania 
słonecznego w energię elektryczną 
w przeciwieństwie do kolektorów 
słonecznych, które produkują ciepło. 
Wytworzony w fotowoltaice prąd stały 
przepływa przez inwerter (falownik) 
i zostaje przekształcony w prąd prze-
mienny, czyli dokładnie taki jaki mamy 
w gniazdkach (230V). 

Uzyskaną energię elektryczną można 
zużywać na bieżąco, magazynować albo 
sprzedawać - w zależności od rodzaju 
instalacji fotowoltaicznej. Rozważając 
opłacalność instalacji należy pamiętać, 
że razem z systemem fotowoltaicznym 
“kupujemy” zapas energii na wiele lat. 
Od momentu uruchomienia instalacji 
każdego następnego dnia czerpiemy 
darmowy prąd ze słońca. Opłacalność 
fotowoltaiki stale rośnie, a panele sło-
neczne zapewniają ponad 25 lat bezob-
sługowej pracy, wytwarzając każdego 
dnia darmowy prąd. Jeśli zastanawiamy 
się czy fotowoltaika się opłaca powin-
niśmy wziąć pod uwagę to, że panele 
słoneczne nie generują kosztów zwią-
zanych z eksploatacją instalacji. 

Energia słoneczna jest całkowicie 
darmowa i po zamontowaniu instala-
cji słonecznej nie musimy się martwić 
o koszty związane z użytkowaniem prą-
du. Fotowoltaika zwraca się po około 
10-12 latach, przy czym skorzystanie 
z dotacji skraca ten okres do ok. 6-7 lat. 
Do głównych zalet należą oszczędności 
na rachunkach i ochrona środowiska, 
ale także niezależność energetyczna. 
Mamy swój prąd i nie musimy zwra-
cać uwagi na rosnące koszty energii 
elektrycznej. Inwestując w fotowolta-
ikę przyczyniamy się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza, jednocze-
śnie oszczędzając. Gdy już posiadamy 
instalację i zdecydujemy się na sprzedaż 
energii, warto zastanowić się nad net 

meteringiem, który umożliwia nam 
korzystanie z sieci jak z akumulatora 
bez dodatkowych kosztów (dla instalacji 
zgłoszonych do zakładu energetycznego 
po 01.01.2016 r.). Polega to na tym, że 
nadwyżki energii, której nie zużywamy 
na bieżąco, oddajemy do sieci („magazy-
nujemy”) i możemy ją odzyskać gdy zaj-
dzie potrzeba. Rozliczamy się z dostawcą 
energii w okresach półrocznych. Gdy 
wychodzi, że tyle samo zużyliśmy co wy-
produkowaliśmy (bilans zerowy) wtedy 
ponosimy koszty tylko za obsługę sieci. 

Jeśli nasza produkcja nie jest wy-
starczająca i pobieramy prąd dodat-
kowo z sieci (bilans ujemny - zbyt 
mała produkcja) wtedy musimy do-
płacić cenę różnicy prądu, natomiast 
gdy nasza produkcja jest większa niż 
pobór, nadwyżki możemy sprzedać. 
Prąd wyprodukowany przez instalację 
fotowoltaiczna można wykorzystywać 
do wszystkiego - także do podgrzewa-
nia wody. 

Kolejnym atutem jest to, że wykorzy-
stując net metering nie mamy prawie 

żadnych strat podczas przesyłu ener-
gii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne 
montuje się głównie na dachu lub na 
gruncie, tak aby skierować je w kierun-
ku południowym i maksymalnie wy-
korzystać nasłonecznienie. Optymal-
nym rozwiązaniem jest zainstalowanie 
paneli fotowoltaicznych na skośnym 
dachu, skierowanym na południe. 
Wówczas jednocześnie pozostają one 
dobrze nasłonecznione i nie zajmują 
dodatkowej przestrzeni. Ponadto jeśli 
instalacja solarna zostanie uwzględ-
niona już na etapie budowy domu, jej 
koszty mogą zostać znacznie obniżo-
ne, a same panele słoneczne zostaną 
wkomponowane jako element dachu. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej 
w innych miejscach również może być 
opłacalny. Dzięki zastosowaniu wysię-
gników, instalacja fotowoltaiczna może 
zostać zainstalowana na dachu płaskim, 
ogrodzeniu, strukturach nie mieszkal-
nych lub bezpośrednio na ziemi.

http://ekofachowcy.pl/fotowoltaika

PANELE FOTOWOLTAICZNE
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S zanowni mieszkańcy przed nami 
wybory parlamentarne, w których 

wybieramy przedstawicieli Sejmu (460 
posłów) i Senatu (100 senatorów). Zgod-
nie z art. 98 Konstytucji RP wybory 
parlamentarne odbywają się raz na 
cztery lata. Najbliższe wybory parla-
mentarne będą wyborami jednodnio-
wymi i odbędą się 25 października. 

Głosowanie w tym dniu odbędzie się 
od godziny 7.00 do 21.00. Głosować 
można osobiście, korespondencyjnie 
jak i przez pełnomocnika. Osoby, które 
w zbliżających się wyborach parlamen-
tarnych będą chciały zagłosować poza 
miejscem swojego zameldowania, mu-
szą złożyć wniosek o wpis do rejestru 
wyborców. Taki wniosek należy złożyć 
w urzędzie gminy, miejsca stałego za-
mieszkania. W przypadku osób, które 
stale zamieszkują na obszarze gminy, 
ale bez zameldowania na pobyt stały, 
mogą zostać wpisani do rejestru wy-
borców danej gminy, jeżeli złożą w tej 
sprawie wniosek do urzędu gminy. 

Osoba o orzeczonym umiarkowa-
nym bądź znacznym stopniu niepeł-
nosprawności może zagłosować przez 
pełnomocnika. W celu głosowania 
przez pełnomocnika należy złożyć 
wniosek w urzędzie gminy, najpóź-
niej na 10 dni przed dniem wyborów. 
Kodeks wyborczy dopuszcza również 
głosowanie korespondencyjne. Głoso-
wać korespondencyjnie mogą wyborcy 
przebywający za granicą, posiadający 
ważne polskie paszporty lub w przypad-
ku obywateli Unii Europejskiej niebędą-
cych obywatelami polskimi, posiadają-
cy ważny paszport lub inny dokument 
stwierdzający tożsamość, wpisani do 
spisu wyborców, sporządzonego przez 
właściwego terytorialnie konsula. Za-
miar głosowania korespondencyjnego 
powinien zostać zgłoszony konsulo-
wi do 15 dnia przed dniem wyborów. 

Udając się do lokalu wyborczego  
powinniśmy pamiętać o dowodzie 
osobistym. Wyborca musi bowiem 
obwodowej komisji wyborczej okazać 
dokument umożliwiający stwierdzenie 
jego tożsamości. Gdy głosujemy poza 
miejscem swojego zameldowania, mamy 
obowiązek okazać zaświadczenie o pra-
wie do głosowania. Obywatele polscy 
stale zamieszkujący za granicą powinni 
zabrać ze sobą ważny polski paszport. 

Jak głosować? 
Głosowanie odbędzie się na różnoko-

lorowych kartach do głosowania. Innej 
do Sejmu i innej do Senatu. Pamiętaj-
my, iż wybierając posłów głosujemy tyl-
ko na jedną listę kandydatów poprzez 
umieszczenie na karcie do głosowa-
nia znaku „X” w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów 
tej listy. Jeżeli nie jesteśmy pewni co 
do sposobu oddania głosu, niezbędne 
informacje w tym zakresie znajdziemy 
na karcie do głosowania. Zatem warto 
dobrze się zastanowić i nie zakreślać 
pochopnie, ponieważ poprawka nie jest 
możliwa. Praktycznym postępowaniem 
jest np. wyszukanie najpierw odpo-
wiedniego komitetu wyborczego, który 
nas interesuje i który chcemy poprzeć. 

Każdemu komitetowi odpowiada 
inna kartka w książeczce. (Opis nu-
merów list Komitetów wyborczych 
poniżej). Na kartce z wybranym przez 
nas komitetem znajdują się ponume-
rowane listy kandydatów na posłów. 
Kiedy znajdziemy już interesujący nas 
komitet zwany też medialnie listą wy-
borczą dokonujemy wyboru konkretnej 
osoby przy nazwisku której stawiamy 
znak X. Zwróćmy na to szczególną 
uwagę, gdyż podczas ostatnich wybo-
rów samorządowych, jesienią 2014 roku 
padła bardzo duża liczba głosów nie-
ważnych, na skutek faktu, że wyborcy 
zaznaczali w książeczce znak X przy 
większej ilości nazwisk niż jedno. Dla-
tego też pamiętajmy. W całej książecz-
ce głosujemy tylko na jedną osobę!!!

Kiedy oddany głos jest nieważny? 
Ma to miejsce w następujących sy-

tuacjach: gdy na karcie do głosowania 
postawiono znak „X” w kratce z le-
wej strony obok nazwisk dwóch lub 
większej liczby kandydatów z różnych 
list kandydatów; gdy nie postawio-
no znaku „X” w kratce z lewej strony 
obok nazwiska żadnego kandydata 
z którejkolwiek z list; gdy na karcie 
do głosowania znak „X” postawio-
no w kratce z lewej strony wyłącznie 
obok nazwiska kandydata umiesz-
czonego na liście kandydatów, któ-
rej rejestracja została unieważniona. 

Jeżeli na karcie do głosowania 
znak „X” postawiono w kratce z le-
wej strony obok nazwisk dwóch lub 

większej liczby kandydatów z tej sa-
mej listy kandydatów, to głos taki 
uważa się za głos ważnie oddany na 
wskazaną listę kandydatów z przy-
znaniem pierwszeństwa do uzyskania 
mandatu kandydatowi na posła, któ-
rego nazwisko na tej liście umiesz-
czone jest w pierwszej kolejności. 

Prawo do podziału mandatów przy-
sługuje tym komitetom wyborczym, 
które osiągnęły wynik w skali kraju 
– co najmniej 5% ważnie oddanych 
głosów, dla koalicyjnych komitetów 
wyborczych – co najmniej 8% ważnie 
oddanych głosów. Z ww. progów zwol-
nione są mniejszości narodowe przy 
spełnieniu ustawowych warunków. 

Do Sejmu zostanie wybranych 460 
posłów w 41 wielomandatowych (co 
najmniej 7 w jednym okręgu) okręgach 
wyborczych. 

Do Senatu wybiera się 100 senatorów 
w 100 jednomandatowych okręgach. 
Każdy komitet wyborczy może zgłosić 
tylko 1 kandydata w danym okręgu. 
Wyborca również oddaje głos na 1 
kandydata. Mandat senatora uzyskuje 
kandydat, który otrzymał największą 
liczbę głosów (zasada większości). 

Wybory parlamentarne 2015 – komitety ogól-
nopolskie w wyborach do Sejmu i numery 
pozostałych komitetów wyborczych:
1.  KW Prawo i Sprawiedliwość
2.  KW Platforma Obywatelska RP
3.  KW Razem
4.  KW KORWiN
5.  KW Polskie Stronnictwo Ludowe
6.   KKW Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
7.  KWW Kukiz’ 15
8.  KW Nowoczesna Ryszard Petru.
9.  KWW JOW BEZPARTYJNI

14.   KWW Grzegorza Brauna 
„Szczęść Boże!” 

16.  KWW Mniejszość Niemiecka
Otrzymamy książeczkę do głoso-

wania z takimi numerami Komitetów 
Wyborczych – łącznie 11 Komitetów 
Wyborczych. Na pierwszym miejscu 
mamy KW PiS a na ostatnim miejscu 
KW Mniejszość Niemiecka.

Drogi Wyborco – Twój głos nie 
może być zmarnowany – Liczę na 
Ciebie i wiem, że weźmiesz udział 
w wyborach 25 października 2015 r.

Wybory Parlamentarne 2015
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N iezwykle barwnie i uroczyście ob-
chodzono w zespole gimnazjalno-

szkolnym europejski dzień języków 
obcych. Przeprowadzone 24 września 
obchody miały na celu uświadomie-
nie zgromadzonym, że nauka języka 
obcego to połączenie przyjemnego 
z pożytecznym, a sama jego znajomość 
daje wiele nowych możliwości. Podczas 
obchodów podkreślano, że w ciągle glo-
balizującym się społeczeństwie umie-
jętność mówienia obcymi językami 
zwiększa szanse na pracę, naukę oraz 
na lepsze życie we własnym kraju jak 
i poza jego granicami. 

Celem europejskiego dnia języków 
jest świętowanie językowej różnorod-
ności. Prowadzone są akcje, które mają 
zachęcać ludzi do uczenia się nowego 

języka, lub podnoszenia znajomości 
języków, które już znają. Znajomość 
języków pomaga nie tylko w porozu-
mieniu między ludźmi, ale przyczynia 
sie również do pokonywania barier in-
telektualnych. W przystrojonej we flagi 
państw europejskich hali sportowej 
obchody miały formę podróży przez 
Europę poprzez piosenkę taniec i ske-
cze. Poszczególne klasy prezentowały 
wylosowane przez siebie kraje występu-
jąc w strojach charakterystycznych dla 
danego kraju. W tej niezwykle poucza-
jącej intelektualnie rywalizacji w grupie 
klas I-III pierwsze miejsce zajęła klasa 
trzecia, natomiast w grupie klas IV-VI 
zwyciężyła klasa czwarta. W klasach 
gimnazjalnych najlepszą okazała się 
klasa II a. 

Najaktywniejszy 
czytelnik wakacji 2015

W  dniu 30 września w bibliotece 
w Zębowicach rozstrzygnięto 

konkurs na najaktywniejszego czytel-
nika wakacji 2015. Jego ramy czasowe 
obejmowały cały okres wakacyjny, 
a w zmaganiach wzięło udział aż 47 
czytelników, konkurujących ze sobą 
w ramach trzech kategorii wiekowych, 
podzielonych według następującego 
kryterium: I grupa: uczniowie szkoły 
podstawowej, II grupa: uczniowie gim-
nazjum, III grupa: osoby dorosłe. 

Finalistami zostali; w kategorii 
uczniów szkoły podstawowej: I miejsce 
Izabela Rybak, II miejsce Gabriel Mi-
chalczyk, III miejsce Julia Michalczyk, 
IV miejsce Martyna Jonczyk, V miejsce 
Julia Wierszak; w kategorii uczniów 
gimnazjum: I miejsce Anna Pryszcz, II 
miejsce Aleksandra Wulczyńska; w ka-
tegorii dorosłych: I miejsce (ex aequo) 
Małgorzata Blacheta i Anna Wierszak, 
II miejsce Marta Respondek, III miejsce 
Gabriela Rudnicka. Wszyscy zwycięzcy 
zostali nagrodzeni pozycjami książko-
wymi, poczym w miłej atmosferze bi-
bliotecznej uczestnicy i nagrodzeni wraz 
z personelem biblioteki toczyli inspiru-
jące dyskusje przy kawie oraz cieście. 

Cyprian Tkacz, p.o. dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Informacji, Kultury  

i Czytelnictwa w Zębowicach

NOWE KSIĄżKI  
W ZĘBOWICKIEJ BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka w Zę-
bowicach wzbogaciła się 

o nowy księgozbiór, co stało się 
możliwe dzięki otrzymanej do-
tacji z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa „Za-
kup nowości wydawniczych do 
bibliotek”, wdrażanego przez 
Bibliotekę Narodową. Dzięki 
udziale naszej biblioteki w wy-
mienionym programie pomo-
cowym dokonano zakupu 135 
nowych pozycji książkowych. Oczywiście wkład własny został sfinansowany ze 
środków budżetowych naszej gminy. Celem głównym programu jest wzbogacenie 
i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, natomiast nasza biblio-
teka co roku bierze w nim udział. Przy okazji zakupu nowości, warto podkreślić, 
że nasza biblioteka w szczególny sposób zasługuje na uwagę, albowiem posiada 
ona aż 731 czytelników na ogólną liczbę 3665 mieszkańców Gminy Zębowice. 

Cyprian Tkacz, p.o. dyrektor Gminnego Ośrodka  
Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach

BIBLIOTEKA PROSI 
CZYTELNIKÓW O ZWROT 

KSIĄżEK
Personel naszej biblioteki gminnej zwraca się 

z gorącą prośbą do wszystkich czytelników, którzy 
dłuższy czas zalegają ze zwrotem wypożyczonych 
książek. Sytuacja przetrzymywania zbirów biblio-
tecznych uniemożliwia skorzystanie z wybranych 
woluminów przez zainteresowanych czytelników, 
dlatego też prosimy o wyrozumiałość w tym zakresie 
oraz dokonywanie zwrotów. Tym sposobem przyczy-
nimy się na pewno do większej atrakcyjności biblioteki 
w Zębowicach.

OBCHODY EUROPEJSKIEGO  
DNIA JĘZYKÓW OBCYCH
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OBJAZDOWY BIBLIOTEKARZ  
W GRODŹCU

Ś rodowym popołudniem, dnia 7 października, przy pięk-
nej, jesiennej pogodzie, 14 osób pod przewodnictwem 

naszej bibliotekarki Barbary Barowskiej udało się z wizytą 
do Grodźca, w ramach akcji „Objazdowy Bibliotekarz”, 
organizowanej jako integralna część Dyskusyjnego Klubu 
Książki. 

Zwiedzanie rozpoczęto od odwiedzin w kościele parafial-
nym pw. M.B. Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu, 
który pełni też funkcję ogólnopolskiego sanktuarium Sy-
biraków. Tam gości przywitał miejscowy proboszcz – ks. 
dziekan Zdzisław Banaś, który opowiedział historię Grodźca 
i całej parafii, począwszy od czasów założenia wioski jako 
osady husyckiej za czasów króla pruskiego Fryderyka II, 
poprzez jej rozwój oraz wymianę ludności, która nastąpiła 
w 1945 r. Podkreślił – jak to nazwał – europejski wymiar 
swojej parafii – na terenie której od bardzo wielu lat żyją 
we wzajemnej współpracy dwie społeczności – miejsco-
wa śląska – oraz napływowa kresowa. Jako na szczególnie 
warte uwagi – gospodarz miejsca wskazał – na oryginalny 
obraz w ołtarzu głównym, będący XV wieczną kopią obrazu 
M.B. Jasnogórskiej, który przywieziony został przez prze-
siedleńców z kresów wschodnich z parafii Biłka Szlachecka 
oraz tablice wewnątrz kościoła na których wymienione są 
nazwiska pastorów do 1945 i proboszczów po 1945 r., oraz 
tablice na zewnątrz kościoła, opisujące w trzech językach 
polskim, niemieckim i czeskim historię miejscowości, jak 
również wymieniające nazwiska rodzin założycieli Grodźca, 
których z Czech sprowadził wspomniany król. 

Następnie była okazja do odwiedzenia kalwarii Sybiraków 
wzniesionej po przeciwnej stronie ulicy, by na zakończenie 
udać się do filii biblioteki w Grodźcu. Tam również zwrócono 
uwagę na ścianę, na której zawieszone są tablice z nazwiska-
mi mieszkańców przybyłych do Grodźca w 1945 r. z kresów 
wschodnich. Niniejsza edycja „Objazdowego Bibliotekarza” 
zakończyła się na dyskusji przy kawie i cieście, przygotowa-
nym przez pracowników biblioteki w Grodźcu. 

Cyprian Tkacz, p.o. dyrektor Gminnego Ośrodka  
Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach

POŚWIĘCENIE WOZU 
POżARNICZEGO W KNIEI

P rzemarszem 
zwartej ko-

lumny pocztów 
sztandarow ych 
oraz strażaków 
z remizy strażac-
kiej do kościoła 
filialnego p.w. Pio-
tra i Pawła w Kniei 
rozpoczęły się uro-
czystości związane 
z poświęceniem wozu pożarniczego, który strażakom ochot-
nikom przekazano w dniu 22.08.2015 r. podczas uroczystości 
w Radawiu. Uroczystość poświęcenia poprzedziła msza 
święta, którą odprawił proboszcz zębowickiej parafii ksiądz 
Paweł Zając. Po mszy na placu przed kościołem proboszcz 
dokonał poświęcenia pojazdu. Następnie kolumna strażaków 
przemaszerowała z powrotem pod remizę. Uroczystość za-
kończył wspólny poczęstunek. W poświęceniu pojazdu udział 
wzięły poczty sztandarowe z Zębowic, Kadłuba Wolnego, 
Radawia, Kniei oraz Chobia. W uroczystości uczestniczył 
również wójt gminy Waldemar Czaja oraz komendant PSP 
w Oleśnie st. kpt. Wojciech Wiecha, który w swoim wystą-
pieniu podkreślał , że poświęcony i przekazany do dyspozycji 
strażaków wóz pożarniczy ze względu na swoje parametry 
techniczne oraz wyposażenie w pełni zabezpiecza potrzeby 
sprzętowe miejscowych strażaków.

POWIATOWE ZAWODY 
POżARNICZE

19 września br. 
przy wyjątko-

wo pięknej słonecznej 
pogodzie, na stadio-
nie Dobrodzieńskiego 
Startu rozgrywane były 
organizowane przez 
starostwo powiatowe 
w Oleśnie, przy udzia-
le komendy powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, powiatowe zawody po-
żarnicze OSP. Bardzo dobrze w tych zawodach zaprezentowały 
się drużyny reprezentujące naszą gminę. Drużyna OSP Radawie 
w grupie seniorów zajęła trzecie miejsce, a młodzieżowa drużyna 
pożarnicza z Zębowic uplasowała się na piątej pozycji. Drużynę 
z Radawia reprezentowali druhowie: Mariusz Laskowski Maciej 
Michalak, Patryk Wencel, Wojciech Lipczak, Andrzej Ogrodziń-
ski, Mateusz Sworeń, Kamil Kciuk, Tobiasz Hanuszewicz i Piotr 
Jendrzej. Natomiast młodzieżowa drużyna pożarnicza z Zębowic 
wystąpiła w składzie: Sandra Rosner, Ditmar Rosner, Krzysztof 
Jańczyk, Sebastian Jańczyk, Denis Gawlikowicz, Michael Gawli-
kowicz, Mathias Mimus, Daria Rajnoga i Krystian Niesłony. Niech 
miarą sukcesów naszych zespołów będzie fakt, że w powiecie 
oleskim jest 65 jednostek OSP.
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B KLASOWE 
DERBY

Z godnie z przewidywaniami za-
kończył się derbowy pojedynek 

pomiędzy drużynami LZS Radawie 
i LZS Zębowice. Liderujący B klaso-
wym rozgrywkom zespół LZS Radawie 
nie sprawił zawodu licznie zgromadzo-
nym kibicom i pewnie pokonał LZS 
Zębowice 4 : 0. W miarę wyrównana 
była pierwsza połowa zakończona 
bezbramkowym wynikiem, w której 
odnotowania warte było jedynie ude-
rzenie z półdystansu Pawła Kotysia, 
po którym piłka wylądowała na po-
przeczce zębowickiej bramki. W dru-
giej połowie obie drużyny dokonały po 
pięć zmian, jednakże wraz z upływem 
czasu coraz bardziej zarysowywała się 
przewaga zespołu z Radawia. Druży-
na z Zębowic wyraźnie opadła z sił 
a utrata bramek była tylko kwestią 
czasu. Wynik w 70 minucie meczu 
otworzył pięknym strzałem Paweł Ko-
tyś. Po nim do zębowickiej bramki 
trafiali jeszcze Adam Panicz, Tomas 
Zając i ponownie najlepszy na boisku 
Paweł Kotyś, który pięknym strzałem 
zza linii pola karnego ustalił wynik 
meczu. Po tym zwycięstwie drużyna 
z Radawia umocniła się na pozycji li-
dera, a zespół z Zębowic nadal zajmuje 
przedostatnie miejsce.

W  okresie wakacji zmieniła się estetyka 
placu zabaw oraz obejście przedszkola. 

Jak poinformowała nas dyrektor Kornelia 
Ticman rodzice dzieci uczęszczających 
do przedszkola odnowili malowidła na 
wewnętrznym ogrodzeniu placówki wyko-
rzystując do tego farby odporne na warun-
ki atmosferyczne. Natomiast pracownicy 
przedszkola dokonali renowacji urządzeń 
placu zabaw. Wymieniono również obu-
dowę piaskownicy montując w miejsce 
blaszanych bezpieczne elementy gumowe 
mające atesty ekologiczne. W celu ochrony 
piasku przed zwierzętami zakupiono po-
krowiec na piaskownicę, oraz zaplanowano 
wymianę piasku w piaskownicy.

25 września br. z inicjatywy Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wsi w Izbie 

Regionalnej w Radawiu odbyła się II Hi-
storia Lokalna. Tematem spotkania była 
historia pałacu w Radawiu (obecnie sie-
dziba DPS) oraz jego właścicieli-głównie 
rodu von Aulock. Wstępem do spotkania 
był występ mieszkającej w Radawiu skrzy-
paczki Julianny Jendrzej, uczennicy 4-tej 
klasy szkoły podstawowej i laureatki wielu 
prestiżowych konkursów skrzypcowych 
m. in. w Warszawie. Historię dotyczą-
cą pałacu i jego właścicieli przedstawił 

w swojej prezentacji opiekun Izby Re-
gionalnej Bartosz Grabowski. Uczestnicy 
spotkania poznali losy kolejnych dzie-
dziców Radawia w latach 1848 - 1945. 
Historia pałacu była także okazją do 
dyskusji na tematy historyczne w gronie 
zaproszonych gości, wśród których byli 
m. in. proboszcz parafii w Radawiu ks. 
Józef Mucha, v-ce dyrektor ZGS w Zę-
bowicach Iwona Grabowska, dyrektor 
GOIKiCz w Zębowicach Cyprian Tkacz, 
przewodniczący zarządu gminnego TSKN 
Gerard Wons. W spotkaniu uczestniczyli 

również nauczyciele z zębowic-
kiej szkoły oraz ludzie zasłużeni 
dla Izby Regionalnej w Radawiu 
i jednocześnie pasjonaci historii 
lokalnej. Tradycyjnym elemen-
tem spotkania była degustacja 
śląskiego kołocza oraz zwiedza-
nie Izby Regionalnej.

Sprzątanie świata
18 września uczniowie zespołu gimnazjalno-szkolnego w Zębowicach uczestniczyli 

w akcji ,,Sprzątanie Świata’’. Myślą przewodnią tegorocznej akcji było hasło 
,,Wyprawa - poprawa’’. Początkiem akcji było wystąpienie dyrektor zespołu Małgorzaty 
Stelmach, która zgromadzonym na hali sportowej uczniom oraz licznie przybyłym go-
ściom przypomniała historię akcji. O potrzebie utrzymania czystości oraz o miejscach, 
które niestety nie najlepiej świadczą o nas przypomnieli w swojej prezentacji uczniowie 
gimnazjum pokazując miejsca w naszej gminie, gdzie na dziko składowane są śmieci. 
Działającym na wyobraźnię wszystkich uczest-
ników był poprzedzający sprzątanie pokaz 
mody ekologicznej w wykonaniu uczniów ze-
społu. Pokaz potwierdził, że nasza młodzież 
ma nieograniczone pomysły, a wykonane z foli 
i tektury stroje utwierdzały w przekonaniu, że 
wszystko może mieć swoje praktyczne zastoso-
wanie. Po tych w pełni profesjonalnych poka-
zach uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami 
wyruszyli na akcję zbierania śmieci sprzątając 
przydrożne rowy na terenie Zębowic.

Zębowickie Przedszkole

II Historia Lokalna
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1 września w sali Domu Spotkań 
w Zębowicach odbyła się VII 

w siódmej kadencji sesja Rady Gminy 
Zębowice. Była to sesja nadzwyczaj-
na zwołana w celu podjęcia uchwały 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Zę-
bowice na 2015 r. 

Sesja Rady rozpoczęła się od pytań 
radnych i sołtysów, wśród których po-
ruszane były min. sprawy związane 
z budową szczelnych szamb i propozy-
cją aby pytać mieszkańców czy są tym 
zainteresowani przy okazji odczytów 
liczników wody. Pytano o kwestię wy-
wozu śmieci z budynku komunalnego 
przy ul Opolskiej 50 w Zębowicach, mo-
dernizację sieci energetycznej w Rada-
wiu, wiszące worki foliowe na słupach 
energetycznych. Poruszono sprawy 
związane z dowozem dzieci do szkół, 
oraz kwestie związane z szacowanie strat 
w uprawach z powodu suszy. Mówiono 
również o nieprzestrzeganiu przez firmy 
transportowe wywożące drewno z lasu 
zakazu wjazdu na drodze w Borowia-
nach. Pojazdy są przeładowane i roz-
jeżdżają drogę oraz przepusty. 

W dalszej części posiedzenia radni 
podjęli uchwałę w sprawie - zmiany 
budżetu gminy Zębowice na rok 2015. 
Budżet po zmianach wynosił będzie po 
stronie dochodów 13431733 zł. nato-
miast po stronie wydatków zamyka się 
kwotą 13573170,73 zł. Zmiana podyk-
towana została rezygnacją z wykonania 
umowy na wykonanie systemów foto-
woltaicznych przez najtańszego wyko-
nawcę. W związku z powyższym zaszła 
konieczność zwiększenia środków na 
wykonanie tego zadania w kwocie 187 
tyś złotych. Zanim radni przegłosowali 
uchwałę rozpoczęła się emocjonująca 
dyskusja w trakcie której radni pytali 
o łączny koszt przedsięwzięcia i skalę 
dofinansowania z Urzędu Marszał-
kowskiego, ilość beneficjentów tego 
systemu i na jakiej podstawie odbywała 
się kwalifikacja osób fizycznych do tego 
systemu. 

Odpowiadając na pytania dotyczące 
systemów fotowoltaicznych wójt po-
informował radnych, że łączny koszt 
montażu systemów fotowoltaicznych 
wynosi 901311zł z czego 586 tyś zło-
tych to dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego. Do łącznej kwoty 
należy dodać jeszcze koszt nadzoru 

i dokumentacji tj. około 16.500 zł. Sys-
temy będą montowane na budynkach 
Urzędu Gminy, Zespołu Gimnazjalno 
Szkolnego i Hali Sportowej oraz na 28 
obiektach osób fizycznych. 

Informację o przystąpieniu do syste-
mu podawano w grudniu ubiegłego roku 
na sesji Rady Gminy, a ponadto w trakcie 
zebrań wiejskich oraz na łamach Infor-
matora. Osoba fizyczna przystępująca 
do projektu wpłacała kwotę 150 zł za 
koszt dokumentacji oraz zobowiązała 
się do zapłaty kwoty 10% wartości netto 
inwestycji + Vat. Wójt poinformował 
również, że program budowy systemów 
fotowoltaicznych będzie kontynuowa-
ny a gmina będzie starała się pozyskać 
na ten cel środki z WFOŚ. Natomiast 
odnosząc się do pytań zadawanych 
na początku sesji, wójt poinformował 
zebranych, że zasadnym jest aby oso-
ba odczytująca zużycie wody zbierała 
informacje od osób zainteresowanych 
budową szczelnych szamb. 

W kwestii wywozu śmieci wójt mó-
wił, że jest to niewłaściwe podejście 
mieszkających tam osób co w efekcie 
spowoduje, że koszt wywozu wyno-
szący od 8 do 12 tyś zł poniosą wszy-
scy mieszkańcy, ponieważ za wywóz 
zapłaci gmina. W sprawie szacowania 
strat w uprawach w wyniku suszy wójt 
przypomniał, że podstawą jest złożenie 
indywidualnego wniosku przez rolni-
ka. Odnosząc się do sprawy moderni-

zacji sieci niskiego napięcia w Radawiu, 
wójt stwierdził, że wyrazi zgodę na mo-
dernizację jeśli będzie zaprojektowana 
również linia oświetleniowa. Wówczas 
gmina będzie partycypowała w kosz-
tach budowy oświetlenia. Jeśli chodzi 
o wywóz drzewa to wójt zwróci się 
w tej sprawie do policji aby dokonała 
sprawdzenia czy pojazdy nie są prze-
ładowane. 

Wyjaśniając sprawy związane z do-
wozem dzieci do szkół poinformował, 
że zgodnie z wcześniejsza decyzją Rady 
Gminy zadanie to od września br. re-
alizuje PKS Kluczbork. Jeśli dziecko nie 
jest uprawnione do darmowego prze-
jazdu to wystarczy wykupić ubezpie-
czenie w cenie 3 zł. miesięcznie i dzieci 
nieuprawnione mogą korzystać rów-
nież z dowozu. Odnosząc się do spraw 
związanych z niskim stanem wód wójt 
przypomniał że stanowisko władz wo-
jewódzkich jest takie, że należy zająć się 
właściwą retencją, ponieważ problem 
z brakiem wody w wyniku zmian kli-
matycznych, może narastać w przy-
szłości. Wójt poprosił również radnych 
aby wsparli jego działania i burmistrza 
Ozimka związane z przebudową dro-
gi powiatowej Zębowice-Grodziec ze 
środków urzędu marszałkowskiego. 
W trakcie sesji skarbnik gminy przy-
pomniała sołtysom o kwestiach zwią-
zanych z realizacją środków w ramach 
funduszu sołeckiego.

We wrześniu 2015 r Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat – Hildegarda Ebiś; Otylia Lyssy;
85 lat – Marta Bryś
Jubileusz – 25-lecia pożycia małżeńskiego: Renata i Joachim Stryczek, 
Barbara i Jan Ogrodziński, Kornelia i Gerard Dandyk, Renata i Henryk Szę-
dzielorz; Kornelia i Mirosław Sworeń, Maria i Rufin Gawlica, Edyta i Joachim 
Ploch, Halina i Eryk Gurok.

Życzymy wszystkim Jubilatom wszystkiego najlepszego,  
zdrowia i pogody ducha.

Dzieci urodzone w miesiącu wrześniu:  Pryszcz Tobiasz, Korn Milena, 
Jośko Łukasz 

Życzymy narodzonym dzieciom i rodzicom, by radość z narodzenia Waszych 
pociech była zawsze z Wami. Życzymy zdrowia, radości i wszystkiego co po-
zwoli rozwijać ich umiejętności.
†  Na zawsze odeszli od nas ale pozostaną w naszej pamięci:  

Egeman Rosilda, Kossok Edyta, Świstak Krzysztof, Łopusiński Stanisław
Wyrazy współczucia najbliższej rodzinie i krewnym  

z powodu utraty najbliższych.

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
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DLACZEGO NIE CHCE SIĘ 
PALIĆ W PIECU?

P roblemem wszystkich użytkowników tradycyjnych 
kotłów grzewczych na paliwo stałe, a więc wszelkiego 

rodzaju pieców węglowych, groszkowych itp. jest sytuacja 
gdy w takim piecu dosłownie nie chce się palić, a dym jak-
by wraca się z komina, niekiedy nawet wydostając się do 
pomieszczeń. Głównym winowajcą tych zaburzeń są dwa 
zjawiska meteorologiczne: izotermia lub inwersja tempera-
tury, posiadające charakter anomalii atmosferycznej.

Jak powszechnie wiadomo temperatura powietrza po-
winna spadać wraz ze wzrostem wysokości od powierzchni 
Ziemi, a w przypadku przytoczonych zjawisk, przy istnieniu 
izotermii temperatura zachowuje się niezmiennie, zaś gdy 
mamy do czynienia z inwersją temperatura zamiast spadać 
wzrasta z wysokością. Przypadki obu zjawisk zwane są 
w meteorologii termicznymi warstwami hamującymi, po-
nieważ stanowią one zaporę dla wszystkich wstępujących 
prądów atmosferycznych. W wypadku, gdy nad naszym 
domem powstanie takowa warstwa, również dym unoszący 
się z komina zostanie przyblokowany i wówczas zaczynamy 
mieć problemy z prawidłowym paleniem się w piecu.

Szczególnie teraz, gdy powoli rozpoczynamy już sezon 
grzewczy możemy obserwować nad osiedlami domków 
mieszkaniowych (np. w Zębowicach) unoszącą się pewną 
siwą warstwę dymów pochodzenia spalinowego, które nie 
mogą się przebić przez zalegającą na pewnej wysokości 
izotermię bądź inwersję. Z reguły też wtedy coraz gorzej 
pali się nam w piecach, a warstwa dymów zaczyna poprzez 
ciągłe nagromadzanie się ich przypominać smog i obej-
mować coraz niższe partie atmosfery, aż w końcu osiągnie 
powierzchnię ziemi. Przez to czujemy się też nienajlepiej 
i możemy skarżyć się na ból głowy, jednakże wiele wskórać 
nie jesteśmy w stanie, bowiem warstwa hamująca musi sama 
zniknąć. Szczególnie w okresie jesiennym zjawiska inwersji 
i izotermii występują bardzo często.

Cyprian Tkacz, Jan Seewald

SZKOLNA WYCIECZKA
W ramach realizacji unijnego programu ,,Fascynujący 

Świat Nauki i Technologii’’ 49 uczniów Zespołu Gimna-
zjalno-Szkolonego pod kierownictwem Elżbiety Wróbel 
uczestniczyło w dniu 25 września w wycieczce do Opola, 
podczas której uczniowie poznawali pracownie eksperymen-
talno doświadczalne. W ramach wycieczki odbyły się lekcje 
w wyspecjalizowanych pracowniach zgodnie z podstawą 
programową.

Przypominamy,  
że 31 października 
2015 roku  
upływa termin 
zapłaty opłaty  
za gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi  
za IV kwartał 2015 
roku.

1 października w Bibliotece Szkolnej odbył się  
„ Dzień głośnego czytania dzieciom”. Gościli-
śmy panią Ewę Żak – koordynatora akcji „ Cała 
Polska czyta dzieciom”, która zapoznała uczniów 
z fragmentami książek z cyklu    „Poczytaj mi 
mamo” (księga druga i czwarta) oraz „ Opowia-
dania z uśmiechem” z serii „Polscy pisarze dzie-

ciom”. Czytane były również wybrane utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. 
Spotkanie z książką umiliły wiersze recytowane przez dzieci, piosenki oraz im-
prowizowanie niektórych utworów. Pierwszaki zostały obdarowane zakładkami 
do książek – podarunek Oleskiej Biblioteki Publicznej. Bibliotekę odwiedziło 
89 uczniów klas I – III. Dzieci były zadowolone, uśmiechnięte, a u większości 
na pewno rozwinęło się zaintereso-
wanie książką. 
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1 października w Bibliotece Szkolnej odbył się „Dzień 
głośnego czytania dzieciom”. Gościli-śmy panią Ewę 

Żak – koordynatora akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, która 
zapoznała uczniów z fragmentami książek z cyklu „Poczytaj 
mi mamo” (księga druga i czwarta) oraz „Opowiadania 
z uśmiechem” z serii „Polscy pisarze dzieciom”. Czyta-
ne były również wybrane utwory Jana Brzechwy i Juliana 
Tuwima. Spotkanie z książką umiliły wiersze recytowane 
przez dzieci, piosenki oraz im-prowizowanie niektórych 
utworów. Pierwszaki zostały obdarowane zakładkami do 
książek – podarunek Oleskiej Biblioteki Publicznej. Bibliotekę 
odwiedziło 89 uczniów klas I – III. Dzieci były zadowolone, 
uśmiechnięte, a u większości na pewno rozwinęło się zain-
teresowanie książką.

Opracowała Gabriela Zając


