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WIGILIA OSÓB SAMOTNYCH

onad stuosobowa grupa samotnych z terenu gminy Zębowice
podopiecznych stacji Caritas
oraz pensjonariusze Domu Pomocy
Społecznej w Radawiu, uczestniczyli
w wigilii dla osób samotnych organizowanych przez proboszcza zębowickiej
parafii ks. Pawła Zająca.
W wigilii uczestniczyli również: proboszcz parafii w Radawiu ks. Henryk
Czupała, emerytowany prałat ks. Zbigniew Donarski oraz przewodnicząca

Rady Gminy Gabriela Buczek i wójt
Waldemar Czaja.
Organizację wigilii swoją pomocą
wsparły wolontariuszki Caritas z Panią
Heleną Wojczyk na czele oraz uczennice z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego
w Zębowicach. Sponsorami uroczystości oprócz księdza proboszcza byli:
Waldemar Czaja, dyrekcja DPS w Radawiu oraz właściciel piekarni Gerard
Kotarski. Uroczystość rozpoczęła się
od złożenia uczestnikom bożona-

rodzeniowych życzeń przez księdza
proboszcza i wójta gminy. Tradycyjnym elementem wigilii było łamanie
się opłatkiem, składanie życzeń oraz
konsumpcja potraw.
Wielu niezapomnianych wzruszeń
uczestnikom spotkania, dostarczyli
swoimi specjalnymi bożonarodzeniowymi występami, przedszkolaki z zębowickiego Przedszkola oraz zespół
Promyki Maryi.
Zredagował Zdzisław Szuba

1

16

SESJA RADY GMINY

grudnia 2016 r. w sali ,,Domu
Spotkań’’ odbyła się XVII
w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice. W Sesji oprócz radnych
i sołtysów uczestniczyli: wójt gminy,
radca prawny, sekretarz gminy, skarbnik gminy, mieszkaniec Kadłuba Wolnego oraz Sebastian Kler i Joachim Kuc
z firmy Kler.
Do proponowanego porządku obrad
wniesiono poprawki dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie udzielenia
pomocy finansowej powiatowi oleskiemu i projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Zębowice.
Po przegłosowaniu porządku obrad
wójt gminy poprosił przedstawiciela
firmy Kler o wyjaśnienie sprawy związanej z zakwaterowaniem pracowników
z Ukrainy w budynku po byłej Szkole
Podstawowej w Kadłubie Wolnym.
Sebastian Kler poinformował uczestników sesji, że obecnie w powyższym
budynku przebywa ponad 40 obywateli
Ukrainy, którzy pracują w jego firmie.
Wśród nich są zarówno mężczyźni jak
i kobiety. Część z nich legitymuje się
wyższym wykształceniem.
Pracownicy z Ukrainy pracują
w firmie Kler przeważnie do 12 godzin dziennie. Będą przebywać w Kadłubie Wolnym najprawdopodobniej
do końca marca 2017 r. tj. do czasu,
kiedy zostanie wyremontowany dla
nich budynek socjalny w Dobrodzieniu.
Przedstawiciel firmy podkreślał również, że do tej pory nie było, żadnych
skarg na przebywających w Dobrodzieniu pracowników z Ukrainy i liczy,
że podobnie będzie z pracownikami
mieszkającymi w Kadłubie Wolnym.
Poinformował również, że spośród tych
pracowników został wyznaczony koordynator do kontaktów na zewnątrz,
który będzie również odpowiadał za
przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa w tej grupie. Stwierdził również,
że chęć indywidualnego przyjęcia pracowników z Ukrainy wyrażali mieszkańcy Kadłuba Wolnego i okolicznych
miejscowości. Z kolei sołtys Kadłuba
Wolnego Mariusz Czaja mówił, że oba-
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wy mieszkańców wynikały głównie
z braku wcześniejszej informacji na temat przyjazdu pracowników z Ukrainy.
O obawach związanych z pobytem pracowników ze wschodu głównie wśród
osób samotnych mówiła również radna
Marianna Dylka.
Wójt odnosząc się do kwestii braku
konsultacji z mieszkańcami Kadłuba
Wolnego stwierdził, że nie wynikało
to z czyjejś złej woli, a jedynie z faktu,
że był bardzo krótki termin na podjęcie stosownej decyzji w tym zakresie.
Następnie radni sołtysi i mieszkaniec
Kadłuba Wolnego zadawali pytania
kierowane do wójta gminy.
W dalszej części sesji radni podjęli
uchwały w sprawach: zmiany budżetu
gminy Zębowice na 2016 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
udzielenia pomocy finansowej powiatowi oleskiemu, udzielenia pożyczki
Gminnemu Ośrodkowi Informacji,
Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.
Przed podjęciem uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Zębowice
na 2017 rok, została odczytana uchwała Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu, który
postanowił pozytywnie zaopiniować
projekt uchwały budżetowej gminy na
2017 rok.
Zanim przegłosowano uchwałę budżetową, wójt gminy zaproponował,
żeby zaoszczędzoną kwotę 20 tys. zł.
wynikającej z obniżonego wydatku
na Uniwersytet Opolski przeznaczyć
na stację Caritas celem kontynuacji
zatrudnienia fizjoterapeuty. Radni

w głosowaniu jednogłośnie podjęli
uchwałę o przyjęciu budżetu na 2017
rok, postanawiając jednocześnie, że
z zaoszczędzonej kwoty 20 tys. zł.
15 tys. zł zostanie przeznaczone na
sprawy związane z posadowieniem
kontenera socjalnego na boisku LZS
Radawie. Natomiast pozostała kwota 5 tys. zł. zostanie przeznaczona na
stację Caritas celem kontynuowania
zatrudnienia fizjoterapeuty, zaznaczając jednocześnie, że pozostałe środki
związane z jego dalszym zatrudnieniem zostaną wygospodarowane przy
nowelizacji budżetu w 2017 roku. Radni
podjęli również uchwały w sprawach:
wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2017–2020, wynajmu lokali użytkowych, statutu Gminnego Ośrodka
Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach,
projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone
przez gminę Zębowice.
Na zakończenie sesji wójt udzielając odpowiedzi na zadawane pytana
stwierdził, że w kwestii cen biletów
zwrócił się do dwóch przewoźników
świadczących swoje usługi na terenie gminy o wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie cen biletów
za przewóz. Oświadczył również, że
rowy w Kniei będą czyszczone. Wójt
poinformował, że w sprawie likwidacji
i powołania nowych szkół, Rady Gminy
będą musiały podjąć stosowne uchwały
do końca marca 2017 r.
Odnosząc się do wrastających w linię
energetyczną drzew w okolicy przyiNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

stanku w Kadłubie Wolnym, stwierdził,
że ewentualnego przycięcia drzew może
dokonać firma Tauron. W sprawie
piętrzenia wody w stawie w Kadłubie
Wodnym zwróci się do Opola z prośbą
o wyjaśnienie jaka jest właściwa wysokość piętrzenia wody w pozwoleniu
wodno prawnym Odnośnie poszerzenia
zatoczki dla manewrujących autobusów
w Osiecku zwróci się w tej kwestii do
Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnie.
Włodarz gminy poinformował, że są
przygotowane krawężniki do położenia na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej z ul. Krótką w Radawiu. Mówiąc
o problemach z kratkami ściekowymi
w tym miejscu stwierdził, że zostanie
to sprawdzone. Być może problem
przestanie istnieć po położeniu nowej
nawierzchni.
W kwestii studzienki przy sklepie
w Radawiu i przechodzącej pod drogą
rury stwierdził, że problem wynika
ze zbyt małego jej przekroju. Oświadczył, że przy planowaniu remontów na
2017 r. poprosi projektanta o konkretne propozycje w ty zakresie. Włodarz
gminy poinformował, że zwróci się do
Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnie
w sprawie pogłębianych rowów przy
drodze powiatowej w Radawiu. Stwierdził, że wyjaśniona zostanie sprawa
zgłoszenia kandydatów do Plebiscytu
o Różę Olesna. Wójt poinformował też,
że gmina własnym sprzętem odśnieża
drogi będące w jej jurysdykcji. Przekazał również, że lampy na Siedliskach
będą montowane.
Obecnie wykonywana jest dokumentacja na dobudowę oświetlenia w Pruskowie. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Odnosząc się do problemów z szambem
na terenie przedszkola stwierdził, że
to zarządca powinien interweniować
w przypadku gdy jest ono przepełnione, ponieważ w każdej chwili można
wywieźć oczyszczony ściek sprzętem,
który posiada gmina.
Nawiązując do stawek za wywóz
śmieci poinformował, że są one ustalane w wyważony sposób. Włodarz
gminy stwierdził również, że do kwestii związanych z ustawieniem kamieni
granicznych na gruntach w Kadłubie
Wolnym odniesie się po konsultacji
z geodetą.
Zredagował Zdzisław Szuba
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Co twoja gmina robi z pieniędzmi? Inwestuje?

Publikujemy ranking 2478 gmin

Z

danych pochodzących z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju wynika,
że w 2015 roku jedynie 13 gmin w Polsce odznaczało się bardzo wysoką
otwartością na działania inwestycyjne. Odsetek wydatków inwestycyjnych w tych
gminach przekroczył 50 proc.
Dwie najwyższe pozycje w tej kategorii zajęły gminy miejsko-wiejskie: zachodniopomorski Dziwnów oraz łódzki Uniejów. Tamtejsze samorządy przeznaczały
w ubiegłym roku na inwestycje kolejno 60,11 proc. oraz 58,73 proc. budżetu.
Tymczasem rekordowo niski odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych
w budżecie dotyczył Starego Czarnowa z woj. zachodniopomorskiego (0,99 proc.),
podlaskich Sejn (0,47 proc.), zachodniopomorskiej Dobrej (0,36 proc.), łódzkich
Łaniąt (0,20 proc.) oraz lubuskiej Brzeźnicy (0,14 proc.).
Zdaniem twórcy rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju prof. Eugeniusza
Sobczaka z Politechniki Warszawskiej, w 2015 roku widoczny był spadek aktywności inwestycyjnej samorządów, a jednym z powodów ostrożnego podejścia do
inwestycji mógł być mały udział dochodów własnych w budżetach gmin.
„Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy
mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji. Tymczasem te miasta, które charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70 proc.,
mają łatwiejsze zadanie. Niewątpliwie chęć podejmowania inwestycji zwiększa
się, gdy samorządy pozyskają środki unijne, ale nie co roku można je uzyskać”
Poniżej zestawienie gmin na podstawie danych pochodzących z rankingu JST
Zrównoważonego Rozwoju.

Odsetek wydatków inwestycyjnych w budżetach gmin (1-2478)
miejsce

nazwa

województwa

Odsetek wydatków
majątkowych
inwestycyjnych
w budżecie

1

Dziwnów

ZACHODNIOPOMORSKIE

60,11

2

Uniejów

ŁÓDZKIE

58,73

3

Krokowa

POMORSKIE

58,51

Ciasna

ŚLĄSKIE

38,51

Zębowice

OPOLSKIE

37,72

…..
58
…..
65
…..

Oprac. na podstawie rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju
Zestawił Waldemar Czaja
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FUNDUSZ SOŁECKI

godnie z sugestiami Rad Sołeckich rozdysponowano środki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. Sołectwa w przyszłym roku dysponować będą kwotą
129979,81 zł. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na okolicznościowe spotkania, uroczystości, a część na kontynuowanie realizacji zadań podjętych wcześniej.
Podział środków na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:
• Sołectwo Zębowice
29440,50 zł
• Sołectwo Radawie
29440,50 zł
• Sołectwo Kadłub Wolny
20255,06 zł
• Sołectwo Poczołków
9892,01 zł
• Sołectwo Knieja
13601,51 zł
• Sołectwo Osiecko
8802,71 zł
• Sołectwo Siedliska
9332,64 zł
• Sołectwo Prusków
9214,88 zł
Opracował Zdzisław Szuba
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

5

W PSP W ZĘBOWICACH

grudnia 2016 r. był niezwykle
pracowitym dniem dla wolontariuszek. Wolontariuszkami zaangażowanymi w akcję „Bądź dobry jak św.
Mikołaj” są wszystkie uczennice klasy
VI PSP w Zębowicach. Jak podkreśla
opiekunka wolontariuszek Marianna
Dylka przygotowania do akcji trwały
już od pewnego czasu, m.in. zbieraliśmy losy do loterii fantowej, szukaliśmy
chętnych do upieczenia ciast, zamówione zostały bransoletki z Polskiej Akcji
Humanitarnej w Warszawie „Świat bez
głodu”.
Często zdarza nam się mówić:
„umieram z głodu”. Ale czy potrafimy sobie wyobrazić co tak naprawdę
znaczy umierać z głodu?. Z powodu
niedożywienia średnio co 10 sekund
umiera jedno dziecko. Co roku z powodu głodu umiera około trzech milionów
dzieci na świecie.
Dzisiejszy świat tkwi w bolesnym
paradoksie. Jego bogatsza część wyrzuca żywność do kosza, a biedniejsza
– głoduje. Niezbędne są środki finan-
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sowe, aby dotrzeć z pomocą do tych,
którzy każdego dnia umierają z głodu.
Możemy zadać sobie pytanie: Dlaczego
warto pomagać człowiekowi z drugiego końca świata? Każdy doświadczył
w życiu straty człowieka, którego kochał. I nawet jeśli nasza pomoc trafia do
ludzi, których osobiście nie znamy, to
jednak nie zwalnia nas to z walki o to,
by zapobiegać śmierci przychodzącej
zbyt szybko, mówi opiekunka wolontariuszek. Za pośrednictwem Informatora pani Marianna Dylka pragnie
również gorąco podziękować w imieniu
swoim i wszystkich Wolontariuszekrodzicom naszych uczniów, którzy
przekazali nieodpłatnie losy do loterii
fantowej, która cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Dziękuje mamom,
które upiekły przepyszne ciasta.
Słowa szczególnego podziękowania kieruje na ręce dyrektor Zespołu
za zaakceptowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach wolontariatu
i pani Gabrieli Zając za pomoc w realizacji kiermaszu charytatywnego oraz

wszystkim, którzy włączyli się do akcji
w jakikolwiek sposób.
Cała zebrana kwota tj.543,60 zł.
z kiermaszu charytatywnego i 220,43
zł. ze zbiórki do puszek, została przekazana na konto PAH w Warszawie.
Sprzedaż bransoletek z logo akcji”
Świat bez głodu” trwała od 5 grudnia
i odbywała się na terenie szkoły oraz
na ulicach Zębowic (zebraliśmy do tej
pory 375zł), potrwa jeszcze do 20 stycznia, więc można do tego dnia nabyć je
w szkole, do czego gorąco zachęcamy.
Pamiętajmy, że na pomoc czekają
ludzie, którzy tej pomocy naprawdę
potrzebują i każda, nawet niewielka,
kwota przeznaczona na ten cel jest bardzo ważna.
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza, wszystkim
zaangażowanym w bezinteresowną
pomoc i pomaganie innym, życzymy
satysfakcji, radości i wytrwałości
w działaniu.

Zredagował Zdzisław Szuba
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HISTORIA LOKALNA

10-lecie GMINEJ IZBY REGIONALNEJ w ZĘBOWICACH

W

ramach cyklu „Historia Lokalna
w Powiecie Oleskim” 8 grudnia 2016
r. w Domu Spotkań odbyło się spotkanie
poświęcone 10–leciu Gminnej Izby Regionalnej w Zębowicach. Uczestniczący
w spotkaniu goście i mieszkańcy naszej
gminy obejrzeli zajęcia z uczniami klas
II–IV podsumowujących warsztaty pod
nazwą „Bajtle godajom, ślonsko godka

W

jest cool” Wysłuchali również wykładu naszego byłego dyrektora szkoły
w Zębowicach, a obecnie prof. Zenona
Jasińskiego z Uniwersytetu Opolskiego
na temat wykorzystania Izb Regionalnych we współczesnej dydaktyce. Natomiast Gerald Wons przewodniczący
zarządu gminnego DFK i jednocześnie
koordynator i opiekun Izby przedstawił

DRUGIE ŚWIĄTECZNE
SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

tradycję wpisało się już organizowane przez wójta Waldemara
Czaję, doroczne przedświąteczne spotkanie lokalnych przedsiębiorców z władzami naszej gminy, które tym razem odbyło się
15 grudnia o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Informacji,
Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. Wszystkich przybyłych
przedstawicieli miejscowego biznesu przywitał w przyjemnej
świątecznej atmosferze spotkania wójt Waldemar Czaja, który
przy tej okazji złożył na ich ręce życzenia świąteczne i noworoczne – w imieniu własnym, pracowników Urzędu Gminy oraz
Rady Gminy Zębowice, reprezentowanej na spotkaniu przez
przewodniczącą Gabrielę Buczek. Idąc doświadczeniem roku
poprzedniego postanowiono przedstawić i zaprezentować przedsiębiorcom możliwości pozyskania środków zewnętrznych na
rozwój działalności w obrębie naborów przewidzianych na rok
2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020. Prezentację tematyczną dotyczącą wskazanego wyżej
tematu przygotowaną przez pracownice Urzędu Gminy w Zębowicach Krystynę Wacławczyk i Joannę Fassa, wygłosił oraz dokonał
objaśnień i wskazówek dyrektor Gminnego Ośrodka Informacji
Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach Cyprian Tkacz. Ponadto
jako przewodniczący zarządu kościelnego Stowarzyszenia „PRO
PAROCHIA” w Wysokiej zreferował wdrażany w partnerstwie
z Opolską Izbą Gospodarczą projekt pn. „Biorę los w swoje ręce
i zostaję przedsiębiorcą”. Kontynuacją zeszłorocznej tematyki była
przygotowana i wygłoszona przez Katarzynę Helios – Wieczorek
z Urzędu Gminy w Zębowicach, prezentacja dotycząca wdrażania
technologii związanych z gospodarką niskoemisyjną na terenie
gminy. Stanowiła ona rozwinięcie i uzupełnienie aspektów podjętych podczas spotkania przedsiębiorców w 2015 roku. Nie zabrakło
oczywiście chwil na dyskusję i wymianę informacji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania, otrzymali upominek w postaci
paczki z oryginalnymi „zębowickimi piernikami” z rąk Gerarda
Kotarskiego, właściciela zębowickiej piekarni i cukierni.
Opracował Zdzisław Szuba
nr 25/styczeń 2017

O

prezentację o 10-leciu istnienia i działalności Izby Regionalnej. To wyjątkowo
interesujące i bogate w swej treści spotkanie przygotowali: dyrektor Zespołu
Gimnazjalno–Szkolnego w Zębowicach,
Zarząd Koła DFK w Zębowicach oraz
Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa
Powiatowego w Oleśnie.
Zredagował Zdzisław Szuba

NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA
PRO PAROCHIA W WYSOKIEJ – DOTACJA
NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

d 1 stycznia 2017 roku kościelne Stowarzyszenie PRO PAROCHIA
w Wysokiej w partnerstwie z OPOLSKĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ
rozpoczyna wdrażanie projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą”.
1. Z projektu może skorzystać każda osoba, która ukończyła 30
lat życia
2. Pozostaje bez stałego zatrudnienia (nie musi być zarejestrowana
w Urzędzie Pracy)
3. Zamieszkuje województwo opolskie
4. Przez rok wstecz nie prowadziła własnej firmy
W ramach projektu można uzyskać:
1. Bezzwrotną dotację w wysokości 26 tys. zł z przeznaczeniem na
założenie własnej firmy
2. Wsparcie pomostowe w wysokości 1 tys. zł/ miesięcznie przez
8 miesięcy (łącznie 8 tys. zł) z przeznaczeniem na utrzymanie
firmy
3. Bezpłatne szkolenie z zakresu księgowości, prowadzenia firmy,
prawa pracy, prawa administracyjnego i cywilnego
4. Bezpłatne doradztwo z zakresu doradztwa zawodowego oraz
biznesowego
WARUNEK: Firma musi być utrzymana przez jeden rok czasu od dnia
podpisania umowy (przyznania dotacji w wysokości 26 tys. zł)
Wszystkie szczegóły dotyczące naboru i terminów naboru zostaną
podane w styczniu na stronach internetowych www.oig.opole.pl
i www.wysoka.olesno.pl oraz na specjalnej stronie do której odnośniki
znajdą się na wskazanych stronach. Szczegółowe informacje można
również uzyskać pod numerem telefonu 695 522 855.
Partnerzy dysponują środkami finansowymi na założenie 50 firm.
Zarząd Stowarzyszenie PRO PAROCHIA
Ks. dziekan mgr Henryk Kontny
mgr Cyprian Tkacz
mec. Klaudiusz Małek
opracował Cyprian Tkacz
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SAMOTNOŚĆ w TŁUMIE CZYLI ZIMOWA OPOWIEŚĆ

K

O DZIEWCZYNCE Z ZAPAŁKAMI

ilkuset uczestników mieszkańców naszej gminy i gości zgromadził przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Gimnazjalno
Szkolnego bożonarodzeniowy spektakl
pt. Samotność w tłumie czyli zimowa
opowieść o dziewczynce z zapałkami.
Uczestnicy byli pod wrażeniem niezwykle bogatej scenografii, kunsztu aktorskiego i wokalno tanecznego uczniów
Zespołu oraz ponadczasowego prze-

słania jakie niesie spektakl, co w licznych rozmowach podkreślali zgodnie
zarówno mieszkańcy jak i goście.
Niesamowita historia o niezwykłej
dziewczynce przedstawiona przez dzieci, które wkładając w opowieść całe swoje serce, piękne słowa i wzruszające gesty przypominają co w życiu jest ważne.
Miłość, wrażliwość i empatia to
niezwykle pożądane cechy we współczesnym zabieganym świecie w któ-

rym często patrzymy, a nie widzimy,
postrzegamy, a nie dostrzegamy drugiego człowieka. Spektakl według scenariusza opracowanego przez panią
Barbarę Puchała w przygotowaniu,
którego uczestniczyło kilkudziesięciu
nauczycieli i pracowników obsługi, a na
scenie wystąpiło 75 uczniów okazał
się sukcesem organizacyjnym i artystycznym.
Zredagował Zdzisław Szuba

Krótkie opowiadanie o ślepym i głuchym wójcie najlepszej gminy wiejskiej
w pewnym województwie, który nie zasłużył na absolutorium

S

łynąca z obiektywizmu i nieustającej troski o powszechne
dobro pewna gazeta codzienna zauważyła w końcu listopada
minionego roku, że dwóch samorządowców: burmistrz i wójt,
nie dostało absolutorium od swych rad. Zważywszy, że upłynęło
niemal pół roku, trzeba pogratulować refleksu !!! W przypadku
wymienionego wójta powrót do sprawy absolutorium służy powtórzeniu nieprawdy, że ten wprowadził do budżetu wydatki bez
wiedzy i zgody radnych. Nawet osoby nie interesujące się sprawami samorządu wiedzą, że jest to niemożliwe. Warto jednak tę
nieprawdę powtarzać. Wielokrotnie powtarzane kłamstwo staje
się bowiem prawdą ! Wtedy zaś nie ma znaczenia, że wydatek
dokonany rzekomo bez wiedzy i zgody rady to zakup niezbędnej
rzeczy służącej bezpieczeństwu mieszkańców gminy, który ponadto rada nie udzielająca absolutorium zaaprobowała w wieloletnim
planie finansowym gminy.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat gmina ta poprawiła znacznie
swój wizerunek. Powstało wiele dróg, zmodernizowano sieć wodociągową, zainstalowano przydomowe oczyszczalnie ścieków,
zmodernizowano bazę oświatową, wybudowano halę sportową,
której pozazdrościć może niejedno miasto wojewódzkie, wybu-
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dowano ośrodek zdrowia dla mieszkańców. Z uznaniem o tych
i innych jeszcze dokonaniach mówią przyjezdni i mieszkańcy. Są
jednak tacy, którzy zdają się tego nie dostrzegać. Na siłę szukają
więc pretekstów do podważenia tego dorobku poprzez pomawianie wójta. Nie ogranicza się ono do podanego wyżej przykładu
rzekomej „samowoli budżetowej”. Lecz uznaje się za niewłaściwy
fakt redagowania przez wójta informatora gminnego. Przyjmuje
się tym samym, że wójt tym samym kontroluje samego siebie.
Tymczasem fakt, że wójt podjął się redagowania informatora
czyni go nie tylko odpowiedzialnym za zawarte w nim treści, lecz
pozwala na informowanie o sprawach gminy „u źródła”, bowiem
informowanie o sprawach gminy jest zadaniem informatora. Jego
powstanie w takiej formule to realizacja życzeń wieku mieszkańców gminy. Nie stoi zaś nic na przeszkodzie, by powstawały
w gminie inne publikatory. Jest jeszcze Internet. Szkoda tylko, że
w przypadku gminy, o której mowa, jest on często wykorzystywany do szkalowania wójta. Można wszakże sądzić, że ocena wójta
przez wyborców budowana jest w oparciu o jego dokonania, a nie
o opinie oszczerców, dających w ten sposób upust swej bezsilności
i braku obiektywizmu.
Zredagował Michał Pawełczyk
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

sport
Mistrzostwa Powiatu Oleskiego
w mini piłce ręcznej dziewcząt

2

grudnia 2016 r. w hali sportowej ZGS w Zębowicach
odbyły się mistrzostwa Powiatu
Oleskiego w mini piłce ręcznej
dziewcząt. W zawodach wzięło
udział 7 szkół: PSP Dalachów,
PSP Dobrodzień, PSP Gorzów
Śląski, PSP Nr 3 Olesno, PSP Sternalice, ZSP Strojec oraz
gospodarz PSP Zębowice. W grupie „A” rywalizowały: PSP
Gorzów Śląski, PSP Sternalice, PSP Dobrodzień (obrońca
tytułu) i PSP Nr 3 Olesno. Nasza drużyna rywalizowała
w grupie „B” wraz z ZSP Strojec i PSP Dalachów. Do półfinałów awansowały po 2 najlepsze drużyny z każdej grypy.
W pierwszym półfinale po dramatycznym meczu i rzutach
karnych w dogrywce, nasze dziewczęta przegrały z PSP
Gorzów Śląski 4:4 (karne 1:0 dla PSP Gorzów Śląski). Warto
dodać, że jeszcze na minutę przed końcowym gwizdkiem
to nasze dziewczęta miały przewagą jednej bramki, ale nie
udało im się dowieść prowadzenia do końca meczu. W drugim półfinale ZSP Strojec bez większych kłopotów pokonał
PSP Sternalice 10:5 uzyskując kilku bramkową przewagę
już na początku spotkania. Po przegranym półfinale nasze
zawodniczki w walce o 3 miejsce po wyjątkowo wyrównanym
pojedynku, który w regulaminowym czasie zakończył się
remisem 4:4, pokonały po rzutach karnych PSP Sternalice
2:1. Cieszy fakt, że dziewczyny grały do końca i zasłużenie
wywalczyły sobie 3 miejsce w turnieju. Nasze zawodniczki
do zawodów przygotowywały się w ramach zajęć sportowych Juniorsport, które prowadzone są w Zespole. W finale
dziewczęta z PSP Strojec pokonały dziewczęta z PSP Gorzów
Śląski 6:3. PSP Strojec jako mistrz będzie reprezentował
Powiat Oleski w zawodach półfinałowych. Drużyna PSP
Zębowice reprezentowali: Grabowska Zuzanna, Grzesik
Katarzyna, Koch Julia, Kozłowska Agata, Kubiciel Kamila,
Miozga Karolina, Niemiec Katarzyna, Niemiec Małgorzata,
Nowak Aleksandra, Okwieka Laura, Panicz Klaudia, Płotnik
Vanessa, Szafarczyk Maja, Tkacz Weronika i Wróbel Sonia.
Opiekunem był mgr Dariusz Sułek. Dziękujemy naszym
zawodniczkom za zaangażowanie i sportową walkę oraz
życzymy dalszych sukcesów.
Opracował Zdzisław Szuba

nr 25/styczeń 2017

MISTRZOSTWA POWIATU OLESKIEGO W PIŁCE
RĘCZNEJ CHŁOPCÓW GIMNAZJUM

N

a terenie hali sportowej Gimnazjum w Gorzowie Śląskim
odbyły się mistrzostwa Powiatu
Oleskiego w piłce ręcznej chłopców. W zawodach uczestniczyli
podzieleni na dwie grupy uczniowie Gimnazjum z Gorzowa Śląskiego, Olesna, Praszki, Radłowa,
Rudniki i Zębowic. Nasza drużyna
pokonując chłopców z Gimnazjum w Radłowie 7:2 oraz 12:5
drużynę z Gimnazjum Rudniki zajęła w swojej grupie pierwsze
miejsce. Drugie miejsce w naszej grupie zajął zespół z Gimnazjum
Rudniki. Natomiast w drugiej grupie eliminacje wygrała drużyna
z Gimnazjum w Praszce przed zespołem gospodarzy. W meczach
półfinałowych zespół Gimnazjum Rudniki pokonał swoich kolegów z Praszki 7:0. W drugim półfinale nasza drużyna pokonała
zespół z Gorzowa Śląskiego 10:7. W finale nasi chłopcy po raz
kolejny spotkali się z zespołem Gimnazjum Rudniki. Z tego bardzo zaciętego i wyrównanego pojedynku zwycięsko wyszła nasza
drużyna pokonując swoich przeciwników 10:7 Wygrana oznacza,
że po 2 latach tytuł Mistrza Powiatu Oleskiego ponownie wrócił
do Zębowic. Barwy Gimnazjum Zębowice reprezentowali: Łukasz
Witkowski, Kamil Pytel, Dominik Niesłony, Michael Gawlikowicz, Martin Dandyk, Sebastian Janczyk, Dominik Paluch, Kevin
Jendrzej, Denis Kotala. Opiekunem był mgr Dariusz Sułek. Nasi
chłopcy jako zwycięzcy turnieju będą reprezentować Powiat Oleski
w półfinale wojewódzkim, walcząc o dalsze sportowe sukcesy.
Opracował Zdzisław Szuba

Mistrzostwa Dekanatu Dobrodzieńskiego
ministrantów w halowej piłce nożnej

26

listopada 2016 r.
w Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu
odbyły się Mistrzostwa
Dekanatu Dobrodzieńskiego ministrantów
w halowej piłce nożnej.
Do rozgrywek zgłosiło
się 5 drużyn w kategorii szkół podstawowych oraz 5 drużyn w kategorii gimnazjum.
Z naszej gminy uczestniczyły zespoły z parafii w Zębowicach
i Radawiu. Parafia WNMP w Zębowicach wystawiła drużynę
w kategorii Gimnazjum, natomiast parafia Podwyższenia Krzyża św. w Radawiu wystawiła po 1 drużynie w obu kategoriach.
Rozgrywki prowadzono systemem „każdy z każdym”, po których
wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach. W grupie
szkół podstawowych zwyciężyli ministranci z parafii św. Marii
Magdaleny z Dobrodzienia, natomiast II miejsce zdobyli ministranci z parafii Podwyższenia św. Krzyża w Radawiu w składzie:
Patryk Beneda, Szymon Kusiak, Michał Dragon, Daniel Dragon,
Katarzyna Niemiec. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyli ministranci z parafii WNMP w Zębowicach w składzie: Michael Gawlikowicz, Dominik Niesłony, Tomasz Panic,
Sebastian Janczyk, Dawid Górski, Daniel Rősner, Robert Czeredrecki. Natomiast ministranci z parafii Podwyższenia św. Krzyża
w Radawiu zajęli V miejsce. Niewątpliwym usprawiedliwieniem
jest fakt, że drużyna ministrantów z Radawia składała się głównie z dziewcząt. Zespół występował w składzie: Ewelina Kubica,
Oliwia Ledwig, Aleksandra Mateja, Wiktoria Skorzycka, Michał
Szędzielorz. Opiekunami drużyny z Zębowic byli Dariusz Sułek
i Piotr Tangermann, natomiast opiekunem drużyn z Radawia
był Marian Królak. Wszystkim ministrantom gratulujemy oraz
życzymy sukcesów na dalszym etapie rozgrywek, które odbędą
się w marcu br.
Opracował Zdzisław Szuba
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Jubilaci roku 2016
Szanowni Mieszkańcy za nami 2016 rok. W ubiegłym roku w naszej liczącej 3600 mieszkańców gminie urodziło się 33 dzieci, a 43
osoby odeszły do Pana. Udzielono 14 ślubów w tym 1 cywilny.
Na pobyt stały z poza gminy zameldowało się 29 osób. Poniżej
przedstawiamy szczegóły jubileuszów:
Urodziny w miesiącu grudniu 2016 r. obchodzili:
80 lat: Gerhard Panitz
85 lat: E lżbieta Kutz, Helena Koch, Wiktoria Opiela,
Łucja Jendrzej
91 lat: Teresa Skorupa, Paweł Rybol
Dzieci urodzone w miesiącu grudniu:
Ksenia Kaczmarczyk
Osoby zmarłe w grudniu: Marcin Janecki, Edward Miemiec,
Józef Kler, Róża Czaja, Jerzy Stych, Jerzy Miozga
JUBILACI ROKU 2016
Jubileusz 80 lecia urodzin obchodziły osoby: Warzecha
Agnieszka, Gaś Albina, Jurecko Józef, Czompel Angela, Jeziorowski Jerzy, Kubiciel Zofia, Brzytwa Jerzy, Ciompel Henryk,
Pryszcz Edeltruda, Szmolka Elżbieta, Krawczyk Maria, Danielczyk Anna, Niesłony Anna, Lisy Franciszka, Tarara Elżbieta,
Twardawski Józef, Bobra Stanisław, Platner Rudolf, Serwusiok
Jerzy, Pokora Jadwiga, Magiera Kazimiera, Nowak Emil, Pytlik
Elżbieta, Koleczek Helmut, Bensz Maria, Seemann- Gläser
Marie, Panitz Gerhard.
85 lat urodzin: Jelonek Gertruda, Opiela Jerzy, Skorupa Teresa,
Buhl Anna, Bonk Jan, Niesłony Edward, Koprek Antoni, Morawietz Erich, Wojtaszczyk Józef, Niesłona Maria, Jendrzej Alfred,
Kutz Elżbieta, Koch Helena, Opiela Wiktoria, Jendrzej Łucja.
90 lat urodzin: Czaja Róża, Prukop Piotr, Adamski Gerhard
91 lat urodzin: M
 ichalczyk Hildegarda, Skorupa Teresa,
Rybol Paweł
92 lat urodzin: Lubojanska Gertruda, Kontny Marta,
Miozga Urszula, Sykosz Agnieszka, Ochmann Gertruda.
93 lat urodzin: Sikora Jan, Brzytwa Maria.
94 lat urodzin: Złochowska Kazimiera, Hola Anna.
Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego obchodziły
pary: Niesłony Marta i Edward, Adamscy Maria i Eryk, Olkis
Rozalia i Rudolf, Knefel Irena i Tomasz, Pawlik Małgorzata
i Eryk, Mosler Lidia i Manfred, Hermanscy Urszula i Ewald,
Nitschka Hildegarda i Paweł, Regieta Krystyna i Michał, Jośko
Eryka i Werner.
55 lecia pożycia małżeńskiego obchodziły pary: Klosok
Edyta i Herbert, Niesłony Anna i Hubert, Zieleźnik Teresa i Henryk,Bobra Eugenia i Stanisław, Warzecha Hildegard i Paweł
60 lecia pożycia małżeńskiego obchodziły pary: Adamscy
Danuta i Gerhard, Miozga Anna i Alfred, Jendrzej Jadwiga
i Alfred.
61 lat pożycia małżeńskiego obchodziła para:
Czaja Róża i Paweł.
62 lat pożycia małżeńskiego obchodziła para:
Rybol Agnieszka i Paweł.
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63 lat pożycia małżeńskiego obchodziły pary:
Jendrusch Gertruda i Paul, Kistela Gertruda i Maksymilian.
65 lat pożycia małżeńskiego obchodziła para:
Opiela Wiktoria i Jerzy.
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły
pary: Jodłowscy Adela i Jan, Ebiś Małgorzata i Rudolf, Adamscy
Małgorzata i Waldemar, Janik Joanna i Marian, Kubica Sabina
i Joachim, Krzywon Klaudia i Marian, Respondek Krystyna i Bogumił, Nowak Renata i Piotr, Niesłony Renata i Alfred, Swoboda
Mariola i Piotr, Miozga Bożena i Baltazar, Koźlik Danuta i Henryk,
Otrzonsek Sabina i Walenty, Wencel Teresa i Erwin.
Jubileusz 35-lecia Kapłaństwa: ks. Paweł Zając.
URODZENI W 2016 r.: (33 dzieci) – Laura Czaja, Anna Noryńska, Filip Sowada, Szymon Kompała, Zuzanna Otrzonsek,
Dominik Małeska, Milena Sczygioł, Paulina Sczygioł, Julia
Loch, Julia Nantka, Joanna Hudyma, Oliver Kubiciel, Daniela
Karpa, Sonia Klimczyk, Gloria Rybol, Kasjan Gawlitza, Aleksandra Urbanek, Alan Chwalczyk, Olivier Radwański, Gabriel
Jośko, Zuzanna Moch, Eliza Porobin, Marta Nowak, Anastazja
Scholtysek, Luana Kroll, Bartłomiej Kocemba, Liliana Antczak,
Nina Rossak, Emilia Sobczyk, Emilia Gaida, Bartosz Kowol, Iga
Kotyś, Ksenia Kaczmarczyk.
W 2016 r. na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci: Czesława Cieleban, Norbert Miemiec, Leon
Bonk, Waldemar Adler, Maksymilian Krawczyk, Helmut Koleczek, Agnieszka Jośko, Ireneusz Kupka, Artur Wiesiołek, Łucja
Lempa, Waldemar Miozga, Paweł Pieprzyca, Gerhard Kubiciel,
Róża Czaja, Ryszard Bajorski, Ryszard Paszkiewicz, Marcin
Piegza, Eleonora Pyć, Erwin Czaja, Adela Wróbel, Ginter Pyka,
Zbigniew Jastrząbek, Franciszek Warzecha, Herbert Egemann,
Helmut Wedel, Marek Pytel, Gertruda Kniejska, Maria Jendrzej,
Grzegorz Piguła, Józef Dragon, Elżbieta Niesler, Antoni Psiuk,
Antoni Szczygieł, Edward Niesłony, Konrad Czaja, Piotr Krawczyk, Franciszka Lisy, Józef Kler, Marcin Janecki, Róża Czaja,
Edward Miemiec, Jerzy Stych, Jerzy Miozga.
Opracował Zdzisław Szuba

kondolencje

Panu Wójtowi Waldemarowi Czaja
Wyrazy szczerego żalu i głębokiego
współczucia
z powodu śmierci MATKI
składają
Pracownicy Urzędu Gminy i Radni Rady
Gminy Zębowice
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