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Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania
się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Niech Prawda o Zmartwychwstaniu i wiara w nowe
życie, napełni serca wszystkich radością i pokojem.
Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Zębowice
Życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Gabriela Buczek
wraz z Radnymi Gminy

Sklep Internetowy
Smaki Tradycji

ŻYCZENIA
Z OKAZJI
ŚWIĘTA
KOBIET
Z okazji Święta Kobiet składam
wszystkim Paniom najserdeczniejsze
życzenia dobrego zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
Życzę również by poczucie spełnienia,
miłość i szacunek były
Waszym udziałem każdego dnia.

Wójt Gminy Waldemar Czaja
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Wójt Gminy
Waldemar Czaja
wraz z pracownikami UG

Już niebawem na terenie naszej Gminy
pojawi się pierwszy sklep internetowy
z regionalną żywnością. Pomysłodawcą
przedsięwzięcia jest Pani Beata Kubiciel, która od kilku lat odnosi sukcesy prowadząc agroturystykę „Tawerna pod Kotwicą”
w Kadłubie Wolnym. Własny biznes dał jej doświadczenie,
dzięki któremu poznała
preferencje klienta, jego
zachwyt wysokogatunkowym tutejszym wyrobem.
To wszystko sprawiło, że
postanowiła rozszerzyć
dystrybucję dla szerszego
grona odbiorców.
Poruszając się po sklepie
internetowym SMAKI TRADYCJI znajdziecie Państwo
produkty ściśle związane ze smakiem i kulturą ziemi oleskiej.
Ofertę sklepu stanowić będą produkty świeże o naturalnym
pochodzeniu, czego dowodzą certyfikaty. Załoga sklepu
współpracuje ze sprawdzonymi, godnymi zaufania producentami, cenionymi za wierność tradycyjnym przepisom!
Serdecznie zapraszamy do spróbowania oryginalnych,
smacznych i zdrowych produktów naszej ziemi!
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Stacja CARITAS w Zębowicach

edną z jakże ważnych i potrzebnych dla naszych mieszkańców
instytucji jest stacja Caritas Jej
pracownicy świadczą usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym osób
chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych.
Ponadto Stacja wypożycza sprzęt
pielęgnacyjno-rehabilitacyjny dla osób
korzystających z pomocy stacji tj.; łóżka
ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, balkoniki,
rowerki rehabilitacyjne i kule. Miło
nam poinformować, że wychodząc na
przeciw potrzebom naszych mieszkańców ze środków budżetu gminy zatrudniono w stacji Caritas na pół etatu
dodatkową fizjoterapeutkę. Pozwoli
to na wydłużenie pracy placówki oraz
skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi.
Stacja która swym zasięgiem obejmuje
gminę Zębowice i miejscowości przyległe od miesiąca marca będzie świadczyć
usługi rehabilitacyjne dla pacjentów
w PONIEDZIAŁEK i WTOREK
w godz. 7.00–18.00 a w pozostałe dni
w godz. 7.00–17.15.
Obecnie w znajdującym się przy stacji gabinecie rehabilitacyjnym pracują
fizjoterapeuci mgr Iwona Rybol i mgr
Tomasz Kobylecki. Pacjenci mogą korzystać z typowych zabiegów z elektroterapii, prądów TENS, prądów diadynamicznych, elektrostymulacji przy
porażeniach nerwów, ultradźwięków,

ćwiczeń gimnastycznych, indywidualnych i z obciążeniem, terapii metodą
PNF, pola magnetycznego, biosymulacji
laserowej oraz masażu klasycznego.
Z informacji przekazanych przez
psychoterapeutów wynika, że z zabiegów korzysta około 30 osób dziennie,
przeważnie ludzie starsi, po przebytych
operacjach i uskarżających się głównie na bóle w odcinku lędźwiowym.
Natomiast wśród młodych pacjentów
przeważają osoby po doznanych urazach.

Podziękowanie
Mieszkaniec Pruskowa pan
Henryk Wodniok składa serdeczne podziękowania pracownikom działu komunalnego Urzędu Gminy za okazaną
pomoc w rozwiązaniu problemu wód gruntowych, które
zalewały jego posesję.

Zapraszamy wszystkich,
którzy prowadzą działalność
gospodarczą do zamieszczania na łamach „Informatora
Gminnego” informacji o swojej
działalności. Informacje publikujemy bezpłatnie, gdyż naszym celem jest promowanie
i propagowanie przedsiębiorczości mieszkańców, którzy
prowadzą działalność ukierunkowaną głównie na potrzeby
lokalnej społeczności.
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Remonty
w przedszkolach

racowicie spędzano okres ferii w przedszkolu w Zębowicach i w oddziale zamiejscowym w Radawiu. W przedszkolu w Zębowicach zmodernizowano salę integracyjną do
ćwiczeń, zabaw i zajęć terapeutycznych. W sali tej prowadzi
się zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju oraz pracę
z dziećmi sprawnymi inaczej.
W ramach prac przeprowadzono również remont instalacji
elektrycznej - aby z dziećmi można było prowadzić terapię
światłem, zajęcia relaksacyjne oraz zabawy z muzyką. Salę
wyposażono w szafę ścienną, w której miejsce znalazły
instrumenty muzyczne, pomoce do ćwiczeń gimnastycznych, materiały papiernicze oraz pomoce dydaktyczne.
Ściany odnowiono kolorami sprzyjającymi wyciszeniu i relaksacji. Jeżeli nie są prowadzone zajęcia terapeutyczne
z sali korzystają pozostałe dzieci na zajęciach rytmicznych
oraz gimnastycznych. Można tam również oglądać filmy
dydaktyczne - wykorzystując sprzęt, zakupiony wcześniej
z projektu edukacyjnego.

Koszty remontu i modernizacji sali zostały pokryte z dodatkowej subwencji, którą przedszkole otrzymuje na terapię
dzieci sprawnych inaczej. Natomiast w oddziale zamiejscowym w Radawiu rodzice przedszkolaków wyremontowali
i pomalowali jedną z sal, do której po feriach wprowadziły
się przedszkolaki. Farby na malowanie przekazała dyrektor
przedszkola w Zębowicach, natomiast pozostałe materiały
zakupili rodzice.
W prace szczególnie zaangażowali się: Klaudia Jagoda,
Beata Jendrzej, Anna Oleksewicz, Beata Możwiłło, Roman
Krawczyk, Łukasz Oleksewicz, Rafał Bartyla, Dawid Możwiłło i Piotr Jendrzej. Rodzice przedszkolaków pragną również
podziękować Marcinowi Jendrzej, który wyczyścił przedszkolny dywan. Dzięki temu pieniądze zebrane w zorganizowanej w trakcie obchodów Dnia Babci i Dziadka loterii,
które pierwotnie były planowane na zakup dywanu zostaną
wykorzystane na zakup mebli. Jak poinformowała nas Beata
Jendrzej nauczycielka rytmiki w przedszkolu w Radawiu
inicjatorką tych społecznych działań była przedstawicielka do rady rodziców przedszkola w Zębowicach Marzena
Jendrecka-Hańc.
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Remont drogi powiatowej
Knieja-Grodziec

M

iło nam poinformować naszych mieszkańców, że z inicjatywy wójta naszej gminy, który poprosił radnych o podpisanie stosownej petycji, Samorządy Powiatowe w Opolu
i Oleśnie oraz Gminne w Ozimku i w Zębowicach złożyły
wspólny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
o wsparcie finansowe inwestycji, którą jest oczekiwana od
wielu lat przez mieszkańców naszej gminy przebudowa drogi
powiatowej Knieja-Grodziec. Jednakże brak uchwalonego
przez Radę Gminy budżetu powoduje określone skutki.
Na najbliższej sesji Rady do uchwalonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu budżetu na rok 2016,
konieczne będzie wprowadzenie tego zadania. Należy tylko
mieć nadzieję, że w tym przypadku nie powtórzy się sytuacja,
jaka miała miejsce z zakupem samochodu strażackiego dla
OSP Zębowice.

Prace porządkowe
Pracownicy działu komunalnego gminy wykonali prace
porządkowe na terenie placu przyszkolnego w Radawiu.
W trakcie prac wykopali żywopłot wzdłuż ogrodzenia przylegającego do prywatnej posesji oraz wyrównali teren.

3

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP

27

lutego br. zebraniem w jednostce OSP w Radawiu zakończył się
okres zebrań sprawozdawczo - wyborczych
w jednostkach OSP na terenie naszej gminy. Wcześniej 21 lutego odbyło się z zebranie sprawozdawczo - wyborcze w OSP
Zębowice. W zebraniu, które prowadził
Komendant Gminny OSP druh Marian
Janik uczestniczyło 48 druhów. Gośćmi
zebrania byli: wójt gminy Zębowice Waldemar Czaja, Przewodniczący Rady Gminy
Gabriela Buczek, sołtys Zębowic - Gabriela
Respondek, członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Opolu - starszy brygadier
Zygmunt Zalewski, dowódca JRG KP PSP
w Oleśnie brygadier Jarosław Zalewski,
z-ca Naczelnika OSP Kadłub Wolny Kamil
Bursy oraz członek OSP Kadłub Wolny
druh Patryk Miozga. Sprawozdanie z działalności OSP w okresie sprawozdawczym
przedstawił Prezes OSP Aleksander Sajdyk.
Sprawozdanie i projekt planu finansowego
przedstawił Skarbnik OSP druh Marian
Czeredrecki. Natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił druh
Antoni Paliga. Podczas zebrania przedstawiono również plan działania na rok
bieżący. Tematy poruszane podczas zebrania dotyczyły głównie spraw związanych
z bezpieczeństwem przeciwpożarowym
w gminie, zakupem nowego ciężkiego
samochodu dla OSP Zębowice, turnieju
wiedzy pożarniczej, przekazywania 1%
odpisu podatkowego dla OSP oraz szkolenia druhów strażaków. W trakcie zebrania
udzielono absolutorium Zarządowi OSP
Zębowice za okres sprawozdawczy. W jawnych wyborach dokonano wyboru Zarządu
OSP na nową kadencję w składzie:
Prezes – Aleksander Sajdyk
Wiceprezes – Zygfryd Wierszak
Naczelnik– Michał Szwed
Zastępca naczelnika - Mariusz Janik
Skarbnik – Ewelina Kotysz
Sekretarz – Klaudiusz Kulig
Kronikarz – Marian Czeredrecki
Członek zarządu – Marian Janik
Członek zarządu - Waldemar Rosner
Członek zarządu - Jan Wróbel
Członek zarządu - Hubert Buczek.
Wybrano również Komisję Rewizyjną
w składzie: Przewodniczący Zbigniew
Kula, wiceprzewodniczący Monika Nowak, sekretarz Rafał Wierszak, członkowie Grzegorz Rosner. i Gabriela Respondek.
W wyborach - w głosowaniu jawnym
dokonano również wyboru delegatów
i przedstawicieli na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP którymi zostali: Mariusz
Janik, Zbigniew Kula, Ewelina Kotysz,
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Waldemar Rosner, Klaudiusz Kulig, Jan
Wróbel, Hubert Buczek, Marian Janik, Monika Nowak, Waldemar Czaja, Aleksander
Sajdyk, Michał Szwed i Zygfryd Wierszak.
Na zakończenie zebrania członkowie OSP
przegłosowali wniosek o przekazywaniu
środków finansowych otrzymywanych za
uczestnictwo w akcjach na poczet miejscowej jednostki OSP.
Etap zebrań sprawozdawczo wyborczych
jednostek OSP w naszej gminie zakończyło zebranie w jednostce OSP w Radawiu.
W zebraniu oprócz miejscowych druhów
strażaków uczestniczyli: Prezes Zarządu
Gminnego OSP wójt gminy Waldemar
Czaja, Komendant Gminny OSP druh Marian Janik, z- ca kierownika USC w Zębowicach Monika Nowak oraz przedstawiciel
KP PSP w Oleśnie – Rafał Widera. Zebranie prowadził druh Edmund Langosz.
W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP w Radawiu
oraz udzielono absolutorium Zarządowi
OSP. Przyjęto również plan działania i plan
finansowy na 2016 r. Uczestnicy zebrania członkowie OSP w tajnych wyborach
dokonali wyboru Zarządu OSP na nową
kadencję w składzie:

Prezes – Sebastian Sikora
Wiceprezes – Edmund Langosz
Naczelnik – Arkadiusz Beneda
Zastępca naczelnika - Rafał Jendrzej
Skarbnik – Paweł Niemiec
Sekretarz – Wojciech Lipczak
Gospodarz – Piotr Jendrzej.
Kronikarz - Roman Krawczyk
Członek - Hubert Kaczmarek
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
został wybrany Norbert Wencel, a członkami: Andrzej Ogrodziński i Paweł Bartocha.
Natomiast delegatami i przedstawicielami na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
wybrani zostali: Sebastian Sikora, Arkadiusz Beneda, Edmund Langosz, Wojciech
Lipczak, Rafał Jendrzej, Piotr Jendrzej,
Herbert Kaczmarek, Roman Krawczyk,
Damian Ledwig i Norbert Larisz. Przed zakończeniem zebrania odbyła się dyskusja,
której przedmiotem były sprawy związane
z rozliczaniem udziału w akcjach, zużyciem
paliwa w nowo zakupionym wozie, współpracy z poszczególnymi jednostkami OSP
oraz ponoszeniem kosztów opłat za paliwo
ze środków otrzymywanych z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA USTALIŁA BUDŻET

R

ada Gminy Zębowice to pierwsza rada w dotychczasowej historii odrodzonego
samorządu województwa opolskiego, która nie uchwaliła budżetu. Konsekwencją
niepodjęcia uchwały budżetowej na rok 2016 przez Radę Gminy Zębowice było przejęcie
kompetencji co do ustalenia budżetu w zakresie zadań własnych i zleconych samorządu
gminnego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Wynika to z dyspozycji art.
240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Kolegium Izby podjęło stosowną uchwałę
24 lutego br. Dokument ten uwzględnił m.in. fakt zakupu przez gminę Domu Spotkań
i bojowego wozu strażackiego dla OSP Zębowice. Przypominam, że ten ostatni fakt wskazany został przez radnych przeciwnych budżetowi jako przyczyna głosowania przeciwko
jego uchwaleniu, i to pomimo wcześniejszego zaakceptowania tego zakupu przez Radę
Gminy w uchwale budżetowej 2015 r. i w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Fakt
uwzględnienia zakupu wozu strażackiego potwierdza też prawidłowość postępowania
wójta, dla którego priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
Cyprian Tkacz
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

PROGRAM RYŚ

S

zanowni mieszkańcy w poprzednim numerze informatora informowaliśmy, że Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków
o udostępnienie środków wojewódzkim
funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej a wnioski o udzielenie pożyczki i dotacji na wykonanie prac objętych
tym programem będzie można składać w II
kwartale br. Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku
poprawy efektywności wykorzystania
energii w istniejących jednorodzinnych
budynkach mieszkalnych.
Dzięki realizacji programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych,
spodziewane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do
atmosfery, czyli ograniczenie tzw. niskiej
emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakość
powietrza w Polsce. Obniżenie niskiej emisji można m.in. osiągnąć poprzez poprawę
efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych. Składają się na nią
prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz
oszczędność energii, dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych rozwiązań technicznych
i odnawialnych źródeł energii. Program
Ryś promuje ideę energooszczędności
w gospodarstwach domowych oraz ma
na celu również podnoszenie świadomość
ekologicznej polskich rodzin. Narodowy
Fundusz ma nadzieję, że wdrożenie programu Ryś wpłynie na rozwój rynku dostawców urządzeń i usług oraz zwiększenie
liczby miejsc pracy w tym sektorze.
Udział społeczeństwa w działaniach na
rzecz środowiska jest jednym z priorytetów
Narodowego Funduszu, dlatego też równolegle z pilotażem programu Ryś, będzie
wdrażany program edukacji ekologicznej.
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Program będzie realizowany w latach 20162023. Z programu skorzystać będą mogły
osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe
(w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły,
związki wyznaniowe), posiadające prawo
własności do jednorodzinnego budynku
mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek
wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną
całość. Przeznaczony i wykorzystywany na
cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie
powierzchni. Dofinansowanie oferowane
w programie Ryś obejmuje wykonanie prac
termoizolacyjnych, modernizację instalacji
wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.
W ramach programu finansowane będą
następujące prace remontowe:
Prace termoizolacyjne
• Ocieplenie ścian zewnętrznych;
• Ocieplenie dachu / stropodachu;
• Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu
nad nieogrzewaną piwnicą;
• Wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
bramy garażowej.
Instalacje wewnętrzne
• Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
• Instalacja wewnętrzna ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej
Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie
odnawialnych źródeł energii cieplnej
• Instalacja kotła kondensacyjnego;
• Instalacja węzła cieplnego;
• Instalacja kotła na biomasę;
• Instalacja pompy ciepła;
• Instalacja kolektorów słonecznych.
Zasady dofinansowania:
Beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac
modernizacyjnych, wybierając realizację

jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie
elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją;
ff
kredyt / pożyczka preferencyjna wraz
z dotacją udzielana będzie łącznie do
100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
ff
ocena energetyczna i dokumentacja
projektowa finansowana jest w całości
z dotacji;
ff
dotacja do prac remontowych wynosi
20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł OZE - 15% po 2016 r.);
ff
termoizolacja niektórych pojedynczych
elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki; alternatywnie
Beneficjent może skorzystać z innych
programów wsparcia źródeł ciepła;
ff
dla każdego rodzaju wykonywanych
prac określono minimalny wymagany
standard techniczny;
ff
określono maksymalny jednostkowy
koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju prac remontowych;
ff
łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4%
w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych
latach kredytowania;
ff
maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat;
ff
maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy;
ff
dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach
programu;
Beneficjent ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej dotacji.
Źródło:
www.nfosigw.gov.pl/rys

WIZYTA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W ZĘBOWICACH

a prośbę Izby Rzemieślniczej w Opolu
zostało w Urzędzie Gminy Zębowice
zorganizowane spotkanie, w którym udział
wzięli wójt Gminy Zębowice Waldemar
Czaja i niżej podpisany z jednej strony
oraz przedstawiciele Izby Rzemieślniczej
w Opolu Marek Tenczyński i Łukasz Denys
z drugiej strony. Przedmiotem spotkania było omówienie kwestii związanych
z wdrażaniem nowych programów kształcenia zawodowego, które finansowane będą
w całości ze środków publicznych.
Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że jednym z priorytetów współczesnego
kształcenia jest edukacja w zakresie konkretnr 1 5/marzec 2016

nych zawodów, z uwagi na braki kadrowe
i nieadekwatność współczesnego systemu
kształcenia do oczekiwań ze strony pracodawców. Wdrożeniu nowoczesnego systemu
kształcenia zawodowego służyć mają specjalne programy pomocowe, które mają ruszyć
od września tego roku. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele opolskiego rzemiosła
stwierdzili, że złożenie propozycji wzięcia
udziału w pilotażowym projekcie na terenie
województwa opolskiego właśnie Gminie
Zębowice to następstwo ich przekonania,
że jej wójt postrzegany jest jako jeden z najbardziej przedsiębiorczych i kreatywnych
samorządowców w regionie.

Wstępnie ustalono, że zostaną uruchomione działania mające na celu zorganizowanie konkretnych, bezpłatnych kursów
i szkoleń zawodowych dla mieszkańców
Gminy Zębowice, a w przyszłości uruchomienie dwupoziomowej szkoły zawodowej w budynku byłej szkoły podstawowej
w Radawiu. Zależy to jednak od tempa
wdrażania nowych programów pomocowych w zakresie edukacji zawodowej, i to
zarówno na poziomie ministerialnym, jak
i wojewódzkim oraz zainteresowanie propozycją ze strony młodzieży
Cyprian Tkacz
dyrektor GCKiI
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OBCHODY TAJEMNIC PASCHALNYCH:  

radycyjnie od środy popielcowej,
która w bieżącym roku przypadła
na 10 lutego, rozpoczęliśmy okres
Wielkiego Postu. Był to zgodnie z przepisami kościelnymi dzień ścisłego postu oraz
abstynencji od pokarmów mięsnych. Okres
Wielkiego Postu służy przygotowaniu Paschy i trwa do Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek włącznie, która
rozpoczyna obchód Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
Wobec tego rozpoczęcie Wielkiego Postu,
a także cała geneza tego okresu związana
jest z ustaleniem daty świętowania Zmartwychwstania Pańskiego oraz faktem, że
jest to święto ruchome, obchodzone w niedzielę po pierwszej pełni księżyca, następującej po wiosennym zrównaniu dnia
z nocą. Dlatego też datami granicznymi
możliwości obchodu Wielkanocy są 22
marca i 25 kwietnia.
Pierwotnym świętem chrześcijańskim
jest niedziela, obchodzona jako pamiątka
Zmartwychwstania Pańskiego najprawdopodobniej od początków Kościoła. Zatem
jest ona starsza niż Wielkanoc. Pierwsze
informacje o obchodzie Wielkanocy, będącej chrześcijańską Paschą, zostały przekazane przez Euzebiusza z Cezarei, który
wskazuje, że w połowie II wieku celebrowały ją wspólnoty na terenie Azji Mniejszej.
Obchód rozpoczynał się rankiem 14 dnia
żydowskiego miesiąca Nisan, kiedy to cały
dzień poszczono, a kończył się o północy
tego samego dnia uroczystą Eucharystią,
poprzedzoną czuwaniem. Kościół Rzymski – chociaż nie cały – obchodził paschę
natomiast w pierwszą niedzielę po 14 dniu
żydowskiego miesiąca Nisan, odpowiadającego przełomowi marca i kwietnia według kalendarza słonecznego. Był to czas
kształtowania się kalendarza liturgicznego, w którym pierwsze i centralne miejsce
zajmował cotygodniowy obchód niedzieli,
dlatego też papież Wiktor I w roku 190
upominał te wspólnoty rzymskiego, które
obchodzą doroczne świętowanie Paschy,
że tym sposobem umniejszają rolę niedzieli. W odpowiedzi na to Św. Ireneusz
z Lyonu, uczeń Św. Polikarpa ze Smyrny,
który z kolei był uczniem samego Św. Jana
Apostoła, wskazał, że już przed 40 laty to
właśnie Św. Polikarp omawiał tę kwestię
z papieżem Anicetem i obydwaj zgodzili
się uszanować obydwie tradycje: obchodu cotygodniowej niedzieli i dorocznej
Paschy. Przez kolejne lata w całym Kościele w różnym stopniu to świętowanie
zaczynało przebiegać równolegle. Pierwszy
Sobór Powszechny w Nicei z roku 325
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dokonał uchwalenia dekretu paschalnego, w którym wyznaczono obchodzenie
Wielkanocy właśnie w sposób, w jaki czynimy to obecnie w całym Kościele. Obecna
różnica terminu obchodu uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego w Kościele
Rzymskokatolickim i w niektórych Kościołach Wschodnich, wynika z faktu, że
papież Grzegorz XIII w 1582 roku dokonał reformy kalendarza w ten sposób, że
zaraz po dniu 4 października nastąpił 15
października. Tej reformy nie przyjęły ówczesne Kościoły Wschodnie, podążając za
postawą patriarchy Konstantynopola Jeremiasza II, który nie zaakceptował zmiany,
tłumacząc to wiernością postanowieniom
Soboru Nicejskiego, podkreślającym, aby
do nich w przyszłości niczego nie dodawać
ani nie zmieniać. Z biegiem czasu jednak
– szczególnie w XX wieku – duża część
Kościołów Wschodnich przyjęła zreformowany kalendarz gregoriański, aczkolwiek
pozostają te używające tzw. kalendarza
juliańskiego, nazywanego tak potocznie
od Juliusza Cezara, stąd pozostają nadal
subiektywne różnice w terminie świętowania Wielkanocy.
Od czasów najstarszych obchód Wielkanocy zawsze związany był z zachowywaniem poprzedzającego ją postu.
Wzmianki z II i III wieku, pochodzące
z terenów Azji Mniejszej i Syrii, informują
o rygorystycznym poście, którego trwanie
było zróżnicowane w zależności od miejsca
i obejmowało od jednego dnia do kilu dni.
Stopniowo okres ten ulegał wydłużeniu,
tak że Didaskalia Syryjskie z I połowy
III wieku zaświadczają o zachowywaniu
postu przez cały tydzień poprzedzający
Wigilię Paschalną. O podobnym czasie
Wielkiego Postu dowiadujemy się z opisu
w Intinerarium Egeriae z końca IV wieku,
z którego wynika, że w Rzymie post przed
Wielkanocą zachowuje się przez 40 dni,
zaś w Jerozolimie przez osiem tygodni.
Okres 40 dni postu w ostateczności został
przyjęty przez większość kościołów lokalnych, a jego geneza odwołuje się zarówno
do Starego, jak i Nowego Testamentu, bowiem cyfra 40 jest symbolem oczyszczenia,
przygotowania, wzmocnienia ducha i walki z utrapieniem, a wyraża się w takich
wydarzeniach biblijnych, jak: oczyszczenie
ziemi przez 40 dniowy potop w czasach
Noego, 40 dni spędzonych przez Mojżesza
na górze Synaj, 40 lat wędrówki Izraela
po pustyni, czy też wreszcie 40 dni przebywania Jezusa na pustyni. Zasadniczo
dzisiejszy układ okresu Wielkiego Postu
pozostaje niezmienny od 1540 roku i trwa

on łącznie 46 dni, co ma swoją genezę
w tym, że niedziele nie były wliczane do
okresu pokutnego. Współcześnie cały ten
okres liturgiczny podzielony jest na dwie
części: pokutną – od środy popielcowej
do V niedzieli Wielkiego Postu oraz pasyjną – od V niedzieli Wielkiego Postu
do Wielkiego Czwartku. Podczas trwania
całego Wielkiego Postu obowiązuje zakaz
urządzania zabaw hucznych, a w liturgii
używa się koloru fioletowego, podkreślającego wymiar pokutny. Nie przyozdabia się
też ołtarzy kwiatami, nie śpiewa się hymnu
„Chwała na wysokości Bogu” oraz aklamacji „Alleluja” przed Ewangelią, zastępując
ją wersetem „Chwała Tobie Słowo Boże”
lub „Chwała Tobie Królu Wieków”. Gra solowa na organach i innych instrumentach
jest zabroniona. Odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki oraz Gorzkich Żali w niedzielne popołudnia. Często
podczas tych nabożeństw wygłaszane są
kazania pasyjne. Od V niedzieli Wielkiego
Postu krucyfiksy w kościołach zakrywane
są fioletowym płótnem. Oczywiście od
wymienionych czynności lub symboli są
wyjątki, np. szaty liturgiczne koloru białego stosuje się w uroczystości oraz święta
przypadające w Wielkim Poście, wtedy
też śpiewa się hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Do takich uroczystości i świąt
w polskich realiach liturgicznych należą:
święto Katedry Św. Piotra (22 lutego), Święto Św. Kazimierza Królewicza (4 marca),
uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca N.M.P.
(19 marca) oraz uroczystość Zwiastowania
N.M.P. (25 marca). W zakresie jednak dyscypliny pokutnej podczas całego okresu
niemożliwe są jakiekolwiek odstępstwa,
nawet w uroczystości i święta. W szóstą
niedzielę Wielkiego Postu obchodzona jest
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczynająca obchód Wielkiego Tygodnia. Jej
kolorem liturgicznym jest kolor czerwony.
Wszystkie dni Wielkiego Tygodnia mają
pierwszeństwo liturgiczne przed innymi
dniami – nawet uroczystościami – stąd
też w roku bieżącym uroczystość Zwiastowania N.M.P. zostaje przeniesiona na
najbliższy wolny liturgicznie dzień – a zatem na poniedziałek 4 kwietnia – ponieważ
również wszystkie dni Oktawy Wielkanocy mają pierwszeństwo przed wszelkimi
dniami włącznie z uroczystościami.
Wielki Tydzień posiada swój szczególny wymiar. Poprzez pierwsze jego
dni bezpośrednio przygotowujemy się
do Paschy. Od poniedziałku do środy
obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Wielki Czwartek stanowi jak
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   WIELKI POST I WIELKANOC
gdyby pomost pomiędzy Wielkim Postem
a Triduum Paschalnym. W tym dniu tylko
w kościołach katedralnych odprawiane są
pod przewodnictwem biskupów w godzinach dopołudniowych Msze Św. Krzyżma, podczas których poświęcany jest olej
Krzyżma Św., natomiast w każdej parafii
wieczorem odprawiana jest Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, stanowiąca rozpoczęcie
Triduum Paschalnego, przypominająca
i aktualizująca ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Śpiewany
jest hymn „Chwała na wysokości Bogu”,
po odśpiewaniu którego aż do Wigilii
Paschalnej milkną dzwony i dzwonki,
które od tej pory zastępowane są kołatkami. Po zakończeniu sprawowania liturgii
Najświętszy Sakrament jest procesyjnie
przenoszony do ciemnicy symbolizującej
miejsce modlitewnego czuwania Jezusa
w Ogrodzie Oliwnym. Kolorem liturgicznym tego dnia jest kolor biały. Kolejny
dzień Wielkiego Tygodnia i jednocześnie
Triduum Wielkanocnego to Wielki Piątek Męki Pańskiej. Jest to jedyny dzień
w roku, w którym nie odprawia się Mszy
Św., a jedynie specjalną złożoną z czterech części Liturgię Wielkiego Piątku,
na którą składa się: Liturgia Słowa wraz
z Ewangelią Św. Jana, opisującą Mękę Pańską, Adoracja Krzyża, obrzędy Komunii
Świętej oraz procesja z przeniesieniem
Najświętszego Sakramentu do Bożego
Grobu. Podczas tego nabożeństwa Komunia Św. jest udzielana z hostii konsekrowanych poprzedniego dnia. Kolorem
liturgicznym jest czerwień. Cały dzień
obowiązuje post ścisły i abstynencja od
pokarmów mięsnych. W parafiach w tym
dniu praktykowane jest też o różnych
porach nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
bądź to w formie prywatnej, bądź liturgicznej pod przewodnictwem kapłana.
Wielka Sobota pozostaje dniem zadumy.
Powszechnie przyjął się zwyczaj poświęcania w kościołach w tym dniu pokarmów
wielkanocnych podczas odpowiedniego
nabożeństwa. W godzinach wieczornych
natomiast sprawowana jest uroczysta
Wigilia Paschalna, na którą składają się:
Liturgia Światła, Liturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna. Na słowa hymnu
„Chwała na wysokości Bogu” ponownie
rozbrzmiewają dzwony i dzwonki. Kolorem liturgicznym jest biel. W niektórych
parafiach praktykowana jest po Wigilii
Paschalnej procesja rezurekcyjna, chociaż
w zdecydowanej większości przypadków
w naszej diecezji procesja rezurekcyjna
odprawiana jest przed pierwszą poranną
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mszą św. w niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego. Obchód Triduum Paschalnego
zamykają nieszpory Zmartwychwstania
Pańskiego w niedzielne popołudnie.
Obchód uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego obejmuje osiem dni, które
wszystkie obchodzone są jak uroczystość,
tzn. nie obowiązuje w tych dniach post
piątkowy, zatem w piątek po Wielkanocy
możemy spożywać normalnie pokarmy
mięsne, ponadto dni od poniedziałku po
Wielkanocy aż do II Niedzieli Wielkanocnej mają pierwszeństwo przed wszystkimi
innymi dniami, dlatego też w przypadku kiedy w tym tygodniu wypadnie jakakolwiek uroczystość musi zostać ona
przeniesiona na pierwszy wolny termin
liturgiczny po Oktawie Wielkanocy. Okres
Wielkanocny trwa przez następne 50 dni
i jest skonstruowany w taki sposób, że
czas Paschy można wyrazić jako wielką oktawę złożoną z siedmiu oktaw, stąd
przez liturgistów nazywana jest ona oktawą oktaw. 40 dni po Zmartwychwstaniu
Pańskim obchodzona jest uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego, przypadająca zawsze w czwartek, natomiast w dniu
pięćdziesiątym obchodzi się uroczystość
Zesłania Ducha Św., która przypada
w niedzielę. W naszych realiach zgodnie
z dekretem Konferencji Episkopatu Polski
z 2003 roku, od roku 2004 uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzona
jest w Polsce w niedzielę następującą po
czwartku Wniebowstąpienia Pańskiego.
Dzień pięćdziesiątnicy, a więc Zesłanie
Ducha Św., stanowi integralną część całego wydarzenia paschalnego, dlatego
też nie celebruje się tej uroczystości jako
święta niezależnego i nie posiada ono
odrębnego okresu liturgicznego, ponieważ rozumiane w ten sposób święto nie
może mieć oktawy. Samo bowiem jest
dniem oktawy oktaw. Dzień następujący
po Zesłaniu Ducha Św., a więc Święto
N.M.P. Matki Kościoła należy już do okresu zwykłego.
Przy okazji rozważań paschalnych
warto zwrócić uwagę na ważne wydarzenia związane z naszą pracą na roli. Otóż
w okresie tym przeżywamy święto Św.
Marka Ewangelisty (25 kwietnia) oraz dni
modlitw o urodzaje, zwane dniami krzyżowymi, które tradycyjnie obchodzone są
w trzy dni (poniedziałek, wtorek, środa)
przed dawną uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego (chodzi o nieobchodzony
u nas od 2004 r. czwartek).
Cyprian Tkacz

ZAPROSZENIE
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP
RP w Zębowicach zaprasza
druhów delegatów na Zjazd
Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Zębowicach, który odbędzie się
w sali Domu Spotkań w Zębowicach w dniu 29 marca 2016 r.
o godz. 10.00.
Informacja
Na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Zębowicach został
zamieszczony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia.

PODZIĘKOWANIE
Zarząd OSP w Zębowicach
składa serdeczne podziękowanie mieszkańcom Zębowic,
którzy wsparli zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie zakupionego
samochodu strażackiego.

Zapisy
do przedszkola
Dyrektor przedszkola w Zębowicach informuje, że od marca
br. prowadzone są zapisy do
przedszkola dzieci z roczników:
2010, 2011, 2012, 2013 oraz
dzieci z rocznika 2014, które
ukończyły 2,5 roku życia.
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Rozgrywki klasy B grupy 3

I

nformujemy mieszkańców a przede wszystkich kibiców piłki nożnej, że inauguracja rundy wiosennej rozgrywek klasy B Grupy 3, w której występują
drużyny LZS Zębowice i LZS Radawie planowana jest na dzień 13 marca br. W tym
dniu w meczach wyjazdowych LZS Radawie zmierzy się z LZS Stobrawa Wachowice, a LZS Zębowice z LZS Borki Wielkie. Początek spotkań zaplanowano na
godz. 15.00. Mecze 15 kolejki rozegrane zostaną w dniu 20.03.2016 o godz. 15.00.
W tym dniu drużyna LZS Zębowice podejmować będzie LZS Stobrawa Wachowice, a LZS Radawie zmierzy się u siebie z LZS Radłów. W 16 kolejce, która
rozegrana będzie w dniu 03.04.2016 r. o godz. 16.00 nasze drużyny grać będą
na wyjazdach: LZS Zębowice z LZS Radłów, a LZS Radawie z ZKS Motor Praszka. Natomiast elektryzujący kibiców pojedynek derbowy zostanie rozegrany
24 kwietnia br. o godz. 16.30. na boisku LZS Zębowice.

W lutym 2016 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat: Józef Jurecko
Jubileusz 61-lecia pożycia małżeńskiego: Róża i Paweł Czaja
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.
W miesiącu lutym nie urodziła
się żadna pociecha.
Osoby zmarłe: Leon Bonk,
Waldemar Adler
i Maksymilian Krawczyk
Na zawsze odeszły od nas ale pozostaną w naszej pamięci. Wszystkim najbliższym osób zmarłych
składamy wyrazy głębokiego
współczucia i łączymy się z Wami
w bólu i smutku.

Kurs autobusu
do Olesna

Od 1 kwietnia do 30 czerwca br będzie uruchomiony kurs autobusu zgodnie z załączonym rozkładem z Kniei do
Olesna i z powrotem. Kurs odbywać się
będzie dwa razy w tygodniu w dniach:
wtorek i czwartek. W zależności od ilości osób, które będą korzystać z uruchomionej linii, zostanie podjęta decyzja
co do dalszego kursowania autobusu w roku szkolnym 2016/2017 tj. od
września br.
Redakcja: Waldemar Czaja
zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach,
ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 77 4216 076, fax 77 4216 076, w. 36,
e-mail: ug@zebowice.pl
Nakład: 1000
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża,
ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole,
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141
e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl
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