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T wórczość plastyczna jest jedną 
z ważniejszych form działalności 

dziecka w wieku przedszkolnym. Dla 
dziecka jego własna twórczość stanowi 
źródło radości, dobrej zabawy, zaanga-
żowania i podstawową formę uczenia 
się oraz zdobywania wiedzy w otacza-
jącej nas rzeczywistości.

To właśnie zadecydowało, że zor-
ganizowaliśmy na terenie placówki 
rodzinny wernisaż prac plastycznych 
o tematyce jesiennej, z wykorzystaniem 
darów jesieni. Z niecierpliwością czeka-
liśmy, czy zajęci codziennymi obowiąz-
kami rodzice, znajdą czas na wspól-
ną zabawę z dzieckiem. Przyznajemy 
jednak, że byliśmy mile zaskoczeni, 
widząc jak wielu rodziców zechciało 
wziąć udział w wernisażu. Rodzice 
i dzieci z zapałem wykonywali piękne 
ozdoby wykazując przy tym wiele po-
mysłowości i kreatywności. 

Tego typu zajęcia są bardzo potrzeb-
ne dzieciom i rodzicom, ponieważ po-
kazują jak można spędzić czas ze swoim 
dzieckiem, poznają sposoby zorgani-
zowania dzieciom czasu tak, by się nie 
nudziły. Zwieńczeniem będzie wystawa 
jaką zorganizuje-
my oraz elektro-
niczny album ze 
zdjęciami prac na 
stronie interneto-
wej przedszkola. 

Każdy z uczestników otrzyma mały 
upominek. Już teraz bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim rodzicom i dzie-
ciom za zaangażowanie i udział. 

Do podziękowań włączają się: wójt 
Gminy, dyrektor Publicznego Przed-
szkola w Zębowicach wraz z nauczy-
cielami i pracownikami przedszkola. 
Zawsze można na Was liczyć!

 Koleta Małek
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RODZINNY WERNISAŻ  
JESIENNYCH PRAC PLASTYCZNYCH 
W PRZEDSZKOLU W ZĘBOWICACH

ZŁOTE GODY
D nia 6 października br. złote 

gody obchodzili Lidia i Man-
fred Mosler. Dostojnych jubilatów 
odwiedził w tym dniu wójt Wal-
demar Czaja wraz z kierowniczką 
USC Moniką Nowak. Włodarz 
gminy złożył jubilatom życzenia 
i wręczył okolicznościowe upomin-
ki. Wizyta u Państwa Mosler stała 
się okazją do okolicznościowych 
rozmów, w trakcie których jubilaci 
dzielili się swoimi spostrzeżenia-
mi z perspektywy 50 lat wspólne-
go pożycia. W trakcie spotkania 
Manfred Mosler, który jak zapewne 
wszyscy wiedzą jest autorem wielu 
zdjęć i filmów dokumentujących 
naszą gminną codzienność, pasjo-
natem i kolekcjonerem wszystkich 
aparatów fotograficznych, których 
używał, z dumą prezentował oko-
licznościowy list gratulacyjny, któ-
ry wraz z małżonką otrzymał od 
Prezydenta R.P.
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ZADANIA OBRONNE
5 października br. zostały przepro-

wadzone zajęcia dla osób wykonujących 
zadania obronne w Urzędzie Gminy. 
Tematem zajęć było ,,Planowanie i re-
alizacja zadań 
wynikających 
z przygotowań 
obronnych na 
terenie Gmi-
ny Zębowice”. 
Podczas za-
jęć dokonano 
a k tua l i zac ji 
i weryfikacji 
zadań opera-
cyjnych oraz 
przypomnia-
no osobom 
funkcyjnym, 
że podstawą do 
wykonywania 
tych zadań jest 
,,Plan operacyj-
ny funkcjono-
wania Gminy”. 
Przedstawiono 
i omówiono wnioski wynikające z ćwi-
czenia Akcji Kurierskiej, przeprowa-
dzone przez Sztab Generalny Wojska 
Polskiego. Dokonano również omó-
wienia zasad funkcjonowania ,,Zin-
tegrowanego Systemu Alarmowania 
i Ostrzegania” oraz kwestii związa-
nych z jego rozwojem. W trakcie zajęć 
przedstawiono też zasady dystrybucji 
preparatu jodowego dla mieszkańców 
Gminy Zębowice, na wypadek skażenia 
radiacyjnego.

SZKOLENIE – ZAGROŻENIA TER-
RORYSTYCZNE

25 października br. przeprowadzono 
dla pracowników Urzędu Gminy szko-
lenie wsparte prezentacją multimedial-
ną na temat: ,,Zagrożenia terrorystycz-
ne i zasady zachowania w przypadku 
ich wystąpienia”. Zagadnienia te są 
wyjątkowo ważne w obecnym czasie, 
a podstawowe zasady jak postępować 
i zachować się w przypadku wystąpie-
nia tych zagrożeń są przydatne zarów-
no pracownikom Urzędu Gminy czy 
pracującym w miejscu dużych skupisk 

ludzkich takich jak w naszym przy-
kładzie szkoła przedszkole czy DPS, 
ale również każdemu z nas, gdyż do 
końca nie wiemy co może nas spotkać 
i w jakiej sytuacji możemy się znaleźć. 

Podczas szkolenia przypomniano, że 
działania terrorystyczne mogą zdarzyć 
się wszędzie a w szczególności w du-
żych skupiskach ludności. Podkreślano, 
że należy zwracać uwagę na to, co dzieje 
się w najbliższym otoczeniu: rzucające 
się w oczy nietypowe zachowania osób, 
pozostawione bez opieki przedmioty, 
wyglądające na obcokrajowców osoby 
ubrane nietypowo do występującej pory 
roku; samochody, a w szczególności 
furgonetki, parkujące w nietypowych 
miejscach, tj. w pobliżu kościołów lub 
miejsc organizowania imprez maso-
wych i zgromadzeń. W trakcie szko-
lenia omówiono również zasady po-
stępowania w przypadku wystąpienia 
incydentu bombowego Przypomnia-
no, że osoba która przyjęła zgłoszenie 
o podłożeniu ładunku wybuchowego 
lub ujawniła przedmiot niewiadomego 
pochodzenia, co do którego istnieje 
podejrzenie, że może on stanowić za-
grożenie dla osób i mienia, powinna ten 
fakt zgłosić: służbom odpowiedzialnym 
za bezpieczeństwo w danym miejscu; 
tj. administratorowi terenu, na którym 
zdarzenie ma miejsce oraz policji. Pod-

kreślano, że do czasu przybycia policji, 
akcją kieruje administrator obiektu, te-
renu, lub osoba odpowiedzialna za jego 
bezpieczeństwo. Na miejsce zagrożenia 
incydentem bombowym należy rów-

nież wezwać służby 
pomocnicze, takie 
jak: pogotowie ra-
tunkowe, straż po-
żarną, pogotowie 
gazowe, pogotowie 
wo d no -k a n a l i -
zacyjne i pogoto-
wie energetyczne. 
Podczas szkolenia 
omówiono rów-
nież: procedury 
postępowania osób 
w przypadku wtar-
gnięcia napastnika 
do budynku, zasa-
dy zachowania się 
w przypadku ewa-
kuacji oraz gdy bez-
pieczna ewakuacja 
nie jest możliwa. 
Przedstawiono też 

zasady zachowania się w przypadku 
bycia zakładnikiem oraz podczas dzia-
łań antyterrorystycznych.

POMIESZCZENIE SOCJALNE

Z myślą o poprawie warunków 
pracy 25 października br. oddano do 
dyspozycji pracowników Urzędu Gmi-
ny pomieszczenie socjalne. Mieści się 
ono na drugim piętrze urzędu i wcze-
śniej wykorzystywane było jako ma-
gazyn. Pomysłodawczynią adaptacji 
magazynu na pomieszczenie socjalne 
i jego projektantką była pracownica 
urzędu Rosita Czaja. Prace remon-
towo adaptacyjne wykonano siłami 
działu komunalnego gminy. W tym 
przytulnym i urządzonym ze smakiem 
pokoju, pracownicy mają do swojej 
dyspozycji: kuchenkę indukcyjną, 
mikrofalówkę, lodówkę oraz czajnik 
bezprzewodowy. Jak podkreślał wójt 
Waldemar Czaja miejsce to jest zrobio-
ne po to, aby w czasie przerwy śnia-
daniowej pracownicy w higienicznych 
warunkach mogli przygotować sobie 
gorące napoje i spożyć posiłek.

SZkoLENIA
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D nia 13 października br. w hali 
sportowej Zespołu Gimnazjalno 

Szkolnego odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. W uroczystości oprócz nauczycieli 
i pracowników obsługi uczestniczyli 
również emerytowani nauczyciele, 
proboszczowie parafii z Zębowic ks. 
Paweł Zając i Radawia ks. Henryk Czu-
pała, przewodnicząca Komisji Oświaty 
Rady Gminy Zębowice, przewodniczą-
ca Rady Rodziców, przyjaciel szkoły 
Norbert Pyka, liczne grono rodziców 
oraz uczniowie Zespołu. W akademii 
z uwagi na szkolenie dotyczące zagad-
nieniom właściwego, racjonalnego i od-
powiedzialnego podejmowania decyzji 
w zarządzaniu Gminą nie uczestniczył 
wójt. W tym czasie przebywał on na 
szkoleniu. Włodarz gminy przekazał 
podziękowania dla nauczycieli za ich 
trud i wysiłek włożony w edukację na-
szych dzieci w trakcie spotkania z dy-

rektor Zespołu w dniu 11 października. 
Zebranych w wyjątkowo ciepłych i ser-
decznych słowach przywitała dyrektor 
Zespołu Małgorzata Stelmach. 

W dalszej części akademii nauczy-
ciele wraz z uczniami zaprezentowali 
Musical „Mamma Mia” w pigułce, 
który przy współudziale nauczycieli 
Zespołu wyreżyserowała Elżbieta Wró-
bel. Miusical dostarczył uczestnikom 
uroczystości wielu niezapomnianych 
wrażeń, a finałowa scena, której nie 
powstydziłby się żaden profesjonalny 
zespół, została przyjęta przez zebra-
nych owacją na stojąco. Przedstawiony 
program artystyczny po raz kolejny 
pokazał jak uzdolnioną mamy mło-
dzież i jakie drzemią w niej możliwo-
ści odpowiednio wyłuskane i wsparte 
przez nauczycieli. Podczas uroczysto-
ści serdeczne życzenia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej złożyła na ręce 
dyrektor Zespołu przewodnicząca Rady 

Rodziców Ewelina Kotysz. Życzyła 
dyrekcji, nauczycielom i wszystkim 
pracownikom wielu sukcesów zawo-
dowych, spełnienia obranego celu oraz 
tego, aby podejmowany trud by źró-
dłem satysfakcji i społecznego uznania. 
Zacytowała również słowa R. Frosta 
,,Skoro nauczanie polega na umiejętno-
ści wysłuchania niemal wszystkiego bez 
utraty cierpliwości czy pewności siebie” 
to życzymy wszystkim dużo cierpliwo-
ści, życzliwości i zrozumienia wokół, 
a także pewności i wiary w sens swojej 
pracy. 

Na zakończenie akademii zostały 
wręczone nagrody wszystkim pracow-
nikom Zespołu. Końcowym akordem 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej 
był uroczysty obiad, w którym trady-
cyjnie oprócz grona pedagogicznego 
i pracowników obsługi uczestniczy-
li również emerytowani nauczyciele 
szkoły.

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
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Z  reguły jesienny czas kojarzy nam 
się z opadami deszczu lub mżawki. 

I słusznie. Jest to bowiem uwarunkowa-
ne jesiennym przemieszczaniem się przez 
Europę Środkową, odpowiedzialnych za 
niepogodę układów niżowych, zgrupowa-
nych w całe systemy nazywane rodzinami 
niżów. U podstaw powstawania niżów, leży 
istnienie zafalowania na stacjonarnym 
froncie polarnym, rozdzielającym masy 
powietrza zwrotnikowego od mas powie-
trza polarnego. W grzbiecie zafalowania 
ciśnienie się obniża i jest tam niższe jak 
w obszarze otaczającym, co jednocześnie 
oznacza, że rodzi się nowy ośrodek niskie-
go ciśnienia, wraz z którym zafalowanie 
zaczyna się przemieszczać wzdłuż frontu 
stacjonarnego. 

Coraz wyraźniej rozwijają się fronty 
ciepły i chłodny, łączące się ze sobą na 
szczycie zafalowania, stanowiąc dwa frag-
menty zgiętego frontu polarnego, a obszar 
między nimi nazywa się ciepłym wycin-
kiem niżu, z uwagi, iż zalega w nim cie-
pła masa powietrza zwrotnikowego. Gdy 
ciepły wycinek jest mocno zaznaczony, 
wówczas mówi się, że niż jest w stadium 
pełnego rozwoju, w którym intensywnie 
przebiegają procesy frontowe – już przez 
nas opisywane na łamach Informatora 
Gminnego nr 16/2016. Powietrze chłodne 
pcha przed sobą masy ciepłe, wypychając 
je ku górze, aż do momentu, kiedy front 
chłodny dogoni ciepły i połączy się z nim, 
zapoczątkowując stadium okludowania się 
niżu, w wyniku czego ciepły wycinek staje 
się coraz węższy. W tym stadium strefy 
złej pogody związane z frontami, znajdu-
jącymi się w bliskiej odległości od siebie 
często się łączą, tworząc jedną, rozległą 
strefę niepogody, której przemieszczanie 
może trwać nawet do 2–3 dni, a opady 
są wówczas ciągłe i wszystko jest jakby 
przesycone wilgocią. Niż w zaawansowa-
nym stadium okludowania przemieszcza 
się bardzo powoli i często przed swoim 
wypełnieniem może się nawet całkowicie 
zatrzymać, dzięki czemu niepogoda może 
się utrzymywać do kilku dni. 

Jak wspomnieliśmy ośrodki niżowe naj-
częściej rozwijają się seriami, tworząc ro-
dziny niżów, złożone z powstałych na jed-
nym froncie 4 –5 ośrodków. Gdy pierwszy 
z nich osiągnie stadium pełnego rozwoju, 
na jego tyle powstaje następny, a po pew-
nym czasie trzeci, przy czym najstarszych 
z nich przemieszcza się na samym prze-
dzie. W naszych szerokościach geograficz-
nych przeważają wiatry zachodnie, przez 
co ośrodki niżowe wędrują przeważnie 
z zachodu na wschód, jednak niże jednej 

rodziny nie przesuwają się jeden bezpo-
średnio za drugim, lecz są względem siebie 
przesunięte tak, że pierwszy – najstarszy 
wysunięty jest najbardziej na północ, na-
tomiast ostatni – najmłodszy – najbardziej 
na południe, przez co ciepłe powietrze 
z południa może wdzierać się daleko na 
północ i odwrotnie. Nie znaczy jednak, iż 
w okresie jesieni musimy być przygotowani 
na ciągły okres złej pogody, bowiem z tyłu 
ostatniego niżu w rodzinie, gdzie chłodne 
powietrze spływa najbardziej na południe, 
rozbudowuje się silny wyż, zamykający 
pochód serii niżowej, charakteryzujący 
się słoneczną pogodą. Jesień w tym roku, 
jak do tej pory jest wyjątkowo wilgotna. 
Jednakże, jak słusznie żeśmy zauważyli, 
wielu ludzi często myli pojęcia opadów 
deszczu i mżawki. Dla meteorologów, jest 
to zupełnie inny rodzaj opadu atmosfe-
rycznego, rozumianego ogólnie pod na-
zwą produktu kondensacji (skraplania się) 
pary wodnej, wypadającego z niektórych 
rodzajów chmur i docierającego do po-
wierzchni ziemi, występującego w różnych 
postaciach, ciekłego albo stałego stanu sku-
pienia wody. 

Deszcz i mżawka należą do opadów 
ciekłych, aczkolwiek powstają na skutek 
zupełnie innego mechanizmu, a także 
w odmiennych warunkach. Deszcz składa 
się z pojedynczych kropel wody, o śred-
nicy przekraczającej 0,5 mm, przy czym 
krople o średnicy 0,5 – 5 mm pochodzą 
z chmur Nimbostratus, występujących 
przy opadach ciągłych, na powierzch-
niach ciepłych frontów atmosferycznych, 

zaś krople o wielkości 7 – 8 mm, wypadają 
podczas ulewy z chmur burzowych Cumu-
lonimbus, pochodzenia frontowego bądź 
konwekcyjnego. 

Powstawanie deszczu odbywa się głów-
nie, dzięki procesowi dyfuzji, gdy górna 
część chmury zbudowana jest już z krysz-
tałków lodowych, a w jej wnętrzu prze-
biega proces dyfuzyjnego przenoszenia 
pary wodnej, spowodowanego jej wyższą 
prężnością (ciśnieniem wywieranym przez 
parę wodną, w powietrzu) nad kropelkami 
niż kryształkami. W cieplejszej połowie 
roku, kiedy temperatura na pewnej wy-
sokości w chmurze ma wartość dodatnią, 
powiększone dyfuzyjnie kryształki lodo-
we, opadając – topnieją, tworząc deszcz. 
Opad deszczu może też wypadać z chmury, 
wskutek łączenia się kropel wody, których 
istniejące w chmurze pionowe, wstępujące 
prądy konwekcyjne nie potrafią już dłużej 
utrzymać, ze względu na ciężar. Mżawka 
jest natomiast, równomiernym opadem 
atmosferycznym, złożonym z bardzo drob-
nych i licznych kropelek wody, o średnicy 
nie przekraczającej 0,5 mm, wypadającym 
tylko z jednego rodzaju chmury – niskiej, 
warstwowej – Stratus, niekiedy swą podsta-
wą sięgającą powierzchni ziemi. Powstawa-
nie tego opadu, także uwarunkowane jest 
dyfuzyjnym przenoszeniem pary wodnej, 
lecz nie z kryształków lodu, a z mniejszych 
kropel na większe, które w wyniku kon-
densacji urastają do rozmiarów większych 
od krytycznych i opadają ku ziemi, dodat-
kowo łącząc się ze sobą. Następnie krople 
te rozpryskują się, tak, że całkiem małe 
pozostają w chmurze, zaś większe wypa-
dają. Oba, przytoczone rodzaje opadów 
charakteryzuje jedna cecha, że pomimo 
tego, iż opad występuje w postaci ciekłej, 
w warunkach, kiedy powierzchnia ziemi 
jest silnie wychłodzona do temperatury 
ujemnej, po jej osiągnięciu krople opa-
du zamarzają, tworząc niebezpieczny, 
szczególnie dla komunikacji nalot lodo-
wy. W takim przypadku opad określa się 
mianem deszczu marznącego albo mżawki 
marznącej. 

Obecnie mamy już taką porę roku, że 
właśnie możemy mieć styczność z opa-
dami marznącymi, o czym warto pamię-
tać, głównie wybierając się w trasę swoim 
pojazdem. Na zakończenie jeszcze jedna 
ważna uwaga o różnicy pomiędzy desz-
czem, a mżawką. Deszcz nie zawsze musi 
mieć charakter opadu ciągłego, tzn. prze-
kraczającego czas 1 godziny, natomiast 
mżawka, tylko i wyłącznie zaliczana jest 
do opadów ciągłych.

Cyprian Tkacz, Jan Seewald 

Jesienne pogody i uciążliwe opady
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p ersonel Gminnej Biblioteki Publicznej w Zębowicach 
dokonał rozstrzygnięcia konkursu na najbardziej aktyw-

nego czytelnika lata 2016, który został usystematyzowany 
w trzy kategorie wiekowe: dzieci, młodzież oraz dorośli. Spo-
śród dzieci najaktywniejszymi czytelnikami zostali kolejno: 
1 miejsce – Oliwer Czaja, II miejsce – Monika Miozga, III 
miejsce – Julia Wierszak, IV miejsce – Zuzanna Możdżeń, 
natomiast w kategorii młodzież miano najaktywniejszego 
czytelnika zdobyła Sandra Blozik. Dorosłymi finalistami 
konkursu okazali się: I miejsce (ex aequo) – Marta Respon-
dek i Anna Wierszak, II miejsce – Gabriela Rudnicka, III 
miejsce – Małgorzata Blacheta, IV miejsce – Bernarda Vogel, 
V miejsce – Elżbieta Hudzik, VI miejsce – Józef Kotarski. 
Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni pozycjami książko-
wymi, poczym w miłej atmosferze bibliotecznej uczestnicy 
i nagrodzeni wraz z personelem biblioteki toczyli inspirujące 
dyskusje przy kawie oraz cieście. 

Cyprian Tkacz
p.o. dyrektor Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury 

i Czytelnictwa w Zębowicach

s trażacy z Kadłuba Wolnego mogą 
się pochwalić niezwykła rzeczą, 

gdyż posiadają zabytkową przyczepę 
FLADER na pompę. Jest to unikat na 
skalę europejską. Historia tej przyczepy 
sięga czasów drugiej wojny światowej. 
Pojawiła się ona w jednostce z Kadłuba 
Wolnego w 1941 roku wraz z motopom-
pą FLADER SIEGERIN o wydajności 
800 l/m. Jednostka z Kadłuba Wolnego 
w tych czasach nie posiadała żadne-
go wozu bojowego a więc pozyskanie 
przyczepy, która za zaprzęgiem koni 
umożliwiała transport motopompy 
na miejsce pożaru była wielkim udo-
godnieniem oraz podnosiła mobilność 
strażaków. 

Gdy w 1951 roku druhowie z Kadłu-
ba Wolnego otrzymali amerykański sa-
mochód tzw. ,,Doczkę”, zaprzęg konny 
przestał być potrzebny. W pierwszych 
latach po pozyskaniu wozu przycze-
pa nadal służyła do transportu mo-
topompy na miejsce zdarzenia. Wraz 
z upływem czasu druhowie przerobi-
li auto, tak by móc załadować na nie 
motopompę i wtedy przyczepa poszła 
w zapomnienie. Stan ten trwał do dnia 
dzisiejszego, ponieważ teraz kadłub-
scy druhowie postanowili przywrócić 

wygląd przyczepie z lat jej świetności. 
Obecnie przyczepa jest w katastrofal-
nym stanie i wymaga zarówno wiele 
pracy jak i nakładu środków pienięż-
nych. Jednakże jak podkreślają druho-
wie warto ją wyremontować by tak jak 
w latach drugiej wojny światowej tak 
i teraz była chlubą i powodem do dumy 
jednostki z Kadłuba Wolnego. 

Znając pracowitość, zaangażowanie 
i upór miejscowych druhów z pewno-

ścią uda się im dopiąć swego i w przy-
szłym roku na międzynarodowym 
zlocie zabytkowych motopomp stra-
żackich będą mogli pochwalić się swoją 
zabytkową przyczepą. 

Jeśli ktoś z mieszkańców jest chętny 
by wesprzeć druhów z Kadłuba Wol-
nego w realizacji tej wyjątkowo cen-
nej inicjatywy, proszony jest o kontakt 
z Naczelnikiem miejscowej OSP.

NIESAMOWITA HISTORIA

JEDYNA TAKA PRZYCZEPA NA POMPĘ

NAJBARDZIEJ AKTYWNY CZYTELNIK LATA 2016
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oDPUST  
W POCZOŁKOWIE

D rugiego października br. w kaplicy pw. Matki Boskiej 
Różańcowej w Poczołkowie odbyły się uroczystości 

odpustowe. Zbiegły się one z obchodzoną w tym roku 25 
rocznicą konsekracji kaplicy. Mszę Świętą celebrował i ho-
milię wygłosił biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej Rudolf 
Pierskała. 

Tłumy wiernych z Poczołkowa i okolicznych miejscowości 
oraz z zagranicy powitał proboszcz parafii w Zębowicach 
ks. Paweł Zając, który przypomniał, że obchodząca jubi-
leusz 25 lecia konsekracji kaplica, została wybudowana 
głownie z myślą o osobach starszych, aby na miejscu mogli 
uczestniczyć w coniedzielnej mszy świętej. Podziękował 
jednocześnie mieszkańcom za wkład pracy w odnowienie 
i utrzymanie kaplicy. Natomiast ks. biskup dziękując za 
zaproszenie i będąc pod wrażeniem rzeszy wiernych przy-
byłych na uroczystości odpustowe w wyjątkowo ciepłych 
słowach odniósł się do miejsca sprawowanej Eucharystii, 
życząc jednocześnie mieszkańcom Poczołkowa i wszystkim 
wiernym Błogosławieństwa Bożego. Oprawę mszy świętej 
ubogacał swym pięknym śpiewem ubrany w odświętne stroje 
zespół Promyki Maryi.

OKTOBERFEST  
W KADŁUBIE WOLNYM

8 października br. w Kadłubie Wolnym odbył się pierw-
szy w tej części powiatu oleskiego i pierwszy w naszej 

gminie Oktoberfest, który zorganizowała miejscowa OSP 
oraz koło DFK z Kadłuba Wolnego. Na festynie nie zabrakło 
osób, ubranych w tradycyjne stroje bawarskie, takie jakie 
można zobaczyć na organizowanym corocznie i cieszącym 
się światową sławą Oktoberfeście w Monachium. Imprezę 
rozpoczęto koncertem miejscowej Orkiestry Dętej a następ-
nie wójt gminy Waldemar Czaja oraz sołtys wsi Mariusz 
Czaja uroczyście odszpontowali pierwszą beczkę piwa w ten 
sposób oficjalnie otwierając Oktoberfest. 

Każdy uczestnik spotkania mógł skosztować różnych 
rodzajów złocistego trunku, a przede wszystkim tych, które 
przyjechały prosto z Monachium. Jak podkreślali orga-
nizatorzy: Przewodnicząca Koła Mniejszości Niemieckiej 
Linda Swoboda oraz naczelnik OSP Rafał Magnes pomysł 
organizacji tego typu spotkania pojawił się spontanicznie 
i w ciągu około miesiąca udało się je zorganizować. Organi-
zatorzy za pośrednictwem Informatora pragną podziękować 
sponsorom: wójtowi gminy Zębowice, firmie Kotarski oraz 
Wspólnocie Lasów Drobnowłościańskich Kadłub Wolny. 

Zwieńczeniem Oktoberfestu była zabawa taneczna. Przy 
muzyce zespołu Per Sempre, uczestnicy festynu bawili się 
do białego rana. Frekwencja jak na pierwsze tego typu spo-
tkanie była bardzo dobra, a inicjatywa genialna. Dlatego 
jak mówi Linda Swoboda na pewno nie poprzestaniemy na 
jednym razie. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym 
roku w Kadłubie Wolny zorganizują kolejny Oktoberfest, na 
który już teraz wszystkich serdecznie zapraszają.
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B ezbramkowym remisem zakończył 
się derbowy pojedynek pomiędzy 

drużynami LZS Radawie i LZS Zębowi-
ce. Pojedynek, który do końca trzymał 
w emocjach ponad stuosobową gru-
pę kibiców, którzy pomimo trudnych 
warunków atmosferycznych przyszli 
dopingować swoje zespoły. 

Współ liderująca B klasowym roz-
grywkom drużyna LZS Radawie, po-
mimo optycznej przewagi nie zdołała 
pokonać drużyny z Zębowic. W pierw-
szej połowie dwukrotnie próbował za-
skoczyć bramkarza Zębowic płaskimi 
strzałami zza linii pola karnego Paweł 
Kotyś, lecz jego uderzenia były mini-
malnie niecelne. Warte odnotowania 
było również uderzenie z rzutu wolnego 
Łukasza Oleksowicza, po którym zmie-
rzającą pod poprzeczkę piłkę z trudem 

wybronił zębowicki bramkarz. W od-
powiedzi dwukrotnie strzałami z dal-
szej odległości, próbował zaskoczyć 
bramkarza z Radawia Rafał Rorbach, 
lecz jego uderzenia były niecelne. 

Na początku drugiej połowy optycz-
ną przewagę miała drużyna z Zębowic, 
jednakże nie potrafiła udokumentować 
jej bramką. Następnie do głosu doszli 
piłkarze z Radawia. Strzałami z półdy-
stansu próbowali zaskoczyć bramkarza 
Zębowic, Łukasz Oleksowicz i Łukasz 
Sowa. 

W odpowiedzi bliski strzelenia gola 
był Martin Wierszak, lecz po jego ude-
rzeniu piłka minimalnie minęła słupek 
radawskiej bramki. W ostatnich mi-
nutach meczu, pięknym strzałem zza 
linii pola karnego, po którym piłka 
wylądowała na poprzeczce zębowickiej 

bramki, popisał się Mateusz Król. Bez-
bramkowy remis nie krzywdzi żadnej 
z drużyn, tego toczonego w atmosferze 
fair play spotkania. 

Do zakończenia rundy jesiennej, 
B klasowych rozgrywek pozostały 
jeszcze dwie kolejki. W przedostat-
niej kolejce rozgrywanej 6 listopada br. 
LZS Zębowice spotka się u siebie z LZS 
Stobrawa Wachowice, a LZS Radawie, 
rozegra wyjazdowe spotkanie z LZS 
Borki Małe. 

Początek spotkań godz. 13.00. Nato-
miast na zakończenie rundy jesiennej 
13 listopada br. LZS Zębowice udaje 
się na wyjazdowe spotkanie z LZS Wi-
chrów, a drużyna z Radawia podejmo-
wać będzie najsłabszy zespół w grupie 
– LZS Radłów. Mecze rozpoczną się 
o godz. 13.00.

DERBY NA REMIS
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W październiku 2016 r Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat:  Rudolf Platner, Jerzy Serwusiok, Jadwiga Pokora, Kazimiera 

Magiera, Emil Nowak

92 lata: Gertruda Ochmann

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: Danuta i Henryk Koźlik

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:  
Lidia i Manfred Mosler, Urszula i Ewald Hermanscy, Hildegarda i Paweł 
Nitschka, Krystyna i Michał Regieta

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego: Hildegard i Paweł Warzecha

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego: Jadwiga i Alfred Jendrzej

Jubileusz 63-rocznica pożycia małżeńskiego:  
Gertruda i Maksymilian Kistela

Jubileusz 65-rocznica pożycia małżeńskiego: Wiktoria i Jerzy Opiela

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 pod koniec września i w październiku:  
Emilia Sobczyk, Emilia Gaida

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 październiku: Antoni Psiuk, Antoni Szczygieł, 
Edward Niesłony
Na zawsze odeszły od nas ale pozostaną w naszej pamięci. Wszystkim naj-
bliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy 
się z Wami w bólu i smutku.

APEL DO MIESZKAńCóW  
W SPRAWIE PORZąDKOWANIA GROBóW

Na naszych cmentarzach 
z roku na rok mamy coraz 
więcej wypalonych zniczy, 
zwiędłych kwiatów i wień-
ców. Te odpady nie podlega-
ją wtórnemu przerobieniu, 
a ich koszt utylizacji z roku 
na rok jest coraz większy. W tym roku wynosi to już licząc śred-
nio statystycznie 2 zł na zamieszkałą osobę na terenie Gminy 
Zębowice na miesiąc. A gdzie reszta zobowiązań związanych 
z odpadami? Nie trudno zauważyć, że opłatę za wytworzone 
nieczystości ponosi ten, który je wprowadza do środowiska, 
czyli mieszkaniec. Jeżeli nie zweryfikujemy swojego postępo-
wania, to czeka nas coraz większa opłata za odpady. W ekono-
mii, prawa strona musi się równać lewej – czyli ile mamy po 
stronie dochodów, tyle możemy mieć po stronie wydatków. 
Nie da się zwiększyć wydatków, gdy po stronie wpływów nie 
ma środków. 

Apeluję więc do wszystkich mieszkańców, by racjonalnie 
przynosić wieńce, kwiaty czy znicze, ażeby odpady te nie prze-
rosły nas w sensie finansowym. Znicz raz kupiony może być 
wykorzystywany przez wiele lat – wystarczy dokupić wkłady. 
Szkło i plastik znicza nie podlegają przeróbce wtórnej, tylko 
trafiają na wysypisko. Zostawmy naszym przyszłym pokole-
niom miejsce na składowanie odpadów.

OGŁOSZENIA

OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu 

OGłasza NaBÓR WNIOsKÓW
w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim 
dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”
Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Opolu, mając na celu upowszechnienie 
nowoczesnych technologii służących ograniczeniu lub uniknięciu niskiej emisji, 
wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proeko-
logicznych w regionie, przygotowały program składający się z czterech części, 
umożliwiający finansowanie przedsięwzięć polegających na:
•   wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych 

(kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem 
stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-PIEC),

•   termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana okien i drzwi ze-
wnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, 
podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program EKO-
TERM),

•   termomodernizacji domów jednorodzinnych, obejmującej termoizolację wraz 
z wymianą źródła ciepła na nowoczesne o wyższej sprawności (Program 
EKO-DOM),

•   zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach 
jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (Program OZE).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współ-
właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, w tym lokali 
mieszkalnych i budynków jednorodzinnych położonych na terenie województwa 
opolskiego (w przypadku OZE istniejących bądź będących w budowie jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych).
Dofinansowanie w ramach Programu będzie udzielane w formie pożyczki z moż-
liwością częściowego umorzenia, tj.:
– do 30% wartości pożyczki – w przypadku Programu EKO-PIEC,
– do 20% wartości pożyczki – w przypadku Programów: EKO-TERM i OZE
– do 30% wartości części pożyczki wypłaconej na wymianę źródła ciepła i do 20% 
wartości części pożyczki wypłaconej na termoizolację budynku – w przypadku 
Programu EKO-DOM.
Beneficjent będzie mógł otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki w wyso-
kości do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Zasady finansowania zostały zawarte w programie „Ograniczenie niskiej emisji 
w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” oraz jego 
częściach wskazanych powyżej.
Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Pro-
gramu prowadzony będzie w trybie ciągłym i trwać będzie od ogło-
szenia o naborze opublikowanego na stronie www.wfosigw.opole.pl  
do 31.12.2020 r.
Zarząd Funduszu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia reali-
zacji Programu przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, jednak nie 
wcześniej niż 30 dni od dnia podania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu 
naboru wniosków w ramach Programu na stronie internetowej www.wfosigw.
opole.pl.

Dane do kontaktu:
EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM

tel. 77 45 67 873 wew. 116, 108, 148, 147, 123, 117. 
OzE – tel. 77 45 45 891 wew. 103, 150.


