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w  wyjątkowej oprawie z udziałem rzeszy wiernych miesz-
kańców naszej gminy i gości przebiegały tegoroczne 

obchody Święta Bożego Ciała w zębowickiej parafii. Ob-
chody poprzedziła msza święta, którą celebrował ksiądz 
proboszcz Paweł Zając. Po mszy rozpoczęła się procesja 
z Przenajświętszym Sakramentem, która w czterech ołta-
rzach usytuowanych w centrum Zębowic pobłogosławiła 
te miejsca i ich mieszkańcow. Asystę zabezpieczali strażacy, 
którzy nieśli baldachim i zabezpieczali ruch uliczny. Nie-
sioną przez księdza Pawła Zająca i emerytowanego prałata 
księdza Zbigniewa Donarskiego monstrancje poprzedzał 
orszak dzieci sypiących kwiaty. Niesione sztandary kościelne 
oraz gra orkiestry dętej z Kadłuba Wolnego ubogaciły tę 
uroczystość. Po zakończeniu procesji wójt gminy spoty-
kając się w remizie OSP w Zębowicach przy tradycyjnym 
śląskim kołoczu ze strażakami z Kniei, Kadłuba Wolnego 
i Zębowic podziękował im za ich zaangażowanie w oprawę 
i zabezpieczanie procesji. 

OBCHODY ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA 
w ZĘBOWICACH
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M aj był miesiącem posiedzeń 
wszystkich gminnych komisji. 
Jako pierwsza 17 maja br. obra-

dowała Komisja Statutowa Rady Gminy 
Zębowice. Posiedzeniu przewodniczyła 
Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela 
Buczek. W posiedzeniu uczestniczyli 
radni: Damian Ledwig, Maria Wróbel, 
Dorota Wons, Konrad Jendrzej i Krzysz-
tof Kurowski. Ze strony urzędu gmi-
ny w posiedzeniu uczestniczyli: wójt 
Waldemar Czaja, radca prawny Michał 
Pawełczyk, skarbnik Irena Dzikowska 
i sekretarz Teresa Czaja. Na początku 
obrad wójt poinformował zebranych, 
że z dużym prawdopodobieństwem 
gmina otrzyma dofinansowanie na 
remont drogi Knieja-Grodziec. Nato-
miast remonty dróg, na które gmina 
otrzyma dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego i te, które radni zgłaszali 
w ramach remontów, zostały zawarte 
w jednym przetargu (9 zadań). W dalszej 
części posiedzenia analizy treści Statutu 
Gminy Zębowice dokonał radca prawny 
Michał Pawełczyk. Przedstawił również 
zebranym propozycję prowadzenia usta-
leń i konsultacji w celu opracowania no-
wego Statutu Gminy Zębowice w opar-
ciu o dotychczasowy. Zasugerował, aby 
członkowie komisji statutowej napisali 
jakich zmian chcą dokonać i jakie mają 
uwagi, żeby na następnym posiedze-
niu komisji można było przeanalizo-
wać i omawiać poszczególne paragrafy 
obecnego Statutu i nanosić zmiany. 
Radca prawny stwierdził również, że 
efektem pracy komisji nie będzie tylko 
weryfikowanie statutu pod kontem jakiś 
uściśleń, dodania, czy odjęcia pewnych 
kwestii, ale stworzenie „małej biblio-
teczki radnego” będącej podstawowym 
narzędziem pracy każdego radnego. 
Na zakończenie posiedzenia ustalono, 
że każdy członek komisji zapozna się 
z dotychczasowym Statutem gminy 
Zębowice z 2003 r., i naniesie na mar-
ginesie swoje sugestie i uwagi, które będą 
omawiane na kolejnym posiedzeniu.

23 maja br., obyło się wspólne posie-
dzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Budżetu i Działalności Finansowej oraz 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, Handlu i Usług Rady Gminy Zę-
bowice. W posiedzeniu, któremu prze-

wodniczyła Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Maria Wróbel udział wzięli: 
Barbara Dragon, Marianna Dylka, Do-
rota Wons, Krzysztof Kurowski – Prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Dzia-
łalności Finansowej oraz Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu 
i Usług, Erwin Wencel, Konrad Jendrzej,

Norbert Larisz, Gabriela Buczek – 
Przewodnicząca Rady Gminy, Damian 
Ledwig – z-ca Przewodniczącego Rady 
Gminy. W posiedzeniu uczestniczyli 
również: wójt Waldemar Czaja, skarb-
nik Irena Dzikowska, sekretarz Teresa 
Czaja, Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-
-Szkolnego Małgorzata Stelmach oraz 
insp. d/s odpadów Katarzyna Helio-
s-Wieczorek. W trakcie posiedzenia 
uczestnicy zapoznali się z projektami 
uchwał skierowanymi pod obrady na 
sesję Rady Gminy, która odbędzie się 
13 czerwca 2016 roku w sprawie: spra-
wozdania z wykonania budżetu gminy 
za 2015 r., sprawozdania finansowego 
za 2015 r. oraz informacji o stanie mie-
nia komunalnego. Członkowie komisji 
zapoznali się też z uchwałą Regional-
nej Izby Obrachunkowej dot. opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za 2015 r. i informacją o stanie gospo-
darki odpadami komunalnymi w gmi-
nie Zębowice za 2015 r. Podczas posie-
dzenia rozpatrzono również złożone 
skargi dotyczące: braku dostępności 
do placu zabaw w Zębowicach, braku 
możliwości skorzystania z platformy 
e-PUAP oraz niedopełnienia obowiąz-
ków w zakresie stosowania ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej. Po wysłucha-
niu wyjaśnień wójta gminy i skarbnik 
gminy oraz po zapoznaniu się z całą 
dokumentacją dotyczącą powyższych 
skarg, Przewodnicząca Komisji Rewi-
zyjnej Maria Wróbel, poinformowała, 
że złożone wyjaśnienia Komisja Rewi-
zyjna uznała za wyczerpujące. Komisja 
Rewizyjna w głosowaniu jednogłośnie 
przyjęła bezzasadność wszystkich 
skarg. W końcowej części posiedzenia 
w trakcie omawiania spraw różnych 
wójt poruszył temat fotowoltaiki. Poin-
formował, że wszystkie osoby fizyczne 
mają fotowoltaikę włączoną, natomiast 
trwa batalia z zakładem energetycznym 

co do obiektów publicznych. Stosowna 
decyzja w tej kwestii powinna zapaść 
w najbliższym czasie. Wójt poinformo-
wał również uczestników posiedzenia, 
że złożono wyjaśnienia do prokura-
tury na anonim jaki do niej wpłynął 
w sprawie: fotowoltaiki mówiący, że 
mieszkańcy, którzy chcieli zgłosić 
się do tego programu nie mieli moż-
liwości zgłoszenia swojego wniosku. 
Natomiast wójt zagwarantował udział 
w programie dla siebie, brata, bratanka, 
3 radnych oraz pracowników Urzędu 
Gminy, a pozostali mieszkańcy gminy 
nic o programie nie wiedzieli. Kolejny 
punkt dotyczył samochodu strażackie-
go i zawierał informacje mówiące, że 
pojazd został zakupiony bez środków 
finansowych. W dalszej części anoni-
mu zapisano, że wójt ma podziemny 
kabel, przez który ma dostęp do danych 
gminy oraz że drogi były budowane na 
nie swoim gruncie. Wójt poinformował 
również, że w Urzędzie Gminy będzie 
25 maja kontrola z Nadzoru Budowla-
nego. Kontrola dotyczyć będzie budyn-
ku w Zębowicach, gdzie znajduje się 
cukiernia i dotyczy zarzutu, że budynek 
został wyremontowany bez zgody i bez 
właściwych umocowań prawnych.

24 maja br., odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji oświaty, kultury 
fizycznej, zdrowia i opieki społecznej 
oraz Komisji rolnictwa, leśnictwa, 
ochrony środowiska, prawa i porząd-
ku publicznego Rady Gminy Zębowice. 
W posiedzeniu, które prowadziła Prze-
wodnicząca Komisji oświaty, kultury 
fizycznej, zdrowia i opieki społecz-
nej Dorota Wons uczestniczyli: Mari 
Wróbel – Krzysztof Kurowski, Konrad 
Jendrzej – Przewodniczący Komisji, 
rolnictwa, leśnictwa, ochrony środo-
wiska, prawa i porządku publicznego, 
Erwin Wencel, Norbert Larisz, Gabriela 
Buczek – Przewodnicząca Rady Gminy 
i Damian Ledwig – z-ca Przewodni-
czącego Rady Gminy. W posiedzeniu 
uczestniczyli również: wójt Waldemar 
Czaja, skarbnik Irena Dzikowska, sekre-
tarz Teresa Czaja oraz Dyrektor Zespołu 
Gimnazjalno – Szkolnego Małgorzata 
Stelmach. W trakcie posiedzenia uczest-
nicy zapoznali się z organizacją nowego 
roku szkolnego 2016/2017 w ZGS ze 
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szczególnym uwzględnieniem dzieci 
klasy pierwszej w Szkole Podstawowej. 
Po wysłuchaniu argumentów przedsta-
wionych przez Dyrektor ZGS Małgorza-
tę Stelmach wójt poinformował uczest-
ników posiedzenia, że gmina podejmie 
się utworzenia I klasy dla 7 uczniów. 
Wójt poinformował, że za utworzeniem 
I klasy Szkoły Podstawowej przema-
wia również i to, że teraz kiedy rodzi 
się mniej dzieci i daje to możliwość 
przeniesienia dzieci do innej placówki 
doprowadzimy do sytuacji, że powoli 
będziemy mogli wygaszać szkołę. Ko-
lejny aspekt jest taki, że jeżeli w kolej-
nych latach, w których dziecko by nie 
otrzymało promocji do następnej klasy, 
automatem to dziecko jest przekazane 
do innej gminy, gdzie ta klasa byłaby 
jako klasa powtarzająca. Za każdym 
uczniem idzie subwencja w związku 
z tym trzeba by było zwalniać nauczy-
cieli w naszej szkole. Wójt poinformo-
wał, również uczestników posiedzenia, 
że do Urzędu Gminy wpłynęło kolejne 
pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumenta dot. wyjaśnień związa-
nych z fotowoltaiką. Chodzi między 
innymi o przekazanie kopii ofert złożo-
nych przez wykonawców na wymienio-
ny przetarg, który jest umieszczony na 
BIP-ie Gminy Zębowice. Wójt – w trak-
cie swojego wystąpienia stwierdził, że 
ustalił z ks. Józefem Mucha z Radawia, 
że na cmentarzu w Radawiu będzie pod-
stawiony kontener 1100 l i dwa razy 
w miesiącu będzie odbywał się wywóz 
śmieci z cmentarza. Włodarz gminy po-
informował również, że przeprowadził 
z panią docent z Politechniki Gliwickiej 
rozmowę na temat przygotowania pro-
jektu związanego z osadami na terenie 
naszej gminy. Dodał, że na ten cel jest 
potrzebna decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach i zgoda na realizację 
przedsięwzięcia pomimo, iż nie jest to 
odpad niebezpieczny, lecz jest to wyko-
rzystanie osadu jako nawozu rolniczego. 
Patrząc na efekt ekonomiczny nie trzeba 
tyle wydawać pieniędzy, dlatego jest to 
bardzo dobre rozwiązanie. Mieszka-
niec ma możliwość pozbycia się tych 
nieczystości, a zarazem przy małym 
nakładzie finansowym jest w zgodzie 
z ochroną środowiska.

Jubileusze  
księdza proboszcza

25 maja w trakcie porannej Mszy szkolnej jubileusz 35 lecia święceń ka-
płańskich i 73. rocznicy urodzin obchodził proboszcz zębowickiej pa-

rafii ksiądz Paweł Zając. W uroczystej Mszy Świętej oprócz młodzieży szkolnej 
uczestniczyli również członkowie świeckiego zakonu św. Franciszka, członkowie 
bractwa św. Józefa, Rada Parafialna, „Róże Różańcowe”, przedstawiciele władz 
gminy oraz liczne grono mieszkańców. Ten podwójny jubileusz stał się szczegól-
ną okazją do złożenia serdecznych podziękowań dla długoletniego proboszcza 
zębowickiej parafii ze strony władz gminy i mieszkańców. W trakcie mszy św. 
z okolicznościowym koncertem dla naszego Jubilata wystąpił również zespół 
,,Promyki Maryi”. Oprawę muzyczną uświetniła swą grą orkiestra dęta z Kadłuba 
Wolnego.



INfORMATOR GMINY ZĘBOWICE4

M aj to tradycyjnie miesiąc, w któ-
rym odbywają się uroczystości 
I Komunii Świętej. W naszej 

gminie te uroczystości miały miejsce 
w dniu 8 maja w Radawiu i 15 maja 
w Zębowicach. Do sakramentu I Ko-
munii Świętej przystąpiło w sumie 24 
dzieci, uczniów III klasy Szkoły Pod-
stawowej. 

Te wyjątkowe dla jej uczestników 
uroczystości zgromadziły oprócz ro-
dzin dzieci pierwszokomunijnych i ich 
rodziców chrzestnych, liczne rzesze 
wiernych i gości, w tym wielu z zagra-
nicy.

I KOMUNIA ŚWIĘTA
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Obchody  
Dnia Matki i Ojca

25 maja br. w sali Domu Spotkań odbyły się uroczystości związane 
ze Świętem Dnia Matki i Ojca organizowanym przez Zębowickie 
Przedszkole. W uroczystych obchodach oprócz przedszkolaków 

i wychowawczyń przedszkola uczestniczyło kilkudziesięciu rodziców z których 
większość stanowiły mamy naszych przedszkolaków. Jak poinformowała nas 
dyrektor przedszkola Kornelia Ticman dzień wcześniej podobne uroczystości 
odbyły się w oddziale zamiejscowym w Radawiu. Po powitaniu uczestników 
przez dyrektor przedszkola rozpoczął się okolicznościowy program artystyczny 
w wykonaniu naszych przedszkolaków. 

Dzieci w specjalnie przygotowanych przez rodziców strojach odgrywały po-
stacie z bajek oraz śpiewały piosenki, w tym również w języku niemieckim. Na 
zakończenie występu przedszkolaki zaprosiły rodziców do wspólnej zabawy oraz 
wręczyły swoim mamom przygotowane przez wychowawczynie z przedszkola 
okolicznościowe upominki – mydełka żelowe ze szczególnym napisem ,,Kocham 
Cię Mamo bo Twoje serce bije jak refren w mojej piosence”. 

Życzenia od przedszkolaków z okazji zbliżającego się Dnia Ojca otrzymali 
również tatusiowie przedszkolaków. Obchody zakończył wspólny poczęstunek 
połączony z konsumpcją wypieków przygotowanych przez mamy przedszko-
laków.

Stowarzyszenie LGD 
„Kraina Dinozaurów”

29 .04.2016 roku w Urzędzie Marszał-
kowskim w Opolu przedstawiciele 

zarządu: Anna Golec – prezes i Karina 
Mrozek – wiceprezes Stowarzyszenia LGD 
„Kraina Dinozaurów”, w skład którego 
wchodzą gminy Chrząstowice, Dobro-
dzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, 
Zawadzkie i Zębowice podpisały umowę 
o warunkach i sposobie realizacji strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność (LSR). 

Podpisanie umowy ramowej jest ostat-
nim etapem konkursu na wybór strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność, a jednocześnie rozpoczęciem 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2014-2020.

Główne cele Lokalnej Strategii 
Rozwoju to:

1. Wzrost konkurencyjności obszaru 
objętego LSR i ochrona środowiska po-
przez: rozwijanie infrastruktury rekreacyj-
nej i turystycznej, rozwój rynków zbytu 
i promocję produktów i usług lokalnych, 
rozwój przedsiębiorczości oraz poprawę 
stanu środowiska naturalnego.

2. Zwiększenie integracji i poczucia 
przynależności do obszaru LSR poprzez: 
wzmocnienie potencjału organizacji poza-
rządowych oraz edukację społeczności lo-
kalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego 
i promocję obszaru objętego LSR.

Planowane przedsięwzięcia, które będą 
realizowane w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.krainadinozaurow.pl, 
 a niezbędne informacje na ten temat moż-
na uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia 
LGD w Ozimku, przy ul. Słowackiego 18. 
Zapraszamy do współpracy i pozyskiwa-
nia środków unijnych, przeznaczonych 
na realizacje przedsięwzięć określonych 
w naszej strategii. Pierwsze nabory zostały 
zaplanowane na II połowę 2016 roku.
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DZIEŃ DZIECKA W ZĘBOWICKIM  
PRZEDSZKOLU

w  stylu kowbojskim obchodzono Dzień Dziecka w zębowickim 
przedszkolu. Wcześniej poproszono rodziców dzieci o przygo-

towanie dla swoich pociech stosownych strojów oraz udekorowano 
otoczenie przedszkola w klimacie westernowym. Na dzieciaki 
czekały liczne atrakcje, przejażdżki kucykiem gry i zabawy. Na 
przyszkolnym pla-
cu w doskonałych 
humorach i przy 
pięknej słonecznej 
pogodzie bawiły 
się wspólnie dzieci 
z przedszkola w Zę-
bowicach i z Oddzia-
łu Zamiejscowego 
w Radawiu. Obcho-
dy Dnia Dziecka 
wsparli sponsorzy, 
Wspólnota Lasów 
Drobnowłościań-
skich z Kadłuba 
Wolnego ufundowa-
ła napoje, hurtownia 
Tola z miejscowości 
Kośmidry – lody, 
a pan Bernard Ser-
wusiok – słodycze.

PRZEDSZKOLNE WYCIECZKI

z organizowanie obcho-
dów Dnia Matki i Ojca 

to nie jedyne przedsięwzię-
cia organizowane w maju 
br. przez wychowawczynie 
z zębowickiego przedszkola. 
Starsze dzieci były na wy-
cieczce w Opolskim Cen-
trum Nauki i Edukacji, gdzie 
uczestniczyły w zajęciach z robotyki i informatyki. Dwukrotnie 
w dniach 12 i 16 maja przedszkolaki wyjeżdżały również do go-
spodarstwa agroturystycznego w miejscowości Staniszcze Wielkie. 
W ramach realizowanego w tym gospodarstwie programu ,,od 
ziarenka do bochenka” mogli na żarnach mielić zboże, a ze zmie-
lonej mąki piekli ciasteczka. Uczestniczyli również w zajęciach, 
w trakcie których pokazany był cykl produkcji miodu i masła. 
Zajęcia te oprócz waloru edukacyjnego i poznawczego rozbudzają 
zainteresowania dzieciaków oraz są jedną z form uatrakcyjniania 
ich pobytu w przedszkolu.

STRAŻACY na GÓRZE ŚW. ANNY

J ak co roku kilku-
dziesięciu straża-

ków ochotników z na-
szej gminy wraz z pocz-
tami sztandarowymi 
uczestniczyło w dniu 7 
maja br. w pielgrzymce 
autokarowej do klaszto-
ru na Górze św. Anny.

OBCHODY DNIA DZIECKA
w ZESPOLE GIMNAZJALNO-SZKOLNYM
w ZĘBOWICACH

N a sportowo obchodzono Dzień Dziecka w Zespole Gimna-
zjalno Szkolnym w Zębowicach. Zanim jednak rozpoczęły się 

rozgrywki sportowe na zgromadzonych w hali sportowej uczniów 
czekał występ Romana Roszka iluzjonisty z Poznania. Na występ 
zaprosiła naszych uczniów Przewodnicząca Rady Rodziców i jedna 
z organizatorek obchodów Dnia Dziecka Gabriela Respondek. Po 
pokazach iluzjonisty rozpoczęły się rozgrywki sportowe prowa-
dzone oddzielnie dla Gimnazjum i uczniów Szkoły Podstawowej 
podzielonej na dwie grupy. Głównym punktem rozgrywek sporto-
wych dla uczniów gimnazjum był bieg ulicami Zębowic. Dziewczę-
ta rywalizowały na dystansie 800 m, a chłopcy na dystansie 1500 
m. Bieg zabezpieczali strażacy z OSP oraz Policja. Wiele emocji do-
starczyły dzieciakom organizowane na hali sportowej zawody dla 
uczniów Szkoły Podstawowej. Ważnym dla nauczycieli i uczniów 
było to, że w kilku konkurencjach wspólnie z uczniami w zawodach 
uczestniczyli ich 
rodzice. Prze-
pr ow a d z o n e 
w duchu sporto-
wej rywalizacji 
zawody dostar-
czyły wielu wra-
żeń wszystkim 
uczestnikom 
z rodzicami 
włącznie. Ob-
chodom Dnia 
Dziecka towa-
rzyszyła bogata 
oferta gastrono-
miczna. 

Dla wszyst-
kich uczniów 
przygotowano 
potrawy z grilla, 
lody oraz napo-
je. Jak podkre-
ślała w swoim 
w y s t ą pien iu 
Przewodniczą-
ca Rady Rodzi-
ców nie byłoby 
to możliwe bez wsparcia licznych sponsorów którymi byli: Wodar 
Adrianna i Artur Wodarczyk Zębowice, Zazielenianie Doleżych 
Zębowice, Ogrodnictwo Jarosław Kocot Radawie, Ogrodnictwo 
Józef Mendla Radawie, Sklep Beata Hanuszewicz Radawie, Firma 
Jendrzej– Rafał Jendrzej Radawie, Sklep Anna Pyka Radawie, 
Agroturystyka Teresa Warzecha Radawie, Bar u Siary Adrian 
Ledwig Radawie, Kamieniarstwo Andrzej Bębenek Zębowice, 
Piekarnia Henryk Lempa Zębowice, Tawerna Pod Kotwicą Be-
ata i Sylwiusz Kubiciel Kadłub Wolny, Tartak Jerzy Ebiś Kadłub 
Wolny, Ogród Sebastian Plotnik Zębowice, Mechanika Pojazdowa 
Sebastian Janczyk Zebowice, Mechanika Pojazdowa Piotr Kiwus 
Zębowice, Spawtex Katarzyna i Jarosław Jadach Zębowice, Firma 
Wenmont Adrian Wencel Radawie, Stolarstwo Artur Czaja Kadłub 
Wolny, Stowarzyszenie Rozwoju wsi Zębowice, OSP Zębowice, 
Piekarnia Marianna i Gerard Kotarski Zębowice oraz Krystian 
Jarząbek Warłów.



nr 18/czerwiec 2016 7

w yjątkową oprawę miały tegoroczne 
obchody Dnia Patrona szkoły, któ-

re zbiegły się z poświęceniem nowego 
sztandaru ufundowanego przez Radę 
Rodziców. W uroczystościach udział 
wzięli: proboszcz parafii w Zębowicach 
ks. Paweł Zając, wójt gminy Waldemar 
Czaja, Przewodnicząca Rady Gminy 
Gabriela Buczek wraz z grupą radnych, 
byli żołnierze zawodowi płk rez. Lech 
Rudziński i płk rez. Tadeusz Śmigielski, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek 
Kornelia Ticman, Bożena Gaś, Aneta 
Dzikowicz oraz Lilianna Więdlocha ze 
SP w Szemrowicach, członkowie OSP 
w Zębowicach Prezydium Rady Rodzi-
ców, byli wieloletni dyrektorzy szkoły, 
rodzice uczniów grono pedagogicz-
ne, pracownicy szkoły oraz uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Witając uczestników obchodów dy-
rektor Zespołu Gimnazjalno Szkolnego 
Małgorzata Stelmach przybliżyła histo-
rię zębowickiej szkoły. Przypomniała, 
że nowy budynek Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach został oddany do użytku 
w 1959 r., a w 1971 roku Szkole nada-
no imię ,,Powstańców Śląskich”. Imię, 
które określa specyfikę tych terenów, 
ludzi, indywidualność oraz charakter 
szkoły. Podkreślała w swoim wystą-
pieniu, że mając za patronów ludzi, 
którzy ofiarnie walczyli o polskość tych 
ziem czujemy ogromną dumę i radość 
oraz świadomość rangi jaką niesie ze 
sobą posiadanie takiego imienia szko-
ły. Dlatego też nauczyciele tej szkoły 
w sposób szczególny dbają aby wszyscy 
i każdy z nas indywidualnie był go-
towy przynależeć do tej społeczności 
szkolnej. Dyrektor przypomniała, że 
w 1975 roku Rada Rodziców ufundowa-
ła Szkole sztandar, który 10 maja 2016 
roku zawisł na honorowym miejscu. 
Jego miejsce zajął nowy sztandar, który 
dla społeczności Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im „Powstańców Śląskich” 
stanie się symbolem Polski – Narodu 
– Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej 
najbliższe otoczenie. Podkreślając wagę 
symbolu jakim jest sztandar zacytowała 
słowa Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, który powiedział, że ,,Sztandar to 
symbol, świętość. Jego miejsce tkwi 

gdzieś między hymnem narodowym 
a przysięgą wojskową”. 

Po wystąpieniu dyrektor zespołu 
głos zabrała Przewodnicząca Rady 
Rodziców Gabriela Respondek, któ-
ra przedstawiła wygląd i symbolikę 
elementów nowego sztandaru i prze-
kazała na ręce dyrektor szkoły nowy 
sztandar. Przyjmując sztandar dy-
rektor szkoły podziękowała Radzie 
Rodziców za jego ufundowanie i prze-
kazała sztandar uczniom. Następnie 
proboszcz zębowickiej parafii ksiądz 
Paweł Zając dokonał poświęcenia 
nowego sztandaru. Po poświęceniu 
wybrani uczniowie z poszczególnych 
klas złożyli ślubowanie na sztandar. 
W dalszej części uroczystości jej 
uczestnicy wysłuchali wyjątkowego 
w treści i formie programu artystycz-

nego w wykonaniu uczniów szkoły. 
Ten przeplatany piosenkami montaż 
słowno poetycki nawiązywał do ob-
chodów święta patrona szkoły. 

Po występach uczniów głos zabrał 
wójt gminy Waldemar Czaja, który po-
dziękował Radzie Rodziców za ufun-
dowanie sztandaru. Słowa szczegól-
nego podziękowania włodarz gminy 
skierował również na ręce dyrektor 
ZSG, grona pedagogicznego i pra-
cowników szkoły, za zaangażowanie 
i przygotowaniu tej szczególnej uro-
czystości, która była wyjątkową lekcją 
patriotyzmu i historii dla wszystkich 
jej uczestników. Zwieńczeniem uro-
czystości był wspólny przemarsz jej 
uczestników pod pomnik Powstańców 
Śląskich, gdzie delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów.

OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY

NOWY SZTANDAR DLA SZKOŁY 
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W maju 2016 r Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat:  Zofia Kubiciel, Jerzy Brzytwa, Henryk Ciompel
85 lat: Edward Niesłony, Antoni Koprek, Erich Morawietz
90 lat: Piotr Prukop 
92 lata: Marta Kontny
93 lata: Jan Sikora
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:  
Maria i Eryk Adamscy, Rozalia i Rudolf Olkis.
Jubileusz 63-lecia pożycia małżeńskiego:  
Gertruda i Paul Jendrusch.
Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, 
przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogo-
sławieństwa, wzajemnej miłości i szacunku. Niech wasze życie 
będzie wzorem do naśladowania dla młodszych pokoleń.

Dzieci urodzone pod koniec kwietnia:  
Milena Sczygioł i Paulina Sczygioł.
Dzieci urodzone w maju:  
Julia Loch, Joanna Hudyma, Julia Nantka.
Rodzicom narodzonych bliźniaków oraz rodzicom narodzo-
nych dziewczynek życzymy aby Wasze pociechy rozwijały się 
w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym skarbem 
jakim możecie obdarzyć swoje dzieci a później w ich życiu 
dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

Osoby zmarłe w maju: Róża Czaja, Ryszard  
Bajorski, Ryszard Paszkiewicz, Eleonora Pyć, Marcin 
Piegza, Adela Wróbel, Erwin Czaja.
Na zawsze odeszły od nas ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głę-
bokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

OGŁOSZENIA

GMINNE INWESTYCJE DROGOWE
Informujemy, że odbył się przetarg na gminne inwestycje drogo-

we, w ramach którego będzie realizowanych 9 zadań. Zaplanowano 
budowę nowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Siedliska 
o długości 390 m i w miejscowości Zębowice o długości 860 m. Poło-
żone zostaną nowe nakładki na istniejących drogach w m. Poczołków, 
Siedliska i Łąka. Położona zostanie również nowa nawierzchnia na 
placu gminnym obok kościoła w Poczołkowie o powierzchni. 478 m². 
W ramach przetargu uzupełniane będą pozimowe ubytki na drogach 
o łącznej powierzchni 430 m². Wykonane zostanie również odwodnie-
nie ulicy Szkolnej obok remizy strażackiej w Kadłubie Wolnym oraz 
przepust z przebudową drogi gminnej w miejscowości Osiecko.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Zębowice podaje do publicznej wiadomości, że na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej 
BIP zamieszczony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w miejscowości Radawie tj. działki o numerze ew. nr 
1091 na okres 3 lat. Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni 
po ukazaniu się ogłoszenia w Informatorze Gminy Zębowice.

Telefon kontaktowy: 77 421 60 76, w. 32


