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WYJĄTKOWY SUKCES NASZEJ GMINY
Z
satysfakcją pragniemy poinformować naszych mieszkańców,
że w opublikowanym przez Gazetę
„Rzeczpospolita” Rankingu Samorządów 2016 r. obejmującym gminy wiejskie, gmina Zębowice zajęła wysokie
10 miejsce. W porównaniu do ubiegłorocznego rankingu awansowaliśmy o 47
miejsc. Sukces jest tym donośniejszy,
że w pierwszej setce sklasyfikowanych
gmin wiejskich są jeszcze tylko dwie
gminy z naszego województwa. Ranking Samorządów obejmował dwa etapy.
W pierwszym etapie w oparciu o dane
z Ministerstwa Finansów, kapituła konkursu, której podobnie jak w latach poprzednich przewodniczył prof. Jerzy
Buzek wybrała miasta i gminy, które
w najlepszy sposób zarządzały swoimi
finansami w latach 2012–2015 i jednocześnie najwięcej w tym okresie inwestowały. 250 gmin wiejskich, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu
udzielało odpowiedzi na zawierającą
22 pytania ankietę. Pytania dotyczyły
m.in.: oceny wiarygodności kredytowej,
stopy bezrobocia, udziału wydatków
w realizacji kontraktów z organizacjami
pozarządowymi w latach 2012–2015,
liczby złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2012–2015, wydatków na promocję,
wspierania przedsiębiorczości, liczby
nowych podmiotów gospodarczych,
współpracy z jednostkami pomocniczymi czy wydatków mieszkaniowych na
jednego mieszkańca w latach 2012–2015.
Cieszy nas nie tylko fakt, że nasza
gmina zajęła tak wysokie miejsce w tym
najbardziej miarodajnym, jeśli chodzi
o ocenę działalności samorządowej,
rankingu. Jednakże najważniejsze jest
to, co zawsze podkreśla włodarz gminy,
że gmina realizuje zadania, które służą bezpośrednio poprawie warunków
życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
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MŁODZIEŻ z NIEMIEC
w ZĘBOWICACH

W

dniu 22.07. br. do Zębowic przybyła w drodze
na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, 18 osobowa
grupa młodzieży z Niemiec
wraz z ks. dr Guido Rotheuf,
proboszczem parafii św.
Gertrudy z Hertogenrath.
Młodych ludzi, którzy na
czas pobytu w naszej gminie
przebywali w ośrodku Caritas, powitali: ks. proboszcz
Paweł Zając oraz Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela
Buczek i wójt gminy Waldemar Czaja.
Po powitaniu wszyscy
spotkali się w salce parafialnej na poczęstunku.
W prowadzonych głównie w języku niemieckim
rozmowach, młodzi ludzi
podkreślali serdeczność gospodarzy oraz familijność
spotkania. Na zakończenie
spotkania młodzież otrzymała specjalne pakiety pielgrzyma, które zawierały podstawowe informacje
o Polsce, mapki z sektorami dla poszczególnych grup, modlitewniki oraz płytę
CD o naszej gminie.
Bezpośrednio po spotkaniu młodzież uczestniczyła w wieczornej mszy świętej,
którą w języku niemieckim celebrował ks. dr Guido Rotheuf. Młodzież z Niemiec
gościła u nas do 28 lipca br. poznając w tym czasie różne zakątki naszej gminy
i regionu, począwszy od pobytu na Górze Świętej Anny. 29 lipca w godzinach
porannych nasi młodzi goście udali się do Krakowa na spotkanie z papieżem
Franciszkiem, natomiast 31 lipca odlecieli do Niemiec.

dniach 22–26.07 br. 6 strażaków
ochotników członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych naszej
gminy uczestniczyło w obozie integracyjno-szkoleniowym w partnerskiej
z nami gminie Birkenfeld. W wyjeździe
uczestniczyli młodzi ludzie wyróżniający się znajomością języka niemieckiego
oraz pracą na rzecz OSP. Opiekunem
grupy był druh Roman Koj, a kierowcą
Jan Wróbel.

DZIECI Z NASZEJ GMINY
NA KOLONIACH

W

ogłoszenia

ZWROT AKCYZY
Każdy rolnik, który pragnie odzyskać część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie od 1 sierpnia
2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego
wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, potwierdzonymi przez upoważnionego przez wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem,
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2016 r.
Wzór wniosku – załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. poz. 789.
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W

MŁODZI STRAŻACY
W BIRKENFELD

ramach wypoczynku letniego
pięcioro dzieci z gminy Zębowice
wzięło udział w koloniach zorganizowanych od 9 do 22 lipca br. na terenie
ośrodka „Czerwony Koziołek” w Głuchołazach. Do wsparcia zakwalifikowane zostały dzieci oraz młodzież ze
środowiska wiejskiego, pochodzące
z rodzin o niskich dochodach oraz
posiadające zmniejszone szanse na
udział w takowych przedsięwzięciach.
W ramach doboru oraz spełniania kryteriów brano też pod uwagę sytuację
wynikającą z problemów rodzinnych,
miejsca zamieszkania oraz utrudnionego dostępu do wypoczynku.
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W

NIECODZIENNA AKCJA

czesnym popołudniem 26 lipca br. mieszkańcy centrum Zębowic byli świadkami niecodziennej akcji strażaków polegającej na włożeniu do gniazda
bociana, który z niego wypadł kilka godzin wcześniej. Spacerującego po ulicy
Murka, a później po parku bociana przygarnął jeden z mieszkańców i powiadomił
o tym fakcie wójta gminy.
Na miejsce został wezwany lekarz weterynarii z pobliskiego Dobrodzienia oraz
dysponująca specjalistycznym sprzętem jednostka z PSP w Oleśnie. Zanim strażacy
włożyli bociana do gniazda, konieczne było wezwanie pogotowia energetycznego,
aby zostało odcięte zasilanie i można było bezpiecznie kontynuować akcję.
Wszystko zakończyło się pomyślnie i pechowy bocian bezpiecznie wrócił do
gniazda, gdzie oczekiwała na niego podenerwowana dwójka rodzeństwa. W akcji
uczestniczyli również strażacy z OSP w Zębowicach, którzy kierowali ruchem
ulicznym.

NASI STRAŻACY
NA VIII FIRE TRUCK SHOW

2
NOWY SPRZĘT DLA OSP KADŁUB WOLNY

J

ednostka OSP w Kadłubie Wolnym wzbogaciła się o nowy sprzęt. Ze środków
przekazanych przez wójta gminy zakupiono 4 kompletne ubrania specjalne
S6 (rękawice, hełmy i buty) oraz 3 radiotelefony do łączności firmy HYTERA.
Natomiast ze środków własnych zostały zakupione: prądownice do piany pp2, sito
kominowe, 2 kompletne ubrania specjalne na szerszenie, 5 węży W-52, 7 pasów
bojowych, dwie kominiarki dla strażaka oraz 4 szt. wideł, 4 szpadle, 3 łopaty i 3
siekiery firmy FISKARS.
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lipca br. odbył się VIII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych. W tym rekordowym pod względem liczbności zlocie (150 pojazdów
pożarniczych) uczestniczyły również
dwie jednostki z naszej gminy. Naszą
gminę reprezentowało 9 druhów z OSP
z Kadłuba Wolnego wraz z samochodem IVECO MAGIRUS 120-25 AW
oraz 2 druhów i drużyna młodzieżowa
z OSP w Zębowicach z nowym wozem
bojowym SCANIA P320. Uczestnicy
zlotu po rejestracji uczestniczyli we
mszy św. Po jej zakończeniu sznur pojazdów przemieścił się na boisko przy
strażnicy OSP w Główczycach. Pod
usytuowanym obok namiotem czekały
na strażaków gry i zabawy oraz smakowity posiłek. Natomiast o godzinie.
18.00 rozpoczął się wielki prysznic,
który był niesamowitym przeżyciem
dla uczestników zlotu. Jak podkreśla
naczelnik OSP Kadłub Wolny Rafał
Magnes, ten zlot to genialna inicjatywa,
dająca możliwość poznania wielu ciekawych ludzi. Dziękując organizatorom
za zaproszenie, zapewnia, że wróci tu
ze swoimi druhami za rok.
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Nadchodzą burze

ardzo ciekawe uwagi mieszkańców
powiatu oleskiego o nagłych załamaniach pogody po godzinie 17.00.
napływają ostatnio do Stowarzyszenia Meteorologów w Wysokiej, jednakże – jak słusznie zauważyli meteorolodzy – fakt ten nie ma
żadnego związku ze zmianą klimatu, ani tego
na dużą skalę zwanego makroklimatem, ani
też tego naszego, lokalnego – topoklimatu,
ponieważ cykliczne występowanie niektórych zjawisk atmosferycznych jest na naszym
terenie zupełnie normalne i notowane jest
nagminnie przez stacje obserwacyjne. Nagłe, codzienne pogorszenie się pogody, np.
w Zębowicach i okolicy zaraz po godzinie
17.00, któremu towarzyszą zazwyczaj burze,
opady i silne wiatry, jest wynikiem zalegania nad naszym terenem przez dłuższy czas
skraju ośrodka wyżowego z chwiejną masą
powietrza, gdzie panują bardzo dogodne
warunki do rozwoju termiki i pionowych
ruchów powietrza, prowadzących do powstawania chmur o budowie pionowej Cumulus
i Cumulonimbus. Dopóki to powietrze ze
skraju wyżu zachowuje równowagę chwiejną,
dopóty codziennie powstają chmury Cumulus, rozbudowujące się tuż po dobowym
maksimum temperatury, przypadającym
na naszym obszarze około godzin 15 – 16,
w chmury burzowe. Stąd też około godziny
17.00 burza zbudowana z kilku komórek
chmurowych osiąga stadium dojrzałości
i następuje nagłe załamanie się pogody.
Natężenie tego pogorszenia się warunków
atmosferycznych jest bardzo zróżnicowane
i uzależnione jest od przebiegu procesów
konwekcyjnych mających główny wpływ
na rozwój chmur, które są tym potężniejsze,
im bardziej chwiejna jest masa zalegającego
powietrza. Tak więc winowajcą lokalnego
załamania pogody jest burza konwekcyjna, powstająca po dobowym maksimum
temperatury, mogąca występować w trzech
stadiach w zależności od stopnia chwiejności powietrza. Podczas pierwszego stadium
kłębiastego mogą występować krótkotrwałe
opady deszczu i wzmaga się nieznacznie
wiatr, przy stadium dojrzałości – burza przebiega w pełnej okazałości, tj. w towarzystwie
wyładowań elektrycznych, intensywnych
opadów deszczu, a niekiedy gradu oraz silnych wiatrów wiejących zawsze od chmury
burzowej. Gdy burza dotrze do miejsca obserwacji w stadium rozpadu, można zobaczyć
jedynie ostatnie, pojedyncze błyskawice oraz
zanotować niewielkie opady i nagłe powiewy
wiatru. Należy więc pamiętać, iż nie zawsze
burza, która dociera np. do Zębowic, wytwarza się w miejscu obserwacji, bowiem może
ona do niego przywędrować i to w każdym
z trzech stadiów rozwojowych. Prędkość
przemieszczania się burz konwekcyjnych jest
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niewielka i wynosi średnio 5–15 km/h i stąd
też mogą one zalegać przez długi czas nad
pewnym obszarem, przy czym w zależności
od ilości składowej komórek chmurowych
są mniej lub bardziej rozległe w przestrzeni.
Wobec tego w jednej miejscowości takowe
burze dają bardzo obfite opady, w drugiej
zaś opad nie występuje wcale, a obserwuje
się tylko błyskawice (tzw. sucha burza).
Z racji, że w najbliższym czasie może zaskoczyć nas burza decydujemy się na przybliżenie takich zjawisk towarzyszących jak
ognie św. Elma i pioruny kuliste oraz podanie
praktycznych rad pozwalających na prognozowanie wystąpienia burzy.

Ognie św. Elma są rodzajem cichego wyładowania elektrycznego w atmosferze i na
naszym terenie występują dość powszechnie, pojawiając się w postaci miotełek lub
wachlarzyków na wierzchołkach ostro zakończonych przedmiotów, takich jak słupy
czy maszty. Powstają one, gdy natężenie pola
elektrycznego w pobliżu szpicu przedmiotu
przekroczy wartość krytyczną, wynoszącą
w tym przypadku 30000 V/cm, bowiem wtedy elektrony wytworzone w wyniku jonizacji
osiągają w pobliżu ostrza tak duże prędkości,
że same jonizują napotkane na swej drodze
cząsteczki powietrza, co przejawia się jako
spływ ładunków elektrycznych z ostrzy (wyładowanie snopiące). Kiedy spływają ładunki
dodatnie, wachlarzyk ogni św. Elma jest duży
i czerwony, natomiast gdy spływają ładunki
ujemne, wówczas wachlarzyk jest mały i zabarwiony błękitnie. Wyładowania snopiące
są zjawiskiem efektownym, ale zarazem bardzo niebezpiecznym, gdyż często są zwiastunem uderzenia pioruna liniowego w obiekt,
na jakim się pokazały, wobec czego stanowią
sygnał, aby jak najszybciej opuścić to miejsce.
Piorun kulisty jest rzadko obserwowanym
zjawiskiem, aczkolwiek na Ziemi Oleskiej
już kilkakrotnie go widywano. Jego wygląd przypomina kulę ognistą o średnicy
od kilkunastu centymetrów do kilku me-

trów, przemieszczającą się po bardzo krętej
trasie. Może on wytworzyć się na skutek
wypadnięcia jednego z ogniw błyskawicy
perełkowej (patrz Informator Gminy Zębowice nr 7 z 2015 r.) bliskiego przebiegu
obok siebie dwóch błyskawic liniowych, albo
podczas uderzenia tej błyskawicy w dowolny
przedmiot. Należy pamiętać, iż piorun kulisty może dostać się do wnętrza budynku,
najczęściej przez otwarte okno lub przez komin, a w niezmiernie rzadkich przypadkach
nawet przez niewielkiej wielkości szparę.
Będąc wtedy w domu nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, a tym
bardziej uciekać, ponieważ spowodujemy
ruch powietrza i piorun może zacząć się
przemieszczać w naszą stronę, a bezpośrednia z nim konfrontacja może skończyć się
tragicznie, bowiem jego temperatura sięga
5000°C, a natężenie prądu elektrycznego jest
rzędu 20 Amper (jest to już wartość śmiertelna dla organizmu ludzkiego). Dlatego w opisanej sytuacji nie należy wpadać w panikę.
Przytoczone zjawiska, oprócz opisywanych w ubiegłorocznych informatorach, są
też elementami składowymi burzy, której
wystąpienie można przewidzieć na podstawie prostych obserwacji wzrokowych.
Pierwszorzędnymi zwiastunami nadciągającej burzy lokalnej są licznie występujące na
niebie, silnie wypiętrzone chmury kłębiaste
Cumulus congestus o ciemnej podstawie
i śnieżnobiałych wierzchołkach, a również
średnie chmury kłębiaste Altocumulus castellanus, w postaci białych wieżyc o połączonych podstawach. Oznaką nadchodzenia
burzy frontowej są chmury pierzaste Cirrus
w postaci długich, wąskich pasm, wychodzących jakby z jednego miejsca na widnokręgu. Barometr zbliżanie się burzy może
zwiastować bardzo gwałtownym spadkiem
lub wzrostem ciśnienia w krótkim czasie,
ponadto gdy idealnie słyszymy słabe dźwięki z oddalonych źródeł przy braku wiatru,
możemy być prawie pewni wystąpienia burzy, którą, kiedy włączymy radioodbiornik,
zapowiadają też różnego rodzaju trzaski,
zgrzyty, chroboty i szmery.
Zdjęcia błyskawic: źródło –
Der Karlsruher Wolkenatlas,
Cyprian Tkacz, Jan Seewald
W sobotę 30.07. br. przeszła przez Knieję
i Zębowice burza połączona z bardzo silnym wiatrem. Zniszczenia, których dokonała
w bardzo krótkim czasie, są duże. Na szczęście
nie było ofiar w ludziach i nie zniszczyła żadnego domu mieszkalnego. Z pomocą zawsze
przychodzą strażacy. Co by było, gdyby na
czas nie zostali wyposażenie w odpowiedni sprzęt??? Oto zdjęcia z zerwanego dachu
i powalonych drzew.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

Czas pielgrzymek

M

iesiąc sierpień jest czasem, kiedy nasze drogi przemierzają liczne pielgrzymki zmierzające do sanktuarium
Matki Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie. Stanowi to swego
rodzaju fenomen, niespotykany w żadnym innym kraju, który
nie wygasał nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach czasów totalitarnego komunizmu. Trzeba jednak
sięgnąć do głębszej historii – do średniowiecza – a wtedy
okaże się, że tych wszystkich pielgrzymek by nie było, gdyby
nie postać księcia opolskiego Władysława Opolczyka, który
to oprócz tego, że był księciem opolskim, to także posiadał
w prywatnym posiadaniu liczne ziemie w tej części Europy
i sprawował bardzo odpowiedzialne i ważne funkcje. Do ziem
prywatnych Władysława Opolczyka należała m.in. Ziemia
Wieluńska, na terenie której położone było dzisiejsze miasto
Częstochowa. Pozostawał on ponadto wielkorządcą Rusi oraz
palatynem (współczesny odpowiednich urzędu premiera)
Węgrzech. I właśnie to miało wielkie znaczenie dla przyszłego rozwoju kultu Maryjnego. Otóż na Rusi książę Władysław
znalazł cudowną ikonę Czarnej Madonny. Postanowił nadto,
aby obraz ten otoczono kultem i należną czcią, dlatego też
w roku 1382 sprowadził z Węgier na Jasną Górę – będącą
prywatną własnością księcia – Zakon Paulinów, któremu powierzył sprawowanie opieki nad cudownym wizerunkiem.
Tym sposobem powstało największe w Polsce oraz najbardziej
znane sanktuarium Maryjne. Tak więc widać, jak istotną i ważną
rolę odegrał Książę Opolski Władysław, bowiem bez niego nie
byłoby tych wszystkich licznych pielgrzymek, również tych,
które przemierzają drogi i bezdrożna naszej Gminy. A mogłoby
się wydawać, co ma wspólnego Śląsk Opolski z Częstochową
i Jasną Górą. Okazuję się, że ma bardzo dużo wspólnego, bo
bez dzieła tego śląskiego księcia nie byłoby żadnych pielgrzymek, a nawet papieże nie odwiedzaliby tego miejsca.
Cyprian Tkacz

ogłoszenie
Kancelaria Radcy Prawnego
mecenas Klaudiusz Małek

zatrudni studenta prawa
z terenu Gminy Zębowice
Kontakt: Mecenas Klaudiusz Małek, Sowczyce,
ul. Krzywa 30, 46-300 Olesno, tel. 605 450 269
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PROGRAM

OBCHODÓW DNI ZĘBOWIC
I DOŻYNEK GMINNYCH –
ZĘBOWICE 13–15.08.2016 r.
13.08.2016 r.
godz. 17.00 – mecz oldbojów o Puchar Wójta
Gminy Zębowice
godz. 19.30 – występ TRIO – studentki A.M. w Łodzi – Wydział Wokalistyki Estradowej
godz.20.30 – zabawa taneczna – gra zespół
TIME

14.08.2016 r. – Dożynki Gminne
godz. 14.00 – Msza Święta Dożynkowa
godz. 14.50 – przemarsz korowodów
godz. 15.10 – program artystyczny: powitanie
gości, wręczenie chleba dożynkowego
godz. 15.30 – występ przedszkolaków
godz. 16.30 – występ wokalistki Juli LEDWOCH
godz. 17.00 – wręczenie nagród za korony dożynkowe, korowody i najlepiej utrzymaną posesję
godz. 18.00 – występ zespołu HaNuta
godz. 19.00 – w ystęp SYRNIKS – fletnia Pana –
Daria NORYŃSKA
godz. 20.00 – zabawa taneczna – gra zespół PARADOX BAND

15.08.2016 r.
godz. 17.30 – mecz piłki nożnej trampkarzy o Puchar Sołtysa Zębowic
godz. 18.00 – mecz piłki nożnej juniorów o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy
Zębowice
godz. 19.00 – w ystęp Fabiana KOWOLIKA –
uczestnika programu The Voice of
Poland
godz. 20.00 – zabawa taneczna – gra zespół PARADIS
Rozgrywki sportowe odbywać się będą na boisku
LZS Zębowice, natomiast pozostałe imprezy w namiocie usytuowanym na placu obok remizy OSP
w Zębowicach. Wśród atrakcji wesołe miasteczko
i stoisko z możliwością wykonywania wyrobów ze
słomy. Obchodom towarzyszyć będzie bogata oferta
gastronomiczna.

5

EKSHUMACJA
W KADŁUBIE WOLNYM

8

lipca br. obok kapliczki w Kadłubie
Wolnym usytuowanej przy drodze
w kierunku Poczołkowa dokonano ekshumacji szczątków sześciu żołnierzy niemieckich, którzy zostali zabici przez żołnierzy
radzieckich zimą 1945 r. Ze wstępnych
oględzin wynika, że żołnierze ci zostali
zabici strzałami z bliskiej odległości oraz
uderzeniami kolbą w głowę. Pracami ekshumacyjnymi kierował Andrzej Latusek,
który wraz z żoną Barbarą od 10 lat pracuje dla Niemieckiego Związku Ludowego
Opieki nad Grobami Wojennymi i zajmuje
się poszukiwaniem i ekshumacją poległych
żołnierzy niemieckich, a w pracach tych
aktywnie pomaga im antropolog z Niemiec Harald Szreder. Rocznie dokonują
ekshumacji około 500 żołnierzy, prowadząc
prace ekshumacyjnie również poza obszarem Polski. W prowadzonych na terenie
Kadłuba Wolnego pracach ekshumacyjnych aktywnie pomagali żołnierze Bundeswehry z 4 Kompanii Spadochroniarzy
26 Regimentu z Zweibrucken. Przebywali
oni w Polsce porządkując cmentarz żołnierzy niemieckich w Łambinowicach. Dla
żołnierzy Bundeswehry udział w pracach
ekshumacyjnych był żywą i, jak podkreślali w rozmowach, niezapomnianą lekcją
historii. Podczas prac oprócz szczątków
żołnierzy odkopano dobrze zachowane
części uzbrojenia: bagnety, hełmy, zapasowe lufy do karabinów, amunicję, a także
menażki, buty oraz pięć nieśmiertelników
i dwie złote obrączki. Szczególnie istotne
są odkopane nieśmiertelniki, na części
których zachowały się nazwiska żołnierzy.
Pozwoli to na szybszą ich identyfikację, ale
już teraz można określić, iż byli to mężczyźni w wieku od 20 do 45 lat i przed
przybyciem na tereny naszej gminy służyli w formacjach pomocniczych policji.
Znalezione przy szczątkach rzeczy mogą
świadczyć również, że żołnierze ci zostali
zabici w różnych miejscach, a we wspólnej mogile zostali pochowani po przejściu frontu przez miejscową ludność. Jak
poinformował nas Andrzej Latusek, kości
po badaniach antropologicznych złożone

6

zostaną w tekturowych trumnach i jesienią
br. nastąpi uroczysty pochówek w Nadolicach Wielkich. Natomiast całość dokumentacji w tym nieśmiertelniki i obrączki
zostaną przekazane do Kassel. Z faktu,
iż nieśmiertelniki zostały przełamane na
pół istnieje szansa, że druga ich część została przekazana do Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża, co może przyczynić
się do szybszego odnalezienie bliskich
ekshumowanych żołnierzy. Z informacji
przekazanych przez prowadzącego prace
ekshumacyjne wynika, że Kadłub Wolny
to nie jedyne ekshumacje w naszej gminie.
Wcześniej miały one miejsce w Poczołkowie na terenie należącym do Nadleśnictwa oraz w Borowianach. Przypuszczalnie
znajdują się również szczątki żołnierzy
niemieckich w innych miejscach naszej
gminy, dlatego prosimy mieszkańców, aby
wszelkie informacje przekazywać na adres
e-mail: A. LATUSEK – ekshumacje.zolnierzy.niemieckich@outlok.com bądź na
numer telefonu: 508 701 945. Pragniemy
również poinformować, że podczas spotkania dniu 22.07. br. w Urzędzie Gminy wójt
Waldemar Czaja złożył na ręce Andrzeja
Latuska zaproszenie dla ewentualnie odnalezionych przedstawicieli rodzin ekshumowanych żołnierzy, aby mogli zobaczyć
miejsce, w którym spoczywali ich bliscy
przez 71 lat.

Z

ogłoszenie

PLEBISCYT „NTO”
STRAŻAK ROKU
Pragniemy poinformować naszych
mieszkańców, że jednostka OSP z Kadłuba Wolnego bierze udział w plebiscycie NTO Strażak / Jednostka Roku.
Głosować można za pomocą sms. Jak
to zrobić? Wpisz JS.6 na numer 72355.
Za każdy sms jednostka zdobywa 10
punktów. Liczba wysłanych sms nieograniczona. Natomiast na Facebooku
można wysłać 1 głos dziennie, za który
jednostka otrzymuje 3 punkty. Więcej
informacji, jak głosować poprzez facebooka na OSP Kadłub Wolny. Strażacy
zachęcają wszystkich mieszkańców, aby
głosowali na ich jednostkę i pomogli
im wygrać ten plebiscyt w myśl zasady
,,STRAŻACY POMAGAJĄ TOBIE, TY
POMÓŻ IM’’.
Reklamując swoją jednostkę strażacy
z Kadłuba Wolnego podkreślają, że ich
jednostka składa się głównie z młodych
i ambitnych osób, których łączy jeden
cel – ratowanie życia i mienia innych
ludzi. Są jedną z najstarszych jednostek
w Polsce, a jej powstanie datuje się na
1829 rok. Jednostka zrzesza 55 członków z czego 41 jest wyszkolonych, by
brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druhowie corocznie aktywnie
uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych oraz w powiatowych zawodach prądopiłki strażackiej. Zarówno
w zawodach jak i w przeglądach technicznych osiągają bardzo dobre wyniki.
Działają z wielkim zaangażowaniem
na rzecz lokalnej społeczności, która
zawsze może na nich liczyć. Przypominamy, że głosowanie w plebiscycie
trwa do 15 sierpnia br.

REMONTY DRÓG I PRACE INWESTYCYJNE

akończyły się pozimowe remonty gminnych dróg, w ramach których uzupełniono
ubytki nawierzchni zniszczonych przez zimę w miejscach naszej gminy. Wykonanie
remontów znacznie poprawi komfort jazdy na drogach gminnych. Natomiast na placu
za remizą strażacką w Zębowicach trwają prace polegające na ułożeniu kostki brukowej,
które wykonują pracownicy firmy REMOST.
Prace obok budynku remizy prowadzili również pracownicy działu komunalnego gminy
wykonując prace ziemne związane z położeniem nowego kabla do syreny alarmowej.

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

Odpust
w Kadłubie Wolnym

26

lipca br. odbyły się w Kadłubie Wolnym uroczystości odpustowe ku czci Św. Anny. Głównym
punktem uroczystości była msza św.,
którą dla licznie zgromadzonych mieszkańców i gości odprawił proboszcz zębowickiej parafii ks. Paweł Zając. Oprawę Mszy ubogacała swoją grą orkiestra
dęta z Kadłuba Wolnego. Uroczystość
zakończyła procesja do kaplicy św.
Anny. Po mszy jej uczestnicy spotkali się na wspólnym poczęstunku przy
tradycyjnym śląskim kołaczu, kawie
i herbacie oraz potrawach z grilla.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE TSKN

10

lipca br. w Kadłubie Wolnym
odbyło 9 spotkanie integracyjne kół TSKN z terenu naszej gminy,
grupujące koła mniejszości niemieckiej
z Zębowic, Radawia, Kniei i Kadłuba
Wolnego. Jak poinformowała nas organizatorka spotkania i jednocześnie
Przewodnicząca Koła TSKN w Kadłubie Wolnym Linda Swoboda, raz w roku
odbywa się takie wspólne zebranie, na
które zapraszani są wszyscy członkowie
TSKN. Celem spotkania jest integracja poprzez muzykę, zabawę, występy
artystyczne oraz wspólne śpiewanie.
Wszystko odbywa się przy przygotowanym przez członków TSKN tradycyjnym śląskim kołoczu, kawie i herbacie
oraz grillu. Tegoroczne spotkanie, na
które przybyło ponad sto osób, rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania
pieśni Oberschlesien. Następnie wystąpił Wiktor Żeleźnik, który dał popis
gry na akordeonie.
Główną atrakcją spotkania był występ studia wokalnego BIS z Leśnicy.
Młodzi członkowie zespołu wprawili
w zachwyt zgromadzonych, wykonując brawurowo znane utwory w języku

polskim i niemieckim oraz w gwarze
śląskiej. Kolejne już spotkanie integracyjne, którego areną był namiot usytuowany na placu przed remizą OSP
w Kadłubie Wolnym, było również
okazją do rozmów i spotkań w gronie
znajomych.
Przewodnicząca, która jest osobą
młodą i która od dwóch lat kieruje Kołem w Kadłubie Wolnym, podkreśla, że
jej działalność to pasja, ale również wewnętrzna potrzeba wyniesiona z domu
rodzinnego, w którym członkami TSKN
są jej rodzice i dziadkowie. Za pośrednictwem naszego Informatora pragnie
również podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację spotkania, a w szczególności Stowarzyszeniu Wsi Zębowice strażakom z OSP
w Kadłubie Wolnym, wójtowi Gminy
w Zębowicach, Przewodniczącej Rady
Gminy Gabrieli Buczek, radnej Edycie
Czeredrecki, Krystynie Szczygieł, Marianowi Czeredrecki oraz Damianowi
Swoboda. Pragniemy poinformować,
że w wśród uczestników byli również
goście z zagranicy spędzający urlop
w naszej gminie.

USUWANIE OSADU Z PRZYDOMOWYCH OCZYSCZCZALNI

W

ramach serwisowania przydomowych oczyszczalni
ścieków od kilkunastu dni odbywa się w naszej gminie
usuwanie osadu z oczyszczalni. Prace związane z usuwaniem
osadu wykonuje firma Separator z Piaseczna. Usuwanie osadu

zgodnie z umowami zawartymi z właścicielami przydomowych oczyszczalni odbywa się odpłatnie.

Kochany mieszkańcu Gminy Zębowice – w zamian za uiszczanie opłaty śmieciowej zabierane są z posesji wszystkie odpady
wymienione w katalogu ustawy bez ograniczenia ich ilości wagowej. Niestety mamy na naszych przystankach taki obraz jak na
zdjęciu. Co jest przyczyną, że podrzucamy na przystanki odpady,
które są albo poprzez zwierzynę albo poprzez wiatr rozwiewane?
Taki obraz jest wizytówką wszystkich osób, które mieszkają na
terenie Gminy. Nie możemy do tego dopuszczać. Uważam, że na
terenie naszej Gminy mieszkają kulturalni ludzie.
Proszę o przestrzeganie porządku i czystości w Gminie!!!
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ogłoszenia
W lipcu 2016 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze
80 lat Elżbieta Szmolka, Maria Krawczyk, Anna Danielczyk,
Anna Niesłony,
85 lat Józef Wojtaszczyk,
92 lata Agnieszka Sykosz,
94 lata Anna Hola.
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego Krystyna i Bogumił
Respondek.
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.
Dzieci urodzone w lipcu Sonia Klimczyk, Gloria Rybol, Kasjan
Gawlitza, Aleksandra Urbanek, Alan Chwalczyk, Olivier Radwański,
Gabriel Jośko, Zuzanna Moch, Eliza Porobin, Marta Nowak.
Rodzicom narodzonych pociech życzymy aby Wasze dzieci 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 lipcu Franciszek Warzecha
Na zawsze odszedł od nas, ale pozostanie w naszej pamięci. Wszystkim
najbliższym zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia
i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

ZMIANY PERSONALNE WŚRÓD DUSZPASTERZY
DEKANATU DOBRODZIEŃSKIEGO
Biskup Opolski Andrzej Czaja w dniu 21 czerwca 2016 roku ogłosił zmiany
personalne wprowadzone w diecezji opolskiej w roku 2016 i dokonał w gmachu
Kurii Diecezjalnej w Opolu wręczenia dekretów nominacyjnych duchownym,
których dotyczy zmiana obsady urzędu. Większość zmian wejdzie w życie w dniu
24 sierpnia 2016 roku. Tak będzie też w przypadku zmian personalnych wśród
kapłanów dekanatu dobrodzieńskiego, w którym przewidziano trzy następujące
zmiany: Z dniem 24 sierpnia na emeryturę przechodzi dotychczasowy Proboszcz
Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Radawiu ks. Józef Mucha, który funkcję tę
sprawował od 1983 roku. Na jego miejsce został mianowany ks. Henryk Czupała
ur. w 1963 r. w Strzelcach Opolskich, na kapłana wyświęcony w Opolu w 1993 r.,
który dotychczas w latach 2005–2016 był Proboszczem Parafii pw. Nawiedzenia
N.M.P. w Łowkowicach (dekanat kluczborski). Nowy proboszcz radawski pochodzi
z Parafii pw. Św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich, a zanim został proboszczem w Łowkowicach, pracował jako wikary w Opolu (Parafia Przemienienia
Pańskiego na tzw. osiedlu ZWM, 1993–1997), w Kędzierzynie – Koźlu (Parafia pw.
Św. Zygmunta i Św. Jadwigi Śląskiej, 1887–2001) oraz w Niemodlinie (2001–2005).
Również w tym samym dniu na emeryturę odchodzi Proboszcz Parafii pw. Św.
Marii Magdaleny (na rynku) w Dobrodzieniu ks. Alfred Waindok, który również
od 1983 roku tamże pracował. Nowym proboszczem dobrodzieńskim został ks.
Piotr Kamieniak, pełniący dotąd w latach 2007–2016 urząd Proboszcza Parafii
pw. Św. Floriana w Żywocicach (dekanat Strzelce Opolskie). Ks. Piotr Kamieniak
urodził się w 1970 roku w Gorzowie Śląskim, a święcenia kapłańskie przyjął w 1996
roku w Opolu. Pochodzi z Parafii pw. Trójcy Św. w Gorzowie Śląskim. Wcześniej
był wikarym w Strzelcach Opolskich (Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. - tzw.
nowa parafia, 1996–2000), Krapkowicach-Otmęcie (Parafia pw. Wniebowzięcia
N.M.P. – tzw. stara parafia, 2000–2006) oraz w Raciborzu (Parafia Wniebowzięcia
N.M.P., 2006–2007). Zmiana dotyczy ponadto wikariusza Parafii pw. Św. Marii
Magdaleny w Dobrodzieniu – ks. Jana Golby, który zostaje przeniesiony na urząd
wikarego do Parafii pw. Św. Mikołaja w Raciborzu. Nowym wikarym w dobrodzieńskiej parafii „na Rynku” został mianowany ks. Kamil Ponikowski, dotychczasowy
wikary w Ozimku. Odchodzącym na emeryturę kapłanom życzymy obfitych łask
Bożych, sił i zdrowia, a nowo mianowanym księżom owocnej, błogosławionej
pracy na Niwie Pańskiej.
Cyprian Tkacz
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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sport
Sukces trampkarzy z Radawia

M

iło nam poinformować, że w zakończonym sezonie piłkarskim 2015/2016 występująca w II lidze wojewódzkiej C 1
Trampkarzy Grupy 1 drużyna z Radawia odnotowała spory sukces
wygrywając te rozgrywki i awansowała do I ligi. Zespól z Radawia
występował w następującym składzie: Szymon Bednarek, Patryk
Beneda - od połowy sezonu, Christian Bryś, Robert Czeredrecki,
Michael Gawlikowicz, Michał Gawlita, Kewin Jendrzej, Daniel
Kania, Dominik Koch, Denis Kotala, Szymon Kusiak – od połowy
sezonu, Piotr Niesłony, Dominik Niesłony, Kacper Nowak, Dominik Paluch, Tomasz Panic, Marcin Szędzielorz, Marcin Dandyk,
Sebastian Janczyk i Mathias Mimus. Jak poinformował nas Marian
Królak, prezes i jednocześnie trener drużyn z Radawia, siedmiu
zawodników, którzy do tej pory grali w drużynie trampkarzy,
weszło w wiek juniorski. Duża liczba młodzieży chętnej do gry
w pikę nożną spowodowała, że LZS Radawie pomimo niewielkiego
budżetu zgłosił do rozgrywek w sezonie 2016/2017 trzy zespoły:
trampkarzy, juniorów i występujących w B klasie seniorów.

Turniej szóstek piłkarskich w Radawiu

24

lipca br. na boisku miejscowego LZS odbył się turniej
szóstek piłkarskich o puchar prezesa LZS Radawie. Cykliczna impreza została zorganizowana przez LZS Radawie przy
współudziale Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. W zawodach uczestniczyło sześć drużyn,
w sumie 60 zawodników. Rozgrywki prowadzone był równocześnie
na dwóch boiskach, a mecze sędziowali Adam Szkopiński z Olesna
oraz Marian Królak z Radawia. W tym pełnym wielu piłkarskich
emocji turnieju zwyciężyła drużyna występująca pod intrygującą
nazwą FC HARPAGANY – (Osiecko – Zębowice) występująca
w składzie: Paweł Grzesik, Paweł Kotyś, Piotr Kotyś, Wojciech
Grzesik, Daniel Karnydał, Dawid Karnydał, Klaudiusz Kulig,
Mateusz Thomassek, Dawid Nieszporek. Na drugim miejscu
uplasowała się drużyna z Biestrzennika,. Trzecia była drużyna
LECH TEAM, a czwarte miejsce zajęła drużyna COROPLASTDYLAKI.

CZAS ŻNIW

P

rzełom lipca i sierpnia to tradycyjnie
czas żniw. Dla rolników
uprawiających zboża,
które zajmują zdecydowaną większość upraw na
znajdujących się w naszej
gminie 2440 ha gruntów
ornych, to okres szczególnie wytężonej pracy. Żniwa rozpoczęły się od zbioru rzepaku,
następnie rolnicy będą kombajnować jęczmień, pszenicę i pozostałe
zboża. W opinii rolników, jeśli dopisze pogoda, zbiory powinny
zakończyć się w połowie sierpnia.

N

NOWE WIATY DLA LZS ZĘBOWICE

a boisku LZS w Zębowicach zamontowano nowe wiaty
boiskowe dla zawodników. Wiaty zostały
zakupione w ramach
Funduszu Sołeckiego
za kwotę 9594 zł.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

