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OŚWIADCZENIE
Wobec kolejnej fałszywej informacji zawartej
na stronie ,,Zębowice Informacje”, wpisującej
się w kampanię oszczerstw przeciwko Wójtowi,
informuje się P.T. Czytelników, że Prokuratura
Rejonowa w Oleśnie nie wszczęła jakiegokolwiek śledztwa wobec Wójta gminy Zębowice.
Ponieważ informacja ta w swym zamierzeniu ma
zdezorientować mieszkańców gminy Zębowice,
należy też podkreślić, że nie istnieją jakiekolwiek
przeszkody dla pełnienia funkcji wójta obecnie
i w przyszłości.

M

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

sza święta poprzedziła rozpoczęcie roku szkolnego w szkole
podstawowej w Zębowicach. Szkolna uroczystość rozpoczęła
się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odegrania Hymnu
Państwowego. Witając uczniów oraz rodziców i gości, dyrektor
szkoły Małgorzata Stelmach poinformowała, że w tym roku szkolnym uczyć się będzie 212 uczniów. Po raz pierwszy uczniowie
VIII klasy przystąpią do egzaminu na zakończenie nauki w szkole
podstawowej, podobnie jak uczniowie III klasy gimnazjum.
Ważnym elementem uroczystości było powitanie pierwszoklasistów. W dwóch klasach uczyć się będzie w sumie 28 dzieci.
Stałym elementem powitania uczniów rozpoczynających szkolną
edukację było wręczenie im rogów obfitości. Życzenia uczniom,
rodzicom, proboszczowi i nauczycielom na nowy rok szkolny złożył
obecny na uroczystości wójt gminy Waldemar Czaja.

T

DZIĘKCZYNNA MSZA ŚWIĘTA

łumy wiernych szczelnie wypełniły
w dniu 5 sierpnia zębowicki kościół.
To właśnie w tym dniu została odprawiona msza św. dziękczynna w intencji
ks. proboszcza Pawła Zająca za 34 lata
posługi duszpasterskiej w naszej parafii.
O zasługach naszego duszpasterza mówił
w kazaniu ks. prałat Zbigniew Donarski.
Podkreślał jego wkład w budowę kościoła
w Kniei, rozbudowę świątyni w Poczołkowie oraz zaangażowanie w inwestycje
realizowane w kościele parafialnym.
Swoją wdzięczność wobec ks. proboszcza parafianie wyrazili nie tylko obecnością na mszy, ale też podziękowaniami.
Podziękowania przekazały liczne delegacje
z przewodniczącą Rady Gminy Gabrielą
Buczek i wójtem Gminy Waldemarem Czają na czele. Mszę ubogacały swoim śpiewem
„Promyki Maryi” i chór Zębowice oraz orkiestra z Kadłuba Wolnego wsparta przez
kolegów z m. Wysoka.
Po mszy dalsza część uroczystości odbywała się w namiotach usytuowanych
na przykościelnym parkingu. Na wszystkich uczestników czekał gorący posiłek
oraz słodkie wypieki i napoje. Trwające
do wieczora spotkanie, w którym oprócz
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parafian uczestniczyło liczne grono księży
oraz gości, było okazją do wspólnych rozmów i osobistych podziękowań.
W trakcie spotkania ks. proboszcz
przekazał swoje imienne podziękowania
mieszkańcom szczególnie zaangażowanym w działalność parafii. Duszpasterz
obdzielił również uczestników specjalnie
przygotowanym tortem z wizerunkiem
zębowickiego kościoła. Wspólne biesiadowanie przeplatane było występami przedszkolaków i zespołu „Promyki Maryi”.
Na zakończenie uroczystości, która
wpisywała się w obchody Dni Zębowic,
wystąpiła Daria Noryńska.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

DOŻYNKI GMINNE W ZĘBOWICACH
2 września br. odbyły się w Zębowicach
dożynki gminne. Uroczystość rozpoczęła
msza święta, podczas której proboszcz
zębowickiej parafii ks. Józef Zwarycz poświęcił dożynkowe korony oraz tradycyjny bochen chleba, przyniesiony przed
ołtarz przez starostów dożynek Marylę
i Piotra Sobczyk.

P

o mszy różnobarwny dożynkowy korowód, z mażoretkami i orkiestrą dętą
z Łowkowic na czele, przemaszerował ulicami Zębowic na plac przed remizą OSP, gdzie
usytuowane były namioty, w których odbyła
się dalsza część dożynkowych uroczystości.
Głównym momentem było przekazanie
przez starostów dożynek poświęconego
chleba na ręce wójta Waldemara Czai. Włodarz gminy, dziękując za ten symboliczny
dar, podziękował również rolnikom za ich
codzienny trud i wysiłek. Podziękował też
wszystkim mieszkańcom gminy za współpracę, zrozumienie i wzajemne budowanie
lepszej przyszłości. Wykonane inwestycje
oraz zadania zaplanowane w tym i przyszłych latach będą realizowane zgodnie
z potrzebami mieszkańców. Ponadto słowa
podziękowania skierował na ręce przewodniczącej Rady Gminy Gabrieli Buczek za
jej szczególne zaangażowanie w przygotowanie uroczystości dożynkowych i obchodów 130. rocznicy powstania miejscowej
OSP. Podkreślał, że w przygotowania tych
uroczystości włączyło się w sumie około
200 osób.
Wójt poinformował uczestników dożynek, że z uwagi na liczne prośby mieszkańców wystartuje ponownie w wyborach

na stanowisko wójta gminy, tym razem
z własnego komitetu ,,KWW Waldemar
Czaja – Skuteczni dla Gminy”. Słowa podziękowań dla rolników za ich codzienną,
pełną poświęcenia pracę oraz życzenia dla
uczestników przekazał również obecny
na dożynkach starosta oleski Stanisław
Belka.
Po części oficjalnej występy artystyczne
rozpoczął koncert orkiestry dętej z Łowkowic oraz pokaz mażoretek. Przed licznie
zgromadzoną publicznością wystąpiła również Julia Ledwoch, a gwiazdą wieczoru był
występ ,,Markusa”, który zaśpiewał największe niemieckie i polskie hity. Leonard
Malacharczyk, dożynkowy wodzirej, artystyczne występy przeplatał skeczami i konkursami oraz zachęcał do wspólnej zabawy.
Równolegle, w ramach organizowanego
w trakcie dożynek ,,Święta Ryb”, odbywał
się pokaz kulinarny prowadzony przez
profesjonalnego mistrza kuchni. W trakcie dożynek przyznane zostały również
nagrody ufundowane przez wójta gminy.
W konkursie na ,,Najpiękniejszą Koronę Dożynkową” pierwsze miejsce zajęły
korony z sołectwa Radawie i LZS Zębowice, drugie – korona sołectwa Zębowice,
a trzecie sołectwa Łąka. W konkursie na
najoryginalniejszy korowód dożynkowy
– I miejsce zdobył korowód ,,Nowoczesne
przedszkole obwoźne” z Pruskowa, II –
,,Familia 500+’’ z Siedlisk, a III – ,,Rolnik
biduje” z Osiecka. Wyróżnienia otrzymały
korowody: ,,Róbta co chceta” z Poczołkowa, ,,Rżniemy zawodowo” z Kniei, ,,Złoty
pociąg” z Łąki i „Wiejski boks” z Kniei. Podziękowania za przygotowanie i udostęp-

nienie dożynkowej bryczki do przewozu
starostów dożynek otrzymał Franciszek
Wróbel.
Specjalne podziękowania za popularyzowanie lokalnej tradycji i folkloru oraz
rozsławianie gminy otrzymał Zbigniew
Kula. Nagrody w konkursie koron dożynkowych wsparł finansowo Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, który dodatkowo przekazał dla uczestników dożynek
specjalne odblaski bezpieczeństwa.
W ramach ,,Święta Ryb” przyznano
nagrody w konkursie plastycznym ,,Jedz
ryby z czystej wody dla zdrowia i urody”.
W kategorii wiekowej klas IV–VI, I miejsce
zajęła Wiktoria Szczygieł, II – Julianna Jendrzej, a III – Monika Miozga. W kategorii
wiekowej klasy VII oraz II i III gimnazjum,
I miejsce zajęła Weronika Gawenda, II –
Aleksandra Pyć, a III – Laura Bryś. W konkursie kulinarnym na przygotowanie potrawy z ryby jury, któremu przewodniczył
wicemarszałek województwa opolskiego
Stanisław Rakoczy, I miejsce przyznało
Wilibaldowi Hermańskiemu, II – Gabrieli
Wierszak, a III – Aleksandrze Wierszak.
Występy artystyczne i wspólna biesiada,
to nie jedyne atrakcje dożynek.
Tradycyjnie obchodom towarzyszyła
bogata oferta gastronomiczna. Na najmłodszych czekały dmuchańce, stoiska
z zabawkami, punkt malowania twarzy
oraz dziecięcy fryzjer. Można było również
skorzystać z oferty stoisk tematycznych
oraz sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Gminne dożynki, tłumnie odwiedzane
przez mieszkańców, zakończyła wieczorna
zabawa taneczna z DJ-em.

PODZIĘKOWANIE
Dożynki to szczególna okazja, by podziękować rolnikom, przekazać
wyrazy szacunku i wdzięczności za ich ciężką pracę oraz za umiejętność
współpracy i jednoczenia się wokół wspólnego celu.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się
w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych w Zębowicach. Szczególne
podziękowanie kieruję do mieszkańców gminy, którzy włożyli mnóstwo
pracy i wysiłku w przygotowanie imprezy. To dzięki ich niesamowitemu
zaangażowaniu nasze wspólne święto plonów nabrało wyjątkowego
charakteru i zgromadziło tak wielu uczestników. W imieniu własnym oraz
gospodarza tegorocznych dożynek pani sołtys Aleksandry Wierszak składam podziękowanie ks. prob. Józefowi Zwarycz, starostom dożynek Maryli
i Piotrowi Sobczyk, przedstawicielom rolników, sołectw gminy Zębowice,
przedsiębiorców, instytucji i stowarzyszeń, druhom z OSP, a także mieszkańcom oraz wszystkim, którzy wsparli nas organizacyjnie i materialnie.
Za okazaną pomoc dziękuję naszym oddanym przyjaciołom i sponsorom,
dzięki którym plany i pomysły udało się wprowadzić w czyn, co sprawiło, że
gminne dożynki w Zębowicach miały wspaniałą oprawę, niepowtarzalny
klimat i charakter, sprawiły radość wszystkim gościom oraz satysfakcję
społeczności Zębowic. Serdecznie dziękuję
Waldemar Czaja
Wójt Gminy Zębowice
wrzesień 4 5/2018
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UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE
W ZĘBOWICACH

T

łumy mieszkańców naszej gminy oraz gości, w tym wielu z zagranicy, uczestniczyło 15 sierpnia br. w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zębowicach w uroczystościach
odpustowych. Uczestników powitał proboszcz parafii ksiądz
Paweł Zając, a mszę świętą odprawił ojciec Melchior z zakonu
Franciszkanów w Borkach Wielkich, który wygłosił również
okolicznościowe kazanie.
Oprawę mszy ubogacała swoją grą orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego, chór Zębowice oraz zespół „Promyki Maryi”. Asystę stanowiły
sztandary kościelne oraz sztandar miejscowej OSP. Mszę zakończyła procesja z monstrancją wokół kościoła, w której oprócz wiernych
uczestniczyło kilkunastu księży z dekanatu dobrodzieńskiego.
Na zakończenie mszy okolicznościowe podziękowania uczestnikom złożył ustępujący proboszcz ks. Paweł Zając. Tradycyjnie
uroczystościom odpustowym towarzyszyły stoiska handlowe
cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników.

30-LECIE PROMYKÓW MARYI

U

roczystą mszą świętą w zębowickim kościele parafialnym
rozpoczęły się 12 sierpnia br. obchody 30-lecia działalności
zespołu „Promyki Maryi”, którym od powstania do dzisiaj nieprzerwanie kierują ich założyciele Krystyna i Jan Miozga. Mszę
św. w intencji wszystkich członków zespołu celebrowali wspólnie
z proboszczem ks. Pawłem Zającem przyjaciele zespołu: o. Zdzisław
Beń z Siedlec, o. Błażej Kurowski – gwardian z Góry św. Anny,
ks. Grzegorz Kokot z Łąki k. Nysy, ks. Andrzej – juror festiwali
w Łodzi. W trakcie mszy zespół wystąpił z okolicznościowym
koncertem. Okazją do wspomnień i dyskusji była dalsza część
obchodów, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Informacji,
Kultury i Czytelnictwa.
Wśród uczestników dominowali byli członkowie zespołu,
w tym część z rodzinami oraz rodzice obecnego składu zespołu. W obchodach uczestniczyli również sympatycy Promyków
z Przewodniczącą Rady Gminy Gabrielą Buczek i wójtem Gminy
Waldemarem Czają. Obecny był też ks. Wolfgang Jośko. Obchodom
towarzyszyła okolicznościowa wystawa dokumentująca trzydziestolecie działalności zespołu oraz prezentacja multimedialna
koncertów z udziałem „Promyków Maryi”.
Ważnym elementem spotkania było wręczenie przez założycieli
zespołu okolicznościowych aniołków członkom zespołu oraz osobom wspierającym jego działalność. Zarówno zaproszeni goście,
jak i wójt gminy podkreślali, że trudno jest znaleźć właściwe podziękowanie za to, co robią państwo Krystyna i Jan Miozga. Trudno
jest również w pełni podziękować im za ich zasługi w rozsławianiu
naszej gminy i kreowaniu właściwych postaw członków zespołu.
Zwieńczeniem tego trwającego do późnych godzin popołudniowych spotkania, które wpisywało się jako kolejne wydarzenie
w ramach obchodów „Dni Zębowic” był koncert Promyków. Serdecznie dziękujemy za te piękne 30 lat ekumenicznego śpiewania
i życzymy zespołowi kolejnych jubileuszy.

KULTURALNE WAKACJE 2018

D

yskoteką dla uczestników zakończono trwające od 12 lipca
do 23 sierpnia br. zajęcia w ramach ,,Kulturalnych Wakacji
2018”. W zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Informacji
Kultury i Czytelnictwa zajęciach uczestniczyło w sumie ponad
400 dzieciaków.
Dla uczestników zorganizowano warsztaty plastyczne, robienia
biżuterii, turnieje gier planszowych, warsztaty taneczne Zumba
Kids, warsztaty rękodzieła, gry terenowe i zajęcia lego-robotyki.
Dzieci brały również udział w wycieczce do kręgielni w Myślinie
i do wioski indiańskiej w Staniszczach Wielkich. Były z wizytą
w piekarni państwa Kotarskich oraz w stajni Zębowice państwa
Wierszak. Uczestniczyły w turnieju petanque oraz zabawach sportowych. W ramach zajęć odbyło się też spotkanie z dzielnicowym
poświęcone szerokiej tematyce bezpieczeństwa.
Za pośrednictwem Informatora pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację i prowadzenie
zajęć, za ich bezpieczny i sprawny przebieg.

4

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

OBCHODY 130-LECIA POWSTANIA OSP w ZĘBOWICACH
Msza święta, którą odprawił proboszcz
zębowickiej parafii ks. Józef Zwarycz poprzedziła obchody 130-lecia powstania
OSP w Zębowicach.

W

tej wyjątkowej nie tylko dla strażaków uroczystości uczestniczyło wielu
znamienitych gości z wicemarszałkiem
województwa opolskiego Stanisławem
Rakoczym na czele.
W obchodach uczestniczyli również:
wiceprezes zarządu oddziału powiatowego OSP RP burmistrz Olesna Sylwester
Lewicki, burmistrz Ozimka Jan Labus,
zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie mł.
bryg. Marek Kucharczyk, przewodnicząca
Rady Gminy Zębowice Gabriela Buczek,
przedstawiciele partnerskiej gminy Birkenfeld, radni i mieszkańcy. Na obchody
wraz z pocztami sztandarowymi przybyli również druhowie z OSP: Radawie,
Knieja, Kadłub Wolny, Chobie, Gorzów
Śląski, Rudniki.
Główna część uroczystości, którą zgodnie z ceremoniałem pożarniczym prowadził druh Mariusz Koziński, odbyła się
na placu przed remizą OSP. Uczestników
obchodów powitał prezes OSP w Zębowicach druh Aleksander Sajdyk. Natomiast
kronikę miejscowej OSP odczytała druhna
Daria Rajnoga. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich druhów, którzy na przestrzeni 130 lat odeszli z szeregów jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach. W trakcie uroczystości wręczone
zostały odznaczenia szczególnie zasłużonym strażakom za ich pracę społeczną na
rzecz ochrony przeciwpożarowej.

wrzesień 4 5/2018

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Województwa Opolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej „Złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczeni zostali druhowie: Aleksander Sajdyk, Zbigniew Kula, Marian Janik, Waldemar Rösner, Joachim Kniejski,
Manfred Mosler, Marian Czeredrecki oraz
druh Andrzej Kus. „Srebrnym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni
zostali druhowie: Henryk Lempa i Hubert
Buczek. ,,Brązowym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: druhna Gabriela Respondek, druhna Ewelina
Kotysz oraz druhowie: Artur Wodarczyk,
Damian Miozga, Marek Szwed, Mariusz
Janik, Rafał Wierszak, Michał Szwed, Klaudiusz Kulig, Jan Wróbel, Andrzej Kniejski,
Marcin Sajdyk i Marian Kotysz. Uchwałą
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie Odznaką „Strażak
Wzorowy” odznaczeni zostali druhowie:
Dariusz Janik, Martin Wierszak, Ditmar
Rösner i Jakub Rajnoga.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Zębowicach „Złotą
Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczeni zostali: druhna Daria
Rajnoga oraz druhowie: Martin Dandyk,
Michael Gawlikowicz oraz Robert Czeredrecki. „Srebrną Odznaką Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza” odznaczeni zostali
druhowie: Szymon Sadowski Daniel Rösner
i Sebastian Jańczyk. „Brązową Odznaką
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczeni zostali: druhna Emilia Jewczuk,
druhna Kamila Kubiciel, druhna Sonia
Wróbel oraz druhowie: Matias Mimus,

Paweł Paliga, Denis Kotala, Rafał Sobczyk,
Jonas Kniejski, Mateusz Respondek, Mateusz Trocha, Artur Sobczyk, Marcel Jonczyk, Denis Spałek, Bartosz Koza i Oliwier
Pludra. W trakcie uroczystości wręczono
również podziękowania dla wójta Gminy
Waldemara Czai i przewodniczącej Rady
Gminy Gabrieli Buczek oraz Zygfrydowi
Wierszak i Manfredowi Seidel za szczególne zaangażowanie w rozwój miejscowej
OSP. Specjalne podziękowania za pomoc
i przygotowanie uroczystości wręczono
również: Zygfrydowi Bensz, Adrianie i Arturowi Wodarczyk, Krystianowi Jarzombek, Renacie Turek, Andrzejowi Felix oraz
druhom: Markowi Szwed, Wojciechowi
Wiecha i Mariuszowi Kozińskiemu. Miłym
akcentem, były podziękowania, które na
ręce prezesa miejscowej OSP przekazali
uczestniczący w obchodach goście w osobach: wicemarszałka województwa opolskiego Stanisława Rakoczego, wiceprezesa
zarządu oddziału powiatowego OSP RP
burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego,
burmistrza Ozimka Jana Labusa, zastępcy komendanta powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Oleśnie mł. bryg. Marka
Kucharczyka i przedstawiciela partnerskiej
gminy Birkenfeld.
Słowa podziękowania zębowickim druhom przekazał również prezes zarządu
gminnego OSP wójt Waldemar Czaja. Po
oficjalnej części uroczystości odbył się
wspólny poczęstunek, na który zaprosił
wszystkich uczestników prezes. Zwieńczeniem obchodów były występy artystyczne
Krzysztofa Hanke, młodzieży z PSP w Zębowicach i Marii Honka oraz wieczorna
zabawa taneczna.
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

25 sierpnia br. w Kadłubie Wolnym przeprowadzono zorganizowane przez miejscową OSP Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

P

omimo początkowo kapryśnej pogody
zawody obserwowała licznie zgromadzona publiczność. Zacięte, ale przebiegające w duchu sportowej rywalizacji zmagania
dostarczyły wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i widzom. Podobnie jak w latach
ubiegłych druhny i druhowie rywalizowali
w następujących konkurencjach: ćwiczenia
bojowe, bieg sztafetowy i musztra.
W zawodach uczestniczyły jednostki
OSP w następujących grupach wiekowych:
MDP żeńska z OSP Radawie i OSP Kadłub
Wolny oraz MDP męska z OSP Radawie,
OSP Zębowice i OSP Kadłub Wolny. Natomiast w grupie ,,A” męskie drużyny
pożarnicze udział wzięły 4 zespoły reprezentujące poszczególne OSP. W grupie
MDP żeńska triumfowały druhny z Kadłuba Wolnego. Natomiast w grupie MDP
męska zwyciężyli druhowie z Radawia.
Drugie miejsce zajęli druhowie z Zębowic,
a trzecie z Kadłuba Wolnego. W grupie ,,A”
męskich drużyn pożarniczych I miejsce
zajęła drużyna OSP Knieja, drugie – OSP
Zębowice, a trzecie – OSP Radawie. Na
czwartym miejscu uplasowała się drużyna
OSP Kadłub Wolny.
Przedstawiając końcowe wyniki, sędzia
główny zawodów st. kapitan Andrzej Wróbel z PSP w Oleśnie podkreślał, że przebiegały one sprawnie i toczone były z posza-
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nowaniem zasad fairplay. Uczestniczące
w zawodach drużyny zostały uhonorowane
dyplomami, pucharami oraz nagrodami
w postaci sprzętu pożarniczego. Zwycięska drużyna z OSP Knieja otrzymała
dodatkowo z rąk obecnego na zawodach
wicemarszałka województwa opolskiego
Stanisława Rakoczego sprzęt pożarniczy
zakupiony przez Urząd Marszałkowski
w Opolu.
Wręczając wyróżnienia uczestnikom
zawodów, Prezes Zarządu Gminnego OSP
wójt Waldemar Czaja podkreślał w swoim
wystąpieniu wysokie umiejętności zaprezentowane przez wszystkich uczestników
oraz podziękował miejscowym strażakom
za bezpieczną i sprawną organizację zawodów. Włodarz gminy wręczył również
pamiątkowe dyplomy członkom MDP,
uczestnikom obozu szkoleniowego „Turawa 2018”.
Uczestniczące w zawodach drużyny występowały w następujących składach:
• MDP żeńska OSP Kadłub Wolny: Karolina Miozga, Wiktoria Czaja, Weronika
Tkacz, Katarzyna Grzesik, Laura Okwieka, Patrycja Pastuszka, Julia Koch, Beata
Gładkowska i Sara Skorupa. Rezerwową
była Małgorzata Lasończyk.
• MDP żeńska Radawie: Oliwia Ledwig,
Aleksandra Nowak, Weronika Żywanowska, Laura Jagoda, Wiktoria Skorzycka,
Agnieszka Król, Katarzyna Niemiec, Juliana Jendrzej i Ewelina Krohn.
• MDP męska OSP Radawie: Kevin Jendrzej, Paskal Bednarek, Szymon Bednarek,

Daniel Sacha, Jakub Koch, Dawid Hełka, Małgorzata Niemiec, Daniel i Michał
Dragon.
• MDP męska OSP Zębowice: Sonia
Wróbel, Marcel Janczyk, Sebastian Janczyk,
Daniel Rősner, Szymon Sadowski, Paweł
Paliga, Denis Kotala, Denis Spałek, Jonas
Kniejski i Mateusz Trocha. Rezerwowym
był Bartosz Koza.
• MDP męska OSP Kadłub Wolny: Krystian Kaczmarek, Florian Mateja, Damian
Grzesik, Paskal Wodarczyk, Łukasz Syma,
Dawid Pyka, Oliver Kotysz, Dominik Malik i Dawid Szczygieł. Rezerwowym był
Dominik Koch.
• Seniorzy OSP Knieja: Michał Kotyś,
Łukasz Koj, Marcin Kotyś, Patryk Niesłony,
Daniel Piegza, Bartosz Witkowski, Tomasz
Panic i Łukasz Witkowski. Rezerwowym
był Kamil Pytel.
• Seniorzy OSP Zębowice: Ditmar
Rősner Daria Rajnoga, Mariusz i Dariusz
Janik, Damian Paliga, Paweł Wróbel, Gerard Pawlik i Rafał Niesłony. Rezerwowym
był Denis Gawlikowicz.
• Seniorzy OSP Radawie: Adrian Wencel,
Wojciech Lipczak, Mateusz Sworeń, Kamil
Barowski, Kamil Kciuk, Mateusz Jendrzej,
Damian Ledwig i Denis Wenzel.
• Seniorzy OSP Kadłub Wolny: Rafał
Magnes, Dawid i Kamil Bursy, Artur Czaja,
Martin Krawczyk, Adrian Wysocki, Patryk
Miozga, Piotr Pieprzyca, Krzysztof Pipa.
Rezerwowym był Daniel Niesłony.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

W

OBÓZ DLA CZŁONKÓW MDP

dniach 3–6 sierpnia br. odbył się na terenie ośrodka szkoleniowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turawie obóz szkoleniowy dla członków Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z naszej Gminy. W obozie
uczestniczyło 35 członków MDP oraz
6-osobowa grupa opiekunów. Kierownikiem obozu była Aneta Jarząb. Podczas
pobytu uczestnicy korzystali z atrakcji
ośrodka, wzięli również udział w grach
i zawodach organizowanych przez opiekunów. W drugim dniu pobytu w trakcie
wizyty byłego Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie st.

TURAWA 2018

kpt. Wojciecha Wiechy został przeprowadzony na miejscowym torze trening
doskonalący przed gminnymi zawodami
sportowo-pożarniczymi. Uczestników
obozu w niedzielne popołudnie odwiedzili ich rodzice. Na zakończenie odbyło
się spotkanie członków MDP i ich opiekunów z wójtem Gminy Waldemarem Czają.
Wójt wręczył drużynom, które zwyciężyły w organizowanych w trakcie obozu
rozgrywkach, okolicznościowe dyplomy.
Podziękował również uczestnikom za
właściwe zachowanie się w tracie obozu,
a opiekunom za zapewnienie bezpieczeństwa i uatrakcyjnienie jego przebiegu.

WICHURA W KADŁUBIE WOLNYM

W

REMONTY W PRZEDSZKOLU

ramach trwających w okresie wakacyjnym prac remontowych
wymieniono wykładziny podłogowe w salach na parterze
zębowickiego przedszkola. Zamontowano również dodatkowo
30 szafek w szatni oraz zakupiono trzy dywany i cztery tablice.
Natomiast w oddziale zamiejscowym w Radawiu wykonano remont łazienki, w ramach którego wymieniono instalację oraz
posadzkę i glazurę na ścianach. Zamontowano również nowe
kabiny i grzejniki. Wartość wszystkich prac remontowych wraz
z zakupem sprzętu zamyka się kwotą 27 tys. zł.

W

godzinach wieczornych 2 sierpnia br. nad częścią miejscowości Kadłub Wolny i Poczołków przeszła silna wichura, w wyniku której zostały uszkodzone budynki i drzewa. Wiatr zerwał
dach na wiacie ze zbożem na ul. Dobrodzieńskiej 6 A. Zerwany
został również dach na budynku gospodarczym w Poczołkowie
na posesji nr 1. Natomiast na posesji nr 3 wichura wyrwała z korzeniami potężny dąb, który przewracając się, zniszczył budynek
gospodarczy.
Do uszkodzenia dachu doszło również na ul. Krzywej w Kadłubie Wolnym. W akcję niesienia pomocy aktywnie włączyli się
strażacy ochotnicy z Zębowic, Kadłuba Wolnego, Dobrodzienia
i Malichowa. W działaniach uczestniczyła również jednostka
Państwowej Straży Pożarnej z Olesna.
Akcją strażaków na miejscu zdarzenia kierował Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie bryg. Jarosław
Zalewski. Z pomocą pośpieszył również Andrzej Lizurek z Kadłuba
Wolnego, który udostępnił swoją wiedzę i narzędzia do przykrycia
zerwanych dachów. Natomiast z firmy Jerzego Ebisia pozyskano
łaty na przykrycie zniszczonych dachów.
wrzesień 4 5/2018
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ogłoszenia

ZBIÓRKA
NAKRĘTEK
W ramach trwającej od lipca br. w GOIKiCz.
akcji zbierania nakrętek na zakup leków dla dzieci
po przeszczepach, 21 sierpnia br. przekazaliśmy
Agacie Magnes cztery worki plastikowych nakrętek, które otrzymaliśmy od mieszkańców gminy.
Pragniemy poinformować, że nasza akcja jest kontynuowana i nadal zachęcamy do przynoszenia do
GOIKiCz. plastikowych nakrętek, aby wspierać
ten szczytny cel.

W sierpniu 2018 r. Jubilaci obchodzili swoje
jubileusze:
80 lat Maria Knefel, Rozalia Olkis
90 lat Hildegarda Czaja
93 lata Hildegarda Michalczyk
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Monika i Krystian Czyrnia, Anna i Bernard Glados,
Gabriela i Edmund Langosz
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:
Otylia i Manfred Seidel
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego:
Gertruda i Paweł Woitzik
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:
Julia Antczak, Antoni Jagoda
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 z powrotem – to szczera miłość.

Osoby zmarłe w sierpniu:
Paulina Panicz, Bernard Sobczyk, Marian Czeredrecki,
Eugenia Bobra, Marta Kontny, Rudolf Olkis
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.

OGŁOSZENIE!
W momencie śmierci bliskiego
uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki
J.S. Tischner

Pani
EDYCIE CZEREDRECKI i synom
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci
MĘŻA i OJCA MARIANA
składają
Wójt, Pracownicy Urzędu Gminy i Radni Rady Gminy
Zębowice
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Wójt Gminy Zębowice informuje mieszkańców,
że w dniach od 15 września do 15 października
2018 r. zostanie przeprowadzona powszechna,
obowiązkowa akcja deratyzacji na terenie Gminy
Zębowice. W budynkach komunalnych, a także
w budynkach: Gminnego Ośrodka Informacji,
Kultury i Czytelnictwa, Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola. Informacje
o użytym środku można uzyskać pod telefonem
34/310 34 00.
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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
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