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90 LAT OSP KNIEJA

podniosłej atmosferze przebiegały obchody 90-lecia powstania OSP w Kniei. Rangę
uroczystości podkreślała obecność wielu
gości z wiceprezesem zarządu oddziału powiatowego OSP RP burmistrzem Olesna Sylwestrem
Lewickim na czele.
W obchodach uczestniczyli przedstawiciele służb
mundurowych, radni, włodarze gminy i mieszkańcy.
Na uroczystość wraz z pocztami sztandarowymi
przybyli również druhowie z OSP: Radawie, Zębowice, Kadłub Wolny i Chobie. Obchody tradycyjnie
rozpoczęła msza święta, którą odprawił proboszcz
zębowickiej parafii ks. Paweł Zając. Po mszy na
placu przed remizą odbyła się dalsza część uroczystości, którą zgodnie z ceremoniałem pożarniczym
prowadził komendant gminny druh Marian Janik.
Uczestników obchodów powitał prezes OSP w Kniei
druh Joachim Weber.
Okazją do poznania historii miejscowej OSP,
była odczytana przez druhnę Blankę Piegza kronika jednostki. W trakcie uroczystości wręczono
odznaczenia szczególnie zasłużonym strażakom.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Związku
OSP RP województwa opolskiego Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali
druhowie: Klaudiusz Kontny, Bronisław Frencek,
Franciszek Koza, Krzysztof Piegza, Stanisław Kaczmarczyk, Krzysztof Witkowski, Artur Panic, Roman
Koj i Jan Stróżyk. Brązowym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie; Rafał
Magnes, Andrzej Lizurek, Kamil Bursy, Dawid Bursy, Rafał Piegza, i Kamil Piegza. Uchwałą Prezydium
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Oleśnie Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni
zostali druhowie; Robert Czaja, Krzysztof Pipa,
Patryk Niesłony, Piotr Świerczyński, Marcin Kotyś
i Tomasz Mazur.
Miłym akcentem, były podziękowania które na
ręce prezesa miejscowej OSP przekazali uczestniczący w obchodach goście oraz prezes zarządu
gminnego OSP, wójt Waldemar Czaja. Uroczystość
zakończył wspólny poczęstunek, w trakcie którego, prezes miejscowej OSP wręczył zaproszonym
gościom okolicznościowe statuetki. Zwieńczeniem
obchodów była wieczorna zabawa taneczna.
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sierpnia br. w ,,Domu
Spotkań’’ odbyła się
XXIII w siódmej kadencji
sesja Rady Gminy Zębowice.
W obradach oprócz radnych
sołtysów i pracowników UG
uczestniczyli również mieszkańcy gminy. Po przegłosowaniu porządku obrad radni
i sołtysi zadawali pytania kierowane do wójta gminy.
Następnie radni podjęli
uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 r., zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej, udzielenia pożyczki
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi
Radawie na realizację zadania
,,Zumba z dinozaurem,” likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie
jednostki budżetowej o nazwie
Zespół Gimnazjalno-Szkolny
w Zębowicach, utworzenia
gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie
jednostki budżetowej o nazwie
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zębowicach, rozpatrzenia
skargi na bezczynność Wójta
Gminy Zębowice i rozpatrzenia skargi na działalność wójta
gminy. Rozpatrując skargę na
bezczynność wójta dotyczącą
kwestii osadzenia kontenera sanitarnego na boisku LZS Radawie, Rada Gminy w głosowaniu
uznała skargę za bezzasadną.
Również za bezzasadną radni
w glosowaniu uznali skargę
na działalność Wójta Gminy
Zębowice, którą skierował zarząd OSP w Radawiu. Skarga
dotyczyła wręczenia członkom
MDP legitymacji w trakcie
zakończenia roku szkolnego.
W powyższej sprawie po wyjaśnieniach złożonych przez naczelników OSP w Zębowicach
i Kadłubie Wolnym w trakcie
posiedzenia Zarządu Gminnego OSP, zobowiązano Zarząd
OSP w Radawiu do wystosowania przeprosin do osób wymienionych w skardze.
Zanim radni przegłosowali
pierwszą uchwałę wójt wyjaśnił
kwestie związane ze zwiększeniem środków na budowę wiaty
do zbierania segregowanych
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SESJA RADY GMINY
odpadów komunalnych, która
musi spełniać odpowiednie parametry. Poinformował też, że
do przetargu zgłosiła się tylko
jedna firma, głownie z uwagi
na niewielką wartość zadania.
Włodarz gminy stwierdził, że
drobne remonty drogi na ul.
Borowiańskiej będą wykonane jeszcze przed nadejściem
zimy.
Nawiązując do pytania
o uhonorowanie byłego samorządowca Jana Kisteli podkre-

ośrodku zdrowia stwierdził, że
w tej sprawie będzie wysłane
do Starosty oleskiego pismo
o odwołanie darowizny i wtedy będzie możliwość zakupu
w drodze przetargowej.
Podczas sesji pytano też
nowo powołanego zastępcę
wójta o jego kwalifikacje do
pracy w samorządzie. Radni
pytali również Przewodniczącą RG o jej zdanie w kwestii
dotyczącej przesunięcia sekretarz gminy na inne stanowisko

ślił, że forma w jakiej należy
to uczynić zależeć będzie od
konsultacji. Można to na przykład zrobić w ramach historii
lokalnej, czy nadania pośmiertnie honorowego obywatelstwa.
Odnosząc się do kwestii przycinania drzew rosnących przy
drogach oświadczył, że pracownicy robią to na bieżąco, muszą jednak przestrzegać okresu
ochronnego, kiedy takich prac
się nie wykonuje. Nawiązując
do pytania o przyczyny przesunięcia sekretarz gminy na
inne stanowisko powiedział, że
stanowisko sekretarza będzie
połączone ze stanowiskiem
zastępcy wójta, a wymóg
ustawowy wymaga aby osoba
je piastująca posiadała wyższe
wykształcenie. Wójt poinformował również uczestników
sesji, że opracowuje ulgi podatkowe dla pracodawców i stosowny projekt będzie przedłożony na kolejnej sesji. Jednym
z założeń projektu będzie, zapis, aby miał moc obowiązującą
3 lata wstecz. Odpowiadając
na pytanie mieszkańca gminy
o możliwość sprzedaży pozostałych pomieszczeń po starym

pracy. Udzielając odpowiedzi
Przewodnicząca RG stwierdziła, iż z dezaprobatą odnosi
się do formy zbierania przez
grupę radnych podpisów pod
pismem żądającym od wójta
zmiany podjętej w tej sprawie
decyzji.
Pod koniec sesji pytania
przewodniczącej RG i wójtowi
zadawał mieszkaniec Radawia
- redaktor naczelny lokalnego dwutygodnika. Z uwagi na
fakt, że dotyczyły one głównie
kwestii, które były już wcześniej
wyjaśniane, radny Konrad Jendrzej zgłosił wniosek o zakończenie obrad sesji. Radni większością głosów zadecydowali

o jej kontynuowaniu. Odpowiadając na pytanie dotyczące
remontu drogi do Tawerny pod
Kotwicą wójt poinformował, że
gmina podpisała porozumienie
z nadleśnictwem co umożliwia
przeprowadzenie stosownego
remontu na odcinku drogi należącym do nadleśnictwa.
Nawiązując do pytania
o celowość remontu drogi
obok przejazdu kolejowego
w Zębowicach oświadczył, że
remont podyktowany jest troską
o bezpieczeństwo mieszkańców,
głownie ludzi starszych, którzy
poruszają się na wózkach w drodze do kościoła. Odnosząc się
do pytania dotyczącego remontu drogi Zębowice-Knieja
wójt mówił, że zaproponował
dyrektorowi zarządu dróg powiatowych aby w ramach porozumienia wspólnie z powiatem
zrobić ten remont. Starostwo
w Oleśnie decyzję w tej sprawie
podejmie, najprawdopodobniej
za kilka tygodni. Nawiązując
do pytania dotyczącego budynków po byłej RSP w Próskowie
stwierdził, że gmina nie może
ingerować we własność prywatną, a obiekty te nie zagrażają
bezpieczeństwu osób korzystających z drogi gminnej. Wójt
oświadczył również, że przez
szkalowanie organów i pracowników gminy, wytworzona jest
negatywna i niesprawiedliwa
ocena o gminie. W trakcie sesji przedstawiono opinię RIO
o przebiegu wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze.
Sesję zakończyło przyjęcie
przez radnych protokołu z sesji
Rady Gminy Zębowice z dnia
27.06.2017 r.

OGŁOSZENIE
Informujemy właścicieli gospodarstw rolnych, że
istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru odpadów
z produkcji rolnej takich jak: worki po nawozach, folia
po sianokiszonce, folia czarna po sianokiszonce i fola
biało - czarna po sianokiszonce. Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt pod nr tel. 516 703 128. Odbioru
dokonuje firma ANZO z Ogrodzieńca. Właściciel firmy
posiada decyzję Starosty zawierciańskiego na transport
przedmiotowych odpadów (kod odpadu 150102) z dnia
02.08.2016 r. i wystawia kartę przekazania odpadu.
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UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W ZĘBOWICACH
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radycyjnie jak co roku w Maryjne
Święto 15 sierpnia br. w Parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Zębowicach odbyły się uroczystości odpustowe. Uczestników,
wśród których oprócz parafian i mieszkańców naszej gminy było wielu gości,
w tym z zagranicy, powitał proboszcz
parafii ksiądz Paweł Zając.
Uroczystą odpustową mszę świętą
odprawił ojciec Zachariasz z Zakonu
Franciszkanów na Górze Świętej Anny,
który wygłosił również okolicznościowe kazanie z ambony zębowickiego
kościoła. Oprawę mszy ubogacała swoją
grą orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego

i zespół Promyki Maryi, a asystę stanowiły sztandary kościelne z Myśliny,
Radawia i Szemrowic oraz sztandar
miejscowej OSP.
Mszę zakończyła procesja z monstrancją wokół kościoła w czasie, której
baldachim nieśli strażacy z OSP Zębowice.
Piękna słoneczna pogoda sprawiła,
że uczestnicy odpustu tłumnie odwiedzali stoiska handlowe będące tradycyjnym elementem odpustu. Dużym
udogodnieniem dla zmotoryzowanych
uczestników uroczystości był również
znajdujący się naprzeciwko kościoła
nowo otwarty parking.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

T

radycyjnie msza święta w intencji uczniów i nauczycieli
poprzedziła rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Zębowicach.
Szkolne uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia
pocztu sztandarowego i odegrania Hymnu Państwowego.
Uczniów oraz rodziców i gości przywitała dyrektor szkoły
Małgorzata Stelmach. Ważnym elementem uroczystości było
powitanie pierwszoklasistów, którym tradycyjnie wręczano
rogi obfitości.
Życzenia uczniom i gronu pedagogicznemu złożył w swoim wystąpieniu włodarz gminy Waldemar Czaja. W placówce
w roku szkolnym 2017/2018 uczyć się będzie 221 uczniów.
Naukę w I klasie rozpocznie 21 dzieci.
33/ wrzesień 2017
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ZAWODY
WĘDKARSKIE

D

DZIEŃ ZĘBOWIC

opisała zarówno pogoda jak i uczestnicy obchodzonego w dniu 13 sierpnia
br. Dnia Zębowic. Uczestników, wśród
których było wielu gości w tym z zagranicy
przywitał wójt gminy Waldemar Czaja.
Wstępem do obchodów był mecz piki
nożnej pomiędzy drużynami LZS Zębowice i LZS Radłów. Ten emocjonujący i do
końca trzymający w napięciu pojedynek
zakończył się zwycięstwem gości 5 do 3.
Bogaty program uroczystości sprawił, że
ci którzy nie kibicowali piłkarzom mogli wysłuchać przepięknego koncertu
w wykonaniu Zespołu Pieśni Regionalnej
z Dobrodzienia. W dobry humor wprawił
uczestników program muzyczno kabaretowy w wykonaniu duetu Simona end Denis, a muzyczny występ grupy ,,Za Młodzi

na Sen” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Lublińca utwierdził słuchaczy, że muzyka jest wartością międzypokoleniową,
w której wiek nie jest żadną barierą. Gorąco
przyjęty został również występ Jerzego
Kaufmana. Zwieńczeniem obchodów była
wieczorna zabawa taneczna z zespołem
Paradis.
Obchodom towarzyszyła tradycyjnie
bogata oferta gastronomiczna. Nie zapomniano również o najmłodszych, dla których przygotowano darmowe dmuchańce,
popkorn, watę cukrową oraz przejażdżki
kucykiem i balony z helem. Dla gości zorganizowano też warsztaty z garncarstwa.
Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz rzeźbienia piłą spalinową, który
przygotowali druhowie z OSP Radawie.
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sierpnia br. na terenie zębowickiego stawu odbyły się
zawody spławikowe o Puchar Prezesa
Koła PZW Olesno Miasto oraz Wójta
Gminy Zębowice, w których pomimo
niesprzyjających warunków atmosferycznych uczestniczyło 21 wędkarzy
rywalizujących w kategorii juniorów
i seniorów. W trakcie kilkugodzinnych
zmagań czołowi wędkarze złowili po
kilkadziesiąt ryb, których łączna waga
przekraczała 5 kilogramów.
W rywalizacji na największą złowioną rybę zwyciężyła jedyna startująca kobieta p. Joanna Kostorz, która
wyciągnęła karpia o wadze 1,65 kg.
Zgodnie z regulaminem naszego łowiska wszystkie złowione ryby zostały
z powrotem wpuszczone do stawu. Jak
podkreślał w rozmowie Rudolf Liberka
Prezes oleskiego PZW, ważna jest rywalizacja ale najważniejszą rzeczą była
możliwość spotkania się w gronie przyjaciół i zdrowy sposób spędzenia czasu
wolnego. Najlepsi wędkarze w poszczególnych kategoriach zostali nagrodzeni
pucharami oraz nagrodami w postaci
sprzętu wędkarskiego.
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DOŻYNKI GMINNE W KNIEI

POSADOWIENIE KONTENERA
SANITARNEGO

Zakończył się pierwszy
etap prac związany z posadowieniem kontenera
sanitarnego na boisku
LZS Radawie, w ramach
których wylano fundamenty i betonową ławę,
na której umocowano kontener. W dalszej kolejności
wykonywane będą przyłącza wodno-kanalizacyjne
i montowany zbiornik na szambo Jeśli prace nie będą
przerywane z powodu warunków atmosferycznych
oddanie kontenera do dyspozycji piłkarzy powinno
nastąpić na początku września br.

•••

PRZEGLĄD HYDRANTÓW
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września br. odbyły się w Kniei dożynki gminne. Uroczystość rozpoczęła
msza święta, podczas której proboszcz
zębowickiej parafii ks. Paweł Zając poświęcił dożynkową koronę gospodarzy
dożynek oraz tradycyjny bochen chleba,
przyniesiony przed ołtarz przez starostów
dożynek: Teresę Twardawską i Tomasza
Proszewskiego. Po mszy dożynkowy korowód, z orkiestrą dętą, delegacjami niosącymi korony oraz barwnymi kolumnami
dożynkowych pojazdów przemaszerował
na miejscowe boisko sportowe, gdzie areną
był duży namiot ze sceną, szczelnie wypełniony pomimo deszczowej pogody przez
licznie przybyłych mieszkańców i gości.
Na scenie starostowie dożynek przekazali poświęcony bochen chleba na ręce wójta Waldemara Czai. Włodarz gminy dziękując za ten symboliczny dar, podziękował
w swoim wystąpieniu również rolnikom za
ich codzienny trud i wysiłek. Słowa podziękowania skierował też do Prezesa Opolskiej
Izby Rolniczej Herberta Czai za ufundowanie nagród oraz Rady Sołeckiej i miejscowej
OSP za pomoc w przygotowaniu dożynek.
Odczytał też podziękowania jakie na jego
ręce przesłali Wojewoda Opolski Adrian
Czubak i Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.
Po wystąpieniu włodarza gminy dożynkowe występy artystyczne rozpoczął
koncert młodzieży i pokaz mody przedstawiony gwarą śląską w wykonaniu dzieci
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Zębowicach. Następnie odbyły się występy
kabaretów ,,One” z Rzymkowic i ,,Zgrani
Fojermani” z Grodziska. Swoje umiejętności muzyczne uczestnikom dożynek
33/ wrzesień 2017

zaprezentowała również Zuzanna Herud
oraz Claudia i Kasia Chwolka - gwiazdy
TVS Silesia, a wszystko przeplatał skeczami
i zachęcał do wspólnej zabawy, dożynkowy
wodzirej Leonard Malacharczyk.
W trakcie dożynek przyznane zostały
również nagrody ufundowane przez wójta
gminy. W kategorii najpiękniejsza posesja
nagrodę otrzymała Pani Renata Ledwig
z Radawia. Specjalne podziękowania za
pomoc w upiększaniu terenów zielonych
na terenie gminy otrzymał Pan Sławomir
Doleżych. Podziękowania za współpracę
i pomoc w organizacji przedsięwzięć organizowanych przez GOKIiCz otrzymały
również Panie Ewa Wiśniewska i Aleksandra Wierszak.
W .konkursie na najoryginalniejszy
korowód dożynkowy, I miejsce ex aequo
zajęły ,,Solary” z Siedlisk i ,,ME w siatkówce” z Poczołkowa, a II miejsce również ex
aequo przypadło korowodom: ,,Exspres
Osiecko”, ,,Akwa Rolnik” z Kniei oraz
,,Erka” z Łaki. Wyróżnienia przyznano
korowodom ,,Bryczka” i ,,Alkomat.”
W konkursie koron dożynkowych zwyciężyła korona z sołectwa Radawie, natomiast korony z sołectwa Knieja i Poczołków zajęły ex quo II miejsce, a III miejsce
zajęła korona z sołectwa Osiecko. Wyróżnienie w konkursie koron dożynkowych
otrzymała mała korona z sołectwa Knieja.
Występy artystyczne i wspólna biesiada, to
nie jedyne atrakcje dożynek.
Tradycyjnie obchodom towarzyszyła
bogata oferta gastronomiczna. Na najmłodszych czekała wata cukrowa napoje i lody
oraz punkt malowania twarzy. Dożynki
zakończyła wieczorna zabawa taneczna.

Trwa akcja przeglądu sieci
hydrantowej na terenie gminy.
Sprawdzany jest również ich
stan techniczny. Sukcesywnie
usuwane są z hydrantów ogniska
korozji, a następnie są one malowane. W trakcie prowadzonego
przeglądu wymieniono sześć
niesprawnych hydrantów na nowe.

•••

USUWANIE AZBESTU

Rozpoczęły się prace
polegające na usuwaniu
azbestu głównie na
budynkach gospodarczych. Prace, których
wykonawcą jest firma
AGAFON prowadzone
są w m. Siedliska, Radawie, Knieja, Zębowice i Kadłub
Wolny. Azbest usuwany jest z posesji mieszkańców
w ramach zadania ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zębowice.” Wnioski
o dofinansowanie złożyło 16 mieszkańców a do programu przystąpiło 15. Łączny koszt dofinansowania ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu zamyka się kwotą 9459,30 zł a wkład
uczestników programu wynosi 1669,29 zł.

•••

NOWY SPRZĘT W JEDNOSTCE
OSP KADŁUB WOLNY

W sierpniu br. druhowie z Kadłuba Wolnego zakupili pompę
szlamową HONDĘ WTX
30. Jest to sprzęt, który
umożliwia wypompowywanie brudnej wody
z wydajnością 1210 litrów na minutę, niezastąpiony
w przypadku zalanych piwnic oraz podtopień. Środki na
zakup strażacy z Kadłuba Wolnego uzyskali ze sprzedaży
złomu, zebranego w ramach kwietniowej zbiórki od
mieszkańców sołectw Kadłub Wolny, Osiecko, Siedliska i Poczołków tj. miejscowości objętych obszarem
ich działań ratowniczo-gaśniczych oraz dofinansowaniu ze ZOSP RP w Opolu. Jak podkreśla naczelnik OSP
w Kadłubie Wolny druh Rafał Magnes zakup nie byłby
możliwy gdyby nie wyjątkowa hojność i zaangażowanie
lokalnej społeczności. Tym większe podziękowania dla
mieszkańców od druhów strażaków.
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WAKACJE Z GOIKiCZ

PROMYKI MARYI
W NIEMCZECH

W

dniach 25–28 sierpnia br. chór
Promyki Maryi wraz z opiekunami przebywał w parafii Świętego
Franciszka i Klary w Usinger-Land.
W trakcie pobytu Promyki Maryi
wystąpiły z koncertami, które zostały
entuzjastycznie przyjęte przez mieszkańców. Członkowie chóru
przekazali również swoim
rówieśnikom z Niemiec,
ufundowane przez wójta
gminy upominki.

G

minny Ośrodek Informacji Kultury
i Czytelnictwa w lipcu i sierpniu br.
zorganizował dla dzieci w wieku 4-12 lat,19
różnorodnych zajęć, które odbywały się
w Zębowicach i Radawiu.
Do tej formy spędzania wakacji zapisało
się ponad 30 dzieci, które uczestniczyły
w zajęciach plastycznych, turnieju gier
planszowych, rajdzie rowerowym, grach
terenowych, spartakiadzie, warsztatach rękodzieła, warsztatach florystycznych oraz
dyskotece. Udało się również zorganizować
wizytę w piekarni, by tam poobserwować
jak powstają wypieki, które wszyscy mieszkańcy naszej gminy tak dobrze znają.
Dyrektor GOKIiCZ Joannę Janczyk cieszy szczególnie to, że odbyły się wszystkie
zaplanowane zajęcia, a frekwencja zazwyczaj przerastała oczekiwania organizatorów. Dzieci oprócz zajęć robiły popcorn
i watę cukrową, a zajęcia mijały w radosnej
i twórczej atmosferze.
Ważnym przesłaniem zajęć było propagowanie zdrowego i aktywnego stylu
życia, dlatego organizatorzy zadbali również o zabawy ruchowe. Wspominamy za-
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tem piłkę nożną, plac zabaw, ringo, chustę
animacyjną, unihokej, a także petanque,
która stała się niejako hitem tegorocznych
wakacji. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć
lodów, na które zawsze wszyscy z niecierpliwością czekali.
Organizatorzy za pośrednictwem Informatora Gminnego pragną serdecznie
podziękować osobom, dzięki współpracy
z którymi zajęcia wakacyjne miały taki
bogaty i różnorodny program.
Słowa szczególnego podziękowania
kierują do: p. Ewy Wiśniewskiej za przeprowadzenie zajęć plastycznych, państwa
Kotarskich za ugoszczenie dzieci w piekarni p. dyrektor Małgorzaty Stelmach
za pomoc w udostępnieniu hali sportowej
i placu zabaw,.p. dyrektor Kornelii Ticman
za użyczenie sprzętu nagłaśniającego na
dyskotekę oraz państwu Warzecha z Radawia za udostępnienie swojego pięknego terenu na ognisko. Dziękują również
uczestniczącym w zajęciach dzieciom za
wytrwałość, zaangażowanie oraz dobry
humor i zapraszają na następne zajęcia
w przyszłym toku.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

sport

U

SUKCES STRAŻAKÓW
Z KADŁUBA WOLNEGO

START A-KLASY

danie zainaugurowała A - klasowe rozgrywki drużyna LZS
Radawie, która z wymagającym i wyżej notowanym przeciwnikiem jakim był zespól KS II Żywocice-Krapkowice wywalczyła
cenny remis. W pierwszej połowie optyczną przewagę miała drużyna gości, jednakże nie potrafiła skutecznie zagrozić radawskiej
bramce. Po zmianie stron piłkarze LZS Radawie przejęli inicjatywę i przeprowadzali groźne kontry, na bramkę przyjezdnych.
Bliski szczęścia był Paweł Kotyś, którego uderzenie zza linii pola
karnego trafiło w słupek a strzał z rzutu wolnego był minimalnie
niecelny. Przewaga gospodarzy została przypieczętowana golem,
który w 63 minucie spotkania po akcji całego zespołu zdobył
Tomasz Zając. Co prawda piłkarzom Radawia nie udało się zbyt
długo utrzymać prowadzenia. Goście w 68 minucie spotkania
wyrównali po strzale z rzutu karnego, którego wykonawcą był
Jarosław Korbiel. Remis nie zadawalał jednak gospodarzy, którzy
z impetem atakowali bramkę gości i wypracowali sobie kilka dogodnych sytuacji do zdobycia zwycięskiej bramki. Zabrakło jednak
odrobiny szczęścia. Niemniej wywalczony remis na inaugurację
rozgrywek w A - klasie jest dla radawskiego beniaminka sukcesem
a styl gry jaki zaprezentowali piłkarze pozwala z nadzieją patrzeć
w przyszłość i liczyć, że drużyna LZS Radawie sprawi niejedną
miłą niespodziankę swoim kibicom.

W

N

ZAWODNICY I DZIAŁACZE
LZS RADAWIE

a grupowym zdjęciu stoją: Piotr Chyla, Mateusz Rzepka,
Paweł Grzesik, Marek Obstój, Łukasz Sowa, Patryk Swoboda,
Dawid Nieszporek, Damian Serwusiok. Kamil Mrozek, Łukasz
Oleksowicz, Denis Piegsa, Przemysłąw Królak (trener), Wojciech
Grzesik, Eryka Królak, i Marian Królak (prezes). Klęczą Łukasz
Koj, Piotr Kotyś, Daniel Kardynał, Paweł Kotyś (kapitan), Klaudiusz Kulik, Kamil Puchałą, Mateusz Thomassek, (bramkarze),
Daniel Barowski, Dawid Michalczyk, Mateusz Barowski.
Barwy zespołu w sezonie 2016/2017 reprezentowali również
nieobecni na zdjęciu – Tomasz Zając, Tomasz Barcik (bramkarz)
Mariusz Klimek, Roland Kondziela oraz Joachim Sikora, (kierownik drużyny).

33/ wrzesień 2017

ostatni weekend lipca br. druhowie z OSP Kadłub Wolny
wzięli udział w niezwykłym międzynarodowym turnieju
WASSERBALL 2017, który odbył się w Przechodzie. Startując
w nim jako jedyny reprezentant powiatu oleskiego zajęli w gronie
22 drużyn wysokie 6 miejsce. Sukces jest tym większy ponieważ zawody te uznawane są za nieoficjalne mistrzostwa Europy,
w których oprócz jednostek z Polski uczestniczą jednostki z zagranicy.
Zawody tradycyjnie cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców
i mediów z całego kraju. Organizowany od wielu lat przez druhów
z Przechodu turniej jest niezwykle widowiskowy, cały czas trzyma
w napięciu i sprawia dużo radości kibicom jak również uczestniczącym w nim zawodnikom. Kamil Bursy zastępca naczelnika
jednostki w Kadłubie Wolnym podkreśla, iż jest to niewątpliwa
odskocznia od codzienności strażackiej rutyny, daje druhom
pozytywną adrenalinę i chęć sportowej rywalizacji o zajęcie jak
najlepszego miejsca. Druhowie z Kadłuba Wolnego w pierwszym
dniu rywalizacji pomimo ambitnej postawy ulegli OSP Włostowa
1 : 0. W drugim a zarazem ostatnim meczu dnia pewnie wygrali
z OSP Kużnicą Ligocką 3 : 0 i zapewnili sobie udział w niedzielnej
fazie turnieju.
Zorganizowana na zakończenie pierwszego dnia zawodów
wieczorna zabawa taneczna była okazją do wzajemnej integracji
i wymiany doświadczeń. W niedzielne przedpołudnie druhowie
z Kadłuba pokonując 3:0 drużynę OSP Zielina awansowali do
ćwierćfinału, gdzie trafili na 5 krotnego triumfatora tych zawodów
drużynę OSP Pogórze. Pojedynek był bardzo zacięty i wyrównany
a nasi druhowie pomimo ambitnej postawy ostatecznie przegrali
1:0 Porażka w ćwierćfinale spowodowała, ze zespół z Kadłuba
Wolnego w końcowej rywalizacji zajął 6 miejsce. Barwy naszego
zespołu reprezentowali druhowie: Kamil Bursy, Dawid Bursy
Kamil Miozga, Andrzej Lizurek, Krzysztof Pipa, Patryk Miozga.
Rezerwowymi byli: Piotr Pieprzyca i Rafał Grzesik. Drużyną
dowodził druh Rafał Magnes. Strażacy z Kadłuba dzięki zajęciu
w tym turnieju wysokiego miejsca, zapewnili sobie udział przyszłorocznych zmaganiach. Serdecznie im gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
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ogłoszenia
W sierpniu 2017 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat: Maria Niesłony, Teresa Zieleźnik, Elżbieta Gralla
85 lat: Hildegarda Jendrzej, Aniela Nawrat
90 lat: Jadwiga Bacheń, Kazimiera Pyć
92 lata: Hildegarda Michalczyk
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Krystyna i Damian Szczygieł, Beata i Krystian Kossok
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego:
Elfriede i Erich Morawietz

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 sierpniu: Alicja Lisowska, Emilia Kompała
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 sierpniu:
Wilhelm Dragon, Adela Gawlik, Cecylia Niesłona

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.

DOBRODZIEŃSKA SETA
Zapraszamy naszych mieszkańców do kibicowania uczestnikom wyścigu
,,Dobrodzieńska Seta.’’ Pragniemy poinformować, że w dniu 10 września br.
w godzinach dopołudniowych składający się z 450 kolarzy peleton, będzie dwukrotnie przejeżdżał przez miejscowości naszej gminy. Tradycyjnie jak co roku trasę
przejazdu zabezpieczać będą druhowie z OSP.

PODZIĘKOWANIE
Bożena i Dariusz Kubat
składają serdeczne podziękowania
mieszkańcom Osiecka, którzy pospieszyli
im z pomocą po wypadku samochodowym,
który miał miejsce w kwietniu br.
W momencie śmierci bliskiego
uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki
J.S. Tischner

Panu MARCINOWI DRAGON
Radnemu Rady Gminy Zębowice
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
OJCA

składają Wójt, Pracownicy Urzędu
Gminy i Radni Rady Gminy
Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, 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

8

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

