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L ato jest w pełni i jak do tej pory cha-
rakterystycznym i częstym dla niego 

zjawiskiem są burze, które pomimo silne-
go natężenia i zjawisk towarzyszących (np. 
trąb powietrznych) w bieżącym roku nie 
należały jak dotąd do anomalii pogodo-
wych, takich jak np. obserwowanych przez 
nas w maju 1996 roku, kiedy nastąpiło za-
mknięcie się cyklu konwekcyjnego i przez 
cały miesiąc, kilka razy dziennie ponad 
powiatem oleskim przeciągała intensyw-
na burza. Poniekąd, jednak burzom z ra-
cji swego częstego występowania należy 
poświęcić szczególną uwagę, bowiem są 
to zjawiska niebezpieczne, których zasad-
niczym elementem składowym są wyłado-
wania elektryczne, nierzadko powodujące 
katastrofalne skutki.

Przyczyną występowania wyładowań 
elektrycznych w atmosferze jest roz-
kład ładunków elektrycznych pomiędzy 
dwoma powierzchniami, taki, że jedna 
z powierzchni jest naładowana dodat-
nio, a druga ujemnie, czego klasyczny 
przykład stanowi ujemnie naładowana 
podstawa chmury oraz dodatnio nałado-
wana ziemia. Aby nastąpiło wyładowanie, 
widoczne w postaci błyskawicy, przeja-
wiającej się jako potężna, sfalowana iskra 
jest jeszcze potrzebne przekroczenie kry-
tycznej wartości pola natężenia elektrycz-
nego, wynoszącej 10000 V/cm, do której to 
powietrze zachowuje się jak izolator, lecz 
powyżej niej stanowi już przewodnik. Na-
leży też pamiętać, że błyskawice są cechą 
jednego rodzaju chmur – Cumulonimbu-
sów, ponieważ tylko one są dostatecznie 
grube (6 – 12 km), dzięki czemu może 
zostać przekroczona wartość krytyczna. 
Same błyskawice mogą przebiegać pomię-
dzy chmurą a ziemią (błyskawica liniowa 
– na rysunku 4), jedną chmurą a drugą 
(3), wewnątrz jednej chmury (widoczna 
jako rozbłysk i zwana błyskawicą pła-
ską – 2) oraz między chmurą a atmosferą 
(1), w zależności od rozkładu ładunków 
elektrycznych. Niekiedy też od chmury do 
ziemi spływa błyskawica, której więcej niż 
jedno odgałęzienie trafia w powierzchnię. 
Nazywana jest ona błyskawicą wstęgową 
i z reguły na niesione w sobie natężenie 
prądu elektrycznego jest bardzo niebez-
pieczna. Rzadziej obserwować można bły-
skawice perełkowe, widoczne w postaci 
poprzerywanych punktów schodzących 
ku ziemi, co świadczy o niezbyt dużym 
przekroczeniu wartości krytycznej. Jed-
nak wszystkie obserwowane przez ludzkie 
oko błyskawice są tylko efektem wizu-
alnym, bowiem już w momencie prze-

BŁYSKAWICE I GRZMOTY – CZYLI PORAD 
METEOROLOGICZNYCH CIĄG DALSZY

kroczenia wartości kry-
tycznej, tworzy się wąski 
kanał zjonizowanego po-
wietrza nazywany liderem 
błyskawicy, którym elek-
tryczność chmury zaczyna 
przepływać np. w kierun-
ku ziemi z prędkością 100 
km/s. Z chwilą osiągnię-
cia jej powierzchni, lide-
rem zaczyna płynąć prąd 
o coraz większym napię-
ciu i natężeniu określany 
jako wyładowanie główne, 
widziane przez człowieka 
właśnie jako błyskawica. 
Po nim następują wyładowania wtórne, 
sprowadzające prąd z wyższych warstw 
chmury i spływające kanałem przygo-
towanym przez wyładowanie główne, 
aczkolwiek zawsze również poprzedzane 
przez własne lidery. Prędkość rozwijania 
się ponownych wyładowań jest znacznie 
większa niż tego pierwszego i mierzy się 
ją już w tysięcznych częściach sekundy. 
W ekstremalnych przypadkach napięcie 
prądu elektrycznego niesionego przez 
błyskawicę wynosić może 1 mln V, a na-
tężenie – 200 tys. A, co stanowi wprost 
niewyobrażalną energię, dlatego pamię-
tajmy, aby zawsze unikać bezpośredniej 
oraz pośredniej konfrontacji z błyskawicą. 
Nie jest całkowitą prawdą, że błyskawi-
ce uderzają w najwyższe punkty, gdyż 
o miejscu ich uderzenia, decyduje głównie 
przewodność wybranego obiektu, cze-
go dobrym przykładem są dwa słupy: 
wyższy – drewniany i niższy – metalo-
wy, w tym przypadku, bowiem piorun 
na pewno uderzy w metalowy, pomimo 
tego, że jest on niższy. Podobnie rzecz 
ma się z rodzajami gleby, usytuowanymi 
w bliskim sąsiedztwie, gdzie uderzenie 
zawsze częściej nastąpi w grunt glinia-
sty lub bagienny niż w piaszczysty bądź 
kamienny. Także poszczególne gatunki 
drzew są różnie „klasyfikowane” przez 
pioruny, które najchętniej uderzają w dęby 
i topole, a najrzadziej w brzozy i klony, 
o czym decyduje system korzeniowy tych 
roślin. Jak żeśmy wcześniej wspomnieli, 
także pośrednie spotkanie z błyskawicą 
może się skończyć dla człowieka śmiertel-
nie, poprzez wystąpienie na powierzchni 
ziemi tzw. napięcia krokowego, ujawnia-
jącego się, gdy osoba znajdująca się w po-
bliżu miejsca uderzenia pioruna postawi 
jedną nogę w obszarze o innym natężeniu. 
Także należy pamiętać, aby podczas bu-
rzy najlepiej przebywać w pomieszczeniu 

zamkniętym, wyposażonym w instalację 
odgromową, a w przypadku, gdy burza 
złapie nas w terenie nie chować się pod 
drzewami i słupami oraz dbać o to, aby 
samemu nie stać najwyższym punktem. 
Nie należy też kłaść się na ziemi, ponieważ 
„załatwi” nas napięcie krokowe, lecz znaj-
dując na otwartej przestrzeni przycupnąć 
ze ściśniętymi stopami.

Nieodłącznym towarzyszem błyska-
wicy jest huk przypominający wystrzał 
zwany grzmotem, spowodowany nagrza-
niem się lidera błyskawicy do temperatury 
30 tys. °C, wskutek czego następuje jego 
nagłe rozszerzenie się, przebiegające tak 
gwałtownie, że przypomina wybuch, do-
datkowo wprowadzający w drgania masy 
powietrza. Po spłynięciu prądu, tempe-
ratura w liderze szybko spada, ponownie 
wprawiając powietrze w drgania, zaś wie-
lokrotne wyładowania powodują nakłada-
nie się na siebie fal akustycznych, w efek-
cie, czego powstaje przewlekły grzmot, 
mogący się jeszcze potęgować poprzez 
wielokrotne odbijanie się fal dźwiękowych 
od powierzchni ziemi i chmur. Grzmot jak 
każdy dźwięk w powietrzu rozchodzi się 
z prędkością 332 m/s, dlatego występuje 
w opóźnieniu do zaobserwowanej błyska-
wicy, której światło dochodzi do obserwa-
tora z prędkością 300 tys. km/s. Wobec 
tego łatwo jest określić odległość obserwa-
tora od miejsca uderzenia, mierząc czas, 
jaki upłynął od wystąpienia błyskawicy 
do usłyszenia grzmotu a następnie mno-
żąc go razy 332 i wówczas otrzymujemy 
interesującą nas odległość w metrach (np. 
5s x 332 = 1660 m = 1,66 km).

Na koniec nasza praktyczna rada nie 
należy bać się grzmotów, gdyż te nie są 
w stanie nam nic zrobić, podobnie bły-
skawic też się nie należy bać, ale w przy-
padku ich występowania zachowywać 
się rozsądnie.

Cyprian Tkacz, Jan Seewald
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BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
Przypominamy mieszkańcom, że w przypadku wybuchu poża-
ru lub innej sytuacji wymagającej interwencji straży pożarnej  
w celu uzyskania szybkiej i skutecznej pomocy dzwonimy pod 
numer 998 lub 112  i podajemy siedzibę najbliższej Jednostki 
OSP w pobliżu  miejsca naszego  zamieszkania.

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP RADAWIE
Pragniemy poinformować naszych mieszkańców, że za-
kończyły się procedury związane z zakupem dla OSP w Ra-
dawiu samochodu pożarniczego. Zakup był możliwy m.in. 
dzięki Decyzji Zarządu Wojewódzkiego OSP R.P. w Opolu 
i środkom przekazanym przez MSW w kwocie 150 tyś. zł. 
Zakup wsparła również KP PSP w Oleśnie przekazując na 
ten cel kwotę 50 tyś zł. Pozostałe środki w wysokości 466 
360 zł. pochodzą z budżetu gminy. Na początku sierpnia br. 
przedstawiciele OSP w Radawiu udadzą się do Bielska Białej 
po odbiór samochodu. Natomiast uroczyste poświęcenie 
i przekazanie pojazdu do dyspozycji strażaków odbędzie 
się 22.08.2015 r. Informujemy również, że stara jednostka 
będzie przekazana do dyspozycji strażaków z OSP Knieja.

1 lipca br. na boisku sportowym w Kniei odbyły się Gmin-
ne Zawody Sportowo Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy 

Zębowice. Zawody przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie 
Wójta zgodnie z Postanowieniami Regulaminu Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwało Jury, 
któremu Przewodniczył st. kpt. Ireneusz Leniec z PSP w Oleśnie. 
Zawody przeprowadzono w następujących konkurencjach: bieg 
sztafetowy, ćwiczenia bojowe.

W zawodach uczestniczyły 4 Zastępy Seniorów z OSP Zę-
bowice, Knieja Radawie i Kadłub Wolny oraz 3 Zastępy Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP Zębowice, Radawie 
i Knieja. Zawody rozpoczęły się od złożenia meldunku wójtowi 
Gminy Waldemarowi Czai przez Komendanta Gminnego 
OSP druha Mariana Janika o gotowości drużyn do uczestnic-
twa w zawodach. Po zaciętej rywalizacji w grupie Seniorów 
zwyciężył Zastęp z OSP Radawie. Drugie miejsce zajął Zastęp 
z OSP Knieja, a kolejne Zastęp z OSP Zębowice i Zastęp z OSP 
Kadłub Wolny. W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
zwyciężył Zastęp z OSP Zębowice przed Zastępem z OSP Ra-
dawie i OSP Knieja. Wszystkie Zastępy zostały uhonorowane 
dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez wójta Gminy. 
Rozgrywanym przy słonecznej i typowo wakacyjnej pogodzie 
zawodom jak co roku przyglądały się rzesze mieszkańców 
naszej Gminy. Zawodom towarzyszyła również bogata oferta 
gastronomiczna. Informujemy również naszych mieszkańców, 
że zwycięskie Zastępy reprezentować będą naszą Gminę na 
Zawodach Powiatowych OSP, które odbędą się w dniu 19.09.2015 
r. w Dobrodzieniu.

GMINNE ZAWODY POŻARNICZE 
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W lipcu 2015 r. Jubilaci obchodzili swoje jubi-
leusze:

80 lat –  Kaczmarczyk Ewald; Jendrysz Anna; Sojka 
Anna; Woitzik Paweł

85 lat –  Szmolka Anna

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego
Krawczyk Irena i Józef

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Stich Anna i Józef; Sobczyk Maria i Bernard; Niesłony 
Felicja i Rudolf; Niesler Elżbieta i Konrad; Nowak Ernai 
Emil; Miozga Gertruda i Paweł; Wolny Maria i Ginter;

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego
Twardawski Otylia i Józef; Zając Ruta i Erwin

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego
Czaja Róża i Paweł

Życzymy wszystkim Jubilatom wszystkiego naj-
lepszego, zdrowia i pogody ducha.

Dzieci urodzone w maju: 

Kamil Jendrzej, 

Magdalena i Dariusz Rysicki

Życzymy narodzonym dzieciom i rodzicom, by 
radość z narodzenia Waszych pociech była zawsze 
z Wami. Życzymy zdrowia, radości i wszystkiego 
co pozwoli rozwijać ich umiejętności.

Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej 
pamięci: 

Walosek Jerzy, 
Wojdyła Patrycja

Kasperkiewicz Aniela, 
Michalczyk Lidia

Składamy wyrazy współczucia najbliższej rodzinie 
i krewnym z powodu utraty najbliższych.

W podniosłej atmosferze, w sali „Domu Spotkań” w Zębowicach 
oraz przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dnia 

28 lipca br. miała miejsce niepowtarzalna uroczystość związana 
z obchodami jubileuszów 50 lecia pożycia małżeńskiego, 55 lecia 
małżeństwa, 60 lecia małżeństwa oraz 50 lecia święceń kapłańskich 
oraz 60 lecia święceń kapłańskich. Spotkanie rozpoczął Wójt 
naszej Gminy Waldemar Czaja, witając wszystkich zaproszonych 
gości, wśród których znaleźli się złoci jubilaci małżeńscy: Anna 
i Józef Stich z Zębowic, Felicja i Rudolf Niesłony z Zębowic, Elż-
bieta i Konrad Niesler z Zębowic, Erna i Emil Nowak z Zębowic, 
Gertruda i Paweł Miozga z Kadłuba Wolnego, Maria i Ginter 
Wolny z Zębowic; obchodzący 55 lat pożycia małżeńskiego 
Otylia i Józef Twardawski z Kniei; diamentowi jubilaci małżeńscy 
Róża i Paweł Czaja z Zębowic oraz obchodzący 
złoty jubileusz kapłaństwa ks. radca Józef Mucha, 
proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. 
w Radawiu i diamentowy jubilat święceń kapłań-
skich ks. prałat Zbigniew Donarski, emerytowany 
proboszcz w Szemrowicach i w Oleśnie, który 
stale służy pomocą duszpasterską w zębowickiej 
parafii i nazywa siebie żartobliwie „wikarym 
w Zębowicach”. Na spotkanie z różnych przyczyn 
osobistych nie mogli przybyć złoci jubilaci Maria 
i Bernard Sobczyk z Zębowic oraz świętujący 55 
lat małżeństwa Ruta i Erwin Zając z Kosic.

Wójt Gminy Zębowice złożył szacownym ju-
bilatom życzenia długich lat życia w zdrowiu, 
szczęściu, radości i pomyślności, następnie wrę-
czając przyznane przez Prezydenta RP medale za 
50 lat pożycia małżeńskiego oraz upominki i róże. 
W uroczystości wziął również udział ks. dziekan 

ZŁOTE I DIAMENTOWE JUBILEUSZE MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY
Paweł Zając, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zę-
bowicach, który podkreślił, że wszyscy dzisiejsi jubilaci budowali 
swój dom na ewangelicznej skale i wręczył wszystkim upominki 
w postaci obrazów z wizerunkiem Św. Józefa.

Nie zabrakło też pamiątkowej fotografii, następnie wszyscy 
udali się do małej sali na wspólny obiad, gdzie w rodzinnej 
atmosferze przeżywano dalsze chwile jubileuszu.

Szczególnym wydarzeniem jest również jubileusz 60-lecia 
przyjęcia ślubów zakonnych przez naszą mieszkankę a obec-
nie służąca w Szwajcarii siostrę Hieronimę Wróbel, życzymy 
jej dalszego Bożego błogosławieństwa, dużo zdrowia i radości 
z posługi najbliższym.

Cyprian Tkacz
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Panie Kamilu przede wszystkim pro-
szę przyjąć szczere gratulacje … 

Proszę nam powiedzieć jak to wszyst-
ko się zaczęło jak była droga pańskiej 
kariery uwieńczona tytułem najlepszego 
DJ w Europie w konkursie organizowa-
nym przez stację MTV.

Wszystko zaczęło się dokładnie dzie-
sięć lat temu. Pierwsze moje występy 
miały miejsce w klubach pod Olesnem 
a następnie w Opolu, co dla mnie wówczas 
16 letniego chłopaka było dużym przeży-
ciem. Oczywiście wcześniej jeszcze będąc 
w Gimnazjum grałem na prywatkach czy 
też dla znajomych. Później były występy 
na festynach i komersach i tak po paru la-
tach otrzymałem angaż do klubu w Opo-
lu. Przed sukcesem w majowym konkursie 
organizowanym przez stację MTV wy-
grałem w lutym br. Mistrzostwa Polski 
prezenterów muzycznych i otrzymałem 
kontrakt na wykonanie własnego utwo-
ru w studiu nagraniowym. Natomiast 
o konkursie organizowanym prze MTV 
dowiedziałem się od znajomego. Konkurs 
składał się z dwóch etapów. W pierwszym 
etapie należało pobrać odpowiedni pa-
kiet z materiałem ze strony internetowej 
i stworzyć na podstawie tego pakietu 
swoją wersję nagrania. Po pierwszym 
etapie z grupy liczącej 58 osób wybrano 

D rodzy mieszkańcy pragniemy na łamach naszego informatora 
prezentować ludzi, którzy swoją pasją i zainteresowaniami 

przyczyniają się do popularyzacji naszej Gminy. Jednym z takich 
ludzi jest Manfred MOSLER, którego ze względu na swoją pasję 
śmiało możemy nazwać kronikarzem naszych dziejów. Zapytany 
przez nas o swoje hobby nasz bohater skromnie odpowiada, że 
wszystko zaczęło się kiedy zamieszkał w Zębowicach po przepro-
wadzce z Kluczborka. Będąc na emeryturze postanowił że oprócz 
wędkowania i majsterkowania w swoim warsztacie gdzie ma min. 
wykonaną przez siebie tokarkę, będzie realizował swoją drugą pasję, 
którą jest fotografia i filmowanie naszej gminnej rzeczywistości. 
I chociaż w zamyśle było głównie dokumentowanie działalności 
OSP w Zębowicach to z czasem praktycznie każde wydarzenie 
było uwieczniane przez naszego bohatera za pomocą kamery bądź 
aparatu. Efekty tych prac są naprawdę imponujące. Zamykają się 
kilkudziesięcioma materiałami filmowymi i tysiącami zdjęć doku-
mentującymi najważniejsze wydarzenia w Gminie. I chociaż początki 
były trudne to najważniejsze co podkreśla nasz bohater, że do tej jego 
pasji udało się z czasem przekonać żonę, która obecnie jest dumna 
z pozazawodowych osiągnięć męża. Pragniemy poinformować, 
że na bazie materiałów realizowanych przez Pana Moslera będzie 
przygotowany reportaż dokumentujący najważniejsze wydarzenia 
w Naszej Gminie na przestrzeni ostatnich lat. Informujemy również, 
że zdjęcia robione przez naszego bohatera są wykorzystywane nie 
tylko na łamach naszego Informatora.

DJ KAMIL PUCHAŁA NASZ MISTRZ EUROPY

Kronikarz Naszych Dziejów

12 osobową grupę finalistów i ja się w niej 
znalazłem. W drugim etapie mieliśmy 
nagrać mixa czyli zlepek utworów, które 
uważamy, że będą optymalne do zagra-
nia na koncercie na Malcie. Ja stworzy-
łem wideo mix na którym widać, że to ja 
gram, że to moja technika i nie korzystam 
z pomocy Internetu. W efekcie mój utwór 

został najwyżej oceniony. W nagrodę na 
początku lipca br. wyjechałem w ramach 
stażu mentorskiego na Maltę i zagrałem 
przed ponad 50 tysięczną widownią.

Czyli pełny sukces?
Oczywiście teraz kiedy jestem na szczy-

cie i trudnię się tym zawodowo grając 

w najlepszych klubach w kraju po 3, 4 
koncerty tygodniowo i mając zapełniony 
kalendarz na wiele miesięcy do przodu to 
może to tak wyglądać. Początki jednak nie 
były łatwe. Musiałem oprócz wielu obiek-
tywnych trudności pokonać również opór 
najbliższych a szczególnie mojej kochanej 
mamy. Mama długo nie mogła przekonać 
się do wyboru mojej drogi życiowej wi-
dząc mnie bardziej w jakimś konkretnym 
zawodzie, ale myślę że z czasem zaakcep-
towała mój wybór. Korzystając z okazji 
pragnę dodać, że moim mentorem był 
Pan Andrzej Dragon znany didżej i nr 1 
na Opolszczyźnie. Cieszę się że kibicują 
mi moje siostry Paulina i Ania oraz moi 
znajomi z Zębowic. Ważnym jest dla mnie 
wsparcie lokalnej społeczności. Ludzie mi 
gratulują i autentycznie się cieszą. 

Panie Kamilu czym dla Pana jest ta 
nagroda?

Ta nagroda jest ważna i ciągnie do 
przodu podkreśla, że warto było, że lata 
ciężkiej pracy nie poszły na marne. Pasja 
i praca dają efekty. Cieszę się że gram 
dla ludzi. Dla mnie nie jest ważne czy 
gram w małej miejscowości czy w dużym 
mieście. Zawsze staram się robić muzykę 
najlepiej jak potrafię. To co robię traktuję 
jako zawód i sposób na życie.

Dziękuję za rozmowę.
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Gmina Zębowice opracowała, przygo-
towała i złożyła wniosek o dofinan-

sowanie budowy instalacji fotowoltaicz-
nych na budynkach mieszkańców Gminy 
oraz obiektach użyteczności publicznej, 
który został rozpatrzony pozytywnie. 
Dnia 16 lipca 2015 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Opol-
skiego Wójt Gminy Zębowice Waldemar 
Czaja podpisał umowę o dofinansowa-
niu przedmiotowego zadania w ramach 
środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Operacja będzie obejmowała 
budowę instalacji na 28 posesjach indy-
widualnych oraz 3 budynkach gminnych. 
Obecnie trwają już prace zmierzające do 
przygotowania procedur związanych 
z udzieleniem zamówienia publicznego. 
Ze względu na fakt, iż przyznana pomoc 
ze środków PROW zawarta jest jeszcze 
w starym okresie programowania obej-
mującym lata 2007 – 2013, dlatego też 
całe przedsięwzięcie musi być zakończone 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – 
KOLEJNY SUKCES WŁADZ NASZEJ GMINY

i rozliczone do dnia 16 października 2015 
roku. Tak więc prace związane z projek-
tem ruszyły pełną parą.

Pozytywne rozpatrzenie kolejnego 
wniosku Władz Naszej Gminy i udzielenie 
pomocy zewnętrznej stanowią niewąt-
pliwie dobry przykład profesjonalizmu 
i skuteczności w działaniu, bowiem kon-
kurencja przy tego typu wnioskach jest 
dość duża, biorąc pod uwagę również 
okoliczności, że częstokroć wnioski skła-
dane też są przez ekonomicznie silniejsze 
i większe podmioty.

Dla przypomnienia pragniemy przy-
pomnieć, że fotowoltaika to rozwojowa 
dziedzina nauki i techniki zajmująca się 
przetwarzaniem światła słonecznego na 
energię elektryczną, natomiast ogniwa 
fotowoltaiczne, z których składa się in-
stalacja to element półprzewodnikowy, 
w którym następuje przemiana energii 
promieniowania słonecznego w energię 
elektryczną. Wytworzoną energię można 

D nia 12 czerwca b.r. uczniowie szkoły podstawowej (klasy II–VI) 
uczestniczyli w Festiwalu Doświadczeń i Eksperymentów „ZO-

BACZ – DOTKNIJ – SPRAWDŹ - ZROZUM” w Opolu.
Wycieczka była nagrodą za udział uczniów w konkursie na ekspery-

ment, w którym uczniowie klas V pod opieką p.Marzeny Dudkiewicz 
i VIa pod opieką p.Krzysztofa Stellmacha zostali laureatami wśród 
43 szkół województwa opolskiego biorących udział w tym konkursie. 
Podczas festiwalu uczniowie brali udział w zajęciach z ZIMNEJ FIZYKI, 
GORĄCEJ CHEMII,PEŁNEJ PRÓŻNI,CZARY MARY oraz widowisku 
laserowo-multimedialnym. Dodatkową atrakcją był WZLOT BALO-
NEM, pokazy taneczne, wspinaczka, gry i zabawy. Uczniowie otrzymali 
dwa posiłki oraz prezenty: czapeczki i latarki na głowę. LAUREACI 
mieli możliwość zaprezentowania swoich eksperymentów „Teatrzyk 
magnetyczny” oraz „Bryły z klocków” w specjalnie wyznaczonym boksie. 
Nagrodą dla szkoły był tablet oraz zestaw 20 książek z serii NAUKA 
EKSTRA firmowanej nazwiskiem polskiego naukowca pana profesora 
Aleksandra Wolszczana. jednego z najbardziej cenionych naukowców 
w dziedzinie astronomii na świecie.

WYCIECZKA

wprowadzić następnie w obieg instalacji 
energetycznych i elektrycznych. Instalacji 
fotowoltaicznych – mało jeszcze popular-
nych na naszych terenach – nie należy 
mylić z tzw. kolektorami słonecznymi, 
przeznaczonymi do ogrzewania wody 
do użytku bieżącego, które dają się już 
zauważyć od pewnego czasu już również 
w naszych okolicach.

Władze Naszej Gminy poprzez reali-
zację projektu w zakresie instalacji foto-
woltaicznych stają się prekursorami tego 
rodzaju przedsięwzięcia, a sama operacja 
należy do innowacyjnych – aczkolwiek już 
sprawdzonych w skuteczności. Rozwój 
instalacji fotowoltaicznych – które należą 
do najbardziej efektywnych i najmniej 
uciążliwych dla środowiska rozwiązań 
– stanowi istotny krok do przodu w za-
kresie wdrażania inwestycji związanych 
z pozyskiwaniem energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł.

Cyprian Tkacz
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Panie Prezesie przede wszystkim 
gratulujemy ponownego wyboru na 
to ważne dla społeczności rolniczej 
stanowisko.

Proszę nam powiedzieć czym zaj-
muje się Izba jakie są jej struktury 
i kto może być jej członkiem?

Dziękując za gratulacje pragnę zło-
żyć również serdeczne podziękowania 
wszystkim tym, którzy głosowali na 
moją osobę jak również tym nielicz-
nym, którzy mieli odmienne zdanie. 
Myślę, że ten wybór a jest to już moja 
czwarta kadencja na funkcję Prezesa 
Izby w Opolu to również podziękowa-
nie delegatów za dotychczasową pracę 
Izby zarówno tu w województwie jak 
i jej strukturach terenowych, na które 
składają się Zarządy Gminne i Zarządy 
Powiatowe. Natomiast szczebel woje-

wódzki to najwyższa struktura, która 
nie ma tak jak wiele innych organizacji 
zwierzchnictwa centralnego chociaż 
każdy Prezes z urzędu jest człon-
kiem Krajowej Rady Izb Rolniczych. 
Najwyższym organem statutowym 
na szczeblu wojewódzkim jest walne 
zgromadzenie Izby. Izby rolnicze są 
organami samorządu rolniczego a ich 
członkiem jest z mocy ustawy każdy 
podatnik podatku rolnego. Zadania 
Izby to głównie działania w sferze 
interesów rolnika. To pomoc prawna 
i doradztwo. W siedzibie Izby w Opolu 
raz w tygodniu urzęduje prawnik, któ-
ry świadczy bezpłatnie porady prawne 
dla wszystkich zainteresowanych rol-
ników. Ważnym elementem działalno-
ści Izby są również działania związane 
ze szkodami łowieckimi. W trakcie 
naszej rozmowy była ona kilkakrot-
nie przerywana telefonami z prośbą 
o rozwiązanie problemu szacowania 
strat w uprawach z powodu suszy jaka 
dotknęła rolników również na Opolsz-
czyźnie. Problem wynika z faktu iż 
niektórzy wójtowie i burmistrzowie 
odmawiają szacowania strat. Prezes 
obiecał szybką interwencję i wysła-
nie do wojewody stosownego pisma 
mającego rozwiązać ten ważny dla 
rolników problem.

Panie Prezesie oprócz szefowania 
opolskim rolnikom jest Pan również 
radnym Sejmiku Wojewódzkiego 
i aktywnym rolnikiem czy łatwo po-
godzić wszystkie te funkcje.

 Odpowiedź nie jest prosta czasami 
by sprostać zadaniom doba wydaje się 
za mała. Rzeczywiście gospodaruję 
wraz z synami na 350 ha ziemi Nasze 
gospodarstwo nastawione jest na upra-
wę zbóż, w którym dominuje uprawa 
pszenicy i jęczmienia browarnego. 
W przyszłości nie wykluczamy rów-
nież prowadzenia hodowli. Prowa-
dzenie gospodarstwa wraz z synami 
ma dodatkowe plusy, powoduje, że 
mam więcej czasu na wypełnianie 
sprawowanych przeze mnie funkcji. 

Przed rolnikami gorący okres 
żniw czego życzyć Panu i naszym 
rolnikom.

 Przede wszystkim dobrej pogody. 
Dla żniw pogoda jest bardzo istot-
na a ta jak wiemy nie rozpieszczała 
rolników w ostatnim okresie. Tereny 
naszego województwa podobnie jak 
i inne obszary kraju dotknęła susza 
.Pierwsze skutki suszy są już widoczne 
w postaci znacznie niższych zbiorów 
jęczmienia ozimego w porównaniu do 
lat ubiegłych.

Dziękuję za rozmowę. 

ROZMOWA Z PREZESEM OPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
HERBERTEM CZAJĄ

M iło nam poinformować naszych mieszkańców, że w orga-
nizowanym po raz 11 przez gazetę Rzeczpospolita kon-

kursie Innowacyjny Samorząd w grupie innowacyjne gminy 
wiejskie, w którym oceniano programy realizowane z my-
ślą o mieszkańcach, nasza Gmina zajęła 50 miejsce w kraju. 
W tym gronie są jeszcze tylko 2 gminy z naszego województwa  
Natomiast jeszcze wyższe miejsce zajęliśmy w opublikowanym 
przez Gazetę „Rzecz-pospolita” Rankingu Samorządów 2015 
r. obejmującym gminy wiejskie, w którym gmina Zębowice 
zajęła 37 miejsce.

Powyższy ranking obejmował dwa etapy. W pierwszym etapie 
w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, kapituła konkursu, 
której przewodniczył prof. Jerzy Buzek wybrała miasta i gminy, 
które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w la-
tach 2011–2014 i jednocześnie najwięcej w tym okresie inwe-
stowały. 250 gmin wiejskich zakwalifikowanych do drugiego 
etapu udzielało odpowiedzi na zawierającą 18 pytań ankietę. 
Pytania dotyczyły m.in. udziału wydatków w realizacji kon-
traktów z organizacjami pozarządowymi w latach 2011 – 2014, 
wydatków na promocję, wspierania przedsiębiorczości, liczby 

SUKCES NASZEJ GMINY
nowych podmiotów gospodarczych, oceny wiarygodności 
kredytowej czy współpracy z jednostkami pomocniczymi. 
Cieszy nas nie tylko fakt, że nasza gmina uplasowała się tak 
wysoko w tym najbardziej miarodajnym jeśli chodzi o ocenę 
działalności samorządowej rankingu, ale przede wszystkim to, 
że realizujemy działania, które służą bezpośrednio poprawie 
warunków życia naszych mieszkańców. Znamienne w tym 
kontekście są słowa Przewodni-
czącego Kapituły Konkursu Pana 
prof. Jerzego Buzka, który mówi, 
że ,, aby lokalna rzeczywistość 
się zmieniała potrzebni są lide-
rzy i takich liderów – najlepsze 
gminy wskazujemy w naszym 
zestawieniu". Według jego słów 
ranking pozwala samorządowcom 
zarówno na samoocenę jak i po-
równanie się z innymi gminami 
na podstawie kryteriów obiektyw-
nych na ile to możliwe.
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6 września referendum

KU PRZESTRODZE
Lato w pełni, za nami kilkanaście upalnych dni a przed nami 

kolejne. Przypominamy wszystkim korzystającym ze szczodrości 
natury o zachowaniu ostrożności. Pamiętajmy aby nie przesadzać 
z opalaniem, którego nadużywanie może być skutkiem wielu 
groźnych schorzeń z nowotworem skóry włącznie. Zachowaj-
my też szczególną ostrożność przebywając nad wodą. Wysokie 
temperatury i słońce powodują, że często wypoczywamy nad 
wodą. Pobyt nad wodą to nie tylko wypoczynek, ale również 
zagrożenia, czego potwierdzeniem są statystyki mówiące, że w 
obecnym sezonie utonęło już prawie dwieście osób. Pamiętaj-
my aby kąpać się tylko w miejscach strzeżonych i w żadnym 
wypadku nie korzystać z miejsc gdzie kąpiel jest zabroniona. 
Przebywając nad wodą baczną uwagą otoczmy nasze dzieci i 
nigdy nie wchodźmy do wody po wypiciu alkoholu.

N a niedzielę 6 września zarządzono przeprowadzenie referen-
dum, w ramach którego również mieszkańcy naszej gminy 

będą mieli możliwość wybrania odpowiedzi na trzy pytania 
dotyczące istotnych kwestii życia społecznego. 

Pierwsze pytanie brzmi: Czy jest Pani/Pan za wprowa-
dzenie jednomandatowych okręgów w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej? Jeżeli odpowiemy na to pytanie 
na „tak”, to oznacza to, że chcemy aby w ramach jednego 
okręgu wyborczego wybierany był tylko jeden poseł, który 
uzyska w tym okręgu największą liczbę głosów. W praktyce 
oznacza to również zmianę granic dotychczasowego okrę-
gu wyborczego, obejmującego całe województwo opolskie 
i w którym wybiera się 13 posłów w taki sposób, iż zostanie 
on pomniejszony mniej więcej do obszaru jednego powiatu 
lub kilku gmin. Jeżeli natomiast na to pytanie udzielimy 
odpowiedzi „nie”, to oznacza to wówczas, że chcemy, aby 
wybory do Sejmu odbywały się na dotychczasowych za-
sadach w ramach ordynacji proporcjonalnej, co oznacza, 
że mandaty poselskie zdobywają ci kandydaci, na których 
listę oddano najwięcej głosów, przy czym lista ta aby wpro-
wadzić do Sejmu swoich kandydatów musi przekroczyć 5% 
oddanych głosów w skali całego kraju, za wyjątkiem list 
komitetów wyborczych mniejszości narodowych.

Drugie pytanie brzmi: Czy jest Pani/Pan za utrzyma-
niem dotychczasowego sposobu finansowania partii po-

Pogotowie Ratunkowe w Ozimku
Informujemy mieszkańców, że Stacja Pogotowia Ratunko-

wego w Ozimku zawiesiła działalność. W sytuacjach nagłych 
wymagających wezwania pogotowia prosimy dzwonić do Stacji 
pogotowia w Oleśnie bądź w Opolu.

Utrzymanie czystości
Przypominamy mieszkańcom, właścicielom posesji, o obo-

wiązkach odnośnie utrzymania czystości wynikających z uchwały 
Rady Gminy o ,,Utrzymaniu porządku i czystości w Gminie’ 
w kontekście zachwaszczonych działek znajdujących się m.in. 
w centrum naszej Gminy.

OKOLICZNE ODPUSTY W SIERPNIU i WRZEŚNIU
  9.08.2015 –  Wachów (Parafia Wysoka, dekanat oleski) – ku czci Św. Wawrzyńca, 
15.08.2015 – ZĘBOWICE– ku czci Wniebowzięcia N.M.P.,
15.08.2015 –  Borki Małe (Parafia Borki Wielkie, dekanat oleski) – ku czci 

Wniebowzięcia N.M.P.,
16.08.2015 –  Grodzisko (Parafia Olesno, dekanat oleski) – ku czci Św. Rocha,
23.08.2015 –  Borki Wielkie (Parafia franciszkańska, dek. oleski) – ku czci Św. 

Bartłomieja
30.08.2015 – Gronowice (Parafia Stare Olesno, dek. oleski) – ku czci Św. Idziego
  6.09.2015 – Gwoździany (dek. dobrodzieński) – ku czci Narodzenia N.M.P.
  6.09.2015 – Jeżowa (Parafia Ciasna, dek. oleski) – ku czci Św. Jadwigi
13.09.2015 – RADAWIE – ku czci Podwyższenia Krzyża Św.
10–13.09.2015 –  OBCHODY KALWARYJSKIE NA GÓRZE ŚW. ANNY KU CZCI POD-

WYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.
Sumy odpustowe we wszystkich miejscach rozpoczynają się o godzinie 11.00. 

PRZYSŁOWIA NA SIERPIEŃ
 Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi. 
 Początki sierpnia pogodne, wróżą zimy łagodne. 
  Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija. 
  Gdy na Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny 

koniec lata obiecuje. 
 Gdy Bartłomiej z grzmotami, śnieżna zima przed nami. 
  Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny. 
  Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada.

litycznych z budżetu Państwa? Jeśli więc na to pytanie 
odpowiemy twierdząco tzn. „tak”, oznacza to, że naszą wolą 
jest to, aby dalej wszystkie partie polityczne, które dostały 
się do Parlamentu, a więc przekroczyły 5 % próg wyborczy 
otrzymywały dalej środki finansowe na swoją działalność 
z budżetu Państwa, a więc z pieniędzy nas wszystkich, bo-
wiem wszyscy jesteśmy podatnikami. Jeśli natomiast na to 
pytanie odpowiemy przecząco tzn. „nie”, to określimy, że 
nie chcemy aby tak było dalej, aby partie były finansowane 
z budżetu, lecz chcemy aby partie te same szukały sobie 
dochodów np. w postaci darowizn od różnych osób, np. 
darczyńców czy sponsorów.

Trzecie pytanie sformułowano w ten sposób: Czy jest 
Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania 
wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego 
na korzyść podatnika? W przypadku tego pytania jeżeli naszą 
odpowiedzą będzie „tak”, oznacza to, że naszą wolą jest, aby 
w przypadku kiedy np. w Urzędzie Skarbowym zaistnieją 
jakiekolwiek wątpliwości co do zastosowania przepisów prawa 
podatkowego wobec naszej osoby zostały one zawsze roz-
strzygnięte na naszą korzyść, jeśli jednak naszą odpowiedzią 
będzie „nie”, to znaczyć to będzie, aby wskazane wątpliwości 
nie były rozstrzygnięte na naszą korzyść. Trzeba przy tym 
pamiętać, że podatnikami jesteśmy bez wyjątku wszyscy.

Cyprian Tkacz


