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UROCZYSTA SESJA RADY GMINY

10

-lecie Partnerstwa pomiędzy Gminą Związkową Birkenfel a Gminą Zębowice było tematem uroczystej
sesji Rady Gminy która odbył się 18 września br. w Gminnym
Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa. W udekorowanej
flagami państwowymi i flagami z herbami gmin partnerskich
sali sesyjnej uczestniczyli; radni obecnej kadencji i radni
z kadencji 2010-2014 i 2014-2018, byli i obecni sołtysi prezesi
jednostek OSP, kierownicy Jednostek organizacyjnych Gminy
na czele z wójtem Waldemarem Czaja oraz delegacja z Birkenfeld, której przewodniczył Burmistrz Związku Gmin Birkenfeld
dr Bernhard Alscher. Sesję otworzył Przewodniczący Rady
Gminy Damian Ledwig. Następnie głos zabrał wójt Waldemar
Czaja, który przedstawił działania ze strony władz gminy
których zwieńczeniem było podpisanie we wrześniu 2011 r.
Aktu Partnerstwa. W swoim wystąpieniu mówił również
o obopólnych korzyściach wynikających z partnerstwa w tym
o otrzymanym sprzęcie strażackim oraz o rozwiązaniach
technicznych m.in. w dziedzinie fotowoltaiki. O potrzebie
kontynuowania partnerstwa i wzajemnej współpracy pomiędzy gminami podkreślał zabierając głos Burmistrz dr
Bernhard Alscher. Gość z Niemiec mówił również o tym że
jego gmina jest prekursorem rozwiązań ekologicznych, a działający w Birkenfeld Campus jest jednym z wiodących w Niem-
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czech. O korzyściach i namacalnych dowodach partnerstwa
uczestnicy sesji mogli się dowiedzieć z zaprezentowanego
filmiku promocyjnego w którym przedstawiono zarówno
kwestie związane z podpisaniem Aktu Partnerstwa i jego
parafowaniem przez samorządy obu Gmin. jak również,
sprawy związane z wymianą młodzieży czy wzajemnymi
wizytami druhów strażaków z obu gmin. O potrzebie kontynuowania partnerstwa mówił również w swoim wystąpieniu
Burmistrz Birkenfeld Mirosław Kowalski. Z kolei zabierając
glos Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN Gerald Wons
wskazywał, że pierwsze kontakty z naszymi partnerami z Niemiec miały miejsce kilkanaście lat wcześniej niemniej jednak
dopiero przed 10 laty przyjęły one zinstytucjonalizowaną
formę. W trakcie uroczystości Wójt Waldemar Czaja przekazał
gościom z Birkenfeld dr. Bernhardowi Alscher, Mirosławowi
Kowalskiemu oraz Hansowi Güntrowi Heβ okolicznościowe
podziękowania i upominki. Wręczył również dr. Bernhar-

dowi Alscher okolicznościową tablicę Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP na pamiątkę 10-lecia partnerstwa Gmin.
Na ręce delegacji niemieckiej przekazał też okolicznościowe
podziękowania dla nieobecnego na uroczystości z przyczyn
rodzinnych Heinza Wernera Haag, który był jednym z prekursorów podpisania partnerstwa. Również goście z Birkenfeld przekazali upominki wójtowi i jego zastępcy oraz byłej
przewodniczącej Rady Gminy. Okolicznościowe upominki od
strony niemieckiej otrzymali również radni obecnej kadencji
Rady Gminy, za które w imieniu radnych podziękowała radna
Karina Zacha. Bezpośrednio po zakończeniu sesji i wspólnym
zdjęciu uczestnicy spotkali się na okolicznościowym obiedzie który był również okazją do kontynuowania rozmów.
W trakcie pobytu goście z Birkenfeld uczestniczyli również
w wycieczce do Tarnowskich Gór, gdzie zwiedzili Zabytkową
Kopalnię rud srebra.

DOŻYNKI PARAFIALNE

S

ołectwa Prusków i Osiecko były organizatorami tegorocznych dożynek parafialnych. Przyniesiony przez
dożynkowych starostów chleb upieczony z tegorocznych
zbiorów poświęcił proboszcz zębowickiej parafii ks. Józef
Zwarycz. Dokonał również poświęcenia dożynkowej korony
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i płodów ziemi zgromadzonych przed ołtarzem. Centralnym
punktem uroczystości była msza święta odprawiona przez ks.
proboszcza w asyście księdza seniora Pawła Zająca. Oprawę
mszy ubogacała swoją grą orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego.
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PIKNIK RODZINNY

R

ównolegle do odbywających się Gminnych Zawodów
Sportowo – Pożarniczych odbywał się Piknik Rodzinny
,,SzczepimySię”. Na najmłodszych czekały zabawy z animatorami oraz darmowe dmuchańce. Zgromadzeni w namiotach uczestnicy wysłuchali koncertu Mirosława Calickiego,

grającej na Fletni Pana Darii Noryńskiej oraz śpiewającej
głownie w języku niemieckim Julii Chrobot. W trakcie pikniku promowano również akcję szczepień przeciwko Covid
19 oraz zbierano środki na operację małego Wiktorka.

ZEBRANIE KOŁA EMERYTÓW

6

września br. w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa odbyło się pierwsze w tym roku po
przerwie spowodowanej pandemią COVID – 19 zebranie
zębowickiego koła emerytów. Uczestnicy zebrania zapoznali
się z planem pracy koła oraz sprawami organizacyjnymi.
Ważnym tematem spotkania była popularyzacja szczepień
przeciwko Covid -19. O potrzebie szczepień szczególnie
w grupie seniorów mówiła Kierowniczka Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Urszula Pyć, która przekazała również
uczestnikom okolicznościowe gadżety promujące tematykę
szczepień.
INFORMACJA
Ceny i stawki opłat zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie gminy Zębowice na okres 3 lat
Od 31.08.2021 r. Do 30.08.2022 r.
Cena za 1m3 wody

3,74 zł netto
+ Vat

Od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.
Stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy ( 2 m-ce )

9,48 zł netto
+ Vat

Od 31.08.2022 r. Do 30.08.2023 r.
Cena za 1m3 wody

3,85 zł netto
+ Vat

Od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
Stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy ( 2 m-ce )

9,60 zł netto
+ Vat

Od 31.08.2023 r. Do 30.08.2024 r.
Cena za 1m3 wody

3,96 zł netto
+ Vat

Od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.
Stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy ( 2 m-ce )

9,74 zł netto
+ Vat

Od 01.09.2021 r.
Stawka opłaty za usuwanie
odpadów komunalnych
ciekłych za 1 m³
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9,74 zł netto
+ Vat

25,00 zł netto
+ Vat
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

19

września br. w Kniei odbyły się zorganizowane przez
miejscowych druhów Gminne Zawody Sportowo –
Pożarnicze. Toczone w duchu sportowej rywalizacji zmagania
dostarczyły wielu emocji zarówno licznie zgromadzonym
widzom jak i zawodnikom. W zawodach wzięło udział 10
drużyn w tym 4 drużyny męskie (gr. A), 1 drużyna kobieca
(gr. C), 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców (mieszane) oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt.
Zawody zostały rozegrane w konkurencjach; bieg sztafetowy
400 m z przeszkodami MDP, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. z
przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe ( gr. A, gr. C oraz MDP).
W ćwiczeniach bojowych poza konkursem uczestniczyli
również druhowie z Birkenfeld goszczący w naszej gminie z
okazji 10–lecia Partnerstwa Gmin Zębowice i Birkenfeld. W
grupie MDP dziewcząt w której rywalizowały zespoły z OSP
Radawie i OSP Zębowice triumfowały druhny z Radawia. Podobnie w grupie MDP chłopców najlepsi okazali się druhowie
z Radawia. Na drugim miejscu uplasowali się druhowie OSP
Kadłub Wolny, a na trzecim z Zębowic. W grupie C żeńskiej
do rywalizacji przystąpiła tylko jedna drużyna z OSP Kadłub
Wolny. W grupie ,,A” męskich drużyn pożarniczych I miejsce
zajęła drużyna OSP Radawie, drugie OSP Knieja, a trzecie
OSP Kadłub Wolny. Na czwartym miejscu uplasowała się
drużyna OSP Zębowice. Uczestniczące w zawodach drużyny
zostały uhonorowane pucharami i dyplomami oraz nagrodami w postaci sprzętu pożarniczego którego fundatorami byli;
marszałek województwa opolskiego i wójt Gminy Zębowice.
Wójt Waldemar Czaja wręczając uczestnikom zawodów
wyróżnienia podkreślał zarówno wysokie umiejętności zaprezentowane przez druhny i druhów jak również sprawny
i bezpieczny przebieg rywalizacji. Marszałek ufundował dla
poszczególnych jednostek sprzęt w postaci węzy strażackich.
Natomiast wójt Gminy przekazał dla OSP Radawie hydronetkę wodną, Druhowie z OSP Knieja otrzymali od wójta hełmy

Szanowni Mieszkańcy!
Zakończono prace nad strategią rozwoju partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej, które od września 2020 r. tworzą gminy
Gorzów Śląski, Olesno, Radłów i Zębowice oraz powiat oleski.
Partnerzy przygotowali propozycje czterech dużych projektów
strategicznych. Noszą one nazwy:
1. FIT PARTNERSTWO
2. PARTNERSTWO Z KLIMATEM
3. MOBILNE PARTNERSTWO
4. WODY PARTNERSKIE
Są to przedsięwzięcia partnerskie, ponieważ odpowiadają
one na zdiagnozowane, wspólne potrzeby nie jednej, a kilku
społeczności gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy
całego obszaru partnerstwa.
Strategia rozwoju partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej
powstała w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, który poprzez bezpośrednie doradztwo Związku
Miast Polskich
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oraz kombinezon na szerszenie. Kombinezon na szerszenie
otrzymali również druhowie z OSP Zębowice. Z kolei OSP
w Kadłubie Wolnym wzbogaciła się o sprzęt oświetleniowy
i czujnik bezruchu. Wszystkie jednostki otrzymały również
zestawy koszulek ufundowane przez burmistrza Birkenfeld
Mirosława Kowalskiego. Ponadto Pan Burmistrz wręczył
gospodarzom zawodów figurkę św. Floriana- patrona strażaków. Zwycięskie zespoły w poszczególnych kategoriach
będą reprezentować naszą gminę na Powiatowych Zawodach
Sportowo Pożarniczych, które odbędą się w przyszłym roku.
w m. Rudniki.

w strategicznym planowaniu rozwoju 38 partnerstw samorządowych, ma na celu popularyzowanie idei partnerstwa
międzysamorządowego, wzmocnienie zdolności gmin i powiatów
do podejmowania przemyślanej i celowej współpracy oraz planowania kompleksowych przedsięwzięć, aktywizujących potencjał
obszaru partnerstwa i budujących jego rozwój.
Dzięki współpracy ZMP, samorządów lokalnych i regionalnych oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
dla ponad 370 partnerskich gmin i powiatów z obszarów borykających się z problemami rozwojowymi przygotowywane
zostaną diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej,
a następnie strategie terytorialne oraz pakiety przedsięwzięć
podnoszące jakość życia mieszkańców.
Projekt „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowany
jest w okresie od września 2020 do marca 2022 roku w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
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WIZYTA DELEGACJI Z BIRKENFELD
W OSP ZĘBOWICE

W

ramach obchodów 10-lecia partnerstwa w remizie
OSP w Zębowicach gościła delegacja z Birkenfeld
w skład, której wchodzili również miejscowi druhowie. Goście
zwiedzili boksy garażowe oraz pomieszczenia socjalne. Wysłuchali również prelekcji druhów Michała Szwed i Mariusza
Janik, którzy mówili o poczynionych w ostatnich latach zakupach sprzętu i wykonanych remontach. Skala wykonanych
prac oraz zakupionego sprzętu wywarła na naszych gościach
wyjątkowo pozytywne wrażenia. O zakupach sprzętu dla
poszczególnych jednostek OSP z terenu naszej gminy mówił
również uczestniczący w spotkaniu zastępca wójta Zdzisław
Szuba podkreślając, że dzięki zakupom dokonanym z inicjatywy wójta Waldemara Czai Gmina Zębowice dysponuje
najnowszym sprzętem jeśli chodzi o samochody pożarnicze
ze wszystkich gmin powiatu oleskiego.

MIELENIE GRUZU

Z

akończyło się mielenie gruzu zgromadzonego na placu obok bukaciarni. Zmielono około 600 ton gruzu,
który będzie wykorzystany do utwardzenia i wyrównania

nawierzchni drogi wykorzystywanej do transportu rolnego
Radawka-Kopalina.

INFORMACJA
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W ZĘBOWICACH
ODCZYTY WODOMIERZY – prosimy o wysłanie drogą:
1. telefoniczną pod numerem telefonu 77 4216076 w. 33 lub
kom. 603666312, 605090375, 504014637,
2. mailową na adres zgkiw.efaktura@gmail.com z podanym
zwrotnym adresem poczty e mail, na który wyślemy fakturę.
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- od 11 PAŹDZIERNIK 2021 r. do 29 PAŹDZIERNIK 2021 r.
– miejscowości: Zębowice, Knieja , Łąka,
- od 2 LISTOPADA 2021 r. do 15 LISTOPADA 2021 r. –
miejscowości: Kadłub Wolny, Poczołków, Osiecko, Prusków,
Siedliska, Kosice, Radawie.
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REMONT DROGI POWIATOWEJ

W

e wrześniu br. została położona nakładka asfaltowa na
najbardziej zniszczonym odcinku drogi powiatowej
Zębowice-Knieja. To kolejny remont na drogach powiatowych
wsparty z budżetu Gminy. W tym roku została przekazana
kwota 70 tys. zł na remont przedmiotowego odcinka drogi.

DOCIEPLENIE SWIETLICY

R

ozpoczęły się prace związane z dociepleniem świetlicy
wiejskiej w m. Osiecko. W ramach prac których wartość
zamyka się kwotą 42861,62 zł. zostanie wykonana izolacja

fundamentów oraz będą docieplone styropianem ściany
w części budynku, którego właścicielem jest Gmina Zębowice.

REMONT PRZEPUSTU

Z

akończyły się prace związane z remontem przepustu na
drodze gminnej w m. Siedliska. Remont przepustu był
częścią prac jakie będą prowadzone na drogach gminnych
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w okresie wrzesień-listopad br. Wartość wykonanych na
przepuście prac zamyka się kwotą 29500 zł.

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

PROJEKTY SPORTOWE W PSP ZĘBOWICE

W

pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach realizowane są 2 projekty sportowe. Pierwszy z nich to „Szkolny
Klub Sportowy”, który realizowany jest przez cały rok 2021.
SKS skierowany jest do uczniów i realizowany jest w formie
pozalekcyjnych zajęć sportowych. SKS zachęca do podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej, szczególnie dzieci
o mniejszej sprawności fizycznej. SKS jest kontynuacją projektów z poprzednich lat: Animator Sportu Dzieci i Młodzieży,
MultiSport czy JuniorSport. Warto wspomnieć, że szkoła
uczestniczy nieprzerwanie we wszystkich projektach od
10 lat. Zajęcia SKS prowadzone są w 2 grupach. W grupie
pierwszej prowadzone są zajęcia z piłki nożnej dla chłopców
z klas 2 i 3- prowadzący Dariusz Sułek. Druga grupa to zajęcia z gier i zabaw ruchowych w której uczestniczą chłopcy
i dziewczynki z klasy 2- prowadząca Marzena Dudkiewicz.
Zajęcia SKS odbywają się 2 razy w tygodniu. Każda z grup
liczy od 15 do 20 uczestników. Patronatem projektu jest
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Drugi projekt nosi nazwę „WFzAWF”. Projekt realizowany
od września do grudnia 2021. Celem projektu jest poprawa
i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.
W ramach tego projektu nasz szkoła przystąpiła do tzw. Sport
Klubów i realizuje zajęcia sportowe pozalekcyjne. Zadaniem

Sport Klubów jest wsparcie uczniów w powrocie do pełnej
sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.
W szkole powstały 2 grupy. W grupie pierwszej prowadzone
są zajęcia dla chłopców i dziewcząt z klas 7 i 8. Grupa druga to
zajęcia dla chłopców i dziewcząt z klas 4,5. Zajęcia prowadzi
Dariusz Sułek. W obu grupach prowadzone są zajęcia z piłki
nożnej i piłki ręcznej. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
Każda z grup liczy od 15 do 20 uczestników. Patronatem
projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki bogatej
ofercie zajęć sportowych pozalekcyjnych w zajęciach regularnie uczestniczy około 60-80 uczniów.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 DLA GMINY ZĘBOWICE ZAKOŃCZONA
Jak co roku przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa. Mężczyźni podlegający kwalifikacji wojskowej, którzy
w danym roku kalendarzowym ukończyli 19 lat, byli zobowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej. Procedura
kwalifikacji dla osób z terenu naszej gminy odbyła się w dniu
13 września 2021 r. w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie
przy ul. Wielkie Przedmieście 31. Z terenu gminy Zębowice stawiło się do kwalifikacji 14 mężczyzn urodzonych
w 2002 r. (100%).
Przebieg kwalifikacji wojskowej:
1. Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej było potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz poinformowanie o jej przebiegu.
2. Drugi etap kwalifikacji wojskowej to tworzenie ewidencji – na podstawie dokumentów oraz rozmowy.
3. W kolejnej części komisja lekarska po przeprowadzeniu
wywiadu i wglądu w dokumenty, stwierdziła zdolność do
służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do
służby wojskowej:
A – zdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza
zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju
czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania
służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;
B – czasowo niezdolny do służby wojskowej. Ta kategoria
oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia
albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie
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do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju,
z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny.
Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej, właściwe komisje
lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego fizycznej
i psychicznej zdolności tej osoby do odpowiedniego rodzaju służby wojskowej z uwzględnieniem wyników badań
specjalistycznych, a w razie potrzeby również obserwacji
szpitalnej.
Kwalifikacja wojskowa kończy się przeniesieniem do
rezerwy (BEZ POWOŁANIA DO PEŁNIENIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ).
Osoby wobec których orzeczona została kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia)
zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że
tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby
wojskowej.

7

SPOTKANIE AUTORSKIE

29

września br. w Gminnym Ośrodku Informacji,
Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach odbyło się
spotkanie z panem Markiem Szołtyskiem, w którym uczestniczyli uczniowie klas siódmych i ósmej, nauczyciele Szkoły
Podstawowej oraz zaproszeni mieszkańcy Zębowic. Marek
Szołtysek to mieszkający w Rybniku śląski pisarz, dziennikarz

ZACZYNAMY PALIĆ W PIECACH
Zbliża się sezon grzewczy, w związku z tym przypominamy,
że na terenie województwa opolskiego obowiązuje „uchwała
antysmogowa”, która wprowadza, obowiązujące przez cały
rok, ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których
w celu ogrzewania obiektów budowlanych, przygotowywania ciepłej wody użytkowej lub przygotowywania posiłków
następuje spalanie paliw stałych.
Ograniczenia dotyczą zakazu stosowania w naszych
kotłach, piecach i kominkach:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla,
2) mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o
uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
4) paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego,
w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż
3 mm jest większa niż 15%,
5) drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w
stanie roboczym przekracza 20 %.
Przypominamy także, że domowe paleniska nie są przystosowane do spalania odpadów z drewna impregnowanego
tj. powlekanego materiałami ochronnymi lub nasączanego
substancjami ochronnymi. Zakazane jest również spalanie
odpadów materiałów kompozytowych zawierających drewno.
Zwróćmy więc szczególną uwagę na to, aby w trosce o
czystość powietrza, którym oddychamy, w naszych domowych piecach nie spalać:
1. podkładów kolejowych,
2. płyt wiórowych,
3. paneli,
4. powlekanej lub nasączanej stolarki meblowej,
5. powlekanej i nasączanej stolarki budowlanej,
6. impregnowanych drewnianych ogrodzeń,
7. impregnowanych zabawek z drewna itp.
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i historyk autor wielu poczytnych książek, który uczestnikom
spotkania opowiadał o zwyczajach i kulturze śląskiej. Zachwycił wszystkich swobodą wypowiedzi, dowcipem. Poprzez
formę przekazu zainteresował mentalnością Ślązaków. Na
zakończenie spotkania wykonał mysz z „taszentuchy” czyli
chusteczki do nosa.

Nasi Jubilaci
W WRZEŚNIU 2021 r. Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:
80 lat: Hubert Respondek, Róża Wencel, Jadwiga
Kowolik, Edeltrauda i Gerard Piegza
85 lat: Elżbieta Tarara, Józef Twardawski
93 lata: Marcela Gola
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:
Irena i Tomasz Knefel, Małgorzata i Eryk Pawlik
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.
***

W WRZEŚNIU urodziło się 5 dzieci.
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci rozwijało się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym skarbem, jakim możecie obdarzyć swoje dzieci, a później w jego życiu
dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość..
***

Osoby zmarłe w wrześniu:
Jan Rybol, Adam Pytel, Hubert Król
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.
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